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Donderdag, vrijdag en zaterdag is het feest in Vorden. Diverse programmapunten zullen er voor zorgen dat jong en
oud aan hun trekken kunnen komen. Zo staat er drie dagen lang een lunapark op het marktplein met talloze attrac-
ties. Donderdag begint er een braderie, waar vele oude ambachten vertoond zullen worden. Er zijn maar liefst 70
kramen van de verenigingen en de middenstand van Vorden en omstreken aanwezig.
Donderdagavond zal letterlijk het hoogtepunt plaatsvinden. Dan zal namelijk vanaf Kasteel Vorden een hete-
luchtballon opgelaten worden. Donderdagavond kan men terecht bij zaal De Herberg, waar AVRO's Toppop Dis-
coshow een bezoek zal brengen. In dezelfde zaal vindt zaterdagavond een optreden plaats van het showorkest Ba-
lance met daarbij als speciale gast Alexander Curly.
Zowel op donderdag- als zaterdagavond kan men onder muzikale begeleiding van Wim Dolphijn een dansje ma-
ken in zaal 't Pantoffeltje.

Boer Bouwmeester had
veel bekijks

Rond de 75 toeristen, onder wie talloze
kleine kinderen waren dinsdagmiddag op
bezoek bij boer Bouwmeester. IN het ka-
dervan het WV-aktiviteiten konden de va-
kantiegasten een kijkje nemen achter de
schermen van een moderne boerderij
Bouwmeester, die het bedrijf samen met
z'n moeder, z'n vrouw en z'n zoon runt,
vertelde dat het 26 hectare tellende land-
goed ruimte biedt voor 15.000 legkippen
100 melkkoeien, 40 fokzeugen en zo'n 40

stuks jongvee. Hierdoor hoort Bouwmees-
ter bij de grotere boeren.
De toeristen werden rondgeleid door de
beruchte legbatterijen,waarBouwmeester
inging op de economische en hygiënische
aspecten ervan. Zo kon hij vertellen dat hij
een keer een productie van 3000 eieren
misliep omdat hij een paar avonden de
lichten had laten branden. De soms kriti-
sche vragen over de legbatterijen werden
door hem op duidelijke wijze beantwoord.

Vervolgens werd een blik gegund bij het
kleinvee en de fokzeugen. Buiten kreeg
vooral de jonge beer veel belangstelling.

Bekijk het maar: AMRO reizen
per heteluchtballon

Eén van de toeristen wilde graag weten of
de beer ook een favoriete zeug had. De
heer Kevelam, die Bouwmeester assisteer-
de bij de rondleiding, kon glimlachend ant-
woorden dat dat niet het geval was.
Ondertussen werden de gasten door moe-
der en vrouw Bouwmeester getrakteerd op
lekkernijen uit eigen boerderij. De tegelij-
kertijd de gierkar af en aan reed gaf de sma-
kelijke haapjes alleen nog maar een extra
boers karakter.
Tenslotte konden de vakantiegangers eens
met eigen ogen getuige zijn van het melken
van koeien. Een van de gasten, de onder-
wijzer Klaassen uit Grave, vertelde na
afloop dat hij het gebodene vooral danzij
de deskundige uitleg zeer leerzaam vond.
Wel moest hij vaststellen dat het boerenbe-
drijf drastich veranderd is sinds de tijd dat
hij zelf nog op school zat.

Johan Krajenbrink
net geen Nederlands
jeugdkampioen

WHet heefflBPt veel gescheel of de Vordense
dammer Johan Krajenbrink had zich voor
het komende jaar Nederlands junioren
kampioen mogen noemen.
De Vordenaar, die in het verleden al eens
adspirany^ripien van Gelderland werd,
voegde z^Jlfgelpen week in de zevende
ronde van de kampioenschappen in Wes-
terhaar bij de eerste vier.

Ondanks sterke motivatie bleek de tegen-
stand in de laatste ronde voor hem te groot.
Hij bracht het niet verder dan twee remi-
ses. Jansen uit Huissen en Hendrik van de
Zee met 12 punten op de gedeelte eerste
plaats eindigden.
Johan Krajenbrink moest met 11 punten
genoegen nemen. Hij deelt nu de derde
plaats met Eddy Budé uit Bnmssum en
Wim bremmer uit Westerhaar, die buiten
verwachting niet bij de eerse twee eindig-
de.

De strijd om de derde plaats zal definitief
beslecht worden in het weekeinde van 20
augustus. Dan zal in een herkamp blijken
wie de reservaplaats voor de Jeugdwereld-
kampioenschappen mag innemen.
Volgens dam kenners maakt Johan daar
nog wel enige kans op.
Mocht hij derde of vierde worden dan is hij
ook alvast verzekerd van een plaats in de
halve finale van de Nederlandse Junioren-
kampioenschappen van volgend jaar.
De Vordenaar Wieger Wesselink, die dit
jaar Gelders jeugdkampioen had in de eer-
ste ronden te kampen met een slechte
vorm. Onnodig verloor hij twee wedstrij-
den. In de laatste ronde vond Wieger toch
nog zijn vorm terug waardoor hij dankzij
twee knappe overwinningen op de zesde
plaats kon eindigen. Een resultaat waar-
mee hij naar eigen zeggen best tevreden
mee is.

Ter gelegenheid van de jaarlijkse braderie is op donderdag 29 juli a.s. een luchtreis Veel bezoekers
gepland in een gigantische heteluchtballon. De reis start vanaf het weiland gelegen
tussen de rand van het dorp en het Kasteel Vorden. Piloot is de enthousiaste ballon-
vaarder Hans Zoet.

Niemand kan er echter vooraf volledig ze-
ker van zijn of de gloednieuwe kleurrijke
luchtballon - met een inhoud van maar
liefst 2200 cubieke meter - inderdaad op
het gekozen tijdstip haar heerlijke
zweefreis zal aanvangen. Maar AMRO rei-
zen, die een vakantiereis vooraf graaf tot in
de finesses regelt, wil ook juist een stukje
avontuurniet vergeten. Daarom kunt u dus
straks met eigen ogen bekijken of de weer-
goden het toestaan dat de start van deze
gracieuze heteluchtballon die AMRO rei-
zen over ons land laat zweven. De eerste
voer ook over België, Frankrijk, Engeland,
Spanje, Tunesië en Nepal. Zelfs in het ver-
re Dubai steeg deze heteluchtballon op om
de Holland Expo op te luisteren. Dat op-
stijgen lukt doorgaans snel. Meestal duurt
een start hoogstens 20 minuten.
De landing houdt echter iedereen tot het
laatste moment in grote onzekerheid.
Moet er op een watervlakte worden ge-

land? Hoe zal het weer zich daarbij gedra-
gen? Hoewel deze hete luchtballon echt
niet voor een kleintje vervaard is, is het
vaak bijzonder spannend om het rieten
gondel, die plaats biedt aan 3 personen,
veilig aan de grond te krijgen.

De ballon zelf is gemaakt van bijzonder
sterk en hittebestendig parachutenylon,
dat door de NASA speciaal voor de ruinte-
vaartparachutes werd ontwikkeld. Jammer
genoeg maakt de ballon wel wat lawaai in
hoger sferen. Elke minuut gaat namelijk de
brander een paar seconden aan. Dit geeft
een indringend zoemend geluid. Deze
brander geeft ongeveer net zoveel hitte als
800 kookpitten tegelijk. Nederland kent
naast Hans Zoet nog maar enkele hete-
luchtballon-piloten. In Engeland, Duit-
sland en Amerika hebben zich echter dui-
zenden ballonvaarders helemaal aan deze
sport verslingerd.

Wildenborch
De Kapel in de Wildenborch was tijdens de
tweede Staringavond tot de nok toe bezet.

In totaal waren 210 personen richting kas-
teel Wildenborch getogen om daar alle-
reerst een wandeling te maken door de
fraaie tuinen van het kasteel. De gasten
werden begeleid door de huidige bewoner
de heer Er. D.W.M. Staring. Hij vertelde de
aanwezigen onder meer over de bloemen
en planten in zijn tuinen. In de Kapel be-
gon in feite "de Staringavond". Ds. J.C.
Krajenbrink droeg gedichten voor van de
dichter A.C.W. Staring. Ook werd het le-
ven en werken van deze dichter door hem
nader toegelicht. De Staringavond werd
besloten met een prachtich klankbeeld van
de Wildenborch en de omgeving van Vor-
den. Dit werd verzorgd door fotograaf Jo-
han Dolphijn. Op 10 augustus wordt voor
de laatste keer in dit zomerseizoen een Sta-
ringavond gehouden.

il.000 bezoekers in
"DeWiersse"
Afgelopen zondag trokken de tuinen van
De Wiersse liefst 7.500 bezoekers. Vooral
in de vroege namiddag stroomden de be-
zoekers toe. Er ontstonden parkeerproble-
men, maar door het inschakelen van een
weiland kon dit snel worden opgelost. Een
tweede kasse zorgde ervoor dat de rij wach-
tenden van 100 meter snel was verdwenen.
Maandag deden 3.500 bezoekers de tuinen
aan.

Zomertochtvoorrüwielers
In het kader van het VW-programma be-
staat er op zondagmiddag l augustus de
mogelijkheid deel te nemen aan een veer-
tig kilometer lange fietstocht door de Vor-
dens en Hengelose omgeving. De route,
die is uitgezet door de Vordense Rijwiel
Toer club, zal worden aangegeven door
middel van pijlen en een beschrijving.
De startplaatsen zijn in Vorden bij café 't
Zwaantje aan de Hengeloseweg en in Hen-
gelo bij café Wolbring.

Achtkastelenfietstocht
Aan de woensdagmiddag gehouden fiet-
tocht langs de acht kastelen te Vorden werd
door 125 personen deelgenomen.

Orienteringsrit
"De Graafschaprijders"
In het kader van het Achtkastelenweekend
heeft de Vordense Motorclub "De Graaf-
schaprijders" zondagmiddag een oriënte-
ringsrit voor auto's en motoren georgani-
seerd. Het parcours van de diverse klassen
was uitgezet door de heer J. ̂ Kn en A.C.
Weevers. In totaal namen 51 personen deel
aan de rit.
De uitslagen waren als volgt: auto's klasse
A: 1. J. Have uit Gorredijk, 2. B. Regelink,
Vorden, 3. G. Granenbarg, Borculo.
Auto's klasse B: l.M.Maald^fcik,Toldijk.
2. DJ. Denneboom, HarfseÜH- J. Vrug-
gink, Halle
Auto's toerklasse: l. J. Slagman, Vorden, 2.
H. Vimkers Vorden, 3. A.J. Eskes, Vorden.
Motoren Toerklasse: 1. J. Hummelink,
Vorden; De poedelprijzen van de A en B
klasse gingen naar H. Horsting, Vorden en
naar B. Wullink.

Onze plaatsgenoot W.Th. Berentsen slaag-
de te Arnhem voor Electrotechnieker.
hij is werkzaam bij Electro technisch instal-
latiebedrijf Slagman.

Voor de zevende maal
"D'n oost'n rit"
Drie plattelandsjongerenvereniging uit het
oosten van het land, te weten Jong Gelre,
de K.P.J. en de P.J.G.O. organiseren op 8
augustus voor het zevende achtereenvol-
gende jaar "D'n Oost'n rit".
Het is een toertocht van ongeveer 120 kilo-
meter die per auto, motor of fiets gereden
kan worden. De deelname staat open voor
iedereen. Men kan kiezen uit de drie ver-
schillende routes die ook dit jaar weer langs
de mooieste plekjes van de Achterhoek,
Salland en Twente lopen.
Er zijn per route gemiddeld zeven start-
plaatsen, alwaara men buiten de openbare
weg een opdracht moet uitvoeren. De start-
tijden zijn 's morgens.
De startplaatsen voor de route die groten-
deels door de achterhoek leidt en begint va-
nuit Vorden is bij Café Schoenaker aan de
Ruurloseweg 64.

Inbraken
In de nacht van 23 op 24 juli is ingebroken
in het zwembad „In de Dennen". De dader
is binnengekomen door het doorgeefraam
naar boven te schuiven.
Ook in het klubgebouw van de voetbalve-
reniging Vorden kwam een ongenode gast.
Vermoedelijk dezelfde als die in „de Den-
nen". Schade hier aan ramen en deur. Bij
de V.V. Vorden wordt voor een waardan
van ca. f550,- vermist. Bij het zwembad is
men nog aan het inventariseren.

Aanrijding
Doordat de 82 jarige mevr. G. uit Hoog-
Soeren komende van de Vordenseweg
geen voorrang gaf aan de heere G. uit Hen-
gelo O. rijdens op de rijksstraatweg ont-
stond er een fikse aanrijding. De Peugeot
van mevr. G. werd weggesleept. Geen per-
soonlijk letsel.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Uitstapje kleuters
Twee kleuters uit Wichmond, resp. 6 en 4
jaar hebben op de fiets een uitstapje ge-
maakt zonder voorkennis van hun ouders.
Zij werden om 5 uur n.m. vermist, om 9 uur
werd de politie in kennis gesteld, waarna de
omgeving werd afgezocht.

Om 11.00 uur des avonds kwam het verlos-
sende bericht dat de kleuters op het politie-
bureau in Doesburg zaten. Passanten had-
den de verdwaalde kleuters tussen Drempt
en Doesburg opgemerkt en meegenomen
naar het politie-bureau te Doesburg.

Bromfietsen uit verkeer
De rijkspolitie heeft een bromfiets uit het
verkeer genomen die was voorzien van een
motor met een cylinder inhoud hoger dan
63cc. In dat geval is het een motorrijwiel en
waar de berijder geen kenteken- en rijbe-
wijs kon tonen ontving hij een proces-ver-
baal.
Een inwoner van Vorden kreeg voorts de
gelegenheid te voet zijn weg te vervolgen
omdat de door de rijkspolitie uit het ver-
keer genomen bromfiets was opgevoerd.

Jeugddienst
in de Dorpskerk
In de Dorpskerk zal zondagmorgen weer
een Jeugddienst worden gehouden. Met
wat jongeren is deze Jeugddienst voorbe-
reid en is daarvoor een onderwerp geko-
zen. Het onderwerp luidt: NAASTEN GE-
VRAAGD!
In de Achterhoek kennen wet het begrip
"naasten" uit de praktijk van het leven in
buurtschappen. De naaste is die buurman,
die is aangewezen om het eerst te hulp te
komen in geval van ziekte, tegenslag of
rouw. Maar onze samenleving is groter dan
de besloten gemeenschap van de eigen
buurt. Er zijn nogal wat mensen in deze
wereld, die in nood geraken en die geen
naaste hebben. Als zij op onze weg komen,
zijn we dan bereid, om ook voor hen naas-
ten te worden?
Daarover gaat het aanstaande zondagmor-
gen in de Dorpskerk. Rudi van Straten zal
de samenzang begeleiden op het Lohman-
orgel. Ook de leden van de jeugddienst-
commissie zullen meewerken. In deze
dienst, waarin ds. Veenendaal de voorgan-
ger is, zijn ook gasten en vacantiegangers
hartelijk welkom. Mede met het oog op
hen zal daarom een gestencilde orde van
dienst beschikbaar zijn.
En na afloop van de dienst is er gelegen-
heid tot gezamenlijk koffiedrinken in "de
Voorde" achter de kerk, voor gemeentele-
den én gasten.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: N. Ferla en H.E. Hendriksen
OVERLEDEN: J.L. Smit, oud 72 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Euchristieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
10.00 uur ds. J. Veenendaal, Jeugddienst.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J.R. Zijlstra, 19.00 uur ds. J.R.
Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 31-7 en zondag 1-8 Dr. Haas tel.
1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmor-
gen s.v.p. boodschappeh en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 31-7 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur dr. Breukink, tel.
1566. Tevens de komende week avond en
nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
Zaterdag 31-7 en zondag 1-8 W.A. Hout-
man, tel. 2253.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30

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

TAFELTJE DEKJE
Contact persoon augustus: Mevr. Wolters,
tel. 1262, graag bellen voor 8.30 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 tena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
4()a, tel. 05752-3246.

A l P H A - l l l l l PVÏ R I . K N l N C i
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur , Dorpsstraat
40n, 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 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

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

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





Dankbaar en blij geven wij u
kennisvan de geboorte van on-
ze dochter en ons zusje

ANNE-MARIE

Jan en Hermien Kornegoor
Martijn en Robert

7233PAVierakker
22 juli 1982
Koekoekstraat 21

D oor de grote belangstelling na
het overlijden van

JOHANNESOUDSEN

is het ons duidelijk geworden
hoezeer hij geliefd was.
Wij danken U hartelijk en op-
recht voor Uw blijk van mede-
leven.
Dit is voor ons een grote steun
geweest.

S.R. Oudsen-Janssen
Riet
Koos en Riky
Li set t e, Sylvia, Coby

Hemmy en Joke
Raphaél, Gabriölle

Joop

7251 EM Vorden, juli 1982
Stationsweg 8

Wegens vakantie gesloten 2
t/m 21 augustus 1982
Schoonheidssalon "Beauty"
tel. 2137.

Te koop: 1,5 j ooien, ooi en
ramlammeren alles van ge-
reg. ouders.
B. Bargeman, Wilmerinkweg
1, Vorden. tel. 1558.

Te koop: ongeveer 25 are kuil
of hooigras
W. Oortgiesen, Mispelkamp-
dijk 5, Vorden.

PEDICURE nu ook
voor aanmeten steunzolen.

Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

afwezig wegens vakantie van
6/8 tot 30/8.

STAATSLOTEN
In verband met vakantie begint
de verkoop van loten op don-
derdag 29 juli.

Afhalen uitsluitend 's morgens
van 9-13 uur en 's middags van
17-1 9 uur.
MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367

Te koop: sparta dames brom-
fiets
Tel. 05752-2269

Te koop: 1 uittreklamp als
nieuw, 1 radiator (hoog) en 2
lage radiatoren (aan de wand
te bevestigen). 1 miniwasser
als nieuw en enige hout-kolen
kachels.
Tel. 05752-2269.

HAN PELGRUM
en

KARIN HEY

geven u mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk op
vrijdag 6 augustus 1982, om 11.30 uur in
het gemeentehuis kasteel Vorden te Vor-
den.

Ons huwelijk wordt ingezegend om 14.00 j
uur door de weieerwaarde heer Ds. J. Vee- |
nendaal in de Herv. Kerk te Vorden.

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur in hotel
Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Adres:
Aalscholversingel 538, 6883 BW Velp.

Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van
onze huisgenoot

JIPPEK.VANEMST

op de leeftijd van 78 jaar.

In onze herinnering zal hij blijven voortleven als een ijve-
rig en trouw vriend.

Fam. Ottens
Bewoners en Personeel
„Het Enzerinck"

Vorden, 23 juli 1982
Almenseweg 60

De begrafenis heeft op de Oude Alg. Begraafplaats in
Zutphen plaatsgehad.

Woningbouwvereniging
"Thuis Best"

Het bestuur van de woningbouwvere-
niging Thuis Best brengt onder de aan-
dacht van belanghebbenden dat de
woningadviescommissie Vorden op
maandag 2 augustus 1982

geen spreekuur
zal houden.

LEGO
BAZAR SUFFERS

KRANENBURG

Vordense
Marktloten

Verdien nu geld tijdens de vakantiepe-
riode door loten ter verkopen van de
Vordense Marktvereniging.
Afhalen bij: H.J. Koning, Wilhelmina-
laan 18, Vorden.

Vakantie

GESLOTEN
van maandag 2 aug. t/m maandag
16 aug.

Zaterdag 31 juli:

Snijbloemen
Zomerprijzen

Planten, aardewerk e.d.

25% KORTING

Bloemenspeciaalzaak

J.J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden — tel. 1334

Cursus middenstand
te Hengelo (G.).

Eén jarige cursus-staatsdiploma

Instituut

GULDEN LOON
Doetinchem, Tel. 08340-23708.

ï

ZONDAG 1 AUGUSTUS

NIDIEZ-VOUS

Hengelo G ld. telefoon 05753-1461

Wij zijn wegens vakantie

GESLOTEN
van 2 t/m 14 augustus

Dekker Electro B.V.
Zutphenseweg 8 — telefoon 2122

Voor spoedgevallen bellen Hr. G. Vreeman tel. 1 253.

Op de foto als coureur
Dat kan bij ons, want de Formule Racewagen van Het Presto

Print Racing Team staat donderdagavond 29 juli op de Bra-

derie. En iedereen kan als coureur in deze racewagen gefoto-

grafeerd worden. Komt U ook met de kinderen? Zo'n kans

krijgen ze niet vaak.

FOTO Kerkstraat 1

7251 BC Vorden

Telefoon 1313

"^TMtf

Donderdag tijdens de braderie en zaterdagavond vanaf 21.00 uur

'n geweldig stuk

STEMMINGSMUZIEK
Met de bekende organist

Wim Dolphijn!
p

VRIJ ENTREE! Voor reservering 05752-1770
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prijs:
1550 -\ Priiü

vorden -tel. 1770-1519 J

HIFI-STEREO, KLEUREN T.V
- VOORAAN IN SERVICE EN VOORAAN IN TECHNIEK

- EIGEN SNELLE TECHNISCHE DIENST

FA. BREDEVELD
Weg van Laren 56, Zutphen - Telefoon 05750-13813



eniet
van

Duizend
dlngenmandje
3 kleuren
van 2.50 voor

Geldig van 29/7 • 31/7 Geldig van 29/7 • 31/7
Superiorkoek
550 gram
van 2.89 voor

Heerlijke malse
HollandseRlblappen

heel kilo Sperzie
bonen
kilo

Bulley
bultenlamp
van 6.95 voor

Reuzen puntzak
assortl snoep
van 2.98 voor

Runder-
poulet
500 gram Franse

Handperen
Dr. Quyof
3X'/2/W/o

Verse
grill kuikens
kilo

Kokoskoeken Coberco
vruchtenyoghurt

aardbeien of
perziken
1 llterpak nu

TIJgerbrood
800 gram

pak 8 stuks
van 1.39 voor Zwleselrljn

wljnglas
van 2.49 voor

Om te smullen...
Perziken
mandje a 1 kilo

Haas- of rib
karbonade
500 gram

Smlth
super chips
zout of paprika
van 1.19 voor

Krenten
bollen
6 stuksJacky

slank
van 1.14 voor

Export kwaliteit
Hollandse m ^C 0
Tomaten +i Oö
1kilo t •

Achterham
100 gramKoopmans

pannekoekmee
speciaal, pak
van 1.29 voor

Veluwse
boerencake
van 3.25 voorKatenspek

100 gram Maandag: jonge
Zomer
Rode kool
p.stuk ca. 1 kilo

Badminton
set
met shuttles
van 4.95 voor

Superunle koffie
vacuüm
pak 250 gram
van 3.39 voor

Goudse kaas
J1

kilo

Hamworst
100 gram

Dinsdag:
Hollandse AfwasbakOetker taarthulp

kwark, slag-
room of yoghurt
van 3.95 voor

\\ 35X35 cm
bruin of beige

\ \\van3.75voorBlaclQrince
whisky
per fles
deze week

Nlerkaas
150 gram

Woensdag:
hagelwitte
Bloemkool
per stuk

Venz chocolade
vlokken
melk of puur
van 1.89 voor

Johma sellery
salade
150 gram

Florijncitroe
branQwijn Plastic

emmer
10 liter
van 2.19 voor

Aarts rode
stoofperen
pot 560 gram
van 2.69 voor

Bloemen en planten nu
GOEDKOOP!!!

Maandag:
Hamburgers
100 g ra m

Prachtige
Begon/a's
diverse tinten
vanaf

Boeren-
metworst
100 gram

Bonzo
bonus bot
per pak
van 3.69 voor

Season
doucheschulm
500 ml.
van 4.75 voor

Dinsdag:
Verse worst
kilo

Kaaps viooltje
per stuk 1.98
nu 3 stuks voor

Nutrlcla
chocomel
per blik
van 1.39 voor

Prodent
fluorldeZure zult

150 gram
Superzware bos
Chrysanten
diverse soorten

se?2 fubes
ó 75 ml.Heco

klppenvlees
In bouillon

Woensdag:
Gehakt h.o.h
kilo

Bloedworst
150 gram

Honig
tomatensoep
2 pak
van 2.50 voor
Becel
margarine
perkulpje
250 gram

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
Gett/gvan 29/7 -4/8 ZUTPHEN BORCULO - HENGELO (GLD ) RUSSEN - GROENLO GOOR VORDEN



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 29 juli
44e jaargang nr 20

Graafschaprijders opnieuw de sterksteRecord aantal deelnemers
acht kastelen motorsportweekend

De Vordens motorclub "De Graafschaprgders" kan terugkijken op een zeer goed geslaagd Achtkastelen motorsportweekend.
Mede door het ideale "motor-weer" waren er maar liefst 968 deelnemende personen, die op de vele honderden motoren naar
Vorden waren gekomen. Meer dan de helft van de deelnemers bestond uit buitenlanders. Vooral West-Duitsland en Denemar-
ken waren ruim vertegenwoordigd. Het hoge aantal deelnemers is des te opmerkelijker wanneer men bedenkt dat het aantal
haast alleen bereikt is door mond-op-mond-reclame.

Het door de Touwtrekvereniging Vorden georganiseerde tournooi voor Vordense bedrijven en verenigingen werd door liefst
800 bezoekers bezocht. Er werden tussen de diverse teams ongemeen fel strijd geleverd en de aanmoedigingen van de vele
supporters waren niet van de lucht.
Er werd getrokken in drie poules, welke tevoren door loting waren vastgesteld. In poule I behaalde Ten Have met 8 punten
de eerste plaats. Goede tweede werd hier de ploeg van CWVMedo. In poule II eiste Schoenaker l de eerste plaats op, gevolgd
door Vriendenkring Linde met 6 punten.

Het Achtkastelenmotorweekend begon
zaterdag met een sterrit. Hiermeer wordt
de afstand van de woonplaats naar Vorden
aangeduid. De verst wonende deelnemer
was dit jaar de Australiër Ben Dixon uit
Tasmania. Hij moest 16.345 kilometer
afleggen voordat hij in Vorden aan het wee-
kend kon deelnemen. Voor hem was er dan
ook een prijs weggelegd.

Zaterdagmiddag was er een toertocht voor
de motorrijders die 65 kilometer lang door
de omgeving van Vorden werden geleid.
Het aansluitende feest van zaterdagavond
in zaal Schoenaker werd dankzij de gezelli-

ge drukte een grandioos succes.
Ondanks dit festijn liepen er zondagoch-
tend toch nog 21 deelnemers mee met een
wandeling die door Jan van der Peyl geleid
werd.

Prijzen werden nog uitgereikt in de catego-
rie buitenland voor de verst wonende deel-
neemster Siv Sundberg uit Zweden; de
verstwonende zijspanrijder Jan Folkes-
seon, Zweden; de jongste deelneemster
Gaile Boule uit Verenigd Koninkrijk; de
grootste club M.C. Fedtmuleklubben uit
Denemarken, met 17 deelnemers.

In de catergorie binnenland: de verst wo-

nende deelnemer Jaap Hengst uit West
Kapelle; de verst wonende deelneemster
Ericka Back, Middelburg; de oudste motor
van Ge Wansink uit Eibergen (een Harley
Davidson uit 1944); de oudste deelnemer
Herman de Boer, Den Haag, 74 jaar; de
jongste deelneemster Hetty Monsuur, De
Wijk en tenslotte de grootste club M.C.
Road Runner uit Den Helder met 21 deel-
nemende leden.
Jan Slag^fc, secretaris van "De Graaf-
schaprijdSr kreeg uitstekende reacties
van de motorrijders voor de organisatie van
dit motorsportgebeuren. De eerste aanvra-
gen voor deelname van het volgende jaar
kon hij reeds vermelden.

De G raafschap rijders werden eerste in
poule III. Na een beslissingspartij werd
Boemelboys hier tweede, daar zij de
Brandweer wist te verslaan.
Na de pauze werd in de finalepartijen onge-
lijke zware strijd gevoerd. Vooral de ploeg
van Schoenaker l deed er alles aan om de
winnaar van vorig jaar te verslaan, maar de
rijders van de Graafschap toonden op-
nieuw aan ook over een zeer goede conditie
te beschikken.

Totaal uitslag: l. en kampi
1982: De Graafschaprijd

van Vorden
Schoena-

ker, 3. Ten Have, 4. Vriendenkring Linde,
5. Boemelboys, 6. C.W.V. Medo.

Alle deelnemers ontvingen een herinne-
ringsvaantje. De heer A. Eijkelkamp reikte
na afloop de wisselbeker dus opnieuw uit
aan de Graafschap. De door de brandweer
beschikbaar gestelde beker voor de laatst
geplaatste ging naar de Zuivelfabriek. De
fairplaycup werd veroverd door de ploeg
van Brinkerhof. De wedstrijden werden ge-
leid door twee scheidsrechters van de Ne-
derlandse Touwtrekbond. Voorzitter G.
Barink van de T. V. Vorden gaf bij elke par-

tij deskundig commentaar. Nadat hij aan
het slot de vijftien deelnemende ploegen
had bedankt voor hun sportieve strijd als
ook de vele supporters en touristen voor
hun komst naarde Ruurloseweg, bleven de
ploegen met aanhang nog geruime tijd ge-
zellig in het clubhuis bijeen.
Na de competitiewedstrijden en het jeugd-
tournoi en bedrijfstournooi is het veld
thans aan een grote onderhoudsbeurt toe.
Dezer dagen zal het terrein worden omge-
zet Bereids weten de buren dat daartoe
reeds een pak dikke drijfmest op het terrein
is uitgestrooid.

H.H. LANDBOUWERS
nodig voor de mais?

In samenwerking met ZEUS BETON, fabrieken te
Hardenberg en Oirschot, hebben wij een uniek systeem
voor U tegen een konkurrerende prijs.

BETON

Ook de aanleg van kuilvoerplaten zonder zijwanden in
klinkers en beton verzorgen wij gaarne voor U.
Vraag eens vrijblijvend inlichtingen en prijsopgave!
Tevens voor erfverhardingen en bestratingen.

GROND- en STRAAT WERKEN

D.J. PRINSEN
LINTELO (9ea,*8„en, TEL. 05431 -273

„Oud

Vorden"
(Als u foto's e.d. in uw bezit hebt: gaarne bezorgen bij de heer H. Haverkamp,
Komvonderlaan, telefoon 1265.)

Het centrum van on's dorp een dertigtal jaren geleden. Het oude huis waar vroe-
ger de stoelenmatter Nijhuis woonde is inmiddels verdwenen. Gelukkig staat de
oude eik, mede door ingrepen van de "boomchirurg", nog fier op deze plek. —

Deze week uw

laatste kans
om nog van de

opruiming
te profiteren. Zaterdag is het bij ons voorbij.

De grote matenspecialist

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Bi'j ons in (Tn Achterhook
"Now, at zee bi'j eur baas daags zo mossen aözen denk ik dat ze d'r gauw
de boek van vol hadd'n". Willem Geesink die dit zei, was met Toon van de
Spitsmoes op 't Medler bi'j 't touwtrekk'n. Willem en Aaltjen, zien vrouw,
waarn un paar dage met vekansie bi'j Toon. Un paar jaor achtermekaare
waarn ze al nao Italië ewes maor van dat ende jagen altijd had e de boek
schoone van vol. En danderbi'j: 't was hier jao ok geweldug zommerweer,
alle dage zunne en haos gin reagen al was dat leste veur de boern now
neet altied eaven plezierug. En veur Willem en Aaltjen was 'n Achter-
hook toch heel wat anders as de polder bi'j Rotterdam waor zee woon'n.

Met heel volle plezier waarn zee nao de wedstrijden an 't kieken, 't Was ok
bes de moeite weerd, d'r waarn d'r nogal wat die de tonge op 't darde
knoopsgat hadd'n hangen. Veural Hendrik Jan de Tuinman, die zich met
de brandweerploeg geweldug weern, had de piepe schoonee laög. Hee
was zo muu dat e uut de wind mos gaon staon anders waaien e umme, te-
wiel d'r toch haos gin blad an un boom bewoag. Maor jao. 't kan ok wean
dat de leaftied begint met te spöll'n, 'n enen hef't kruut soms eerder ve-
schott'n as 'n andren. Wieters kwam de wins daor trechte bi'j degene die
d'r 't meeste rech op hadde: de motorclub. Un club waor de jonges zovölle
veur mekare oaver heb dat ze de vekansie d'r gedeelteluk veur laot schie-
ten. Dan vedien i'j ok da'j de eerste pries kriegt. Proficiat met 't winnen en
met zo'n club!

Nao afloop wol Willem nog un pilsjen gaon drinken maor Toon ging toch
maor liever nao huus. De vrouwluu zatt'n daor ok allene en danderbi'j:
hee mos ok nog ri'jen. "Laao'w maor binnendeur gaon nao Dennendarp,
langs 't Onstein daor is 't um dizzen tied van 't jaor altied besunder mooi".
Hee was goed en wel oaver 't spoor en had net goed de gang d'r in too d'r
opens un reebok de weg op sprong. Toon remmen uut alle mach maor
kon neet veurkomm'n dat e de reebok vol raak'n. 't Glas van de koplampe
vloag in 't ronde en de bok stoek'n in 'n barm van de weg. "Morsdood", zei
Willem too zee uut 'n auto kwamm'n en nao de bok leep'n. Naöst de ko-
plampe had ok 't spatbord 't neudugge met ekregen. "Viefhonderd gul-
den schaa he'w d'r zo an". "Maor gauw met 'n ree in de koffer en memt
nao huus. Daor wier e metene nog eslacht, zodat 't al late was veur Willem
zien pilsjen kreeg.

Toon's vrouw wol eers hemmen dat e 't an zol geven, maor zo gek was e
neet. "Dat wi'k wel doen", ze e, "at ze mien de schaa an 'n auto uutbetaald.
Dan laot ze de bok, ingewekt en wel, maor metnemmen". Maor daor
hoeft Toon neet op te rekkenen. Want a'j un ree streupt gao'j un maond
de kaste in. Maor a'j deur 'n zelfden ree duuzend gulden schaa hebt meu'j
zelf betaaln. Zo is 't now eenmaól bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Bijna is de grote gelegenheid daar, dat u
een aparte kaart gaat uitzoeken voor deze

blijde gebeurtenis. Of het nu voor een
geboorte danwei verloving of huwelijk is, u

wilt iets bijzonders verzenden voor deze
geweldige dag.

Wij kunnen u hierbij helpen, immers bij ons vindt u de
nieuwste ontwerpen, allemaal mooi gerangschikt in
een monsterboek. Ook de tekst kunnen wij met u
opstellen. Komt u eens langs en zoek in alle rust uit!

drukkerij weevers bv
nieuwstad 12 — vorden — telefoon 1404

iiitcrcanl



Braderie Oö juwelier
siemerjnk
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Braderie

Ook wij zullen met een stand op de braderie van a.s. donderdag
aanwezig zijn, o.a. allerlei zilveren sieraden en andere artikelen

uit onze zaak.
Het graveren van naamplaatjes wordt ter plaatse GRATIS gedaan.

Onze edelsmid zal U wat van zijn kunnen demonstreren. Verder zijn
er tal van speciale braderie aanbiedingen

Braderie Tot donderda9avond Braderie

Ekstra laag geprijsd

zijn de laatste opruimingsparen. Diverse dameszomer-
schoenen koopt u nu al voor f 25,-. Vooral in grote en klei-
ne maten zijn er bijzondere koopjes. Kom nu kijken bij

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden

Vooraan in schoenmode

Te koop: Puch Monza na
18.00 uur
Tel. 1846.

TOLBRUG
ijzersterk
in techniek

elektra

19.90

ARM«TUUR OS 40 W M/B
Armatuur voor fluorlamp 40
Wati. Wordt compleet gele
verd met voorschakelappa
raat en fluorlamp 40 Watt,
kleur 33 Iwit). Lengte 122 cm

koperen buis 12 m m 3,25
•15.,., 4,25 Dakbedekking

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

Huizinga
administraties/verzekeringen

ALI EVERZEKERINGEN
BELASTINGZAKEN
DESKUNDIGE BEDRIJFSADVIEZEN
AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKING

Dorpsstraat 20, telefoon 05752-1463

POLYETHYLEEN BUIZEN VOOR
TRANSPORT V/4/V WATERkompleet

rioleringsprogram

Altijd snel heetwat<
met de Benraad i

bovenbouw 10 liter boiler.
c.v

materiaal'
op voorraad
ook radiatoren

VAILLANT termokranen 32,50

DANFOS 45,- U U

PRIJS
257r

De Benraad 10 liter boilers bieden
energiebesparing en comfort

BOUWMARKT

T4H.IMIUC BV
TOLDIJK

j zolang do voorraad strokt

KAMERS
Nog enkele grote kamers te
huur.
Harrie Mentink, St. Janstraat
69, Keyenborg.
Telefoon 05753-1329.

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

Te koop: Boerenkool, spruit-
kool, bloemkool, sla, knol-

), prei en Andijvie plan-
Jieslookpollen

DTKlein Geltink, Schutte-
straat 1, Vorden.
Tel. 1498

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

Laatste ronde

STOP!!!!

Modecentrum

Ruurlo

Ruimt haar zomerkollektie RADICAAL op!!
nu echte ouderwetse koopjes!!
Zomerjaponnen de laatste en pakjes voor halve Katoenen merk broeken

prijzen 50,-25,-+ 10.-

Regenmantels A 50,-

zomer en herfst 149,—

de laatste t/maat 52
katoen en plooirokken 39,—

BlOUSeS k/m Mar. Par^ 39,-

HEREN AFD.
Merkkostuums o.a Oxford - Dick
Holthaus 198,-

Zomerpantalons 59,-

rood-wit-bleu-mar ........................... 49,50 en 42,50

Spijkerbroeken ki maten 10,-

Overhemden k/m 25f- 29,50

Polo's 19,50

broeken Carrera en levi 's ....39,- en 30,-

Koopjes in ondergoed nachtkleding en dusters

Huishoudgoed EXTRA VOORDELIG

Ziet onze etalages (vernieuwd) met nieuwe

koopjes
Vrijdags koopavond tot 9 uur, ook tussen 6 en 7 uur

Biedt U het grootste assortiment meubelen
voor de laagste prijzen. Kom en overtuig Uu
Wij kochten een grote fabriekspartij leren bankstellen

die wij u kunnen verkopen voor de

Kom snel

De koffie
staat
klaar

IMIEK VAN HUNNIK
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



Huur
Mister Steam
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.

V_ ^ÉH• Mister m
Steainl

•••M. Ji
Mister Steam is te huur bij:

_HELMINK
VORDEN ZiJTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

/utphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Voordelig rijles?

dan naar

Autorijschool
„Oortgiesen"

Tel. 2783

Brinkerhof 82, Vorden

lessen in nieuwe Ascona

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

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.

met
Televisie

reparaties
-=,- direct

i i l ' naar

' uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

lal

f

Geheel massief eiken eethoek
Tafel 145 x 85 cm (7 cm dik blad)
Stoelen zadelzit met 1 2 jaar garantie

stoelen per stuk:

Tafel:

215-
795-

Dit parmantige, eiken wandmeubel biedt
zeer veel bergruimte in z'n vele
kasten, vakken en laden.
Afmeting: 2,37 m breed. 4CDC
OPRUIMINGSPRIJS: l OO O, —

kombinatie, opgebouwd uit een romp van zwaar massief eiken en
losse kussens van een topkwaliteit leder*%rOC

OPRUIMINGSPRIJS 3+2 zits: ZOO U, —

(Als 3-1-1 zits: 2950,-)

Salontafel 8 kant massief eiken

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

Massief eiken
mimiset nr

MEENEEMPRIJS: Müf—

Moderne, met zware draion velours gestoj
bestaande uit een 2 zits bank met één arr
bank met 2 armen.

OPRUIMINGSPRIJS:

jrde hoekkombinatie.
'een 3 zits

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,-

Coupon

Massief grenen zitelemö^P
met modern gedessineerde
kussens
MEENEEMPRIJS:

HELMINK B.V
120- p.st.

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

24-delig
glasservies
bestaande uit 6 bier-,
6 wijn -, 6 sherry- en 6 borrelgla - \

19,95

Zutphenseweg 24
Tel. 05752-1514 VORDEN * Vrijdagavond koopavond

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

Gratis bezorgen door eigen vakmensen
Voor meerdere knalaanbiedingen zie etalages

AUTORULESSEN?

B.O.VA.G. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

Stoffen voor zelfmaakmode,
dan naar

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 • VORDEN TEL 05752-1971

schooltassen
hebben we deze week bijzonder leuke

aanbiedingen. Zozijneral leren tassen

vanaf f 39,95.

Wullink
Dorpsstraat 4, Vorden.

Vooraan in schoenmode

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

Het Hoge 20 - Vorden
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Nederlandsche
Middenstands Spaarbank

SPECIALISTEN
INSmREN

Makelaars- en Assurantiekantoor

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31 - Tel. 05752-1 531

**.
Het supercentrum is

ook op de braderie
in Vorden

Wij staan met 8 meter kraam met allemaal 5 gulden artikelen.
KOM KIJKEN EN VERDIEN VEEL GELD

Wafel en Werkdoeken 2e keus uit eigen weverij per 1/2 kilo 5,—

BadStOfvaatdOeken l st. 1 e keus uit eigen weverij per 7 stuks 5 f—

BadStOf babyartikelen 2e keus uit eigen weverij'. per 1/4 kilo 5,—

Tuinbroeken uitzoeken.., per stuk 2 x 5f —

MÜOCk heren SOkken kleur zwart Per3paar5,-

3 st. IMicolientje baddoeken uni kleuren per3stuks2x5,—
WaShandjeS bijpassend per 5 st per5stuks5,—

Pan lappen seahorse zware kwaliteit 5 st per 5 stuks 5f ~~

antistatisch per stuk 5r —

WAARDEBON 5 GULDEN
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON
3 STUKS THEEDOEKEN 5 x D De Doek Die Direct Droogt

1 /\
^/^™'

zonder deze bon kosten ze per 3 stuks l ^mg^~



Wij zijn wegens vakantie

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

Voor glasreparatie kunt u in de week van 9 t/m 1 3
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
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Diplomazwemmen
Op vrijdag 6 augustus vindt voor de tweede
maal dit jaar in het Vordense zwembad "In
de Dennen" diplomazwemmen plaats
voor A en B alsmede voor de hogere diplo-
ma's.
Op maandag 2 augustus bestaat er voor de
diplomakandidaten de mogelijkheid om te
komen proefzwemmen. Wel is hiervoor
vereist dat men zich heeft opgegeven en op
dit moment niet op zwemles zit.

Men dient zowel bij het diploma- als bij het
proefzwemmen in voorgeschreven kleding
te verschijnen. De kosten voor het diplo-
mazwemmen bedraagt voor de niet lessers
f5,-. Nadere informatie is te verkrijgen bij
het badpersoneel.

Het laatste diplomzwemmen is gepland op
zaterdag 28 augustus, ook dan weer voor al-
le diploma's.

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

29 t/m 31 juli: lunapark met verschillende
attrakties op het Markplein.
1 aug. Zomerfietstocht V.R.T.C.
2 aug. Ned. Reisvereniging, afd. Zutphen

e.o. Dagtocht per fiets.
3 aug. Rondleiding Pinetum Landgoed de

Belten.
5 aug. Dia-avond over het Achterhoekse

boerenleven,
eind aug. + sept. bloemschikkursus Flora-

lia

Nog volop keuze in onze

OPRUIMING!!
duurt tot 5 augustus

Meubelen Tapijten Lederwaren

B. LAMMERS
Burgemeester Galleestraat 26 — Vorden - Tel. 1421

Nieuw in Vorden!!!
Als uitbreiding van onze klantenservice staan wij nu ook klaar
met een SNEL-SERVICE riool-ontstopping met moderne
hogedrukapparatuur.

Tevens staan wij nog steeds garant voor een snelle en vak-
kundige afhandeling van al Uw loodgieterswerk.

Beleefd aanbevelend, Uw erkend gas- en watertechnisch installateur:

f. Jansen loodgietersbedrijf
pr. bernhardweg 6, 7251 EH Vorden
Telefoon 05752-2637

We weten toch allemaal
bij wie een zuinige huisvrouw

haar boodschappen doet.
Season
appel-
badschulm, zachte

drop,
gesorteerd,
zak
300 gram,
vrij Produkt

voorwas-
middel,
pak
500 gram,
vrij Produkt

Tissue
toiletpapier,
10 rollen
a 200 vel

TISSUE
2-veu i- POS

Plcnlc
broodjes,
10 stuks

camplna
vanille Ijs,
llterbak

Dreft
fljnwas-
middel,
pak
1100 gram

Nlvea
sun-mllk
flacon
250 ml.
faktor 4

Colden Wonder chips, cn
zak 120 gram, paprika of naturel Do
Vloeibaar Dreft,
flacon 400 gram
7-Kruidenshampoo,
flacon 300 ml
Toiletzeep,
3 stukken a 90 gram,
Vrij Produkt
Torn Poes brokjes,
blik 425 ml
Komo huisvuilzakken,
rol 20 stuks

179
299

129
99

349

Dagverse zuivel
Alléén verkrijgbaar in filialen met een
zuivelafdeling.

Karnemelk,
literpak
Volle yoghurt,
literpak
Magere kwark,
blik 225 gram

110
149
125

Limonadesiroop,
fles 0,6 liter,
sinaasappel of framboos 129
Campina roomijs, CZQ
10 bekertjes _ ÜÜtf

Campina chocosticks,
10 stuks

Blikje Bavaria bier, cc
0,33 liter _ _ UUO,

Blikje frisdrank, cn
0,33 liter, sinas, ola of jewel _ Uu

Jaffadrink,
sinas, 6 pakjes a 0,2 liter

Winzerdank,
fles 0,7 liter,
'n frisse Duitse wijn _ 3 voor 10,00

Slagerij
Alléén verkrijgbaar in filialen met een slagerij.
Prijzen geldig tot en met 31 juli a.s.

Varkenslappen, nnc
mals, mager, kilo "Uu
Varkensrollade,
mager, heerlijk gekruid II ,95
Verse saucijzen, ._
500 gram 445

Groente & Fruit
Alléén verkrijgbaar in filialen met een groente-
en f ruitaf deling.
Prijzen geldig tot en met 31 juli a.s.

mt $r„_^ j '

Franse handperen
1 Cuyot", kilo

149

Pandin de Lussaudière,
fles 0,7 liter, .n nn
rood, wit of rosé_ _ 3 voor l U, UU
Ceisha asperges,
blik 250 gram
Abee huzarensalade,
bakje 150 gram
Zure mosselen,
potje 200 gram

219

99

199
California soep,
zakje groente, kip of tomaat _
Bambix,
pak 180 gram
Hazelnootcrème,
pot 400 gram
Halvarine,
kuip 500 gram
Magere vanille vla,
houdbaar, literpak
Remia fritesaus,
emmer 0,6 liter
Macaroni,
500 gram
Theebiskwie,
pak 175 gram

99
199
75

119

199

79
49

30

JAC. HERMANS PRIJS-SLAG
Nieuwstad 5, Vorden

JAC. HERMANS
Stationsplein 31, Zutphen
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