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Orgel, trompet en fluit in Herv. Kerk.
Drie instrumenten werden vaardig en vakkundig bespeeld tijdens het tweede
concert, dat in het kadar van het V.V.V.-zomerprogramma dinsdagavond j.l.
gegeven werd in de Hervormde Kerk te Vorden.

Het orgel, bespeeld door Ton Zwartkruis
uit Deventer; De fluit, bespeeld door
Ginie de Noord; De trompet, bespeeld
door Rob Zwennis.
De organist opende het concert met een
werk van Georg Böhm: "Wer nur den
lieben Gott laszt walten". De fluitiste
Ginie de Noord speelde samen met de
organist Ton Zwartkruis twee werken:
De Sonate in B dur voor fluit en orgel,
van Carl Ph. ES. Bach en De Sonate
voor fluit en orgel in G-moll, van joh.
Seb. Bach.
Feestelijk werden de fluittonen de kerk-
ruimte ingefloten, terwijl de orgeltonen
voor een stevige, goede ondergrond/be-
geleiding zorgden.
Het was dan ook een streling voor het
oor van het aandachtig luisterend-genie-
tend gehoor.

Vervolgens dreef de trompettist Rob
Zwennis stevigstoer de juichende trom-
petklanken door de dorpskerk, samen
met de organist in het werk: Trompet
tune voor trompet en orgel, van Joh.
Stanley.
De organist speelde verder nogS: Win-
decken daer het bosch afdrilt, waar-
schijnlijk een werk van J.P. Sweelinck;
De Sonate in D dur, van Domenico

Scarlatti en Praludium en Fuga in C
dur, van Joh, Seb. Bach.
Ook na dit tweede concert was er weer
de goede mogelijkheid om elkaar te
ontmoeten in het gemeentecentrum van
de Herv. gemeente "De Voorde" en er
samen koffie te drinken. Jammer eigen-
lijk toch dat de belangstelling (getalsma-
tig) voor deze goede concerten niet wat
groter is!
Hoe dan ook zij of hoe dat ook komt, de
aanwezigen genieten er van. En daar
gaat het om.
Het volgende orgelconcert staat gepland
op dinsdagavond l augustus in de
Vordense dorpskerk. Genoemde datum
hoopt te concerteren de bekende orga-
nist uit Rotterdam: DIRK JANSZ.
ZWART. Hij speelt altijd een program-
ma dat goed in het gehoor ligt.
Als bijzonderheid kan nog vermeld
worden, dat Dirk Jansz. Zwart dit jaar
zijn 40-jarig jubileum viert als organist.
Hij doet dit met vele concerten in den
lande. Zo ook in Vorden, op dinsdaga-
vond l augustus. De toegangskaarten/
het programma is ook dan weer tegen
een kleine vergoeding verkrijgbaar on-
der-de-toren. Graag geven we dit muzi-
kale bericht nodigend door aan Vorde-
naren en gasten!

Uniek driedaags blaasfestijn bij de
Boggelaar
Bert Oldenkamp uit Vorden, de grote organisator voor wat betreft muzikale
evenementen, gaat door. Na het grote succes met de Oostenrijkse gasten vorig jaar
heeft hij het a.s. weekeinde weer een groot blaasfestijn op het programma staan.

Dit zal op vrijdag 21, zaterdag 22 en
zondag 23 juli plaatsvinden in een grote
feesttent, nabij café- wegrestaurant "De
Boggelaar" halverwege Vorden-Warns-
veld. Vrijdagavond zal het muziekfeest
geopend worden met een Beierse avond,
gegeven door de Original Grenzlandmu-
zikanten uit Ahaus (Dld) Dit wordt een
bijzondere gebeurtenis, vol met heerlijke
klanken van zgn. Bömische muziek.
Zaterdagmiddag komt de jeugd aan zijn
trekken bij een optreden van de disco-
drive-in van Rosita Orion, die om half
drie uur begint. Zaterdagavond is onge-
twijfeld het hoogtepunt van dit drie-

Honderden gasten zagen olderwetse
boerenbruifte
Gisteravond tegen acht uur is aan de "vroegezellentied" van de 28-jarige Hendrik
Jan van de Biemeeze, bouman uut Vodden en Mientje van de Viefspong, old 27 joar
van beroep dienstmaagd bie Baron von Habeniks en krieg nooit wat, een eind
gekomen. In de romantische Boerderij nabij Kasteel Vorden (gemeentehuis)
voltrok ambtenaar van de burgelijke stand Willem van de Bolderhorst het huwelijk
tussen beide geliefden.

De VVV had met de folkloristische
oud-Gelderse "boerenbruifte" een goede
keus gedaan; vele vakantiegasten en ook
ingezetenen woonden dit zeer geslaagde
evenement bij. Tegen zeven uur waren
velen al getuige van het "bruudhalen"
aan de Stationsweg. Hendrik Jan van de
Biemeeze reisde met zijn ouders Manus
en Dientje van Draaiumme per kleedwa-
gen naar de woning van de bruid. Bij het
versierde voorhuis hesen niet alleen de
"bruud" maar ook de beide ouders:
Derkjan van de Viefsprong en Jantje van
de Moespot (varkenshoedster) in ruste,
zich in de fraai versierde boerenbrik.
Het huwelijksgeschenk van de bruid, de
bruidskoe werd eerst aangeboden en
daarna trok de stoet compleet met
bruidspaar, beide ouderparen, Willem
Lindenschot met collega's en de trek-
deuzen, boer Schouten op de bok, de koe
achter de wagen geleid door boer Harm-
sen en in het gareel gehouden door zijn
zoontje Gerard, de brulfteneugers en
vele gasten naar de kasteelboerderij.
De trouwplechtigheid in de tot raadszaal
omgetoverde boerderij werd door velen
gevolgd; ook de gehele familie was
aanwezig. Ambtenaar Willem van de
Bolderhorst richtte zich in een gloedvolle
toespraak tot het bruidspaar en de
familie en liet na het volmondige "jao-
waoord" van Hendrik Jan en het war
nerveuze "jao-waoord" van Mientjen, de
acte "onderteikenen". De ambtenaar
deed nog even haarfijn uit de doeken,
hoe hij zelf gezien had op welke wijze het
bruidspaar "bie mekare was ekommen".
Na de huwelijksvoltrekking ging de
bruidsstoet met de boerenkapel "De

Achtkastelendarpers" o.l.v. de heer
Lauckhart voorop en begeleidt door de
boerendansers De Knupduukskes naar
de boerderij 't Schimmel, waar het
bruiloftsfeest werd gehouden. Onderweg
werd natuurlijk naar oud gebruik ge-
stopt en moest er "olde kloare" worden
geschonken voordat men verder mocht.
Iedereen lustte wel een neutje. Intussen
had zich reeds een grote menigte verza-
meld op de deel van de boerderij.
Gerritje Brummelstruuk (mevrouw Van
Til-Klumper) gaf hierna als "praotster"
voor de microfoon duidelijke toelichting
omtrent de gebruiken bij deze Gelderse
brulfte. Zoals de taak van de brulfteneu-
gers, het aanbieden van de cadeaus, het
opspelden van de witte zakdoek, het
optreden van de spölleman enz. De
rondgang met de pette leverde niet veel
op, zeuven cent en "un peppermuntjen".
Zelfs de bruudskoe, luisterend naar de
naam Paula kwam nog op het podium
en werd door familie en buurte gekeurd,
het zogenaamde "vetpriezen".
Na de dans van bruid en bruidegom
werd het feest voortgezet, beurtelings
met een optreden van de Knupduukskes
en/of De Achtkastelendarpers. Ook de
vele gasten kwamen nog aan bod en
mochten met begeleiding van de "trek-
deuzekeerls" meedoen aan de ouderwet-
se boerendansen. De Vordense VVV die
deze brulfte organiseerde in het kader
van haar zomerprogramma heeft veel
succes gehad; duidelijk is komen vast te
staan dat de oudegebruiken ook voor de
hedendaagse bevolking toch iets aan-
trekkelijks heeft waar men echt van kan
genieten.

Successen voor stoeterij Hessenkamp in
Vorden
Stoeterij Hessenkamp (eigenaar dhr. N. Keune) te Vorden heeft dezer dagen
diverse mooie successen geboekt. Op de in Hengelo Gld. gehouden Paardenkeurin-
gen werd het paard Miggie van de Hessenkamp (een haflo) kruising Arabier/Haf-
linger, bekroond met een IA premie en kreeg men een speciale felicitatie van het
bestuur van het Haflinger Paardestamboek.

In de rubriek best gaande rijpaarden
behaalden Connie en Mirelle (Arabisch
Paarde Stamboek) een derde en vierde
prijs. Deze paarden werden gereden
door Hanneke Ydema en Annemieke
v.d. Houwen.

De heer Keune heeft bij zijn stoeterij nu
ook een kudde originele Veluwse heide-
schapen gehuisvest. Staatsbosbeheer

heeft dezer dagen twee door hem gefokte
rammen aangekocht, die zijn bestemd
voor de verdeling van de schapenkudde
op de Loenermarkt. Stoeterij de Hessen-
kamp, die foktechnisch zijn mannetje
staat, kreeg onlangs van de bekende
schaapherder Eelke de Jong (voormalig
journalist, die er nu een punt achter zet)
een mooie ram cadeau voor de Vordense
kudde. Al met al mooie successen.

daagse festijn. Uniek is het optreden
voor het oosten van ons land van het
beroemde "Oberkrainer Sextett" van
dirigent Janes Kalsek uit Ljubeljana in
Joegoslavië.
Voor de jeugd is er zondagmiddag weer
een hoogtepunt met de disco-drive-in
van Radio Rekken, die zeer populair is.
Het sluitstuk vindt zondagavond plaats
door het optreden van Melodie and
Rithme. Dit wordt een speciale Ameri-
kaanse avond van dixieland-muziek.
Alles zal plaatsvinden in de speciale
feesttent die ruim 1000 personen kan
bevatten.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Jeugdige amerikanen op bezoek bij Jong
Gelre ring Berkelstreek
De ring Berkelstreek van Jong Gelrc krijgt van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29
juli a.s. bezoek van een groep van 36 jeugdige Amerikanen. De Ring Berkelstreek,
waartoe behoren de afdeling Almen, Laren, Lochem, Vorden en Warasveld
ontvangt deze buitenlandse gasten in het kader van het programma Teople to
people". De groep bestaat uit 8 meisjes en 28 jongens, die allen bij de leden /uilen
worden ondergebracht.
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De afdeling Vorden krijgt de eer voor de
officiële ontvangst op dinsdagmorgen 25
juli op kasteel Vorden (gemeentehuis
Vorden). Bugemeester mr. M. Vunde-
rink zal hen dan verwelkomen. Tevens
zullen hier ook de gastgezinnen aanwe-
zig zijn. Om de Amerikaanse gasten de
gelegenheid te geven wat "bij" te komen
heeft men 's middags vrijaf. Dinsdag-
avond is er een kegelavond bij Dikkers
in Holten.
Op woensdag 26 juli brengt men een
bezoek aan de IJsselmeerpolders. De reis
gaat per bus. Laren en Lochem vertrek-
ken vanaf het Graafschapterrein aan de
Prins Bernhardweg, Vorden en Warns-
veld vanaf de Boggelaar en Almen vanaf
de Pessink te Epse. In Lelystad wordt
een bezoek gebracht aan het informatie-
centrum "Nieuw Land", waarna een
veeteeltbedrijf wordt bezichtigd en een
wandeling door Urk wordt gemaakt, 's
Avonds is men vrij.
Donderdagmorgen 27 juli vertrekt de
bus van het centrale punt te Lochem

(Graafschapterrein). Er volgt een bezich-
tiging van de in werking zijnde koren-
molen te Warken aan de Lage Lochem-
seweg, waarna een bezoek wordt ge-
bracht aan Bronkhorst. Donderdagmid-
dag volgt er een rondleiding door de
Melkpoederfabriek De Berkelstroom te
Lochem, waarna 's avonds een folkloris-
tische avond bij kasteel Vorden wordt
bijgewoond. Hierbij optreden van de
boerendansers de Knupduukskes en de
boernkapel de Achtkastelendarpers.
Op vrijdag 28 juli brengt het gezelschap
een bezoek aan het Openluchtmuseum
in Arnhem, waarna er 's avonds een
afscheidsavond is bij café Eggink te
Laren op de Delle. Het orkest Gallon
verleent muzikale medewerking; er
wordt o.a. bingo gespeeld.
Op zaterdagmorgen 29 juli is men vrij. 's
Middags volgt er bij café De Aanleg te
Almen een afscheid sdiner, waarna de
gasten de terugreis aanvaarden. Zij
vertrekken dan via Londen naar Ameri-
ka.

Achtkastelentocht in trek:
233 deelnemers

Het schijnt of veel vakantiegangers het slechte weer van de laatste weken hebben
afgewacht, om daarna de bekende Vordense Achtkastelentocht te maken.

Woensdagmiddag startte oud
burgemeester Van Arkel om half twee
vanaf het marktplein met liefst een file
van 233 enthousiaste fietsers/sters. Ze
kwamen uit alle delen van ons land, zelfs
waren er een aantal buitenlanders,
voornamelijk Engelsen, bij. Dank zij het
prachtige weer werd het een mooie
fietstocht langs de kastelen: Huize Vor-
den (gemeentehuis), Kieftskamp, De
Wiersse, Medler, Wildenborch, Onstein,
Den Bramel en 't Hackfort. Iedereen was

opgetogen. Het was al laat, ruim half
zeven, toe men moe doch voldaan van de
pedalen stapte.

BURGERLIJKE
STAND

Gehuwd: A.J. Bennink en W.B. Berend-
sen; M.H. Ibrahim en G. Alam;

Open-lucht kerkdienst bij kapel de
Wildenborch.
a.s. Zondagmorgen hoopt de Interkerke-
lijke Evangelisatie Commissie (Gerefor-
meerd en Hervormd) een openlucht
kerkdienst te houden bij de Kapel in de
Wildenborch, gelegen halverwege Vor-
den-Lochem.
Voor deze buitendienst is als voorganger
gevraagd Dr. A. van der Hoeven, emeri-
tus predikant te Barchem.
Bij minder gunstig weer (om buiten te
zitten) zal deze bijzondere kerkdienst
uiteraard gehouden worden IN de Kapel
de Wildenborch.
Wilt u ook gasten/vakantiegangers uit-
nodigen om mee te gaan naar deze
kerkdient?!

Het spreekt vanzelf dat iedereen ook van
harte welkom is IN DE KERKDIENST
in de dorpskerk te Vorden, waas a.s.
zondag hoopt voor te gaan DS. Veenen-
daal, pastor loei.
Ook na deze kerkdienst wordt er koffie
geserveerd in het gemeentecentrum "De
Voorde", gelegen vlak naast de dorps-
kerk.
Een goede mogelijkheid om elkaar te
ontmoeten, gemeenteleden van hier en
gasten/gemeenteleden van elders. De
Kerkeraad van de Hervormde gemeente
is dan ook de groep dames zeer erkente-
lijk die in de zomertijd de 's zondagse
koffie na de morgen-kerkdienst van half
tien "zetten en serveren".

Israel-expositie tot en met vrijdag 4
augustus.
De Israel-expositie (eenvoudig maar
goed van opzet) in de grote hoek van de
Hervormde dorpskerk is te bezichtigen
tot en met vrijdagavond 4 augustus.
De openingstijd van de dorpskerk (en
van de Israel-tentoonstelling) is: donder-
dagmiddag, vrijdagmorgen en vrijdag-
avond. Er staat ook een rijkvoorziene
leestafel met boeken over Israël.

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
9.30 uur ds. J. Veenendaal

KAPEL DE WILDENBORCH
9.30 uur Dr. A. van der Hoeven;
Openluchtkerkdienst bij de kapel

GEREFORMEERDEKERK VORDEN
9.30 uur ds. K. Feenstra, Vorden
19.00 uur ds. K. Feenstra, Vorden

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.30 uur
(crèch); Donderdag 19.00 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 1D9.00 uur; zondag 9.00 uur;
dinsdag 19.00 uu£
Spreekuur: Vorden 18.30 uur; woens-
dag, donderdag; Kranenburg 18.30 uur
Dinsdag , vrijdag

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
(alleen spoedgevallen)
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur dr.
Vaneker.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
huisarts van 9.00-9.15 uur.

Taxidienst: Taxi-bedrijf Tragter, Tel.
05752-1256 b.g.g. en in het weekend 1961

WEEKEND-AVOND- en NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN
zaterdagmorgen om 12.00 uur tot maan-
dagmorgen 7.00 uur Dr. Wechgelaer.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Wechgelaer.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
dhr. Donker, Hengelo; tel. 05753-2191
H. van Haren, Lochem; tel. 05730-1870

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

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Vuurst tel. 2072, bellen
tussen 8.30 - 9.30 uur en 13.00 - 13.30
uur

OPENBARE BIBLIOTHEEK
geopend; ma, di, wo, vrij 14.00-1730uur
do 10.00-1300 uur. di.av, vrij.av. 18.30-
21.00 uur. Woensdagmiddag voorlezen
van 14.00 -14.30 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
in het 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
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Vermist Duitse herder, naam
Banjo. Terug te bezorgen bij
J. Visschers, tel. 1767

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

Te koop g.o.h. Kreidler
10.847 km. T.H. Berendsen
Enzerinckweg 14, Vorden.

Te koop: 4 eiken clubjes uit
grootmoeders tijd en een
droogtrommel. Böhmer
Brinkerhof 79, Vorden. Tel.
2269

Te koop: 1.60 ha gras met na-
weide. Briefjes inleveren voor
zaterdag 22 juli 20.00 uur.
D. Schouten, Deldensebroek-
weg8

Te koop een mestwagen bij
B.H. Tiessink, Deldense-
broekweg 5, Vorden

Te koop nieuwe dames brom-
fietshelm ƒ 25,-. 't Jebbink 29
Tel. 2585

Te koop: prei- en andijvie-
planten. K. Hoetink, Het
Hoge 13, Vorden

Te koop nieuwe aardappelen
(parel) H. Snellink, Bekmans-
dij k 4, Vorden. Tel. 6876

Te koop: Meegroei fiets
Julianalaan 25, Vorden

Te koop: alle soorten kool-
planten, knolraap, sla, prei,
selderie, peterselie, bieslook-
planten en jonge konijnen
(hollandertjes en poolt j es)
D. Klein Geltink, Schutte-
straat l, Vorden. Tel. 05752-
1498

Begrafenisdienst Herv. diaco-
nie - Begrafenisonderneming
A. de Jonge

Verzoeke van 15 juli tot 6 aug.
bij sterfgeval en voor het be-
stellen van de rouwauto te bel-
len, Zutphen 05750-12931.

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

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

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

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.

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301.

Martens

Op dinsdag 25 juli a.s. hoop ik mijn 65-ste verjaardag
te vieren.

JOHAN LENDERINK

Ter gelegenheid hiervan geef ik op zondag 30 juli a.s.
van 15.30 - 17.30 uur een receptie in Café-Restaurant
Eykelkamp, Ruurloseweg 114 te Medler (Vorden).

Iedereen is van harte welkom.

Vorden, deStroet 16.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor mij
betekend heeft, deel ik u mede dat van mij is heenge-
gaan mijn lieve vrouw

HELENA GEZIEN A TUKKERS
echtgenote van W. van der Zwan

op de leeftijd van 52 jaar.

W. van der Zwan

Vorden, 16 juli 1978
Berend van Hackfortweg 17

Leny is opgebaard in het rouwcentrum van de
Monuta Stichting, Het Jebbink 4a te Vorden.
Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleanceregis-
ter tekenen aldaar donderdag 20 juli a.s. van 19.00 tot
19.45 uur.

De rouwdienst, wordt gehouden vrijdag 21 juli a.s.
om 12.00 uur in de Ned. Hervormde kerk te Vorden,
waarna aansluitend de teraardebestelling zal plaats
hebben op de Algemene Begraafplaats.

Na de teraardebestelling is er gelegenheid tot persoon-
lijke condoleance in voornoemd rouwcentrum.

Tot onze droefheid ging op zondag 16 juli van ons
heen onze lieve en toegewijde penningmeesteresse

LENIE VAN DER ZWAN

Ons meeleven gaat uit naar haar man en familie.

Wij zijn dankbaar haar in ons midden te hebben
gehad en denken met respekt aan haar grote trouw en
haar moedig strijden.

„Wedergeboren tot een levende hoop door de op-
standing van Jezus Christus".

Bestuur en leden
Herv. Vrouwengroep Vorden (dorp)

Zutphenseweg - Vorden

Heden is van ons heengegaan onze innig geliefde
moeder, behuwd, groot- en overgrootmoeder

JANNA WILLEMINA VAN TIL
weduwe van G.H. van Til

in de ouderdom van ruim 93 jaar
8 jaar trouw en liefdevol verpleegd op Huize Nuova.

Num. 6 vers 26.

Almen: W. G. Bronsvoort-van Til
D. J. Bronsvoort

Ruurlo: W. Flierman-van Til
B. Flierman

Vierakker: B. van Til
E. A. van Til-Makkink
Klein- en Achterkleinkinderen

De rouwdienst wordt gehouden op zaterdag 22 juli in
de N. H. Kerk te Wichmond (om 12.15 uur).
Waarna de teraardebestelling zal plaats vinden op de
Algemene Begraafplaats te Warnsveld om 13.30 uur.

Vierakker, 18 juli
Koekoekstraat 8

Gemeente Vorden
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis, dat zij voornemens zijn, met
inachtneming van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 50 lid 8 der
woningwet, vrijstelling te verlenen van de bepalingen
van het bestemmingsplan "Buitengebied 1970" aan:

- de N.V. P.G.E.M., Utrechtsestraat 85 te Arnhem,
voor de realisering van de transformatorruimte
"Roordink" aan de Eldersmaat (ongenummerd) te
Vorden;

- de heer B.J. Bloemendaal, Hengeloseweg 4 te Vorden
voor het oprichten van een garage/berging aan de
Hengeloseweg 4 te Vorden.

De betreffende bouw- en situatietekeningen liggen
vanaf woensdag 26 juli 1978 gedurende 14 dagen voor
een ieder ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene
Zaken, ter inzage.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden
schriftelijk bezwaren tegen gemeld voornemen indie-
nen bij burgemeester en wethouders.

Vorden, 17 juli 1978

Burgemeester en wethouders voornoemd,

G.J. Bannink, loco-burgemeester.

J. Drijfhout, secretaris.

y y
Vorden

WV Zomerprogramma
1978
V.V.V. KANTOOR
Dorpsstraat 6 telefoon 05752-1342
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 20, VRIJDAG 21 EN ZATERDAG
22 JULI:
Groot lunapark met geweldige attracties.
Donderdagavond 20 juli tevens grote braderie in de
Dorpsstraat.

DINSDAG 25 JULI:
De welbekende Staringavond met een korte
wandeling naar het Kasteel en door het fraai park.
Aanvang 19.30 uur in de kapel van de Wildenborch,
Gedichten van A.C.W. Staring en dia's van de
Wildenborch, Vorden en omgeving. Deze avond
wordt o.a. verzorgd door Ds. Krajenbrink uit Vorden.
Kosten f 3,~ incl. koffie met koek in de pauze.

WOENSDAG 26 JULI:
Touwtrekken om het kampioenschap van Vor-
den, op de Bleek nabij het tennispark aan de
Nieuwstad. Aanvang 20.00 uur.

Dr. van Tongeren is met
. VAKANTIE

van 31 juli t/m 11 augustus.

Indien nodig kunnen patiënten wiens
achternaam begint, met een van de let-
ters A t/m K, zich wenden tot
Dr. Vaneker, Zutphenseweg 58.
Telefoon 2432.

Patiënten wiens achternaam begint,
met een van de leters L t/m Z, kunnen
zich wenden tot
Dr. Sterrlnga, Schoolstr. 9. Tel. 1255.

Ontbijt
met Brood

Glad verkeerd om niet te ontbijten. Wie
niet ontbijt, ontbeert de stoffen, die in
zijn lijf de verbranding gaande houden en
de cellen vernieuwen. Mogelijk gevolg:
half in de morgen geen puf meer hebben
(om over erger niet te spreken.)
Spaar uzelf: ontbijt. Plezier uzelf: ontbijt
met brood. Uw Echte Bakker heeft het
elke ochtend knappend, geurig, flintervers.

VANASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

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 Barendssn. 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

DISCOUNT CENTRUM
„STOFFENBOETÏEK"

Om plaats te maken voor de nieuwste
herfst- en wintermodestoffen: nu de

laatste ZOmerStOf jeS voor . . . . 3,50 per meter.

(zie etalage)

Gewatteerde stof, 2 kleuren voor
etC. Nu voor 11,95 per meter.

Bij aankoop van 35,- stof tot 27 juli a.s.
de voor dat model benodigde knopen

en rits: GRATIS!!!

Dorpsstraat 29 Ruurlo

't was 'n hardstikke leuk feest, maar verschrikkelijk warm.
Zeg maar rustig heet!
Heeft u dat vaker gehoord? Wij ook... vandaar.
Vanaf vandaag airconditioning in

bodega

gewoon als extra service

NTEXTW!

NERGENS ZO GOEDKOOPYzoek maar uit! grote gevarieerde partij

TRUIEN en $0(ook kinder matcn)

T-SHIRTS %***
hagelwitte Twentse graslinnen

LAKENS
tuk

grote 1 pers. maat;
ruim 2'A meter bng

NIEUWE KLEUREN F tricot herenNIEUW! dames en teener
SPORT- PANTALONS
en JEANS

CAMPING
PYAMA'S
MAAT 48 t/m 56
aa. marine -cognac- bleu

nieuwe kleuren
kwaliteiten en modellen

KRULLE-BOLLEN OPGELET!
de echte originele

PERMANENT
KAMMEN
overal minstens 9^ Dll_BrgnS,

nieuw! ZONNE-en
STRAPLESS
SHIRTS

NIEUW! de grote modeNIEUW! lekker warme orlon
BONT-SLIPPERS
maat 36/41

VLOTTE DAMES
TOUW-
SCHOENEN
verrassend goedkoop bij Brons!

4000O1xlri
dames-, heren en teener

bakken vol!
BRONS
ZOMER WOL
lichte kleuren aa.;
wit - ecru - bleu - groen

zoek de zon op!
MERK
ZONNE-

BRILLEN
monturen kollektie '78

• . u

T-SHIRTS

BRONS
UPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5,



De tweede ronde in onze
GROOTSCHEEPSE

IPRUIMING
Wij maken ruimte voor het winterseizoen
Nieuwe verlaagde prijzen dwingen u
in de vakantie tot een bezoek aan onze
zaak.

Heren Denim pakken nu 45,-
Regenjassen v.a 39,50
Pantalons v.a 25,-
Kostuums v.a 169,-
Jackets 19,50 en 45,-
Kinderjurkjes % prijzen
Kinderjackets v.a 15,-

•

Zonnejurkjes voor . . . . % prijzen

Zomerjaponnen k/m v.a 39,-
Bonte rokken nu 25,-
Zomer pantalons nu 25,-
Denim pakken nu 29,50
Regenmantels v.a 49,50
De laatste Jackets
popl. gevoerd nu 69,50

Rest. Blazers rood 45,-
marine 69,50

T-shirts en Blouses ongelooflijk lage prijzen.

Alle badkleding nu met 20% korting.

t/m zaterdag a.s. 10% korting op alle niet afgeprijsde artikelen.

Vrijdags koopavond tot
9 uur - Maandags gesloten -
Woensdags de hele dag
open. RUURLO

Voor al uw binnen
en buiten zonwering

Ruurlo 05735-2314 ALUMINIU
JALOUZIE
breed 150,
hoog 150 .... 62,-
IDEM
250 breed,
180 hoog.. 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,

OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING
OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING
OPRUIMING -
OPRUIMING -
OPRUIMING -
OPRUIMING -
OPRUIMING -
OPRUIMING -
OPRUIMING -
OPRUIMING -

textiel en mode
/chooIcPermoA

RUIMING
RUIMING
RUIMING
RUIMING
RUIMING
RUIMING
RUIMINGraadhuisstraat tel. 1367 vordert

RUIMING
OPRUIMING — ODRiniwiiiua _ OPRUIMING _ OPRUIMING — OPRUIMING
OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING OPRUIMING
OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING OPRUIMING
OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING

UIMING - OPRUIMING - OPRUIMING
Donderdag 13 juli UIM|NG OPRUIMING OPRUIMING

UIMING - OPRUIMING - OPRUIMING
t/ITI 29 juli UIMING OPRUIMING OPRUIMING

UIMING - OPRUIMING OPRUIMING
OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING
OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING
OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING
OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING
OPRUIMING - OPRUIMING OPRUIMING
OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING
OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING
OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING
OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING
OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING
OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING

Maandagsmorgens gesloten
Woensdagsmiddags gesloten
Zaterdag na 16.00 uur gesloten
Vrijdagavond koopavond
van 19.00 tot 21.00 uur

Vredegoor Vakantie Voordeel
VIDEOKOOPJES

Kleuren TV
Op alle Saba KTV nu ruim

400,- inruilkorting
b.v.

SABA

va n 2599,-n u . . . . 2095,-

Saba Ultracolor
T 6754 telecommander
Briljante levensechte beeldkwaliteit op 67 cm.
Slechts 73 cm breed, dus geschikt voor
wandmeubels.
I nfrarood-af stand bediening, keuze uit 8 kanalen.
Aansluiting hoofdtelefoon en cassetterecorder.

zeer schaars grijp nu uw kans

J.V.C. Video recorder
van 3495, - n^.... 3000,-

69,-
Een 3 uurs video cassette

kost slechts .

Sanyo

portable
KTV

pracht beeld nu / ïfof"

Philips portable TV
31 cm nu slechts

Rekenmachientjes Toshiba

verschillende modellen vanaf.. . OSIf"

GELUIDSKOOPJES

Tunerversterkers
o.a.: Yamaha, Luxman,
Tandberg, Sanyo, H&K
en Philips.
vanaf 650, •

minimum 2 jaar garantie

Philips Hi-f i set
tunerversterker, platen-
speler met boxen
van 1098,- nu 69of'

Sanyo Hi-f i set
2 x 18 watt

2 jaar garantie

van 1648,-nu

Platenspelers
o. a. Luxman, Micro,

Sansui, Denon, Sanyo en
Yamaha.

vanaf

minimum 2 jaar garantie

Radio-cassette
recorders

nu vanaf 198,-
Occasions: diverse KTV's - zwart wit TV's - portable radio's

tunerversterkers - cassette-decks

Alles in uitstekende staat.

de secuurste voor video
de hi-f i ste voor geluid

VREDEGOOR
Elektronika

lDorpsstraat 2 - Steenderen - Telefoon 05755 -1377

Wegens vakantie

gesloten
van22t/m29julia.s.en
vrijdag 4 augustus na 12 uur.

Schildersbedrijf en verf handel

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

INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V.

MEUBELEN

Zutphenseweg 24

VORDEN
Tel. 05752-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

r ixi n j
HELMINk

Voor een
zeer persoonlijke

bediening op 1600 m2

meübeltoonzaal



Donderdag 20 juli 1978
40e jaargang nr. 20 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Woensdag 26 juli bondstouwtrekploegen
in actie om kampioenschap van vorden
Vorden zal woensdagavond 26 juli geheel in het teken van de touwtreksport staan.
De plaatselijke touwtrekvereniging Vorden organiseert dan namelijk de kampioen-
schappen touwtrekken van Vorden. Dit evenement krijgt nu een geheel ander
aanzien daar men ditmaal het "neusje van de zalm" aan het touwtrekken zal zien.
Er komen liefst zeven originele bondsploegen en vier jeugdploegen aan de touwen.
Dit in tegenstelling tot vroeger toen men plaatselijk teams engageerde.

Aan de start zullen verschijnen de
achttallen uit de 640 kg. klasse met
name het thans in de bondscompetitie
van de Nederlandse Touwtrekkers Bond
leidende Eibergen; voorts de grote rivaal
van de Eibergenaren Bekveld esn de
prominente teams van Octopus uit
Nieuwveen (bij Aalsmeer), Heure uit
Borculo, EHTC uit Eerbeek, Noordijk
uit Neede en uiteraard het achttal van
Vorden. Zij zullen een spannende strijd
voeren, vooral om zich in conditie te
houden voor de nog twee komende
bondstoernooien. Vorden, dat in de
jeugd klassen met haar teams hoge ogen
gooit (in de A- en B- klasse leidt Vorden)
zal met een achttal deelnemen in het
jeugdtoernooi. Verder komen hier de
ploegen van EHTC, Eibergen en Bek-
veld.

De wedstrijden worden gehouden op een
gunstig gelegen terrein nabij de Vorden-
se tennisbanen. De winnaars uit de 640
kg. klasse (senioren) en de jeugdklasse
worden Kampioen van Vorden 1978. Zij
komen in bezit van de beker. De
wedstrijden worden geleid door Mej.
Joke Spekman, die vorig jaar slaagde
voor de NTB-kadercursus als vrouwe-
lijke arbiter. Voor de vele toeristen die
momenteel in Vorden vertoeven een
mooie gelegenheid om kennis te maken
met de touwtreksport zoals die in deze
contreien serieus en keihard wordt beoe-
fend als wedstrijdsport.

Wist u ook dat

kunt adverteren in

de edities Ruurlo

of Hengelo voor

HALF GELD

FOTO-
STRIP.
VER-
HAAL
praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
eenfoto-drieluik

Bijna honderd deelnemers aan
orienteringsavondwandeling Medler
Voorafgaande aan het Volks- en Oranjefeest op de Medlertol te Vorden-dat op
vrijdag 21 en zaterdag 22 juli wordt gehouden - organiseerde de feestcommissie de
traditionele avondwandeling. De animo was erg groot, 27 groepen met in totaal 98
deelnemers namen zaterdagavond aan de wandeltocht deel.

Vanaf acht uur startte men beurtelings
bij het café 't Wapen van 't Medler
(Gebr. Eykelkamp). De wandeling annex
puzzeltocht leidde via de Onsteinse
bossen, langs 't Lutte en de Onsteinse-
weg weer terug naar de finish op het
Medler. De lengte was plm. 5 kilometer.
Onderweg waren er een zestal controles,
waarbij ook diverse vragen aan de
deelnemers werden gesteld.
Dat niet alle deelnemers "plattelanders"
waren bleek uit de beantwoording van
de vragen: "In welke maand wordt het
hooi gemaaid? en in welke maand
worden de aardappelen gezaaid....? Al
met al was men volop tevreden over de

mooie tocht, die was uitgezet door de
heren Hazekamp, Fokkink en Nijenhuis.
Voorzitter G. Norde reikte in café
Eykelkamp na afloop met een toepasse-
lijk woord de prijzen uit en hoopte
iedereen weer te zien op het Volksfeest.
De Winnende groepen waren: l, groep
Reint Fokkink, Vorden 7 strafpunten;
2. groep D.G. Nijenhuis, Vorden 8
strafpunten; 3. groep B. Sieverink,
Ruurlo HVi strafpunten; 4. groep Arn.
Helmink, Vorden l3Vi strafpunten; 5.
groep P.J. Jongens, Ruurlo 16 strafpun-
ten.
De poedelprijs was voor de groep Ap
Hendriks, Vorden met 80 strafpunten.

Donderdag 20, vrijdag 21 en zaterdag 22

juli groot lunapark en braderie in Vorden

Evenals andere jaren heeft de Vordense VVV in haar zomerprogramma een kermis
en braderie opgenomen. In het komende weekeinde zal het dorp Vorden in het
teken staan van de "Vordense kermis" en de braderie.

Dat kan een bijzondere leuke avond
worden, gezien de geslaagde braderie in
vorige jaren. Ook al omdat Vorden
momenteel propvol zit met vakantie-
gasten zal het hier een belangstelling
zeker niet ontbreken. Naast de braderie
is er een groot lunapark opgebouwd op
de markt met diverse attracties als
draai- en zweefmolen, autoscooters enz.
enz. Het lunapark is van donderdaga-
vond tot en met zaterdagavond 22 juli
geopend. Aan deze evenementen van-
zelfsprekend ook de boerenkapel de
Achtkastelendarpers haar medewerking
geven.

Donderdagavond begint de braderie,
waarbij diverse Vordense en andere
zakenlieden hun kramen zullen opzet-
ten in en rondom de markt en langs de
Dorpsstraat.

Wandelen langs het strand met de kamera in de aanslag. Dat zou
je het thema kunnen noemen van dit fotostripverhaal. Want er zijn
voor fotografen allerlei motieven, die onuitputtelijk zijn. De markt
is er één van. Een verjaardagsfeestje van de kinderen. En ook zo'n
strandwandeling, waarbij het water zorgt voor een steeds wisselend
dekor. Neem nou die eerste foto. Van de zee en de branding kun je
vaak boeiende foto's maken. Je probeert het vanaf verschillende
standpunten, tot je een plek hebt waar de donkere bazaltblokken
en de schuimende branding een goed kontrast vormen. Tóch is het
jammer, dat de zon niet schijnt en het tegenlicht had kunnen
zorgen voor wat flonkerinj^Bde waterpartij.

Een stilleven van schelpen. Ze liggen vlak voor je
voeten en je let er nauwelijks op. Toch zit er in
kleur een mooie foto in: een kompositie van zachte
bruine tinten. Als je van zo'n schelpenpartij dia's
maakt, ben je later verrast te zien dat er gewoon
een schilderijtje in zit. Er zijn mensen, die van die
schijnbaar ongeschikte foto-motieven een dia- of
fotoserie maken, waar je met bewondering naar
kunt kijken. Op zo'n manier wordt fotograferen
een echte spe^tocht naar mooie foto-motieven.

De derde opname, waarin nu ook mensen een
plaatsje krijgen. Wandelen over de dam tussen
water en land. Bij zo'n foto is het standpunt
natuurlijk erg belangrijk. Het gaat er om die
figuurtjes vrijstaand tegen een lichte lucht te foto-
graferen. Het is een simpele foto, die met elke
kamera te.maken is. Toch gaat er iets van uit en is
zo'n plaatje een fijne herinnering aan een strand-
wandeling, waarbij er ook van alles was te beleven
voor de kamera. Trouwens: een kamera is altijd
een goede wandelpartner.

Familiedrukwerk
Geboorte-, verlovings- en trouwkaarten

alsmede uitnodigingskaarten

Briefpapier, enveloppen, rekeningen, folders,

enz, enz.

offset - boekdruk
n n vorden



•̂iSlaapkamer
Ledikant 140x200

bovenbouw met
spots, kaptafel etc.

In blank grenen
struktuur
nu slechts

675,-

Wanrimeubel

zwart essen
2.50 m. breed

nu voor

795,-

opruimings prijzen

INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V.

LUZQU
MEUBELEN

Zutphenseweg 24

VORDEN
Tel. 05752-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

Voor een
zeer persoonlijke

bediening op 1600 m2

meubeltoonzaal

Bankstel
zwaar massief eiken
uitvoering met antiek

rundieder
nu slechts

3475,-

Geldig zolang
de voorraad
strekt

Hoekkombinatie
3 + 2 zits in geheel

2150,-

Tienerkamer
grenen / bruin front
ledikant 90 x 190

nachtkastje
grote secrétaire

2 deurs linnen kast
nu slechts

398.-

Doe het zelf centrum Harmsen

Keukens wit
blok 220 cm . 464,-
blok 200 cm . 434,-
blok180cm.404,-
blok170cm.364,-
blok150cm.365,-

altijd goedkoper.
Wandkasten wit
50 cm 59,-
60 cm 73,-
100 cm 99,-
120 cm 119,-
Staandekasten
50 cm. .198,-

Aanbouwkeukens kunnen door ons worden
geplaatst en aangesloten.

Metsel, timmer en tegelwerken.

U ziet HARMSEN staat voor niets.

Komplete keukeninterieurverzorging.

Bouwmateriaal: Zand, cement, stenen, hout,
tegels. Vraagprijs ! b.v.:

Cement vanaf 6,90 per zak

Gresschalen so cm. . 18,90 per m.
Asbestboard s mm 12,20

per plaat 120/250
Gipsplaat 6^ per ma

Spaanse plavuizen
eerste soort 20/20 15," perm2

WandtegelS vanaf 12,- per m2

Tapijt nog enkele coupons en altijd opruimings
prijzen.

Gordijnstoffen enorm goedkoop.

Behang vanaf 5,- per rol.

Vinyl behang vanaf 7,- per rol - spotprijs

Tijdens de bouwvakvakantie op wand- en vloerte-
gels 20% korting.

Wij zijn open de eerste 2 weken van de bouwvakvakantie, er
wordt dan normaal bezorgd.

Vakantie-sluiting van 29 juli t/m 5 aug.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

'HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

in 't centrum van Vorden

Permanente show op
1600 m2 meubeltoonzaal
Gratis bezorgen
Prima service en garantie
Opslag tot 1 jaar gratis
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

DISCOUNT CENTRUM
Ook deze week OPRUIMSTUNTS bij ons.

OPGELET ! ! ! OPGELET ! ! ! OPGELET ! ! !

Keukenstoelen, oranje formica 25,- p. st.

Velours doree gordijnen, groenengoud19,95P.m.

Tienerkamer bestaande uit:

Iedikant90 x 190
2 deurs linnenkast
2 boekenplanken
buro
discomeubel
grenen uitvoering

(zie zelf montage etalage)

samen
voor

395,-

In deze zelfmontage etalage o.a.
grenen kajuitbed 159,
buro, grenen /bruin .79,-

etc. etc,

grenen slaapkamer, 140 x 200
met bovenbouw met
wekkerradio voor 650,-

slaapkamer, eiken struktuur
140 x 200, met 3 deurs linnenkast,
spiegel en lampjes 895,-

(zelf monteren)

Dorpsstraat 29 Ruurlo

Tijdens de Braderie
a.s. donderdag

Muziek Stemming!

Trio Bert Broek
m
t

bode

HENGELO(GLD)TEL.O5753-1461

Dansen
23 juli

Jackpot
4 BARS VOL GEZELLIGHEID

NU OVERAL AIR-CONDITIONING



VolkS-en Oranjef eesten Vrijdag 21 en zaterdag 22 juli
• n«| •• ,+ i met o.a. volksspelen, vogel-, bel-, en

3311 Cl G l VIG Cl 16 TÏO l schijfschieten, dogcarrijden enz.

Nu nog genoeg keus
in onze OPRUIMING

o.a. voordelige
herensandalen vanaf / 25,-

WULLINK
Vooraan in schoenmode

Dorpstraat 4, Vorden. Telefoon 1342

Brood voor elke dag voor iedereen,
maar dan natuurlijk brood van
De Warme Bakker

En voor uw vakantie-
tochtjes natuurlijk
wittebollen en
krentebollen

Weekend reklame:

Diverse soorten VLAAIEN

Telefoon 1373

Onze OPRUIMING duurt
nog voort,er is nog volop te
profiteren van de vele afge-
prijsde meubelen, vloerbe-
dekking, gordijnen, en nog
vele coupons.

nu 1 pers. massief VUFenhOUt bed
inclusief latten bodem

f86,50
95,-

80/190

90/190

1161161 UulO S meeneemprijs

/ 78,50 en f 89,-van

Matrassen

80/190

90/190

s.g. 30 - 2zijden doorgestikt

/ 98,,
105,-

Meubelen - tapijten - lederwaren

B. LAMMERS
Burg. Galleestraat 26, Vorden. Telefoon 1421

Ook tijdens de bouwvakvakantie zijn
wij voor het afhalen van materialen

geopend
Tijdens de bouwvakvakantie wordt er
niet bezorgd.

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag
van 9.00 t/m 12.30 uur en
13.30 tot 17.00 uur.

Zaterdags van 9.00 -12.30
uur, en Donderdags van
19.00-21.00 uur.

H.C. l BOUWCENTRUM
Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-2121

U.B.I.
Binnenweg 4, Ulft. Tel. 08356 - 3141

Tegen een kleine
vergoeding een heel jaar rijden
zonder risico (&h Auöi

\Cf) 0000

Ons occasionaanbod:

VW GOLF LS
Kanariegeel 58.000 km. 8-1974 f 8.200,-
VW GOLF L
Rood 53.000 km. 11-1974 f 8.000,-
VWGOLFS
Geel 85.000 km. 10-1974 f7.100,-
VW GOLF L
Marinogeel 68.500 km. 5-1975 f 8,900,-
VW GOLF Extra
Groen 48.000 km. 7-1975 f 8.500,-
VW GOLF L + achterwisser
Marsrood 13.000 km. 4-1977 f 13.600,
VW GOLF L Diesel + achterwisser + schurfdak
Riadgeel 79.000 km. 5-1977 f 13.600,
VW PASSAT Extra
Signaalgroen 70.000 km. 5-1975 f 8.950,-
VW PASSAT LS Variant
Marinogeel 100.000 km. 6-1974 ƒ 6.900,-
AUDI80 LS
Marinogeel 60.000 km. 7-1976 /11.250,-
AUD1100 L + gasinstallatie
Oranje 45.000 km. 4-1976 f 9.200,
DATSUN CHERRY
Geel + vynieldak 21.000 km. 12-1976 f 8.850,-
OPEL REKORT1900 L 4 deurs
Bruin metallic 50.000 km. 12-1975 f 9.750,-
PEUGEOT 204 Luxe 4 deurs
Rood 94.000 km. 11-1972 f 1.800,-

Vakantieaanbieding:
AUDI 60 + VW Kever

tegen meeneemprijzen

UwVWen
Audi-dealer

Autobedrijf
HUITINK
Dorpsstraat 14-16

RUURLO
Telefoon 05735-1325 HUITINK

AUTOBEDRIJF-RUURLO

0000

Aanbiedingen bij
Wooncentrum Teunissen
Tapijt in voorraad 400cm breed
Pracht wollen Berber meeneempnjs 149,-
Nylon woonkamer kwaliteit 75,-
Nylon slaapkamer kwaliteit 39,-

Speciale keuken kwaliteit 200 cm breed
makkelijk in onderhoud div. dessins in voorraad

nu 29,50

Zuiver wollen dekens
merk Didas vanaf Uöf ~

Draion vanaf OU f~

l\3JUIlD6uu6n een droom voor kinderen. Ideaal met

berging en Trasmat (gezondheidsmatras) nu

blank gelakt of ongelakt (zelf te

kleuren) met latten bodem

met Trasmat

ÏJOf "

Bijpassende losse tJ6n6r ITieubel6n o.a. buro's -

discomeubel - boekenkast zeer voordelig

alle maten

synthetisch vanaf

Half dons vanaf

Super dons vanaf

o5f f "

l «f Of "

ook met schuifdeuren v. a.. . .

Tot en met zaterdag nog 10% korting
op alle niet afgeprijsde artikelen. O op
toonzaal meubels.

dus gegarandeerd goed RUURLO



nieuwe
sleutel?

desnoods
binnen één dag

H. Barendsen

óók een kant-en-klaar-
service van

H. BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

Barink, Nieuwstad 26
Vorden. Tel. 05752-1274

Fongers dealer

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

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553.

Kunstgebittenreparatie
DROGISTERIJ

TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden. Te-
lefoon 2219.

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

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

Wist u dat uw voordeel op 1 liter
superbenzine 10 cent is?

En dat babyledikantjes bij ons
maar f 75,- kosten en een bijpas-
sende commode slechts f 145,-

Verder hebben wij in onze uitverkoop
nog de laatste stalen zitelementen met
bijpassende klooster- en hoektafels met
vele combinatie mogelijkheden, zeer
voordelig afgeprijsd.

Kom eens vrijblijvend een kijkje nemen
bij:

G. Weulenkranenbarg
en Zn B.V.

Enkweg 3, Vorden

Groot
touwtrektournooi
op woensdag 26 juli

door ploegen uit
heel Nederland.

Aanvang 8 uur.
Nabij de brandweerkazerne.

Monuta Stichting
Voor Uw laatste eervolle verzorging

A. G. Berendsen, Christinalaan 6, Vorden.
Tel. 1844

Wenst U inlichtingen over de eervolle
verzorging en unieke verzekeringsvoor-
waarden van de Monuta Stichting?

Schrijf dan Uw naam en adres op een envelop (geen
postzegel) en richt die aan

MONUTA STICHTING
Antwoordnummer 35, Vorden.

Wij zijn gesloten van
24 juli t/m 7 augustus.
Schoenmakerij

A. L. Visser
H. K. van Gelreweg 4

Tijdens de bouwvakvakantie is onze
winkel

geopend
van 17t/m22juli, en

gesloten
van 24 juli tot en met 5 aug.

Schildersbedrijf

J. M. Uiterweerd
Ruurloseweg 35, Vorden. Telefoon: 1523

Wegens vakantie

gesloten
van 24 t/m 29 juli

G. Eskes
levensmiddelenbedrijf

Makita dubbel geïsoleerde^
vlakschuurmachine

Schuurt grote vlakken snel glad
En goed! Normaal

Knalprijs

... voor tuin, dier, hobby en doe-het-zeU

Hengelo - Ruurlo - Vorden

De goedkoopste
persoon(j)ke lening

bedraa
5.000

10.000
12.500
15.000
20.000

maandelijkse bedragen
36

167
325
404
483
644

48
132

m
378
505

60
115
213
265
316
421

72
104
196
245
293
388

96
86

161
201
241
318

De goedkoopste 2e hypotheek

j
Gevoli

Pei
Deventerst
Apeldoorn
Tel.055-26

maandelijkse termijnen
bedraa
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000

72
190
370
549
729
908

96
155
300
444
589
734

120
134
258
382
505
629

nachtigd Financieringskantoor

sk en De Heus
raat 84 hetGulik12

Vorden
3613 Tel. 05752-2230

VORDENSE MARKTLOTEN

VOOR WEDERVERKOPERS

AF TE HALEN BIJ:

H. J. KONING
WILHELMINALAAN 18

Nog ongeveer 100 pak stencilpapier A4

voor de prijs van f 4,95 per pak. excl. b.t.w.

DRUKKERIJ WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

Donderdagavond op de braderie

Eerste kwaliteit
chocolade

Zo van het blok, voor een
minimale prijs.

En verder
paradijs appels
die moet u proeven.

Banketbakkerij

J. Wiekart
Telefoon 1750

Specialiteit
ZWANEHALZEN

hubo
ruimt op

Alle in voorraad zijnde behang en

wandweefsels 10% korting

Ook nog enkele restanten behang

Bruine prachtcarboleum
3 kilo van 10,30 voor 8,75

nog enkele kajuitbedden voor 59,50

bijpassende latten bodem 27,50

De gehele bouwvakvakantie
geopend

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

Alle soorten
bouwmaterialen in

•taan, kunststof etc.
Grote kollektie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden,

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken,
banken, vijvers.

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board, gips. pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroósters.
voederbakken etc.
Zand, grint, cement.

Dakbedekkings-
materialen: pannen,
platen, rubber roid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

Besteed uw

vakantiegeld)
goed.

Koop een keuken bij

In de bouwvakvakantie
showroom geopend van
9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur
Afhalen van materiaal mogelijk
van 9 tot 10 uur
Vrijdags-avonds en zaterdags gesloten

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 - tel. 05735 2000'

mijn eerste bank
was de Spaarbank,
en ik blijf erbij!
Toen mijn enige vervoermiddel nog maar
'n zeepkist was. was ik al 'klant ' van de
spaarbank, [{n dat hen ik sinds m i j n eerste
spaarbankboekje gebleven. Ook nu ik met
vakantie ga stap ik Maar de bank, waar m'n
salaris heengaat. Want voor m i j is het niet b i j
sparen gebleven. Ik regel al m i j n geld/.aken!
Die reis was gauw versierd. Peseta's in

kontanten, Eurocheques en een reis- en bagageverzekering. M'n 'dure' post/.egelver/.ameling
en waardepapieren de kluis in. Ons kan niks gebeuren! En omdat ik er toch was schreef ik gauw
nog even wat betaalopdrachten uit voor lopende rekeningen. Daar is die hankgirorekening
ideaal voor. Mijn eerste bank was de spaarbank, en ik blijf erbij, waar de reis ook heengaat!

ook voor m'n buitenlands geld•
BONDSSPAARBANK

Alle zaken voor alle mensen.
Dorpsstraat 15-Telefoon 1988

DAGELIJKSE RENTEBEREKENING

ADMINISTRATIEKANTOOR
VORDEN B.V.

V K
v

Dir. B. H. J. de Regt

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


