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Veel buitenlanders bij
"Achtkastelenweekend Graafschaprijders"

Toen de camping nabij café Schoenaker aan de Ruurloseweg zaterdag zo'n beetje in diepe rust was, toch
nog tegen half vier 's nachts motorgeronk. Twee Zweedse meisjes hadden alsnog de plaats Vorden op de
landkaart weten te vinden en hadden besloten de terugreis van Parij s naar Z wedmi in Vorden te onderbre-
ken. Slaapdronken stapten zy af en werden door hulpvaardige leden van de Gr^PchapitJders snel gehol-
pen met het opzetten van de tent zodat het tweetal van een welverdiende rust kon gaan genieten. Niet al-
leen deze dames uit Zweden kwamen op het Achtkastelenweekend af. Onder devele buitenlanders 131
Duitsers, 50 Denen, 30 Engelsen en verder een handjevol Belgen, Noren, Finnen, Schotten, Ieren en een
Spanjaard. Vanuit Nederland 222 deelnemers, zodat het Achtkastelenweekeiri 615 deelnemers telde,
waarvan 160 passagiers.

Een aantal waarop de organisatoren in
de verste verte niet gerekend hadden.
Sekretaris Jan Slagman: "Gezien de
economische recessie hadden we dui-
delijk op minder deelnemers gere-
kend. Bovendien is er dit weekend
dan nog de FIM ralley in Zweden, dat
toch ook de nodige deelnemers trekt.
Ik denk dat het een goede zaak is ge-
weest van ons bestuur om vast te hou-
den aan het laatste weekend in juli

Dat hebben we de afgelopen zestien
jaren steevast gedaan en ik denk dat
daardoor de naam Vorden bij een
hoop motorsportenthousiasten jaar-
lijks in de agenda genoteerd wordt".
Dit Achtkastelenweekend werd dit
jaar voor de zeventiende keer gehou-
den en wordt in het kader van het
WV zomerprogramma door de
"Graafschaprijders" georganiseerd
met sponsoring van O.K.

Zaterdagmiddag vond er een toer-
tocht plaats. Een hele rij motoren,
zo'n 75 stuks, voorafgegaan door het
echtpaar Horsting en Bennie Braak-

hekke maakten een tocht door de om-
geving van Vorden, Lochem, Ruurlo,
Exel etc. Overal langs de weg veel be-
kijks want zo'n lange sliert motoren
zie je niet elke dag voorbijtrekken. De
tocht had een lengte van 70 kilometer.
Zaterdagavond vond er een groot ver-
broederingsfeest plaats waar de inter-
nationale beentjes veelvuldig van de
vloer gingen. Een gezellige happening
waarbij Jan Rouwenhorst, daarbij
geassisteerd door tolk Mercedes van
Dongen de prijzen uitreikte.
Ondertussen was het op de camping
ook gezellig toeven. De dames van de
leden van "De Graafschaprijders" wa-
ren de gehele avond druk bezig met
het klaar maken van de diverse
snacks. De arbeid werd beloond want
de vele hamburgers e.d. gingen vlot
van de hand. In totaal zijn er tijdens
zo'n achtkastelenweekend plm. 50
personen in touw om alles in goede
banen te leiden. Zo wordt de camping
dag en nacht bewaakt om eventuele
ongenode belangstellenden Ie weren.
Een dergelijk groot aantal motoren
vertegenwoordigt natuurlijk een be-

hoorlijk kapitaal zodat deze bewaking
geen overbodige luxe is.
Zondagmorgen stond er een ochtend-
wandeling op het programma door de
omgeving van Kranenburg, Linde.
Met als rustpunt het café in Linde.
Onder leiding van Jan v.d. Peyl namen
in totaal 25 personen aan deze wande-
ling deel.
Prijswinnaars "Achtkastelenwee-
kend":

Buitenland:
Verst wonende deelnemer: Björn Ed-
varsen, Straumer (Noorwegen); Verst
wonende deelneemster: Naja Tider-
nau, Skörde (Zweden); Oudste deel-
nemer: Andre Wittewrongel, Lichter-
velde (België) 57; Verst wonende zjj-
spanrijder: 1. Patrick Gilbert, Zulte
(België), 2. Michael Nobs, Wilhel-
mushaven (Duitsland); Club met het
grootste aantal deelnemers: 1. M.T.C.
Witten, Duitsland 26 deelnemers, 2.
M.C. Brilon, Duitsland, 13 deelne-
mers en Freudenkreis Bergedorfer,
Duitsland eveneens 13; Pechprys: 1.
Kjeld Knudsen, Bryrup Denemarken.
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Telefoon gemeentehuis 05752-2323 -Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
1 8.00-12.30 u u r e n vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunder ink : volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.

Geerken: vri jdagvan l O . O d t o t 1 1 .00 uur voor Sociale /.aken, van 11. 00 tot 12.00 uurvoorgemeentewerken-Spreekuurwcthoudcr l l .A . Bog-
i -holman: donderdag van 1 1.00 tot 12.00 uur.

1. Militaire oefeningen
Van 9 tot en met l O augustus a.s. zal er
in deze gemeente een militaire oefe-
ning worden gehouden. Het betreft
een verkenningsoefening langs de
openbare wegen. Er zal gebruik wor-
den gemaakt van losse munitie.
Toestemming tot het betreden van
particulier terrein is verleend.

2. Wyziging Verordening op de
recreatiewoonverblüven

Vanaf 6 augustus a.s. ligt gedurende
een termijn van drie maanden voor
een ieder ter visie ter gemeentesecre-
tarie de 7e wijziging van de Verorde-
ning op de recreatiewoonverblijven.
Deze wijziging, die is geschied bij
raadsbesluit van l mei 1984, is bij be-
sluit van 11 juli 1984 door Gedepu-
teerde Staten van Gelderland goedge-
keurd. Deze wijziging was noodzake-
lijk om deze verordening, naast ge-

bouwen bestemd voor recreatiedoel-
einden, ook van toepassing ten doen
zijn voor sta-caravans.

3. Tijdeiyk e verkeersmaatregelen
In verband met de op 8,9 en l O augus-
tus a.s. door de Stichting SKW Vorden
te organiseren Kindervakantie-aktivi-
teiten heeft het college van burge-
meester en wethouders van Vorden
besloten om op genoemde data een
gedeelte van het Wiemelink vanaf de
Mispelkampdijk tot aan de Boonk af
te sluiten voor alle verkeer, behou-
dens voetgangers en aanwonenden.
Deze verkeersmaatregel geldt op die
data van 09.00 tot 18.00 uur.

4. Te verlenen bouw- en aanlegver-
gunningen met gebruikmaking van
de algemene verklaring van geen
bezwaar van Gedeputeerde Staten
van Gelderland

Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het
voornemen mee heeft deze te verle-
nen met gebruikmaking van de door
Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven verklaring van geen be-
zwaar.
1. Stichting "Het Gelders Landschap",
Zijpendaalseweg 44 te Arnhem voor
het vernieuwen van een varkens-
schuur aan de Lindeseweg 5 alhier;
2. Maatschap A.R.J. en P.R.A. Zents,
Ruurloseweg 107 te Vorden voor de
bouw van een machineloods aan de
Ruurloseweg 107 alhier.

Deze bouwplannen liggen tot 17 au-
gustus 1984 ter visie bij de afdeling ge-
meentewerken.
Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van Burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

Prijswinnaars Binnenland:
Verst wonende deelnemer: Henk Vah-
lenkamp, Vlissingen 275 km; Idem
deelneemster: Lea Snijder, Sommels-
dijk en Jantine Elzinga, Den Helder;
Oudste deelnemer: Harmen de Boer,
Loosduinen 76 jaar; Jongste deelne-
mer: Cathy v.d. Berg, Nijmegen 18
jaar; Oudste motor: Hans Brink uit
Arnhem met een Harley Davidson uit
1930; Grootste club: 1. M.C. Roadru-
mer 18; 2. M.C. Holland 16; 3. M.C.
Randstand met 12 deelnemers.

Boerenbruiloft
in Vorden
Donderdagavond 2 augustus zal er in
de boerderij 't Schimmel nabij kasteel
Vorden een boerenbruiloft worden
georganiseerd waaraan medewerking
zal worden verleend door de dans-
groep "De Knupduukskes" en de boe-
renkapel "De Achtkastelendarpers".
De huwelijksvoltrekking vindt plaats
om 19.00 uur in de boerderij van kas-
teel Vorden.

Koning Ubu
"De Kleine Holte" een theatergroep
uit Doetinchem is momenteel met
een circustent op pad in de Achter-
hoek.
Gedurende drie dagen is de tent opge-
zet aan het Wiemelink te Vorden waar
de theatergroep "Link" donderdaga-
vond een uitvoering gaf van het stuk
"Koning Ubu", geschreven door Al-
fred Jarry. Een stuk dat handelde over
vader Ubu, die zich nogal eens liet lei-
den door zijn driften, waad^j moeder
Ubu haar man tot laffe d^Ph aanzet,
die deze weer afschuift op derden. En-
fin een meeslepend spel waarbij de
theatergroep tot goede toneel presta-
ties kwam.

Folkloristisch^
avond
In de boerderij nabij Kasteel Vorden
vond dezer dagen een folkloristische
avond plaats, waaraan werd meege-
werkt door de dansgroep "De Knup-
duukskes" en de boerenkapel "De
Achtkastelendarpers". De heer G.W.
Eyerkamp, voorzitter van de plaatse-
lijke WV kon een flink aantal bezoe-
kers welkom heten, die genoten van
het gebodene.
"De Knupduukskes" brachten ver-
schillende "olderwetse" boerendan-
sen, waarbij het publiek de gelegen-
heid werd geboden daadwerkelijk
mee te doen. Dolle pret alom. "De
Achtkastelendarpers" onder leiding
van Joop Lauckhart trok de muzikale
registers flink open en trakteerde de
aanwezigen op onder meer Egelander
muziek. Tante Zus Klumper, op deze
avonden beter bekend als Gerritje
Brummelstruuk praatte de verschil-
lende onderdelen op gezellige wijze
aan elkaar terwijl zij tevens enige ge-
dichten voordroeg.

Vordens
Huisvrouwenorkest
In het kader van de VVV. zomerfesti-
viteiten, zal ook dit jaar, en wel op
dinsdag 7 augustus, het Vordens Huis-
vrouwenorkest weer optreden met
een gevarieerd programma.
Dit zou plaatsvinden in Café-rest. „De
Herberg" maar wegens omstandighe-
den wordt deze avond gehouden in
het „PantofTeltje", Dorpsstraat.

I.V.N. nieuws
Zaterdag 4 augustus houdt het I.V.N.
afdeling "De oude IJsselstreek" een
natuurwandeling rond kasteel "De
Kieftskamp".
Het landgoed "De Kieftskamp" is een
kleinschalig hoevenlandschap. Nu
eens een akkertje omzoomd met
houtwallen, dan weer een loof- of
naaldbosje gevolgd door een wei.
Door die afwisseling is het een ideaal
leefgebied voor vogels van klein tot
groot, kleine zoogdieren en reeën!
Plaats van samenkomst: De Kiefts-
kampweg, een zand- en zijweg van de.
Lieferinkweg.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Bezichtiging
boerderij
De vakantiegangers in Vorden wer-
den dezer dagen in de gelegenheid ge-
steld de in bedrijf zijnde boerderij van
de heer Mennink aan de Galgengoor-
weg te bezichtigen.

Zo'n veertig gasten lieten zich door de
heer A.G. Mennink rondleiden, waar-
bij hij tevens allerlei bijzonderheden
over het boerenleven uit de doeken
deed. De vakantiegangers werden te-
vens in de gelegenheid gesteld mee te
helpen met het voeren van de varkens
en de kalveren. Op 7 augustus is er
nogmaals gelegenheid de boerderij
van de heer Mennink te bezichtigen.

Avondwandeling
Donderdagavond 2 augustus zal er
onder deskundige leiding op het land-
goed Den Bramel een wandeling wor-
den gehouden. Het motto van deze
wandeling is "Kent uw bomen". Ver-
trek is om 19.30 uur bij de slagboom
van de oprijlaan naar het kasteel.

Jeugddienst
A.s. zondag zal er weer een Jeugd-
dienst zijn in de Dorpskerk. Oud-Vor-
denaar Ds. Jan Oortgiesen hoopt deze
Jeugddienst te leiden. Verder zullen
Rudie van Straten (organist) en de
Amio Singers hun medewerking ver-
lenen.
Het thema van deze dienst zal zijn:
„Zonder Geloof vaart niemand wel".
Vele jongeren en ouderen hebben een
geweldige angst voor de toekomst.
Werkloosheid, oorlog en geweld ma-
ken het leven onzeker. Rondom ons
zijn grote gevaren die het menszijn
bedreigen. Wat betekent het geloof
voor ons in zo'n situatie? Is het geloof
een bron van kracht en moed in het
doemdenken van deze tijd of niet?
Een slaappil of een ogen-opener?
Centraal in de dienst staat het verhaal
van de storm op het meer uit Marcus
4,35-41.
We hopen dat velen deze dienst zullen
mee gaan maken, jongeren en oude-
ren U bent van harte welkom.

GEBOREN: Elke Elisabeth Geertru-
de van Druten;
ONDERTROUWD. Geen;
GEHUWD: C. de Bondt en I.H.H.
Lorberg;
OVERLEDEN: A. Nijenhuis-Warf-
man, oud 79 jaar; M.J. Kroneman,
oud 76 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

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

HERVORMDE GEMEENTE
10.00 uur ds. H.J. Oortgiesen uit
Nieuw Stadskanaal, Jeugddienst

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 5 aug. 10.00 uur: ds. J.R. Zijl-
stra
19.00 uur: ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
4 + 5 aug. dr. Sterringa, tel. 1255.
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 TANDARTS
4 + 5 augustus H.H. Vaneker, Vorden,
tel. 05752-3372.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 4 augustus 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Warrin-
ga, tel. 1277. Tevens avond- en nacht-
dienst.

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

HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.

Tel. 08340-44192

NOODHULPDIENST
Augustus: mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072.
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.

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

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

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

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

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



Welkoop weet wat
uw huisdier 's zomers

nodig heeft.
U

w

wist natuurlijk al dat Welkoop specialist is in tuinartike-
len, gereedschappen en ijzerwaren voor boer, tuinder

en doe-het-zelver. Maar wist u ook dat Welkoop een kom-
pleet assortiment diervoeders en -benodigdheden heeft?
Van hondebrokken, paarderoskam tot schelpenzand toe. Bij
Welkoop vindt u alles wat uw dier in warme zomertijden
nodig heeft. Ga daarom meteen even langs bij een van die 150
rijk gesorteerde grote groene vakwinkels van Welkoop.

Kenner
hondediner

Houdt uw hond
gezond . . . met een uit-
gebalanceerd, kompleet
Kenner hondediner.
Zak van 3 kg.

Van 10,50
Voor895

i

Kattebakvulling
Met een hoog vocht
opnemend vermogen.
Zak van 20 kg.

Welkoop
aktieprijs 12?5

Schelpenzand
De ideale, zuivere bodem-
bedek-
ker voor
volière
of kooi.

Tapyf lo spray
Zorgt in deze zomermaan-
den voor een doeltreffen-
de bestrijding van
ongedierte in en
om de honde -
mand.
Tapyflo, veilig
voor de hond.

Van 9,25
Voor

HENGELO (G), Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 2500

VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583
STEENDEREN, Kon. Julianalaan 2, tel. 1256

Aanbiedingen geldig t/m 11 augustus 1984. Prijzen inklusief B.T W., levering zolang de voorraad strekt.
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Paarderoskam
Een professioneel stuk
manege-gereedschap met
8 rijen normale tan-
den en manekam.
Van 9,30
Voor

De Grote Groene Vakwinkel J

I.M.O.
Middenstandsavondschool Zutphen
Opleiding voor het middenstandsdiploma op maandag-
en dinsdagavond 18.30 - 21.00 uur in de LEAO/LMO
school, Wijnhofstraat 1 te Zutphen.

Cursusgeld: f 395,- per jaar te voldoen bij inschrijving
Inschrijving: dinsdag 7 augustus a.s. van 18.30-21.00
uur in de school.

Bij voldoende deelname is er tevens een cursus:
Management Sport/Sportartikelen, kosten incl. boeken
f 640,- per jaar; Koffers en Luxe Lederwaren, kosten
incl boeken f 640,- per jaar; Vakbekwaamheid Uzer-
waren, kosten incl. boeken f 720,- per jaar; Vakbek-
waamheid Parfumerie, kosten incl. boeken f 690,- per
jaar; Management Parfumerie, kosten incl. boeken
f690,- per jaar.

Inlichtingen: B.H. Hoogkamp: 05750-21642; B. van
JHuissteden: 05750-23674; P. Beudeker: 05750-
15913; G.J. Keuper: 05755-1713.

INSTALLATIEBEDRIJF

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

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

vloerverwarming
- Zink- en koperwerk (ook het oude ambachtelijk

werk aan monumenten)

- dakbedekkingen
- licht konstruktiewerk
- onderhoud aan machines en komplete

installaties
- tekenwerk en engineering.

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

l Hopende U spoedig van dienst te kunnen
k zijn tekenen wij
^^^ groetend, G.J. Oldenhave.

Grote
paarden- en
veulenmarkt

„Knollenmarkt"
op woensdag 8 augustus te Hengelo Gld.

Veulenkeuring
van warm- en koudbloedpaarden en alle
andere rassen.

Gratis deelname. Mooie prijzen.

Tevens:

Premiekeuring
van het

Fjorden Paarden
Stamboek
Terrein „de Hietmaat". Aanvang 9.00 uur.

Zaterdag 11 augustus Nationale Fokdag

basispaarden
te Hengelo Gld. Terrein: de Hietmaat.
Aanvang 9.00 uur.

U stuurt Uw kind toch ook op een
veilige fiets naar school.
Laat hem op tijd nakijken
dóór de vakman.
Wordt reparatie te duur, wij
hebben voor elke beurs ook een
betaalbare nieuwe fiets.

Gazelle Raleigh dealer

ïïlcdderk&lk
TWEEWIELERS LOCHEM TEL. 1712

Alle onderdelen in voorraad,
voor de zelf reparateur
gratis advies.

J

ve ]
Corduroy

Molière •OC _
Maten 40 t/m 46 nu slechts

WullinkJ/orden
Voor de allerbeste schoen
DORPSSTRAAT 4, VORDEN. TELEFOON 1342.

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

SCHILDERSBEDRIJF

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Met het hele gezin er op uit
D'N OOST'N RIT

5 augustus a.s.

Te koop: alle soorten kool-
planten, peterselie, selde-
rie, sla, prei, andijvie, kool-
raap, boerenkool en nieuwe
aardappelen.
H. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden. Tel. 05752-6876.

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steem is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelrtoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

CHAUFFEURS VAKOPLEIDINGEN

Geniet van de achterhoek
Pak de fiets, auto of motor

en doe mee met
D'N OOST'N RIT

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

Voor uw vakantie: beach box
voor het veilig opbergen van
uw geld, sleutels en sierraden,
100% waterdicht f 6,25.
Autan insectenspray f 9,"
Autan insectenstift f 5,11
WAPEN EN SPORTMAN DE L

*
NDEl

Vorden, tel. 1272

in nieuwe FIAT
RITMO'S

schakelwagen en
automaat

Theorielessen
volgens de

nieuwe methode.
Voor meer
informatie:

AUTORIJSCHOOL

TEGER
Stationsstraat 18

RUURLO
TEL 05735-1426

AUTORIJLES

Theorieles (computer)

Autorijschool
Oortgiesen

Altijd voordelig. Tel. 2783

1 beroepsgoederenvervoer
2 vervoer van gevaarlijke stoffen
3 beroeps personenvervoer. •
Opgave voor en inlichtingen over de cursussen

RIJSCHOOL GROENEVELD
Garvelinkplein 11 Ruurlo, tel. 05735-1788.

TWEE TOPPERS!
in kwaliteit én in prijs

De 'Sport Primeur'. Hét alternatief. De oervoordelige Gazelle.
En toch met die vele Gazelle-plussen: + kogellager in de
bracket en de trommelremnaaf; + kunststof kettingkast;
H- roestvrij stalen velgen.
In drie moderne sportieve kleuren. _

vanaf T

De 'Sport Solide'. Helemaal compleet.
Knijpremmen of trommelremmen beide in combinatie met
drieversneJIingsnaaf. Ook met terugtraprem. Extra plussen:
+ koplamp met reflector; + ingebouwd Gazelle achter-
licht; + tweetint banden. - C££ A

vanaf I OO9.1

Die beide móet u bij ons komen kijken.
Verwen u zelf met een Gazelle.

FA. SLOTBOOM J
Kieftendorp 11 - Hengelo G ld.

GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden 1|

Schoonmaak- en
Schoorsteenveeg bedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIM M O" Vinkenstraat12,Gorssel
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

CITROEN * RUESINK * RUURLO HAAKSBERGEN

Altijd alle ..
e Citroen

1983BX16RSIpg
1983 Visa Special
1983BX14metlpg
1983 LNA Canelle
1983 2CV6 Club
1983 2CV6 Special
1983 GSA Special
1983 2CV6 Special
1982 CX Athena LPG
1982 2CV6 Special

INRUIL-FINANCIERING-LEASING

De Venterkamp 11, Ruurio tel 05735-1753
Kruislandstraat 46. Haaksbergen. Tel. 05427-13124

7982 CX 2500 diesel break
1982 Visa Super E
1982 Fiat Argenta LPG
1982 GSA Pallas
1982 GSA Special Break
1981 Mitsubishi 1200 GL
1981 GSA X3
1981 GSA Club LPG
1981 Visa Super E
1981 Visa Club luxe
1981 2CV6 Special

1981 Renault5 GTL
1981 Renault 18 TS LPG
1980 GSA Club Break
1980 GSA Club
1980 GSA club mat ie
1980 BMW 320 automaat
1979 Fiat 131 Diesel
1979 Honda Accord
1979 Visa Club
1978 Renault 5 TL
1977 VW Golf diesel

RUESINKA



Voor de vele blijken van be-
langstelling en medeleven, die
wij mochten ontvangen na het
plotseling overlijden van mijn
man en onze vader, groot en
overgrootvader

JAN WILLEM KUENEN

zeggen wij onze oprechte dank.

Uit aller naam
Fam Kuenen

7251 JC Vorden,
Augustus 1984
Galgengoorweg 5.

U FIETST TOCH OOK MEE?
Fietsvierdaagse Jong Gelre

7 augustus vanaf 18.30 uur
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Laat Henk Uw haard-
hout verzorgen.
Bollen 60,- en gekloofd
65-
Eik — beuk— berk.
Tel. 05735-1249

Te koop: koolplanten, sla,
andijvie, selderie, peterse-
lieplanten en bieslook pol-
len.
Jonge konijntjes, Kleur-
dwergjes, Siameesjes en
Fooitjes en Vlaamse Reuzen
en Goudpel krielen en
droogbloemen.
D. KLEIN GELTINK
Schuttestraat 1, Vorden.
Telefoon 1498.

Te koop: g.o.h. bankstel en
twee fauteuils.
Margrietlaan 21, Vorden.

D'N OOST'N RIT
Start Café Schoenaker

vanaf 9.00 uur

Wie heeft er karweitjes?
Bel: 05752-2809.

Te koop: boerenkoolplanten.
A. Dimmendaal,
Ruurloseweg 102, Vorden.
Tel. 6654.

Langs deze weg willen wij U heel
hartelijk bedanken voor uw aanwe-
zigheid, bloemen en kado's bij ons
12,5 jarig huwelijk en open huis

Rijwiel en bromfietshandel

FA. SLOTBOOM
7255 MG Hengelo Gld.
Juli 1984
Kieftendorp 11.

Het kinderkoor

Sursum Corda Ruurlo
(ca. 30 leden), vraagt met ingang van
het nieuwe seizoen een

DIRIGENT(E)
De repetitieavonden zijn 's maandagsa-
vonds van 7.00-8.00 uur. Een ander
tijdstip is in principe mogelijk.

Het repetoire kan in overleg met het
bestuur worden vastgesteld.

Voor inlichtingen en/of sollicitaties: W.
Groot Wassink, Maandagweg 8, 7251
MT Vorden, telefoon 05753-7214.

Komkommer ^ gmte 0,75
Tomaten ikg. 1,75
Andijvie i k g . . . 0,65
Perziken s mooie 3,50

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

Beslist enige en Algemene kennisgeving.

In de morgen van 29 juli is tot ons verdriet van ons
heengegaan, mijn lieve zoon en onze broer, zwa-
ger en oom

NICO VAN HOUTE

in leven Garagehouder Fa. Zwier te Zutphen

op de leeftijd van 56 jaar.

G.G. van Houte-Wafelaar
Elly en Ruud
N out en Tonny
Gerda
Hans en Annie
Herman en Hermien
Koos en Ciska
Jan
Truus en Johan
Nichten en neven

Vorden, De Steege 29
Korr. adres:
A.J. van Houte, Brinkerhof 26,
7251 WR Vorden.

De crematie zal plaatsvinden donderdag 2 augustus om
11.00 uur in aula 1 van het crematorium te Dieren.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
de koffiekamer van het crematorium.

Fabrikaat

Gazelle rijvfj

compleet

Tevens regelmatig
gebruikte rijwielen en
brommers.

Kieftendorp 11 - Hengelo GJd.
Telefoon 05753-7273.

aguAsport
regenpakken

i , ' i Minister* v,in
vrstaat Hel mi

regenpak van Nederland Hel pak mei óf

WAPEN EN SPORTHANDEl

Marten:
ZUTPHtNSEWEG - VOHDEN

FIETSVIERDAAGSE
7 t/m 10 augustus

20 of 35 km.

Te koop en zelf pluk van aard-
beien.
H.WEENK,
Schuttestraat 12, Vorden.
Tel. 05752-6659.

met
Televisie

reparaties
- direct

n naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELFVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750 13813

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

Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

GOED VOOR MINDER GEID

12,98

GELDIG VAN 2-8 t/m 4-8.

Haas- en ribkarbonade
per kg

VOOR DE BOTERHAM:

Gebr. Kalfsgehakt
150gram l f w w

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

ii

Het bestuur van

Woningbouwvereniging

'THUIS BEST
deelt mede dat het

SPREEKUUR
voor woningzoekenden te Vorden op 6
augustus 1984

VERVALT
Het eerstvolgend spreekuur is 3 sep-
tember 1984.

™ Alle zomerjaponnen
en pakjes

Kinderconfecjie

«'HALF
GELD

MODEHUIS

VORDEN - BURG. GALLEESTR. 3

GENIETEN VAN DE NATUUR
Fiets mee met de

FIETSVIERDAAGSE
vanaf 7 augustus.

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

65.-

18,-

Houten Hordeur
op maat
gemaakt

Horramen
al vanaf

Voor al uw hout en plaat
materialen.
Het juiste adres voor tim-
merwerk op maat, ramen,
deuren, kasten enz.

Timmerbedrijf -
Timmerwinkel
HENK FRERICKS
Burg. Galleestr. 36,
Vorden, tel. 3376

Jansen & gal

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
teL 05750 22816

Oud Kampen
Nu verkrijgbaar bij:

SIGAREN MAGAZIJN

BRAAM
Burg. Galleestraat lOa, Vorden. Tel. 3260.

OQ_ Dl VALEWEIDE

Groene hang- of klimplanten
3 stuks voor uw kamer

slechts

Gemengd zomer-boeket
Prachtig

5-

OP DE VORDENSE WEEKMARKT
AANBIEDINGEN BIJ:

HARBERS
Baby- en kinderkleding
wluapZaK prachtige kwaliteit nu voor £. / ,~~

Pracht buggy qq
speciale aanbieding voor SJïlf-

Diverse opruimingskoopjes
DUS TOT ZIENS OP DE MARKT.

Op onze afdeling route-assistentie hebben wij
plaats voor:

2 ROUTE-ASSISTENTEN
Het betreft hier een nieuwe afdeling, waarbij vanuit
Vorden assistentie wordt verleend aan de rayons in
het Midden en Oosten van het land.

De werkzaamheden bestaan uit:
a. het invallen bij ziekte e.d. in een rayon.
b. het inrichten van detail-handelszaken.

De opleiding wordt binnen ons bedrijf gegeven.

Wij denken hierbij aan medewerkersvan 19tot 25
jaar met een opleiding van minimaal MAVO, HAVO
of MEAO. Een zeker technisch inzicht strekt tot
aanbeveling. In ieder geval passen in deze funktie
praktisch ingestelde handige jonge mensen.

Schriftelijke sollicitaties met zo uitvoerig
mogelijke gegevens te zenden aan:

NEDAC SORBO
Postbus 12, 7250 AA VORDEN

In de linker bovenhoek vermelden:
Route-assistent.



Onze Super-Krakers:
scherpere prijzen vind je niet.

ledereen terug? Gaan we gewoon weer verder met de scherpe prijzenslag
Als u dit jaar ver weg bent geweest, dan heeft u mijn vakantie-
voordeeltjes gemist. Bent u thuis gebleven, dan heeft u er mooi
van kunnen profiteren. Hoe dan ook, nu we bijna allemaal terug

zijn, gaan we er weer fors tegenaan. Als vanouds.
Dat betekent: scherpe prijzen, mes-scherpe aanbiedingen en

super-scherpe krakers. Bekijk deze pagina maar 's op uw
gemak. Er zitten een paar hele beste aanbiedingen tussen.

Pampers
mini, normaal, super,
super plus, maxi of
maxi plus, draagpak

Happy
Dinners
voor de hond of kat
blik 410 gram

Longuicher
Probstberg
Kabinett A

TTffciWfles 0.7 liter

pak è 15 stuks

Cornuco
flips
kaas of pinda, 2 zakken

DIEPVRIES

Aviko
Rösti
zak 600 gram

Ik heb het u al eerder gevraagd, maar dit keer is het dubbel toepasselijk.
Straks gaan de scholen weer beginnen, hebben ze weer nieuwe spulletjes
nodig. Daarom heb ik voor déze keer een paar van de allernoodzakelijkste

attributen ingekocht, om de kosten zo laag mogelijk te houden, het leven is al
duur genoeg.

Bic
cristal-

Tesa
film

pennen TOK plak-
pak è 10stuks VfWW |band

kaart a 5 rollen

Ring-
band
17 rings
nu met 150 vel gelijnd
papier, samen voor

Celtona

4,50 ""*papier
diverse dessins
3 meter x 0.5 meter

Schrif-

per stuk 1,79

* Ook dcfce week weer
volop vers iti de aanbieding.

MAGERE
RUNDERLAPPEN
KILO

ZEEUWSE
KLEIAARMPPELEN
ZAK S KILO

VERS VLEES, VERS VAN HET MES TEGEN MESSCHERPE PRIJZEN GROENTE EN FRUIT. VERS VAN DE VEILING. LEKKER SCHERP GEPRIJSD

Woensdag 8 augustus

Gekruid
champignon

Donder dag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 augustus Donderdag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 augustus

Rosbief
500 gram

500 gram 4,75 6,95

Donderdag 2. vrijdag 3 en zaterdag 4 augustus

Komkommer
perstuk

per stuk

o,
2,48

FIJNE VLEESWAREN DAGKOOPJES

BRUINBROOD
KNIP OF ROM

KARNE-
MELK
//TB?

ZWAN
PALING
WORST
U06IUM

Mini-
,. belegen kaas

broodjes f IE c qc
zak è 10 stuks Ë f %JPW 500 gram Wf wO

Schouderham
100 gram

Salami
100 gram

Sellerysalade
Johma, 100 gram

Zurezuh
Bakker, bakje 260 gram

Beefburgers C /IC
Sauks lJfnK.9-

Stooflapjes C QC
,M HOgram «Jf «J%J

0,98
11C Zomer
•'••i rode kool
1,59 -

Alleen bij Leo Stein: Bovengenoemde aanbiedingen zijn geldig van 1 augustus t/m 7 augustus 1984, tenzij anders vermeld Pripwijzigingen en/of uitverkocht voorbehouden• • M^ Bovengenoemde aanbiedingen zi|n geldig van 1 augustus t/m 7 augustus 1984, teru

Jonge jenever „ ... Berenburg 1X1 ü_ . ,.. _n
Bokma 1 liter van 19,25 voor 1/,4U Egte Fryske 1 liter I4,UÏ) J3rTI3IC3 TURl l fli lü,/U

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

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



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 2 augustus 1984
46e jaargang n r. 21

ZWEM- EN REKREATIEBAD 'IN DE DENNEN' ORGANISEERT:

Jubileum zwemvierdaagse '84
Voor de tiende keer wordt dit jaar de zwemvierdaagse gehouden en wel van dinsdag 14 tot en met
vrijdag 17 augustus. Wie één van deze dagen verhinderd is en toch graag mee zou willen zwem-
men mag vooruit deze dag zwemmen op maandag 13 augustus.

De deelnamekosten bedragen even-
als voorgaande jaren f5,-. De deelne-
mer is daarbij geboden aan de norma-
le entreeprijzen als entreekaart, 10 of
25 badenkaart of abonnement.
Alle opgaven en betalingen dienen
aan de kassa te geschieden.
De meidailles worden op vrijdag
avond om 20.00 uur op het terras bij
de kantine uitgereikt.
Omdat het dit jaar de tiende zwemvier-
daagse in Vorden is, wordt aan diegenen
welke niet in het bezit van een abonne-
ment /ijn en toch wel graag mee zouden
willen doen een zeer goedkope kans ge-
boden om een week te zwemmen en bo-
vendien mee te doen aan dit zwemge-
beuren.
Voor de week van zondag 12 tot en met
zaterdag 18 augustus wordt een spe-
ciaal ZWEMVIERDAAGSE ABON-
NEMENT uitgegeven. De kosten voor

deze hele week met inbegrip van in-
schrijfgeld voor deelname aan de zwem-
vierdaagse bedragen voor de jeugd
f 11,- en voor volwassenen f 14,-. We
/ijn ervan overtuigd hiermee velen een
dienst te bewijzen, tenvyl nu al de gele-
genheid wordt geboden om zich op té
geven aan de kassa.

RANDAKTMTEITEN
Deze zullen in het teken staan van de
landelijke aktiviteiten t. w. rekordjach-
ten en een spelmiddag welke zullen
worden georganiseerd door de zwem-
en polo club Vorden '64. Uitvoerige
informatie m.b.t. randaktiviteiten en
zwemvierdaagse zelf, alsmede in-
schrijfformulieren zijn verkrijgbaar
aan de kassa v/h zwembad, alwaar ook
een speciale zwemvierdaagse krant
verkrijgbaar is, compleet met pro-
gramma Olympische Spelen.

DIPLOMA ZWEMMEN
Zaterdag 18 augustus a.s. wordt voor
de 2e maal dit seizoen de gelegenheid
geboden in het zwem- en rekreatiebad
'In de Dennen' om af te zwemmen
voor het A en B diploma.
Kandidaten hiervoor, welke niet op
zwemles zitten kunnen ook hieraan
deelnemen, mits zij vooraf eerst heb-
ben proef gezwommen, en zich vooraf
hebben opgegeven aan de kassa in het
zwembad.

Dit proefzwemmen zal plaats vinden
op zaterdag 11 augustus a.s.
Aanvangstijden en verdere informatie
zijn gepubliceerd aan het zwembad,
alwaar tevens een speciale info-krant
verkrijgbaar is m.b.t. Diploma zwem-
men nieuwe stijl welke in 1985 zijn be-
slag zal krijgen, en officieel zal worden
ingevoerd.

Amerikanen amuseren zich prima
"We like Vorden very much"

De groep Amerikanen die in het kader van Operation Friendship
drie weken in Vorden te gast /ijn, amuseren zich prima.

Samen met de afdeling Vorden wordt er heel wat op touw gezet.
Zo heeft de totale groep drie dagen gekampeerd op het terrein

van de familie Graaskamp.

Buitengewoon gezellig waarbij de ou-
ders van de gastgezinnen werden uit-
genodigd een barbecue-avond mee te
maken. De jeugdige koks hadden alle
eer van hun werk, want het gezelschap
liet zich de lekkernijen goed smaken.
Het kamperen werd onderbroken
door het maken van de Achtkastelen-
fïetstocht onder leiding van de oud-
gemeente-architekt de heer J. v.d.
Broek. In zeer goed Engels vertelde
de heer v.d. Broek, zelf ook aangesto-
ken door het enthousiasme van de
Amerikaanse gasten, het één en ander
over de Vordense kastelen. Tijdens
deze tocht bleek overduidelijk dat een
goede begeleiding van dit soort fiets-
tochten noodzakelijk is want de mees-
te Amerikaanse jongens en meisjes
hadden nooit of bijna nooit gefietst.
Gelukkig verleenden de hollandse
jongens en meisjes de nodige assisten-
tie zodat er geen brokken werden ge-
maakt. Alleen Susan uit Pennsylvania
liep een lichte schaafwond op, maar
dat mocht de pret niet drukken. Moe
waren ze wel, terwijl ze 33 kilometer
ook een verschrikkelijk lang end von-
den. De lol was er evenwel niet min-
der om.

De advisor van de Amerikanen vertel-
de ons dat ze voor het eerst sinds 25
jaar weer op de fiets zat.
Eveneens een bijzondere belevenis
was het bijwonen van een optreden
van de boerendansgroep "De Knup-
duukskes" en de boerenkapel "De
Achtkastelendarpers". De groep werd
tijdens deze gelegenheid speciaal wel-
kom geheten door de voorzitter van
de VW de heer G.W. Eyerkamp. Ook
Gerritje Brummelstruuk deed een
duit in het zakje. Zij vertelde dat zij
geen Engels maar Hengels sprak. Het
meedoen aan de dansen van "De
Knupduukskes" wekte de nodige hila-
riteit, doch er werd enthousiast mee-
gedaan.

Het bezoek aan Amsterdam vormde
een hoogtepunt voor de Amerikanen,
omdat ze op school veel over Amster-
dam gehoord en gelezen hadden. Het
Arme Frank huis maakte op velen een
diepe indruk. De rondvaart door de
grachten van Amsterdam viel even-
eens in de smaak. Voor de komende
week staan nog tal van aktiviteiten op
het programma, waaronder een be-
zoek aan Arnhem en Duitsland.

neringsmedaille, als men tenminste 3
van de 4 avonden heeft gefietst.
Onderweg zal door Jong Gelre de
deelnemers een drankje worden aan-
geboden. Voort worden de deelne-
mers door de VS Markt op een appel,
door Hotel Bloemendaal op een koek,
door Coveco Arnhem op worst en
door de Zuivelfabriek op een stukje
kaas getrakteerd.
De start is tussen 18.30 en 20.00 uur
(bij) vanaf Hotel Bloemendaal, Sta-
tionsweg 24, Vorden.

Amnesty nieuws
Schrü0ond voor gevangenen
In verband met de vakantietijd is er op
maandag 6 augustus geen schrijf-
avond van Amnesty International.

We sch^fcn weer voor gevangenen
op de e^Rte maandag in september,
dat is op 3 september; zoals altijd van
19.00 uur tot 21.00 uur in het Dorps-
centrum. De werkgroep Amnesty In-
ternational.

Uitslag
braderie-prijsvraag
Rabobank
Op de op 19 en 20 juli gehouden prijs-
vraag tijdens de braderie heeft de Ra-
bobank het dit jaar dicht bij eigen huis
gehouden. Opdracht was om bij acht
foto's van de Vordense kastelen de
juiste naam te zoeken.
Uit de inzendingen bleek, dat er toch
nog veel Vordenaren waren, die een
foute oplossing inleverden. Reden
voor hen misschien, om de achtkaste-
lentocht (nog) eens te rijden.

De uitslag is: kadobon t.w.v. f 150,-
H.J. Dijkman, Molenweg 33 Vorden;
kadobon t.w.v. f 100,- H. Eskes, Del-
denseweg 7 Vorden; kadobon t.w.v. f
50,- M.J. Wuestenenk, Strodijk 9 Vor-
den; kadobon t.w.v. f25,- B.J. Eysink,
Margriethof 28 Hengelo Gld.; kado-
bon t.w.v. f 15,- W.J. Eggink, B. v.
Hackfortweg 15 Vorden.

Geslaagd
Voor het praktijkdiploma M.B.A.
(Ned. Ass.) slaagde de heer W. Hofs
(Hengelo) en voor M.B.A. (Ver. v.
Ler.) de heer R. Weustenenk (Henge-
lo).
Voor boekhouden (Ned. Ass) de heer
H. Aalderink (Vorden) en de heer B.
de Bruyn (Vorden).
Zij werden opgeleid door de heer Lui-
chies te Gorssel.

Expositie
'Je bekijkt het maar9

Donderdagmiddag 2 augustus zal me-
vrouw G. Netto-Vos een demonstra-
tie kantklossen geven in de zaal boven
de Amro Bank, Raadhuisstraat l, en
mevrouw J. Terpstra-Bakker zal de
fijnzinnige kunst van de kalligraferen
laten zien.

De expositie 'Je bekijkt het maar' is ie-
dere middag (behalve op zondag) geo-
pend van 2 tot 5 uur en bovendien op
vrijdagavond van 7 tot 9 uur.
Er zijn wandkleden te zien en schilde-
rijen, er is kantkloswerk, weefwerk,
bloemsierkunst en keramiek. De toe-
gang is gratis.

Avondfietsvierdaagse
Van 7 tot en met 12 augustus a.s. orga-
niseert Jong Gelre afdeling Vorden de
zesde avondfietsvierdaagse voor de
gemeenschap van Vorden en omstre-
ken.
Men kan kiezen uit de afstanden van
20 of 35 km. De routes zullen weer
door de mooiste plekjes van Vorden
en omgeving lopen, de routes zullen
met pijlen aangegeven worden en er is
tevens een boekje met route beschrij-
vingen.

Voor de grootste groep deelnemers is
door Administratiekantoor Vorden
B.V. een beker beschikbaar gesteld,
ledere deelnemer ontvangt een herin-

ledere maandagmiddag en vrijdag-
middag repetitie Kinderdansgroep
Achtkastelendansertjes in het Dorps-
centrum.
ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.
V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.
ledere dinsdagavond repetitie drum-
band Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.
ledere donderdagavond repetitie har-
monie Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

8 aug. HSV de Snoekbaars, onderl.
wedstrijd

15 aug. HSV de Snoekbaars, jeugd
wedstrijd

18 aug. Zaalvoetbaltoernooi
Velocitas in de Sporthal

22 aug. HSV de Snoekbaars, onderl.
wedstrijd

27 aug. Floralia, bloemschik kurses
Dorpscentrum

27 aug. Vordens Mannenkoor;
hervatting repetities in het
Dorpscentrum

2 sept. HSV de Snoekbaars,
wedst. Vorden, Hengelo sen.

3 sept. Floralia, bloemschik kurses
Dorpscentrum

9 sept. HSV de Snoekbaars, onderl.
wedstrijd

10 sept. Floralia, bloemschik kurses
Dorpscentrum

17 sept. Floralia, bloemschik kurses
Dorpscentrum

23 sept. HSV de Snoekbaars, onderl.
wedstrijd

24 sept. Floralia, bloemschik kurses
Dorpscentrum

27 sept. Floralia, bloemschik kurses
Dorpscentrum

13 okt. HSV de Snoekbaars,
IJsselwedstrijd

Goede belangstelling voor 'De Kleine Holte'

"De Kleine Holte" een theatergroep
uit Doetinchem heeft haar toernee
(een maand in diverse plaatsen in de
Achterhoek) afgesloten met een drie-
daags optreden in Vorden.
De belangstelling was goed te noe-
men, gedurende een tweetal dagen
zat de circustent tjokvol, terwijl zater-
dagmiddag het spannende verhaal
van "Peer" door zo'n 75 personen
werd bijgewoond.
Voor het kiridercircus, gai^senteerd

door het kindercircus "Vanzelf had-
den zich 20 kinderen uit de buurt op-
gegeven. Deze kinderen kregen een
korte opleiding van enkele uren om
vervolgens zelf "circus" te gaan ma-
ken. Veel improvisatie op het gebied-
van acrobatiek, dansen, goochelen en
niet te vergeten de imitatie van
clowns. De jeugd werd muzikaal on-
dersteund door een "circusorkest" dat
het geheel "echt" deed lijken. De kin-
deren vermaakten zich wonderwel.

Het programma werd professioneel
opgevuld door Rinus Rossewij die wat
acrobatisch staaltjes op de fiets en het
slappe koord liet zien. Het driedaags
optreden in Vorden.werd zoals ge/egd
zaterdagmiddag algesloten niet een
optreden van de theatergroep "Link"
die met veel in/et de Peer (Jynt Sage
van Henr ik Ibsen voor het voetlicht
bracht. Geen gemakkelijk stuk, de
theatergroep "Link" liet blijken over
akteurs met talent te beschikken.

Expositie in de galerie
van de\)penbare
Bibliotheek

H..PI
Van 6 t/m 31 augustus worden er in de galerie van de Openbare Bibliotheek Vorden pentekeningen geëx-
poseerd van John Waanders uit Varsseveld. Het geëxposeerde werk heeft bovenal landschappen als on-
derwerp, maar ook oude boerderijen, kastelen en diertekeningen.
Hoewel men in eerste instantie denkt
het met etsen te doen te hebben, zal
de oplettende bezoeker bemerken dat
de tekeningen bijna geheel bestaan
uit een pointillisme - vele duizenden
stippeltjes op korte en dan weer lange-
re afstand van elkaar.

Hoewel dit een bijzonder tijdrovende
procedure is, blijkt John daar de voor-
keur aan te geven, omdat de tekenin-
gen dan zelfs van heel dichtbij, de
moeite van het bekijken waard zijn. Er
zijn zelfs werken bij waar 50 tot 60
uren arbeid inzitten! De herkenbaar-

heid van verschillende boomsoorten
en het gevoel voor compositie /.ijn
John niet vanzelf komen aanwaaien.
Hoewel het geëxposeerde uitsluitend
uit hobby is voortgekomen, zit hij be-
roepshalve veel achter de tekentafel
als tuinarchitekt.
Tijdens zijn opleiding is hij bekend ge-
raakt met verschillende tekentechnie-
ken. Aanvankelijk maakte hij uitslui-
tend plattegrond-, doorsnede- en
bouwkundige tekeningen.
Maar teneinde zijn cliënten een bete-
re indruk te kunnen geven hoe de tuin
er later uit zou gaan zien, ging hij ertoe

over de ontwerpen met perspectiefte-
keningen te ondersteunen. Het ver-
schil met het ontwerpen en dit hobby-
tekenen is, dat bij het tuinontwerpen
de compositie moet worden gemaakt,
terwijl de landschapstekeningen
slechts het overnemen van bestaande
situaties zijn.
De liefhebber van het Gelderse cou-
lissenlandschap met /.'n vele details
zal tijdens deze expositie zeker aan
zijn trekken komen.
De tentoonstelling is te bezichtigen
tijdens de openingstijden van de bi-
bliotheek en de toegang is gratis.



Kinden akaiitiespelen
Woensdag 8 augustus zullen in Vorden voor het vierde achtereenvol-
gende jaar de Kindervakantiespelen van start gaan. Als afsluiting van
de zomervakantie organiseert het Sociaal Kultureel Werk deze spe-
len voor iedereen van 4 tot en met 12 jaar op het speel terrein aan het
Wiemelink in Vorden.

Wat is
Tear Fund?

Tear Fund geeft voorlichting over de
houding van de christen t.o.v. mate-
riële en geestelijke noden in de Derde
Wereld.

Ook dit jaar is het de organisatoren
van de Kindervakantiespelen weer ge-
lukt om een centraal thema te vinden
voor de verschillende aktiviteiten. Het
hele gebeuren zal nu in het teken
staan van het cirsus. Drie dagen lang
zullen de deelnemende kinderen toe-
werken naar een circusvoorstelling
die op vrijdagmiddag 10 augustus de
afsluiting van deze Kindervakantie-
spelen zal vormen.

PROGRAMMA
Globaal ziet het programma er als
volgt uit: op woensdag 8 augustus
worden de spelen om 10 uur geopend
door de voorzitter van het Sociaal
Kultureel Werk en de circusdirekteur,
die drie dagen lang de scepter zal
zaaien over het hele circus. Na deze
opening beginnen de kinderen met
het opbouwen van het circus. Er zul-
len dan woonwagens, een circustent
en onderkomens voor de dieren op
het terrein gebouwd worden. Daar-
voor is het noodzakelijk dat de kinde-
ren hun eigen hamer meebrengen,
's Middags is er een vossenjacht. Ver-
spreid door het dorp zullen artiesten
en medewerkers van het circus ver-
dekt opgesteld staan. ledere "vos"
vraagt van de kinderen een aktiviteit
te doen die ook in het circus plaats-
vjndt: goochelen, dieren temmen,
waarzeggen en dergelijke.
Op donderdag 9 augustus wordt 's
ochtends het circus verder afge-
bouwd, en worden de attributen ge-
maakt die noodzakelijk zijn voor de
circusvoorstelling: kleding, versiering,
goocheltrucs. 's Middags zijn er een
aantal spelletjes, waarmee de kinde-
ren kunnen bewijzen dat ze echte cir-
cusartiesten zijn.
Ook zal er dan een toneelvoorstelling
zijn. Het op te voeren toneelstuk gaat
over een grote clown die niet meer
kan lachen, en twee kleine clowns die
hem weer opnieuw aan het lachen
moeten maken.

Vrijdag 10 augustus gaat 's ochtends
het hele circus in optocht naar het
dorp, om iedereen in Vorden te laten
weten dat het circus in het dorp is, en
de circusvoorstelling die 's middags
plaats zal vinden aan te kondigen.
Daarbij zal ook een bezoek gebracht
worden aan Villa Nuova.
De circusvoorstelling, waarvoor iede-
re groep kinderen een act heeft inge-
studeerd zal rond half 2 beginnen, en
een feestelijk karakter dragen. Daarna
volgt het onvermijdelijke afbreken.
Om 5 uur zal dan door de brandwer
het traditionele vreugdevuur ontsto-'
ken worden.

FINANCIËN
Ieder jaar kost het de organisatoren
meer moeite om voor deze Kinderva-
kantiespelen een sluitende begroting
op te stellen. Een oorzaak daarvoor is
onder andere het jaarlijks dalende
subsidiebedrag. Gelukkig kon ook dit
jaar weer een beroep gedaan worden
op de middenstand en het bedrijfsle-
ven voor medewerking en materialen.
Ook werd veel gevraagd van de zelf-
werkzaamheid van de vrijwilligers.
Dit alles heeft echter niet kunnen
voorkomen dat de kosten voor deel-
name verhoogd moesten worden tot f
7,50 voor 3 dagen.

DEELNAME
De Kindervakantiespelen beginnen
iedere dag om 10 uur, en duren tot 4
uur 's middags. Er wordt gezamenlijk
geluncht op het speelterrein. Inschrij-
ven kan men zich op woensdag vanaf
half 10 op het Wiemelink.

Degenen die op deze dagen als vrijwil-
liger mee willen werken moeten zich
wel vooraf opgeven, bij mevrouw
Schuppers.
Voor hen z"al op maandag 6 augustus,
om 20 uur in het Dorpscentrum een
informatieavond georganiseerd wor-
den.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
"Vandage mo'j mein de kersen d'r maor 's afplukk'n, zee bunt now goed
riepe, a'j d'r nog langer met wacht heb de spraon d'r mooi weer met
espöld. Zo now en dan zie'k t'r al wel un paar zitt'n reup'n. At ze eenmaol
'n trek d'r op heb is 't in un paar dage gebeurd".
Spalders Willem zei neet volle weerumme tegen zien vrouw, in de hoet
wis e wel dat zee geliek hadde. Eigeluk hadd'n ze d'r allange af emot, ze
waarn jao doodriepe. Maor Willem zaog wel zo tegen dat plukken op,
daor kö'j ow gin veurstelling van maak'n. Of eerlukezeg: neet zozeer te-
gen 't plukken maor tegen 't op de leere klimmen. Dat dörven e gewoon-
weg neet. En tegenoaver zien vrouw wol e dat neet wett'n.
,,'n Machtug mooien boom en laan dat e dut", had 'n veuruggen eigenaar
ezeg too zee hier vegangen jaor october waarn komm'n woon'n. Dat was
't ok wel maor 'n top was bi'jkans tien meter hoge en a'j dan vier spottels
de leere op al hoge vindt dan we'j 't wel.

Sientjen, zien vrouw, haal'n de fietse van stal. "Ik gao eers nao darp,
boodschapp'n haal'n. A'k t'r weer bunne he'j d'r al wel un emmer vol af
en kan'k metene beginn'n ze schone te maak'n veur de weck. Tot straks
dan maor". En metene was ze weg.
Ja, d'r zat veur Willem niks anders op as t'r maor an te beginnen. Un lan-
ge leere had e wel, die had e bi'j 't huus bi'j ekoch. Die d'r ewond had was
nao un bejaordentehuus egaon, of better ezg nao un huusken achter 't-
bejaordenhuus. Die bunt meespat neet zo hooge da'j d'r un lange leere,
un uutschoefbaoren, met samen 28 spottels neudug hebt.

Willem kreeg 'n leere veur'n draod en leep t'r un keer of vief met umme
de boom hen veur hee un plaatse had evonn'n waor hee dach dat e ste-
vug ston en e ok nog beheurluk wat kersen kon kriegen. Too hee een-
maol aan 't plukken was veel 't um ok nog wel met. Hee von 't lange neet
zo geveurluk as wanneer i'j bi'j un dakgötte mossen klimmen. Hier he'j
teminste nog wat holt umme ow hen.

Ongeveer un ketier later kwamm'n d'r un stuk of wat fietsers oaver de
grinte, zo'n honderd meter van Willem's huus. "Daor heb ze nog 's un
mooien schiw in 'n boom hangen, vin i'j ok neet?"
"Jao, dat liekt nog 's un echten".
Meer andach bestejen ze d'r ok neet an en fietsten deur. Tot zo'n drie-
honderd meter wieter. Too zei d'r ene: ,,'k Gao toch 's nao den schiw
kiek'n. 'k Vebeel'n mien da'k wat heurn reern en de leere lei ok scheefin
de boom".
De anderen gingen met. Kotter bi'j 'n boom ekommen zaogen ze Wil-
lem tussen hemel en aarde bengelen.
"Bu'j daor an 't turnen of wat maak i'j daor eigenluk".
"Zet mien de leere maor weer onder de vuute", zei Willem die 't angst-
zweit veur de kop had staon. Hee had zich an un paar dunne tekke vaste-
egreppen too um de leere opzied was eschott'n. Hee dörven wieter niks
gin maratten te maak'n, bange dat e was dat e op de grond zol kwakken.
Too zien helpers um de leere weer onder de vuute hadd'n eschoaven,
was veur Willem 't leed elejen. Hee danken 'n hemel dat e weer op de be-
gaone grond ston.
"Et ow de boek maor dikke met kersen, da's 't mien wel weerd en a'j
soms nog koffie wilt za'k die ok nog zetten".
Onder 't koffiedrinken hef Willm eur 'n heel'n boom met kersen oaver
edaone. At ze ze zelf maor plukken en um 'n emmer vol met deijen was 't
um bes af, wieter hoeven e d'r niks veur te hemmen.
Zo zie'j maor: un lopende hond vindt altied wel argens wat, bi'j ons in d'n
Achterhook.

H. Leestman

Een internationale evangelische hulp-
organisatie met kantoren in Enge-
land, Nieuw Zeeland, Australië en
Zuid-Afrika. Vanaf 1973 ook in Neder-
land en sinds 1982 in België.
Tear betekent 'traan' in het Engels.
Het is tevens de afkorting van The
Evangelical Alliance Relief- het hulp-
fonds van de Evangelische Zendings
Alliantie (EZA).
Tear Fund geeft hulp door zendings-
genootschappen, plaatselijke kerken
of evangelische organisaties in de ont-
wikkelingslanden.
De materiële hulp gaat samen met de
verkondiging van het Evangelie. Ten-
slotte: er is een voortdurende begelei-
ding van het hulpwerk door christe-
nen.
De drijfveer van Tear Fund is niet in
de eerste plaats de schrijnende nood,
maar de Bijbelse opdracht om in de
Naam van Jezus te helpen.
'Wie nu in de wereld een bestaan
heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden
en zijn binnenste voor hem toesluit,
hoe blijft de liefde Gods in hem? - l
Joh. 3:17.
Tear Fund wil daarom een kanaal van
hulp uit Nederland zijn voor mensen
elders in de wereld, die óók recht heb-
ben op een bewijs van Gods liefde.

Wat Tear Fund doet
Door het wereldwijde netwerk van in-
tensieve contacten met zendelingen,
plaatselijke kerken en evangelische
organisaties in de ontwikkelingslan-
den kan Tear Fund snel en effectief
hulp bieden.

Noodhulp
als er rampen voorkomen. Voedsel,
medicijnen, enz. brengen de overle-
venden troost en hoop voor vandaag.

Projecten _̂ _̂ ^ _̂
zoals herbouw van huizen, het slaan
van waterputten, de bouw van klinie-
ken, het geven van landbouwkundig
onderwijs en tal van andere mogelijk-
heden geven mensen in zo'n 50 lan-
den hoop op een menswaardig be-

Verkondiging -
van het Evangelie door zendelingen
en plaatselijke christenen geeft men-
sen hoop voor vandaag én morgen,
wan^»r het geloof in Jezus Christus
gaan inensen gemotiveerd aan de
slag.

Uitzending
van vrijwilligers voor de duur van ca. 2
jaar. De afgelopen tien jaar zond Tear
Fund Nederland meer dan 100 vrijwil-
ligers uit. Vakmensen die hun kennis
overdragen aan inheemse mensen,
waardoor de eigen bevolking zelfstan-
dig aan de toekomst kan bouwen.

Kinderwerk
omdat een land met zieke, bange en
ondervoede kinderen geen toekomst
heeft. Het Kinderfonds richt zich op
het bouwen van weeshuizen, scholen,
klinieken voor kinderzorg, en verder
biedt het financiële hulp voor onder-
wijs, voedsel en medische verzorging.

'De Gulden Weg'
geeft honderden gezinnen een kans
om in korte tijd zelfstandig te worden.
Door middel van het opzetten van
kleinschalige projecten, scholing, be-
geleiding, enz. kunnen ouders, bin-
nen enkele jaren, de verantwoording
voor hun eigen gezin weer aan.
Tear Fund heeft nu 10 gezinshulppro-
gramma's in diverse Derde Wereld-
landen.
'De Gulden Weg' ondersteunt ook de
45 vrijwilligers, die in Derde Wereld-
landen hun kennis overdragen aan de
plaatselijke bevolking. Vrijwilligers
maken zichzelf overbodig, zodat
mensen zelfstandig en op een waardi-
ge manier aan hun eigen toekomst
kunnen bouwen.

Tear Craft
is een dochteronderneming. Zij im-
porteert en verkoopt handwerk dat via
christelijke coöperaties in Derde We-
reld-landen worden gemaakt. Zij wil
werkeloze armen aan werk mét eerlijk
loon hebben.
In Nederland is een netwerk van ver-
kooppunten.

Voorlichting
aan christenen in Nederland door
middel van het uitgeven van lectuur
m.b.t. ontwikkelingswerk en Bijbel-
studies over dat onderwerp. Verder
het geven van gastlessen op scholen,
het verzorgen van informatie-avon-
den en dia- en filmvertoningen.

Verder
de opzet van plaatselijke werkgroe-
pen, die meehelpen het Tear Fund-
werk bekend te maken. Bovendien is
er de uitgave van Tear Front, een in-
formatieblad over het werk van Tear
Fund.
Kontaktadres: Ans Heida, Hoetink-
hof211,tel. 1970. .

Orienteringsrit
De Graafschaprijders
De V.A.M.C. "De Graafschaprijders"
organiseerde een Orienteringsrit over
48 kilometer, een rit die was uitgezet
door de heren A.C. Weevers en J. Luy-
ten. De uitslagen waren als volgt: Au-
to's A-klasse: 1. A. Woudstra, Dam-
woude 32 strafpunten; 2. W.D. Wisse-
link, Ruurlo 62; 3. B. Regelink, Vorden
123. Idem B-klasse: 1. M. Maalderink,
Toldijk 327; 2. E.W. Wisselink, Gro-
ningen 344; 3. A. Lurvink, Zevenaar
352 strafpunten. Toerklasse niet leden:
1. B.P. Hendriksen, Zwolle 48 str.; 2.
M. Bijsterveld, Geldrop 81; 3. B. Fle-
ming, Elburg 105 str. Idem leden: 1.
J.H. Bakker, Zutphen 123 str.; 2.
T.A.B. Enzerink, Zelhem 130; 3. A.J.
Eskes, Vorden 161. Poedelprijzen wer-
den gewonnen door W. Knorschild,
Arnhem 561; W. Oldenhave, Vorden
291. De heren W.D. Wisselink, H.B.J.
Horsting en J.H. Bakker mochten een
O.K. beker in ontvangst nemen van-
wege de beste prestaties door leden
van "De Graafschaprijders".

Klootschiettoernooi
Na het succesvolle 1ste klootschiet-
toernooi van vorig jaar voor bedrijven,
verenigingen, straten, buurtschappen
enz. zal Jong Gelre afdeling Vorden
dit klootschiettoernooi op zaterdag l
september herhalen.
Er kan dan in 3 klassen worden deel-
genomen n.l. herenklasse, damesklas-
se of gemengde klasse. Elk team moet
uit 4 personen bestaan. In de gemeng-
de klasse mogen maximaal 2 heren
deelnemen. Verder r^fcn elk team l
persoon lid zijn varffie A.K..F. of
N.K.F.
Er zullen voor elke klassen prijzen be-
schikbaar worden gesteld en voor elke
klassewinnaars een wjsselbeker.
Het inschrijfgeld zal f^Bper team be-
dragen. Inschrijvingen en/of inlichtin-
gen kan men verkrijgen bij Els Ab-
bink, tel. 1528, Henk Tjoonk, tel. 1268
of Jan Hendriksen tel. 6764 tot vrijdag
24 augustus a.s.

D'n Oost'n Rit
A.s. zondag kan men vanaf 9.00 uur
starten voor D'n Oost'n Rit. Deze
toertocht voor het hele gezin met al-
lerlei spelopdrachten buiten de open-
bare weg zal door de mooie streek van
de Achterhoek lopen. De start is vanaf
Café Schoenaker, Ruurloseweg 64,
Vorden. Kranenburg. Men kan tot
14.00 uur starten.

yy Vorden
zo merprogram ma
1984

V.V.V. KANTOOR:
Bondsspaarbank, Decanijeweg 3, 7251 BP Vorden. Telf.
05752-1988.
Postadres: Postbus 99, 7250 AB Vorden.
Geopend:
Maandag tot en met vrijdag van 08.30-12.30/13.30-17.00 uur.
Indien gesloten staat folderrek in het seizoen buiten.

Amrobank, Raadhuisstraat 1
14 juli t/m 18 augustus: Inwoners van Vorden tonen het werk van
hun handen: "Je bekijkt het maar". Geopend maandag t/m za-
terdag van 14.00-17.00 uur. Toegang gratis.

DONDERDAG 2 AUGUSTUS:
Boerenbruiloft in boerderij 't Schimmel nabij Kasteel Vorden
met medewerking van dansgroep "De Knupduukskes" en de
Acht Kastelen Darpers uit Vorden. De huwelijksvoltrekking
vindt plaats om 19.00 uur in de boerderij van Kasteel Vorden.
Kosten f 3,50 tot en met 12 jaar f 2,00.

DONDERDAG 2 AUGUSTUS:
Avondwandeling onder deskundige leiding op het landgoed
Den Bramel met als motto "Kent uw Bomen". Aanvang 19.30
uur verzamelen Slagboom oprijlaan Kasteel Den Bramel.
Kosten deelname f 2.00 p.p.

ZATERDAG 4 AUGUSTUS:
Het l. V.N. af d. de Oude l Jsselstreek organiseert een natuurwan-
deling "Kieftskamp". Aanvang 14.00 uur. Plaats van samen-
komst: Kieftskampweg, een zandweg, zijweg van de Lieferink-
weg.

ZATERDAG 4 AUGUSTUS:
Buurtver. Kranenburgs Belang. Avondfietstocht. Inschrijving
19.00-20.00 uur bij café Schoenaker, Ruurloseweg 64, Vor-
den.

ZONDAG 5 AUGUSTUS:
Jong Gelre Vorden. D'n Oost'n Rit. Toertocht van ca. 80 km per
auto, motor of bromfiets voor de gehele familie met allerlei
spelopdrachten. Start tussen 09.00-14.00 uur bij café restau-
rant Schoenaker, Ruurloseweg 64, Vorden.

DINSDAG 7 AUGUSTUS:
Bezichtiging van de in bedrijf zijnde boerderij van de heer Men -
nink, Galgengoorweg 19. Aanvang 16.00 uur precies.

DINSDAG 7 AUGUSTUS:
Optreden van het Huisvrouwenorkst uit Vorden in zaal 't Pantof-
feltje. Aanvang 20.00 uur. Entree f 2,50 tot 13 jaar f 1,50.

DINSDAG 7 AUGUSTUS:
Bezichtiging Pinetum (Landgoed de Belten); Partikuliere pijn-
bomenverzameling van 1500 verschillende soorten. Rondlei-
ding door de heer M. Spiegelenberg.
Kosten f 2,50 p.p. Geen honden, ook niet aangelijnd. Opgave bij
V.V.V. kantoor. Aanvang 19.00 uur.

DINSDAG 7 TOT EN MET VRIJDAG 10 AUGUSTUS:
Avondfietsvierdaagse. 4 avonden fietsen door de mooie om-
geving van Vorden e.o.
Start vanaf 18.30 uur bij Hotel Bloemendaal, Stationsweg 24,
Vorden.

TRACTOREN & WERKTUIGEN

L.M.B. VORDEN
INDUSTRIE WEG 13. TEL. 05752-3163

MET CASE KAN ALLES

de 94-serie

1394C-72pk

DE MEEST COMPLETE SERIE VAN 48-277 pk.
CASE de enige met hydra-shift tansmissie: binnen elk
van de 3 groepen, 4 versnellingen te schakelen zonder
te koppelen met behoud van motor- en aftakastoeren
= TIJDWINST.
Vanaf 1394 nu standaard op 4 wd-trekkers.

Te koop aangeboden:
Gebruikte tractoren, div. merken o.a. David Brown Case - Zetor 5611 - 2 x Ford
6600 C - smalspoortractoren.

Tevens diverse gebruikte werktuigen
cyclomaaiers - enkele silagewagens - diverse hooibouwwerktuigen - giertanks
enz. enz.


