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Gerritje van Dekkershuus en Jan van
Wonninkhof maakten er een gezellige
boerenbruiloft van
Gerritje van Dekkershuus en Jan van Won-
ninkhof hadden het goed bekeken door hun
bruiloft niet overdag maar 's avonds te vie-
ren. Desondanks vond bruidegom Jan het
nog deksels heite. Gelukkig voor hem be-
staat er tijdons een bruiloft volop gelegen-
heid zich te laven aan een drankje.

De boerenlbruilloft waar we het over hebben
vond dinsdagavond plaats in Vorden. Eén en
ander werd georganiseerd in het kader van
het VVV-zomerprogramma. Vele belang-
stellenden hadiden zich bfl het gemeentehuis
verzameld om „Gertlitje en Jan" (Henk en
Willy Velhorst), die in een kleeidwagen had-
den plaatsgenomen, te vergezellen naar de
boerderij „Het Schimmel" waar de bruiloft
werd gevierd.

Het bruidspaar werd voorafgegaan door de
boerenkapel van Ooncondia die zich niets
van het weer aantrok en er lustig op los
blies. Bjj „Het Schimmel" aangekomen werd

het gezelschap verwelkomd door de sekreta-
ris van het WV de heer G. W. Eijerkamp,

| waarna het feest in alle hevigheid los-
barstte.

„Pnoatster" mevrouw Van Til gaf op humo-
I ristische wijize aan de vakantiegangers tekst

en uitleg op welke wrjae een boerenbruiloft
j op het platteland wordt gevierd.

Wel, het puibliek vonid het prachtig en nam
al gauw aan de feestelijiklheden deel. ,,De
Knupdiuuikskes" kregen het dan ook niet ge-
maJkikelglk want de vakantiegangers grepen
de kans om met hen te lansen met beide

j handen aan. Mede dankzij het natje en het
J droogje werd het een uitermate gezellig
feest.

Zy die er «nog niet genoeg van hebben ge-
kregen kunnen volgende week woensdag op-
nieuw hun hart ophalen, want dan geven
„De Knupduukskes" op het Marktplein een
demonstratie.

Geslaagd
Aan de R.K. Scholengemeenschap voor Ma-
vo en Havo Isendoorn te Zutphen behaalden
de volgende plaatsgenoten het diploma Ma-
vo: Qdiel Eggink, Laesfoetih Eulink, Ronald
Verhoeven.
Aan de Avondscholengemeenschap „Oost-
Gelderland" slaagden voor het examen Ma-
vo 4: R. J. Groot JeWbinlk, W. A. Kleine, H.
Regelinik en R. Swart.
Aan de Streekschool voor beroepsbegelei-
dend onderwijs (Stichting Beroepsopleiding
Smecoma) behaalde G. J. R. Roekevisch het
diploma konsStiuilkitiewerken-lassen.
Aan de Technische Sdhool voor Lochem en
omgeving slaagden P. Bargeman en W.
Groot Nuelend voor mechanische techniek
PHstroom, G, Bosch en H. Decanrje voor
bouwtechniek P-stroom en G. Rothman voor
motorvoertuigentechniek P-stroom, H.
Schroër slaagde hier voor de afd. bouw-
techniek T-stroom.
Aan de Rijkisscholengemeenschap Loohem
slaagden voor Havo: J. van Amistel, A. Be-
renpas en E. Poelgeest.
Aan de P. C. Scholengemeenschap te Doe-
tinchem slaagde H. A. Zeevalkink voor
Atheneum B.
Aan de Scholengemeenschap Marianum te
Groenflo slaagden voor het Havo-diploma:
W. T. M. Heuvelink, J. T. N. Heuvelink en
M. J. Siteenbreker.
Mirjam Heuvelink slaagde aan de St. Alo-
ysdus Mavo te Groenlo voor het einddiplo-
ma.
Aan de R.K. School voor Techniek en Am-
bacht te Borculo slaagden voor timmeren
PHstroom: H. Bos, metaalibewerken P-
stroom: G. Berends, timmeren T-sttroom:

Th. Duistermaat en M. W. Koers en met-
selen T-stroom: J. Th. BulinJk.
Allen van harte proficiat.

Touwtrekkam-
pioenschap van
Vorden afgelast
Het touwtréktoernooi dat vorige week zou
plaatsvinden om het kampioenschap van
Vorden, moest worden afgelast. Slechts 2
ploegen hadden zich opgegeven. Niet zo ver-
wonderlijk want om bij de huidige tempera-
tuur aan een touw te trekken lijkt ons be-
paald geen pretje.

Achtkastelentocht
Warm of niet warm de Achtkastelentocht
blijft een enorme trekpleister in het acht-
kastelendorp Vorden. Onder leiding van jÉ
oud-burgemeester A. E. van Arkel nam|
vorige week ruim 150 personen aan deze
tocht deel.

Vorden en Ruurlo d oen dapper mee
met „Moeders voor Moeders"
Vrouw en Moeder, twee begrippen die tot
voor enige jaren nadrukkelijk met elkaar
verbonden waren.
Maar de tijden veranderen en nu zijn wij -
gelukkig - zo ver, dat een vrouw zelf kan
bepalen óf, wanneer en hoe vaak zfl moeder
wil worden. Althans zo lijkt het.
Helaas gaat dit niet altijd op. Want nog
altijd is er voordien procent van de echt-
paren het probleem van de ongewilde kin-
derloosheid.

MOEDERS VOOR MOEDERS
Zelfs nadat alles geprobeerd is, alle medi-
sche wegen zijn bewandeld, blijken deze
echtparen geen kinderen te k u n n e n krij-
gen. Daarom leek het ons nuttig, onze le-
zers, maar vooral lezeressen, nog eens te
attenderen op die unieke organisatie, die
door haar voortdurende aktivitedt de medici
althans één wapen in handen geeft in hun
strijd tegen de onvruchtbaarheid.
Wij doelen hier op „Moeders voor Moeders".

HORMONEN
Wij hebben daarom eens geïnformeerd naar
wat diepere medische achtergronden.
De heer C. A. Roovers, medewerker van
Moeders voor Moeders vertelde ons daar-
over het een en ander.
Het komt - in het kort - eigenlijk hier op
neer, dat bij het vruchtbaar of onvrucht-
baar zijn van vrouwen (en ook mannen)
een heel belangrijke rol wordt gespeeld door
de hypophyse (hersenaanhangselklier). Dit
kliertje ter grootte van een erwt en met
het gewicht van nauwelijks een gram, pro-
duceert een groot aantal hormonen. Twee
daarvan (PSH en LH) bevorderen bij de
vrouw de eirrjping en bij de man de zaad-
rijping.

l En zonder rijpe eicel en rijpe zaadcel géén
bevruchting, nietwaar? Wanneer nu on-
vruchtbaarheid (izowel bij de vrouw als bij
de man) een gevolgd is van een tekort aan
LH, dan kan - in bepaalde gevallen - dit
tekort worden aangevuld met een hormoon
(HOG) dat alleen in de eerste maanden van
de zwangerschap geproduceerd wordt in 't
lichaam van de vrouw door de chorionvlok-
ken - eigenlijk het best aan te duiden als
de voorlopers van de placenta (moeder-
koek). Dit hormoon heeft dezelfde werking
als het LH uit de hypophyse en kan dus in
de plaats daarvan - en als aanvulling van
een tekort daaraan - gebruikt worden. Sim-

Koerselman
cassettes
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GEMEENTE-
NIEUWS

Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderlnk: vrijdag-

morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van

16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Deze week komen de volgende onderwerpen
aan de orde:

1. Verwjjdering/snoeien van beplanting op
uitaichtlhoekien.

2. Vernieuwing subsidie-verordening

3. Vakanties burgemeester en wethouder.

Ad l .
Verwijdering/snoeien van beplanting op
uitzichthoeken
Nu in dit jaargetijde hoog opgroeiende be-
plantingen op uiteidhtlhoeken van gemeente-
wegen weer gevaar (kunnen) opleveren
voor het verkeer, wfrst het gemeentebestuur
de belanghebbende eigenaren van deze be-
plantingen op de volgende bepaling van de
Algemene Politieverordening (artikel 27):

„Gerechtigden op beplantingen, aanwezig
op of langs andere dan Rijlkswegen en de
in artikel l van het Provinciale Wegenre-
gilement Gelderland bedoelde wegen, zijn
verplicht op aanschrijving van de burge-
meester en wethouders de naar hun oordeel
voor het verkeer gevaarlijk of hinderlijk ge-
achte beplantingen binnen de bij die aan-
schrgtvang gestelde termtjn te verwijderen
dan wel deze ten genoegen van burgemees-
ter en wethouders te snoeien."

Indien, in het eersite geval, niet zou worden
voldaan aan het gestelde in de aanschrijving
dan zijn burgemeester en weihouders be-
voegd, zelf de betreffende werkzaamheden
te (laten) verrichten, en wel geheel op kos-
ten van de overtreder.

Gezien het veronderstelde verantwoordelijk-
heidsbesef van iedereen, zal het echter ho-
penlijik niet eens tot een aanschrijving be-
hoeven te komen en zal een ieder zijn voor
het verkeer gevaarlijke beplanting uit eigen
beweging verwijderen.

Ad 2.
Nieuwe subsidieverordening
In zijn vergadering van 27 april jl. heeft de
Raad een nieuwe subsidieverordening vast-
gesteld. In deze nieuwe verordening worden
thans alleen nog uitgesloten die verenigin-
gen die uitsluitend ibinnen het verband van
een kerkgenootschap of geloofsgemeen-
schap, schoolverenigingien, politieke partijen
en vakverenigingen werkzaam zijn. Dit
houdt in, dat behalve de hierboven genoem-
de uitzonderingen in principe alle plaatse-
lijke verenigingen voor een gemeentelijke
subsidie in aanmerking komen. Bij het op-
stellen van de nieuwe verordening is mede
getracht alle vaste bedragen te vervangen
door percentages. Deze percentages zijn ge-
nomen van enlköle vaste gegevens van een
vereniging, waarbij uiteraard extra aan-
dacht is besteed aan de subsidiëring van
jeugdleden door hiervoor een hoger percen-
tage te nemen. Bij de bepaling van de hoog-
te van de percentages is als uitgangspunt
genomen de basis die giold voor de uitbeta-
ling van de subsidies voor 1975 verhoogd
met een bedrag wegens inflatiekorrektie.
Er is dan ook gekozen voor de volgende for-
miule:

30% van de jeugdikontriibubie (jeugd bene-
den de 18 jaar);

15% van de overige kontributie en de do-
naties;

15% van de kosten van bevoegde leiding;
15% van de kositen van huur van gebouwen

of terreinen of 15% van de vaste kos-
ten van in eigendom toebehorende gebou-
wen verminderd met eventuele inkomsten.

Om voor subsidie in aanmerking té komen
dient de vereniging:

a. Op l januari van het jaar, waarover
subsidie wordt gevraagd tenminste één
jaar onafgebroken als vereniging te heb-
ben bestaan, tenztj burgemeester en wet-

houders vrijstelling verlenen van deze
vereiste in een konkreet geval.

b. De leiding van de verenJigingsaktivitei-
ten hebben toevertrouwd aan een per-
soon of personen, die daarvoor naar het
oordeel van burgemeester en wethouders
voor wat opleiding en ervaring betreft
bevoegid is c.q. zijn.

c. Naar het oordeel van burgemeester en
wethouders voldoende activiteiten ont-
plooien.

Zo spoedig mqgelrjlk na ontvangst van het
verzoek stellen burgemeester en wethouders
het bedralg van het subsidie vast en wordt
tot uitbetaling daarvan overgegaan; het
subsidie bedraagt nooit meer dan het te-
kort blijkens de rekening van baten en las-
ten over het verenigmgsjaar. Naar het oor-
deel van burgemeester en wethouders zul-
len bij de vaststelling van het tekort in-
komsten verkregien uit bazars, het ophalen
van oud papier en andere verkregen in-
komsten uit de zelfwerkzaamheid van de
vereniging geheel of gedeeltelijk buiten be-
schouwing worden gelaten.

Verenigingen die al eerder subsidie uit de
gemeentekas mochten ontvangen zullen bin-
nenkort een aanvraagformulier ontvangen.
Verenigingen die nog nooit subsidie hebben
ontvangen dienen zich te wenden tot de af-
deling sportzaken ter gemeentesekretarie.

Ad 3.
Vakanties burgemeester en wethouder
Bannlnk
Burgemeester mr. M. Vunderink zal van 15
juli t/m 13 augustus 1976 afwezig zijn we-
gens vakantie.
Wethouder Bannink is van l t/m 15 juli
ajs. afwezig wegens vakantie.

De spreekuren van betrokikenen vallende in
genoem/de periodes komen derhalve te ver-
vallen.

pel eigenlek, maar je moet er maar achter
komen.

STERKE GROEI
De heer Roovers vertelt verder dat de in-
zameling van urine van zwangere vrouwen
edgenljjk al zo'n 45 jaar geleden - op een
bakfiets in Oiss - is begonnen.
Juist de laatste tien jaar heefit deze zich
voortdurend uitgebreid. En met succes. In
1975 werden maar liefst 55.000 donors In-
geschreven. In novemlber 1074 werd o.a.
met de start in Vorden en Ruurlo de stoot
gegeven tot de inschakeling van de Achter-
hoek.
Een gebied dat voor de organisatie vooral
vervoertechnisch - door de grote afstanden
en de relatief geringe bevolkingsdichtheid -
aparte problemen gaf.
Maar ook in de Achterhoek sloeg Moedera
voor Moeders wel aan. En men is in Boxtel,
waar de organisatie zetelt en waarheen de
urine dagelijks moet worden vervoerd, zeker
niet ontevreden. Men realiseert zich terdege
dat juist in deze streek, waar de algemene
bekendheid zidh nog bezig is te ontwikke-
len, het nog enige tijd kan duren voor men
op het landelijke niveau van ca. 35 procent
van alle geboorten zal zfln aangeland.
Overigens maakte de Achterhoek in 1976
al een fikse sprong vooruit, hetgeen ver-
trouwen in de toekomstige ontwikkeling
volledig rechtvaardigt.

DREMPEL
Dat vertrouwen heeft ook mevrouw I. HSs-
stLnk-Aalderink, die sedert de start de con-
tacten voor Moeders voor Moeders in Vor-
den en Ruurlo verzorgt.
Zij stelt: „Inderaad kwamen er in de eerste
maanden van dit jaar gelukkig weer heel
wat meer zwangere vrouwen over de drem-
pel. De drempel, ja, want nog altijd is er
een aantal zwangere vrouwen, dat zoiets
maar raar vindt. Urine bewaren. Maar wat
is in anno 1976 nog raar? Gelukkig büjken
ook in Vorden en Ruurlo de taboes snel te
verd^fcnen en is er een toenemend aantal
vroiWRi, dat het afstaan van haar urine
voor een zó belangrjjtk doel gewoon gaat
vinden."
En dat is het todh edgenlUJk ook! Wie méér
over Moeders voor Moeders wil weten of

deelname wil aanmelden, kan
opnemen met mevr. I. HHssink-Aal-

derin, Bludsterpttedn 18, Ruurlo, telefoon
(05735) 1950.

Vakantie
Onze korrespondent de heer A. L. Velhorst
is van 18 juli t/m 2 augustus met vakantie.

Kol lekte Libanon
Een gehouden kollekte voor de noden in Li-
banon heefit opgebracht ƒ 204,50.

Braderie en
kermis te Vorden
Gedurende drie dagen zal er in Vorden op
het Marktplein kermis worden gehouden
met vermakelijkheden voor jong en oud.
Donderdag t/m zaterdag kan men dus zijn
hartje ophalen aan de zweefmolen, botsau-
to's etc. Het VVV-bestuur is er tevens in
geslaagd een twintigtal zakenlieden „warm"
te krygen voor een braderie, welke donder-
dagavond zal worden gehouden in de Dorps-

| straat. Tevens zal gedurende die avond de
Dorpsstraat voor alle verkeer zfln afgeslo-
ten.
De prachtig verlichte Hervormde kerk geeft
nog een apart sfeertje aan het geheel, zodat
de organisatoren er vast van overtuigd z\jn
dat behalve vele vakantiegangers ook de
plaatselijke bevolking een bezoek zal bren-
gen aan de braderie en kermis.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN
GEZAMENLIJKE JEUGDDIENST
De Interkenkerkelgike Jeugdddenstkomrnis-
sie (Gereformeerde en Hervormde kerk te
Vorden) heeft een jeugddienst voorbereid
die gehouden zal worden a-s. zondagavond
18 juli in de Gereformeerde kerk aan de
Zutiphenseweg tegenover het postkantoor.
Voorganger in deze dienst hoopt te zfln ds.
G. A. Waardenburg (Rlheden). De Rejoice
Sinigers uit Zellhem verlenen medewerking
aan deze dienst. Graag geven we dit bericht
nodigend door. Iedereen, jong en oud, is er
welkom. Wilt u deze nodiging ook doorge-
ven aan gasten, jeugdgroepen, kampeerders
in onze gemeente?

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag il8 juli 10.00 uur ds. J. Veenendaal
H. Doop; 19.00 uur Gezamenlflke Jeugd-
dienst in de Gereformeerde kerk. Voorgan-
ger ds. G. A. Waardenburg (Rlheden) m.m.v.
Rejoice iSanjgers uit ZeDhem

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
18 jiuM 9.30 uur da. O. Bouwman van Nflver-
dal, MitóerneveWdlienst klassen 4-5; 19.00
uur Hervormd/Gereformeerde dienst in de
Gereformeerde Ikerk. Voorganger ds. Waar-
denburg, Nefl. Herv. predikant te Rheden

RJK. KERK VORDEN
Zaterdag 17XX) uur; zondag 10.30 uur (crè-
dhe); door de week woensdag om 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoog-
mis) ; dinsdag om 19.30 uur en vrjjdag om
8 uur

ZONOAGSOIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijidag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Van Tongeren, telefoon 1678
s.vjp. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsiulten
bij de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur

WEEKENlIJ-, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

van zatterdagm. 12 uur tot maandagm. 7
uur en de komende week van 'a avonds 7
tot 's morgens V uur
H. Warringa en C. Warringa-Hendrdks, tel.
1277, Horsterkamip 3, Vorden

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wtjkge-
bouw, Burg. GaUeestraalt, tel. 1487. Spreek-
uur wïjkEuisters en uitlenen verpleegkundige
artakelen van 13-13.30 uur in het wtjkgeb.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tolt 16 uur. Op zon- en feest-
dagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur beulen met bellen uitslui-
tend spoedreoepten

TAPiEC/rJE-DEK-JE
Hele maand juli: mevr. Wolters, tel. 1282,
graag bellen tussen 8.00 en 9.00 uur

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook bulten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het poütleburo, tel. 1230
of de families Eijerkamp tel. 1386 en Klein
Hekikeider (boekhandel Hassflnk) tel. 1332,
gebeld worden

BEGRAFENISDilENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden,
tel. 1346; btj geen gehoor 05750-12931

GEZINSV1ERZORGING EN '
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrfldag van 9-9.30 uur in de konsis-
tortekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129
Voor het maken van afspraken ia het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 057Ö3H2345

MAATSOHAPPELIJK WERK
spreekuren in de koneistoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9-<l7 uur, tel. 05763-2345

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45
tot 19.40 uur in het Groene Kruisgebouw

STANKMEDDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-402220

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Wamsveld, tel. 05750-
15603. Openingstijden: ma., di., do. en vr.
10.30-12.30 en 17̂ 19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gesloten

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 jr.

maandag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag 14.00-17.30 u.

18.30̂ 21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag 14.(XHL7.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag

voorleeabalfuurttje
14.00-14.30 u.

donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 14.00-17.30 u.

18̂ 0̂ 21.00 u. 14.00-17.80 u.



Aanbieding

COLA

Altijd weer

met de
voordeligste

koopjes!

Aanbieding

Pruimen

WIENER

SCHNITZEL
100 gram

Stooflappen
kilo

•MALSE

BIEFSTUK
250 gram

VLEESWAREN;

LEVERKAAS
100 gram

ROLSPEK
150 gram

METWORST
100 gram

BACON
100 gram

LITERPAK

VOLLE MELK
voor

LITERPAK

YOGHURT
van 122 voor

VANILLE OF CHOCOLADE

MAGERE VLA
liter

5 STUKS

van 125 voor

COMBANO

SHERRY
ECHTE SHERRY

UNOX
kiP
tomaat

literblik van 245 voor

HERBA

APPELMOES
3/4 pot

CALVE

borrelnootjes
van 179 voor

van 199 voor

AARDBEIEN ABRIKOZEN

Vrucht, rondo's
van 140 voor

RESI

frituurvet
500 gram

•POT

appelstroop
nu voor

SPECIAAL

pannek. mix
500 gram v. 112 v.

Toiletpapier
4 rollen

ROBIJN

wasverzachter
\V2 liter van 316 voor

SPAANSE

meloenen

HOLLANDSE

sperziebonen
500 gram

••MALSE

SLA
2 kroppen

BLOEMEN EN PLANTEN

MINI-GLADIOOL

Confilly
per bos

CHINEES

Lantaarnplantje

GEBROKEN

RIJST
kilo

••
PAK

BAMBIX
van 114 voor

•••••

BOEMKOE

NASI GORENG
zakje

••

POT

KNAKWORST
nu

A*O,meer
dan alleen maar

voordelig

ALBERS - VORDEN
Geldig donderdag, vrijdag en zaterdag



Jonge
genever

FLORIJN

VÏEUX
liter

BOOTZ

LIKEUREN
div. smaken van 995 voor

SHERRY
fles van 12,25 voor

COEBERGH

framb. brandewijn 'M O R
liter van 12,90 voor

Vruchtenstam

Gezinscarree

250 gram nu

paneermeel
pak van 79 voor

CALVE

slank o naise
gratis armbanden nu

Vruchtengries
zakje van 89 voor

DRAAGKARTON

WITTE REUS
van 598 voor

Stuurde u ons (bloemen, een
ibrdef of een kaart?
Verraste u ons met een ge-
schenk of feliciteerde u ons
persoonlijk bij ons 25-jarig
huwelijk ?
Wij zeggen u daarvoor op
deze wijze hartelijk dank.

Faro. G. H. Kornegoor

Vorden, juli 1976
Kostedeweg 10

SpoedigevaJl'len worden waar-
genomen door tandarts
Edens of door tandartsen
uit de omgeving

Te koop: g.oJh. bromfiets,
Ba/tarvette t.e.a,b.
G. Wolsirag, Jiulianalaan 20,
Vorden

Gevraagd per l augustus:
net meisfje vioor 3 dagen per
week in de huishouding,
leeftijd ca 18 jaar.
G. R. van Neck, Vordense-
weg 70, Hengelo Gld., tele-
foon ö5753-ia21

l augustus
AUTOCROSS

Vorden

Te koop: Eend b.j. 1968,
km-®tand 79.000. Te bevr.
Banertkamip 3, Kranenburg,
Vonden

Te koop: plm. 30 are gerste.
Briefjes inleveren tot zater-
dag 17 jiuili 6 uur bij J. Klein
Tiessinlk, Almeniseweg 54 te
Vorden

Te koop: zjg.a.n. 6-persoons
bunigaJowitent (de luxe) 4
weken gebruikt.
H. K. van Gelreweg 35 Vor-
den telefoon 05752-1753

Te koop:

boerenkool
spruit, knolraap, sla,
selderie, peterselie,
spits- en savoiekool-
planten

KLEIN GELT1NK,
Klein Garmel, Schuttestr. l,
Vorden

>: hooi en stro, uit
leverbaar.

H, R. H. Eggink, Emmel-
oord, Onderduikersweg
30c NOP tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of

.18-214

PIJPROKEN
MANNENWERK!

kromme pijpen
stoere pijpen
vlotte pijpen
rechte pijpen

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tri. 1553
Kreddller-CToret, ƒ250,—.
Beekstraat 4, Hengelo Gld.

l augustus
AUTOCROSS

Vorden

UNIQUE
hondenpension
hondenkapsalon
Prima verzorging van uw
hond tijdens vakantie of
weekend.
Veterinair toezicht. Nieuw
gebouwde, 's winters ver-
warmde kennels. Opname
van loopse teven.
Wassen, trimmen, scheren
en sHiowklaar maken van
alle hondenrassen.

Diepgevroren gemalen
runderpens p. kg 1,75
Runder pens In
stukken p. leg 2,—
Gemalen rood-
vlees p. kg
Piittah honden-
brokjes p. 25 kg

2,15

35,-

Het bruidsiboeket is al geplukt
en ook de automobiel dde ons op
donderdag 22 jojitó a.s. naar het
Hengelose gemeentefhuia zal rijden,
waar ons huwelijk om 13J30 uur
wordt voltrokken, is al besteld.

In de R.K. kerk te Hengelo Gld.
aal pastoor Redkens ons huwelijk
om 14.00 uur inzegenen.

Het enige dat wij nu maar hopen is
dat u ons een onbewolkte toekomst
iwilt komen toewensen tijdens onze
trouwreceptie van 16.00 tot 17.00 uur in
zaal WcnUbiink, Dleekstraat 3 .Hengelo Güd.

TINI GROOT BRUINDERINK EN
HENK SCHIMMEL

juni 19(76
lekinlk 22, Hengelo God.
H. van Bramerenstraat 6, Vorden
Toekomstig adres: Het WlemelMnik 4 .̂, Vonden

Qp zaterdag 17 juli zftn wy 40 jaar getrouwd.
Wq hopen dit saJmen te vieren met onze kinderen
en kleinkinderen.

H. HISS1NK
A. HISSINK-SCHOLTEN

Vorden, juli 1976
Raetigertweg l

Receptie van 19.30 tot 21.00 uur in aaal Smit,
Dorpsstraat 10 te Vorden,

Nog onverwacht is uit onze fiaaniliekrinig wegge-
nomen onze geliefde broer en zwager

OERRIT ANTONY VAN ZUILEKOM
echtgenoot van B. Th. Renslnk

op de leeftqd van 68 jaar.

Vorden: Pam. Offereins
Ede: Fam. Lenderinik

Vorden: 'Fteum. E. vanZuilekom
Vorden: -Fam. Ntjenhuas

Vorden, 7 jul 1076

Wegens vakantie

ten
van 19Wt en met 24 juli

SCHILDERSBEDRIJF EN VERFHANDEL

J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - . Telefoon 05752-1567

Wij zfln wegens vakantie

van 19 juli t/m 2 augustus

gesloten

SIEMERINK
JUWELIER HORDOGER OPTICIEN

ZfutpherLseweg 7 - Vorden

ONZE HERENSALON
ia wegens vakantie

gesloten
van 22 juli t/m 9 aug.

KAPSALON

G. J. Heersink
Telefoon 1210

Wegens vakantie

gesloten
van maandag 19 juli tot
en met woensdag 21 juli

G. R. van Neck
VoUdenseweg 70 - Hengelo Gfld. - Tel. 05753-1321

WV Vorden
Ktntoor: Zutphenseweg 16 - Telefoon 1386

EBte maandagavond
Avondwandeling onder leiding langs de mooist*
plekjes van Vorden, vertrek vanaf Marktplein. In
Juni en JuOd vertrek 19.30 uur. De kosten bedragen
ƒ l, — pjp., kinderen ƒ 0,00

Elke woensdagmiddag
Adhtkastelenifietartxxiht onder deskundige leiding.
Vertrek om 1350 uur vanaf het Marktplein. De
kosten zjjn ƒ 2, — p.p. en ƒ l, — beneden 16 jaar.
Te beginnen 16 juni. Hieraan is een leuke foto-
wedstrijd verbonden; inlidhMngen hierover bfl het

Donderdag 15 juli
Verondca diivfr4n-«how in aaal Simdt, aanvang
20.00 uur. Donderdag 15 juili tevens braderie

Donderdag 15, vrijdag 16 en
zaterdag 17 juli
Kermis

Vrijdag 16 juli
Bezachtiginig pdnètum landgoed „De Belten". Kos-
ten ƒ 2,60 p.lp. Voor eventuele deelname opgeven
bfl het sekretartaat VW

Zaterdag 17 juli
Paardenflaïng oonooairs, terrein naJbö Huize
't Enzeiinck (ingang Van Lennepweg), aanvang
9.00 uur, toegang gratis.

Zondag 18 juli
PonyHConcours, aanvang 8.30 uur terrein nabfl
Huize 't Enzenindk (ingang Van Dennepweg) .

Dinsdag 20 juli
Gelderse avond op de boerderg Het Schimmel met
dia's en Adhterhoekse verhalen, aanvang 20 uur.

Woensdag 21 juli
Finale touiwtrekwedistrjjdien om het kampioen-
schap van Vorden, aanvanig 19.30 uur terredn nabfl
het gytmnastieklökaa'l

Zojuist ontvangen

zeer solide

terrasstoelen
weerbestendig
speciale prijs

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Bij de Warme Bakker
komt u er achfer
wat vers brood eigenlijk is I

BAKKERIJ

VANASSELT
Zutphcnseweg — Vorden — Telefoon 1384

Vanaf 15 juli

OPRUIMING

A Sla, Ruurlo, telefoon
05736-386.

bij

(•CSCHUHI



GRAN
22- 23- 24 JULI

VELE KOOPJES WAARONDER

Verder nog vele koopjes
aanvang donderdag 22 juli 's morgens 9 uur.

U wordt met groepjes van drie binnen gelaten.

Voor elke 10e betalende klant een

STEREO HOOFDTELEFOON
ter waarde van f 25,95

• GRATIS
(zolang de voorraad strekt)

KOOP UW KLEURENTELEVISIE OF HI-FI
STEREO-INSTALLATIE BIJ DE VAKMAN

DIE ZE OOK REPAREREN KAN

1 Kleurentelevisie 47 cm. beeld
goed beeld en geluid f300,-
Diverse zwart wit T.V.'s
reeds voor een appel en een (hard gekookt) ei

1 Portable bandrecorder
voor een doos haantjes (12 stuks) van 1 kilo per stuk

1 Portable radio
voor een kanarie (liefst in kooi)

1 Radio
voor een, dubbeltje met beeld van koningin Wilhelmina

SOLDESCHAUB-LORENZ

Radio- t.v. speciaalzaak

Stations^ l - Vorden - Tel. 2577 b.g.g. 05730

Wij repareren alle apparatuur, ook als deze niet bij ons is gekocht

CONCORDIA Hengelo Gld.

HENGELOSE KERMIS
Vrijdag 16 juli

oergezellige stemmingsmuziek met

The Moodchers

DANSEN
beide dagen m.m.v.

De Musketiers

A.s. donderdag 15 juli begint onze

Alle restanten
* JAPONNEN - BLOUSES

* ROKKEN - TRUITJES

* OVERHEMDEN EN STOFFEN

tegen werkelijk

FANTASTISCH LAGE PRIJZEN!

f

Konfektiebedrijf

Lammers
Zutphenseweg 29 - VORDEN

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••v*

SEIZOEN-
OPRUIMING

DUUiRT TOT EN MET ZATERDAG
24 JUUI

Damesjaponnen 25,00

Pastunette b.h. 2,50

Wollen kinderdekens 13,50

Flanellen luiers l ,50

Kinderlaken sets 12,50

Schorten en dusters 4,95

Restant overhemden 15,00

Damespantalons 19,75

Restanten voor weggeef-
prijzen

H.LUTH
Nieuwstad Vorden

BOEKHANDEL HIETBRINK
Vonden

Kom eens kijken

AUTORIJSCHOOL
BULTMAN

Wij lessen in BMW en
D AF (automatic)
VAMJOR en M.I. gediplomeerd,
in het bezit van het rtjikstinstnüctefurs-
bewjjs

HERTOG KAREL VAN GELREWEG 35
TELEFOON 05752-1753

De rijschool voor Vorden en
omgeving

CONCOURS-HIPPIQUE
Zaterdag 17 juli PAARDEN
(selektie voor Gelderse Kampioenschap-
pen)

Zondag 18 juli PONY'S

Beide dagen van 9-12 uur dressuur en
van 11-16 uur springen en parade

Terreinen : fam. Berendsen nabij
Huize 't Enzerinck

TOEGANG GRATIS

Organisatie:

L.R. en P.C. „De Graafschap"
telefoon secretariaat: 05752-6831

KNALPRIJZEN IN ONZE

a.s. donderdag 15 juli o.a.:

CORDUROY PANTALONS vanaf 5,00
SPIJKERBROEKEN 15,00

ZWEMBROEKEN vanaf 1,25
ZWEMVLIEZEN (plastic) 1,95

DAMESSHORTS vanaf 2,50
ZONNEHOEDJES 2,50

BADTASSEN 2,95

KOELT ASSEN 19,95

SPORTBROEKJES vanaf 1,25
TRAININGSPAKKEN vanaf 25,00
en nog vele andere artikelen bij

Zutphenseweg 9 - Vorden
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38e jaargang nr. 19 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
CARLO JAS (15) VOLTOOIDE ALS UITVERKORENE VAN
HET STEDELIJK LYCEUM EEN TRIMESTER AAN DE
HAILEYBURY KOSTSCHOOL IN ENGELAND
Elk jaar organiseert de Haileybury school uit Engeland een zgn. music-tour naar het
vasteland van Europa. Het is een traditie van de school dat een jongen uit het land
waar de tour wordt gehouden, wordt uitgenodigd om voor één trimester (drie maan-
den) het leven op een Engelse kostschool te volgen.
De reden hiervoor is dat de muzikanten en zangers tijdens de tour geheel kosteloos
bij gezinnen In dat land verblijven. En hiervoor wil de school iets terug doen. Eind
maart zijn jongens en meisjes van deze Engelse school een poosje te gast geweest
bij ouders die leerlingen hebben op het Stedelijk Lyceum te Zutphen.

De jongen dde wondt uitgenodigd voor een
teglenlbezoek behoort veelal op de bewuste
school bot één van de beste leerlingen. Wel,
de 15-jarige Canlo Jas uit Vonden (5e klas
gymnasium B) voed deze eer te beurt en
vertrok op maandag 19 april (toen reeds
vast atonld dat hij op school ,,overging") per
boot naar Harwich, waarna hij 's avonds in
Londen werd opgewacht. Gauiw naar bed,
want dinsdag begon de schooi reeds.
Deze middelbare Engelse kostschool, gele-
gen op 40 kilometer afstand van Londen in
de provincie Hertfordishire, is een interna-
tionale kostschool mot behalve leerlingen
uit Engeland o.im uit Afrika. Zo volgt daar
bflivoorbeeild een kleinzoon van wtjien keizer
Haille Selassie daar lessen.

Zondagnacht te Carlo Jas boordevol indruk-
ken van zyn Engelse schoolavontuur in Vor-
den teruggekeerd. „Ik heb het voor geen
goud willen missen", zegt hij. Tyd om met
de handen over elkaar te gaan zitten heeft
hij niet gehad. Een daig na aankomst moest
hy* er volop „tegenaan".

Aüs keuzepakket nam Carlo de vakken
scheikunde, wiskunde en natuurkunde met
aJis bglvakken Latgn en tekenen. „De Engel-
se taal heeft mg niet veel problemen opge-
leverd. Veel termen dde bij deze vakken
worden gebruikt, zijn internationaal", zegt
Carto, die opmerkt geen tgd te hebben ge-
had om heimwee naar huis te krggen.
De sohool daar diuunt van maandag tot en
met zaterdagmorgen. „De wijze van lesge-
ven verschilt niet veel vergeleken bij hier
in NeiderQanid. Wel zijn de leerlingen zeer
gediciplineerd. Ik ben ook van mening dat
ze veel harder werken. Minimaal zgn ze 36

uren in de week bezig. Daar krgg je wel
zeMdidpline van."
Döze Engelse kostschool, die bij de Briitten
in hoog aanzien staat, is ongeveer te verge-
lijken met een Atihenum en gymnasium bij
ons. De leerlingen verlaten de school (be-
haOive bij vakanties en long weekends) bijna
nooit. Vandaar dat er veel wordt gedaan
opdat zij zich thuisivoelen. De school is nl.
ingedeeld in elf hudizen.
,,Elk huis heeft zijn „housemaster" die fun-
geert als een soort tweede vader, terwijl
zijn vrouw de moederrol vervult. Met deze
mensen heb ik veel kontakt gehad. Ook was
er de eertste twee weken voortdurend ie-
mand brj me om me wegwijs te maken in al-
lerlei zaken. Het leggen van kontakten
'heeft me trouwens weinig problemen opge-
leverd. Ik heb er veel vrienden gemaakt",
zegt Carlo.

Honger heeft hy' ook niet gehad. „Vergele-
ken b\j daar verhonger je hier", zegt hy gek-
scherend. Driemaal per dag een warme
maaltijd, hoewel je moet wennen als je als
ontbyt witte bonen met tomatensaus op je
bord krijgt."

Op een Engelse kostschool rondlopen in je
edgen „ikloffie" is er nliet brj. Het dagelijks
tenue bestaat daar uit een tweed j as, grijze
broek, wit overhemd met een stropdas.
Zondags is een donkergrijs kostuum ver-
plicht. „In Engeland is dit de normaalste
gang van zaken. Zoiets is in Nederland on-
denkbaar. Ook is het verboden te roken en
te drinken. Desondanks is er toch veel gein
onderling", zegt Canlo.
Carlo Jas, die over een paar jaren een we-
tenschappelijke opleiding aan een universi-

teit wil volgen, heeft op de kostschool van
Haileybury (in totaal zgn daar 500 leerlin-
gen) een uitstekende indruk achter gelaten.
Bescheiden als hij is, wil hrj hierover niet
veel vertellen. Hij omschrijft het als vrij po-
sitief.
In een rapport diat over hem Ls uitgebracht
staat echter dat zgn Engelse leraren vol lof
over hem zijn. ,,He was excellent and it was
a real pleasure to have Garlo at Hailey-
bury." Carlo ontving de „House Work Pri-
ze", een onderscheiding die alleen de betere
leerlingen ten deel kunnen vallen.

Staringavond
sloeg rekords
De Staringavond die dinsdagavond in het
kader van het VVV-izomerprogramma werd
georganiseerd, sloeg qua belangstelling alle
rekords. Vele vakantiegangers waren naar
de kapel getogen waar zij werden verwel-
komd door de. Krajenbriink.
Ir. D. M. W. Staring, een nazaat van de be-
kende dichter, vertelde de aanwezigen hier-
na het een en ander over zgn oom. Vervol-
gens stond er een wandeling door de tuinen
op het programma. Toen het gezelschap
was teruggekeerl stond de koffie in de ka-
pel reeds Maar.
Ds. Krajenlbrink droeg gedichten van de
dichter voor, terwgl hg tevens dia's vertoon-
de over kasteel de Wüldenlbordh. en de ande-
re kastelen in Vorden. Het geheel viel bij de
bezoekers in goede aarkïe, zodat niet behoeft
te wonden getlwg'feld of dinsdagavond 3 au-
guistuis, wanneer er weer een Staatingavond
op het programma staat, het opnieuw „vol-
le bak" wondt in de kapel.

Veronico drive-in
show in Vorden
Donderdagavond 15 juli is het zover, dan
komt de iVeronica dTüvenin slhow, onderdeel
van de Veronica-ommepiorganlisatie met de
d. j .'s Lex Harding en Jaap Poort naar Vor-
den.
De Verondca drive-in show is één van de
oudste, zo niet de oudste omroep drive-in
show van Nederland, daar zij reeds in de
woelige dagen van het legendarische zend-

schip Radio Veronica draaide, voornamelijk
in helt westen van het land.
Sinds ;de Veronica Omroep Organisatie op
l januari op de radio en sinds l april op de
televisie uitzendt, kruist deze populaire
drive-.in show knis kras door Nederland. Om
ervoor te zongen dat zij per l oktober meer
zendtijd krijgt, werflt zij in de plaateen waar
hun drive-in shows komen, nieuwe leden.
Donderdagavond kan men zich ook in Vor-
den opgeven als nieuw lid bij de braderie-
stand van de fiirma Oldenkamp. Indien men
dit doet, krijgt men een tegoedbon waarmee
men een Ijp. voor één gulden kan krijgen.
De Veronica drive-in show welke zich ook
nog bedient van een video-show, waarmee
men alle Top 4-0 artiesten „in levende lijve"
kan aanschouwen, start in zaal Smit te
Vorden. De organisatie is in handen van de
firma Oldenkamp en de Stichting Jeugdso-
ciëtedt Vonden.

Vonden '6g In de Dennen
etitie Drumband Sursum Corda in het

Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorfl vanaf 14 oktober

g volleybalver. Dash gymnastiek-

Maandag:
Bibliotheek van 14.00-17.30 uur
Repef, Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus fan 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Repetitie muziekver. Concordia in zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum
Elke Ie en 3e maandag van de maand Poto-
hobbyclub, Studio Dolphfln
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)

Dinsdag'v
Elke dinsdagavond Sport Real op de groen-
stroken langs Het Wiemelink.
Dinsdagavond zomertraining zwem- en po-

iningsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Elke dinsdagavond: wintertraining zwem-
club in Eefde
Elke dinsdagavond Volksdansen In Chr.
Huish.school ojl.v. mevr. Annelies Tflman
Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en jeugdmajorettes
Sursum Corda in de gymzaal van de huis-
houdschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gymnastiekver. Sparta: (huisvrouwen)

Donderdag:
Donderdagavond zomertraining zwem- en
poloklulb Vorden '64 In de Dennen
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum

Vrydag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Traningsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta: (jongens)
Jeugdsociëtedt open van 19.30 tot 22.30 uur

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevor-

derden blokfluit, beginnelingen melodlka
Trimmen bfl de picknickplaata Wildenborch
Padvinderij bg~ troephuls verkenners, welpen
Kinderklub De PluitertJM In De Voorde;
Kinderklub De Kruimels In het Jeugdcen-
trum,; Meisjesklub De klub van 20 in het
Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta: (jongens)
Jeugdsociëtedt open van 19.30 tot 23.00 uur

Zondag:
Jeugdisociëtedt open van 20.00 tot 22.00 uur

Juli:
15 Veronica Omroep Organisatie Diive-in-

show in zaal Smit met Lex Harding en
Hans Mondt

16 FlLm Fernandel, Hotel Bloemendaal
17 KMingconoours voor Paarden. Selectie

Gelderse kampioenschappen
18 PonyoonoouTB. Terrein nabij Huize En-

zerinck
24-NÏl juli CJV kamipweek

Augustus:
8 Viswedstrg'den De Snoekbaars

ld Bloemischikcursrus FïloraMa in 't Jeugd-
centrum

23-27 Zwemvierdaagse onder leiding van
Z en PC Vonden '64

25 BJoemschikcursuB FloraJUa in 't Jeugd-
centrum

29 ViswedstrgVlen De Snoekbaars

September:
l Biloemisondkoursus Floralia in 't Jeugd

centrum
8 Blüemsdhdkcursus FloraMa in 't Jeugd-

centrum
15 Bloemischiikcursus Floralia in 't Jeugd-

centrum
23 BJoemschdkcursus Floralia in zaal ho-

tel Bakker

Oktober:
9 Viswedstrg'den De Snoekbaars

De besturen van oe verenigingen worden
verzocht hun aktivitelten aan ons doo* te
geven dan kunnen deze In deze rubriek
worden opgenomen.

Jong Gelre en
Fernandel
Vrg'daigavond heeft Jong Gelre te Vorden
voor haar leden een filmavond op het pro-
gramma staan. In hotel Bloemendaal wordt
dan de film gedraaid „Staatsvg'and no. l"
met in de hoofdrol Fernandel.

Zaterdag en zondag paarde/ponycon-
cours van L.R. De Graafschap
Het komende weekend zal Vorden in het teken staan van de paarde- en ponysport.
Begin van dit jaar kreeg de L.R. De Graafschap het verzoek van de Gelderse Bond
om een kringconcours te organiseren. Dit concours (voor paarden) zal zaterdag wor-
den gehouden nabij verpleeginrichting „Het Enzerinck".
Dit evenement is tevens een selektiewedstrijd voor de Kring Berkelstreek. Bij de
dressuur zullen nl. de nummers 1 t.m. 3 en bij het springen de eerste twee rijders
worden afgevaardigd naar de kampioenschappen van Gelderland die in augustus in
Brummen zullen worden gehouden.

In totaal zullen in Vonden ruim 100 ruiters
acte de présence geven. De deelnemers zQn
afkomstig van: De Hameüandruiters (Gees-
teren), LJR. Ruiurlo, De Luchte (Lochem),
St. Steffenruitens (Laren), De Graafschap
(Vorden), De Bergnuiters (Barchem), Sem-
per Fiideliius (Gorssel) en de rtjverendging
GorsselHZaitipIhen.

De oprichter en- e re-voorzitter van De
Graafschap, de heer W. A. v. d. Wall Bake,
zal de ^^tt>ektie vermdhten. Onder leiding
van parwrerslbouwer de heer H. Hietlbiink
heeft men de afgelopen weken bg" de orga-
niserende vereniging de handen danig uit
de mouwen moeten steken, teneinde d« deel-

zo aantrekkelgk mogelijk par-
koers 1|k te schotelen.

Het progümma begint zaterdagmorgen met
de dressuur. Daarna staat het Bespringen
op het programma. Direkt na afloop van de
B-dressuur wondt de capriHi-proef gehou-
den. Het miididagpnagramma begint met bar-
rage B-springen en L-apringen (ibarrage di-
rekit daarop volgend). Daarna vindt de pa-
rade plaats waaraan door alüe ruiters zal
worden deelgenomen. Tot slot volgt dan het
M-springen waarna de prg'isaiiitreiking zal
plaatsvinden.
De jury zal bestaan uit G. J. Boom (Bar-
chem), G. Groenewoud (Ooaterhout), mevr.
Groenewoud-Gramser (Oosterhout), H. J.
Reurink • (Geesteren), E. J. Vleemingh
(iSteenderen), A. Woestenenik (Laren), H.
J. Woestenenk (Laren).
In aansluiting op het paardeconoours van
zaterdag wordt er zondag een ponyconcours
hippique gehouden waaraan ook zo'n 100
personen aullen deelnemen. In dit geval niet
alleen deelnemers uit de Rdmg Berkedstreek
maar uit de gehele omgeving.

Het bestuur van De Graafschap is op het
idee gekomen dit concours te organiseren
omdat de attributen van zaterdag er dan
toch nog staan. Bovendien nemen jongelui
van de ponyclub overal aan wedstrijden
deel. „Het wordt dus tijd dat we voor hen
iets terugdoen", zo redeneert het bestuur.

j Hét programma voor de zondag ziet er als
volgt uit: start met afdelMngs en individue-
le dressuur waarna L-springen gevolgd door
de parade en prijsuitreiking van de 's mor-

FOTO-
STRIP.
VER-
HAAL
praktische tips
voor fotograf en
in de vorm van
een foto-drieluik

Zondag zijn we met z'n allen naar de manege geweest. De kinderen hebben
vriendinnen, die paard rijden en ze wilden eens zien, hoe dat precies in de
paardenwereld toegaat. Ik liet me gemakkelijk strikken, omdat ik het gevoel
had, dater "voer" zouzijn voor mijn fotokamera. Ikheb me daar gelukkig niet
in vergist. Nu gaat het pad van een paardenfotograaf niet over rozen. Want ik
heb een gewone kamera, dus niet met een telelens. Als ik een foto moet nemen
van een paardrijdster, dan moet ik daarom tussen al die paarden door wel in de
buurt zien te komen. Terwijl er achter me een ander paard rakelings passeerde,
nam ik deze foto. Ruiter en paard staan kompleet op de foto. Maar de
achtergrond is niet fraai.

Gelukkig dachtïk aan de fototip, die ik als het e ven kan
graag in praktijk breng. Deze tip: bekijk het van alle
kanten. En omdat de kinderen toch nog druk aan het
praten waren met de meneer van de manege, ben ik die
amazone met de kamera blij ven volgen. En kon ik kort
daarna deze plaat schieten: de ruiter klopt het paard op
de hals. Leuk moment, ook beter als foto omdat ik door
een lager standpunt, het hoofd van het paard vrijstaand
heb gekregen tegen de lichte lucht. Toch is er iets mis.

Als ik later die derde foto bekijk, dan zie ik wat het is:
een paard en een ruiter moeten je aankijken. Dan krijg
je de beste foto. Dan ontstaat er een eenheid, die ook in
fotografisch opzicht prettig aandoet. En dan is het ook
helemaal niet erg, dat het paard niet tot zijn voeten op
de foto staat. Zo'n kleine foto-safari in een manege is
er het bewijs van, dat het vaak goed is om een onder-
werp van verschillende kanten te fotograferen. Want
vaak is de leste dan de beste.

gens verreden rubrieken. In de middaguren
begint het M-apnLngen
De jiury is als volgt samengesteld: G. J.
Boom ((Barchean), J. Heydnk (Lochem), K,
L. Klein Brdnke (Riuurlo), D. J. Kleinen
Traast (IBaithmen), H. J. Ubch/tenlberg (Nee-
de), H. J. Meoilenveld (iRuurlo) en de heer
A. Woestienenk (Laren).

Omdat de toegang gratis is, hebben de or-
ganisatoren goede hoop dat het komende
weekend veel bezoekers de weg naar het
concoursterrein zullen weten te vinden.

Touwtrekkom-
petitie ligt stil
De zomercompetitie van de Nederlandse
Touwitrekkers Bond ligt al enige tg"d stil. In
verband met de vakanties en mede door de
tropische temperaturen heeft het bondsbe-
stuur en de wedstr^dkommissie besloten
niet eender dan op 8 augiustus weer te star-
ten. Het is mogelijk dat al op zondag l au-
giustus een toernooi wondt gehouden omdat
de TTV Buisslöo - die op 27 juni haar toer-
nooi door de hitte niet door kon laten gaan
- dan op het CupaHterrein de gastheer ia.
Waairschgnljjk is dat deze uitgestelde wed-
strjjden pas na de laatste kompetitieizondag
(i26 september) worden gehouden.
De NTB-üaomerkompetfljtie is nu halverwege.
De achttallen uit de jeugdklassien A en B en
de 640 C en D klassen hebben er vier toer-
nooien opzitten, de overige klassen (720 kg
640 A en 640 B) hebben drie toernooien
achter de rug. In verschuilende klassen be-
gint er tekening te komen in de rangigst
waardoor de a.s. kampioenen al ruime vóór--
sprong hebben genomen. Na drie wedstrij-
den is de stand als volgt:

720 kg klasse 1. Bekveüd; 2. Keure; 3. Ei-
bergen; 4. Busslioo; 5. EHTC; 6. Noordgk.

640 A-küasse: 1. Eübergen; 2. Bekveld; 3.
Noondflk; 4. Vorden; 5. Batfamen; 6. Heure.

640 B-küase: 1. Warken; 2. Vlos-Bisons; 3.
Ketels; 4. BHTC; 5. Oosterwgk; 6. Eaber-
gen.

Na vier toernooien is de stand in de overige
klassen:

640 C-klasse: 1. Octopus; 2. Bathmen; 3.
Okia; 4. DVO; 5. Spontzacht Aalsmeer; 6.
Vios^Bisons; 7. RAF Monchen-Gladibadh; 8.
Lido.

640 D-klaase: 1. Eibergen; 2. Vorden; 3.
Bussloo; 4. Octopus; 5. Okia; 6. Achilles en
Bekveld.

Jeugdklasse A: 1. Oosterwgk; 2. Vorden; 3.
Bibergen; 4. Octopus; 5. EHTC.

JeugdkOasse B: 1. Bekveld; 2. Octopus; 3.
OosterwgTk; 4. EHTC; 5. Vorden; 6. Octo-
pus; 7. Bekveld.

De volgende wedstrfldien worden nog gehou-
den: zondag 8 augustus TTV Oosterwtjk
Zelihem (jeugd, 640 C en D); 15 augustus
Warken Warnsvedd (640 A en B en 720);
zondag 22 augustus Sportzacht Aalsmeer
(jeugd, 640 C en D); zondag 29 augustus
Noordgk Neede (640 A en B en 720); zon-
dag 5 september Bathmen (jeugd, 640 C en
D); zondag 12 september Buurse (640 A en
B en 720); zondag 19 september EHTC Eer-
beek (jeugd, 640 C en D); zondag 26 sep-
tember Bilbergien (640 A en B en 720).



Mog«n wij de anablsdhe gesohledischrövdnig geloven, dan is koffie in
fedte een jonge drank. Het gebruik van thee moet al tenminste twee
daiizend jaar oud zijn, koffie edhter is maar vflflhoniderid jaar jong.
Men beweert, diat «ien Mohamimediaaiis geestelijke die graag de nacht
biddenddoorbracht, aldh. in gebeid vertwijfeld tot de profeet wendde,
omdat hfl maar steeds door de slaap werd ovenmand. In een droom
gaf de profeet hem de oplossing. Hij wees hem een herder die hem
vertelde dat zfln geiten meermalen aten van bessen aan een bepaald
soort struik. De geiten waren daarna altijd zeer dartel en bleven de
gehele nacht wakker.
De geestelijke Ghadely maakte daarop van de bessen een aftreksel
en ondervond de opwekkende invloed van hetibrouwsel, dat hem in
staat stelde zijn nadhtelglk gebed voort te zetten.
De koffie heeft daarna zfln zegetodht uit het midden-oosten ingezet
toit het als favoriete drank van miljoenen ver de wereld werd ver-
spreid. Koffie kennen wij ook in ons land allemaal. Het wordt op
verschillende manieren gezet, maar de bekende filterteohniek heeft
het pleit wel .gewonnen, niet in ide laatste plaats door de sterke op-
komst van het elektrische koffiezetapparaat. Op dat ongeblik beztt
ongeveer 2/3 van de gezinnen zo'n apparaat. De laatste tijd is er
ook een groeiende voorkeur voor de andere vorm (van koffie als b.v.
mokka- en espresso koffie.
Espresso koffie kennen velen al door hun kontakten met de zuide-
Iflke vakantielanden en uiteraard door de rvele espressobars in de
grote steden. Espresso kreeg in korte tijd vede vrienden.
Goed nieuws voor liefhebbers van espresso. Moulinex bekend van
kleine elektrische huislhmtdelijke apparaten, brengt als eerste in
Nederland, een betaalbare espressonautomaat. Waren de prijzen die
men. tot dusver voor een espressonautomaat moest betalen vaak tus-
sen de ƒ 300,— en ƒ 450,—, dit nieuwe apparaat dat Moulinex in de
handel brengt, kost ƒ 195,— InkluaLef .twee specdale espresso kopjes!
Daarmee is zélf gezette, altijd verse espresao-ikoffie binnen het be-
reik van velen gekomen.

Elseviers groot rashondenboek
Iedere echte hondenliefhebber (kynofiel) aal het toejuichen als er een goed
verzorgd sn interessant boek over honden verschgnt.
Bij Elsevier is nu het Groot Raslhondeniboek verschenen en dat bevat uiter-
aard niet alleen de geldende, door de Fédération Cynologique Internatio-
nale erkende standaard voor 308 rassen, maar ook de ontstaansgeschiede-
nis van de hond zoals we die nu kennen krijigt uiitgiebreid aandacht.
Hoe weinigen weten nog iets van het oorspronkelijke werk, waardoor vrfl-
wel alle rassen een ziekere selectie hebben ondergaan en „ras" geworden
zijn. Steeds opnieuw worden we getroffen door de nauwe relatie die er
bestaat tussen mens en hond. We hoeven alleen maar te denken aan de
grote rol die de hond speelt in de literatuur en in de film. Lassie en Rin-
tinitin z$n voor velen nog onuitwisbare begrippen.
De zeer gevarieerde aanleg van de hond, waardoor hjj zich aanpast aan
veranderende omstandigheden, onderscheidt hem van alle andere huis-
dieren en heeft hem een verspreddongisgebied opgeleverd dat vrflwel on-
begrensd is.

De beschrgving van aBe 308 rassen begdnt met een korte geschiedenis van
het ras, daarna worden algemene kenmerken beschreven. Verder worden
bij ieder ras de standaardeisen vermeld. Aan de hand'van deze eisen kan
iedereen vaststellen of de eigen hond aan de standaard voldoet, te meer
omdat ook de gebruikelijke fouten en diskwalificerende fouten zjjn ver-
meld. Alle rassen zijn ingedeeld in categorieën: herdershonden, waak- en
verdedigingshonden, jachthonden, gezelschapslhonden en windhonden.
Elseviers Groot Rashondentooek bevat meer dan 600 afbeeldingen in kleu-
ren. De bewerkinj^ran dit prachtige standaardwerk was in handen
mevr. A. Gondr^^^-Ives Browne, vermaard internatinoaal

Of :Stukvtoor$hft:rcdeIijke argumenten voor het slopenvan nationale monumenten.

/
.

"••••''m..
Het zou Ictftnefl gebeWeö, dat UW tenderen later wat oude foto's^

ansichtkaarten zien en tot de conclusie komen, dat hun wereld er
eigenlijlrveel minder aardig uitziet dan de uwe eruit zag. Dat er tod»
wel erg veel waardevols uit het verleden is verdwenen. Dat er toch,

r wel erg veel historische monumenten zijn gesloopt .
Hieronder volgen een aantal redelijke argumenten, die u in de

*.. daarop volgende discussie met uw kinderen kunt gebruiken. Houd zo
bij de hand voor later. Alle kans dat u ze hard, heel hard, zult nodig
hebben.

3. Nederland waa onleefbaar geworden tils or geen goed*
verfceers- en vervoers-voorzieningen waren getroffen.

• •
1. Et moest ruimte geschapen worden voor Tronin£feow.

In de jaren na 1945 (zo zegt u tegen uw kinderen) nam het
,' aantal Nederlanders dramatisch toe. Daarvoor waren woningen nodig)

Hele nieuwe steden hebben we uit de grond gestampt Ea tja, daar*
voor sneuvelde hier en daar wel eens een monumentjes,

3. Er moesten go veel belangrijke dingen tfeoaüfen In on» Zonet
dot er èoen geld overbleef voor restauratie.

Hier kunt u • met reden nog steeds • zaken opvoeren als het
onderwijs en de onderwijsvernieuwingen, de sociale verzekeringen en
misschien het defensie-apparaat.

Even aanstippen bij dit punt, dat het (wegjvervoer voor '
Nederland een belangrijke bron van inkomsten betekent En dat er
een chaos was ontstaan, «onder behoorlijk Openbaar Vervoer.
Daarmee moet toch minstens het verliet van zo'n 30.000
monumenten al zijn goedgepraat; <"**li

1'-'A
A. Om Nederland werk en brood te geven, ma industrialisatie,

noodzakelijk.

Een argument waarvan de validiteit buiten kijf staat Roep in dit
verband eventueel uit: „Eén volk dat aan *'n toekomst bouwt ruimt
op wat do vooruitgang in do weg staat*

Hét lijkt onwaarschijnlijk dat uw kinderen de redelijkheid vut
deze argumenten niet zullen inzien. Maar het is even onwaarschijnlijk
dat zij erdoor overtuigd zullen raken.
Want veel redelijkheden te zamen kunnen een •• „̂  *̂ f fï,e\rt
onredelijk geheel opleveren: een toekomst
•onder verleden. feilen VOOr WC

Die toekomst zonder verleden is een uiterst gaaf) slOPGIU
sinistere zaak.'Laten wij ophouden met onszelf '
te' overtuigen van de noodzaak om alle mooie,
leerzame, lieve, waardevolle, leefbare zaken
uit het verleden te slopen. En een wereld te \,U/ ^4fiPMMS& V\ l "
bouwen waar eigenlijk geen plaats meer ia
voor speelsheid, romantiek,' menselijkheid.

Laten we er verzekerd van zijn, dat we
onszelf misschien nog kunnen overtuigen.
Maar onze kinderen niet meerl

Publicatie aangeboden door dit blad,
met de Stichting Ideële Reclame SIRE.

OP DONDERDAG 15 VRIJDAG
16 EN ZATERDAG 17 JULI

Op donderdag 15 juli
tevens braderie in de
Dorpsstraat en
Veronica's drive-in show
in zaal Smit

AL UW
VOORDEEL
IN DE

15 -16 -17 juli

DRIE DOLLE-DAGEN-PRIJZEN
IQ onze

* MEUBELEN
* GORDIJNSTOFFEN
* VITRAGES
* VLOERBEDEKKINGEN
EN U WEET TOCH HOE WIJ ONZE
COUPONS AFPRIJZEN ?

En ... tenslotte onze grote voorraad

MANOU
(ROTAN MEUBELEN)
moeren plaatsmaken. Daarom nu veel
voordeel.

Loopt u eens vrijblijvend door onze
meubelshowroom. U zult versteld staan !

inter-style
VORDEN, Dorpwtraat 22
TeL 05752-1314

signatuur van beter woonkomfort

WARNSVELD, Rijkwtraatweg 108
TcL 05750-17SS2



-T—

-SHOW
a.s. donderdag 15 juli om 20.00 uur in zaal Smit entree 4,50 - D.j.'s Lex Harding en Jaap Poort!!

Donderdag 15 juli begint onze grote seizoen-

ook ditmaal weer zeer vele
aanbiedingen

KOMPLETE EETHOEKEN
vanaf

TIENER SLAAPKAMERS
kompleet

DIVERSE BANKSTELLEN
ver beneden de normale prijs

495,-
295,-

KOMPLETE SLAAPKAMERS
vanaf

MATRASSEN
HOOFDKUSSEN GRATIS
1-persoons vanaf

MATRASSEN
2 KUSSENS GRATIS
2-persoons vanaf

SLAAPKAMERTAPIJT
per strekkende meter vanaf

495,-
495r

1Ï2,50

44,-
Zie ook onze zeer voordelige coupons

Ook op onze tcxticlafdeling zijn zoveel aanbiedingen dat een
bezoek aan onze zaak beslist de moeite loont !

TOT DONDERDAGMORGEN BIJ UW ZAAK:

WONINGINRiCHTiNG
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Zie etalages

PANNEKOEKEN ETEN OP
T MEDLER ! DOEN I

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

GEVRAAOD:

flinke huishou-
delijke hulp
2 x per week, werflctgden in overleg

J. J. Woltering en Zn. b.v.
Het Hoge 27 - Vorden - Telefoon 05752-1264

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1534

Ook op de bradérie

TE GEK
Bij inlevering van uw oude
tandenborstel een

Dr. BEST BORSTEL
van 2,95 voor

1,95
zolang de voorraad strekt

Drogisterij - Parfumerie
Schoonheidssalon

„De Oldftlleulle"
gedipl.8Trogist
Dorpsstraat 9 - Vorden

Zware eiken meubels
af fabriek

ridderfafel, kruispooffafel,
ronde kolomtafel, ronde
lage tafel, vitrinekast,
broodkast, mimisets

Interessante prijzen. Op bestelling
andere modellen.
Bezoek vrijblijvend onze toonka-
mer. Geopend op werkdagen van
8-5 uur of na tel. afspraak.

BIJENHOPS
RIJNHOUT BEWERKING B.V.
Vorden, Industrieweg 2, tel. 05752-1216
na 5 uur 1617

TOYOTA IfiYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Een kleuren-tv kopen
is een zaak
van vertrouwen!

Koop daarom bij een

SPECIAALZAAK

die u bij storing ook binnen 24 uur
kan en wil helpen !

Kleuren-T\*»speciaalzaak

„SMEITINK"
Goor, Kerkstraat 6-8, telefoon 2631
Lochem, Nieuwstad 5-7, telefoon 2404

Autobedrijf
Bennle Wentlng biedt te koop:

PEUGEOT 504 Diesel
FIAT 127
CTEROBN GS
OTPROEN 2OV 4
OPHL KAJDE7IT
CTTRQEN 2OV 4
CITROEN 2OV 4

1971
1973
1971
1971
1969
1972
1971

Vraag uitgebreide dokumentatle van de
TOYOTA bestel- en vrachtauto's.

OFF. TOYOTA-DEALER
Spalstr. 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

In onze aprulnünig vele nieuwe en gebruiMe

foto- en filmkamera's

tegen opruimingsprijzen
23ie onze

FOTO DOLPHIJN
V1OROEN

Dit is nergens anders
Tijdens de opruiming van 15 juli tot en met 31 juli

alle tapijten en gordijnstoffen

tegen couponprijzen

Tapijthal 't Hoge
VORDEN

Raad hoeveel dropjes er in de
fles zitten en win een reis naar l week volledig pension

Vertrek 18 augustus vanaf Schiphol

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
SCHOONHEIDSSALON

„De Olde Meulle



Donderdag 15 juli

bij

MET KNALKOOPJES
in Dames- Heren- en Kinderkleding
en in onze af d. Woningtextiel en meubelen

10% KORTING
op alle niet extra verprijsde artikelen

tot en met zaterdag 24 juli

Vrijdags koopavond RUURLO

OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING
bij

Dijkhof 's Groothandel b.v.
Teuge - Lochem - Zwolle - Ruurlo

Donderdag 15 juli a.s. 9 uur. Opruiming van toonzaal-
modellen alles onder volledige garantie en zeker onze
perfekte service niet vergeten !

U vindt een assortiment te kust en te keur w.o.

diepvriesklsten en -kasten, half koel half vries, dubbel-
deurs koelkasten, tafelmodel koelkasten, wasautomaten,
vaatwasiiutoniaten, droogautomaten, centrifuges, klein
hnishoudelyk, TV's kleur zwart-wit draagbaar, stereo
radio's HIFI, mono-radlo*s, transistor radio's, cassette
stereo radio's etc.

MOTORGAZONMAATERS, TUINMEUBELEN,
GEREEDSCHAPPEN ETC.

LET OP ONZE PLUSPUNTEN:
— grote keus - lage prfls - vtottte levering — eigien servicctdienst •— Dag-
en naohftsenvioe op ddepvrlezeiis — onze wagens zijn uMigeruBt met mobilo-
'foons — 24-uurs service op wiasautomiafen efec.- — vaJkkruiftdig'e reparaties en
aansludtinigen — eig'en ondendelenim'agiazijn — wjj staan 305 dagen per jaar
voor u klaar — voor geregistreerde hiandeLaren speciale kowdaities

, • •

EN TOCH . . IS

GRANDIOZE OPRUIMING
koopjesfestijn bij Klemacon

Vanaf donderdag 15 juli geven wij op alle stoffen en coupons

10 tot 60% korting
o.a. KATOENTJES van 6,90 nu 2,90 )

WITTE TERLENKA van 11,90 nu 6,90 (
ZOMERJERSEY's van 12,90 nu 8,90 \ atretot !

KLEMACON - RUURLO
SPOORSTRAAT 46 - TELEFOON 1348

ATTENTIE
Vanaf heden gaat de verkoop van
brood en banket verder in onze zgn.

NOODWINKEL OP HET TERREIN VAN
DE ZUIVELFABRIEK

Ons bestaande winkeltje wordt afgebro-
ken in verband met de uitbreiding van
de firma Lammers, gelijkertijd wordt
met de bouw van ons huis met winkel
begonnen.

BERTY EN TONNY SCHURINK
Burg. Galleestraat 26 - Telefoon 1877 Vorden

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon t)57:"ï2-l;»1-t

Inwoners van Vorden en omstreken
Als de Heere Jezus komt l
Of als u sterven moet I

Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten?
Amos 4:12

2e Bent u gered van het komende oordeel?
Rom. 8:1, 38

3e Bent u op weg naar de hel of de hemel?
Joh. 3:36

Wilt u hierover meer weten?
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Luister naar de Bijbelse boodschap van de

E.O.
&e Vraag gratis: a) Bijbelse lektuur; b) een

persoonlijk gesprek; c) een Bijbelstudie aan
huis.

STICHTING GOSPEL (evangelie) ARBEID
Postbus 1024 - Warnsveld

PARIAftf"
Honderden
bankstellen
eethoeken
salontafels etc.

worden iedere week in onze 7 showrooms
verkocht tegen de allerscherpste prijzen.
PARIAN geeft u de gelegenheid iets heel
moois zeer voordelig te kopen.

— Deskundige voorlichting
— Gratis thuis bezorgd
'•— 5 jaar garantie op de

konstruktie

PARIAN MEUBELEN
DIEREN
Wilhelminaweg 82
Geopend van 10.00-17.00 uur. Maandags ge-
sloten. Vrijdag koopavond.

„VORDEN"
vraagt een

KASEMPLOYE
die bg gebleken gescMkitiheid na een inwerfkperiode zal
kunnen optreden als plaatsvervangend hoofd van de af-
deling. Tot zijn taak zal mede behoren het verzorgen
van de buditeniaittingen.

Vereisten voor deze fiunktie zijn:
Leeftijd tot 25 jaar.

— Opleiding minimaal Mavo, Mefat aangevuld met
praMgikdiplüima boekJhauden.

— Praktische ervaring kan tot aanbeveling strekken.

Wij bieden:
— Een aanitreWkeliölk salaris.

Goede secundaire arfbeidsivioorwaarden waaronder
eten pensioenregeling en een bedrtjfsspaarregeiling.

Schriftelijke sollicitaties met volledige inlichtingen betreffende opleiding
en eventuele referenties, vergezeld van een recente pasfoto kunnen worden
gezonden aan de direktie der bank, postbus 28 te Vorden

IN ONZE

o.a.:

10% korting
OP PIEDRO EN RENATE
KINDERSCHOENEN

ZWEEDSE MUILEN
vanaf .

LEREN DAMESSANDALETS
met kurkhak, nu

LEREN DAMESTASSEN
nu

ENZ. ENZ.

Kijk eerst bij

29,90

19,90

29,-

WULLINK
Vooraan in schoenmode
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN

•..«' •

rvoordelig
aanbieding onze

GROTE
ZOMEROPRUIMING

Profiteer snel!
HENGELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583::̂ ::̂ ^^^^^ :̂:̂ :̂ :̂̂ ^ :̂x :̂:̂ ::̂ •:̂ :̂:::̂ •̂:̂ ^ :̂:̂ ^^^ :̂::;

Welkoop is weer 's goed
voordeliger. Voor iedereen!
Van 15 juli t/m 5 augustus
krijgt U bij Welkoop, zolang
de voorraad strekt, extra '
opruimingskorting op
tientallen artikelen uit ons

uitgebreide assortiment
tuinmeubelen en
tuinaccessoires,
hobby- en doe-het-zelf

artikelen, diervoeders en
dierbenodigdheden en
landbouwgereedschappen.

Knnotgebltten-reparatto

Drogisierij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Goede en voordelige

damesconfectle
vindt u bij de

grote matenspecialist

CONFECTIEBEDRIJF

LAMMERS
Vorden Zutphenseweg 29

Indien nodig maken
wij naar maat

Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

Aardappelen te koop. Groot
Roestink, Toveratraat 18,
Baak.


