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Uitgave: Drukkery Weevers BV, Nieuwstad 12, Vorden
Postbus 22, telefoon 05752-1404 - Giro 1205867
Verschynt eenmaal per week. Abonnementsgeld ƒ 26,—
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Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, Vorden, telefoon 1688
W. Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, telefoon 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Geslaagd Ring- en ponyconcours

rijvereniging "De Graafschap"
Op het terrein van de familie Berendsen aan de van Lennepweg werd zaterdag een
kringconcours gehouden waaraan een flink aantal ruiters en amazones uit de regio
deelnamen. Zondag vond op hetzelfde terrein een ponyconcours plaats. Tussen de
bedrijven door gaf de aanspanning "In de ReepW een demonstratie waar zeer van
werd genoten.

De Vordense Rijvereniging "De Graaf-
schap" die beide evenementen organi-
seerde kan op goed geslaagde dagen
terugkijken, want ondanks het feit dat
de weersomstandigheden zo nu en dan
verre van ideaal waren konden de aan-
wezigen genieten van aantrekkelijke
paardesport.

De uitslagen van het kringconcours
waren als volgt:

Dressuur BI + B2 Ring: 1. Mej. J
.Breuking met "Con Dios", Rijver.
Gorssel-Zutphen 69 punten; 2 Mej. A.
Jebbink met "Odine", "De Graaf-
schap" Vorden 67 pnt; 3 Mej. d. van
Kleef met "Othello", rijver. "Gorssel-
Zutphen 66,5 pnt. Ring II: l P. Olthof,
met "Otyma" van "Gorssel-Zutphen"
70 pnt; 2 H. Benoit, "Paulien" van
"Ruurlo" 67 pnt; 3 mej. M. Wichers,
met "Odeth" van "Gorssel-Zutphen"
64 pnt. Ring II M/Z: l B. Oltvoort met
"Jasper" van "De Bergruiters" 137
pnt; 2 Mej. H. Koeslag met "Rino" van
"St.'Steffenruiters" 132 pnt; 3 Mej. H.
Stevens met "Marco" van "Gorssel-
Zutphen" 131 pnt. Ring III L: l H. v.
d. Ven met "Norbert" van "Gorssel-
Zutphen" 136 pnt; 2 G. Wilgenhof met
"Odette" van "St. Steffenruiters" 127
pnt; 3 Mej. L. Visser met "Mirana" van
"Ruurlo" 124 pnt. Ring IV L: U J. Nij
kamp met "Fernando" van "St. Stef-
fenruiters" 139 2P. Hollander met
"Meteoor" van "De Graafschap" 129
pnt.; E. Bakhuis met "Maaike" van
"De Hamelandse Ruiters" 126,5 pnt.
Ring V L: l mej. R. Gotink, met

"Memphis" van "Gorssel-Zutphen"
146 pnt. 2 mej. B. Kluwer met "Devin"
van "Semper Fidelis" 141 pnt.; 3 mej.
D. Rengerink met "Ostana" van "De
Hamelandse Ruiters" 131 pnt. Caprilli:
l mej. van Kleef met "Othello" van
"Gorssel-Zutphen" 131 pnt. 3 mej. M.
Anten met "Goddy" van "De Hame-
landse Ruiters" en G. Klokman van
"De Bergruiters" met 127,5 pnt. B.
Springen: l Mej. M.- anten met
"Goddy" van "De Hamelandse Rui-

ters"; 2 mej. J. Bargeman met "Napo-
leon" van "Gorssel-Zutphen"; 3 mej.
B. Breukink met "Con Dios" van
"Gorssel-Zutphen". L-Springen: l H.
Harkink met "Ronnie" van "De Berg-
ruiters"; 2 B. v. d. Linden met "Niels"
van "Ruurlo"; 3 H. van Lindenberg
met "Obgar" van "Gorssel-Zutphen".

M/Z Springen: l J. Mar kink met
"Marco" van "De Hanjelandse Rui-
ters"; 2 D. Schipper met "Carolien"
van "De Bergruiters"; 3 J. Lutte
Willink met "Fulco" van "De Hame-
landse Ruiters".

PONYCONCOURS
De eerste prijswinnaars bij het zondag-
middag gehouden ponyconcours waren:

Ring I achttallen: l "De Eister Pony-
club" met 134,5 pnt. ring II Viertallen:
l "De Molenruiters", Bathem 131 pnt.

Ring II M-dressuur: l Roelof Bril met
"Wimpel" van "Gorssel-Zutphen" met
135,5 pnt. Ring III: Uaelah Kluvers met
"Bandiet" van "De Schildknapen" 136
pnt. Ring IV: l Berthina KLijn met
"Mirella" van "Twello" 135,5 pnt.

Ring V: l Gera Sikkink met "Sinderel-
la" van "De Berkelruiters" 132 pnt.
Ring VI: l Berlinda Hartelman met

, "Patrick" van Hengelo en Marieke
Langenberg met "Oskar" van "De
Molenruiters" 140,5 pnt. Ring VII: l
Monique Hamers met "Snafire" van

-"Twello" 139,5 pnt. Ring VIII: l Thea
Derksen met "Beauty" van "Eister
Ponyclub" 145,5 pnt. Ring IX: l Eva
Brinkman met "Rascal" van "Gorssel-
Zutphen" 139 pnt. Springen B. cat. B
en C: l Manette Kortner met "Florian-
na", Twello. Springen B cat. D: l
Michael Taken met "Maloe" van
"Gorssel-Zutphen". Springen L cat. B
en C: l Annet Schreibelt met "Roy",
Geesteren. Spingen L. cat. D: l Laurens
Boksebelt met "Naturel", Bathmen.

Springen M cat. B en C: l Hans Brink-
man met "Nicky", Twello. Springen M
cat. D: l Edith Lubbers, met "Fiesta",
Twello.

(Buiten verantwoording van de redaktie)

Vorige week las in in het Zutphens
Dagblad een artikel over de Onderlinge
Beschermingsdienst Warnsveld. Deze
dienst beoogt het beschermen van de
woningen en eigendommen van leden
van deze dienst tijdens hun afwezigheid.
Dit artikel in de krant trof me omdat ik
zelf al geruime tijd rondliep met wat
vage ideeën wat betreft beveiliging tegen
inbraak. Juist in deze tijd van het jaar
komen we in de dagbladen vaak bericht-
jes tegen over inbraak in (tijdelijk)
onbewoonde huizen. In de afgelopen
jaren zijn in Vorden ook meermalen
huizen bezocht die door vakantievieren-
de mensen argeloos achtergelaten wer-
den. De eigenaars werden dan bij hun
thuiskomst "verrast" door kapot ge-
maakte sloten van deuren of ramen en
constateerden bij nadere inspectie dat de
"gasten" een deel van hun inboedel
hadden meegenomen.

Nadat ik het kranteartikel had gelezen
heb ik mijn licht eens opgestoken bij een
van de bestuursleden van de bescher-
mingsdienst in Warnsveld. Ik wilde
graag weten wat deze dienst nu precies
doet en hoe ze tracht de huizen van de
leden te beschermen. In de eerste plaats
moet duidelijk gesteld worden dat deze
dienst geen bewakingsdienst maar een
beschermingsdienst is. Er wordt dus niet
gepatrouilleerd want dat is de taak,
althans één van de vele taken van onze
rijkspolitie. Het is ook geenszins de
bedoeling om politiewerk of iets wat
daar op zou lijken te gaan doen. Wat wél
nagestreefd wordt is het in ere herstellen
van iets vari_de oude "naober"plicht.an/ie

Er is een dagelijkse controle in en rond
de huizen en die kan uitgebreid worden
met post eodkanten weghalen en platen
watergeven^^ dienst geeft voorlichting
aan de leden hoe het huis achter te laten.
Een van de bestuursleden is bovendien
technisch adviseur en kan heel veel
vertellen over alle mogelijke soorten
sloten, vergrendelingen, dievenklauwen,
enz. In de allereerste plaats moeten we
namelijk onze woning zó achterlaten dat
het voor vreemden een zware "klus"
wordt om er in, maar er ook weer
makkelijk en snel uit te kunnen komen!
Licht, lawaai en tijdverlies is iets waar
inbrekers niet graag mee geconfronteerd
worden.

De Warnsveldse dienst vraagt haar
leden een minimale contributie die in
hoofdzaak bedoeld is om eventuele
portokosten, stencils en dergelijke te
kunnen betalen. Mijn idee is nu een
soortgelijke dienst ook in Vorden op te
richten. De bestuursleden in Warnsveld
hebben toegezegd om bij een eventuele
oprichting adviezen te willen geven op
bestuurlijk en technisch gebied. Wan-
neer U iets voelt voor een beschermings-
dienst of ideeën hebt, wilt U mij dit dan
laten weten? Mogelijk kunnen we door
samenwerking ons huis wat geruster
achterlaten want een inbraak in eigen
huis is een erg onplezierige ervaring,
zelfs al vergoedt de verzekering de
geleden schade!

A. van Diest
Horsterkamp 11

tel. 1765

Volksfeest in
buurtschap Delden
Vrijdagavond zal in de feesttent bij de
familie Hummelink een begin worden
gemaakt met het volksfeest in het buurt-
schap Delden. Dan zal het toneelspel
"Amor richt zijn pijlen zelf" worden
gespeeld.
Deze plattelandskomedie in drie bedrij-
ven zal worden gespeeld door de leden
van de buurtvereniging zelf. Het stuk
laat de aanwezigen horen en zien in welk
een situatie ouders terecht kunnen
komen wanneer zij zich gaan bemoeien
met het zoek van een levenspartner voor
hun kinderen.

Zaterdagmiddag worden de traditionele
volksspelen gehouden zoals^ogelschie-
ten, dogkarrijden, vogelgl^^n, stoel-
dans etc. Voor de kinde^B worden
allerlei spelletjes georganiseerd. Met
medewerking van het dansorkest "hur-
ricane" is er zaterdagavond bal

Correspondent
met vakantie
Onze correspondent de heer A.
L. Velhorst is met ingang van
heden t/m 20 juli met vakantie.
Gedurende deze periode zal het
correspondentschap worden
waargenomen door de heer W.
Wolbert (telf. 6681).

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8 -12.30 uur en vrijdagmiddag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: maandagmorgen van 11 -12 uur
en volgens afspraak. Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmiddag van 16 -17 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchel-
man : donderdagmiddag van 16 -17 uur.

Aan de orde komen deze week de volgende onderwerpen:

1. Bijstandsuitkeringen per l juli 1978 verhoogd.
2. Subsidie brandbeveiligingsvoorzieningen logiesgebouwen.
3. Spreekuur burgemeester.

Ad. 1. Bijstandsuitkeringen per l juli 1978 verhoogd.
Zij die na 30 juni 1978 geen inkomen hebben, krijgen vanaf l juli 1978 de volgende
bedragen aan bijstand uitbetaald:

2. bejaard echtpaar: min. ƒ 150,50 per maand en max. ƒ 374,50.

Vakantie-uitkering:
Bovenstaande bedragen onder A t/m D worden nog verhoogd met:
a. een vakantie-uitkering. Deze bedraagt voor:

A. (volledige) gezinnen:

basisbedrag:
echtpaar zonder kinderen
echtpaar met l kind
echtpaar met 2 kinderen
echtpaar met 3 of meer kinderen

per maand:
ƒ 124370
ƒ 1267,20
ƒ 1277,90
ƒ 1287,20

per week:
ƒ2877-
ƒ 292,45
ƒ294,90
ƒ 297,05

echtpaar zonder en met kinderen
onvolledig gezin
alleenstaande jonder dan 65 jaar
alleenstaande 65 jaar en ouder
thuiswonend kind: 16 en 17 jaar
18 tot 21 jaar

Bejaarden in bejaardenoorden:
echtpaar
alleenstaande

per maand:
ƒ74,40
ƒ66,90
ƒ 52,10
ƒ62,90
ƒ 18,60
ƒ27,90

per week:
ƒ17,15
ƒ 15,45
ƒ12,-
ƒ14,50
ƒ 4,30
ƒ 6,45

ƒ 73,60
ƒ62,90

Is het gezin onvolledig dan worden bovenstaande bedragen verminderd met:
ƒ 124,40 ƒ 28,70

B. alleenstaande jonger dan 65 jaar:
1. zelfstandig wonende
2. niet zelfstandig wonende

alleenstaande 65 jaar en ouder:
1. zelfstandig wonende
2. niet zelfstandig wonende

C. thuiswonende kinderen:
16 jaar (werkloos)
17 jaar (werkloos)
18 tot 21 jaar (werkloos of invalide)

ƒ 870,60
ƒ 870,60

ƒ 859,80
ƒ 859,80

ƒ 191,50
ƒ 310,90
ƒ 466,40

ƒ200,90
ƒ200,90

f 198,40
ƒ 198,40

ƒ 44,20
ƒ 71,75
ƒ 107,65

D. bewoners van bejaardentehuizen of inrichtingen:
basisbedrag kosten verpleging of verzorging

Bedrag voor persoonlijke uitgaven voor:
1. alleenstaande bejaarden: min. ƒ 71,50 per maand en max. ƒ 206,-

b. de ziekenfondspremie die men verschuldigd is voor een vrijwillige verzekering bij
een ziekenfonds; echter niet de premie voor de aanvullende verzekering;
c. vervangende kinderbijslag.

Verder worden van de bijstandsuitkering de eigen inkomsten die men heeft
afgetrokken. Bepaalde inkomsten worden niet helemaal afgetrokken.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling sociale zaken ter
gemeentesecretarie.

Ad. 2 Subsidie brandbeveiligingsvoorzieningen logiesgebouwen.
Door het Ministerie van Economische Zaken worden belanghebbenden weer in de
gelegenheid gesteld subsidie aan te vragen voor bovengenoemde voorzieningen.
Nadere inlichtingen worden ten gemeentehuize, afdeling gemeentewerken, gaarne
verstrekt. Wij zijn voornemens na de vakantieperiode een uitgebreider publikatie
over deze aangelegenheid onder Gemeentenieuws op te nemen.

Ad. 3. Spreekuur burgemeester.

Het vaste spreekuur van de burgemeester datum is de burgemeester uitsluitend te
op maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 spreken volgens afspraak via de recep-
uur wordt m^t ingang van maandag 3 tioniste.
juli a.s. gewijzigd. Vanaf genoemde

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Geboren: Christian Berenpas.
Ondertrouwd: A.J. Bennink en W.B.
Berendsen.
gehuwd: A. R. v oskamp en MC Stok-
kink; J.W. van Maren en C.E.G. Th.
Claus; H.J.L. Kranenbarg en M.J. Wes.
Overleden: geen.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN
Koffie na de morgen-kerkdienst.
In deze zomertijd is er elke zondag na de
morgenkerkdienst van half tien in de
Hervormde dorpskerk gelegenheid om
als gemeenteleden en gasten/vacantie-
gangers een KOPJE KOFFIE te drinken
in het centrum "de Voorde", gelegen
naast de kerk en achter de kosters-
woning Kerkstraat 15.

Israël-expositie in Herv. kerk te Vorden.
In de hoek naast het orgel is in de
Hervormde dorpskerk van Vorden een
(kleine) expositie ingericht overlSRAEL.
De jonge staat Israël bestaat dit jaar 30
jaar: 1948-1978. Er is verder ook een
klankbeeld gemaakt aan de hand van
een vijftigtal dia's over Israël. Deze week
vrijdagavond 30 juni is de kerk open en
de expositie voor het eerst te zien. De
openingstijden van de kerk en van de
tentoonstelling zijn: donderdagmiddag
van 3-5 uur; vrijdagmorgen van 10-12
uur en vrijdagavond van 7-9 uur. En wel
tot en met vrijdagavond 4 augustus.

Orgelconcert te Vorden.
a.s. Dinsdagavond 4 juli geeft de orga-
nist Christiaan Ingelse uit Rijswijk
(Z.H.) een orgelconcert op het Loman-
orgel in de Vordense dorpskerk. Het
concert begint om acht uur. Na het
concert is er gelegenheid om koffie te
drinken in "de Voorde".
(Zie ook advertentie van Vorden V. V. V.)

Kampvuurdienst bij kasteel De Wilden-
borch.
De Hervormde Jeugddienst commissie
houdt a.s. zondagavond 2 juli een
Kampvuur-dienst bij Kasteel De Wil-
denborch, halverwege Vorden-Lochem.
Ze mogen gebruik maken van een
bijzonder mooi plekje aan de rand van
het park rond het kasteel; omgeven door
bomen en kreupelhout. Pijlen wijzen de
weg er heen. Ingang Nijlandweg, voorbij
de inrit naar kasteel de Wildenborch.
Het verzoek is: de pijlen te willen volgen.
U kunt plaats nemen in het weelderige
gras; raadzaam is ook zelf een klap-,
tuinstoeltje mee te brengen. Liturgieën
worden gestenceld en uitgereikt. Enkele
leden van "Sursum Corda" begeleiden
de samenzang. Thema van de dienst:
"Zet je zorgen maar op zij..." Voorgan-
ger hoopt te zijn ds. Krajenbrink.
Aanvang half negen.
Na de dienst wordt er chocolade-melk
geserveerd. Iedereen is zondagavond
hartelijk welkom in deze kampvuur-
dienst bij kasteel De Wildenborch. Wilt
u dit bericht, deze nodiging ook aan
gasten, kampeerders doorgeven?!
Bij minder gunstig weer (om buiten te
zitten) wordt de dienst gehouden in de
Kapel de Wildenborch.
(Zie de advertentie)

^Kerkdiensten]
HERVORMDE KERK VORDEN

9.30 uur ds. J.C. Krajenbrink, koffie na
de dienst, in "de Voorde". 20.30 uur ds.
JC. Krajenbrink, kampvuurdiens bij
kasteel De Wildenborch. Thema: "Zet je
zorgen maar opzij..."

KAPEL DE WILDENBORCH
9.30 uur Ds. C. R. de Jong (Ruurlo)

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
9.30 en 19.00 uur ds. K. Veenstra
Vorden.

R.K. KERK VORDEN

Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur
(crèche); woensdagavond 19.30 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur
(hoogmis); dinsdag 19.30 uur; vrijdag 8
uur.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
(alleen spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Sterringa.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende konsulten bij de dienstdoende
huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND-, EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

ZATERDAGMORGEN OM 12.00 uur
tot dinsdagmorgen 7.00 uur dr. Warrin-
ga Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Warringa.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN

C. Burwinkel Wehl 08347-1571; C.L.
Staringh Barchem 05734-498

TAFELTJE-DEK-JE
De hele maand juli mevr. Wolters tel.
1262, bellen tussen 8-9 uur.

NOODHULPDIENST
Tot 2 juli mevr. Brandenburg tel. 2003;
vanaf 3 juli mevr. v.d. Berg tel. 6875.
bellen tussen 8.30-9.30 uur.
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
inhet wijkgebouw.

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

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp
maandag, dinsdag en vrijdag van 9-9.30
uur. Spreekuur leidster gezinsverzorging
maandag en vrijdag van 9-9.30 uur in de
konsistoriekamer van de Geref. kerk,
Vorden, tel. 2129. Voor het maken van
afspraken is het kantoor te Hengelo be-
reikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345.

SPREEKUUR OGZO
inspecteur de heer Grootbod, telefoon
05753-1778, elke donderdag van 17-18
uur in het Groene Kruisgebouw.

BRAND MELDEN
Tel. 05700-16633 b.g.g. 05700-13333

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



SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5, Vorden. Tel. 057521232
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Wij zijn reuze blij en dankbaar
met de geboorte van ons
zoontje en broertje,

Christian
Edith, Jan en Alexander
Berenpas

Vorden,25juni 1978
"De Koning" Mosselseweg 8

Ik ben Monique en vind het
fijn u te laten weten dat mijn
broertje

Richard
zal heten.
Mijn papa en mama zijn Harry
en Jolanda Leunk
Warnsveld 25 juni 1978
Rietgerweg 10.

Voor de vele gelukwensen,
bloemen en kado's bij ons 25-
jarig huwelijk ontvangen
zeggen wij u hartelijk dank.

H. Fokkink
J.R. Fokkink-Wensink

Vorden Juni 1978

Hartelijk dank aan allen die er
toe hebben bijgedragen onze
50 jarige huwelijksdag tot een
onvergetelijke dag te maken.

G.Jansen
H. L Jansen Heuvink

Zutphenseweg 79
Vorden

Denk aan de bazar op zondag
2 juli a.s. bij café rest.
Schoenaker Kranenburg

Afwezig:
N. Edens tandarts van 1 juli
tot 25 juli.
W.F. Haccou tandarts 30 juni
tot 24 juli.
Waarneming H. Donker
tandarts, De Heurne 56
Hengelo (G)
tel. 2191.

Te koop jonge konijnen
tevens een geitebokje bif
A.A. Hoebink
Eikenlaan 19 Vorden.
na Guur. '

Denk aan de bazar op zondag
2 juli a.s. bij café rest.
Schoenaker Kranenburg.

Te koop: 2 CV bestel-eend.
Prima conditie 30.000 km.
f2000,-
Haverkamp Komvonderlaan 3

't.k. bromfiets Puch. 2
versnellingen, 1400 km.
bellen na 16.30 uur. tel. 1818.

Denk aan de bazar op zondag
2 juli a.s. bij café rest.
Schoenaker Kranenburg.

Stoelen, tafels, kopjes,
schemerlampjes en kleedjes
en nog veel meer te koop.
Vrijdag 30 juni in het Jeugd-
centrum.

Lief klein poesje zoekt goed
tehuis.
Beatrixlaan 14 tel. 1732.

Gratis kleurenvergroting
13 X 18 en 13 X 13
Bij afhalen ontwikkelen af-
drukwerk
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden. Tel. 1301.

Te koop: alle soorten kool,
knolraap, sla, prei, selderie,
peterselie en bieslook-planten
D. Klein Geltink, Schutte-
straat l, Vorden.

Te koop: Ford Escort 1100,
34.000 km. Bj. 1975.
Zutphenseweg 18, na 17.00
uur. Vorden, tel. 1384.

Te koop: Datsun 120 A F2
Coupé. Brons metalic, bj.
1977, met sport velgen, brede
banden, sunvasoir, sportstuur
en Hella mistlampen. Km.
17000.
R. Vink, Kerkekamp 53, Hen-
gelo fOld.). Tel. 05753-2675.

LOSSE VERKOOP
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553.

GRATIS FILM
Bij ontwikkelen en afdrukken
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden. Tel. 1301

BART NIJHOF
en
RIA KELDERMAN

hebben het genoegen u, mede namens
wederzijdse ouders, kennis te geven hun
voorgenomen huwelijk op vrijdag 7 juli.
De huwelijksinzegening begint om 10.30
uur in de R.K. kerk St. Johannes de
Doper te Keijenborg.

Dag-adres: zaal Schoenaker, Ruurloseweg 64 te
Kranenburg Vorden.
Receptie van 15.30 tot 17.00 uur.

juni 1978.
Schrouwenburg 5, Groessen
Banninkstraat 7 Velswijk/Zelhem.
Toekomstig adres: de Banenkamp 11 te Kranenburg
Vorden.

inplaats van kaarten

Maandag 3 juli hopen wij met onze kinderen en
ouders ons 25 jarig huwelijksfeest te vieren

B. WUNDERINK
J. B. WUNDERINK-ROSSEL

Receptie van 14.30 - 16.00 uur in zaal Schoenaker
Ruurloseweg 64, Vorden.

Vorden juli 1978
Ruurloseweg 85.

Op vrijdag 7 juli a.s. is het 40 jaar geleden, dat wij in
het huwelijk zijn getreden,

J. TUENTER
J. TUENTER-EGGINK

Dit hopen wij met onze kinderen en kleinkinderen te
herdenken.

Prins Clauslaan 11
Vorden

Receptie van 15.30 tot 16.30 uur in 't "Wapen van 't
Medler" Ruurloseweg 114, Vorden.

Heden overleed tot onze droefheid onze beste broer,
zwager en oom,

HERMAN DOMMERHOLT

op de leeftijd van 70 jaar.

Namens de familie,
J.A. Klein Haneveld-Dommerholt
L. Klein Haneveld

Vorden, 25 juni 1978
Prins Clauslaan 13

De overledene is opgebaard in het rouwcentrum van'
de Monutastichting, waar woensdag 28 juni a.s. van
19.30 - 20.00 uur gelegenheid is tot afscheid nemen en
tekenen van het condoleance-register.
De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 29
juni a.s. om 13.00 uur in de Nederlands Hervormde
Kerk te Vorden waarna de begrafenis zal
plaatshebben om 14.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats aldaar.

God nam uit ons midden weg onze lieve moeder en
oma

MARIA SOMSEN-VAN HOOIDONK
weduwe van Derk Jan Somsen

op de leeftijd van bijna 78 jaar.

Ps. 89 vers 7 (ber.)

Enschede: D.J. Somsen
D. Somsen-Lenselink

Bilthoven: M.P. Somsen
M.M. Somsen-Tol

Lelystad: J.M. Florijn-Somsen
W. Florijn
en kleinkinderen.

Doetinchem, 22 juni 1978.
Verpleegtehuis "Den Ooiman".
Corr. adres: Noordoostpolderstraat 14, Enschede

Wij hebben moeder na een dienst van woord en gebed
op 27 juni j.l. op de algemene begraafplaats in
Zelhem teraarde besteld.

Metselbedrijf A. BERKELDER

Met spoed gevraagd

ALL-ROUND

metselaars en
timmerlieden
Ook wel in ploegverband

Soll. telt. kant. 05750-21365
of privé 08340-32863

Met ingang van 3 juli hebben wij onze
sigarenzaak aan de fam. Boersma overge-
dragen. Wij blijven hun nog helpen in ons pand
Zutphenseweg 16, tot de verbouwing aan de
Dorpsstraat 6 gereed is (begin. sept.). Wij
hopen dat de fam. Boersma met onze clientèle
een even prettige relatie kan opbouwen, zoals
wij in de afgelopen 34 jaar hebben kunnen
doen.

Fam. G.W. Eijerkamp.
Zutphenseweg 16
Vorden

Naar aanleiding van het bovenstaande
bevestigen wij de overname van de sigarenzaak
van de fam. Eijerkamp. Door een ingrijpende
verbouwing aan de Dorpsstr. 6 na het
hoogseizoen, hopen wij een even groot assorti-
ment in Rook- en bijartikelen te brengen. Wij
hopen dat wij u in de toekomst op eenzelfde
prettige wijze van dienst kunnen zijn als in de
afgelopen 20 j aar.

Fam. D. Boersma
Dorpsstraat 6
Vorden

WONINGBOUWVERENIGING

THUIS BESTti„
Hiermede brengen wij onder de
aandacht van belanghebbenden dat de
woningcommissie Vorden op maandag
3 juli en 7 augustus 1978

geen
spreekuur
zal houden.

Het eerstvolgend spreekuur is op
maandag 4 september 1978 in het
Dorpscentrum te Vorden.

Het Bestuur.

Autorijschool

"De Eendracht
J.H. Hilferink

J J

Vakantie
van 15 juli t/m 5 aug.

ervatting theorie 8 aug.

V.V.V. Vorden
Met ingang van 1 juli kunt U voor alle

V.V.V.-inlichtingen
terecht bij fam. H. G. Wullink
Dorpsstraat 4, (Schoenhandel),
Tel. 1342

Ook de bekende V.V.V.-geschenk-
bonnen zijn daar verkrijgbaar.

Het V.V.V. Bestuur

P.s. Het secretariaat blijft voorlopig Zutphense-
weg 16.

Kampvuurdienst bij
Kasteel De Wildenborch

Zondagavond 2 juli, 20.30 uur

Thema:
, ,Zet je zorgen maar op zij..."

Voorganger: Ds. J. C. Krajenbrink.

Iedereen is welkom!

De Herv. Jpugddienst commissie

P.s. Brengt u een stoeltje mee?

Voor uw vakantie
Vlotte fleurige

linnenschoentjes
Bij Wullink „. —
koopt u ze nu al voor . l Oj"

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden - Tel. 1342

Accountantskantoor Gelderland
Zaadmarkt 95, Zutphen

Wijziging zitdag te Vorden
Met ingang van 16 juni 1978 wordt in Vorden

wekelijkse zitting
gehouden en wel elke vrijdag van 8.00 tot
12.00 uur in het nieuwe
DORPSCENTRUM

Indien gewenst kunnen vooraf telefonische afspraken ge-
maakt worden.

Daarvoor kan gebeld worden 05750-13440.

„Vlieg er eens uit", zegt de KLM
Maar dan wel met goede schoenen van Wul-
linkaan uw voeten.
Want al vliegt u eruit...
U moet lopen. En als u goed lopen kunt is 't
allemaal even plezierig.

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Voor vakkundige adviezen
bij het kiezen van:

- ZONWERING (binnen of buiten)
TAPIJTEN

- GORDIJNEN
- BEDDEN
- MATRASSEN EN DEKBEDDEN

RUURLO

Keuze uit diverse kwaliteiten en merken

anderen
verkopen ze

voor 39.-tot 79.-
_^~^_^^

.ALS U ERG SNEL
KOMT MISSCHIEN
MAAR EEN PAAR UUR!

geweldig mooie gedessineerde
{/ 1PERSOONS (140x200)
ï OOMS DEKBED-

OVERTREKKEN
met instopstrook en bijpassend sloop

MN BEKEND 1%
NEE€RLANDS IVERK'
royale Ipérsootts maat {80*190) V t

NIEUW! gewatteerde dames maxi

OCHTEND
DUSTERS

schitterende dessins!
alle maten.

VOLOP! 100% katoenen «interlock»
DAMES en HEREN
T-SHIRTS
maat S t/m XL
aa wit- beige- rood- zwart- bleu - marine

SIERADEN
3 ARMBANDEN*
3 HALSSNOEREN
zomer mode kleuren

per set:

uni gekleurd
kwaliteits rib

HEREN

ONDERGOED

198
o.a donker bruin- oker
zwart bleu geel-oranje

uni gekleurde1 perèoons./
ifitoNSELU^ K;
HOEaJVKENS^_
o«,brun-blauw-oraije-̂ oen l/^\ l-

NIEUW! machtig mooie acryl

dames zomer
VESTEN

nieuwste pastelkleuren
niet meer dan 2 per klant -zolang de voorraad strekt

NIEUW! leuke
gedessineerde tricot

KINDER

ner

volop luxe katoenen \ \\
r BADSTOF)^
DAMES
i SLIPS;
149

marine-groen-cerise
zwart-rood-blauw

?$-M^^nn grote
merkfabrikant

FRAAIE JAOOARD
GEDESSINEERDE

BADDOEKEN

198

A&O A O

SUPERMARKT ALBERS. Nieuwstad 5, Vorden.
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Twaalfuurtje
met Brood

Thuis op tafel of in 't trommeltje op het
werk: brood is een heerlijk middagmaal.
Mits
Mits u de moeite neemt naar een goede
bakker te stappen en minder soortvast
broodschappen te doen. Dus gewoon bij
uw Echte Bakker een keus doen uit al
die tientallen soorten brood, vandaag 'ns
dit en morgen dat. Er is zóveel te avon-
turieren bij een Echte Bakker

IUI

VAN

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
Zutphenseweg - Vorden

y y
Vorden

WV Zomerprogramma
1978
V.V„V. KANTOOR

Zutphenseweg 16, telefoon 05752-1386.
Geopend: Dagelijks van 8 tot 18 uur; woensdags van
8 tot 12.30 uur; zaterdags van 8 tot 16 uur.

ELKE WOENSDAGMIDDAG:
Achtkastelenfietstocht onder deskundige leiding.
Vertrek om 13.30 uur vanaf het marktplein. De kosten
bedragen f 2,-- p.p. beneden 16 jaar f 1,--. Te
beginnen woensdag 14 juni, laatste tocht 30 augus-
tus.
Bij de plaatselijke rijwielhandelaren zijn fietsen te
huur. Barink tel. 1274; Kuypers tel. 1393; Tragter tel.
1256.
Bij slecht weer zal er voor een alternatief gezorgd
worden, in de boerderij bij Kasteel Vorden.

BEZICHTIGING PINETUM (landgoed de Belten)
Particuliere pijnbomen verzameling van 1500 ver-
schillende soorten. Rondleiding door de eigenaar Jhr.
Mr. Feith. Beperkte deelname. Opgave bij het V.V.V
kantoor. Kosten f 2,50 per persoon. Geen kinderen
jonger dan 12 jaar. Geen honden, ook niet aangelijnd.
Catalogi è f 5,00 verkrijgbaar bij het VW-kantoor.
Data: 9 en 23 juni, 7 en 21 juli, 4 en 18 augustus, 1 en
15 september. Aanvang 19.00 uur.
DONDERDAG 29 JUNI:
Optreden folkloristische dansgroep "De Knup-
duukskes" en de Boerenkapel "De Achtkaste-
lendarpers". Aanvang 20.00 uur bij Kasteel Vorden.
Entree f 2,50. Tot 16 jaar f 1,50.
VRIJDAG 30 JUNI EN ZAJERDAG 1 JULI:
Deldens volksfeest.

DINSDAG 4 JULI:
Orgelconcert. In de N.H. Kerk, aanvang 20.00
uur organist Chr. Ingelse (Rijswijk Z.H.)
DINSDAG 4 JULI:
Bezichtiging van de in bedrijf zijnde boerderij van de
heer Mennink, Galgengoorweg 19, aanvang 16.00
uur precies.
DONDERDAG 6 JULI:
Optreden van de folkloristische dansgroep "De
Knupduukskes" Achterhoekse verhalen door me-
vrouw Beckers uit Bredevoort. Aanvang 20.00 uur.
In de Boerderij van Kasteel Vorden. Entree f 5,-- p.p.
inc. koffie en krentenbrood.

ZATERDAG 8 JULI:
Prettymarkt in het centrum van het dorp. Van
10.00 uur tot 18.00 uur. Gezellige muziek, attracties,
spelen, rommelmarkt en antiekverkoop.

Ook deze keuken werd ontworpen
en geplaatst door de H.C.I.

HM t BOUWeEWTRUM
Kruisbergseweg 13, Hengelo (GI0)Tel. 05753-2121

en

Maandag tot en met vrijdag
van 9.00 t/m 12.30
en 13.30 uur tot 17.00 uur
zaterdags van 9.00 -12.30 uur
donderdags van 19.00 - 21.00 uur

Het hangt weer voor u klaar,
komt u maar
D'rzijn van die momenten, dat de mode op z'n voordeligst is.
Nu bijvoorbeeld. En dat betekent: niet dralen maar ogenblikkelijk
profiteren. Kom snel, want nu hangt het voor u klaar. Als u te lang wacht
bent u misschien te laat.

MODECENTRUM

tte*.



Donderdag 29 juni 1978
40e jaargang nr. 17 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Raad van Vorden blij met 'Reservepot'
De Raad van Vorden heeft dinsdagavond een voorstel van B&W om alsnog een
bedrag van ƒ 650.000,— aan de bestaande reserves toe te voegen met volledige
instemming aanvaard. Voor het dienstjaar 1977 bedroeg het overschot reeds
ƒ680.000,--.

"We gaan er volledig mee akkoord. Wij vinden het prettig ieder jaar een dergelijke
beslissing te moeten nemen", aldus sprak de fraktievoorzitter van de VVD, Mr. R.
v. d. Wall Bake. Hij gaf het college in overweging in de toekomst een gedeelte van
een dergelijk bedrag aan te wenden om bijvoorbeeld de onroerendgoed belasting
te verlagen".

Burgemeester Vunderink zei deze sug-
gestie gaarne aan het college in overwe-
ging te willen geven. "We moeten ons
niet teveel verkijken op het bedrag dat is
overgebleven. Het kabinet is met een
bezuinigingsnota bezig. We zullen er re-
kening mee moeten houden dat deze be-
zuinigingen ook op de gemeenten zullen
doorwerken", aldus burg. Vunderink
die er verder op wees dat in de ge-
noemde reserves nog niet alle zaken zijn
verwerkt.
Hij noemde in dit verband het dorps-
centrum, mortuarium, afschrijving
kasteel etc. "Ook blijft de vraag hoe zal
het de komende jaren gaan met de
bedragen uit het gemeentefonds", aldus
de heer Vunderink.

De heer J. F. Geerken (fraktievoorzitter
CDA) merkte op: "Naarmate wij de
kollektieve voorzieningen in Vorden
inlopen neemt het overschot toe".
Een deel van de reserves (200.000
gulden) zal worden aangewend voor
sport en recreatie. De heer Geerken
toonde zich verbaasd dat hier de
"kuituur" niet wordt genoemd. "Wij
hebben er diverse keren opgewezen dat
het noodzakelijk is dat in Vorden een
leider voor het open jeugdwerk wordt
aangetrokken". Hij weer op de begro-
ting die de Stichting Jeugdsociëteit bj de
gemeente heeft ingediend, waarin de

behoefte aan een "cultureel werker"
eveneens wordt aangekaart.
De heer Vunderink deelde hierop mede
dat de kosten van een jeugdleider nu
niet direkt met kapitaalsinvestering
hebben te maken. "Meer een kwestie
van begrotingsbehandeling", zo sprak
hij.
"Dan komen wij er bij de begroting nog
wel op terug", aldus de heer Geerken.

De heer H. Tjoonk zei een veslag van de
commissie Bogchelman te hebben ont-
vangen. Naar aanleiding hiervan wees
hij erop dat de rij vereniging "De Graaf-
schap", die zit te springen om een
buitenmanege, maar moet wachten tot
de sportnota is verschenen. "Is dit
nooddakelijk", zo informeerde hij.

Burg. Vunderink antwoordde hierop
dat een deel van de sportnota inmiddels
is verschenen. "Het is echter dermate
onvolledig dat het nog niet aan de raad
kan worden voorgelegd. Met o.m. de
vakanties in zicht kan het nog wel een
hele tijd duren alvorens de sportnota
verschijnt", aldus de heer Vunderink
die de raad vervolgens verzocht om na
afloop van deze vergadering nog even
na te blijven om te bekijken hoe één en
ander verder moet worden aangepakt.

Mag ik een
domme vraag stellen?

"Mag ik een domme vraag stellen?", zo
sprak de heer H. Tjoonk bij agendapunt
2. "Jazeker mag U dat", repliceerde
burg. Vunderink.
"Waarom eigenlijk geloofsbrieven?" zo
vroeg de heer TJoonk juist nadat de
heer v. d. Wall Bake bekend had
gemaakt dat de geloofsbrieven van de
nieuw benoemde raadsleden in orde
waren bevonden. "Ja waarom geloofs-
brieven, ik zou het niet weten", zo rear-
geerde burg. Vunderink. Gemeente-
sekretaris J. Drijfhout wist het wel:
"Dat staat nu eenmaal in de wet". De
heer Tjoonk en met hem velen in de
raadszaal, werd hierdoor niets wijzer.
Burgemeester Vunderink sprak toen het
verlossende woord: "Wij zullen het uit-
zoeken"!

Toch nog een nieuwtje bij het onder-
zoek van de geloofsbrieven. Het was
namelijk voor de eerste keer sinds er in
het gemeentehuis wordt vergaderd dat
de kommissiekamer werd gebruikt.
"Hij is er speciaal warm voor gemaakt"
zo zei de heer Vunderink.

Deze laatste raadsvergadering voor het
zomerreces vond plaats zonder de frak-
tie van de Partij van de Arbeid. Ver-
wonderde gezichten alom, zou er wat
aan de hand zijn! Burg. Vunderink:
"Het heeft geen politieke achtergron-
den, een deel van de fraktie van de
P.v.d.A is met vakantie en een deel is
ziek"!
Verder kan nog worden medegedeeld
dat de verschillende agendapunten in
een snel tempo onder de voorzitters-
hamer "doorgingen".

KPO-leden naar de "Witte Wieven'
Ter afsluiting van het seizoen maakten 26 dames, allen lid van de KPO af d.
Kranenburg/Vorden, een fietstocht naar Barchem met als einddoel de "Witte
Wievenkoele".

Men vertrok tegen zeven uur via de
Mosselse Enk in de richting Zwiep. Bij
de bekende bakker Postel werd eerst
moed ingedronken met en kop koffie en
als tractatie een snee krentebrood.
Onder leiding van bakker Postel fietste
men daarna eerst een eindje in de
richting van de bekende "koele",
waarna het laatste gedeelte per voet
werd afgelegd. Enkele dames die de
schrik al in de benen hadden zitten,
wilden weer terug, maar dankzij de gids

ging toch het hele gezelschap richting
"Witte Wieven".
Postel vertelde bij de historische "koe-
le" de legende van de Witte Wieven en
wist hierdoor iedereen weer een beetje
gerust te stellen. Van de plotseling on-
derin de kuil verschijnende Wieven in
witte klederen, schrok tenslotte nie-
mand meer.
Het was al laat toen men weer, via de
Schoneveldsdijk, op de Kranenburg ar-
riveerde.

Diplomazwemmen
"In de Dennen"
In het zwembad "In de Dennen" te
Vorden w^^ dezer dagen diploma-
zwemmen j^P^uden. In totaal slaagden
alle 68 kandidaten, te weten 13 x A;
49 x B en^^< zwemvaardigheid. Alle
kandidatei^P^rden opgeleid door chef
badmeester J. M. Westerik. In de be-
oordelingscommissie had de heer F. van
Aken zitting. Namens de KNZB was
aanwezig mevr. H. H. J. Albers-Nolte.
Tijdens een zwem-zeskamp, georgani-
seerd door Hey-Key uit Hengelo werd
het team van Vorden '64 vijfde.

'Verbroederingsfeest" touwtrekkers, Tentoonstelling van
schutters en vrouwenclub in het Medler Jan Jans geopend
De touwtrekvereniging Vorden, die haar domicilie heeft in de buurtschap het
Medler, hield dit jaar de jaarlijkse feestavond tesamen met de leden van de
Vrouwenclub Medler en de Schietvereniging.

Al deze verenigingen hebben hun weke-
lijkse trainings- en of ontspannings-
avonden in het clubhuis van de touw-
trekkers.
Meer dan honderd leden met hun dames
waren in zaal Eykelkamp present om ge-
zamenlijk feest te vieren.
Touwtrekvoorzitter Jan Knoef sprak
van een "verbroedringsfeest", omdat
zowel de schutters als de Vrouwenclub
aanvankelijk als onderdeel van de TT V
Vorden "het levenslicht"

aanschouwden.
" Hij wees op de goede samenwerking tus-

sen de drie verenigingen en was er trots
op dat het nu onlangs verbouwde club-
huis een ruime accommodatie biedt.
De schutters hebben ook een aparte
afdeling, waar men eventueel een eigen
concours kan organiseren.
Onder het genot van een "hap en een
dronk" en met muziek van de Favo-
rita's werd het feest voortgezet tot in de
kleine uurtjes.

Vanaf 26 juni tot en met 11 augustus is
in de galerie van de bilbliotheek te
Vorden de expositie te besichtigen van
Jan Jans.
Een expositie van lanschapstekeningen
en boerderijen. Deze tentoonstelling
werd vrijdagavond geopend door de
heer D. Jordaan, voorzitter van de Jan
Jansstichting. Hierbij was tevens mevr.
J. P. Jans-Cammaert aanwezig, alsme-
de wethouder H. A. Bogchelman. De
heer Jordaan gaf een uitvoerige toelich-
ting op het werk van Jan Jans. Hij was
verheugd dat mevr. Jans en haar zoon
het werk van man resp. vader door
middel van exposities voortzetten.

'Zondag 2 juli 5e bondstoernooi touwtrekken
In Zieuwent zal op zondag 2 juli a.s. het touwtrek Invasieleger'1 neerstrijken. Door
de plaatselijke vereniging DES zal namelijk in samenwerking met de Nederlandse
Touwtrekkers Bond het vijfde nationale touwtrektoernooi van deze zomercompeti-
tie worden gehouden. Het evenement zal plaatsvinden op het terrein van de
Waareise, gelegen aan de Zegendijk in Zieuwent.

"We hebben hier een prachtige accomo-
datie" aldus Jan Hulshof, bestuurslid
van DES. "Het terrein ligt in de kom van
het dorp en er is een ruime was- en
douchegelegenheid. We plaatsen tevens
nog een grote tent, omdat de mogelijk-
heid niet is uitgesloten dat het weer
minder gunstig is. Het publiek en de
spelers kunnen daar ook terecht voor
een "hartige hap en een dronk". Een en
ander wordt met pijlen aangegeven.

De touwtrekvereniging DES speelt zelf
met drie teams mee in de bonds-
competitie. Men draait momenteel uit-
stekend. In de 640 A-klasse zijn zowel
het leidende Eibergen als rivaal Bekveld
favoriet, maar omdat DES de derde
plaats bezet en nu op eigen terrein
speelt, zit er een goede winstkans in voor

de bovenste plaats. In de 640 C-2 klasse
staat de DES-ploeg gelijk met Amstel-
veen op een gedeelde derde plaats,
terwijl de jeugdploeg in de C-klasse een
eervolle derde plaats bezet met 21
punten. Men verwacht veel publiek
vooral omdat de touwtreksport in deze
streken erg populair is. Er komen meer
dan vijfig ploegen, waarbij de favorieten
voor de 720 kg. klasse: Bekveld, Heure
en Eibergen.

Twente is eveneens favoriet want het
handhaaft zich verrassend op de tweede
plaats in het algemeen klassement. In de
56: kg. -klasse is Bekveld ongetwijfeld de
sterkste ploeg; Vorden heeft kwalitatief
de beste jeugdploegen, want zowel in de
A- als in de B-klasse van de jeugd leidt
een Vordens achttal. In de C-klasse

jeugd heeft Erichem de leiding stevig in
handen. Sportzicht bezet de bovenste
plaats in de 640 B-klasse en kan
geduchte tegenstand krijgen van Buss-
loo, terwijl Heure in de 640 C-2 klasse
favoriet is voor de titel. De wedstrijden
beginnen 's morgens om tien uur en

' kunnen tegen vier uur ten einde zijn.
Na vier toernooien is de stand in de
bonscompetitie:
720 kg. klasse: 1. Heure, Borculo; 2.
Twente, Almelo; 3. Bekveld Hengelo; 4.
Eibergen; 5. EHTC Eerbeek; 6. Hofboys,
Harbrinkhoek; 7. Noordijk Neede; 8.
Warken, Warnsveld; 9. Oosterwijk, Zel-
hem; 10. Vios-Bisons, Beltrum.
560 kg. klasse: 1. Bekveld; 2. EHTC; 3.
Vorden; 4. Eibergen; 5. Erichem; 6.
Oosterwijk.
Jeugd A-klasse: 1. Vorden A; 2. Bekveld;
3. EHTC A. Eerbeek; 4. Vios-Bisons,
Beltrum; 5. Bathmen; 6. EHTC B.
Jeugd B-klasse: 1. Vorden B; 2. Noor-
dijk; 3. TC. Twente, Almelo; 4. Amstel-
veen; 5. Vios-Bisons, Beltrum; 6. Ooster-
wijk, Zelhem; 7. Bussloo, Voorst.

640 A-klasse: 1. Eibergen; 2. Bekveld; 3.
DES 4. Vios-Bisons; 5. Heure, Borculo;
6. Vorden; 7. Octopus, Nieuwveen; 8.
Bathmen.
640 B-klasse: 1. Sportzich Aalsmeer; 2.
Bussloo, Voorst; 3. EHTC; 4. Noordijk;
5. Okia, Holten; 6. Vios-Bisons.
640 C-l klasse: 1. Erichem; 2. Twente; 3.
Bekveld; 4. Eibergen; 5. Bathmen;
EHTC.
640C-2 klasse: 1. Heure, Borculo; 2.
Bussloo; 3. Amstelveen en Des; 4.
Erichem; 5. DVO.
Jeugd C-klasse: 1. Erichem; 2. Bekveld;
3. DES; 4. Vorden; 5. Twente; 6.
Bussloo; 7. EHTC-C; 8. Eibergen.

Geslaagden
In Aalsmeer slaagde onze plaatsgenoot
de heer G. Klein Haneveld vor leraar
bloementeelt Akte LV.
Aan de R.I.V.A. te Arnhem slaagde
Marga van Langen voor de opleiding
zwakzinnigen verpleegkundige. Bert van
Langen slaagde aan de Streekschool te
Doetinchem voor de kursus werktuig-
bouwkundig tekenaar.

Aan het Stedelijk Lyceum te Zutphen
slaagden: Carlo Jas (gymnasium B) LUC
Velhorst (atheneum A); Bert Weenink
(Havo); Han Hazekamp (Atheneum B).
Aan de Vakschool te Zutphen slaagde
voor kostuumnaaien mej. G. F. Leunk.
Proficiat.

Fietsvakantie
Over de grenzen.

Nederlanders gaan in de vakantie, en
dat om vele redenen, graag over de
grenzen. Dat is ook met een fietsvakan-
tie mogelijk. Wij hoeven het niet alle-
maal zo ver te zoeken als de onlangs
overleden Amerikaan Jesse Hart Rosdail
die sinds 1934 door maar liefst 233
landen fietste en daarbij 2,5 miljoen
kilometer al trappend genoot. Er zijn
een aantal mogelijkheden wat de aard
van zo'n buitenlandse fietstocht betreft.

U kunt thuis op de fiets s t F n en een
van te voren uitgestippelde route door
een of meer landen volgen. U moet dan
wel zorgen voor goed kaartenmateriaal.

drukke
toeristencentra vermijdt, zult u in de
meeste landen geen moeilijkheden on-
dervinden bij het zoeken naar logies. In
kleine dorpen is gemakkelijk slaapge-
legenheid te vinden. U kunt ook naar het
land van Uw keuze reizen en daar een
fiets huren. In veel landen is dat
mogelijk. Wel van te voren informeren
waar u een fiets kunt huren en dan zo'n
huurfiets reserveren. Een andere moge-
lijkheid is het boeken voor een fiets-
arrangement; een fietsvakantie waarbij
alles voor u is voorbereid; de fiets staat
voor u klaar, routes zijn voor u uitge-
stippeld, bed en maaltijden zijn gereser-
veerd. Reisbureaus en vooral de in ons
land gevestigde nationale verkeersbu-
reaus van de verschillende landen kun-
nen hierover inlichten. Het reisbureau
Sindbad in Eindhoven heeft zo bijvoor-
beeld voor dit jaar een 17-daags Annecy
fietsreis op het programma staan en een
eveneens 17-daagse fietsreis door het
Engelse Lake-district. Ook de A.N.B.W.
verzorgt fietsvakanties.

Typische fietslanden

Hoewel fervente fietsliefhebbers van
mening zijn dat je overal kunt fietsen,
zijn er toch een aantal typische fiets-
landen en dat zijn ook de landen waar de
genoemde arrangementen worden geor-
ganiseerd. Zulke fietslanden zijn vooral
Denemarken, Duitsland, Engeland, Ier-
land, België en Frankrijk; in wat minde-
re mate Zwitserland, Oostenrijk, Noor-
wegen en Zweden. Wat voor soort
vakantie het zal worden is natuurlijk ook
afhankelijk van de tijd die men beschik-
baar heeft. Zo wordt er bijvoorbeeld ook
dit jaar weer een fietstocht dwars door
de Verenigde Staten van Amerika geor-
ganiseerd, maar daar moet u wel een
flink aantal weken voor vrij hebben. Een
algemeen advies voor iedere fietsvakan-
tie is dat de dagafstanden die per fiets
moeten worden afgelegd niet te groot
worden gekozen, zeker niet als u over
weinig fietsvervaring beschikt. Zo'n zes-
tig kilometer per dat is een mooie
afstand en wie meer in de benen heeft
zitten kan aan honderd of zelf honderd-
vijftig kilometer per dag denken. In
ieder geval ook zeer regelmatig rust-
dagen inlassen. Dan blijft het echt
vakantie. Een fietsvakantie is echt iets
om in het oog te houden. Hoe gek het
misschien klinkt, je rust er geweldig van
uit, je ziet heel veel en je verveelt je nooit.

Bijons in d'n Achterhook
A'j dizze krante in de hande kriegt zal bij de meesten van owluu 't
voetbalvedriet wel weer zo'n betjen oaverwean. D'r bunt meer dinge in de
wereld die de andach vraagt en die bunt vake ok nog van meer belang. Wat
mien zelf betref: ik kan ow wel vetell'n da'k t'r neet van wakker heb
eleagen. 't Is uutendeluk maor voetbal en maandagmorgen mos ik toch wel
weer un 't wark, of wij now de wereldbeker wel of neet uut Argentinië
meienommen hadd'n. Natuurluk, as goeie borger van ons kleine Holland
hoppe ïj dat de Oranje-jongens eerste zoll'n wodd'n. Zovölle veul ij daor
nog wel in met. Danderbij is voetbal un machtugge sport um nao te kieken
veural as t'r un steljonges in de weie loopt die d'r nog un betjen van kont.
Maor ij mot un altied wel zo zien dat ut die voetballers in hoofdzaak allene
maor is begonnen um den bult geld die daor te vedienen is. At zee daor un
kleine maond lang voetbalin mossen veur un, in onze ogen rejaal salaris
van ƒ 10.000,- wazzen zee d'r helemaols neet henegaon. Want nem now
maor röstug van mien an, die eer um met te meugen doen geet bij eur net
zo wied as de dikte van de pottemenee. Dat kö'j wel zeen an ene Johan
Cruif. Now hee de centen zo'n betjen bij mekare hef vind e ut wel goed.

Daor zölt onder dejonges die met bunt ewes nog wel un paar knapen zitt'n
veur wie de eer net zo venaam is as 't geld maor veur de rest gleuf ik ut wel.
Now zal dat ok wel deur onze tameluk nuchtere volksaard kommen. Zo dol
as die Argentijnen waarn zo zo j ut hier wel nooit metmaken al wodde wi'j
ok drie keer achtermekare "Weltmeister". Kampioen waarn zee in mien
ogen trouwens toch al naodat zee de Duitsers in samenwerking met de
anderen, veur de volgende ronde uutschakel'n. Ik hadde zo zuutjesan wel
ze zat van dat altied maor weer "Bei uns ist dass alles ja viel grösser und
besser" dat dat gelieke spel mien nog meer weerd was as un oaverwinning
op Argentinië zol wean ewes. Zee zölt zich now an de oaverkante van de
strepe de eerste vierjaor wel koes holl'n. Zee hebt dan wel 't excuus van 't
neet metdoen van keizer Frans maor daor hoef zee neet oaver te beginnen
now wi'jluu Cruif ok neet meer hebt.

Wi'j heb in ieder geval laoten zeen da'w ons op 't zelfde peil heb können
handhaven onder de groten in 't voetbal. Gewoon deur nuchter te spöll'n
zonder volle poeha, al heb ik ok, net as i'jluu, de eerste drie wedstrijden
mien hatte wel us vaste eholl'n. Gelukkug hadd'n zee ok nog un paar jonge
broekies met enommen die hier veur de neudugge verassing zorgden. Die
daor effen leeten zien dat zee de vedetten können veurbi'j gaon. En da'w
nog wat in 't vat heb veur oaver vierjaor in Spanje. Da 's veur mien de grote
wins ewes van dit tournooi. En zo zölt t'r nog wel meer oaver denken bij'
ons in d'n Achterhook.

H. Leest man.

Inschrijving plaatselijke rijders

AUTOCROSS VORDEN
OP 6 AUGUSTUS

Inschrijving maandag 3 juli tussen 20 en 22 uur bij café
wegrestaurant „De Boggelaar"

Klootschietersvereniging De Heksenkring
Ze waren er allemaal, de prominenten die op uitnodiging van Radio Oost en de
Barchemse klootschietersvereniging "De Heksenkring" naar Ban hem waren
gekomen om deel te nemen aan een gen t Ie(wo)man klootschieten» wedstrijd. Radio
en t.v. werden vertegenwoordigd door Anne van Egmond, Wil Kamer, Henk
Enkelaar, Viola van Emmenes en Frits Bom. Ook Wim Bosboom had gisteren
Koning Klant voor Koning Kloot verruild.

Siem Wellinga vertegenwoordigde de
sport en het gezelschap werd gecom-
pleteerd door politici als Hessel Rienks,
Jan Beekmans, Stef Weyers, Marcel van
Dam, FNV-topman Herman Bode en
Vrije Volkredacteur Herman Wigbold.

In teams die waren samengesteld uit
bovengenoemde "prominenten", verte-
genwoordigers van de regionale pers en
leden van "De Heksenkring" werd ge-
streden om -Hendrika Bernarda-, 't
Witte Wief van Radio Oost. Het valt te
begrijpen dat het voor de meeste gasten
in het begin moeilrjk was de juiste
richting van de kloot te bepalen. Allengs
ging het beter en in meerdere ploegen
kon enig klootschieterstalent worden ge-
signaleerd.

Om grote, sportieve prestaties ging het

Kuuuni iK iet. Belangrijker was de
ontmoeting van mensen uit verschillende
sferen en misschien een klein beetje de
promoting van het klootschieten en van
Radio Oost. Al met al werd het een
-mede door het gunstige weer- geslaagde
dag. Na afloop kon Radio Oost-hoofd-
man Henk Lichtenveldt de volgende
uitslag bekend maken:
1. en voor één jaar winnaars van
Hendrika Bernarda: Wim Smies, Jo
Jurriëns, Ben Jansen en Roely Bruinsma
55 s.756 m.; 2. Gerrit Leferink, Viola van
Emmenes, Wil Kramer, Berthine Heer-
ze, Wim Nijman, 56 s./94 m.; 3. Wim
Pasman, Bernard Boer, Ans Wigbold,
Truus ter Halle, 58 s./59 m.; De troost-
prijs ging naar: Ap Jurriëns, Willem
Pfeiffer, Marietje Bode en Stef Weyers,
74 s./6 m.

\



ZOEKT U EEN EXCLUSIEF RUSTIEK MEUBEL
IN HET BETERE GENRE

Kom dan eens geheel vrijblijvend een kijkje nemen en laat u zich
door ons vakkundig personeel eens adviseren.

Onze kollektie bestaat uit:
Gedisselde meubelen, geloogd en in de was gezet eiken.

Groenlose kasten, rundlederen bankstellen.

En ook kan aan speciale wensen in onze
fabriek worden voldaan.

18 % KORTING op de meeste meubelen |

BIJENHOF's RIJNHOUT BEWERKING
Industrieweg 2, Vorden. Telefoon 05752-1216

Openingstijden: van 9.00-12.00 uur / 13.00-17.00 uur
Vrijdags van 19.00 tot 21.00 uur koopavond
Zaterdags van 9.00-12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur

S
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Jansen

Switch

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

M. J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G.

OPEN HAARD BLOKKEN,
Branden plm. 2'/2 uur.

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

SUPER
nog weer goedkoper, dan
u den kt.
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

Verzamelaar vraagt te koop i
oude munten
ansichtkaarten
gouden- zilvereri sieraden
en voorwerpen
en plateel

J. A. KOK, Hoofdweg 19,
Loenen, Veluwe.
Telefoon 05765-1481.

wij

SOLAR STAR,
een zeilplank om
,van te water tanden

Citroen is altijd "in" voor iets nieuws. Vandaar
dat wij nu komen met de Solar Star zeilplank.

Plankzeilen, dé grote rage.
Een recreatiesport voor iedereen. Sportief,
gezond én betaalbaar. De SOLAR STAR kost
bij ons kompleet slechts

fl 1298.-inW. BTW
Stormzeil/kinderzeil los leverbaar.
Eenvoudig te vervoeren op elke auto.
SOLAR STAR, een naam om te onthouden.
Uw Citroen dealer weet er alles van.

Vraag hem om informatie en pak dan meteen
die SOLAR STAR poster mee!

,,. SOLAR STAR, dé ster
' onder de zeilplanken.
v

A. Ruesink
Borculoseweg 21, Ruurlo

STAALSTRALEN
maken van oud weer

ook hout en antiek'.
M. HEUVELINK

Metaalwaren Kerkhoflaan l,
Vorden, tel. 05752-1309.

ORANJE UITGETELD!
WIJ NOG LANG NIET!
Wij laten u profiteren van onze vakantieaanbiedingen

Regenmantels
In poplin en metallic. Vanaf

Gabardine mantels
Vanaf

Blazers
Marine - Beige en rood. Vanaf

Jackets en korte jasjes
Vanaf ****g

Suède- en lerenjasjes
Vanaf .

Japonnen
Vanaf

Rokken
Vanaf

Blouses

149,50

49,50

15,00
Vanaf 10,00 100,00

Vrijdags tot 9 uur open
Woensdags
de hele dag open

Maandags geslorcn

CITROEN^

In ons jong en modern uitgerust bedrijf is plaats voor een
actieve jonge

MEDEWERKER
die bereid is alle voorkomende werkzaamheden te verrich-
ten, om onze klanten accuraat te voorzien van bouwmateri-
alen, zoals cement, stenen, keukens enz. enz.

Bezit van of belangstelling voor groot rijbewijs stellen wij op
prijs.
Leeftijd tot ca. 25 jaar.
Iemand die de militaire dienstplicht heeft vervuld, danwei
daarvan is vrijgesteld, geniet de voorkeur.

Sollicitaties te richten aan

HOLTSLAG Bouwmaterialen B.V.
t.a.v. de heer J.H. Holtslag

Spoorstraat 28, postbus 6, Tel. 05735 - 2000 Ruurlo

'YOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYO"

ADMINISTRATIEKANTOOR
VORDEN B.V. Dir. B. H. J. deRegt

VOOR EEN DESKUNDIGE VERZORGING
VAN UW GEHELE ADMINISTRATIE

Als U problemen hebt met Uw boekhouding, dan verwerken wij die graag voor
U per computer. Wij kunnen U snel, zo nodig zeer snel, informeren over de
stand van zaken.
Als U problemen hebt op belastinggebied, dan zal één van onze belastingspeci-
alisten U graag van dienst zijn.

Als U over een andere ondernemingsvorm denkt, bijv. aan een B.V., dan be-
schikken wij over een zeer ruime ervaring in het opzetten daarvan.

Speciaal voor het begeleiden van Uw zaak beschikken wij over een organisatie-
deskundige, die met U meedenkt.

Kortom: bel eens op, wij komen graag vrijblijvend langs.

Ruurloseweg 21, Vorden. Tel. 05752-1485

,

A.S. MOEDERS
In de zevende maand moet u alles voqr_de komst
van uw baby in orde hebben. Een waslijst met
artikelen heeft u in huis; nu alleen nog een keus
bepalen, waar u alles gaat kopen. Wij willen u
daar graag bij helpen. Wat u bij ons kunt ver-
wachten:

1. een totaal assortiment BABY-MEUBELEN
EN TOEBEHOREN

2. een grote kollektie KINDERWAGENS
3. SCHERPE PRIJZEN

want we werken zonder personeel, doch met
100% service en deskundig advies.

4. Reserveren ZONDER RISICO; d.w.z. in be-
paalde gevallen nemen wij alles terug.

5. GRATIS BEZORGEN van de uitzet in heel
Nederland.

6. Alles uit voorraad leverbaar!
Komt u eens kijken bij:

Landeweerd
Laarstraat l - volop parkeerruimte - 100 meter
van de Miro - Tel. (05750) l 43 94.

Zutphen

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

Z jaat volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzi-
ne en diesel) 100.000 km.

TOYOTA Cressida 2000 De Luxe 1978
TOYOTA Corolla 30 De Luxe 1977
TOYOTA 1000 De Luxe 1976
TOYOTA 1000 De Luxe 1977
TOYOTA Corolla 30 5-deurs Stationcar . 1977
TOYOTA Coralla 30 Hardtop Coupé.. 1976
TOYOTA Carina 1600 De Luxe 1976
TOYOTA Corolla 30 De Luxe Dec. 1976
CITROEN 2CV6 1977
CITROEN Dyana 4 1973
CHRYSLER 180 1973
DATSUN 120Y De Luxe
met nieuwe gasinstallatie December 1976
SIMCA 1100 LS 1972
SIMCA 1000 GLS 1972
MAZDA 818 Coupé 1976

Erkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle.
OFF. TOYOTA-DEALER voor de gemeenten
Hengelo - Ruurlo - Vorden

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256^*

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOY01

Uitschieter van de week!!

Kinder- en dames-
pantalons - WIT
Nu . ..15,-en 25,-

Chenille sweaters
Diverse kleuren
Normale prijs . . . . 39,95

Nu een week lang voorOÖf"

RUURLO



INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V.

MEUBELEN

Zutphenseweg 24

VORDEN
Tel. 05752-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

r \A n j
HElMlNk

Voor een
zeer persoonlijke

bediening op 1600 m2

meubeltoonzaal

Weekendreklame

Slagroompunten

BANKETBAKKERIJ

J.WIEKART
Burg. Galleestraat Vorden Tel. 1750

HUSQVABNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 399,—

Naaimachinehandel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 — VORDEN — Tel. 05752-1385

Onze pannekoeken !
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

Servicestation - Automobielbedrijf

E. W. BECKX
Zutphenseweg 30, Vorden. Tel. 05752-1840

• Diesel - Benzine
• B.K. - L.P.G.
• Castrol Oliën
• Automaterialen-shop

Vakkundige reparatie van
alle merken auto's
Controlebeurten, olieverversen en
doorsmeren
Inbouwstation auto-gas-apparatuur

Wilt u overgaan van benzine op gas?
Wij maken voor u graag vrijblijvend een offerte!

Erkend B.K. en Landi Den Hartog
L.P.G. inbouwstation

Modecentrum Teunissen
groeit uit z'n jasje
Wij zochten ruimte en zijn daar in geslaagd.
Met onze gehele woninginrichting gaan wij
binnenkort naar het pand

No 13 in de Dorpsstraat
(voorheen supermarkt Brinkerhof)

Onder de nieuwe naam

Wooncentrum Teunissen
Voor het zover is, moet er nog heel wat ge-
beuren en geruimd worden.
Wij houden u op de hoogte.

In de bestaande zaak zal op de dan vrijge-
komen ruimte één speciale afdeling voor

kinderconf ectie en jeans
verschijnen.

Drogisterij
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
Drogisterij
J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden. Te-
lefoon 2219. ' ^

Te koop: Boerenkool- en
rodekoolplanten en een ga-
zonmaaier.
A. Dimmendaal, Ruurlose-
weg 102, Vorden.

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmeloord
Onderduikersweg 30c, N.Ó.P.
tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of 05618-
214.

Martens

Buitenlands gekt & reisverzekering
Regel alles bij de persoonlijke bank!

Alles ja, want bij de Rabobank vindt u het onder één dak:
het buitenlands ^cld. de rcisvcr/eki-ring. de Internat ionale Reis- en
Kredietbrief van de ANWB. U k u n t zich bij ons bovendien als
ANWB- en Wegenwacht lid opgeven en u krijgt aanvullende
informatie van deskundige reismedewerkers. Verder ligt er een gratis
Reiswijzer vol handige tips voor u klaar. En als u met de auto naar
Italië gaat kunt u /.ich bij ons voorzien van voordelige benzine-
bonnen. U ziet wel. de Rabobank kan het u op al ler le i manieren
gemakkelijk maken. En dat is belangr i jk , zeker als u o p vakantie gaat!

MODECENTRUM

Raboïïank

RUURLO

Voor al uw binnen
en buiten zonwering

Ruurlo 05735-2314
Vorden 05752-2137
b.g.g. 08330-16197

ALUMINIUM
JALOUZIEËN
breed 150,
hoog 150 62,-
IDEM
250 breed,
180hoog. . 106,-

ZEER SNELLE
LEVERING

N. Klasse zonwering

ZONWERING-INDUSTRIE
Spoorstraat 37, Dieren

ALUMINIUM
ZONNESCHERMEN
breed 200,
uitval 110 .

IDEM
breed 300,
uitval 110 .

295,

425,

EXCLUSIEVE JURKJES VOOR
ZOMER-BRUIDJES

Kom en kies uit
honderden
exclusieve
bruidsjaponnen

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

heden zowel nieuw als onderhoud:

Leo Westerhof, Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden, Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532

Dit olies biedt u
de grootste

speciaalzaak van

Nederland

modelletjes voor
lente- en
zomerbruidjes

Ook in avondjaponnen hebben we
'n fantastische kollektie, voor elke
leeftijd

BRUIDSKLEDING
vanaf ... 195.-
AVONDKLEDING
vanaf ... 89.-
Venter hebben wij
jurkjes voor bruidsmeisjes en
pakjes voor bruidsjonkers

Als u wilt komen, kunt u beter even bellen voor een afspraak, zodat u kunt rekenen op de
deskundige hulp van onze ervaren verkoopsters.

bruidshuis en modehuis

Mr. Nelissenstraat 23 - BELTRUM (t>U Oroenlo) - Telefoon 05448-222.
Vrydag koopavond, zaterdags 4 uur gesloten.

Drtenerstraat 10 - HENGELO (Overijssel) - Telefoon 05400-1 19 83.
Donderdag koopavond, zaterdags 6 uur gesloten.

Belde zaken bieden ruime parkeergelegenheid en zyn maandagmorgen gesloten.



u hoeft voor 't Mepal servies
echt niet te gaan kamperen, mevrouw
Als u nu zo weg bent van dat prachtige Mepal serviesgoed, nou dan
koopt u het toch? De hele kollektie borden, kopjes, schalen, bekers en
noemt u maar op vindt u bij Barendsen. Erg mooi van kwaliteit en
kleuren en onbreekbaar. Ideaal voor kampeerders, maar ook voor
gebruik in huis.
Barendsen helpt u om het huishouden prettiger te maken!

ZUTPHENSEWEG 15
VORDEN

TEL. 05752-1261 barendsen

Adverteren doet verkopen

Extra voordelige
aanbiedingen
Bananen 1 kilo 98

Bloemkool per stuk l 98

Sunkist 8 voor 229

Snijbonen gesneden 400 gram .

Weekendaanbieding bloemen

Boeket lelies 450
Donderdag 6 juli zijn wij

GESLOTEN

Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijker ma n
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ

DeOldeMeulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301.

.--v

geboren:
Een zéér uitgebreide en

bijzonder smaakvolle serie
geboortekaarten.
Wij noemen haar:

Kennemer
Kaarten Kollektie.

Dus: a. s. vaders en moeders,
kom tijdig bij ons langs en kies

op uw gemak uit de
133 verschillende

ontwerpen.
(Trouwens, u kende ons
misschien al wel via onze

unieke kollektie verlovings-,
huwelijks-en

dankbetuigingskaarten)

weevers
vorden

NIEUW DE DAKZAK ...niet alleen

een waterdichte imperiaalhoes; maar tevens een tweede kofferruimte !

Bijna geen automobilist of hij heeft een imperiaal. De kampeerder, de man
of vrouw die verhuizen gaat, de zeiler die nog wel even een paar kilometer
moet rijden om de jachthaven te bereiken, allen gebruiken dat handige
ding op het dak.

Maar dan...
Welnu wij pakken de imperiaal vol,
de slaapzakken, de kleine of grote
spullen. Soms een stuk zeildoek,
soms een lap plastic en tenslotte
touwen, riemen of een z.g. spin,
moet alles bij elkaar houden.
En dan begint de ellende. Het klap-
pert en flappert, de boel raakt los,
wordt bij elk buitje nat, wij rijden
voortdurend met het idee "heb ik
alles nog"?

Een blits idee
de dakzak"tker
dat een trouwe imperiaalgebrui-
op het blitse idee kwam een

oersterke hoes te laten maken. Van
dubbelzijdig met P.V.C, gecoverd
vrachtwagendoek (270 kilo trek-
kracht). Een Dakzak, die op elke
imperiaal past, met ijzersterke Opti-
lon rits (verticale trekkracht 80 ki-
lo). Voorzien van 16 meter nijlon-
sjorkoord, aldus een volstrekt/véi-
lige/verkeers afgesloten "2e koffer-
ruimte".

De dakzak kan eventueel "kant en
klaargeladen" in schuur of garage
worden geplaatst en in een wip op
de imperiaal gesjord worden. De
leverancier geeft 2 volle jaren garan-
tie zonder kleine lettertjes, volgens
Consumentenbond flttidities.
De DAKZAK is bt^P^d tegen 30°

graden vorst en 80 graden hitte.
En door TNO getest met botsproe-
ven, duurzaamheidstest, windtun-
nel.
De ijzersterke Optilonrits is met een
kwaliteitsslot af te sluiten!

Gratis op proef
De dakzak wordt geleverd recht-
streeks door de fabrikant (Ant.
Schröder BV. Schakelstraat 16 Am-
sterdam) voor f 149,50. U kunt de
DAKZAK, indien deze niet aan uw
verwachtingen voldoet, binnen 10
dagen terugzenden-ongefrankeerd
en u ontvangt uw geld omgaand te-
rug.

Telefonische
822651.

informatie 020-

Familiedrukwerk
Geboorte-, verlovings- en trouwkaarten

alsmede uitnodigingskaarten

Handelsdrukwerk

enz, enz.

offset - boekdruk
n n

GYL/D vorden


