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Mammoettanks bij
Gems op transport
Zes reusachtige mammoettanks, be-
stemd voor de opslag van chemische
vloeistoffen, van Gems Metaalwerken
b.v. Het gaat om tanks met een diameter
van vijf meter, tien meter lang en een
inhoud van honderdduizend liter. Onder
een politie-escorte reed het konvooi weg
naar Zutphen, daar gaan de tanks aan
boord van een vrachtschip dat ze naar de
plaats van bestemming zal voeren. Het

was nogal een ingrijpend transport,
waarvoor op sommige plaatsen zelfs de
electrische bovenleidingen "opgetrok-
ken" moesten worden. Directeur G.
Emsbroek praat met enige trots over de
grote tanks: "Het zijn de grootste die we
ooit hebben gemaakt. De kritische grens
lag altijd bij de 3 meter, dit betekent dus
weer een sprong vooruit".

Het gaat dus goed met het Vordense
bedrijf?" Directeur Emsbroek: "We heb-
ben een onverzadigbare honger naar
vakmensen, maar ik kan ze niet krijgen.
We zouden best een man of tien kunnen

hebben, lassers en bankwerkers, maar ze
zijn er niet. Ik denk er daarom serieus
over om per vliegtuig reclame te gaan
maken en personeel te vragen..." Op de
mensen die de grote tanks in een week of
vijf geconstrueerd hebben is Emsbroek
ook trots: "een goed karwei", vindt hij.

Inmiddels staat een nieuw project op
stapel: het terugwinnen van warmte uit
industriegassen. "Een eigen ontwikke-
ling op het gebied van de warmte-
wisseling. De eerste opdracht voor zo'n
project hebben we al ontvangen van een
energiec^B^im in het zuiden."

"Daghaick"
H.CJ.M.V.
Geachte bewoners van Vorden,

Graag willen wij u namens onze jeugd
hartelijk bedanken voor uw spontane
medewerking tijdens de "daghaick" van
afgelopen dinsdag 18 juli. De kinderen
hebben het geweldig naar hun zin
gehad, zij vonden u aardige mensen, en
er waren zelfs reakties, zoals hele lieve
fijne mensen.
Ook wij als leiding hebben het zeer
gewaardeerd zoals u, de politie en de
gemeente hebben meegewerkt aan het
slagen van deze aktiviteit. Wij hopen de
komende jaren nog eens met u te mogen
samenwerken, wij vinden het geweldig
fijn hier in de omgeving. Nogmaals onze
hartelijke dank, voor uw fijne medewer-
king.

De leiding
Stichting Jeugd en Jongerenwerk

H.C.J.M.V.
Hilversum

Diploma/wemmen
In het Vordense Zwembad "In de
Dennen" vond dezer dagen het diploma-
zwemmen plaats voor de diploma's A en
B, alsmede de zwemvaardigheidsdiplo-
ma's l t/m 4. In totaal werd hieraan
door 31 kandidaten deelgenomen, die
allen slaagden. Chef-badmeester M.J.
Westerik die de examens begeleidde
toonde zich zeer kontent over het niveau
waarop de kandidaten hun examens
aflegden. Dit werd onderschreven door
de gedelegeerden van de KNZB te weten
de heren J. van Ettinger uit Brummen en
A. Brands uit Gorssel.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

r=%v.n BURGERLIJKE.
STAND

"De Graafschaprijders" gereed om
honderden motorsportliefhebbers
te ontvangen
Het komende weekend zal het in Vorden weer een komen en gaan zijn van
honderden lieden die in hun vrije tijd graag op een motorfiets kruipen. De
Vordense Auto- en Motorclub "De Graafschaprijders" organiseert dan in het kader
van het VVV zomerprogramma voor de elfde keer in successie het befaamde
Achtkastelenweekend. Een evenement dat qua deelnemers uit de hand dreigt te
lopen. Werd in 1968 gestart met 96, vorig jaar kwamen maar liefst 600 motorrijders
en 264 passagiers naar Vorden.

Amerikanen op bezoek bij Jong Gelre
In het kader van het programma "People tot people" werden dinsd^&norgen 36
jeugdig^^ierikanen in Vorden verwelkomd. De hele week zullen d^Bongelui te
gast zijn van de ring Berkelstreek van Jong Gelre. Het gezelschap wSfuist vanuit
Moskou in Den Haag aangekomen waarna meteen richting Achterhoek werd
gekoersd. Bij het gemeentehuis van Vorden sprak de voorzitter van de Ring
Berkelstreek de heer A. v.d. Brink een kort welkomstwoord.

"Eerlijk gezegd hoop ik dat er niet meer
deelnemers komen. We zitten nu qua
ruimte zo'n beetje aan ons maximum.
We hebben dit jaar ook niet zoveel
uitnodigingen verzonden als voorgaande
jaren". Aan het woord is Jan Slagman,
de man die het secretariaat van het
gehele gebeuren in handen heeft. Ohet
streven van Jan Slagman om het aantal
deelnemers aan het achtkastelen week-
end te stabiliseren succes heeft, valt te
betwijfelen. Doodeenvoudig om de reden
dat vele verenigingen in binnen- en bui-
tenland het evenement in Vorden in hun
sportkalenders hebben opgenomen en
velen jaar in jaar uit naar het acht-
kastelendorp komen. 6k nu al heeft Jan
Slagman divers aanmeldingen en infor-
maties binnen uit Zweden, Engeland,
Denemarken, Finland etc.

De "Achtkastelenrit" bestaat uit een
drietal onderdelen. In de eerste plaats de
sterrit waarvoor fraaie prijzen beschik-
baar zijn gesteld voor de verst wonende
deelnemer, de oudste deelnemer, de
grootste motorclub, bromfietsclub, bui-
tenlandse club etc. Een trekpleister van
de eerste orde voor de deelnemers die al
eens eerder naar Vorden zijn gekomen is
waarschijnlijk toch ook wel om in het
bezit te komen van de fraaie wandtegels
van de Vordense kastelen. Het bestuur
van "De Graafschaprijders" heeft vijf
jaar geleden exlusieve tegels laten ma-
ken van de Vordense kastelen. Deel-
nemers aan het Achtkastelenweekend
ontvingen zo'n fraai exemplaar en kwa-
men een jaar later terug voor het tweede
exemplaar etc. etc.

De eerste deelnemers aan de sterrit
kunnen elk moment in Vorden arrive-
ren. In elk geval de Belg Gaston Couvin.
Deze man heeft kenteken no. één op zijn
motor staan en wil ook altijd als eerste in
Vorden aankomen wat hem tot op heden
nog gelukt is. De "grootste hap" deel-
nemers worden donderdag en vrijdag-
avond verwacht terwijl men zich ook
zaterdag de gehele dag kan laten in-
schrijven. Nabij café Schoenaker is een

camping ingericht, waar zo'n 800 perso-
nen kunnen worden ondergebracht. De
mogelijkheid bestaat tevens om tegen
een geringe vergoeding te vernachten in
één der padvinderstenten. De motoren,
waarbij vele fraaie exemplaren zijn te
bewonderen, zullen dag en nacht worden
bewaakt. Het is overigens de eerste keer
dat het achtkastelen weekend midden in
de bouwvakvakantie wordt georgani-
seerd.

"Dit geeft geen problemen, er zullen zo'n
30 man van ons in touw zijn om alles vlot
te doen verlopen. Voor dergelijke evene-
menten hebben we ook in deze vakantie
tijd altijd genoeg enthousiaste mensen
die de helpende had bieden", zegt Jan
Slagman niet zonder trots. Zaterdag-
middag gaat om 2 uur de toertocht van
start. Een geweldig schouwspel zo'n 200
motoren als een lange sliert door de
omgeving te zien trekken. De tocht heeft
een lengte van 60 km.

Zaterdagavond groot feest met de prijs-
uitreiking. Met als speciale attraktie een
optreden van de folkloristische boeren-
dansgroep De Knupduukskes. Bij goed
weer buiten of anders in de grote tent.
Zondagmorgen staat een wandeling op
het programma. Het achtkastelenweek-
end worden zondagmiddag besloten met
een oriënteringsrit, uitgezet door de heer
J. Luyten. Lengte van de rit is 50 km.
Start vanaf café Schoenaker. De deel-
name is mogelijk in de A en B klasse
alsmede in de toerklasse volgens een-
voudig regelement.

Achtkastelentocht
Aan de wekelijkse Achtkastelentocht
werd deze week door 233 vakantie-
gangers deelgenomen. Wegens verhinde-
ring van oud-burgemeester Van Arkel
werden de peddelaars ditmaal begeleid
door de heren G.W. Eyerkamp en
Remmers. Dank zij het mooie weer werd
het een geslaagde fietstocht langs de
bekende Vordense kastelen.

De heer v.d. Brink deed tevens het
verdere programma uit de doeken.
Namens het gemeentebestuur van Vor-
den werd het woord gevoerd door loco-
burgemeester G.J. Bannink. Deze vertel-
de enige wetenswaardigheden van het
huidige gemeentehuis. Vervolgens werd
in het koetshuis een kopje koffie gedron-
ken waarna de Amerikaanse gasten aan
de gastgezinnen werden voorgesteld.

Dinsdagavond was er een kegelavond bij
Dikkers in Holten. Woensdag (heden)
zal een bezoek worden gebracht aan de

IJsselmeerpolders. Donderdagmorgen
zal vanaf Lochem worden vertrokken om
onder andere een korenmolen in War-
ken te bezichtigen, waarna een bezoek
zal worden gebracht aan Bronkhorst. 's
Middags een bezoek aan de melkpoeder-
fabriek in Lochem en donderdagavond
een bezoek aan een folkloristische avond
in Vorden. Vrijdag wordt een bezoek
gebracht aan het openluchtmuseum in
Arnhem, 's Avonds is de afscheidsavond
bij café Eggink in Laren. Zaterdagmid-
dag zal de terugreis worden aanvaard,
nadat eerst nog een afscheidsdiner zal
worden gehouden in Almen.

Geboren: Jochem Schieven.
Ondertrouwd: A.A. Lijftogt en A.H.
Vruggink; W.M.J. Eijerkamp en M. A.
M. E. Rensen.
Gehuwd: M.H.J. Gotink en J. H. Schots-
man.
Overleden: J. W. van Til - van Til, oud 93
jaar; H. B. Woerts-Marsman, oud 87
jaar.

Oefenprogramma
voetbalvereniging
"Vorden"
De voetbalvereniging "Vorden" start
zondag 30 juli met een uitgebreid oefen-
programma. De volgende ontmoetingen
zullen gespeeld worden: 30 juli Soci l -
Vorden 1; Soci 11 - Vorden 11; 6
augustus: Steenderen l - Vorden 1;
Steenderen 11 - Vorden 11; Heeten 111-
Vorden 111; Heeten 4 - Vorden 4; 13
augustus: Heeten l - Vorden 1; Heeten 2
- Vorden 2; 16 augustus: Vorden l -
Reunie l (beker); Vorden 2 - Reunie 2;
19 augustus: Vorden 2 - Doetichem 2; 20
augustus: sp. rummen - Vorden (beker);
Ruurlo 3 - Vorden 3; Ruurlo 4 - Vorden
4; Ruurlo 5 - Vorden 5; Ruurlo 8 -
Vorden 8; 23 augustus: Vorden l - sp.
Doesburg l (beker); 27 augustus: Vor-
den l - Lettele 1; Vorden 2 - Victoria 4;
30 augustus: Be Quick l - Vorden l
(beker).

Zaterdag 26 augustus vindt op het
gemeentelijk sportpark een veteranen-
toernooi plaats. De competitie begint op
3 september.

Sigaren speciaalzaak „De Olde Meulle'

erkdiensten

Diny en Hidde van der Wal, Dorpsstraat hebben hun drogisterij, parfumerie, schoonheidssalon uitgebreid met een sigaren-
magazijn. Dankzij de medewerking van: Gemeente Vorden; Administratiekantoor Vorden B. V.; architectenburo van Geen-
huizen - Jansen B. V. (Hengelo); Aannemersbedrijf Hofland en Fenthsahm B. V. (Lochem); Fa. van Eldik (Zutphen); Dak-
bedekkingsbedrijf Groot Jebbink (Lochem); Schildersbedrijf Boerstoel (Vorden); Winkelbetimmering Fa. Helmink (Wich-
mond); Interieurverzorging Fa. Lammers (vorden); en vele kennissen en vrienden, is het gelukt om in een zeer korte tijd een
leuk en gezellig sigarenspeciaalzaak te creëren. Wij wensen de heer en mevr. van der Wal uiteraard veel succes.

HERVORMDE KERK VORDEN
9.30 uur Ds. G. Griffioen (Harfsen)

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
9.30 en 19.00 uur Ds. G. Morsink, Aal-
ten.

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

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur;
dinsdag 19.00 uur.
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 dienstdoen-
de 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. Warringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Warringa.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
K. g. Dijkstra, Varsseveld, tel. 08352-
1432; M. g. de Keuning, Eibergen, tel.
05454-1329.

TAFELTJE DEK-JE
De hele maand juli Mevr. Wolters, tel.
1262, bellen tussen 8-9 uur.
De hele maand augustus mevr. Gille,
tel. 2151, bellen tussen 8-9 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. v. d. Vuurst tot 31 juli tel. 2072.
Mevr. Brandenburg vanaf 31 juli, tel.
2003. 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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SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5, Vorden. Tel. 05752-1232
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Dankbaar en blij zijn we met
de geboorte van onze zoon en
mijn broertje

Johannes Antonius
Wij noemen hem

HANS
Riet Jansen-ten Have
Harrie Jansen
Marthijn

Vorden, 23 jul i 1978
Brinkerhof 21

Wij zijn dankbaar en blij om
de geboorte van onze dochter
op 24 juli 1978.
Wij noemen haar

ILSE
Arie en Ans Winkel-

ten Arve
,,'t Gazoor", Gazoorweg4a
Vorden
Tijdelijk adres: Nieuwe Spit-
taal, Warnsveld. Kamer 544.

Hartelijk dank voor de vele
felicitaties, cadeaus en bloe-
men, die wij ter gelegenheid
van ons 25-jarig huwelijks-
feest mochten ontvangen.

B. Wunderink
J. Wunderink-Rossel

Ruurloseweg 85, Vorden

Voor Uw medeleven dat wij
mochten ondervinden voor en
na het overlijden van onze
beste broer, zwager en oom

Herman Dommerholt
betuigen wij U onze welge-
meende dank.

Uit aller naam:
J. A. Klein Haneveld-

Dommerholt
L. Klein Haneveld

Vorden, juli 1978
Prins Clauslaan 13

Te koop gevraagd: een pop-
pen wagen (hoog model).
F. Hompe, Het Hoge 31, tel.
2426.

Te koop: 4 pers. tent ƒ 175,-.
Almenseweg 10, Vorden. Tel.
1759.

Te koop: jonge dekrammen
Vader Premieram.
B. Bargeman, Wilmerinkweg
l, Vorden. Tel. 1558.

Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor l of 2 halve
dagen inde week.
Ruurloseweg 81, tel. 1492.

Te koop:
- boerenkool,
- spruitkool,
- knolraap,
- prei,
- selderie,
- peterselie,
-sla
- en andijvieplanten

D. Klein Geltink, Schutte-
straat l, Vorden. Tel. 05752-
1498.

Te koop: nieuwe aardappelen
(Parel).
Scheffer, Delden. Tel. 05752-
1333.

Te koop: z.g.o.h. 3/4 pers.
caravan 3,10 m, 4 seiz. gebr.
met luze voortent.
J. A. Norde, Wilhelminalaan
5, Vorden.

Te koop: nieuwe aardappelen
(Parel) goede kwaliteit bij
H. v. Kouswij k, Okhorstweg
6, Wichmond. Tel. 05754-793

Dahlia's te koop: bij
Dijkman, Riethuisweg 6, Del-
den.

Te koop: Opel Kadett bj.
1975 60.000 km. In prima
staat verkeren. Kleur geel.
Garantie en inruil mogelijk.
Tel. 05755-1367, Olburgseweg
37, Steenderen.

Zondag 6 augustus
AUTOCROSS VORDEN

De tuinen van Bé Wiersse
Vorden OPEN op

zondag 30 juli en op
maandag 31 juli
van 10- 17 uur

Entree ƒ 2,50 p.p. Gratis par-
keren in de schaduw!

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

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301.

HERMAN SCHEFFER
en
REINA BANNINK

geven u kennis van hun voorgenomen
huwelijk waarvan de voltrekking zal
plaatsvinden op vrijdag 4 augustus om
13.30 uur in het Gemeentehuis „Kasteel
Vorden".
Kerkelijke inzegening in de Ned. Herv.
kerk te Vorden n.m. 14.15 uur door
Ds. Veenendaal.

U kunt ons en de kinderen met dit nieuwe gezinsleven
gelukwensen van 15.30 tot 17.00 uur in zaal Smit te
Vorden.

Vorden, Nieuwenhuisweg l
Vorden, Insulindelaan 8
Toekomstig adres: Nieuwenhuisweg l

Heden overleed zacht en kalm en nog geheel onver-
wacht onze geliefde en zorgzame moeder groot- en
overgrootmoeder

HENDRIKA BERENDINA MARSMAN
weduwe van Bernard Woerts

in een gezegende ouderdom van 87 jaar.

Vorden: A. J. W. Toonk-Woerts
B. Toonk

Hengelo G.: B. H. Woerts
B. Woerts-Eenink

Geesteren: W. M. Stol-Woerts
E. Stol
kleinkinderen en achterkleinkinderen

Vorden, 20 juli 1978
,,de Bonekamp" Schuttestraat 20

De begrafenis heeft inmiddels plaats gevonden.

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend,
delen wij u vol droefheid mede dat in „Het Nieuwe
Spittaal"-ziekenhuis van ons is heengegaan mijn lieve
man, onze zorgzame vader, groot- en overgrootvader

BERNARD WULLINK
echtgenoot van Hendrika Johanna Bruggeman

op de leeftijd van 89 jaar.

Vorden: H. J. Wullink-Bruggeman
Zutphen: G. Wullink

H. Wullink-Beltman
Neede: J. W. Wullink

B. H. Wullink-Koopman
Vorden: B. Wullink

C. H. Wullink-Oldenhave
kleinkinderen en achterkleinkinderen

Vorden, 24 juli 1978
Almenseweg 6

de rouwdienst zal worden gehouden donderdag 27
juli om 12.00 uur in zaal Smit, Dorpsstraat 10 te
Vorden, waarna om 13.00 uur de teraardebestelling
zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Heden werd uit onze familiekring weggenomen onze
beste zwager en oom

BERNARD WULLINK
echtgenoot van H. J. Bruggeman

in de ouderdom van 89 jaar.

Harfsen: J. Woessink-Pelgrum
Vorden: H. J. Memelink-Pelgrum
Vorden: G. J. Pelgrum

R. Pelgrum-Meulenbrugge
Neven en nichten

Vorden, juli 1978

Gevraagd:

net meisje
voor de winkel

Aanmelden:

Fa. KRIJT
Dorpsstraat 10 - Wichmond

Schooltassen
Allemaal in echt leer

Kijk eerst bij

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend,
geven wij u kennis dat na een moedig gedragen ziekte
van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame
vader en opa

JOHAN STOKKINK

op de leeftijd van 56 jaar.

J. Z. Stokkink-Golstein
Dik en Dinie
Tonnie en Gerrit
Annie en Dirk
Hans en Jo
Wim en Christien
Ineke en Willie
Gerrit en Frieda
Willie en Henk
Eddie
Henk en Elsbeth
Marietje en Robbie
Ronnie
Hennie
en kleinkinderen

Vorden, 25 juli 1978
Julianalaan 10

Mijn man en onze vader ligt opgebaard in het rouw-
centrum Het Jebbink te Vorden, waar gelegenheid is
om te condoleren donderdag 27 juli a.s. van 19.00 tot
19.30 uur.

De rouwdienst zal worden gehouden in de Ned.
Hervormde kerk te Vorden vrijdag 28 juli om 12.00
uur, waarna om 13.00 uur de teraardebestelling zal
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begra-
fenis in het rouwcentrum Het Jebbink te Vorden.

Na een geduldig gedragen lijden is van ons heenge-
gaan, onze lieve schoonzoon en zwager en oom

JOHAN STOKKINK
echtgenoot van J. Z. Stokkink-Golstein

in de ouderdom van 56 jaar.

Vorden:

Vorden:
Vorden:

Arnhem:
Vorden:

Warnsveld:
Laren (G.):

Vorden:
Vorden:
Vorden:

J. W. Golstein
T. H. Golstein-Wicherink
Fam. G. Golstein
Fam. H. Bloemendaal
Fam. D. Golstein
Fam. J. W. Golstein
Fam. A. Golstein
Fam. Z. Rekers
Fam. B. Golstein
H. Golstein
Fam. W. Golstein
neven en nichten

Vorden, 25 juli 1978

Wij willen even de tijd
hebben om nieuwe
inspiraties op te doen.

Daarom zijn wij vanaf
27 juli met

vakantie
t/m 12 augustus

'signatuur van beter woonkomfort

vorden - dorpsstraat 22

warnsveld - rijksstraatweg 108

Trainings schema
Voetbalver. „Vorden"
Dinsdag
18.00 tot 19.00 uur de Pupillen
19.00 tot 20.00 uur A selectie (Junioren)
20.00 tot 21.30 uur Selectie senioren

Woensdag
18.00 tot 19.00 uur pupillen
18.30 tot 19.30 uur C junioren
19.30 tot 20.30 uur B junioren

Donderdag
18.00 tot 19.00 uur pupillen
19.00 tot 20.00 uur A selectie (Junioren)
20.00 tot 21.30 uur lagere elftallen

Vrijdag
18.30 tot 19.30 uur keepers training
19.30 tot 21.00 uur selectie

Trainingsaanvang
Senioren 25 juli; junioren 1 augustus; pupillen
15 augustus.

is BRONS NOU
HELEMAAL GETOETERD!

>—X-

nu al grote keus in
schippers-truien

maten 128 t/m176(ja,ook mt176 kost maar 6.88)
DR KILLE DAGEN EN STRAKS NAAR SCHOOL!

NIEUW! fraai gebloemde tricot dames

JAPONNEN
3/4 mouw-mét plissé rok!

sportieve heren
POLO-SHIRTS
korte mouw leuke kleurige kinder̂

SANDALEN

polyester/tricot

PYAMA'S
leuke fantasie dessins maat 48 t/m 56

ZET DE SCHAAR D'R INT
voortreffelijke kwaliteiten

COUPON ;
STOFFEND
voor japon; rok; pantalon; kindei kleding

mooie uni gekleurde 1 persoons

HOESLAKENS
merk'BRONSELLA"
cerise - bruin - marine
groen bleu - lila - geel

EXTRA • EXTRA- EXTRA» EXTRA» EXTRA» EXTRA
volop heren
OVER-
HEMDEN

lycra heren
ZWEM-
BROEKEN
volop leuke dessir

koop nu; zware
polyester gevulde

DONS DEK-
BEDDEN

1 pers

2*95
A O

A O

UPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5, Vorden.

128 FILIALEN DOOR HEEL NEDERLAND

Vakantieprijzen!!
Voor bij de barbecue:

Maitre Blanchard
Stevige rode wijn uit de Bourgogne

Rosé D' Anjou 3,95
Faïsca Rosé 5,95
Zeiler Schwarze Katz
Liter 6,95

Gedistilleerd:
Jonge Florijn 11,95
Citroen Florijn 8,95
Inmaak Brandewijn 11,95
Bols Bessen + long drinkglas 10,95
Old Muil Whisky
De aller beste .

Witte Rum Bootz
Voor de rumpot ,

13,25

10,95

Slijterij - Wijnhandel

SMIT
Telefoon 1391

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

STAALSTRALEN
Wij maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek.

A. M. HEUVELINK
Metaalwaren Kerkhoflaan l,
Vorden, tel. 05752-1309.

INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V.

MEUBELEN

Zutphenseweg 24

VORDEN
Tel. 05752-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

Voor een
zeer persoonlijke

bediening op 1600 m2

meubeltoonzaal



DE LAATSTE ETAPPE VAN ONZE

OPRUIMING
BEGINT VANDAAG.
Enkele toonzaalartikelen worden verkocht
met kortingen tot 50% (alles éénmalig)

Eethoek zwart essen: 4 stoelen met
moderne weefstof -f uittrektafel COC
Van 1250,- Nu voor DöÜf-

Zware verchroomde eetkamertaf el
0 120 cm + 4 passende stoelen yiQQ
Van 985,- Nu voor 49D,1

Eethoek Bali bruin essen: 4 stoelen met
moderne weefstof + uittrektafel C C n
van 920,- Nu voor UüU,-

4 Eetkamer stoelen zwart esssen
Met moderne weefstof * QQ
Van 240,-per stuk Nu per stoel Uu,

Wandmeubel bruin essen fineer
met ingebouwde, verplaatsbare bar
Van 2695,- Nu vpor

Wandmeubel zwart essen struktuur
2,50 breed bestaande uit 3 elemen-

Stuntprijs 795, '

Hoekkombinatie 3 + 2zits. Geheel rund-
leder van zeer goede kwaliteit. f** r~r\
Stuntprijs Z l DUf-

Bankstel 3-1-1. Geheel overgestoffeerd
in een moderne effen stof. * QQQ
Stuntprijs l JïlOf-

Klassiek bankstel. Geheel overgestoffeerd
in een mooie bruin gebloemde stof
Van 3125,- ' Nu voor

Bankstel 3-1-1 Massief eiken met losse
rundlederen kussens Q/IQC
Van 3995,- Nu voor ü433r'

Bankstel 3-1-1 Massief eiken met een
gebloemde draion stof bekleed.
Van 3195,- Nu voor

Wandmeubel met geheel massief eiken
front. 2.50 m breed. A« Qr-
Stuntprijs L l Süf•

Eetkamerstoelen Winsor eiken 11 n
Stuntprijs per stuk l l Uf"
Passende tafel. Vast blad 175,-

Schrijfburo.-Grenen struktuur met bruin
gelakt buizen frame. 11 fl
Meeneemprijs II Uf'

2 deurs linnenkast in grenen struktuur
met schuifdeuren 1/2 hang - Y2 leg « QQ
Meeneemprijs l UÖ, ~

Boekenkast in grenen struktuur
(4 planken)
afmeting: 175 x 75 x 26cm.
Meeneem^ijs 95,

DONDERDAG 27 JULI

De laatste prijzenslag in
onze grandioze opruiming
De laatste zomerartikelen nu spotgoedkoopi!
Ook bieden wij goedkope winterartikelen aan.

PROFITEERT DEZE LAATSTE WEEK VAN DE

EXTRA KOOPJES
ZOMERJURKJES nu.. 25,00 en 10,00
ROKKEN 25,00 en 10,00
REGENMANTELS 50,00
KORTE JASJES 50,00
BLOUSES EN TRUITJES 10,00
HEREN REGENJASSEN 50,00
DE LAATSTE ZOMERKOLBERTS
Voor 25,00 en 50,00
PANTALONS 15,00
KINDERJURKJES 15,00
KINDER J ACKETS 10,00 en 15,00
SPIJKERBROEKEN vanaf 25,00

Ziet onze nieuwe etalage's U!
Vrijdags koopavond tot 9 uur
's Maandags GESLOTEN, 's Woensdags de HELE dag
open.

Wie het eerst komt die het eerst maalt

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

B.V.

h Permanente show op
1600 m2 meubeltoonzaal

* Gratis bezorgen
* Prima service en garantie
* Opslag tot 1 jaar gratis
* Vrijdagavond koopavond

woensdagmiddag gesloten

Kunstgebittenreparatie
DROGISTERIJ

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

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 2Vi uur.

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

in 't centrum van Vorden
GRATIS FILM
Bij ontwikkelen en afdrukken
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden. Tel. 1301

Een nieuwe fiets
Neem een besluit
en kies u een Gazelle uit

Alle modellen en kleuren
uit voorraad leverbaar

Compleet vanaf 249,50

Inpak 215,00

Kieftendorp 11, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-7278

Schoonmaakbedrijf

CEMSTO B.V.
vraagt
voor een kantoor
schoonhouden te Vorden

een nette
schoonmaakster
2 uur per avond

Aanmelden:
CEMSTO Kantoor
Spittaalstraat 7, Zutphen

Puch Maxi
Een steengoede damesbrommer

Alle modellen en kleuren
uit voorraad leverbaar

Fa. J. Th. Slotboom
Kieftendorp 11, Hengelo (Gld.) -Tel. 05753-7278

MIDDENSTAND (één-jarige kursus)
TYPEN (spoedkursus)
ENGELS
voor beginners en half-gevorderden

In hotel Leemreis
Vraagt vóór 1 september inlichtingen
bij instituut

GULDEN
Keppelseweg 14-16 te Doetinchem

Telefoon 08340-23708

Bejaardentocht 1978
Net als andere jaren organiseert het bekende bejaar-
dencomité weer een reis. Aangezien de boottochten
een groot succes bleken te zijn, hebben wij besloten
dit jaar weer een boottocht te organiseren, maar nu
naar Duitsland, een klein eindje over de grens Emme-
rik.
't Is weer een geheel verzorgde reis, lunch en diner op
de boot met de bekende consumpties.
In Emmerik is gelegenheid om ong. 2 uur te winkelen.
Deze boottocht zal plaats vinden op maandag 28 aug.
Vertrek 8.30 uur vanuit Zutphen, terug om 20 uur.
De kosten bedragen net als vorig jaar ƒ 37.50 p.p.
Opgave liefst voor 20 aug. bij:

Boersma, Dorpsstraat, tel. 1553
Eijerkamp, Zutphenseweg 16, tel. 1386
Hassink, Raadhuisstraat, tel. 1332

Namens het Comité:
G. Remmers, voorzitter

P.S. Indien geen geldig paspoort, dan met de opgave
de namen van de deelnemers voluit datum van ge-
boorte en plaats van geboorte,' dit in verband met de
gezamelijke pas.

Onze opruiming
gaat nog enkele dagen door

• Nog vele koopjes
zowel in
meubelen en tapijten
als in

vitrage en overgordijnen
• Verder geven wij

10% korting
op alle in voorraad zijnde
goederen
bij contante betaling

• Op alle laatste

tuinmeubelen en parasols
geven wij

20% korting

Fa J. Kerkwijk en Zn
Dorpsstraat 20, Ruurlo -Tel. 1384

WV Zomerprogramma
1978
V.V.V. KANTOOR
Dorpsstraat 4, 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.

ELKE MAANDAGAVOND.

Avondwandeling onder leiding, langs de mooiste
plekjes van Vorden. Vertrek vanaf het Marktplein om
19.30 uur. Kosten f 1,- p.p. Te beginnen maandag
26 juni, laatste wandeling 7 augustus.

ELKE DONDERDAGAVOND:

avondwandeling op het landgoed Den Bramel onder
deskundige leiding van de heer Terpstra, om 19.30
uur verzamelen op de oprijlaan van het kasteel. Te
beginnen 29 juni kosten f 2,- per persoon.

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 27 JULI:
Optreden Folkloristische dansgroep "De Knup-
duukskes" en de Boerenkapel "De Achtkaste-
lendarpers". Bij Kasteel Vorden. Aanvang 20.00 uur
entree f 2,50 tot 16 jaar f 1,50

VRIJDAG 28 ZATERDAG 29 ZONDAG 30 JULI:
Het jaarlijkse achtkastelen evenement georganiseerd
door de V.A.M.C. "De Graafschaprijders".

DINSDAG 1 AUGUSTUS:
Orgelconcert. In de N.H. Kerk. Aanvang 20.00 uur
door Dirk Jansz. Zwart uit Rotterdam.

DINSDAG 1 AUGUSTUS:
Bezichtiging van de in bedrijf zijnde boerderij van de
heer Mennink, Galgengoorweg 19, aanvang 16.00
uur precies.

ZONDAG 6 AUGUSTUS:

Grote autocross op terrein aan de Van Lennepweg.

DINSDAG 8 AUGUSTUS:
De welbekende Staringavond in de kapel op de
Wildenborch. M.m.v. Ds. Krajenbrink en de heer
Van Roekei uit Zelhem. Zie dinsdag 25 juli.
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40e jaargang nr. 21 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Groeiende belangstelling op 52e volks- en oranjefeest medler

Hendrik Fokkink werd schutterskoning
Het volks- en oranjefeest aan de Medlertol - dat dit jaar voor de 52ste keer (op
vrijdag en zaterdag jl. werd gehouden - is dank zij de groeiende belangstelling, het
voortreffelijke weer en de grote saamhorigheid van de omwonenden een groot
succes geworden. De vorig jaar verjongde feestcommissie zette met groot
enthousiasme en doorzettingsvermogen het feest op touw en vond in het welslagen
van dit Oranjefeest een stimulans om verder te gaan.

Schoolfeest
Traditiegetrouw werd vrijdag het school-
feest gehouden voor de jeugd. Ditmaal
waren het de leerlingen van de vorig jaar
gefusioneerde samenwerkingsschool
Kranenburg en omstreken. Mevouw
Hazekamp had samem met de ouder-
commissie een leuk programma voor de
66 deelnemende kinderen in elkaar ge-
draaid. Er werden allerhande spelletjes
gedaan, men kreeg volop tractaties en
kon ritje maken in de draaimolen.

Uitslagen spelen
Meisjes en jongens 5 en 6 jaar - blokjes
stapelen: 1. Sandra ten Have; 2. Ingrid
Temmink; 3. Yvonne Nijenhuis; 4. Os-
car Overbeek; 5. Andre Snellink.
Meisjes en jongens 7 en 8 jaar - flessen
vullen: 1. Erie Nijenhuis; 2. Rob Lucas-
sen; 3. Winand Hoenink; 4. Richard ten
Pas.
Meisjes en jongens 9 en 10 jaar -
zaklopen: 1. Simone Zents; 2. Anja
Weenk; 3. Astrid Sueters; 4. Wim
Lichtenberg; 5. Mark Sueters.
Meisjes en jongens 11 en 12 jaar -
kluwen winden, zaklopen en autoband
lopen: 1. Andre Knoef; 2. Ria Waarle; 3.
Caroline Tolkamp; 4. Yvonne Lichten-
berg; 5. Lenie Ribbers; 6 Henriet Fok-
kink.

Toneelstuk in dialect
Vrijdagavond werd het feest ingezet met
een toneeluitvoering in de grote tent
door de Toneelvereniging Irene uit de
Heurne bij Ruurlo. Op uitstekende wijze
bracht zij het humoristische stuk "Amor
richt zijn pijlen zelf' voor het voetlicht,
een spel in drie bedrijven geschreven
door de heer Eeggegoor voor het voet-
licht. De ruim 300 aanwezigen applau-
disseerden na afloop van dit door 5
dames en 5 heren gespeelde dialectstuk
langdurig. Voorzitter G. Norde, sprak in
zijn openingstoespraak een hartelijk
dankwoord tot de familie Eykelkamp, de
familie Ribbers, B. Vreeman, de Medo
en Fred Klein Brinke. Ook de CLV De
Graafschap en de feestcommissie Linde
werden hierin betrokken. Na afloop
dankte hij het gezelschap en regisseur
Joh. te Veldhuis uit Ruurlo voor het
mooie spel en bood iedereen persoonlijk
bloemen aan. Na afloop werd er nog
gezellig gedanst in zaal Eykelkamp met
muziek van de Gebroeders Kamperman.

Zaterdag oranjefeest
Het eigenlijke Volks- en Oranjefeest
werd zaterdagmiddag om een uur offi-
cieel geopend door loco-burgemeester en
wethouder de heer G.J. Bannink (na een
inleidend welkomstwoord van de voorzit-
ter). De heer Bannink prees de goede
onderlinge verstandhouding in het Med-
ler. "Hier ken men nog de goede
gewoonte om feest met elkaar te vieren
maar ook leed met elkaar te delen. Ik
ben blij dat er hier nog jeugd is
waardoor het "Medlerfeest" nog levens-
vatbaarheid houdt. In menige streek zijn
de buurten aan het vergrijzen". Nadat
Concordia, als steeds present op het

feest, enkele vrolijke noten had laten
horen, trok men gezamenlijk naar het
feestterrein.

Schutterskoning H. Fokkink
Voor de volks- en kinderspelen was een
groeiende belangstelling waarneembaar.
Bij het vogelschieten loste de koning van
1977 de heer Gerrit W. Enzerink uit
Hengelo Gld. het eerste schot, gevolgd
door loco de heer G.J. Bannink. 78
schutters gaven zich op. Bij het 200ste
schot kon de vogel zijn evenwicht niet
meer houden; Hendrik Fokkink van
"Groot Windenberg" a.d. Rommelder-
dijk loste het koningsschot en werd
gehuldigd door de commissie, evenals
zijn echtgenote mevrouw J. Fokkink-
Wensink, die koningin werd. De verdere
uitslagen waren: 2e prijs E.V. Catacre;
3e prijs. R. Hendriksen, Vorden; 4e G.B.
Norde Vorden; 5e mej. Dinie Fokkink.

Gerrit Groot Jebbink van de "Weverink"
en Hendrik Bogchelman en zijn zoon
Herman reden als vanouds de dogcar
voor het ringsteken met hindernissen. Er
deden 87 dames aan mee. De uitslag
was: 1. mej. Jannie Fokkink, Vorden; 2.
mej. J. Brummelman- Kamperman, Vor-
den; 3. mevrouw L. Hendriksen-Wesse-
link, Vorden; 4. mevrouw A. Klein
Geltink-Groot Wassink, Vorden; 5. me-
vrouw G. Nijenhuis- Stegeman, Vorden.

Uitslagen overige volksspelen:
Schijfschieten (80 deelnemers) 1. G.
Hendriksen De Wiersse; 2. H. Meyerink,
Vorden; 3. R. Norde, Ruurlo; 4. G.A.
Bielderman, Vorden; 5. D.G. Nijenhuis,
ruurlo.
Ringwerpen dames (77 deelnemers): 1.
mej. G. Hendriksen Vorden; 2. mej. J.
Klein Geltink, Vorden; 3. mevrouw
Snellink- Vruggink, Vorden; 4. mevrouw
J. Schonewille, Lochem; 5. mej. R. Fok-
kink, Vorden.
Belschieten (84 deelnemers): 1. G. Hum-
melink, Delden; 2. E. Gotink, Vorden; 3.
G. Bruggink, Vorden; 4. D.G. Nijenhuis,
Ruurlo; 5. J. Meulenveld, Ruurlo.
Pijltjeswerpen dames (61 deelnemers):!,
mevrouw G. Kamperman - ten Arve
Vorden; 2. mevrouw Hendriksen-Wesse-
link Vorden; 3. mevrouw M. Huitink-
Helmink, Vorden; 4. mevrouw B. Wesse-
link-Bulten, Vorden; 5. mevrouw G.
Enzerink-Nijenhuis, Hengelo.
Doeltrappen heren (127 deelnemers): 1.
W. Golstein, Vorden; 2. R. Henriksen,
Vorden; 3. Wim Bekken, Kranenburg;
4. J. Huitink, Kranenburg; 5. D. Klein
Geltink Vorden.
Korfbalgooien (136 deelnemers): 1. H.
Brummelman; 2. J. Neerlaar; 3. J.
Weenk; 4. G. Schonewille; 5. A. Horst-
man.
Flessetent (226 deelnemers): 1. G. Scho-
newille, Lochem; 2. T. Brummelman,
Vorden; 3. A. Ribbers; 4. E. Eykelkamp;
5. G. Hummelink, Delden.

De prijzen werden zaterdagavond om

acht uur met een toepasselijk woord
door de voorzitter uitgereikt.

Kinderspelen
De kinderspelen voor alle schoolgaande
kinderen werden eveneens in de feest-
weide gehouden. Er was veel animo. De
uitslagen van de kinderspelen waren:
meisjes en jongens 5 en 5 jaar - blokjes in
emmer brengen: 1. Sandra ten Have; 2.
Ingrid Temmink; 3. Wilma Stokkink; 4.
Jacqueline Golstein; 5. Yvonne Nijen-
huis. Meisjes en jongens 7 en 8 jaar -
door autoband kruipen en zaklopen: 1.
Andre Klein Geltink; 2 Angela Bos; 3.
Karin ten Have; 4. Herbert Hulstijn.
Meisjes eng|Migens 9 en 10 jaar - met
autoband ^Pepelen en met autoband
teruglopen: 1. Marinus Bouwmeester; 2.
Jeannet Temmink; 3. Edwin Enzerinck;
4. Anja Weenk; 5. Erik Dimmendaal; 6.
Greta Norde. Meisjes en jongens 11 en
12 jaar - n^Band om enkels flessen met
water vullen met bekertjes: 1. Caroline
Tolkamp; 2. Dinant Brummelman; 3.
Andre Knoef; 4. Jolanda Temmink; 5. ,
Henriet Fokkink; 6. Lenie Ribbers; 7.
Ellis Eykelkamp.

Kermisexploitant fa. A. Lentink en Zn.
uit Deventer deed met zijn attracties;
draai-en zweefmolen, schiettent, altijd-
prijstent, suikerspin enz, goede zaken.
Zaterdagavond werd het 52e Volks- en
Oranjefeest besloten met een druk be-
zocht Oranjebal met muzikale medewer-
king van The Canon Ball.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN
Dirk Jansz. Zwart concerteert in Vor-
den.
Dit jaar viert de bekende Rotterdamse
organist Dirk Jansz. Zwart zijn 40 jarig
jubileum als organist. Om dat te vieren
geeft hij vele orgel-concerten in ons land
en ook daarbuiten. Hij speelt ook reeds
enige jaren orgelconcerten op het Loh-
man-orgel in de Hervormde kerk te
Vorden. Ook deze zomer hoopt hij weer
naar Vorden te komen en wel op a.s.
dinsdagavond l augustus. Hij speelt dan
het derde concert in het kader van het
Vordens V.V.V.-zomerprogramma. Via
de toreningang komt u het kerkgebouw
binnen. Daar onder-de-toren, zijn ook de
toegangskaarten/programma's verkrijg-
baar; tegen een kleine vergoeding, uiter-
aard.

Na het concert kunt u weer koffie
drinken en elkaar ontmoeten in "de
Voorde", gelegen naast het kerkgebouw,
achter de kosterswoning Kerkstraat 15.
(Zie ook de V.V.V. advertentie in dit
blad).

Er komen gasten uit Oost-Europa
We ontvingen bericht dat er inderdaad
gasten hopen te komen uit Subotica
(grens Joegoslavië/Hongarije). Zij zullen
komen samen met ds. Lajos Poth, die
twee jaar geleden ook gast in Vorden is
geweest; gast van de Hervormde ge-
meente. Met hem komen zes gemeente-
leden mee; jong en oud. Tevens ont-
vingen we bericht dat ds. Kulifay Gyula
en zijn vrouw in Boedapest (Hongarije)
toch (na een aanvankelijke weigering)

Prinses Beatrix*
Australisch

dagboek

lervoer in Oratie geschiedde per open tanüauer. Muur niet üe f>/u op kon mets gebeuren

Als je er je teen insteekt, brul je
van de warmte in plaats van de
kou. Toch gaat juffrouw Wol-

de secretaresse, even

dan kom je met kwade bedoe-
lingen, pak je 't op dan zijn je
bedoelingen goed. Laat Claus 't
nu oppakken!

Iedereen die ir
geboren is, i r

kaaskr-"
pa»-

Is Vorden veranderd
in Australië?
Wij zagen in het weekblad Story de
volgende foto's staan betreffende het
bezoek van H.K.H, prinses Beatrix en
Z.K.H, prins Claus aan Australië. Wij
drukken de betreffende foto's hierbij af
en als u goed oplet ziet u links onze
burgemeester nog staan en let u ook
even op de onderschriften. Dat het de
landauer van Hotel Bakker is kunt u
uiteraard duidelijk zien. De heer Bakker
zal wel als vaste koetsier in dienst zijn
gekomen. Onze prinses is schijnbaar het
ritje goed bevallen in Vorden en laat zich
zodoende ook in Australië door de heer
Bakker rondrijden aldus het blad "Sto-
ry" zo u de foto's ziet.

Uiteraard worden overal fouten gemaakt
ook ons kan zoiets overkomen doch hoe
men foto's uit Vorden gebruiken kan
voor foto's uit Australië is toch een
raadsel. Maar laten wij het maar van de
grappige kant bekijken en Vorden was
weer in de belangstelling van de "Sto-
ry", dus een primeur.

In Oiwiqc had ~elf s Clans een /as nodig. l)ai uil \\w :

hun paspoorten gekregen hebben om
naar Vorden te reizen. Het is de
bedoeling dat ook zij op dezelfde dag
aankomen en wel op donderdagmiddag
17 augustus. Zij reizen per trein Boeda-
pest-Arnhem. "De Subotica-groep" (de
16 gemeenteleden die vorig jaar septem-
ber een reis naar Oost- Europa gemaakt
hebben) heeft reeds enkele trips voor-
bereid.

Zij fungeren ook, zoveel als mogelijk is,
als gastgezinnen. Verschillende maaltij-
den worden gezamenlijk gebruikt in het
Hervormde gemeentecentrum "De Voor-

de". Het is de bedoeling dat genoemde
predikanten, (ds. Lajos Poth uit Suboti-
ca en ds. Kulifay Gyula uit Boedapest)
ook aanwezig zijn in de kerkdienst op
zondagmorgen 20 augustus en zo moge-
lijk een actief aandeel hebben in de
eredienst. Dit zal echter nog nader
overlegd worden met de predikant die in
genoemde morgendienst hoopt voor te
gaan. Ds. Lajos Poth spreekt goed duits
en ds. Kulifay Gyula spreekt nog goed
nederlands; hij heeft namelijk jaren
geleden in ons land theologie gestu-
deerd. Na genoemde kerkdienst worden
gemeenteleden uitgenodigd in "de Voor-

de" voor het contact met de gasten en..',
de koffie. Het plan is om vrijdagavond
18 augustus een soort gemeente-avond/
contactavond te houden in "de Voorde".
Het is goed mogelijk dan nog eens het
klankbeeld te laten zien en horen over de
vorig jaar door de Subotica-groep ge-
maakte reis naar Subotica, Boedapest,
Belgrado en Wenen. Vroegtijdig geven
we deze berichten aan u allen door. We
verheugen ons er over dat er gasten
komen van ginds (verweg) naar hier
(dichtbij). En da^'ver-weg" is niet alleen
geografisch bedoeld! En ja, we slaan
toch dicht-bij-elkaar in hetzelfde geloof.



Wegens enorm succes geprolongeerd
Opnieuw laten wij U profiteren van succesvolle aanbiedingen

Slaapkamertapijt
Meeneemprijs 35,00
Woonkamertapijt 75,00
Wollen berber 129,00
Linnen kastjes één en twee deurs
Zelf monteren. Vanaf 98,00

Eiken bankstellen
Vanaf.. 1195,00

Pracht leren bankstel 3 x 2 zits
Met losse kussens.
NU 2500,00
Uw voordeel.. 500,00

Polyeter matrassen U moet ze zien
Enorme sortering. Vanaf 79,50

Specialist in DEKBEDDEN
In iedere maat - iedere kwaliteit
In voorraad o.a. syntetisch vanaf 75,00

Halfdons 25%
1200grams 129,00

Eendendons 65%
NU 265,00
Karostept
Wit Pools ganzendons
98% 398,00
Wij willen u gaarne adviseren.

Wooncentrum Teunissen Ruurlo

ADMINISTRATIEKANTOOR
VORDEN B.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 va n 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

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.

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

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553.

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

jansen

Torpedos

•

Alle soorten
bouwmaterialen in

steen, 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, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

r Besteed uw

vakantiegeld)
goed.

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'

WEGENS INTERNE VERANDERINGEN
WAREN WIJ ENKELE DAGEN GESLOTEN

Vanaf woensdag 26 juli 's morgens om
half negen zijn wij weer GEOPEND
en bieden wij U een uitgebreid assorti-
ment HiFi stereo apparatuur, kleuren tv,
portable's etc. o.a. ITT Schaub Lorenz,
Greatz, Grundig, Telefunken, Norma
geluidsboxen.

Nog steeds
3/2 jaar

echte garantie

Ontdek de
unieke service

die wij u bieden

OLDENKAMPRadio -. TV
speciaalzaak

Wij reparenĵ alle apparatuur ook als deze niet bij ons gekocht is.

Stationsweg 1

Vorden - Telefoon 2577

Accountantskantoor Gelderland
Zaadmarkt 95 - Zutphen - Telefoon 05750-13440

Wekelijkse zitdag te Vorden

Door de vakantiesluiting van het Dorps-
centrum, kunnen wij helaas enkele we-
ken geen zitting houden.

De eerstvolgende zitting zal zijn 4 aug.
a.s. van 8.00 - 12.00 uur in het Dorps-
centrum.

Wij zijn van 31 juli t/m 12 augustus
met

vakantie

Dekker Electro B.V,
Zutphenseweg 8, Vorden. Tel. 2122

Wegens vakantie

gesloten
van 29 juli t/m 5 augustus

Auto Boesveld

Superbenzine
10 cent per liter goedkoper

BENZINE
DIESELOLIE
Uitsluitend merkprodukten
TEGEN VRIJE PRIJZEN

Welkom bij Tankstation Enkweg 3 bij
N. S. Station Centrum Vorden

G. Weulen Kranenbarg & Zn. B.V.

ZOEKT U EEN EXCLUSIEF RUSTIEK MEUBEL
IN HET BETERE GENRE

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

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

Groenlose kasten, rundlederen bankstellen.

Op toonkamermodellen
tijdelijk tot 30% korting

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

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


