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"Je bekijkt het maar"
Voor de vierde maal wordt dit jaar een tentoonstelling gehouden van werken van inwoners van Vorden, onder het motto "Je be-
kjjkt hè tmaar". Dit initiatief van de heer /ijlst ra en Schipper gaat een traditie worden waar veel Vordenaren plezier aan bele-
ven. Zaterdagmiddag 17 juli om 4 uur werd de expositie geopend in de zaal boven de Amro bank, Raadhuisstraat l. De expositie
büjft open tot en met 14 augustus, maandag t/m zaterdag. De opening werd verricht door de heer H. van R ijsw ijk. Jumbo gezag-
voerder by de KLM en schilder in zyn vrije tyd. Hjj toonde de aanwezigen een simpel wit potje van meer dan drieeneenhaldui-
zend jaar oud en wees op een ingegraveerd bandje langs de rand van de onderkant. Waarom, zo kunnen wy ons afvragen, werd
dit eevoudig stukje aardewerk versierd, wat is het nut daarvan?

Het antwoord op deze vraag, aldus de heer
van Rijswijk, is ons bekend. Daarom zijn
we vanmiddag hier bij elkaar en het werk
aan elkaar te tonen.
Er zijn elf inzenders. Mevr. Haccou expo-
seert foto's die belichting hebben op de
boer, zijn werk, de boerderij, en het vee.
Met prachtige zwart-wit combinaties tootn
zij aan dat het oude Vorden nog steeds be-
staat. De opnamen zijn kundig, autistiek en
soms ontroerend. Mevr. van Tongeren
toont letter en merklappen en andere bor-
duurkunst. Dit traditionele borduurwerk
vormt in vele landen een rijk cultuurbezit.
Oude motieven en symbolen worden met
veel liefde en geduld op het stramien ver-
werkt en het artistieke resultaat wordt als
decoratie benaaid. Ook hier weer een voor-
beeld van liefde voor het oude.
Mevr. Ruiterkamp houdt zich bezig met
bloemsierkunst. Zij beperkt zich daarbij
niet tot het schikken van bloemen, doch
creërt een combinatie van voorwerpen,

bloemen en gewassen die tezamen een be-
paald beeld oproepen. Zo is er op de ten-
toonstelling een hoekje waarin een plat
mandje met gerst, korenhalmen, schoof-
modellen, een antieke zeis, een ijzeren geë-
mailleerd koffiepotje en twee mokken.
Kofïiekommen de associatie oproepen met
de ouderwetse oogst op het land. Ook hier
weer geeft de herinnering de inspiratie.
Mevr. van Tilburg boetseert met klei en
gips. Het zijn hoofdzakelijk de menselijke
vormen die zij voor haar werk gebruikt.

Spelende kinderen die met een hondje een
berg zad beklimmen in een dynamisch stu-
kje, of een peinzende vrouwenfiguurdie
van de belastingaanslag schijnt na te den-
ken, het is steeds de mens die wordt uitge-
beeld. Ook ouden technieken worden door
haar gebruikt, zoals een vaas, opgebouwd
uit opeengestapelde ringen en vervolgens
geglazuurd.
Mej. Schipper is een jong meisje dat Hin-

deloopen schilderwerk maakt. In Hindelo-
pen, één van de Fiese elfsteden, is deze
kuhts van houtbeschilderen tot een tradi-
tionele volkskunst geworden. Met karakte-
ristische kleuren en bloemmotieven wor-
den meubelstukken tot kunstwerklen her-
schapen. Het aardige van deze ambachte-
lijke kunst is dat een oud doosje tot een
pronkstuk wordt om getoverd.
Dan zij er schilderijen te zien van zeven in-
zenders. De heer H. Schut maakt forse
landschappen, in heel detail geschilderd,
waaruit een voorliefde blijkt voor het bos.
Zijn portretten van zijn kleinkinderen vor-
men een trekpleister op de tentoonstelling.
De heer Brinkhorst blijkt een typische bui-
tenman te zijn die zijn liefde voorde natuur
in simpele tekeningen tot uiting brent.
Kruiden en bloemen, bomen en planten
zijn de onderwerpen. Met enkele penne-
strepen worst de essentie van een berk
weergegeven.
Mevr. Vriend is de oudste deelneemster
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8.00-12.30 uur en vr i jdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. V u n d e r i n k : volgens afspraak - Sp reekuur wethouder J.F.

n: v r i j d a g van 10.00 tot 11.00 uur - S p r e e k u u r w e t h o u d e r H.A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur .

l. Verkiezing van de leden van de tweede ka-
mer der staten-generaal, d.d. 8 september
1982

Stemmen in een stembureau naar keuze van
de kiezer.

A. Schriftelijk verzoek.
1. Ter secretarie van deze gemeente zijn

kosteloos verkrijgbaar formulieren voor
verzoekschriften om in een stembureau
naar keuze aan de stemming te mogen
deelnemen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk 14 da-
gen voor de dag der stemming, uiterlijk
op 25 augustus 1982, door de kiezer wor-
den ingediend bij de burgemeester van
de gemeente, waar hij op de dag der kan-
didaatstelling (27 jul i 1982) in het kie-
zersregister is opgenomen.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd in-
dien aan de verzoeker is toegestaan bij
volmacht te stemmen.

4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de
beslissing gesteld op de oproepings-
kaart, die daarvoor wordt omgezet in een
kiezerslegitimatiekaart.

B. Mondeling verzoek
5. Na ontvangst van zijn oproepingskaart

kan de kiezer ook, in plaats van een
schriftelijk verzoek te doen, zich onder
overlegging van zijn oproepingskaart
vervoegen ter secretarie van de gemeen-
te, waar hij op de dag der kandidaatstel-
ling (27 jul i 1982) in het kiezersregister is
opgenomen, om deze te doen omzetten
in een kiezerslegitimatiekaart. Dit kan
geschieden tot de vijfde dag voor die van
de stemming, dus uiterlijk op 3 septem-
ber 1982.

De kiezer, die in het bezit is van een kie-
zerslegitimatiekaart, kan zich ter uitoefe-
ning van zijn kiesrecht aanmelden in een
stembureau van zijn keuze binnen Neder-
land. Nadere inlichtingen worden ter ge-
meentesecretarie verstrekt.

Stemmen bij volmacht.
A. Machtiging op schriftelijke aanvraag
1. Ter secretarie van deze gemeente zijn

kosteloos verkrijgbaar de formulieren
voor de verzoekschriften om bij vol-
macht te stemmen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk, op de
veertiende dag voor de dag der stem-
ming dus voor of op 25 augustus 1982,
door de kiezer worden ingediend bij de
burgemeester van de gemeente, waar hij
op de dag der kandidaatstelling (27 juli
1982) in het kiezersregister is opgeno-
men.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wan-
neer aan de verzoeker is toegestaan in
een stembureau naar zijn keuze aan de
stemming deel te nemen.

4. Hij, die zich bereid heeft verklaard als ge-
machtigde op te treden, moet op de dag
der kandidaatstelling zijn opgenomen in
een kiezersregister.

5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt
de gemachtigde een volmachtlegitima-
tiekaart waarmee hij zich kan aanmel-

den in een stembureau van zijn keuze
binnen Nederland.

B. Machtiging door overdracht van de oproe-
pingskaart
6. De kiezer kan ook, in plaats van een ver-

zoekschrift in te dienen, na ontvangst
van zijn oproepingskaart, tot en met de
dag der stemming, zelf een andere kiezer
machtigen voor hem te stemmen, door
zijn oproepingskaart aan die kiezer over
te dragen.

7. Een op deze wijze aangewezen gemach-
tigde moet op de dag der kandidaatstel-
ling (27 juli 1982) in hetzelfde stem-
district staan ingeschreven als de kiezer
die de volmacht geeft.

8. De aldus gemachtigde kan de volmacht-
stem uitsluitend tegelijk met zijn eigen
stem, in het stemdistrict waar hij staat in-
geschreven, uitbrengen.

Een kiezer mag niet meer dan twee aanwij-
zingen als gemachtigde aannemen. De vol-
machtgever is niet bevoegd de volmacht
in te trekken of in persoon aan de stem-
ming deel.te nemen.
Nadere inlichtingen worden ter gemeente-
secretarie verstrekt.

2. Verkeersmaatregelen
— In verband met de openstelling van de
tuinen van "de Wiersse" hebben burge-
meester en wethouders de volgende ver-
keersmaatregelen te treffen;
Instellen van een parkeerverbod voor bei-
de zijden van de Brandenborchweg op 25
en 26 juli aanstaande van 9.00 tot 18.00 uur
(het gedeelte vanaf de Ruurloseweg tot de
spoorbaan; op bovengenoemde dagen en
tijdstipppen wordt eveneens de Wiersse-
rallee afgesloten voor alle verkeer behalve
voetgangers.
— In verband met de braderie die op don-
derdag 29 juli gehouden wordt, hebben
burgemeester en wethouders besloten om
de volgende verkeersmaatregelen te tref-

,fen:
afsluiting van een gedeelte van de Dorps-
straat vanaf de Raadhuisstraat tot de Hor-
sterkamp voor alle verkeer, behalve voet-
gangers, op 29 juli aanstaande van 18.00 tot
24.00 uur; tevens zal vanaf 16.00 tot 18.00
uur voor de zuidzijde van bovengenoemde
af te sluiten Dorpsstraat, een parkeerver-
bod gelden.
Voor de Burgemeester Galleestraat vanaf
de Dorpsstraat tot de Molenweg zal aan
beide zijden van de weg een parkeerverbod
gelden vanaf 18.00 tot 24.00 uur op 29 juli
aanstaande.
— Eveneens wordt op 29 juli aanstaande de
toegangsweg vanaf de Horsterkamp naar
het Kasteel afgesloten voor alle verkeer be-
halve voetgangers van 18.00 tot 20.00 uur,
dit in verband met aktiviteiten rondom de
braderie.
— Uiteraard geldt voor bovenstaande ver-
keersmaatregelen dat deze zoveel korter of
langer kunnen gelden als noodzakelijk is.

3 Verleende bouwvergunningen

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-

benden^^mogelijkheid officieel bezwaar
in te drwKn tegen besluiten van de over-
heid en wel bij het orgaan dat de betreffen-
de beschikking heeft genomen. Hieronder
vallen ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een over-
zicht v^afe verleende bouwvergunningen
treft u l^^rstaand aan. Het indienen van
bezwaar is aan een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met afdeling I ter secretarie. Be-
langrijk is evenwel dat een bezwaarschrift
BINNEN 30 DAGEN na de datum van pu-
blikatie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer H.D.J. Harmens, Stations-

weg 27 te Vorden voor het bouwen van
een garage aldaar;

2. Aan de heer A.A. Siemerink, Stations-
weg 25 te Vorden voor het veranderen en
uitbreiden der woning aldaar;

3. Aan Fa. Kluvers, Zutphenseweg te Vor-
den voor het verplaatsen van een silo.

4. Spreekuur wethouder Bogchelman
Wethouder Bogchelman zal op donderdag
22 juli aanstaande niet in de gelegenheid
zijn om het wekelijkse spreekuur te hou-
den.

5. Behoefte-onderzoek naar woningen voor
l- en 2 persoonshuishoudens
Middels de rubriek "Gemeentenieuws"
van het Contact d.d. l april 1982 hebben wij
een vorm van behoefte-onderzoek ge-
pleegd, naar woningen voor l en 2 per-
soonshuishoudens.
Zoals toen ook al vermeld werd was de re-
den van dit onderzoek zuiver en alleen ge-
legen in het kunnen peilen van de reële be-
hoefte.
De woningbouwvereniging Thuis Best zal
ditjaaral wel starten met de bouwvan 8 van
van deze eenheden, doch daarvoor waren
voor de enquête al voldoende gegadigden
ingeschreven.
De ingekomen reacties zullen derhalve al-
leen worden gebruikt om te trachten voor
de komende jaren een op de behoefte afge-
stemd subsidie van het Rijk los te weken.
Degenen die wel hebben gereageerd bij de
gemeente doch nog niet waren ingeschre-
ven bij de woningbouwvereniging zijn
door Thuis Best alsnog benaderd onder
toezending van een inschrijfformulier. Om
daadwerkelijk voor een wooneenheid in
aanmerking te komen is inschrijving nl.
een Ie vereiste.
Of en zo ja wanneer, men in aanmerking
komt voor zo'n woning is vervolgens afhan-
kelijk van een aantal eenheden dat ge-
bouwd wordt c.q. vrij komt en mede op de
plaats die men inneemt op de lijst van wo-
ningzoekenden.
Voor de geïnteresseerden kunnen wij nog
vermelden dat op de publicatie in Contact
14 reacties zijn ingekomen. Een aantal van
deze personen waren evenwel al inge-
schreven bij de woningbouwvereniging
Thuis Best.
Tesamen zijn bij de woningbouwvereni-
ging thans zo'n 25 kandidaten ingeschre-
ven voor deze vorm van woningen.

aan de expositie. Zij maakt waterverf schil-
derijen van bloemen en vogels in een
kleurtje eigen stijl die doet denken aan
Voerman Jr. (kent u nog de verkade plaat-
jes?) Twee jaar geleden kreeg zij van Ds.
Zijlstra het advies om te gaan schilderen als
tijdverdrijf. Het resultaat kunt u op de ten-
toonstelling zien.
Mevr. Terpstra is een zuivere bloemen-
schilderes. Haar stijl is duidelijk, in lichte
kleuren en zachte contouren. Uit de keuze
van de onderwerpen blijkt ook haar liefde
voor de natuur. Kruiden, kamille, akker-
kruiden. De bloemen zijn perfect geschil-
derd in decoratieve schilderijtjes.

De Hr. Terpstra levert een bescheiden bij-
drage met drie kleine stukjes. Hij verraad
zijn liefde voor het detail in een slechts en-
kele centimeters groot schilderijtje van een
wezelschedel. Het broze schedeltje wordt
vereeuwigd, inplaats van vertrapt. Zijn ro-
zenbottels met aangevreten bladeren zijn
gebruikt op het aanplakbiljet van de expo-
sitie.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

De hr. van Rijswijk is in de ban gekomen
van het stilleven. Hij toont vijf grote olie-
verfschilderijen waarop oude voorwerpen
een belangrijke rol spelen. Zijn stijl is rea-
listisch en sterk. Een boeiende inzending.

Mevr. Greven maakt aquarellen waaruit
niet alleen talent maar ook scholing blijkt.
Prachtige landschappen, waaronder bloe-
menstilleven in ovale omlijsting vormen
het hoogtepunt van deze tentoonstelling,
die wij in uw belangstelling aanbevelen.

AVRO's Toppop en Alexander
Curly naar Vorden
Zaal de Herberg is er ook dit jaar in geslaagd een rede-lij k programma te brengen met
de Vordense kennis. Op donderdag 29 juli met de braderie komt AVRO's Toppop
disco-show met een paar prominente d .j .'s naar Vorden en wel met Jan Steenman en
Cees van Zütveld.

Zaterdagavond is ervoor iedereen vanaf 16
jaar een groot openlucht - en zaalfestijn
m.m.v. het toporkest "Balance" en een gas-
toptreden van "Alexander Curly".
Op het terras zal wederom een grote ope-

luchtbar worden geplaatst met barbeque.
Bij heel mooi weer zal de barbeque met
een extra bar in de grote tuin achter de zaal
worden geplaatst. Voor beide avonden zijn
kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar.

Pelgrimstocht
Gelderse Achterhoek
A.s. zaterdag 24 juli start in Zutphen de
jaarlijkse voettocht van Si^rans. Het is
verzamelen geblazen in ̂ ^manuelkerk
van Heemstrastraat 4.
Zondag gaat de tocht naar Vorden, alwaar
Pater J. van Zeelst O.F.M, als gastheer op-
treedt. De voettocht vervolgt in die week de
weg via de verblijfplaatsen Kranenburg,
Ruurlo, Beltrum, Zieuwent en tot slot Lie-
velde. Rugzak en goed schoeisel en kleding
voor alle weersomstandigheden is een eer-
ste vereiste.
Inlichtingen over de voettocht, het doel
enz. bij N.W. van Eijk, Zwijndrecht, tel.
078-128632. Er zijn nog enkele plaatsen
vrij.

Wandelen met het IVN
Zaterdag 24 juli houd het IVN haar laatste
Kieftskampwandeling van dit jaar. Het
landgoed "De Kieftskamp" is een mozaïek
van kleine percelen. Loof- en naaldbos, ak-
ker en weide wisselen elkaar af. Het kasteel
"De Kieftskamp" en de oude Saksische
boerderijen geven het landgoed nog een
extra bekoring. Als u van wandelen houdt
in een typische Achterhoeks landschap rijk
aan flora en fauna. Kom dan zaterdag 24 ju-
li.

VW aktiviteiten
In het kader van het zomerprogramma van
de VW staan de komende dagen de vol-
gende evenementen op het programma:
dinsdagavond 20 juli Staringavond in de
Wildenborch: woensdagavond touwtrek-
ken voor bedrijven etc. bij het clubhuis van
de touwtrekvereniging; donderdagavond
22 juli orgelconcert van Dirk JanszZwart in
de Hervormde kerk.

Vakantiegangers
vermaakten zich
De folkloristische dansgroep "De Kup-
duukskes" trad voor de eerste keer in dit zo-
merseizoen op bij kasteel Vorden. Het be-
zoekersaantal viel wat tegen. Wellicht om-
dat het vakantieseizoen eerst nu pas goed
op gang komt. Voor de aanwezigen trou-
wens een attraktief folkloristische pro-
gramma, waaraan de gasten daadwerkelijk
konden meedoen, een kans die de meesten
zich niet lieten ontnemen. Onder leiding
van Joop Lauckhart werkte de boerenkapel
"De Achtkastelendarpers" ook aan deze
avond mede. De kapel bracht een aantal
populaire nummers. Mevrouw van Til
(tante Zus) praatte het programma op ge-
zellige wijze aan elkaar.

Open-lucht-dienst in
de Wildenborch
De tweede Openluchtdienst bij de kapel in
de Wildenborch zal worden gehouden op
zondagmorgen 25 juli a.s. Tijdens de vorige
dienst was het buiten heerlijk en we hopen
op weer zo'n zonnige dag. Zou het weer
minder goed zijn dan blijven we in de ka-
pel.

Voorganger is de heer Lemereis uit Aalten.
Hij spreekt over het onderwerp: "Geef ons
heden ons dagelijks brood". Muzikale me-
dewerking verleent, zoals gebruikelijk, de
muziekvereniging Sursum Corda. Uit er-
varing weten we dat hun muziek, vooral
buiten, erg goed klinkt. De te zingen liede-
ren staan volledig op de uit te reiken litur-
giën uitgetypt.
De regeling van de dienst geschiedt door
de herv. geref. evangelisatiecommissie. Na
afloop is er koffie of frisdrank voor iede-
reen. De stoelen worden door de commis-
sie naar buiten gebracht, maar iedereen
mag ook z'n eigen stoel meebrengen.
Mensen uit Vorden én vacantiegangers
zijn hartelijk welkom bij deze dienst. De
evangelisatiecommissie is bereikbaar on-
der telefoonnummer 05752-1375.

GEBOREN: Herman Arfman; Annerie
Martien van Ark.
ONDERTROUWD: D. Wassink en M.A.
van Bemmel; B. Tjoonk en S. Bruil.
GEHUWD: Geen.
OVERLEDEN: A.J. Lefers-Postma, oud
81 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering,
zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 25 juli 10.00 uur ds. J. Veenendaal.

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 25 juli 10.00 uur Dhr. Lemereis uit
Aalten. Gezamenlijke Open-Lucht-
Dienst.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 25 juli 10.00 uur Openluchtdienst
nabij kapel "Wildenborch" Voorganger:
dhr. Lemereis, Aalten. 10.00 uur Geref.

kerk, voorganger dhr. P. v.d. Jagt uit Ulft;
19.00 uur, dhr. G.R. Wielinga, Lochem.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 24 en zondag 25 juli dr. Vaneker,
tel. 2432. Boodschappen s.v.p. op zondag
zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Za-
terdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 24 juli 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur dr. Warringa tel.
1277. Tevens de komende week avond- en
nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
J.G. Knippers, Eibergen, tel. 05454-1543
W. Rossel, Doetinchem, tel. 08340-23120
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenbarg, tel. 2003. Graag bel-
len tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Takkenkamp, tel. 1422. Graag bellen
voor 9.00 uur.

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. Al tcna, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
4()a, tel. 05752-3246.

A L P H A - H U I l'Vl RLENING
Mevr. K. A. Altcna, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
4()a, tel. 05752-3246.

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

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.QO 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.





Voor de vele blijken van mede-
leven en deelneming die wij
mochten ontvangen tijdens de
ziekte en na het overlijden van
mijn lieve man, onze zorgzame
vader en opa

ALBERTUS
CHRISTIAAN GOTINK

zeg ik u mede namens kinderen
en kleinkinderen hartelijk
dank.

H. Gotink-Wolters

Vorden, juli 1982
Lankampweg 2.

Langs deze weg betuigen wij
onze oprechte dank aan fami-
lie, buren en vrienden voor de
vele blijken van medeleven,
betoond tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve
man, onze vader en opa

ALBERTUS ELSMAN

ook mede namens mijn kinde-
ren en kleinkinderen.

B. Elsman-van Kooperen

Vorden, juli 1982.

Mede namens onze kinderen
willen wij een ieder heel harte-
lijk bedanken die ons zilveren
huwelijksfeest, in welke vorm
dan ook, tot een onvergetelijke
dag heeft gemaakt.

HARRYenWILHELMIEN
HARTMAN

7251 LT Vorden.
Eikenlaan 5.

IWTdV/.V/l
Leren schooltas 49,95
Poelman v/h Koerselman
Burg. Galleestraat 12,
Tel. 05752-1364, Vorden.

Verloren: 12 juli, stabilisatie-
stang van tractor; vanaf Delden
- Wildenborch.
G. Rossel, Deldenseweg 6a,
Tel. 1439.

Te koop: dames racefiets.
kleur bordeaux rood, 8 maan-
den oud. prijs f 250,-.
Te bevragen bij
A. Ibrahim, Brinkerhof 15, Vor-
den. tel. 05752-2739.
Bellen na 6 uur.

Te koop: t.e.a.b. aanrecht met
r.v.s. blad 2,20 m. kastjes, af-
zuigkap, wandgaskachel, 4
pits gasstel en campinggasstel.
Stationsweg 15, Vorden

Te koop: caravan Knaus-kom-
fort 350, 3-4 pers. incl. koel-
kast en verwarming. In zeer
goede staat.
Het Vaarwerk 22, Tel. 05752-
2042.

Verloren: sleutelhanger van
doorzichtig kunststof, waarin
metalen miniatuurtje (aanden-
ken)
van Heeckerenlaan 26, Ruurlo
Tel. 2240

Te koop: Best MRIJ Vaarskalf
K. Hietbrink, Beunkstege 4,
Vorden. tel. 05753-7253.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TBMKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

OPRUIMING 1982
Grandioze opruiming van be-
hang en verf. Koopjes tot 50%
korting dus de helft van de
prijs. Natuurlijk bij Schilders-
bedrijf J.M. Uiterweerd. Mee-
sterschilder Ruurloseweg 35,
Tel. 05752-1523. Vorden.

PREMIE A WONING?
Schoolstr. 17

Vorden

tel. 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Multomap 17 rings 2,95
23rings 3,95
Poelman v/h Koerselman
Burg. Galleestraat 12
Tel. 05752-1364, Vorden.

In plaats van kaarten

Op 10 juli was het 40 jaar geleden, dat wij in
het huwelijk zijn getreden.

B. BLOEMENDAAL
en

J. BLOEMENDAAL-SCHOLTEN

Wij hopen dit te vieren met onze kinderen
en kleinkinderen op dinsdag 27 juli a.s.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot
17.00 uur in Bar Bodega 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34 te Vorden.

7251 DC Vorden, juli 1982
Mispelkampdijk 22

Sterven doe je niet in eens
maar af en toe 'n beetje
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je
je zegt ik ben wat moe
maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

Verdrietig maar dankbaar voor het leven dat wij met
hem mochten delen, berichten wij u dat van ons is heen-
gegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

JAN LAMBERTUS SMIT
echtgenoot van E. Ditzel

op de leeftijd van 72 jaar.

Vorden: E. Smit-Ditzel
Vorden: F.P. Smit

M.G. Smit-Wahl
Evert Jan
Marianne
Maarten

Schalkhaar:W.H. Scholten-Smit
D. Scholten
Willem Jan
Edith

Aalten: L. Smit
J.M. Nijssen
11 se

7251 AB Vorden, 17 juli 1982
Raadhuisstraat 28

Woensdag 21 juli heeft de crematie plaats gehad.

Heden is van ons heengegaan onze beste zwager en oom

JAN SMIT

in de ouderdom van 72 jaar.

Vorden: J. Smit-Gosselink
Colmschate: F. Smit
Vorden:

Eefde:
Varsseveld:

H. ter Huerne-Smit
J. ter Huerne
J. Smit
G. Vruggink-Smit
H. Vruggink.

Met grote verslagenheid namen wij kennisvan het over-
lijden van ons oud-lid en bestuurslid

J.L SMIT

Dirigent, bestuur, leden
Muziekver. Concordia

Vorden, juli 1982.

Op 17 juli 1982 is overleden

JUFFROUW T. MEINEN

Zij was een zeer trouw en fijn lid - en soms ook leidster -
van onze vereniging.

Vaak zongen we samen:
Zegen ons Algoede, neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht over ons en geef ons licht.

Vrouwenvereniging Wildenborch

Op 17 juli overleed ons zeer geacht lid en oud-presiden-
te

MEJ. T. MEINEN

op de leeftijd van 80 jaar.

Wij gedenken in grote dankbaarheid alles wat zij voor
de plattelandsvrouwen heeft gedaan.

Het bestuur en leden van
de Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen af d. Vorden

Cursus middenstand
te Hengelo (G.).

Eén jarige cursus-staatsdiploma

Instituut

GULDEN LOON
Doetinchem, Tel. 08340-23708.

Heden overleed, zacht en kalm, nog onverwacht, mijn
lieve huisgenote en onze zorgzame moeder en oma

ALLEGONDA JOHANNA
LEFERS-POSTMA

op de leeftijd van 81 jaar.

Vorden: H.OIthofsr.
Umuiden: RA Dekker-Lefers

J. Dekker
Robert
Jolanda en Peter

7251 JC Vorden, 16 juli 1982
Galgengoorweg 15

De begrafenis heeft plaats gehad op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Harteli'k dank aan allen voor de vele gelukwensen bloe-
men en attenties, welke wij mochten ontvangen t.g.v.
het 50 jarig jubileum van ons bedrijf

Internationaal transportbedrijf

J.J. WOLTERING EN ZN. B.V.

7251 XT Vorden, Het Hoge 23.

AFWEZIG
van 26/7 -16/8

W.F. HACCOU, tandarts

Waarneming H.H.J. Vaneker, Tandarts tel. 3327
of 3259.

Dr. STERRINGA
van 26 juli tot 14 augustus

AFWEZIG
Voor patiënten wier achternaam begint met At/m
K neemt waar: Dr. Vaneker, Zutphenseweg 62,
tel. 2432.

Voor patiënten wier achternaam begint met L t/m
Z neemt waar Dr. Haas, Christinalaan 18, tel. 1678.

Wij zijn wegens vakantie

GESLOTEN
van 2 t/m 14 augustus a.s.

Voor glasreparatie kunt u in de week van 9 t/m 13
augustus tussen 12.00 en 13.00 uur bellen: L
Wolsing, tel. 05752-2774.

Schildersbedrijf/Verfhandel

J.M. Boerstoel b.v.
Insulindelaan 5, Vorden. Tel. 05752-1567

vy
ZOMERPROGRAMMA1982

Elke woensdagmiddag:
Achtkastelen fietstocht onder
leiding. Vertrek vanaf het
Marktplein om 13.30 uur. De
kosten bedragen f 2,50 p.p., be-
neden 13 jaar f 1,50. Te begin-
nen woensdag 30 juni, laatste

tocht woensdag 1 september. Bij de plaatselijke
rijwielhandelaren zijn fietsen te huur. Fa. Kuypers,
tel. 1393; fa. Tragter, tel. 1256.

Elke maandagavond:
Avondwandeling onder leiding, langs de mooiste
plekjes van Vorden. Vertrek vanaf Marktplein om
19.30 uur. Kosten f 1,- p.p. Te beginnen 12 juli,
laatste wandeling 30 augustus.

Elke donderdagavond:
Avondwandeling onder deskundige leiding op het
landgoed Den Bramel met als motto „Kent uw Bo-
men". Om 19.30 uur verzamelen op de oprijlaan
van het kasteel. Te beginnen 15 juli, laatste wan-
deling 26 augustus. Kosten deelname f 2,- p.p.

zie onze etalage

Alle goederen buiten de opruiming

10% KORTING
(uitgezonderd optiek)

Te koop: Jonge konijnen
Rammen, Voedsters, Ram ter
dekking.
Almenseweg 24,
Tel. 05752-2984.

WIGWAM
De nieuwe agenda
'82/'83 4.50
Poelman v/h Koerselman
Burg. Galleestraat 12
Tel. 05752-1364. Vorden.

Te koop: eethoek (Vlaams)
Tel. 05753-3251

Te koop: 1,8 ha kuilgras
G. Hummelink, Spiekerweg 4,
Vorden.
Briefjes inleveren voor vrij-
dagavond 19.00 uur

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

Radio/
rv-servlce
G. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

WAPEN- EN SPORTHANDEL

tlteds dotltrtfftiull

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

Voordelig rijles?
dan naar

Autorijschool
„Oortgiesen"

Tel. 2783
Brinkerhof 82, Vorden

lessen in nieuwe Ascona

en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

OPEN-LUCHT-DIENST
bij de kapel in de Wildenborch op zondag 25 juli.
Aanvang 10.00 uur.

Voorganger: dhr. J.W. Lemereis uit Aalten.
Onderwerp: "Geef ons heden ons dagelijks
brood"
Muzikale begeleiding: Sursum Corda.

De interkerkelijke evangelisatiecommissie nodigt
U uit deze dienst bij te wonen.

Na afloop koffie en frisdrank.

Bouwvakvacantie 1982
Onze winkel is de eerste week van de
bouwvakvacantie

OPEN
dus van 26 juli tot 31 juli 1982

Daarna zijn wij 14 dagen

GESLOTEN
Wilt u bestellingen opgeven wat klaar
gemaakt moet worden, wilt u dat dan
zo spoedig mogelijk doen. Glas kan ook
GEHAALD worden in de eerste week
op bestelling.

*Hartelijk dank voor uw medewerking.

Natuurlijk bij:

Schildersbedrijf

J.M. Uiterweerd
Meesterschilder, Ruurloseweg 35,
Telefoon 05752-1523, Vorden.

Voor de bekende en geheel verzorgde
bootreis naar Urk op
maandag 6 september 1982
Kunt u zich vanaf heden opgeven bij onderstaande
adressen. De prijs is f 42,50 p.p. alles inbegrepen, zoals
andere jaren, dus u hoeft niets mee te nemen.

's Morgens om 8.00 uur op het marktplein aanwezig.
Hopelijk kunt u 'n paar mensen meenemen naar Zut-
phen, waar we om 8.30 uur vertrekken vanaf de IJssel-
kade.

Degene die geen vervoer hebben worden vanaf het
marktplein naarZutphen gebracht.

's Avonds zijn we om plm. 9.00 uur terug op het markt-
plein in VORDEN.

Opgave bij: Hassink. tel. 1332
Helmink. tel. 1514
Kluvers. tel. 1318

Namens het comité
G. Remmers
G.W. Eijerkamp.

VAKANTIE
24 juli t/m 7 augustus.

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

Loodgietersbedrijf

J.H.WILTINK
Het Hoge 20, Vorden.
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Enkhuizer
jodenkoeken
bus
van 2.49 voor

Kreyenbroek
roomboter
zandgebak
pak
van 1.95 voor

Fris/o
porki
spekken
zak
van 1.29 voor

409
Katja
cola of fruit-
veters
van 1.49 voor

409
Saroma
pudding
diverse
smaken
V.S.prijs

048
Neerlandia
chocolade
melk 1 literpak
van 1.38 voor

419
Dreft ES
pak
van 5.25 voor

A16
Santusa
honing
pot
van 3.59 voor

289
Kersen
op lichte siroop
grote pot
850 gram
van 2.59 voor

229
Matheus
Rosé
fles
van 6.95 veer 5?5
S.U.
snelkookrijst
pak 400 gram
van 0.89 voor

0.79

Geldig van 22/7-24/7.

Malse
rosbief
500 gram
Botermalse
bief lapjes
500 gram

Runder-
gehakt
RilO

098
Kip filet
100 gram

485
Gekookt
ontbijtspek
100 gram

429
Slagers
leverworst
ring 500 gram

498
Johma
vlees salade
superieur
150 gram

475
Barbecue
worst
pak 6 stuks 4T9

Snljworst
150 gram 449
maandag:
Tartaar nu 4 halen
per stuk LOS 3 betalen
Gebraden
gehakt
150 gram

469
dinsdag

Saucijzen
500 gram

Hausmacher
100 gram

498
0?8

woensdag:

Gehakt

[el M.
Geldig van 22/7 • 24/7

Deze week nogmaals van die
heerlijke sappige groene
Granny
smith's
3xy2/c//o

Heerlijk fris en gezond...
Rauwkost
Samengesteld
uit:
komkommer, pre/, peen, witte
kool en bietfes. Peper, zout of
mayonaise naar smaak foe-
voegen
Honing-
meloen
per stuk

495

495
Heerlijke
Santa Rosa
pru/mefm
1 kilo ^

2.95
Maandag:
2 kroppen sla-
1kllo
Tomati
Dinsdag:
kilo
Zomer-
worteltjes^
Peterselie
samen

0.98
Woensdag:
kilo goudgele
Bananen

498

Prachtige
F/CUS
Elastica
van 8.75 voor
Regelmatig water ge ven doch
daarna op laten drogen, ver-
langt een lichte standplaats
maar niet In de zon!

650

stenen
bloempotjes
div.kleuren
van 1.75 voor

Kunststof
buitenlamp
met glazen bol
van 17.95 voor

Volkoren
tarwe rogge
800 gram

Maanzaad-
bollen
zak 9 stuks

Krenten of
Rozijnen
brood
400 gram

Mtfffi

Hoppe
Jonge

'o»1 jenever
1 literfles
van 16.45 voor

Haig
Whiskey
gold label
deze week

19?s
Coppelstock
citroen
brandewijn
1 liter

Goudse
kaas
belegen
kilo

frituurvet
pak 500 gram
van 1.98 voor 179
Coberco
dagyerse
vanille vla
1 liter

149

Hero sinas- lemon //me of cola,
1 llterfles
"een 0.98 of . —

19 moor nu
vaste V.S.prijs
slechts

Witte reus
koffer 2 kilo
deie week

Kalancoe
van 2.95 voor

Diverse prachtige zware
Zomer-
boeketten
met gratis zakj
Substral.....

Unox
Frankfurter
knakworst
blik 300 gram
van 3.25 voor Ontbijtspek

100 gram
Martini
Vermouth
wit-rood of dry
fles deze week

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO - HENGELO IGLO ) RUSSEN - GROENLO GOOR VORDENGe/d/g van 22/7-28/7
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50 jaar getrouwd

Ap Lettink en Jo Lettink-Florijn herdenken 24 juli a.s. de dag dat zij 50 jaar getrouwd zijn. De fam. Lettink is een bekende
naam in Vorden. Zowel mevr, Lettink als de heer Lettink zijn altijd zeer aktief geweest in het verenigingsleven, zo was de
heer Lettink 25 jaar secretaris van de gymnastiekvereniging Sparta en mede oprichter. Mevrouw Lettink was bestuurslid
van gymnastiekvereniging Sparta.
51 jaar zijn alle twee lid van Folklorische dansgroep de Knupduukskes, in 1981 is het echtpaar gehuldigd met het gouden
klompje. Mevr. Lettink is ook jaren bestuurslid geweest van de Knupduukskes. De heer Lettink is 25 jaar lig geweest van
de vrijwillige brandweer en l O jaar onderkommandant. Sinds 1945 maakt de heer Lettink dienst uit van de commissie vo-
gelschieten. Vele hebben de heer Lettink gekend als Lettink "de Smit" van de Nieuwstad. Samen met zijn vrouw hebben
zij jaren lang een smederij gehad, de paarden voorzien van nieuwe hoefijzers was voor de heer Lettink zijn specialiteit. Zijn
liefde gaat danoqk nog steeds uit naar paarden. Nu woont het echtpaar aan de Pastorieweg 9 en genieten van hun welver-
diende rust. De heer Lettink is 74 jaar en mevrouw Lettink 75 jaar, en verkeren nog in goede gezondheid.
Het echtpaar heeft l kind en 3 kleinkinderen. A.s. zaterdag zullen velen het echtpaar komen feliciteren in Hotel Bakker.
Wij wensen het echtpaar nog vele jaren goede gezondheid samen en dat ze nog lang mogen genieten van hun welverdien-
de rust.

Acht kastelen
motorsportweekend
"Het succes dat wij hebben met het inter-
nationale Achtkastelenweekend is denk ik
wel verklaarbaar. Sinds het eerste wee-
kend, al weer vijftien jaar geleden hebben
we de formule gehanteerd van sterrit, toer-
tocht en orienteringsrit. Dat sloeg aan. Het
aantal deelnemers werd groter en groter.
Voor ons een duidelijke reden om niet van
dit partroon af te wijken", aan het woor dis
Jan Slagman sekretaris van de Vordense
Motorclub. "De Graafschaprijders", mo-
menteel druk belast met de organisatie van
dit motorsportevenement dat komend
weekend gehouden wordt. Niet alleen Jan
Slagman maar met hem is een groot aantal
leden van de club in de weer om alles straks
in goede banen te leiden. Dag en nacht be-
waken van de vele motoren is onder meer
een deel van deze omvangrijke organisato-
rische taak.

Momenteel strekt het internationale mo-
torsportgebeuren in Vorden gemiddel zo
500 deelnemers met daarbij nog zo'n 250
passagiers. "Dit is ook zo ongeveer het getal
waarna wij streven. Meer deelnemers hoe ft
voor ons niet. Zouder er 1000 komen opda-
gen, dan nog geen ramp, wij kunnen het
aan", aldus Slagman.
Vorig jaar kwam het merendeel van de
deelnemers uit het buitenland.
"Wel verklaarbaar", zo zegt Jan Slagman,
Vorig jaar hadden we voor het eerst sedert
de organisatie van het eerste motorsport-
weekend ontzettend slecht weer. De bui-
tenlanders waren over het algemeen al een
paar dagen onderweg, maar de Nederlan-
ders bleven denk ik wachten op beter weer,
waardoor naar schatting wel een honderd
personen uiteindelijk toch besloten om
niet naar Vordoen te gaan".
Voor het komend weekend lijken de ver-
wachtingen goed. Bij de "Graafschaprij-
ders" verwacht men dan ook dat de eerste
deelnemers zich vandaag of morgen reeds
op de Kranenburg zullen melden.
Zoals gezegd het motorsportweekend be-
gint met een sterrit, te weten de afstand van
woonplaats naar Vorden. Voor de verst ko-
mende deelnemers worden fraaie prijzen
beschikbaar gesteld.
Voor zaterdagmiddag staat er een toertocht
op het programma. Het vertrek is gepland
om 14.00 uur. Bennie Horsting en echtge-
note hebben een trajekt uitgezet van circa
65 kilometer en laten de deelnemers enke-
le fraaie stukjes natuurschoon van de om-
geving zien. Zaterdagavond begint er in
zaal Scoenaker een grote feestavond .
Zondagmorgen heeft Jan van der Peyl de
leiden van degenen die er voor voelen om
een 6 km langen ochtenwandeling te ma-
ken. Onderweg gezamenlijk koffie drin-
ken. Het Acht Kastelenweekend wordt
zondagmiddag besloten met een oriente-
ringsrit, uitgezet door de heren J. Luiten en
A.C. Weevers. De orienteringsrit gaat van
start vanaf café Schoenaker.

Verkeerscontrole
Prentjes werden door de rijkspolitie uitge-
reikt aan een tweetal wielrijders die zich
lieten trekken door bromfietsers.
Twee automobilisten konden geen rij- en
kentekenbewijs tonen.
Een automobilist had een auto met een de-
fecte koplamp.
Drie fietsers tenslotte reden met gebrekki-
ge verlichting.

Aanrijding Looër Enkweg
In de nacht van zondag op maandag ge-
raakte een bestuurder op de LooërEnkweg
met zijn auto tegen een boom. Toen de po-
litie na de melding ter plekke ariveerde was
de bestuurder reeds naar het ziekenhuis
gebracht. Hoewel het aantal hechtingen en
pleisters meevielen kreeg hij toch een pro-
ces-verbaal volgens artikel 26 W.V., aange-
zien hij onder invloed verkeerde.

Boerenloodsen
volgende doelwit?
Bij de boero^ven en hofsteden staan im-
mer immen^Ppen loodsen, welke dienen
voor het herbergen van landbouwgereed-
schappen en werktuigen. Dezer dagen is
nu uit de loods bij het bedrijf van deheer
Bernard Fokkink aan de Wiersserbroek-
weg een tractor van het merk Mason Fergu-
son ontvreemd. Een nogal vreemde zaak
waar het hier een oude - niet meer in bedrijf
zijnde - tractor betrof. De eveneens in de
loods staande nieuwe tractor lieten de da-
ders staan.

De buurschap vindt het een vreemde zaak.
Het tijdstip van ontvreemding is niet vast te
stellen, terwijl ook via de waakhond geen
alarm is binnengekomen. Men hoopt niet
dat een en ander zich herhaalt, want de
open loodsen zijn moeilijk te beveiligen.

Jeugdtitels van Vorden voor Rens
van Houte en Karin Klijn
Rens van Houte en Karin klijn /.ij n tenniskampioen van de Vordense Jeugd geworden. Rens
van Houte won de titel dank/ij een 6-3 en 6-4 zege op Bob van Goethem. Karin klijn zegevierde
in de eindstrijd met 6-2 en 6-4 van Edith van Houte. Verder was hij deze kampioenschappen
een opmerkelijk feit dat hij de jongere jeugd Christina Breunis en René Bielawski drie titels in
de wacht wisten te slepen, namelijk hun enkel, hun dubbel en René Bielawski met Jacco Veen-
huis. De mix-titel ging eveneens naar Christina Breunis en René Bielawski.

Verdere uitslagen: jogens enkel B: l. Jacco
Woltering, 2. Jochem van Heerde. Jongens
enkel D: 1. Frank Woltering, 2. Friso Ver-
hoeve. Jongens dubbel A: 1. Rens van
Houte en Reindjan Westerveld; 2. Bob van
Goethem en Peter Tuin. Jongens dubbel C
1. Mark Karmiggelt en Ronald Besselink,

2. Jeroen Brawz en Michiel Schoo. Meisjes
enkel C: 1. Rachel Woltering, 2. Ilse Lan-
genhof. Meisjes dubbel B. l. Elvi Huizinga
en Esther Niewenuis, 2. Erna Huetink en
Marga te Brake. Mixed A. 1. Reindjan
Westerveld en Edith van Houte, 2. Bob van
Goethem en Karin Klijn. Het was een ge-
slaagd en sportief gespeeld toernooi.

Kermisgangers
Van de Hengelose kermis komende kreeg
een 17-jarige bromfietser een rijverbod.
Een auto-bestuurder echter moest blazen
en daarna een bloedproef ondergaan. Hij
kreeg een proces-verbaal.

Opstoppingen
Ruurloseweg
Tijdens asfaltetingswerkzaamheden op de
Ruurloseweg kwamen er nogal wat opstop-
pingen voor en kleine aanrijdinkjes. Het
niet goed afsluiten van de zijwegen was
hiervan de oorzaak.

Auto/bromfiets
Op de kruising Zutphenseweg/Boonk/Dr.
Lulofsweg reden een auto en bromfiets
beide richting Zutphen. Toen echter de
bromfiets de auto inhaalde sloeg de auto
linksafzonder richting aan te geven.
Gevolg: materiële schade aan beide voer-
tuigen.

Aanrijding
Burg. Galleestraat
Op de Burg. Galleestraat ter hoogte an
NS-station vond een aanrijding plaats
tussen twee personenauto's. Een auto
rijdende op genoemde straat werd aan
de rechterzijde aangereden door een
auto komende uit tegengestelde rich-
ting en links afwilde slaan.
Er ontstond flinke materiele schade.
De rijkspolitie onderzoekt waar de
schuld ligt.

Reebok aangereden
Op afgelopen maandagavond om 23.30 uur
kreeg de Rijkspolitie een melding van een
botsing tussen de personenauto van een in-
woner van Vorden en een reebok. De auto
werd nogal beschadigd, de bok overleefde
het niet.

Freek Klein Brinke<
nieuwe schutterskoning
De nieuwe schutterskoning woont op-

nieuw in De Wiersse. Wat het vorig jaar
Henk Gêerlings van de Wiersserbroekweg,
dit jaar was het Freek Klein Brinke van de
Wiersserbroekweg, die met het 106e schot
de vogel naar beneden haalde. Tevoren
had burgemeester Mr. M. Vunderink, die
door zijn echtgenote was vergezeld, de
Medlertolfeesten geopend.

Uitslagen kinderspelen
De kinderen van 't Medler hebben afgelo-
pen zaterdag ook hun Oranjefeest gevierd.
De commissie, bestaande uit Mevr. Norde,
Mevr. Nijenhuis en de heer Eric Knoef,
hadden voor de kinderen tal van aardige
spelletjes bedacht. Uiteraard waren er ver-
snaperingen en er werd ook veelvuldig ge-
bruik gemaakt van de zweefmolen.
Bij de kleuters haalde Jeroen Mullink de
meeste punten, tweede werd Erwin
Weenk, derde René Kamperman.
Klasse l en 2: Ninke Gotink, 2. Andree
Snellink, 3. Martijn Dimmendaal.
Klasse 3 en 4: l. Renate Nijenhuis, 2. Wil-
ma Stokkink, 4. Yvonne Norde.
Klasse 5 en 6: l. Alex Hoebink, 2. Bert Es-
selink, 3. Erie Nijenhuis.

Geslaagd open D-tennis-tournooi
Onder schitterende weersomstandigheden werd in de week van 12 tot en met 18 juli voor het eerst op de accomodatie van de
V.T.P. Vorden een open tournooi in de D-categorie afgewerkt. Het onder auspiciën van de K.N.L.T.B. georganiseerde evene-
ment was met maar liefst 128 i nsch rij vingen niet alleen druk, doch ook sterk bezet. Buiten de verwachte toeloop vanuit de regio,
bleek er ook landelijke belangstelling voor een dergelijk tournooi te bestaan, hetgeen resulteerde in aanmeldingen uit bijvoor-
beeld Ede en Helmond.

Hoe sterk de bezetting van het tournooi
was, blijkt wel uit het feit dat in de voorron-
den reeds meerdere geplaatste spelers(-
sters) gewipt werden. Zo werd bij de dames
enkelspel de inmiddels op de C-lijst ge-
plaatste Pamela Rietdij k uit Zutphens door
de thuisspelende Tiny Hompe reeds in de
tweede ronde naar huis gezonden.
Tiny, wist daarna zonder al te veel proble-
men door te stomen naar de finale.
Maar ja, ook in de finale stond wederom
een Rietdijk. Ditmaal Carola, de jongere
zuster van Pamela en als tweed^eplaatst.
Zij bleek na een zindereno^^el in de
gloeiend hete zon de sterkste. Ja, die gezus-
ters Rietdijk, eenvoudigweg grote klasse
wat zij, niet alleen in Vorden, maar daar-
voor ook al tijdens andere tournooien heb-
ben laten zien.

Het is hem van harte gegund en we hopen
dat we hem, mochten we in de toekomst
ooit een tournooi in een hogere categorie
organiseren, wederom kunnen begroeten.

Wat dat hij, tezamen met enkele andere
fantastische spelers(sters) daar thuis hoort,
staat voor ons als een paal boven de base-li-
ne.

Proficiat winnaars, bedankt deelnemers en
andere betrokkenen voor deze fantastische
tennisweek. Ten behoeve van de statistiek
nog even de eindrangschikkingen.

Dames dubbel: 1. P. Rietdijk/C. Rietdijk,
Zutphen; 2. T. Hompe/T. v. Houte, Vor-
den; 3. V. Ommen/T. Wijnands, Hengelo.
Gemengd dubbel: 1. C. Warnaar/A. War-
naar, Wichmond; 2. E. v. Houte/H. v. Snel-
lenberg, Vorden; 3. C. Fransen/J. Honig,
Vorden.
Heren dubbel: l. J. Goldewijk/A. Grouwel-
mans, Zelhem; 2. P. Geusgens/L. v. Uffe-
len, Dieren; 3. J. Honig/R, v. Wijk, Vorden.
Dames enkel: l. C. Rietdijk, Zutphen; 2. T.
Hompe, Vorden; 3. W. Matsen, Hengelo.
Heren enkel: 1. J. Peters, Helmond; 2. J.
Kluft, Vorden; 3 A. Warnaar, Wichmond.

clous

De finalisten: v.l.n.r.: Mark Karmiggelt, Rens van Houte, Edith van Houte, Karin Klijn,
Jacco Venhuis, ChristinaBreumis, René Bielawski, Rachel Woltering en Frank Woltering.

Als duo eerstgeplaatst, en oolcals eersten
geëindigd in het dames dubbelspel. Een-
voudiger gezegd dan gedaan, want ook dit
maal moest behoorlijk slag worden gele-
verd met een thuisspelend duo te weten
Tony v. Houten en, ja hoor, alweer Tiny
Hompe. In drie sets moesten zij het hoofd
buigen en genoegen nemen met een toch
schitterende zilveren plak.
Zoals gezegd, verrassingen alom, ook in
het gemengd dubbelspel. Het als eerste ge-
plaatst echtpaar Maalderink uit Zelhem
werd in de tweede ronde in een op 2 dagen
gespeelde partij naar huis gestuurd door
Carin Fransen en Juul Hong uit Vorden.
Zij op de beurt moesten in een V.T.P. on-
deronsje het onderspit delven tegen de uit-
stekend op dreef zijnde Edith van Houte en
Hans v. Snellenberg. Wederom Vordena-
ren in de finale dus.
Ook nu mocht het niet lukken, want de
overwinning ging verdiend naar de uiterst
sympatieke Carin en Aart Warnaar uit
Wichmond.
Bij het herendubbelspel leek de verrassing
uit te blijven. De als eersten geplaatsten
Paul Geusgens en Lean v. Uffelen mar-
cheerden votjes door de finale. Daar stui-
ten zij echter verrassend op Jan Goldewijk
en Albert Grouwelmans uit Zelhem, wel-
ke reeds in de tweede ronde de plaatselijke
favorieten Chris Hissink en Joop Kluft had-
den uitgeschakeld. Jan en Albert zeiden
het reeds aan het begin van de week: "De
beker is van ons". Het lukte, wederom in
drie sets en hoe groot was hun vreugde.

Rest ons het heren enkelspel: Door zijn iet-
wat onverwachte vroege uitschakeling bij
het herendubbelspel raakte Joop Kluft ge-
prikkeld. Deze prikkeling en het feit dat hij
zich nu volledig kon concentreren op het
enkelspel, bracht hem tot grootse presta-
ties.
Spelers als de al eerder genoemde Jan Gol-
dewijk en Lean van Uffelen (2e geplaatst)
liet hij op formidabele wijze in het gravel
bijten.
Wederom het thuisfront in de finale. Al het
publiek hoopte op dan tenminste toch l
overwinnaar uit eigen gelederen. Maar ma,
wat was hij sympathiek, onbekend en
sterk, helemaal uit Helmond kwam deze
klein man. Jürgen Peters; onthoudt deze
naam wat als hij ooit weer in onze regio
mocht spelen komt u hem beslist weer te-
gen.
Niet geplaatst vanwege zijn onbekendheid
sloeg hij zich via de 3e geplaatste Jan Maal-
derink en in een werkelijk schitterend duel
via de als eerste geplaatste Aart Warnaar
naar een plek waar hij thuis hoort: de finale.
Zijn backhand bleek voor iedereen te sterk,
ook voor Joop Kluft die goed partij bood
doch tenslotte ook het onderspit moest del-
ven.

Op de achterste rij v.l.n.r.: J. Goldewijk, A. Grouwelmans, J. Honig, J. Peters. Op de
voorste rij: P. Rietdijk, C. Rietdijk, T. v. Houte, T. Hompe, C. Fransen.

Winnares dames enkel: Carola Rietdijk uit Zutphen

Winnaar heren enkel: Jürgen Peters uit Helmond.



STUNTPRIJZEN
op onze afdeling
woningtextiel

Tapijtaanbiedingen
van de volle rol 400 br
vanaf p.m.

Polyether matrassen
1 persoons vanaf

2 persoons vanaf

f 94,50
f187,50

Synthetisch dekbed zware kwaliteit 1 persoons vanaff 69,50 2 persoons vanaf f 107,50
Dekbed overtrekken in fraai dessins 1 persoonsĵ - f 39,95 2 persoons 79,50 f 62,95
Spreien in diverse kleuren 1 persoons vanaf f 45,- 2 persoons vanaf f 129,-

ZUiver SCheen/VOl (alléén 2 persoons 190/240) van f 199,- voor f 99,-

Smyrna tafelkleden van f 189,- voor f 139,50
Veren kussens per stuk 18,95 2 voorf 29,95
Slaapzakken extra zware kwaliteit
van f 59,95 uitzoeken voor f 49,50

Keukendoeken van f 9,95 voor f 7,95
Theedoeken van f 7,95 voor f 5,95
Washandjes uitzoeken p.st.slechtsf 1,95

HELMINK B.V. Zutphenseweg 24
Vorden. Tel. 05752-1514

* De opruiming begint
donderdag 1 5 juli

Op vrij korte termijn te leveren:
diverse soorten houtstrooisel
als mede papierpulp voor uw
veestallen.
Steentjes B.V.
Lichtenvoorde
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

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

In de OPRUIMING
De laatste paren in prijs verlaagd.

f 20,-

f 5,-
evaenadam ..f 20,-

Gymschoenen gekleurd
Herenklompen

Alleen deze week nog

10% KORTING
op niet afgeprijsde schoenen

De laatste tassen deze week

Halve prijzen

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

van ons kunt: u

zeker voor deze prijzen

glasvlies 2O m' 55,=
m.e.c W
singhles 3

m
m»

— w

4O,
47,»

KUNSTSTOF AFYOERBUIZEN, DAKGOTEN
en HULPSTUKKEN

GOLFPLATEN in polyester

e

p.v.c
asbest
onduline

BISON

AFDICHTBAND

LOOD en zink
LODERItG

Rabobank
0129

BISON

DAKCOATING

BISON

DAKREPARATII
PASTA

BOUWMARKT

05755 1055

DAKTEGELS
in groen en grijs

DAKTRI M
LEISLAG

IN BOUWVAK GEOPEND

Te koop gevraagd: konijnen-
hok voor buiten.
De Horsterkamp 11, Vorden.
tel. 1765.

Repareert u landbouwmachi-
nes zelf of u onderhoudt ze
zelf?
Vraag dan voor onderdelen en
onderhoudsmiddelen vrijblij-
vend inlichtingen bij:
fa. M. Arfman, Vorden.
tel. 6732.

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Café-Restaujant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

DE TUINEN VAN
DE WIERSSE

open op zondag 25 en maan-
dag 26 juli van 10.00 uur tot
17.00 uur. Entree f 3,- p.p.
Gratis parkeren in de schaduw.

In verband met afwezigheid van onze huidige secretaresse gevraagd:

SECRETARESSE
voor 1 a 2 maanden (augustus/september)
5 dagen per week / 8-urige werkdag.
Vereisten : (direktie)secretaresse-diploma, met 3 moderne
talen en steno (Ned. + 3 moderne talen)
Enkele jaren bedrijfservaring.

Geïnteresseerden kunnen telefonisch kontakt opnemen met Mej. Lo-
beek, tel. 05753-1716.

C.E.T. International b.v.
Zelhemseweg 20-22, 7255 PT Hengelo (Gld.)

TAPIJTREINIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

Te koop: 2 Cross motoren
Honda-80, Bouwjaar'80.
H. Dostal, Industrieweg 4, Vor-
den. na 18.00 uur, tel. 2665.

Stoffen voor zelfmaakmode,
dan naar

Het postdistrict Arnhem vraagt voor de postkantoren Zutphen en Vorden enige

medewerk(st)ers Loketdiensten

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN TEL 05752-1971

HEREN MUILEN f 20,
DAMES LINNEN f 15,
DAMES SANDALETS nu f 25,
HEREN WERKSCHOENEN f 39,
KINDERSANDALEN f 19,
DAMES MUILEN f 17,

WULUNK
Dorpsstraat 4, Telefoon 1342

Vooraan in schoenmode

Het postdistrict Arnhem draagt zorg voor de uit-
voering van o.a. de postale loketdiensten in een
groot deel van de provincie Gelderland. Voor de
postkantoren Zutphen en Vorden in de regio
Zutphen, Vorden, Lochem zoeken wij enige mede-
werk(st)ers.

Het werkterrein
Uw rol is in eerste instantie die van loketmede-
werker.
De klanten komen dan bij u met de meest uiteen-
lopende zaken. Dat kunnen zijn: het verrichten van
diensten t.b.v. postgiro/rijkspostspaarbank. Tevens
bent u belast met het aannemen van poststukken,
het uitreiken van viskaarten, kentekenbewijzen enz.
Belangrijk om te weten is, dat u na verloop van tijd
ook belast wordt met andere werkzaamheden dan
loketdiensten en dat u collega's tijdelijk moet ver-
vangen op andere afdelingen of kantoren door het
hele district.
Overplaatsing naar een ander kantoor in het district
kan ook tot de mogelijkheden behoren.

Onze wensen
Wij vragen mensen van 18 jaar of ouder met mini-
maal MAVO-4 diploma of gelijkwaardige opleiding.
Bovendien heeft u bij uw opleiding handelskennis
en/of wiskunde in het pakket.

U beschikt voor deze cliëntgerichte baan over
commerciële belangstelling, goede contactuele
eigenschappen en over een goede mondelinge en
schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
Het zelfstandig en in teamverband werken levert u
geen problemen op.

Wat wij bieden
U krijgt van de PTT een basisopleiding van
± 6 maanden. Het aanvangssalaris bedraagt, afhan-
kelijk van uw leeftijd, minimaal f 1492,- en maximaal

f 2100,- bruto per maand.
De maximale uitloop van dit salaris is, afhankelijk
van de functievervulling, f 3022,- bruto per maand.
Jaarlijks heeft u recht op 71/2 % vakantietoeslag en
ten minste 22 vakantiedagen.

De sollicitatie
Voor meer informatie over de functie in Zutphen
kunt u contact opnemen met de heer v.d. Water,
directeur van postkantoor Zutphen,
telefoon (05750) 1 89 44 en voor de functie in
Vorden met de heer Blaauw, directeur van post-
kantoor Vorden, telefoon (05752) 1411.
Een psychologisch onderzoek en een medische
keuring maken deel uit van de selectieprocedure.

Uw schriftelijke sollicitatie met vermelding van oplei-
ding en andere van belang zijnde gegevens, zien wij
gaarne binnen 10 dagen na verschijningsdatum van
dit blad tegemoet.
Voor de vacature in Zutphen kunt u uw brief
ongefrankeerd richten aan:
Directeur postkantoor Zutphen
Postbus 99900
7200 NA Zutphen

Voor de vacature in Vorden kunt u uw brief
ongefrankeerd richten aan:
Directeur postkantoor Vorden
Postbus 99500
7250 NA Vorden

PTT POSTDISTRICT
ARNHEM

82/139



DUMPING DUMPING
ALLES MOET WEG!

Gevelsteen per 1000 f 150,-
Gewassen tegels 4ox4oeneox4oPst f3,- en f 3,50
Cement per50k8 f 7,-

per baal f 6,-

f 5,-100 lang en 30 cm. breed per stuk

ook geschikt voor bloembakken,
sierstenen, dakpannen, betonnen stalroosters, ijzeren balken, buizen, enz. enz.

HARMSEN
Schoolstraat — Vorden.

aann. en doe 't zelf

Hoofddealer: Honda, Carraro, Alpina, Suffolk, Qualcast

• .y ^w ir,

rslinders.

JOW-KEUENBORG
Land- en Tuinbouw Mechanisatie

Branderhorstweg 5 - tel. 05753-20 26

INKOOP - VERKOOP -

VERHUUR - REPARATIE

SLIJPINRICHTING

diverse kettingzagen - tui n bouwt rekkers - frezen -
pompen - aggregaten - motorzeisen - gazonmaaiers -
hout- en compostmachines - verticuteermachines -

heteluchtkanonnen - grondboren -
hogedrukreinigers enz.

Nieuw en gebruikt voorradig. Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar.

KEYENBORG - HENGELO (GLD.) - TEL 05753-20 26

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

NAAR:

Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

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

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

MOK

ZONDAG 25 JULI

Wij maken uw oude deuren en deur-
kozijnen weer als nieuw. Door de
PORTAS-kunststof-ommanteling in vele
houtdessins en effen kleuren.Vakkundig,

voordelig en in één dag
gereed.
Bel meteen even OP!

Exclusief voor de Stedendriehoek en het Berkelstroomgebied
met wijde omgeving

PORTAS-Vakbedrijf H.I.N. B.V. PORTOS"
Postbus 59, Marsweg 202, 7200 AB Zutphen

Tel. 05750-130 33
PORTAS-deuren-vakbedrijven overal in Nederland en in vete Europese landen.

CHOICEiUN IM! D

m
KKT Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Te koop: boerenkool, spruit-
kool, bloemkool, prei, sla,
selderie, groenlof, schiene-
sekool, knolraap en andijvie
planten.
D. Klein Geltink, Schutte-
straat 1, Vorden. Tel. 1498

RUURLO Domineesteeg Telf. 05735-2896
•̂ ^

Biedt U het grootste assortiment meubelen
voor de laagste prijzen.

Kom en overtuig Uu

Met kortingen van 20%tot 60% 3000 m2 meubelen.

Hieronder enkele voorbeelden.

1) Zwaar eiken bankstel van 2490,-voor 1690,-
2) Robuust eiken bankstel bioemstof van 2990,-voor 1790,-
O) BankStel geheel gestoffeerd. Super kwaliteit van 6990,- voor.. 4990,—

4) 3 ZJtS bank klassiek, rundieren van 2190,- voor 1 290,-

5) 2-3 ZitS eiken draion stof van 2290,-voor 1490,—

6)2-3ZJtS rundleer van 4590,-voor 1990,-

7) Massief eiken eethoekcomn tvan 1990,- voor 1490,-
8) Eiken toogkast van 1790-voor 1390,-
9) T.V. kaStjeS eiken van 695,-voor 298,-

10) Zware fauteuils van 650,-voor 295,-
l l ) oaiOntateiS eiken, plavuizen van 395,-voor 198,—

1 2) Zwaar eiken bankstel bioemstof van 2190,-voor 1190,-

1 3) Modeme leefhoek draion stof van 2790, voor 1490,

14) Slaapkamers eiken nu v a 890,
1 5) Boekenkastjes van 995 voor 495,
1 6) Losse leren fauteuils van 1395,-voor 890,
1 7) 3-1-1 bankstel klassiek rundieren van 6990,-voor 3990,-

1 ö) 3-ZZltS modern dralonstof van 2290,-voor 1490,'

1 9) Modeme kaSt balibruin250cm.van1990,-voor 1290,

20) Modeme kaSt balibruin250cm.van 2190,-voor 1490,

21 ) 3-2-1 ZÏtS bankstel modern van 2990,-voor 1990,-

22) Moderne leefhoek draion stof van 3190,-voor 1790,-
2- O ) EethOek massief eiken rundieren bekleding van 2490,- voor 1 890,-

24) Rundieren bankstel van 3490,-voor 1790,-

NIEK VAN HUNNIKDe koffie
staat
klaar

Hattem achter 't Heem
Leliestraat 1
Tel. 05206-43383

RUURLO
Domineesteeg 14
Tel. 05735-2896

Opheusden
Tel. 08887-1641

Het vertrouwde
adres met
50 jaar ervaring!

Openingstijden:
Dinsdag t/m donderdag van
9.00 tot 18.00 uur
Vrijdags van 9.00 tot 21.00 uur
Zaterdags van 9.00 tot
17.00 uur
's Maandags gesloten



Stop!!! Tijdens uw vakantie is 'n bezoek aan de grote opruiming bij
altijd de moeite waard.
Zomerconfektie nu 20 tot 75% korting
Winterconfektie voor halve prijzen
Kinderkleding voor half geld
Restanten zomerjaponnen nu 19,- en 29,-
Minirokjes 39,95

RUURLO -----

De laatste bermuda's 35,-
Dameszomerrokken tot maat 52 nu . ................. 45,-
Blazers 79,-
Mantels 69,-
Deze week nog l 0/0 op niet afgeprijsde artikelen (ten Cate-Schiesser).

Vrijdagavond koopavond tot 9.00 uur. Ook open tussen 6 en 7 uur. Zaterdags doorlopend open tot 16.00 uur.

Wegens vakantie zijn wij

GESLOTEN
van 25/7 tot 8/8-'82

Bakkerij

VAN ASSELT
Zutphenseweg 18

't Winkeltje

SCHURINK
Burgemeester Galleestraat 22

Bestel en haal
het bij

uw schoolboeken
en uw
vakantieboeken

LwG A Boek en kantoor
Raadhuisstraat 22. Tel. 05752-3100.

Te koop: stam slabonen en
stoksnijbonen op bestelling.
H. Weenk, Schuttestraat 12,
Vorden. tel. 05752-6659.

Te koop: 2 beste Rb-dr. vaar-
zen
D. Nijenhuis, Lindeseweg 10,
Vorden, tel. 6734.

Tijdens de bouwvakvakantie
geopend van 9.00 tot 12.00
uur.
Holtslag Bouwmaterialenhandel
bv., Spoorstraat 28, Ruurlo.
Tel. 05735-2000.

JeugÖSOOS FlophoUSe organiseert wederom

NORMAAL
op vrijdag 23 juli in de feesttent in Toldijk

Voorprogramma: ÜO Junk and hJS Hot DogS

Voorverkoop aan diverse adressen.

Nu speciale
vakantieaanbiedingen

Thermisch glas vanaf 140,- m2

excl. BTW, excl. bouwkundige voorzieningen

Breng de maten mee. Wij reke-
nen voor u uit wat het kost.

Hubo Dolphijn
Tel. 05735-1368, Ruurlo. Barchemseweg 13.

watervast
triplex ti-

armatuur
compleet met 40 watt lamp

lengte 120 cm

nster
bankpaneel

wandplaten deuren

HUBO-DOLPHIJN
Tel. 05735-1368, Ruurlo
Barchemseweg 13.

Tevens voor schilderwerk

Wat uil de goede huisvrouw?

cies, OOK tijdens de vakantie.

Alrpot,
gedeco-
reerd,
Inhoud

.9 liter

coca-cola,
llterfles

Koala dames-
en heren
T-shlrts.12
verschillende
kleuren In de
maten ES, s,
M, L en EL

Strampelpeter
compactlulers,
pak 120 stuks
een prima
kwaliteit én...
nog geen 3,75
voor een
normaal pak
van 30 stuks

Heilema
pinda- of
hazelnoot-
koeken,
pak
175 gram

l l

KJ». JL« «%JC
l

Sabrina
dames-
verband,
pak
20 stuks

' W WW WW v^

»*»*sabrina

Amstel bier,
krat 24 flesjes a 0.3 liter
da's 54 cent per flesje _

Chaudfontaine
bronwater,
literfles

Dom Ramos sherry,
0,7 liter, diverse smaken

Cötes du Rhone,
fles 0,7 liter

Doperwten zeer fijn,
heel blik, Vrij Produkt _

Slagersleverworst,
ring 500 gram

12,96

_ 65
499
499
149
199

Dagverse zuivel
Alléén verkrijgbaar in filialen met een
zuivelafdeling.

Magere yoghurt,
literpak

volle melk,
literpak, minimumprijs

volle vanille vla,
literpak

100
125
161

Homburg
g 47"

California soep,
4-bordenblik, groente, kip of kQ
of tomaat _ Uu

Picnic broodjes, QQ
.zak 10 stuks _ . _ __^ tlcl

Unox bi-fi worstjes, QQ
2 stuks _ tJa

Vrij Produkt 10Q
3 stukken è 90 gram, IL u

Kruidenshampoo,
flacon 200 m L. 129
Golden Wonder
tomatenketchup,
fles 340 gram 79

Slagerij
Alléén verkrijgbaar in filialen met een
slagerij.
Prijzen geldig tot en met 24 juli a.s.

Kalfslappen,
blank, 500 gram

Kalfsbraadstuk,
blank, 500 gram

Kalfsgehakt,
vers, 500 gram _

745
875
600

Groente & Fruit
Alléén verkrijgbaar in filialen met een
groente- en fruitafdeling.
Prijzen geldig tot en met 24 juli a.s.

Hollandse
sperzie-
bonen,
kilo 159

Briseluchtverfrisser,
160 gram

Karaat
tafelmargarine,
kuip 500 gram _

Halfvolle koffiemelk,
fles 1000 gram _

zonnebloemolie,
literflacon, Vrij Produkt

Azijn,
flacon, 11/2 liter

Gebroken rijst,
kilo

Fourré biscuit,
rol 19 stuks, vanille of chocolade

wokkels,
paprika of naturel

Java saté,
3 stokjes

Splendid
totaalwasmiddel,
fosfaatarm, zak 2 kilo

Afwasmiddel,
literflacon

269

89
179
329
99
99
109
119
129

319
49

Astor hondevoer,
of Micky kattevoer, blik 420 gram

Nieuwstad 5, Vorden
PRIJS-SLAG

Stationsplein 31, Zutphen
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Lohman orgel gerestaureerd
Zondag 11 juli werd het Lohman orgel in de Hervormde kerk officieel in gebruik
genomen. Het orgel is door de fa. Gebr. Reil gerestaureerd. De windvoorzie-
ning werd gereconstrueerd, het mechaniek werd geheel gereviseerd en waar
nodig vernieuwd. Het gehele project werd mede geadviseerd door de orgel-
commissie van de Ned. Hervormde kerk en door Monumentenzorg.
Onder leiding van ds. Veenendaal werd in een feestelijke kerkdienst het orgel
weer officieel in gebruik genomen. Na afloop was er gelegenheid het orgel te
bezichtigen en een kop koffie te drinken. Tevens was een boekje te verkrijgen
over de geschiedenis van het Lohman orgel. Cantor-organist Rudi van Straten
verzamelde de gegevens voor dit boekje.
Donderdag 22 juli zal Dirk Jansz. Zwart uit Rotterdam een concert geven op
het orgel dat dateert uit 1834.

Van links naar rechts: Rudy van Straten, hr. Bochgelman en ds. Veenendaal.

KNIPTIP (•;

Kijk, voor u met vakantie gaat, even
uw filmcamera na. Dat voorkomt
straks teleurstelling.

Buurtver. De Haar
jeugdkampioen
12 teams hebben afgelopen woensdag
deelgenomen aan de door de Touwtrekve-
reniging Vorden uitgeschreven wedstrij-
den. In poule A kwam Het Gulik en School
5 (verblijvende op de camping De Ree-
horst) op de eerste en tweede plaats. In
poule B was het Buurtvereniging De Haar
en de ploeg van de Leao-school die voor de
finale-plaatsen gingen trekken. Uiteinde-
lijk was het de ploeg van buurtvereniging
De Haar die aan het langste eind trok en
derhalve de kampioensbeker kreeg uitge-
reikt door voorzitter G. Barink.

Tweede werd de Leao-ploeg, derde Het
Gulik en vierde School 5. Voorelke deelne-
mer was er tenslotte nog een herinnerings-
vaantje. De wedstrijden trokken veel sup-
porters. Heden, woensdag 21 juli, begin-
nen des avonds de wedstrijden om het
kampioenschap voor bedrijven. Vijftien
bedrijven hebben ingeschreven. De ploeg
van de Graafschaprijders dienen dan de vo-
rig jaar veroverde wisselbeker te verdedi-
gen.

Henk Golstijn
Jeugdkampioen
Henk Golstijn is er in geslaagd om jeugd-
kampioen van de Vordense hengelaarsve-
reniging "De Snoekbaars te worden. Op de
tweede plaats eindigde R. Schouten, 3. M.
Kemper, 4. S. Bloemendaal, 5. W. Hattink.
ALlen ontvingen een prijs met voor Henk
Golstijn bovendien een fraaie wisselbeker.
De laatste onderlinge wedstrijd voor de
jeugd, waaraan 25 leden deelnamen, ein-
digde in een overwinning voor M. Kemper.
Hij ving8 vissen, 2. M. Besseling,3. H. Gol-
stijn, 4. J.W. Boesveld, 5. S. Bloemendaal.
Bij de "senioren" namen aan de vijfde on-
derlinge wedstrijd 30 leden deel. De totale
vangst bedroeg 387 cm.
De eerste prisj werd gewonnen door G.J.
Golstijn,2.A.Golstijn,3.J.Dijk,4.W.Mö-
ders, 5. A! Jansen. De laatste onderlinge
wedstrijd van "de Snoekbaar wordt gehou-
den op zaterdag 18 september.

Applaus voor T.A.O.
Vrijdagavond vond in de bedrijfshal van
C.W.V. "Medo" een toneelvoorstelling

plaats. De Wildenborchse toneelvereni-
ging "Tot Aller Ontspanning" bracht toen
voor een uitverkocht huis het spel in drie
bedrijven "Boerenbedrog" voor het voet-
licht. De bezoekers hebben bijzonder ge-
noten van dit toneelstuk. Een verloting en
bal na was het besluit van deze avond. De
diverse volksspelen op zaterdag hadden ve-
le deelnemers. De diverse winnaars zijn:
Vogelschieten: 1. en koning Freek Klein
Brinke, 2. H. Pennings, 3 Reint Norde.
Schijfschieten: 1. H. Meijerink, 2. H. Snel-
link,3. J.Teunissen.Belschieten: l.Henny
Gotink, 2 Bas Dostal, 3. M. Roeterdink.
Dogcarrijden: l. Mark Hendriksen, 2. Ellis
Eijkelkamp, 3. Anke Eijkelkamp. Doel-
trappen: l. Hans Bos, 2. Wim Bekken, 3. J.
Vogt. Ringgooien: 1. Rieky Bakerink, 2.
Jeanne Temmink, 3. Mevr. Dekkers. Balle-
rospel: 1. MEvr. Dekkers, 2. Audrey Bas-
ker, 3. Mevr. Aalbers. Pijltje gooien: l. Jan-
ny KI. Geltink, 2. Mevr. Brummelman, 3.
Gerda Kamperman.
In "Het Wapen van Medler" reikte voorzit-
ter G. Norde Zaterdagavond de prijzen uit.
H ij dankte alle medewerkers, die aan de or-
ganisatie haddan meedegewerkt. Een
woord van bijzondere waardering sprak hij
tot directie en medewerkers van "Medo",
voor de beschikbaarstelling en ontruiming
van de grote hal. Tot in de kleine uurtjes
werd het Medlertolfeest voortgezet waar-
bij "Orkest Transit" de gangmaker was.

Geslaagd
Aan de school voor Algemeen Vormend
Biologisch en Agrarisch Onderwijs slaag-
den te Vorden de volgende personen voor
het diploma booglassen voor beginners
landbouwers; K.B. Bekebrede, Lochem;
J.H. van Gijtenbeek, Warnsveld; A.G.M.
Heuvelink, Vorden; J.H. Hiddink, Zel-
hem; K.F. van Hunen, Warnsveld; P.J.T.
Koetschruiter, Warnsveld; W. Koetsruiter;
D.A. Krijt, Vorden; C. v.d. Laan, Warns-
veld; A.J.J. Nijenhuis, Hengelo; L.A. Oos-
terink, Warnsveld; H.J. Pardijs, Vorden;
G.J. Stegerman, Hengelo; B.J. Wassink,
Warnsveld; J.A! Weenink, Oeken en H.
Zweverink, Hengelo.
Voor machineschrijven slaagden: W. Berg-
hout, Zutphen; B. Brasz, Vorden; E. v.d.
Breeman, ̂ »>hen; J. Bretveld, Ruurlo;
M. Bannin^ffochem; W. Boerkamp, Hen-
gelo; E. Calot, Warnsveld; M: Ernst, Vor-
den; B. Franken, Zutphen; L Gemmink,
Brummen; J. Gevers, Zutphen; T. Groot
Roessink, Hengelo; B ten Have, Hengelo;
H. Hissinj^fcengelo; M. Hobink, Zut-
phen; D. l5BK Bramel, Vorden; I. Leidel-
meyer, Zutphen, G. Lenselink, Hengelo;
C. Luca, Zutphen; W. Maalderink, Keyen-
borg; C. Quartel, Warnsveld; A. Riefel,
Hengelo; H. Reintjes, Lochem; J. Riet-
man, Vorden; J. Ruumpol, Brummen; S.
Simmelink, Warnsveld; J. Schieven, Baak;
J. v.d. Stroom, Warnsveld; H. van de Wildt,
Almen.

ledere dinsdagmorgen Yoga in het Dorps-
centrum.
ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum
ledere woensdagmorgen: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International

22 jul i Orgelconcert in de Hervormde kerk,
door Dirk Janz Zwart uit Rotter-
dam.

23 t/m 25 juli Het jaarlijkse Achtkastelen
evenement georganiseerd door de
V.A.M.C. de Graafschaprijders, in
en rondom café Schoenaker.

24 juli I.V.N., afd. „De Oude IJsselstreek"
op het landgoed „De Kieftskamp"
wandelingen.

25 juli Oriëntatierit V.A.M.C. de Graaf-
schaprijders. Start bij café Schoena-
ker.

25 t/m 26 juli Openstelling park Kasteel de
Wiersse, Rozen.

26 juli Ned. Reisvereniging, afd. Zutphen
e.o. Dagtocht per fiets.

27 juli Bezichtiging boerderij van de heer
Bouwmeester, Schuttestraat 26.

29 t/m 31 jul i Lunapark met verschillende
attrakties op het Marktplein.

Openstelling van de tuinen De Wiersse
De tuinen van De Wiersse worden op zondag 25 juli en maandag 26 juli opengesteld. Momenteel bloeien de theehybride- en
floribundarozen. In de buxusvakken van de Franse parterre y.ijn de oudste rozen van de tuin te bewonderen: de Laurant Carie
uit 1916 en de Irish Elegance uit 1922. Driejaar geleden werden deze twee soorten verjongd door van enkele overblijvers de
ogen te oculeren op nieuwe onderstammen. Nu pronken /ij weer met hun jongere soortgenoten: Moonlight uit 1950, Nirvana
uit 1981 en vele anderen.

Achter één van de hagen rond de i ozentuin
ligt de lage tuin. Hier werd onlangs de per-
gola herbouwd, waarop nu uitbundig kam-
perfoelie, klimrozen en clematis bloeien.

Naast deze tuin ligt de Engelse border. Bui-
ten de grachten van het kasteel ligt de ro-
mantische wilde tuin met vijvers, fontei-

nen en berceaaux. Koningsvarens, riet, li-
gularia en vingerhoedskruid groeien hier
overschaduwd door eiken en beuken. De
oude loofbomen vormen een geleidelijke
overgang naar het uitgestrekte landschap.

Entreprijs:
f3,- per persoon, kinderen tot 6 jaar gratis,

honden worden niet toegelaten, ook niet
aan de lijn.
Ten behoeven van de touristen:
De Wiersse ligt aan de Vordense Beek, die
de grachten en de vijvers voedt. Te berei-
ken via rijksweg Vorden-Ruurlo, 6,5 km
vanaf Vorden. Gratis parkeren (in de scha-
duw).

Prettymarkt poloclub
financieel succes
Henk van der Aar, voorzitter van de Vor-
dense zwem- en poloclub "Vorden '64"
toonde zich zaterdagmiddag na afloop van
de Prettymarkt een tevreden mens. "Na af-
trek van de kosten blijft er voor de vereni-
ging een leuk bedrag over. Noodzakelijk,
omdat we anders de eindjes moeilijk aan
elkaar kunnen knopen", aldus voorzitter
Henk van der Aar. Het was zaterdag al voor
het negende achtereenvolgende jaar dat de
zwemclub deze Pretty Markt organiseerde.
Huren van het zwembad, trainingen etc.
cat alles vergt voor "Vorden '64" jaarlijks
zware financiële lasten, zodat deze markt
destijds uit "nood" werd geboren.
De weerstomstandigheden waren zaterdag
ideaal. Vooral vele vakantiegangers waren
naar het Marktplein getogen om te zien of

er bij de rommel- en curiosa markt nog iets
van hun gading te vinden was. Ook de boe-
kenkraam deed goede zaken. Daarnaast
waren er nog diverse attrakties op touw ge-
zet zoals doelschieten, ponyrijden voor
kinderen, het spel één en twintigen etc.
Om het geheel wat gezellig te maken was-er
een koffieterras, een oliebollenkraam en
een barbecue.

Grote zomerkorting op
haarden, kachels, gevelka-
chels, tuinmeubelen, pannen-
sets, cassettes, serviezen.
Op alles en nog wat bij:
Jansen, Bleekstraat 1,
Tel. 05753-1360.

met
Televisie

reparaties
— - direct

i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Jeugdteam Vorden eerste bij tournooi

Het team van Vorden dat vorige week zondag alle wedstrijden w<
de jeugdklasse A van het district Oost. Onze felicitaties.

n dat bewees terecht ka

Vrouwenraad Vorden
Voor we aan de vakantie beginnen een te-
rugblik op het 1ste halfjaar van 1982.
Steeds meer vrouwen ontdekken het be-
staan v.d. Vrouwenraad. Daar zijn we erg
blij mee, omdat onze opzet is, er te zijn voor
alle Vordense vrouwen. Voor de cursus
Brood bakken bestond zoveel belangstel-
ling dat er 2 cursussen werden georgani-
seerd. In het najaar komt er, op verzoek van
de deelnemende dames aan de cursus: Fij-
ne keuken. Bij voldoende belangstelling
kan ook een Bakcursus voor kinderen va-
naf 8 a 9 jaar worden geregeld. De dames
van de cursus: Ouders op herhaling zijn zo
enthousiast, ze gaan nog een jaartje door.
Het is de bedoeling dat ze zich naast Taal,
rekenen en alg. ontwikkeling ook in het
boekhouden gaan verdiepen. In sept. start
weer een nieuwe groep. Om misverstan-
den te voorkomen. Iedereen kan aan deze
cursus meedoen. Het is beslist niet gebon-
den aan het ouderschap. Alle mensen die
hun lagere schoolkennis wat willen opfris-
sen, zijn welkom. Als u een beetje kennis
het van de Duitse taal, kunt u in sept. mee
gaan doen, er zijn een paar plaatsen vrij ge-
komen.
Naast deze bestaande cursussen, is het de
bedoeling verschillende nieuwe cursussen
te beginnen. We denken aan ond. als
Vrouw en Samenleving, Klusjes in en om
huis, Tekenen/Schilderen. Niet alleen cur-
sussen werden en worden gegeven, daar-
naast stonden 2 thema-avonden op het pro-
gramma nl. Gezonde voeding - gezonde
mensen, en in samenwerking met de werk-
groep Vorden een avond over Amnesty In-
ternational. Beide avonden waren een suc-
ces. Voor okt. staat het ond. Onveiligheids-
gevoelens bij de mens op het programma.
De contacten met de Prov. Vrouwenraad
zijn ook goed. Een afvaardiging bezocht de
contactdag in Doetinchem en een thema-
dag over Energie-discussie, belegd door de
Commissie Milieuaangelegenheden werd
ook door enige dames bijgewoond. Voorde
Provinciale vergadering in Arnhem met als
thema: Vrouw in fases, bestond, ook uit
Vorden, zoveel belangstelling, dat dezelfde
dag in okt. wordt herhaald.

Mocht u vragen of ideeën hebben, u kunt
voor alg. informatie terecht bij de secre.
resse Madelein Schuurman, het Jebbink
49, Tel. 3020 en u kunt zich opgeven voor
cursussen bij Truus Brandenbarg, Brinker-
hof 84, tel. 2024. Op dinsdagmiddag 31 au-
gustus is er een voorlichtingsmiddag.

Bi'j ons in d'n Achterhook
't Medlerfees mag dan op zich zonder meer als eslaagd wodd'n enuumd,
veur de kammeraodschap tussen Gart Jan en Drikus was 't neet zo bes.
En hoo dat kump za'k ow prebeern uut te leggen.

Gart Jan en Drikus zatt'n vri'jdagaovund in eur stamcafé in 't Dennen-
darp. 't Was t'r röstug, te röstug veur die beiden die graag nogal wat vetier
umme zich hen hebt. "Waor zoll'n de luu toch zitt'n?". "Och, meschien is
't wel te heite of bunt zo nao 't Medlerfees", meen'n Drikus. "Daor ko'w
ok bes 's hen gaon, un glas kold bier zölt ze daor ok nog wel hemm'n". Zo
kregen ze beide de fietsen bi'j de heurne en toer'n op 't Medler an.

"Zol 't venaovund wel wean want 'k zie helemaols gin tente", vroog Gart
Jan too zee de olde schoole veurbi'j waarn. Maor al gauw kwamm'n ze d'r
achter dat 't fees in de looze van de werktuugenverenuging was. Zee
waar'n aardus op tied want too zee un stool evonn'n hadd'n begonnen de
luu uut 'n Wildenbarg met 't toneelstuk. "Ze heb hier de boel nogafope-
knapt, alle mesjienes t'r uut en 'n holten vloer d'r ineleg, dat hef nogal ar-
beid ekost". "Dat kan hier allemaole schienbaor erg makkeluk en nog
zonder subsidie ok", aldus Drikus die wieter nog un vehaal ophing oaver
gemeenschapszin en 't veschil tussen darp en buurtschap. De Oranjeve-
renuging bi'j ons kump nog 1500,- gulden tekot op 't leste fees, wat duch
ow daor van". "Da's neet zo mooi, maor ik passé ze ok neet bi'j" zei Gart
Jan. "U komt hier zeker uit de streek", marken un fufTrouw naöst Drikus
op, schienbaor had zee andachtug meteluusterd. "Jao, dat kommen wi'j
wel maor i'j vaste neet a'k ow hoog-Haarlemmerdijks zo heure".

Nee, ze was hier met vekansie maor had wel volle belangstelling veur de
streek met eur folklore en olde gebruuken. Eur dageluks wek was schrie-
ven veur un krante en dan veural oaver toneel. Daorumme wol zee ok wel
's zeen hoo de amateurs hier spöll'n, neet umme oaver te schrieven maor
uut liefebri'je. Drikus kwam druk met eur an de praot en vetell'n eur oa-
ver van alles wat t'r hier zoal te doene was. Zee luustern daorbi'j vol an-
dach, Drikus begon schik in 't geval te kriegen. Eur vlotte veurkomm'n zol
daor ok wel too bi'jdragen. Al zol ze al wel midd'n dattug wean, ze mog
zich nog bes laot'n zeen, pe slot van 't liedjen was hee ok gin jongen kearl
meer. Anneke (zo heitten ze) was vol lof oaver 't toneelspel wat hier
ebrach wier. "Veur amateurs besunder goed", von ze. As vanzelf gingen
ze bi'j 't dansen daornao ok bi'j mekare zitt'n waor Drikus eur trakteern en
nogal opvallend vake met eur op de bane was. En natuurluk, zoas alle an-
deren, volle schik hadd'n.

Den aovund kon Gart Jan allene op Dennendarp an fietsen, Drikus was
eers nog druk met Anneke, die mos e nao 't zommerhuusken brengen.
U mdat Drikus dizze wekke ok vekansie hef wil e Anneke 's volle van Den-
nendarp laot'n zeen. Hee hef al met eur afesprokk'n umme samen nao de
tentoonstelling van Staring te gaon en ok hef e eur al warm emaakt veur 't
geene d'r boaven de banke te zeen is van veschillende luu uut onze ge-
meenschap. En de mooie natuur hier met 't zachte mos zal e eur ok wel
leern kennen, da's vaste.
Daorumme ok zal Gart Jan wel allene rondfietsen, want Anneke hef t'r,
denk ik, an ene genog bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.



Zie onze etalages in deze sensationele
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Geheel massief eiken eethoek
Tafel 145 x 85 cm (7 cm dik blad)
Stoelen zadelzit met 12 jaar garantie

stoelen per stuk:

Tafel:

215-
795-

Ü

Dit parmantige, eiken wandmeubel biedt
zeer veel bergruimte in z'n vele
kasten, vakken en laden.
Afmeting: 2,37 m breed.

OPRUIMINGSPRIJS:

Robuuste kombinatie, opgebouwd uit een romp van zwaar massief eiken en
losse kussens van een topkwaliteit ^e^erf\rf\r
OPRUIMINGSPRIJS 3+2 zits: ZOO O, —
(Als 3-1-1 zits: 2950,-)

Salontafel 8 kant massief eiken

0 100 cm (7 cm dik blad) 495,-

Massief eiken
mimiset nc.
MEENEEMPRIJS: 33,

Moderne, met zware draion velours gestoffeerde hoekkombinatie.
bestaande uit een 2 zits bank met één arm en een 3 zits
bank met 2 armen.

OPRUIMINGSPRIJS:

Toogkast
Nostalgische toogkast met zware
massief eiken panelen.
1.49 m breed 2.00 m hoog
zolang de voorraad strekt
voor de éénmalige prijs
(ook voorradig met 2 glasdeuren)

OPRUIMINGSPRIJS:

1575,-

HELMINK B.V
Massief grenen zitelement
met modern gedessineerde
kussens 4 O ft
MEENEEMPRIJS: 1 ZUf— p.st.

Coupon
Tegen inlevering van deze bon
kunt u profiteren van onze extra
opruimingsaanbieding,
(geldig zolang de voorraad
strekt)

24-delig
glasservice
bestaande uit 6 b/er-,
6 wijn-, 6sherry-en 6borrelgla-
zen.

Zutphenseweg 24
Tel. 05752-1514 VORDEN Vrijdagavond koopavond

Reservering voor latere levering tot 12 maanden
gratis (incl. verzekering)

19,95

Gratis bezorgen door eigen vakmensen
Voor meerdere knalaanbiedingen zie etalages

Ook tijdens de BOUWVAKVAKANTIE, 23/7 t/m
14/8 blijven wij open voor het afhalen van mate-
rialen.

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
's morgens van 9.00 -12.00 uur
's middags van 1 3.00 -17.00 uur
Zaterdags van 9.00 -12.00 uur

Tevens is de showroom open.

Openingstijden showroom:
Maandag t/m vrijdag
's morgens van 10.00 -12.00 uur
's middags van 13.00 -17.00 uur
Zaterdags van 10.00 -12.00 uur

Tijdens de vakantie-periode wordt er niet bezorgd
en zijn er

geen koopavonden

H.CJ I BOUWMAT CENTRUM U. B. l
Kruisbergseweg 13. Hengelo (Gld), Tel 05753-2121

Binnenweg 4, Ulfl. Tel 08356-83141

Kermis in

Zaal

Herberg" vomen
* 4 bars vol gezelligheid

* Barbeque

* sfeervolle verlichting

Donderdag 29 juli: AVRO'S Toppop DlSCO-ShOW
aanvang: 20.00 uur. Entree f 7,- (kaarten in voorverkoop)
Braderie: op de braderie staan wij weer met onze bekende slaatjes.

Zaterdag 31 juli: GfOOt Openlucht- 611 Zaalf GStiJH
m.m.v.: Toporkest "Balance" + gastoptreden "ALEXANDER CURLY"

aanvang: 20.00 uur. Entree f 8,50 (kaarten in voorverkoop) Toegang onder voorbehoud

Beide dagen openluchtbar + barbeque op ons terras geopend

*************************
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