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AVONDVïERDAAGSE TE VORDEN: WEINIG UITVALLERS
De A vond vierdaagse in Vorden is in alle opzichten geslaagd. Weinig uitvallers (10), ter-
wijl bovendien de weergoden de deelnemers uitermate goedgunstig gezind bleken. Alle
dagen fraai zomerweer waardoor voor de EHBO wel meer werk aan de winkel was in de
vorm van blaren prikken. De deelnemers lieten zich hierdoor echter niet afschrikken en
wandelden rustig verder.

Zo mostreeks vijf uur zaterdagmiddag ver-
zamelde iedereen zich bij café Lettink van
waaruit de feestelijke intocht door Vorden
begon. Vele Vordenaren hadden zich langs
de route geschaard om de bonte stoet ge-
tooid met bloemen gade te slaan. Muzikale
medeweiriking werd verleend door de mu-
ziekvereniging Concordda met majorettes
uit Eefde en de bedde plaatselijke korpsen
Ooncondia en Sunsium Oorda, waarbij laatst-
genoemde band werd vooraf gegaan door de
majorettes in hun nieuwe zelfgemaakte
pakjes. Ook de gyrmvereniging Sparta was

, in een nieuw tenue gehuild.
Tegen kwart voor zes arriveerden de 797
wandelaars (waarvan 22 alle keren hebben
meegelopen) bij de openbare lagere dorps-
school waar de heer A. R. Sikkens( die de-
ze Avondvierdaagse namens Sparta organi-
seerde) iedereen bedankte voor hun mede-
werking, terwijl hij een extra dankwoord
richtte tot de EHBO. De wethouder van
sportzaken de heer H. A. Bogchelman com-
plimenteerde op zijn beurt de organisatoren
met deze geslaagde Avondvierdaagse. Te-
vens werd nog een dankwoord gesproken

door de voorzitster van Sparta mevr. Sik-
kens.
De navolgende verenigingen/groepen kre-
gen deze dag een medailUe overhandigd voor
het feit dat met 10 wandelaars of meer
werd meegelopen en dat minder dan 10%
is uitgevallen. Dit zijn: Vordense Honden
Club; gymnasffielkvereniiging Sparta; CJV;
de scholen Medler, Hoge en het dorp; ver-
blijf stehuis De Zon; gymnastiekvereniging
WIK uit Wichmond; school Varssel; pad vin-
ders; volleybalvereniging Dash; verpleegin-
rinchting Het Enzeiinick; pupillen voetbal-
vereniging Vorden en Ratti en de dames
van de voetbalvereniging Vorden.

Organisator A. R. Sikkens, die tevreden te-
rugblikte op deze negende vierdaagse, is
voornemens om het volgende jaar wanneer
het tweede lustrum wordt gehouden, aan dit
wandelgebeuren een apart tintje te geven.

Veronica
drive-in-show
komt naar Vorden
Het ia de Fa. Oldenkamp In samenwerking
met de Stichting Jeugdsociëtelt Vorden ge-
lukt om deze in ons land erg populaire dri-
ve-in-show naar Vorden te krygen. Het is
tevens de oudste drive-in-show welke Ne-
derland rijk is. Zij draaide reeds In de da-
gen van het legendarische zendschlp „Ra-
dio Veronica".
Ook nu de „Veronica Omroep Organisatie"
het werk in de stijl van het zendschlp Radio
Veronica heeft voortgezet, kruist deze bü
de jeugd zeer geliefde drive-in-show kris-
kras door ons land. Op donderdag 15 juli
komt zij naar Vorden, in gezelschap van de
discjockey's Hans Mondt en Lex Harding,
tevens zullen naar alle waarschijnlijkheid
radio-opnames worden gemaakt. De Vero-
nica drive-in-show bedient zich verder als
enige omroep drive-in-show van een Video-
show, zodat de top veertig artiesten op een
doek van 5 hij 4 meter vertoond kunnen
worden. Vanaf woensdag1 16 juni t.m. zon-
dag 11 juli zyn er kaarten in de voorver-
koop verkrijgbaar (zie verder advertentie).

Ned. Bond van
Plattelandsvrouw.
Begunstigd door ideale weersomstandighe-
den organiseerde de afd. Vorden van de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen haar
jaarlijks uitstapje, waaraan door 50 dames
werd deelgenomen.
In 'sJHeerenlberg werd een bezoek gebracht
aan Gouden Handen, een permanente ex-
positie van kreatief werken, waaronder
wandkleden, schilderijen, houtsnijwerk, pen-
tekeningen enz. Ook werd nog een kijkje
genomen in de kassen van 'de Ned. Heide
Mij. Daarna ging heit richting Nijmegen,
waar we van een boottodhtje op de Waal
mochten genieten.
Op de terugreis konden de dames nog een
uurtje passagieren in het winkelcentrum
Presükhaaf. De reis werd besloten met een
diner in zaal Smlit, dat zoals daar gebrui-
kelijk, uitstekend was verzorgd.

BI'J ONS IN VORDEN . . .
Zie zo, dat zit t'r weer op, kon 'k zaoterdagmiddag zeggen too de Aovund-
vierdaagse d'r op zat. 'k Had urn nog neet eerder met'elopen maor 't mos van
mien vr/ouw.
Laats to'w zo bi'j mekare zatten te leazen zei zee opens: ,,1'j kriegt onderhand
ok un boek as un biertonnen. l'j mot ok es gaon trimmen, doot maor es an de
Aovundvierdaagse met."
Of ze pas un kearl met opgepepte biceps had zeen lopen of in eur book een
of andere held worden beschreven wet ik neet, maor ik vonne wel dat zee un
klein betjen geliek hadde. Wat wi'j ok a'j daags of in de auto of achter 't buro
zit. Dan ha'j d'r eerder un pond op as d'r af. Vraog dat maor es an de dames
van de slanke lijners club.

Um eur un plezier te doon he'k maor metelopen. l'j wet jao nooit wat dee
vrouwluu zich in de kop haalt, l'j heurt tegeswoordig zovölle oaver echtschei-
ding en zo meer. En a'j ze kwiet bunt is 't maor behelpen. Dan kö'j wel denken:
ik nemme d'r twee van twintig veur weer, maor die zeet zo'n olden bok al
kommen. Maor good, ik hadde mien eers un paar trimschoene ekoch van un
bekende sportschoefabriek uut 't zuu'jen (nee, neet des lands) van Hengel.
Merakels besten, zoat de winkelier j^waor ik ze kochte. Now dat waar'n ze
ok wel, maor too'k den eersten aov^i halfweg wazze, ha'k al un paar blaorn
zo groot as un hoonderei. 'k Dachte, jong wat ha'j ow op d'n hals ehaald. De
leste paar honderd meter he'k op mien blote plarken elopen.
Met de vuute vol pleisters ging et de volgende dage toch nog'wondergood,
al was 'k wel bli'j too'w zaoterdagmiddag bi'j 't café van Joep ons mossen
riegen veur de intoch in 't Vorden^klarp. 'k Wazze bli'j met 't lintjen wa'w
kregen, want van de koneginne za'l̂  wel nooit ginne kriegen. Dan mo'j ow
eers krom ewarkt hemmen bi'j un baas of un titel hemmen en da's gin van
beiden op mien van toepassing.

Van den intoch moggen ze van mien nog wel iets meer drukte maken, maor
dat zal wel te volle kossen. D'r kump jao gin mense meer veur niks. 't Is alle-
maole geld waor de wearld umme draajt. Lao'w in ieder geval de mensen be-
danken dee 't alles op touw heb ezet en zorgt dat alles zo gesmeerd löp. Want
dat dei'j ut wel, bi'j ons in Vorden.

H. Leestman

innam

Koerselman
cassettes

Z I L V K M W I T K D K L S T A VA.

Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323,

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

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

morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. 1. Bannlnk: donderdagmiddag van

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

Deze week komen aan de orde:

1. Vernieling en vervuiling.
2. Verwijderen/snoeien van beplanting op

uitrfchthoeken.

Ad 1.
Vernieling en vervuiling
De laatste maanden zijn in de gemeente
nogal wat moedwillige vernielingen aan ge-
meente- en partikulieren eigendommen aan-
gericht. Verkeersborden zijn verbogen en
palen uit de grond gerukt, straatnaambor-
den worden als schietschrjf gebruikt, een
voetbrugje vernield enz. Vuilnis en afval
wordt „als dank voor het aangenaam ver-
pozen" langs wegen en in de bossen achter-
gelaten.
De beschadigingen aan gemeente-eigen-
dommen worden wel weer hersteld. De da-
ders zijn meestal niet te achterhalen, zodat
de gemeenschap er voor opdraait. Bij par-
tikulieren is te verwachten dat hun eigen-
dommen hoe langer hoe meer voor publiek
zullen worden afgeschermd. In dit verband
denken wij b.v. aan het wiegje met het brug-
je achter het bejaardencentrum De Wehme,
waarlangs een aardige rondwandeiling mo-
gelijk is. Sinds de ruilverkaveling Warns-
veld' is dit wegje niét meer openbaar, zodat
het gebruik alleen mogelijk is zolang de
eigenaar dit goedvindt. Als de vernielingen
die reeds enige malen aan het brugje zijn
aangericht, zich blijven herhalen is afslui-
ting van het wegje te verwachten.
Wij weten natuurlijk wel dat vooral de ver-
vuiling mede gebeurt door mensen van bui-

ten, die in Vorden verpozing zoeken, doch
wij zijn wel van mening dat de vernielingen
vooral door plaatselijke mensen zijn uitge-
voerd, ook al omdat deze veel buiten het
zomerseftzoen zijn gepleegd.

Wat kan er nu aan worden gedaan?
't Is wel duidelijk dat de daders in vele ge-
vallen niet z^jn te betrappen of te achter-
halen; daarvoor is de vernieling of vervui-
ling te snel geschied. We zullen dus afhan-
kelijk zijn van ieders inzicht en eigen ver-
antwioordelgMieiid ten opzichte van het ge-
drag van de mensen om ons heen.
Een ieder die een lust tot vernieling in zich
voelt opkomen wordt daarom vriendelijk
doch dringend verzocht deze in het vervolg
te weens-taan of deze op eigen terrein en op
eigen spullen bot te vieren, uiteraard zon-
der hinder voor die buurt. Met vervuiling is
het iets moeilijker omdat die ook op eigen
terrein meer hinder voor de omgeving kan
opleveren; hierbij zaïl dus vooral de nadruk
op het weerstaan moeten vallen.

Alleen gezamenlijke inspanning kan onze
wereld en dus ook ons dorp leefbaar houden.
Het kan geen kwaad daar anderen ook eens
op te wijzen als zfl tekort schieten. Niet al-
tijd is boze opzet aanwezig; veel kwaad
gebeurt door onnadenkendheid. Opmerkin-
gen over dit soort zaken worden als regel
weliswaar niet in dank afgenomen, maar
we kunnen aüles totih ook niet op z'n beloop
laten of er alleen „de overheid" mee op-
zadelen!
Daat ieder z'n best eens doen en vooral ook
de hand in eigen boezem steken, dan kan

het leven goed blijiven of zelfs beter worden!

Ad 2.
Verwijderen/snoeien van beplanting op uit-
zichthoeken
Nogmaals maken wij er u attent op, dat in
dit jaargetijde hoog opgroeiende beplantin-
gen op uitzichjtihoeken van gemeentewegen
weer gevaar (kunnen) opleveren voor het
verkeer.
Derhalve wrjsit het gemeentebestuur de be-
langhebbende eigenaren van deze beplan-
tingen op de volgende bepaling van de Al-
gemene Foütieverordening (artikel 27):
„Gerechtigden op beplantingen, aanwezig
op of langs andere dan Rijkswegen en de in
artikel l van het Provinciaal Wegenregle-
ment Gelderland bedoelde wegen, zijn ver-
plicht op aanschrijving van burgemeester en
wethouders de naar hun oordeel voor het
verkeer gevaarlijk of hinderlijk geachte be-
plantingen binnen de bij die aanschrijving
gestelde itermijn te verwijderen, dan wel
deze ten genoege van burgemeester en wet-
houders te snoeien".
Indien, in het eerste geval, niet zou worden
voldaan aan het gestelde in de aanschrij-
ving, dan zijn burgemeester en wethouders
bevoegd, zelf de betreffende werkzaamhe-
den te (laten) verrichten en wel geheel op
kosten van de overtreder.
Gezien het veronderstelde verantwoordelijk-
heidsbesef van iedereen, hopen wij dat der-
gelijke aanschrijving achterwegen kunnen
blijven en zal een ieder die beplanting heeft
die voor het verkeer gevaar teweeg brengt,
deze uit eigen beweging verwijderen.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

GEZINSDIENST-DOOPDIENST
Aan de kunderen van de Zondagsscholen
(dorp en Medler/Linde) is zondag j.l. mee-
gedeeld, dat er a.s. zondagmorgen 20 juni
een gezinsKiienst-doopdienist gehouden zal
worden in de Hervormde kerk. Er zijn vier
dopelingen. De oudste kinderen nemen dan
tijdens deze dienst afscheid van de zondags-
school. Na de zomervakantie begtint de zon-
dagsschool weer. Ook de Jeugdkerk werkt
aan deze gezdnsdienst mee.
De leiding van de zondagsschool bericht,
dat het de bedoeling is dat de kinderen zo-
veel mogelijk bij hun ouders in de kerk gaan
zitten. (De groep die afscheid neemt, zit
bij elkaar voor in de kerk). Na de dienst
is er weer de gelegenheid om samen een
kopje koffie (of voor de jeugd limonade) te
drinken in De Voorde.
Naast gemeenteleden, gasten en vakantSe-
gantgers worden daar dit keer speciaal ook
verwacht en uitgenodigd de ouders van de
kinderen die afscheid namen van de Zon-
dagsschool. Deze groep jeugd natuurlek
ook. En de Jeugdkerk. Zij, de Jeugdkerk,
wil ook graag de a.s. nieuwe leden begroe-
ten en welkom heten.

GEZAMENLIJKE ZANGDIENST

De Interkerkelijke Zangdienstcommissie be-
legt weer een gezamenlijke zangdienst van
de Gereformeerde kerk en de Hervormde
kerk (en iedereen is zeer welkom!) op a.s.
zondagavond 20 juni in de Herv. dorpskerk
te Vonden. Het Ghr. Zangkoor Hosanna uit
Eefde (onder leiding van Ger van Poppel
te Lochem) hoopt aan deze dienst mee te
werken. CantorHorganist: Rudi van Straten.
Voorganger hoopt te zijn ds. Krajenbrink.
De kerkgangers (^ters) wordt vriendelijk ge-

Liedboek voor de Kerken te
. We willen ook graag gas-

ten, vakantiegangers attent maken op en
uitnodigen voor deze zangdienst: samen-
zang, koorzang, beuntzang koor en gemeen-
te, kont gesproken woord. Het tihema voor
de düMgt luidt: „Pardon, neemt u mij niet
kwa^^....." (Lucas 14 : 15-24).
In verband met deze biaondere avonddienst
vervalt a.s. zondag de vroegdienst in de
Hervormde kerk.

KINDER-OPPAS
Om misverstand te voorkomen of weg te
nemen delen we mede, dat er elke zondag
tijdens de tien uur dienst kinder-oppas, kin-
dercrèche voor de kleintjes is in één van de
zaaltjes van De Voorde (Kerkstraat 15).
Dat kan rustig doorgaan, ook al is er in
zomertijd koffie-drinken na de kerkdien-
sten die 's morgens gehouden worden in de
dorpskerk. Het leek ons goed u dit te be-
richten.

DS. KUHLEMEIER
KREEG EEN BEROEP

Ds. J. B. KuMemeaer, Gereformeerd predi-
kant alhier, heeft een beroep naar de Ge-
reformeerde kerk van Bunschot en-Spaken-
burg gekregen. De gemeente, die ds. Kuhle-
meier heeft beroepen, telt ongeveer 3000
leden en twee predikanten, terwijl thans
wordt getracht in een derde predikants-
plaats te voorzien.
Ds. KuMemeaer, die thans 56 jaar oud is,
werd op 6 juli 1952 predikant in de Chr.
Gereformeerde kerk te Lutjegast (Gr.),
vanwaar hij op 29 januari 1956 naar de
Ghr. Gereformeerde kerk van Aalten ver-
trok. Daar stond hij bijna 15 jaar, tot 25
december 1970. Hij ging hierna over tot de
Gereformeerde kerken en nam uit enige be-
roepen dat naar de Gereformeerde kerk van
Vorden aan, waar hij op 25 juli 1971 zjjn
intrede deed.

UITSCHIETER
VAN DE WEEK

Damesblouses
mar/wit rood/wit

normale prijs 39,95 nu

15,-

Vakantievest
L/M met rits

normale prijs 25,95
»

deze week

17,50
Vrijdag koopavond

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 20 juni: 10.00 uur ds. J. C. Krajen-
brink. Gezinsdienst-doopdienst, m;m.v. Zon-
dagsschool en Jeugdkerk; 19.00 uur ds. J.
C. Krajenbrink, gezamenlijke zangdienst
m.m.v. koor Hosanna uit Eefde (o.l.v. Ger
van Poppel). Rudd van Straten, cantor-or-
ganist.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 20 juni: 9.30 uur ds. J. B. Kuhle-
meder, voorber. Heilig Avondmaal; kinder-
nevendienist klassen 4 en 5; 19.00 uur zang-
dienst in de Ned. Herv. Kerk. Voorganger
d®. J. C. Krajenbrink

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; izondag 10.30 uur '(crè-
che) ; 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 vrijdag om
8 uur.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrfldag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Steninga, tel. 05752-1256
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende hulsarts van 9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7
uur en de komende week van 's avonds 7
tot 's morgens 7 uur
H. Warringa en C. Waninga-Hendrlks, tel.
1277, Horsterkamp 3, Vorden

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkge-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wflkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur In het wflkgeb.

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

TAFELTJE DEKJE
Tot 26 juni: mevr. GdMe, tel. 2151. Graag
beulen tussen 8.00 en 9.00 uur.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politleburo, tel. 1230
of de families Eflerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) tel. 1332,
gebeld worden.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurlosewe 37, Vorden,
tel. 1346; bfl geen gehoor 05750-12931.

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konsls-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129.
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer 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 ledere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45
tot 19.45 uur in het Groene Kruisgebouw,

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, teL 05750-
15603. Openingstijden: ma., di., do. en TT.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gessloten.

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.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 w.
woensdagmiddag

voorleeshalfuurtje
14.00-14.30 u.

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

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.



Aanbieding

Limonade
siroop

VEEL VOORDEEL
met deze

super lage
przen

ster
Aanbieding

AARD-
BEIEN

Karbonade
KILO

HAAS OF RIB

MAGERE

runderlappen
KILO

KILO

Bami of nasi

VLEESWAREN:

Gekookte ham
100 gram

Rolspek
100 gram

Kips leverworst
250 gram

Katenspek
100 gram

8 HOTEL-

BROODJES

TIJGERBROOD

800 gram

mam
KRENTE
BROOD
650 gram

ROLLEN IJS
diverse smaken

krat è 24 pijpjes

A&O PILS

Up drank of
Cola drink

Literfles HERO

CASSIS
van 155 voor

z pakken

CROQUETTE
BISKWIE

van 115 voor

van 155 voor

VAN DOORN

koffiekoekjes

BBB
HALFVOLLE

koffiemelk
literfles

BB
HEINZ

torn. ketchup
0,5 liter van 237 voor

VAN NELLE

BOURBON
DESSERT van 108 voor

VAN NELLE

FLITSRIJST
400 gram van 126 voor

SAPPIGE

PERZIKEN
kilo

•
GRANNY
SMITH
kilo

3 KROPPEN

SLA

BLOEMEN EN PLANTEN

Potchrysanten
nu

Duizend-
schonen

UNIEKAAS

jong belegen
500 gram

BHHBHfl

MARGARINE

BLUE BAND
250 gram van 64 voor

c hoc vanille van 127 voor

•••••
l/2 literbeker

vrucht, yoghurt
div. smaken van 103 voor

A&O,meer
dan alleen maar

voordelig

ALBERS - VORDÈN
Geldig donderdag, vrijdag en zaterdag



JENEVER

FLORIJN

citroen jenever
liter

•POLLEN

kersenbrandewijn 1(17 R

JOSEPH GUI

Franse cognac
3 sterren van 18,50 voor

IfiQR
WW W

HEINEKEN BIER
krat è 20 euroflessen

HAZELNOOT-

schuimcarree
HARDE

Wener appeltaart
Rozijnencakes
6 stuks

DE BETUWE

vrucht.moes
jampot van 123 voor

2 ZAKJES

Gilda drop
van 196 nu

HOY

knakworst
jampot

1295
^*^^^^—

385
298
235

VERKADE

lange vingers
pak van 115 voor

UNOX

tomatensoep
4 bordenblik

Met vreugde en dankbaar-
heid geven wg u kennis van
de geboorte van ons doch-
tertje

HENDR1KA
GEEBTBUIDA

Wij noemen haar
MONIQUE

Winti ten Pas
WdUma ten Pas-

Goedihart

Vorden, 13 juni 1976
De Hanekamp 9

Voor de zeer vele blijken
van spontane haritelijlkiheid,
bloemen en cadeaus, die wfl
bij ons hmiwelrjk mochten
ontvangen, zeggen wij allen
hartelijk dank. Mede daar-
door werd onze trouwdag
onvergetelijk.

Gerrit en Wiliy
Vdsschers-Groot Wassank

Ruoirlo, juni 1976
Gerrit Sprokkereefstraat 18

Voor de vele blijken van be-
langstelling1, felicitaties,
bloemen en cadeaus ontvan-
gen ter gelegenheid van ons
40-jjarig huwelijk, onze har-
telijke dank.

A. J. Bargeman
G. H. Bargeman-Wijers

Vorden, juni 1976
„'t Stroo"

DANKBETUIGING

Langs deze weg zeggen wij
iedereen hartelijk dank, ook
mede namens onze kinderen,
voor de vele blijken van be-
langstelling, bloemen en ca-
deaus ter gelegenheid van
ons 55-jarig huwelijk.

H. Fleming
T. Fleming-Brokke

Vorden, juni 1976
Nieuwstad 32

Voor de veile blijken van
deelneming tijdens de ziekte
en na het overlijden van
mijn lieve vrouw, moeder,
böhuwd-, groot- en over-
grootmoeder

Johanna Bossel
geb. Arfman

betuigen wij onze hartelijke
dank.

^^ Uit aller naam:
f0 G. Rosse!

Vorden, juni 1976
Defldensöweg 6

Voor de vele blaken van
deelneming' die wij mochten
ontvangen na het overlijden
van onze lieve moeder en
oma

Garritjen Klein Ikkink
weduwe van G. J. Bruins

betuigen wij onze oprechte
dank.

Uit aller naam:
Fam. J. W. Brjenhof-

Bruins

Vorden, jomi 1976
WiMenlbordhseweg 29

AFWEZIG

N. J. Edens
tandarts

donderdag 17 en
vrijdag 18 juni

Spoedgevallen t.a. Haccou,
telefoon 1908

Zondagavond:

ZANGDIENST
in de Herv. Kerk,
19.00 uur

U bent hartelijk welkom
Liedboek s.v.p. meenemen

Wegens ziekte
ajs. vrijdag niet aan
de markt, wel ver-
koop aan huis
Nieuwstad 46

Poeliersbedryf ROSSEL

Te koop:

KOOLPLANTEN
ibij D. Klein Gelttink,
„Klein Garmel",

Schiuttestraat l, Vorden

Wie heefit mijn zilveren
armband gevonden? (Aan-
denken) . Mevr. Zweverink,
De Hanekamp 19, Vorden

Wondngruil: van Hanekamp
naar Het Hoge. Brieven on-
der no. 15—l aan het bur.
van dit blad.

HARRY EGGINK

en

ANNIE HASSINK

gaan trouwen op woensdag 23 juni
ons huwelijk vindt plaats om 10.00 uur
in het gemeentehuis te zeLhem
en om 13.00 uur wordt ons huwelijk
kerkelijk ingezegend in de n.h. kerk
te vorden door de weieerwaarde heer
ds. j. c. kraoenbrdnk

Wij houden receptie tussen 15.30-17.00 uur in
hotel 't witte paard te zeOhem

juni 1976
.ons toekomsltag adres:
brinkerhof 70, vorden

HENK MOKK3NK

en

ANNIE KASTEEL

gaan trouwen op vrijdag 25 juni ajs. om
13.30 uur in het gemeentehuis te Ruurlo.
Kerkelijke inzegeniLntg om 14.00 uur in de
St. Williibrordiuskerk te Rjuiurlo.

juni 1976
Vordenseweg 47, Hengpelo Gld.
H 50, Ru/urlo

Dagadres:
Hotel „De Keaaeanskroon" te RuurtD

Receptie van 15.30 tot 17.00 u^ir
Toekomstig- adres:
Zutiptienserweg 109 te Vorden

In plaats van kaarten

Op dinsdag 22 juni hopen wij met Jan en Ome
WiiMem ons 25^jarig huwelijk te herdenken.

G. H. KORNEGOOR
E. KOiRMEXX>OR-JKORNEGOOR

Vorden, juni 1976
Kostedeweg1 10

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.00 uur
in zaal Smit ('t Wapen van Vorden).

Op zaterdag 19 juni ajs. hopen wfl met onze kin-
deren en Weanlkinderen ons 45-jardg huwelijk te
herdenken.

H. GOSSELINK

en
G. GOSSiELINK-BIRAMDENBARG

Vorden, juni 1976
Prins Clausdaan 19

Gelegenheid tot feliciteren van 's avonds 20.00 tot
22.30 uur in zaal Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden.

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van de gemeente Vonden maakt
bekend, dat van de heer A. G. Schurink, Oude
Varsselseweg 10 te Hengelo Gld. een verzoek is
ingekomen voor de bouw van een noodwinkel aan
de Burgemeester Galleestraat nabij de Zuivelfa-
briek. Deze bouwoanvraag kan slechts worden in-
gewilligd door het verlenen van vrijstelling als
bedoeld in artikel 17 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening.

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens
deze vrijstelling te verlenen tot l juni 1977.

De bouw- en situatietekeningen liggen vanaf he-
den gedurende veertien dagen voor een ieder ter
gemeentesecretattie ter inzage. De rechthebbenden
op aangrenzende en niaJbij gelegen gronden hebben
gedurende deze veertien dagen de bevoegdheid
schriftelijk bezwaar tegen het verlenen dezer vrfl-
stelling bij Burgemeester en Wethouders in te
dienen.

Vorden, 16 juni 1976.

De burgemeester voornoemd,
mr. M. Vundeiink.

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1334

Er zijn 2 adressen waar u lekker kunt eten:
HET UWE EN HET ONZE

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

VW Vorden
Kantoor: Zutphensewcg 16 - Telefoon 1386

Elke maandagavond
Avondwandeling onder leiding langs de mooiste
plekjes van Vorden, vertrek vanaf Marktplein. In
juni en juiM vertrek 19.30 uur. De kosten bedragen
ƒ l,— pjp., kinderen ƒ 0,50

Elke woensdagmiddag
Aohitikasteleaiifietatooht onder deskundige leiding.
Vertrek om 13.30 uur vanaf het Marktplein. De
kosten zijn ƒ 2,— p.p. en ƒ l,— beneden 16 jaar.
Te beginnen 16 juni. Hieraan is een leuke foto-
wedstrijd verbonden; inlichtingen hierover bfl het
VW-(buro

Zaterdag 19 juni
Avondwandeling in het buurtschap Medler. Start
20.00 uur bij café Eykelkamp, Medler

Vrijdag 18 juni
BezacQutiging Rinetum landgoed ,,De Belten".
Kosten ƒ 2,50 p.p. Voor eventuele deelname opgave
bij het VW-iburo

Vrijdag 25 juni
Calbaretavond in de feesttent bg EykeUkamp, Med-
ler. Aanvang 20.00 uur, georganiseerd door Feest-
commissie Medler

Zaterdag 26 juni
Voüksspelen georganiseerd door de Feestcommis-
sie Medler; 's morgens 10.00 uur vogelschieten
eniz., 's avonds bal in de feesttent

Ncnchalanten
toch §erieus...

Blouson-pak voor vrije tijd en serieuze zaken.
U kunt er overal mee verschijnen en u voelt

zich helemaal vrij. Ook tijdens werk.

Nu voor
een extra
nonchalante
prijs

textiel en mode
/choolderman

Zware eiken meubels
af fabriek

riddertafel, kruispoottafel,
ronde kolomtafel, ronde
lage fafel, 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.

BIJENHOF'S
RIJNHOUT BEWERKING B.Y.
Vorden, Industrieweg 2, tel. 05752-1216
na 5 uur 1617



REDEGOOR AKANTIE OORDEEL
Enkele hoogtepunten uit ons V.V.V. programma 1976

TRANSISTORRADIO'S
PHILIPS - SRUNDIS EN ITT
b.v. PHILIPS 198,00 VVV-prijs 168.00

TAFEL-
RADIO'S
PHILIPS - GRUNDIG EN BLAUPUNKT
b.v. BLAUPUNKT 298.00 VW-prijs 198,00

RADIO

RECORDERS
PHILIPS 5 types
b.v. PHILIPS 339,00 WV-prijs 229.00

BANDRECORDERS
TK 545 825,00 WV-prijs 698.00

CASSETTERECORDERS
PHILIPS 448.00 VW-prijs 298.00

PLATENSPELERS
PHILIPS tiptoets GA 212 545,00 VVV-prijs 349,00

Kwaliteit en service zijn bij Vredegoor troef!

Voetballen

Olympische

Spelen en

kleuren-tv

van

VREDEGOOR

Ter introduktie van een nieuw merk in ons assor-
timent brengen wij de allernieuwste modellen

KTV VAN BLAUPUNKT
66 cm
met 3 jaar b.b. garantie \if\f\* "IQQft
Adviesprijs 2498,00 IO'

Daarmee zit u straks op rozen!

Verder in ons assortiment
PHILIPS 66 cm 2648,00 WV-prijs 2298,00
GRUNDIG 66 cm 2648,00 VW-prijs 2298,00
GRUNDIG 56 cm VW-prijs 1938,00
GRAETZ56cm 2398,00 VW-prijs 1898,00
GRAETZ 51 cm VW-prijs 1198,00

PORTABLE
TELEVISIE

zwart-wit ...... 638,00 VW-prïjs 30,00
SONY kleur ........................ WV-prijs 898,00

HI-FI set nr. 1
PHILIPS-ERRES radio versterker 2 x 1 8 Watt
PHILIPS tiptoets platenspeler en 2 Hi-Fi boxen
Totaal 1796,00 WV-prijs 1198,00

HI-FI set nr. 2
CEC Hi-Fi platenspeler
SCOTT A 416 versterker en 2 Hi-Fi boxen
3 jaar garantie WV-prijs 998,00

BASF STEREO
HI-FI CASSETTEDECK
met dolby 1198,00

DIEPVRIEZERS
PHILIPS KASTMODEL
300 liter 1198,00

VVV-prijs 998,00

VVV-prijs 798,00
(kl. besch.)

LINDE KISTMODEL
300 liter 1098,00 VVV-prijs 698,00

met gratis voorheftruck

WASAUTOMATEN
AEG Turnamat S l 198,00 VVV-prijs 898.00

PHILIPS HAIRSTYLER
van 75,00 VVV-prijs 49,00

VREDEGOOR Hifi-dealer van:

ortofbn
SCOTTP

THOR|N$ Karman/karden
TEAC

aEKTROMKA
Steenderen (bij Bronkhorst)
Dorpstraat 2. tel.: 05755-377

UXMAN
BSW TANDBERC

Naast onze handelsaktiviteiten in binnen- en buitenland
op het gebied van im- en export van runder- en varkens-
onderdelen zijn wij gestart met de be- en verwerking van
deze onderdelen tot hoogwaardige kwaliteitsprodukten,
aangepast aan de eisen van onze internationale afnemers.

In verband hiermede vragen wij voor spoedige indienst-
treding

ervaren

vleesbewerkers
Het salaris en overige arbeidsvoorzieningen alsmede de
verdere mogelijkheden in ons bedrijf zullen wij graag tij-
dens een persoonlijk gesprek afhandelen.

Belangstellenden gelieven zich derhalve telefonisch in ver-
binding te stellen met onze bedrijfsleider, de heer H. Hen-
drikx, voor het maken van een afspraak, tel. 05443-1029.

Atalanta Amsterdam b.v,
Afdeling HARREVELD
Kerkstraat 66a Harreveld Lichtenvoorde

Een vertrouwd begrip:

Administratiekantoor
Vorden B.V.
direkteur: B. H. J. de Regt - Tel. 05752-1485

Gespecialiseerde adviseurs op accountancy- en fiskaal
gebied en automatisering

speciaal••t t

ZON'NE-
JURKJES

in moderne dessins

met bijpassende

hoofddoekjes
vanaf

59,-

IcHtiel en mode

/chooldermcm
raadhuisstraat tel. 1367 vonten

Integraal valhelmen
slechts

89,90
Kinderfietsen

6-10 jaar

124,50
in pak

99,50
Overjarige nieuwe brom-
mers tegen sterk
verlaagde prijzen

Grote keuze gebruikte
brommers

J. Th. Slotboom
Kieftendorp 11 - Hengelo G - Telefoon 05753-7278

VOOR VADERDAG:

herensandalen
en muilen

Vooraan in schoenmode
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN

vader verrassen

zie onze uitgebreide kollektie

kleinmeubelen

TEVENS UW ADRES VOOR:

tuinmeubelen en
zonwering

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELM IN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514
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Donderdag 17 juni 1976 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
DE KNUPDUUKSKES UIT VORDEN GAAT NEDERLAND
VERTEGENWOORDIGEN IN ZUID-FRANKRIJK
De Vordense boerendansgroep De Knupduukskes heeft van de Ned. Federatie van
Folkloristische Dansgroepen de eervolle uitnodiging ontvangen om Nederland te verte-
genwoordigen tijdens het Europiade festival dat op 28 en 29 augustus wordt gehouden
in Zuid-Frankrijk in de plaats Annecy (Haute Savoye).
„Wij hebben deze uitnodiging enthousiast aanvaard want het Europiade festival is niet
zomaar een festival. Niet minder dan 3500 mensen uit alle landen van Europa komen
naar Annecy en men begrijpt dat het voor ons een hele eer is daar te mogen dansen,"
zo vertelde ons voorzitter A. Boers.

Het ligt in de bedoeling dat De Knupduuks-
kes donderdagmorgen 26 augustus per bus
uiiit Vonden vertrekken. (Het gezelschap
heeft dan een flinke reis voor de boeg, want
de afstand naar Annecy bedraagt zo'n 1100
kilometer.

Het bestuur heeft burgemeester Vunderink
uitgenodigd de reis mee te maken. „Dit
hebben we niet zonder redenen gedaan want
per slot van rekening vertegenwoordigen
we Nederland en dan moet je goed voor de
dag komen," aldus voorzitter Boers.

Burgemeester Viunderink heeft het verzoek
nog even in beraad gehouden. Hjj staat er
positief tegenover en overweegt één en an-
der te combineren met 'n vakantie in Zuid-

Frankrijk waarvan voor het verzoek kwam,
reeds sprake was in huize Vunderink.
De Vordense boerendansers die al heel wat
uitstapjes naar het buitenland achter de
rug hebben, zijn de laatste vijf jaren echter
alleen in ons land opgetreden.
In ons land zijn momenteel plm. 50 dans-
groepen bij de Federatie aangesloten. Uit-
nodigingen vanuit het buitenland worden
door de Federatie via een bepaald schema
afgewerkt.
Vorig jaar was er sprake dat in Vorden een
internationaal festival zou plaatsvinden.
Dit naar aanleiding van het feit dat De
Kniupduulkskes toen 45 jaar bestonden. He-
laas wenden twee leden van de voorberei-
dingscommissie plotseling ernstig ziek (bo-
vendien speelden de financiën een rol) zodat

het gehele festival moest worden geannu-
leerd. Organiseren van dergelijke evene-
menten en/of buitenlandse trips kosten nu
eenmaal een boel geld.
Zoals de situatie momenteel is bg De Knup-
ddukskes kan men zich bedruipen uit de
contributies en uit vergoedingen voor op-
tredens hier en daar in het land. Zo staan
er dit seizoen optredens op het programma
in Zuitphen (3x); Velp, Leiderdorp, Doorn
e.d. Niet te vergeten in Vorden zelf waar
elke zomer zeiker drie keer wordt opgetre-
den.

Nu de groep naar Frankrijk gaat hoopt het
bestuur dat de gemeente een keer met de
hand over het hart zal strijken. (Tussen
twee haakjes de boerendansgroep heeft tot
op heden nog geen gebruik gemaakt van de
nieuwe subsidieregeling in Vorden, maar zal
in de toekomst beslist een aanvraag indie-
nen).

De Knoipdiuukskes hebben nog één pro-
bleempje. De groep besitaat nl. uit elf ak-
tieve paren. „Te weinig, want we moeten
er toch wel vijftien hebben. Met drie of vier
jonge paren erbij zijn we uit de brand en
is de toekomst van De Knupdu/ukskes veilig
gesteld," aldus voorzitter Boers.

De folkloristische

dansgroep

De Knupduukskes

zoals zij zich

enige tijd

geleden lieten

fotograferen

voor kasteel

Yorden

GEMEENTERAAD AKTIEF
OP DE EERSTE DAG VAN
SPORT REAL IN VORDEN
DINSDAGAVOND 22 JUNI

De eerste avond van Sport Real welke georganiseerd wordt door het Plaatselijk Aktie
Comité (PAC) zal dinsdagavond 22 juni om 19.00 uur plaatsvinden op de groenstroken
langs Het Wiemelink in plan Boonk. De gemeente zal hierbij vertegenwoordigd worden
door de heer Bogchelman, wethouder van o.m. sportzaken, welke de opening zal ver-
richten. Tevens zullen gemeenteraadsleden acte de presence geven en aktief mee-
doen door een partijtje volleybal te spelen.

Waarom Sport Real
In het Olympisch jaar 1976 zullen vele Ne-
derlanders genieten van de prestaties welke
de beste atleten ter wereld in Montreal ten
beste zullen geven.
Hoewel voor de meeste ouderen (en wel-
licht ook voor vele jongeren) slechts een
jeugdherinnering is overgebleven van de
tjjd dat zjj zelf aan sport en spel deelna-
men, bekruipt menigeen een schuldgevoel
ten opzichte van de eigen lichamelijke kon-
ditie bij het zien van de prestaties welke
het menselijk lichaam kan leveren.
Deze prikkel om zelf ook weer wat aan de
konididltie te doen, hoopt het PAC aan te
treffen bjj veel inwoners van Vorden, want
in tegenstelling tot Montreal gaat het bij
Sport Real niet om de prestatie maar om
het ervaren dat sportief bewegen plezierig
is voor lichaam en geest. Met dit gegeven
voor ogen hebben zowel de rijksoverheid als
de provinciale en gemeentelijke overheid
gezamenlijk met de georganiseerde sport en
enkele diensten en bedrijven de handen in-
een geslagen om dit doel te bereiken. Het
resultaat hiervan is Sport Real.

Wat doet het PAC
Het Plaatselijk Aktie Comité is bedoeld om
een eersite aanzet te geven binnen de plaat-
selijke gemeenschap. Hiertoe heeft het de
beschikking over sport- en spelmateriaal
welke over helt gehele land door het Lande-
lijk Aktie Comité is verspreid. Het besitaat
o-a. uit een netinstaJlatie, badmdn/tonirac-
kets,, shuttles, diverse soorten ballen, ver-
keersregels, Jeu de Boulesnspei, hockey-iset,
scoop, frisbee's e.d.

Het ligt in de bedoeling van het PAC dat
al deze materialen gebruikt worden elke
dinsdagavond op de groenstroken langs Het
Wiemelink. Iedereen is hier welkom, van
welke leeftyd dan ook, al hoopt het PAC
dat vooral diegenen zullen komen welke
zich niet meer aktief met sport bezighou-
den.

Eventueel zal ook bij de bejaardencentra's
gelegenheid worden gegeven aan deze
Sport Real mee te doen. Hierover zal nader
kontakt met de direkties opgenomen wor-
den.

Wat kunnen de sportverenigingen doen?
Het zal duidelijk zijn dat het PAC rekent
op de medewerking van de plaatselijke
sportverenigingen. Dit zal o.m. het geval
zijn bij de begeleiding van de evenementen
op de dinsdagavonden. Na verloop van tijd
zullen de verenigingen die hiervoor het
meest in aanmerking komen worden bena-
derd om o.a. zwemavonden, fiets- en wan-
delavonden te organiseren.

Hierdoor zal de niet-aktieve sportbeoefe-
naar in Vorden over een langere periode de
lichamelijke konditie op een dusdanig peil
kunnen houden dat de jeugdherinneringen
van sportief kunnen plaatsmaken voor een
geregelde lichamelijke konditie zoals men
die nu nog kan hebben. Dat is de opzet van
Sport Real en daar wil het PAC en de
sportverenigingen graag aan meehelpen.

Inbraken te
Kranenburg en
Hengelo
opgehelderd
Door een bijzonder goede samenwerking van
de rijkspolitie Westervoort en de gemeente-
politie Arnhem is in Westervoort aange-
houden de 29-jarige Arnhemmer A. van A.,
die heeft bekend tweemaal te hebben inge-
broken in Vorden en tweemaal in Hengelo
GM., waarbjj onder meer honderden pakjes
sigaretten werden weggenomen.
De Arnhemse politie vermoedde dat Van A.
in de Gelderse hoofdstad iets had „onder-
nomen" en verzocht de collega's in Wester-
voont hem aan te houden. Dat gebeurde bij
een verkeerscontrole. In Van A's. auto wer-
den honderden pakjes sigaretten in vuilnis-
zakken en stereo-apparatuur gevonden. De
man verklaarde dat een en ander was buit-
gemaakt bij inbraken op de Kranenburg en
in Hengelo Gld.
Tegenover de Vordense politie, aan wie hij
werd overgeleverd, bekende hij op 25 mei
en op 7 juni (van Ie op 2e Finksterdag) te
hebben ingebroken in zaal Schoenaker op
de Kranenburg waar grote hoeveelheden si-
garetten werden gestolen en tot tweemaal
toe de stereo-iapparatiuur werd meegenomen.
Verder werd tot tweemaal toe een speel-
automaat geforceerd en ook de kassa.
Van A. gaf verder toe op l juni in het ben-
zinestation aan de rondiweg (Harmsen) in
Hengelo Gld. te hefbben ingebroken. De buit
bestond uit grote hoeveelheden sigaretten.
Een inlbraalk op 7 juni in de kantine van de
w Pax leverde hem eveneens grote hoeveel-
heden sigaretten en verder een radiotoestel
op. De buit aan sigaretten bestaat uit ruim
zeshonderd pakjes, waarop de Vordense po-
litie inmiddels de hand heeft gelegd. Van
A. bekende ook nog de inbraken samen met
een andere man hebben gepleegd; deze is
nog voortvluchtig.-

Geslaagd
Bij het gehouden examen van 2 tjn. 5 juni
van de Kon. Erkende Modeschool te Zwolle
slaagde voor het diploma A (kostuineren)
mevrouw J. PardijiS-Meulenbrugge. Zij werd
opgeleid door de leraressen mevr. De Wild
en mevr. Van Erjk.

De heer B. Helmink, Zuitphenseweg 24,
slaagde te Arnhem voor Binnenhuisarchi-
tekt. Voor de fa. Helmink betekent dit een
vooruitgang en dat men met de tijd mee

gaat. Men kan nu vakkundige adviezen ver-
strekken bij de inrichting van woningen
enz.

BURGERLIJKE..
STAND

Geboren: Hendriika Geentnuida ten Pas.

Gehuwd: J. A. Brrugigert en G. A. Pardrjs.

POOTmum
Voetbal
GESLAAGD TOERNOOI
SV RATTI afd. Zaterdag
Aan het slagen van dit toernooi was wel
de ideale weersomstandigheden. Een mooie-
re dag hadden zich de organisatoren niet
kunnen wensen.
's Morgens opende voorzitter A. Heuveldnk
het toernooi en dankte alle aanwezigen voor
hun komst en hoopte dat er op een spor-
tieve wijize om de plaatsen zou worden ge-
streden en dat men na afloop zou kunnen
zeggen: het was een geweldig toernooi.
En dat kon de voorzitter 's middags dan
ook zeggen, want het einde van het eerste
deed van het toernooi was afgewerkt. Zon-
der enige strubbelingen of blessures was
het voor de 2e klasse GVB een geslaagde
dag geweest.
Voorzitter A. Heuvelink dankte de heren
scheidsrechters voor hun medewerking om-
dat zij het door de enorme hitte het toch
wel erg zwaar hadden gehad en hoopte dan
ook dat zijz de volgende week weer aan-
wezig zullen zijn.
De EHBO werd dank toegezegd voor de
vele schaaf wonden (droge en harde velden)
die er behandeld moesten worden. Ook deze
mensen zijn de volgende week weer aanwe-
zig. Ook de man van de geluidsinstallatie
werd een woord van dank uitgesproken en
niet te vergeten de organisatoren die dit
toernooi van 24 elftallen zo perfekt hadden
georganiseerd, die mede met hun medewer-
kers, niet meer dan 20 minuten op zo'n

oernooi hadden moeten prijsgeven,
mensen van de kantine werden dank

toegezegd en de voorzitter hoopte dat deze
mensen op 19 juni de moed weer op kunnen

• n wx^r hun v-f!-kr^i;imheden te
verrichten.
Ook de mensen die hun kleedgelegenheden
besc^fcbaar stelden werden niet vergeten.
Wa^Re fa. Gosiselink moest op het laatste
moment nog worden ingeschakeld, omdat de
schuur van Heuvelink was afgebroken en
een grote kleedruimte weg was gevallen,
was de fa. Gosselink direct bereid om beide
zaterdagen een grote trailer beschikbaar te
stellen. Harteljjk dank. Zo kun Je zien dat
met iedere medewerking een groots toer-
nooi kan slagen. Toen ging de voorzitter
over tot de prgauitreiikinig.
Wij zullen u alleen de finale-wedstrijden
vermelden en de einduitslag.
Pr. Bernhard 2 bereikte de eerste prjjs om
van Groen-Wit 3 gelgk te spelen 0—0; van
FC Nieuwland l met 5—O te winnen en te-
gen Sp. Ambon l met l-—O te winnen. In de
finale-wedstrijden won men met l—O van
AZSV 4; van SV Rabti won men met 2—O
en SKVW 4 ging met 3—O ten onder.
SV Ratti behaalde de 2e prijs. Men speelde
gelrjk tegen DZC 68 3 0—0. Van Wilh. SSS
won men met 3—O evenals tegen Vios Vaas-
sen 3 2—O. In de finale begon men met een
l-—O overwinning op SSSE 2. Tegen Pr.
Bernhard 2 moest me neen 2—O nederlaag
incasseren. De laatste wedstrijd werd met
3—O van 3KVW 4 gewonnen. De tweede
plaats was een feit, een goede prestatie van
SV Ratti.
SKVW 4 mocht de 3e prjjs in ontvangst
nemen. Uitslagen l-—<0 tegen Vios Vaassen
5; l—O tegen AZSV 5 en IzO tegen Wilh.
SSS 5. In de finale moest men iets prijs
geven: O—O tegen Markivogels 1; een 3—O
nederlaag tegen SV Ratti l en een 3—O
nederlaag tegen Pr. Bernhard 2. Toch een
goede prestatie, want SKVW komt uit in
de 3e klasse GVB zaterdagvoetbal.
Ook de 3e klasser Markvogels behaalde 'n
eervolle 4e prijs om van Sp. Haarlo 3 met
2—O te winnen; van SKVW 3 met 2—l en
tegen Vios Vaassen met l—0. In de finale-
wedsitrijden kwam de vermoeidheid te voor-
schijn. O—O tegen SKVW 4; l—O op SSSE
2 en tegen AZSV 4 moest men een l—O ne-
derlaag incasseren.
De 5e prijs ging naar SSSE 2 2e klasse. De
volgende uitslagen boekten zij: O—-O tegen
Sp. Haarlo 2; l—O tegen Sp. Eefde 2; O—O
tegen Vios Vaassen 2. De finale-uitslagen
l—O nederlaag tegen SV Raitti; een 2—l
overwinning op AZSV 4 en tegen de Mark-
vogels verloor men met l—0.
De 6e prijs ging naar AZSV 4 uit Aalten.
1—0 tegen Oene 4; O—O tegen ESV Elspeet
4; 2—O tegen Groen-Wit 4. De finale-wed-
strijden verloor men met l—O van Pr. Bern-
hard 2 en 2—l van SSSE 2. De laatste wed-
strijd werd met l—O van Martkvogels ge-
wonnen.
De FarinPlay cup mocht Sp. Haarlo 2 in
ontvangst nemen die was aangeboden door
B. Eykelkamp. Volgende week toernooi 3e
Wassers GVB.

ONDERLING TOERNOOI SV RATTI
Er werden deze week maar twee wedstrij-
den gespeeld. Zaterdag 3 behaalde een goe-
de prestatie om van de Zondag l maar met
l—O te verliezen. Zondag 3-Zondag 2 3—0.
Deze week wordt gespeeld Zondag l-Zondag
2; Zaterdag l-Zaterdag 4.

VETERANEN-TOERNOOI GROENLO
De eerste wedstrijd waren we niet inge-
speeld en verloren we met 3—O van Grol.
De volgende wedstrjjd wend met een gewij-
zigde opsteflüinig tegen DEO Borculo gewon-
nen met 2—0. Daarna werd tegen GSV
Geesteren in de laatste minuten een prach-
tige kopbal losgelaten door J. van Bommel
en werd gewonnen met l—0. De volgende
wedstrijd tegen Ijochhuizen werd een gelijk
spea O—O. In de laatste wedstrijd tegen
Kotten begon de vermoeidheid een rol te
spelen en werd verloren met 3—0.

PUPULLENSPORTDAG
Ter afsluiting van het seizoen 1975-'76 or-
ganiseert de pupiUencommissde van de voet-
balverenigang Vorden zaterdag 19 juni een
sportidag op het gemeentelijk sportpark.
Hot programma wordt zowel voor de pupil-
len als de welpen, per elftal afgewerkt.

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

Dinsdag:
EflJke dinsdagavond Sport Real op de groen-
stroken langs Het Wiemelinlk.
Dinsdagavond zonuertrainlng zwem- en po-
lokluib Vorden '6g In de Dennen
Repetitie Drumband Sursum Corda In het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorfl vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal
Tralnlngsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Elke dinsdagavond: wintertraining zwem-
club in Eefde
Elke dinsdagavond Volksdansen In Chr.
Huish-school o,l.v. mevr. Annelies Ttynran

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: (hulsvrouwen)

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

Vrijdag:
'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)
JeAigdisociëted/t open van 19.30 tot 22.30 uur

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokflult, gevor-
derden blokfluit, beginnelingen melodlka
Trimmen bfl de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bfl troephuls verkenners, welpen
Kinderklub De FUultertJes In De Voorde;
Kinderklufo De Kruimels in het Jeugdcen-
trum.; Meisjesklub De klub van 20 In het
Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta: (Jongens)
Jeuigdsociëteitt open van 19.30 tot 23.00 uur

Zondag:
Jeaigdsocdëfteiit open ven 20.00 tot 22.00 uur

Juni:
9 Avondvierdaagse Vorden

10 Jeugdcentrum Bejaardenmiddag, 13.48
uiur

10 Avondvierdaagse Vorden
11 Avondvierdaagse Vorden
12 Avondvierdaagse Vorden
12 Toernooi SV Ratti afd. zaterdag
16 Viawödistoöden De Snoekbaars
16 Chr. Vrouwenver. WlMenlborcih
18 t/m 20 vakantieweek Jong Gelre
18 Openbare les nutstoloklIlutLt en (melDdika-

olulb, Jeugdcentrum
19 Toernooi SV Rattl afd. zaterdag
19 Rekreatlef zwemmen Z en PC Vorden

'64 In de Dennnen
24 Jeugdcentrum Bejaandenmiddag, 13.40

uur
25 Volksfeest Delden
26 Vordense zweonlkamploensohappen

Z en PC Vorden '64
26 Volksfeest Deüden
28 Vergadering PvdA In hotel Bloemen-

daal

Juli:
10 Pretty^markt verzorgd door de Z en PC

Vonden '64
15 Veronica Omroep Organisatie Drlve-in-

sihow in zaai Smitt met Lex Harding en
Hans Mondt

17 Kitagconcours voor Paarden. Selectie
Gelderse kampioenschappen

18 Ponyconcours. Terrein nabij Huize En-
zerinck

Augustus:
8 Viswedstrtjden De Snoekbaars

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

29 Viswedstrijden De Snoekbaars

Oktober:
9 Viswedstirijden De Snoekbaars
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VOOR VADERDAG . . .

leuke geruite

overhemden
met korfe mouw, vanaf

24,95

WONINGifVIRICHTING
MANUFACTUREN

H ELM IN K
VORDtN "ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Wij hebben alles voor de

TENNISSPORT
o.a.:
rackefs
ballen
rackef-
hoezen
rokjes
shorts
shirts
sokken
enz.

WAPEN- EN SPORTHANDEL

•artens
sleedt -ioeltrtffendl

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1272

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-TV-speciaalzaak

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

DAT IS WAT VOOR VADER . . .

BOEREN-
BOTERCAKE
verpakt in grote rode

BOERENZAKDOEK

Wïj zijn ruim gesorteerd in

TAARTEN
met diverse smaken

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

Specialiteit:
ZWANENHALZEN

1926 1976

50 JAAR
De Oranjefeestcommissie Medler
organiseert op vrijdag 25 juni en
zaterdag 26 juni voor de 50e keer
het bekende gezellige

VOLKSFEEST
U komt toch ook?

Op zaterdagavond 19 juni wordt
traditiegetrouw weer een

AVONDORIENTERINGS-
WANDELING
gehouden

Inschrijving vanaf 19.30 uur bij café Eykel-
kamp. Start 20.00 uur.

VondoardeHbtor
Gemakskalender.

Dat is Leen erg leuke
verjaarskalender en 2. een
uitgebreide vraagbaak
voor elke amateurschilder

Komt u 'm maar
gauw bij ons halen.

Doe-het-zelf centrum

HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden - Telefoon 05752-1486

Fa Oldenkamp/
St. Jeugdsoc. Vorden

presenteren op

donderdag 15 juli a.s. de

VERONICA
drive-in-show

Kaarten in de voorverkoop è, ƒ 3,50 verkrijgbaar
vanaf woensdag 16 joind bfl: Fa. OMenkamp, Sta-
tionsweg 1; Sigjmag. Hassink, Raadhuisstraat;
PaMie^Aigentsohap, Nieuwstad 3; elk weekend in
de Jeoigdaocdëteit. Kaartten aan de zaal: ƒ4,50.

Wilt u een goede

beurt maken met

a.s. Vaderaag . ..
Komt u dan eens vrijblijvend
neuzen Mfconze
keurkolleime

HERENMODE-

GESCHENKEN

textiel en mode
/chooldermon

raadhuisstraat tel. 1367 vordert

VADERDAG
zondag 20 juni

Voor vaders met een tuinhobby:
nu extra verlaagde prijzen
op tuingereedschap

15% korting
op alle voorradige tuinartikelen.
Op bloembakken voor tuin, terras
en balkon zelfs

20%
En dan hebben we nog een aantal speciale
prijzen, bijvoorbeeld:

WOLF ACCU-SCHAAR
kompleet 89,50

GAZONHARK met steel
van 19,20 nu 14,50

WOLF HAK
van 11,65 nu 6,50

GAZONBELUCHTER
van 14,90 nu 9,95

WOELER met hakje
voor de border van 9,20 nu 6,95

HANDHARKJE
voor de border van 7,95 nu 5,95

Gereedschappen voor huis en tuin

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

VOOR VADERDAG:

portemonnees
portefeuilles
actemappen

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

Bij ons is nog plaats voor een

meisje
ALS VAKANTIEHULP

TEXTIELREINISINS

SIEBELINK b.v.
Aanmelden tussen 8.00-16.30 uur
Industrieweg 3

Danscursus voor gehuwden

Ons Huis Hengelo Gld.

Start september 1976. 30 lessen.
Cursusgeld plm. / 10,— per paar
per les.

Dansschool Vieberink
Opgave voor 15 juli bij Ons Huis, telefoon
05753-1625.

VADERDAG
Wij hebben voor vader een ge-
weldige keuze in goede en mooie

HORLOGES
die als nodig is een zware stoot
kunn^Blverdragen (en welk heeft
dat nier)

GOUDEN EN

ZILVEREN RINGEN

DAS0ËLDEN

MANCHETKNOPEN

VERREKIJKERS

Of is misschien
EEN MOOIE BRIL
een cadeau!

^AGRCOTKORMELINK
^horlogerie goud & zilver optiek

Spalstraat 27, Hengelo, tel. 1771
Gediplomeerd opticien

vrijdag 18 juni om 8 uur (precies!)

17e
OPENBARE LES

van de

Nuts blokfluit
en melodicaclub
in het Jefugidcentrum

De nieuwe kinderen met hun ouders
zijn ook van harte welkom

WEEKENDAANBIEDING

Bad- en
w.c.-mat
diverse kleuren
samen
Uw zaak:

14,95

WONINGlNRICWING
MANUFACTUREN

HELMINK

Gevraagd

voor diverse werken

vakbekwame
metselaars

Aannemersbedrijf

Cuppers
Hengelo - Telefoon 1729
Vorden - Telefoon 6648

PAARDRIJLES
voor u off uw kinderen

in de nieuwe manege „OLDEN-
HAVE" (op camping IJsselstrand)
tegen zeer aantrekkelijke tarieven.
Stalling voor pensionpaarden
wordt gerealiseerd.
Tevens bemiddeling bij aankoop
van rijpaarden.

Voor inlichtingen:
Telefoon 05755-451
of Bondscamping Watersportcentrum IJssel-
strand, Doesburg, telefoon 08334-2797.

Tennisver. „Vordens Tennispark"
Leden, die belamgistellling1 hebben voor
'tennfcalessen en zich nog niet hiervoor
opgegeven hebben, kunnen dit met
gpoed doen bg:
mevr. Oostenenk, Het Jebbink 35, tel.
2227; mevr. Van Hees, Het Jebbink
23, tel 1932

Opgave nieuwe leden: mevr. Wollbens, P. v. Vol-
lenlhovenilaan 2, tel. 2172

Wegens vakantie

gesloten
van maandag 21 juni tot en
met zaterdag 26 juni

Sigarenmagazyn, Boek- en Kantoorboekhandel

'Jan Hassink'
Raadhuisstraat 14

A.», donderdag 17 juni is de winkel

gesloten
Van 21 juni t.m. 26 juni

wegens vakantie

gesloten
Bouwvakvakantie is de winkel open

De verfwinkel op Het Hoge

H. WEUSTENENK
Telefoon 1377

BROOD ?
Natuurlijk I

WARME BAKKER

BAKKERIJ

VANASSELT
Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen



Voor de vele felicitaties,
bloemen en kadoos, ontvan-
gen ter gedegenheid van ons
25-jai% huweflflksfeest, zeg-
gen wtj u hartelijk dank.

B. R. EykeLkamp
C. J. Eykefllkamp-

Lebbink
Vorden, juni 1976
De Haar 40

Bt) deze zeggen wtj allen,
ook namens onze Minderen,
hanteQjjik danlk voor de vele
fellcitaMes, bloemen en ka-
doos, die wtj bfl ons 40-jarig
rnjwëüjtostfteeisit mochten ont-
vangen.

G. Berenpas
H. Berenpas^PelgTium

Warnsveld, juni 1976
Bogigelaar 2

Voor uw blijk van medeleven
dat wtj mochten ontvangen
na het overdeden van mijn
zorigiaame huisgenoot en on-
zse beste broer en zwager
Gerrlt Hendrik Visschers

betudigen wij u onze welge-
meende dank.

Uiit aller naam:
mevr. B. Schot-

HJuurneman
Vorden, juni 1976
De Boonk 37

Te koop: 3-pits elektrisch
comfloor Pnelecta. Ruiiriose-
weg 54, Vonden.

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmel-
oord, Onderduikersweg
30c NOP tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of
05618-214

Op vrgdag 25 juni 1976 hopen onze üeve ouders

A. DdMMEJNlDiAAIL

en

J. W. DIMMENDAAiL-WASSINK
/

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Dat ze nog lang voor elkaar en voor ons gespaard
mogen iblrjfven is de wens van hun dankbare kin-
deren

Bert - WUona
Joop - WilMe
WïLLma
Anja

Vorden, juni 1976
Onsfteinseweg 21

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in café Schoen-
aker te KranenJburg-'Vorden.

JAN LUIMES
en
BLLY V'AAJGS

Wij gaan trouwen D,V. op 25 jund om 13.30
uur in het gemeenteihuis te Aalten.

De kertoeljjike bevestiging1 van ons huwelijk
zal plaatsvinden om 14.45 uur in de Geref.
Zfudderkerk te Aalten door ds. C. H. v. d.
Berg.

Aalten, juni 1976
Van Heeckerenstraat 12, Vorden
Plet Uetinstraat 16, Aal/ten

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00-17.30
uur in gebouw Irene, Hogestraat, Aalten.

Toekomstig adres:
Het WiemeldnJk 63, Vorden

markilux

zonneschermen > Uw zaak:
hebben de grotere uitval

en hebben geen
hinderlijke zijarmen

Leverbaar in alle breedtes
met een uitval

van 1,60 cm tot 3,10 cm

Advies, Leveren en montage

Wim Polman

VOOR VADER . . .

overhemden
zelfbinders
sokken enz.

WONiNÜINRiCHTlNG
MANUFACTUREN

HELIYIINK
t'HtNSEWEG rEL.05752-15'!4

Adverteren
doet verkopen

GROTE VERKOOP
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2x3, 3x4,
3x5, 4x6 enz. enz.

Verkoop maandag 21 juni

10 - 13 uur op het marktplein tegenover vinotheek Smit

14-15 uur bij café De Boggelaar te Warnsveld

16-17 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

ALLE SOORTEN LEGERKLEDING o.a.:

wind jacks (van klein tot de allergrootste maten en alle kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers
(alle kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (zonder mouwen), tro-
penschoenen, tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en
khaki), dekens, Marinetruien, sokken, brandweer- en politiejassen (wa-
terdicht), rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken
en -jassen, kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkove-
ralls, RAF-broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzon-
ders), melk j assen, leren jekkers, bomber jacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse sporten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens, originele dubbele jasjes, waterdicht, ijzersterk.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen in zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tange*, bahcosleutels, krikken,
doppensets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoenen,
maten 32-40. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28-39. Hoge brui-
ne schoenen, maten 38-50. Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz.

FA W, VEENSTRA EN ZN - VtRSSEVELD
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

Met ingang van

19 juni 1976 gaan wij

iedere week

2 gezinnen in Vorden

verrassen met een

GRATIS
PLATEN BON

RADIO-, TV- EN

GRAMMOFOON-

SPECIAALZAAK

OLDENKAMP
Stationsweg l - Vorden

Telefoon 05752-2577

Reparatie van alle

apparatuur, ook als is

deze niet bij ons gekocht

Vaderdagtips
voorzondag 20 juni

GEREEDSCHAPPEN:
Skil hobby boormachi-
nes en artikelen
alleen voor Vaderdag

10% korting
Gereedschaptas
van 29,00 nu 23,50
Gereedschapkistje, handig
voor huis, auto en hengel-
sporters l l ,95 7,95
Set ringsleutels
6 tot en met 17 mm 15,80
Set steeksleutels
6 tot en met 17 mm 8,50
Platte bek-tang

60 mm 8,40 6,70
jRolduimstok
2 meter lang 4,75

ELEKTRISCHE APPARATEN:
Scheerapparaat
Philips Super 12 130,00 115,00
Scheerapparaat Remington
Selectro l 89,50 62,00
Batterij-scheerapparaat
Remington 54,50 45,00
Haardroogset Remington
Supeboo 69,50 59,50
Wekker
met decor 59,95 34,50

RADIO - TELEVISIE:
Draagbare televisie
vanaf 399,00
Stereo radio met boxen
vanaf , 399,00
Draagbare radio Erres
voor lichtnet en batterijen

141,00 110,00
Wekker-radio
Erres 159,00 145,00
Calculator
(rekenmachientje) vanaf 57,50

GRAMMOFOONPLATEN:
Stereo langspeel.
In verschillende prijzen
en voor elk wat wils

CASSETTES BASF:
3 stuks C 60 van l l ,85 8,95
3 stuks C 90 van 17,25 13,00
3 stuks C 120 van 23,25 17,50

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Drukwerk
voor

handel
en

. industrie
ao&l*:

briefpapier

^ rekeningen

briefkaarfen

enveloppen

orderbloks

folders

konvokaties

raambiljetten

Drukkerij

WEEVERS

VADERDAG:

GEBAK
HOORT ER BIJ!
haal het bij

A. G. Schurink
Burg. Galléestraat 26, Vorden, telefoon 1877

Voor een fijn

VADERDAG

KADOO

DEKKER Elektro b.v.
Zutphenseweg 8 - Vorden - Telef. 05752-2122

•

Fortex-Checldist
voorVaderdag

Overhemd
Stropdas
Sokken
T-Shirt
Zwembroek
Badjas
Zakdoek

MODECENTRUM

VORDEN - TEL (05752) 1381



Te kioop: g.o.h. herenrijiwieL
B. Bloemendaal, Mispel-

22, Vonden

Te koop: z.g.a.n. tandem.
's Avonds na 7.00 uur. Tel.
1215

Te koop: g.o.«. eend, b. j.
1971. A. Sdhouiten, Baakse-
weg l, Vorden, tel. 1449

QnaJtis af te halen zwarte
grond. M. Klein Bramel, De
Bongend 15, tel. 2406

Te koop: pdm. l ha zwaar
hoodgras. Schoenaker, Ruur-
loseweg 64, Kranenburg

Te koop: plan. 2 ha kuil- of
hooigras. Briefjes inleveren
voor vrijdagavond 18 juni
8.00 uur bij A. Meyerink,
Ruurloseweg 9, Vorden

Ben goed tehuis gezocht
voor 2 jonge hondjes; 3-pdts
gasoomfoor en paar rol-
schaatsen. G. H. Kornegoor,
Kostetdeweg 10, Vorden

Wde zfln tuin wil laten on-
derhoudien, laat het dan
weten aan Brinkerhof 45,
Vorden

Te koop: medsjesfieits, leeft.
10 jaar. Telefoon 2208

Bfl inischrtjving te koop:
perceel kuil- of hooigiras.
SpiMioven, Reeoordweg 6,
Vorden

Te koop: perceel hooigras.
Briefjes in te leveren t.m.
vrijdag. H. E. Gosselink,
Brinkerhof l, Vorden

Gratis af te halen: 2 jonge
poesjes. Liarensweg 7,
Vorden

Te koop: g.o.h. bromfiets
Puch Maxi. Bargeman, Het
Hoge 46, Vorden

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

UNIQUE
hondenpension
hondenkapsalon

Prima verzorging van uw
hond tijdens vakantie of
weekend.
Veterinair toezicht. Nieuw
gebouwde, 's winters ver-
warande kennels. Opname
van loopse teven.

Wassen, trimmen, scheren
en showüdaar maken van
alle hondenmssen.

Diepgevroren gemalen
runderpens p. kg 1,75
Runderpens In
stukken p. kg 2,—
Gemalen rood-
vüees p. kg 2,15
Pittah honden-
ibrokjes p. 25 kg 35,—

UNIQUE
A 31 a, Ruurlo, telefoon
05736-386.

Goede en voordelige
damesconfectie

vindt u bij de
grote matenspecialist

CONFECTIEBEDRIJF

AMMERS
Vorden Zutphenseweg 29

Indien nodig maken
wij naar maat

Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

PAARDRIJDEN
lessen en buitenritten on-
der deskundige leiding.
Ook weekendritten.
DE HESSENKAMP
Vorden, tel. 1736 - 1737

Denken aan de toekomst hééft
z'n voordelen

Nu meteen al.
We vragen u eens te denken aan een paar voordelen
van aardgas:

• veel toepassingen
• milieuvriendelijk
• onzichtbaar transport
• voorraden dicht bij huls

We vragen u er aan mee te werken zo lang mogelijk
van die voordelen te profiteren.
U doet dat als u nu al op 't verbruik bespaart
Zoveel u kunt
Door bijvoorbeeld '• avonds de gordijnen te sluiten.
Door een graadje lager te stoken. Door geen warmte
door een open raam of deur te spuien. Door niet
onnodig te stoken In lege kamers.
Dat heeft z'n voordelen voor de toekomst

Maar u vindt ze nu al op uw gasrekening terug.

Verstandig met aardgas
Houdt de warmte binnen

.;

N.V. „GAMOG" Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35 - Zutphen - Afdeling voorlichting, telefoon 05750-10888
Bezoekt ons informatiecentrum! Gaarne na afspraak

Wij gaan weg. 10 tot 50% korting!
KINDERWAGENS

van 459,50 nu 299,50
van 299,50 nu 229,50
van 369,00 nu 259,50
van 299,50 nu 199,50

WANDELWAGENS

van 49,95
van 59,95
van 149,50
van 129,50

nu 34,95
nu 44,95
nu 119,50

99,50

Ledikant en klepkast
van 695,00 nu 499,50
van 895,00 nu 599,50
van 865,00 nu 549,50

Houten kinderstoelen
van 109,50 nu 79.50
van 139,50 nu 99,50

Houten kibofa-box
van 129,50 nu 89,50

,an HV.QU nu YÏ.DU Uiter|iik f^ 3 juli

Babyhuis ECKHARDT

Plaids nu
Wiegdekens nu
Led. dekens nu

Autostoel
van 79,95 nu

Houten troon
van 29,95 nu

49,95

19,95

Autostoel en onderstel
samen 299,50 nu 199,50

Autostoel
van 99,50 nu 69,50

Nieuwstad 10, Vorden
ALLES MOET WEG

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYC
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Autobedrijf
Bennie Went ing biedt te koop:

CITROEN GS 1971
CITROEN 2CV6 1975

AUDI 80 S met gasinstallatie
en stereo radio cassetterec. dec. 1973

CITROEN 2CV 4 1973

CITROEN 2CV 4 1971
OPEL KADETT 1969

VAUXHALL VI VA 1970
VOLKSWAGEN 1302 1972

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

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

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.
3e Vraag gratis: a) Bijbelse lektuur; b) een

persoonlijk gesprek; c) een Bijbelstudie aan
huis.

STICHTING GOSPEL (evangelie) ARBEID
Postbus 1024 - Warnsveld

EN TOCH . . IS

PARIAN
MEUBELEN

Honderden
bankstellen
eethoeken
salontafels etc.

worden iedere week in onze 7 showrooms
verkocht tegen de allerscherpste prijzen.
PARIAN geeft ü de gelegenlreid 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.

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-15M

OTTENS zonwering
De Boonk 9 - Vorden Tel. 05752-2317

Wij leveren o.a.:
terrasschermen, markiezen, rol-
horren, horren, hordeuren en
voorzetramen

5 jaar garantie, enige prijsvoorb. inkl. b.t.w.
ZONNESCHERMEN:
breedte 200 cm uitval 100 cm prijs ƒ 225,—
breedte 250 cm uitval 100 cm prijs ƒ 245,—
breedte 300 cm uitval 100 cm prijs / 275,—
breedte 350 cm uitval 100 cm prijs / 298.—
breedte 380 cm uitval 100 cm prijs ƒ 310,—

ALUMINIUM JALOEZIEN:
breedte 60 cm hoogte 100 cm prijs ƒ 39,—
breedte 100 cm hoogte 100 cm prijs / 46,—
breedte 150 cm hoogte 200 cm prijs ƒ 92,—
breedte 200 cm hoogte 300 cm prijs ƒ 147,—
breedte 400 cm hoogte 300 cm prijs / 249,—

ROLGORDIJNEN:
breedte 60 cm hoogte 100 cm prijs ƒ 48,—
breedte 100 cm hoogte 200 cm prijs ƒ 79,—
breedte 350 cm hoogte 200 cm prijs / 265,—

engelo <gid.>
tel.O5753-1461

Connection

VOOR DE VAKANTIE EERST NAAR

RUURLO

Grote en modieuze kollekties voor
echt vakantie-prijzen !

JAPONNEN
MANTELS
PAKJES
ROKKEN
BLOUSES
KOSTUUMS
KOLBERTS
PANTALONS
REGENJASSEN

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

39,50
49,50
59,50
19,50
15,00

185,00
89,50
39,50
89,50

Ook in onze meisjes- en jongensafdeling
bij-de-tijdse kleding voor vakantie-prijzen

Vrijdags koopavond

RUURLO

PIJPROKEN
MANNENWERK!

kromme pijpen

stoere pijpen

vlotte pijpen

rechte pijpen

Si garenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tel. 1553

Autorijschool T E G E R
Stationsstraat 18 — Ruurlo
Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128 en

in volautomatische DAF

Speciale aanbieding

GECR. PALEN

TIJDELIJK

Hengelo: Spalstraat 37 Linde: Ruurloseweg 120
Ruurlo: Stationsstraat 14 Vorden: Stationsweg 20
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RABOBANK VORDEN OFFICIEEL VOOR HET PUBLIEK
OPENGESTELD

De opening van de nieuwe Rabobank heeft de gemeente Vorden geen windeieren ge-
legd. In nauwelijks twee uur verdiende burgemeester mr. M. Vunderink, met een officië-
le openingstoespraak en het hijsen van de vlag voor het nieuwe gebouw aan de Zut-
phenseweg een bedrag van ƒ10.000,—, hem aangeboden door de voorzitter van de
bank de heer H. Wesselink. Met dit bedrag zou de gemeente, zoals de wens van het
bankbestuur luidde, de omgeving van de kerk kunnen verfraaien met bijvoorbeeld an-
tieke lantaarns of anders een eerste aanzet kunnen geven tot het aanbrengen van een
carillon. En zo deze beide suggesties niet op het verlanglijstje van 't gemeentebestuur
zouden staan, dan zal over een ander idee nog altijd overleg gepleegd kunnen worden.

Opening
De openingsceremonie begon met een bij-
eenkomst in hotel Bakker, waar de secreta-
ris van het bestuur, de heer M. Groen, di-
recteur van de zuivelfabriek, de genodigden
begroette en er op wees, dat vermoedelijk
niet alle ingezetenen de band de afbraak
van 't voormalige notariskantoor, met zijn
vele groen, in dank zullen hebben afgeno-
men.

Voorzitter H. Wesselink gaf een historisch
overzicht en schetste de enorme groei van
de bank, die op 15 december 1905 werd op-
gericht, waanbij als comparanten fungeer-
den: P. G. Gallée, de toenmalige burge-
meester, rijkstveeants Th. H. Thien, direc-
teur zuivelfabriek J. Nienhuis, wethouder
A. Tjoonk en landbouwer E. J. Wrjers. Als
kassier wend aangesteld de heer H. Tjoonk
tegen een honorarium van ƒ 25,— per jaar,
waarbij de bank gevestigd werd te zijnen
huize aan de Paatorieweg, waar nu Kamp-
huis woont. In oktober 1922 werd een nieu-
we bank geopend aan de Dorpsstraat, ter-
wijl in 1934 helt voorlaatste pand aan de
Ruunloseweg wend betrokken, dat enkele
malen venbouw moest worden. Ook toen in
het najaar 1944 een bom het pand bescha-
digde en in februari 1945 een VI de buiten-
muur indrukte en voor de kluis bleef ste-
ken, zonder tot ontploffing te komen. Op
een reactie hierop van de burgemeester
vertelde de heer Groen, dat de toenmalige

directeur het gevaarlijke projectiel
met een ondermeliklmeter van de zuivelfa-
briek, zich van geen gevaar bewust, op een
kruiwagen hadden geladen en aan de kant
van de weg hadden neergelegd, waar de
Duitsers het ijilings venwrjdenden. ^^

Ook voorzitter Wesselink schonk enige aan-
dacht aan het verdwijnen van het uit 1839
daterende notarishuis, waarvan alle mate-
rialen van historische waarde geschonken
zijn aan de gemeente om te gebruiken bij
de venbouw van kasteel Vorden tot gemeen-
tehuis, terwijl ook nog een gedeelte is op-
geslagen in het depot van Monumentenzorg.

Economie
Burgemeester mr. M. Vunderink belichtte
in zijn toespraak de economische betekenis
van de banken in het algemeen en die van
de Rabobank in het bijzonder voor de locale
gemeenschappen. Hij wees op enkele teke-
nen, die wijizen in de richting van een licht
economisch herstel, hetgeen voor het ge-
meentebestuur kenbaar is gewonden in een
toenemende belangstelling voor het indu-
strieterrein, waarop echter altijd nog het
gebouw van Aptito leeg staat. De directeur
van de Centrale Bank, mr. F. H. Brust
sneed ook de economie van ons land aan en
wees op de moeilijke tijden, die ons na 1980
te wachten staan als de gasbel uitgeput is.

Voor de tijden daarna zullen de banken zich
nu al moeten wapenen.

Indeling
Nadat architect Vermeulen het personeel
nog een radio aangeboden had, begaf het
gezelschap zich naar de Zutphenseweg voor
de opening van de bank, die vooraf werd
gegaan door het hijsen van de vlag door de
burgemeester.

Over de indeling van de nieuwe bank zou-
den we graag de notulen, gemaakt na de
opening van het kantoor aan de Dorps-
si-v;i;ut in 1922 willen siteren: .,De verkre-
gen indruk van het gebouw was bij allen
boven alle lof verheven".

De benedenverdieping heeft een oppervlak-
te van 510 vierkante meter waarin een
wachthal, een kashal, negen open balies en
een zitbalie. Verder is er een aparte hoek
voor de afdelingen reizen en assurantiën.
Een afdeling algemene zaken, een gecombi-
neerde bestuurs/directiekamer, drie spreek-
kamers, een brandvrij archief en een kluis
met mogelijkheden voor verhuur van koffer-
ruimte en safe-loketiten completeren de be-
nedenverdieping. Op de eerste verdieping
bevinden zich ruimten voor de administra-
tie, de interne contnole, een post- en ma-
chinekamer, een kassierruimte en een kan-
tine. Vender bevinden zich op de .tweede
verdieping de 'ruimte voor de technische
installatie, een archiefruimte en een voor-
raadimagazrj n.

Aktie
Deze officiële opening had ook voor de
leerlingen en het onderwijzend personeel
van de lagere basisscholen nog bepaalde
gevolgen. Zij kregen namelijk van de bank
een attentie aangeboden, terwijl er heden
woensdag en donderdag een „open huis"
wordt gehouden.

Zaterdag j.l. heeft de Vordense bevolking
kunnen kennismaken met de nieuwe unifor-
men van de majorettes en drumband van de
muziekvereniging Sursum Corda. Dit ge-
beurde tijdens de intocht van de Avond-
vierdaagse.

Toch zit Sursum Corda met een probleem.
Om de drumband plus de nieuwe leden van
de muziek in een nieuw uniform te steken,
heeft de vereniging de afgelopen maand het
lieve sommetje van 21.000 gulden op tafel
moeten leggen. Kn daar zit 'em nou net de
kneep, want muziekverenigingen in Vorden
krijgen wel een gedeelte van de instrumen-
ten gesubsidieerd, de uniformen vallen er
echter buiten. Vandaar dat Sursum Corda
volgende week een beroep op de inwoners
van Vorden doet een bijdrage te leveren.

l
iPOimKEUm

Zwemmen
REKREATIEF ZWEMMEN IN VORDEN
Zaterdag 19 juni organiseert de zwem- en
poQodulb Vonden '64 zgn. rekreatief zwem-
men, waaraan jongens en meisjes tot en
met 14 jaar kunnen meedoen.
Het doét er helemaal ndet toe of men wel of
niet kan zwemmen, want de organisatoren
laten het gebeuren plaatsvinden in het on-
diepe bassin. Hier wonden allerlei behendig-
heidswedstrrjden gehouden met ballen, ban-
den e.d. Gezien het succes in andere plaat-
sen, verwacht men ook in Vorden dat de
jeugd in grote getale aal verschijnen. Het
rekreatief zwemmen wondt gehouden in het
zwembad In de Dennen.
De Vordense zwemkarnpioenschappen die
aanvankelijk zaterdag 26 juni zouden wor-
den gehouden, zijn door organisatorische
omstandigheden verschoven naar een nog
nader te bepalen datum in augustus.

Paardesport
Op ̂ R; j.l. zatendag gehouden Kringcon-
cours te Geesteren behaalden de pony-rui-
tentjes van de Graafschap goede resultaten.
Rob Havenaar slaagde voor de B2 dressuur
met Bruno en wend 8e in de ring 2; Wim
LenseMnlk met Suflivius wend 7e in ring 6;

ist met Karilien slaagde voor ca-
werd hierin 5e, tevens in het B-

springen een 4e prijs en l winstpunt.
Jeanet Klein Haneveld met Polaris werd Ie
in het B-springen en kreeg 2 winstpunten
waardoor zij nu in de L-klasse mag starten.
Raymond Ernsit met Karona behaalde l
winstpunt in het B-springen.

Motorsport
DE GRAAFSCHAPRIJDERS VORDEN
TE STERK VOOR HAMAC HARFSEN
Zaterdagmiddag werd op het circuit Delden
te Vonden de tweede onderlinge clubwed-

strijden verreden tussen de onossteams van
De Gnaatochaprijders te Vorden en Hamac
uit Hanfsen. Niet minder dan 50 ooureura
namen aan deze wedstrijden deel.
Zowel in de A- als B-klasse toonde De
Graafschaprijders over het betere team te
beschikken. In totaal behaalde het Vorden-
se team 385 punten tegen Harfsen 317
punten.
Na afloop werd voor de tweede keer in suc-
cessie de prachtige wisselbeker door de
voonzitter van De Graafschaprijders de heer
W. Bielderman uiitgeredikt aan de manager
van het Vondense team de heer F. Rothman.
Individueel waren voor beide klassen boven-
dien twee bekers beschikbaar gesteld die in
de A-klasse wenden gewonnen door B.
Woessink, Harfsen en J. Klein Bninke, Vor-
den. In de B-klasse kwamen H. Koeleman,
Harfsen en A. Bussink elk in het beait van
een beker.

De einduitstlag in de A-Hdasse: 1. D. Woes-
sink, Hanfsen; 2. J. KiMn Brinke, Vorden;
3. H. Oonk, Vonden; 4. J. Ellenkamp, Vor-
den; 5. P. Peeters, Harfsen; 6. J. Dinkel-
man, Vorden; 7. H. Hellegens, Vorden; 8.
W. Boenkamp, Hanfsen; 9. J. Rijfkogel,
Harfsen; 10. H. Stapelibroek, Vorden.
B-Masse: 1. H. Koeleman, Harfsen; 2. A.
Bussink, Vorden; 3. W. Veenstra, Vorden;
4. H. Wiillemsen, Vorden; 5. H. Korenblik,
Harfsen; 6. H. Hulshof, Vorden; 7. J. Bfl-
enhof, Vonden; 8. D. Pardrj», Vonden; 9. J.
Lenselink, Vorden; 10. H. Berenschot, Vor-
den.
De volgende twee wedstrijden tussen De
Gnaafschaprijdens en Hamac zullen in het
seizoen 1977 plaatsvinden.

Touwtrekken
NATIONAAL, TOTJWTREKTOERNOOI
IN VORDEN

Begunstigd door stralend weer organiseer-
de de touwtrekvereniginig Vorden op haar
terrein nabij het clubhuis op het Medler
een groot nationaal touwtrekitoernooi dat
meetelde voor de bondscompetitie van de
NTB. Zeventien ploegen verschenen er aan
de touwen toen het toernooi zondagmiddag
door Vorden-voorzütter J. Knoef . met een
toepasselijk woord werd geopend.
Er was een behoorlijke publieke belangstel-
ling; men kreeg „waar voor zijn geM",
wanit er werd in alle klassen hard, soms fel
gestreden, omdat de punten belangrijk wa-
ren voor de klassering om het landskam-
pioensiclhap.
In de zware 720 kg klasse gin het favoriete
Bekveld met de meeste punten weer naar
Hengelo terug; Heure gaf de kampioen van
1975 nog het best partij maar moest in de
beslissende trekbeurt het touw laten schie-
ten. Bibergen en Buisstoo kwamen met vjjf-
tien punten gelijk als derde. In de 640 A-
klasse kwam Bekveld ook fel opzetten
maar de ploeg van Eibergen bleek sterker
en werd winnaar. Noordrjk was goed voor
de derde plaats. Vorden viel op eigen ter-
rein erg tegen en moest zich met drie pun-
ten tevreden stellen.
In de 640 B-klasse was ViosJBisons uit Bel-
trum in uitstekende vorm en versloegen
zelfs het in het algemeen klassement als
nummer een staande Wanken met ruim ver-
schil. Ketels komt steeds beter voor de dag
en nam nu negen punten mee naar Zie-
wenit, terwijl Qostenwijk en EHTC iete
zwakker bleken dan in het begin der com-
petitie.
Op zondiaig 20 juni zal de TTV Vios-Blsons
in Beltnum een groot oernooi organiseren
op het sportcomplex Vios voor de ploegen
uiit de 640 C-, 640 D- en jeugdkilasse A en B.

Zelkleblok, het handige achtergrondje
voor foto of poster,

Elke amateunfotograaf die wel eens foto's
of posters heeft opgeplakt op karton of
spaanplaat weet hoe hij moet wroeten om
de afbeelding stnak en zonder babbels op
de ondergrond te krijgen.
Het begon met het op maat snijden van het
materiaal, dat daarna met vendunde hobby-
lijim werd ingesmeerd. Tot zover ging alles
redelijk. Daarna waren de krachttermen
niet van de lucht. De foto izat scheef. Trok
je die los, dan zat het er dik in dat het
materiaal scheurde. Lukte het wel om de
zaak te fatsoeneren dan ontstonden er bob-
bels, die zelfs met flinke spierkracht niet
meer waren te verwijderen. Was het opplak-
ken van een foto, meestal van redelijk pa-
pier, moeilijk, met een poster of affiche
van dunner papier moest men wel van eng
goede huize komen om de klus te Maren.
Een paar handige meneren in Harderwijk
vonden er wat op: een pasklare achtergrond
met lijm en al. De heren fabriceren zelfkle-
vende fotoibloks in alle formaten die over-
eenstemmen met de afmetingen waanop fo-

to's door de labonatoria worden afgedrukt.
Op de voorzijde .zit een handig schutpapier
mot ruitjes, zodat men nu geen problemen
meer heeft met het afmeten. De fotobtoks
zijn keurig omrand en aan de achterzijde
voorzien van boongaten. Ophangen is dus
ook geen probleem meer. Een bfligepakte
gebruiksaanwijizing wijst u vanzelf de weg.
Het materiaal is geschikt voor alle soorten
kiekjes en voor de moderne posters. Kort-
om het opplakken is nu een fluitje van een
cent. Door het sohultpapier gedeeltelijk los
te trekken en de op te plakken foto of pos-
ter geleidelijk daarop vast te drukken met
een zachte doek, ontstaat een werkelijk
puntgaaf werkstuk, dat past in elk inte-
rieur. ZelMebtoks worden in elke goed ge-
sorteerde fotozaak verfkochlt.
In een overzichtelijke display vindt u alle
courante formaten. Afwijkende formaten
kan uw fotograaf ook leveren. Het materiaal
trekt praktisch niet krom. Ook zijn deze
zelfJdevendie fotobloks venkrijigibaar in alu-
minium, karton en hardplastdc.
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HEEFT WEER

ALLERLEI NIEUWTJES

IN PETTO . . .

In de eerste plaats de voorifeeur voor het
eendelig badpak, dat niu speciaal ook b$ de
jeugid, hoge ogen g-ooüt.

Natuurlijk zal de bikini en het kleine drie-
Ihoékje „d« Tanga" evenmin ontbreken in
een moderne stnandgianderiobe! Al was het
alleen al om zo bnuin mogelijk te worden.

Maar om te flaneren wil de jonge pnogres-
adeve vnouw weer heel discreet te voorschijn
komen Misschien als reactie op de

naaktcultuur van de laatste jaren.
Tiiumph International brengt zowel uni als
gedessineerde badpakken in wel 14 venschil-
tónde kleuren.

Diepe V-halzen; verstelbare schouderband-
jes en bandeau-modellen met verschuifbare
cups, geven optimale deoolletés!

EJen goede vondst van Triumph zgn de Oom-
bini's! PiepMeine biMni's en tweedelige
pakjes met een hoger opgeknapt broekje,

zodat ook de wat mollige Eva's hier hun
voordeel mee kunnen doen.

Maar belangrijker is dat deze Comibdni's
apart verkrijgbaar zjjn, zodat iedereen beha
en broekje, zowel in kleur en dessin, als in
maat kan uitzoeken en aan haar figuur kan
aanpassen.

De Soft-Ljook met natuurlijke bustevorm
blijft de boventoon voeren. Zelfs bij de „gro-
te maten" die in de serie Ladyprogram wel

Vanzelfsipreken zfln de meeste modellen uit-
gerust met allerlei bijpassende stradn- en
boulevardklodinig!

Triumph International

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

Beweging voor
elke Nederlander

Omdat ik nogal wat foto's maak, kom ik vaak in in gesprek met mijn
fotohandelaar. Hij heeft ontdekt, dat ik artikeltjes schrijf over fotograferen.
Zei hij laatst: "Mevrouw, u schrijft nu wel mooi overbelichting en de juiste
afstand en zo, maar weet u wat u ook eens door moet geven aan de mensen? Dat
ze gewoon hun kamera recht moeten houden als ze eeii'foto maken. En dat
ze. . ." Maar op dat moment kwam er een andere klant binnen en hij wachtte
even. Toen we weer alleen waren zei hij:' 'Ik zal u een paar voorbeelden laten
zien! Uit de bak met mapjes vol ontwikkelde foto's haalde hij een willekeurig
pakje. En toonde me na wat zoeken, een foto waarop de hoofdpersoon op
tragische wijze was onthoofd.

En uit een ander mapje kwamen twee foto's, waarop de
hele wereld schuin stond. En naar aanleiding daarvan
kregen iMren heel gesprek over het ABC van fotogra-
feren. iJHera goed stilhouden als je afdrukt. Opletten
of de kamera wel goed recht wordt gehouden tijdens de
opname. En vooral: zorgen, dat er geen mensen op de
foto komen met een half of helemaal geen hoofd. Of
zonder benen. Eigenlijk allemaal dingen, die vanzelf
sprekeng«aar die je wel eens vergeet als je vlug een
foto wiURakcn.

Hij vertelde nog meer over die onthoofde personen.
"Er zijn twee redenen om altijd wat extra ruimte te
laten om heJ^aderwerp van de foto heen. Allereerst
omdat voorS^) kortere afstand niet altijd alles, watje
in de zoeker ziet, op de foto komt. En ten tweede omdat
in de ontwikkelcentrale ook vaak een smalle strook
van het negatief niet op de foto komt, omdat men daar
een reserverandje nodig heeft." "Bedankt voor de
tip", zei ik^h toen maakte ik, om het duidelijk te
maken , twe^Wuite en één goeie foto!

dus ook voor u!
Doe mee!

Elke dinsdagavond
aan Het Wiemelink

Ook uw drukwerk wordt
met zorg beoordeeld

door onze vakmensen

Zowel boekdruk als offset
voor ieder drukwerk

het juiste procédé
Kom eens vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden,
de moderne apparatuur staat voor u klaar
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