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RAADSVERGADERING
GEMEENTE VORDEN

Gemeenteraad wil gesprek met het zwembadbestuur
In een vorige raadsvergadering heeft de gemeenteraad van Vorden nogal wat kritiek
geuit ten aanzien van de gang van zaken rondom het zwembad (slechte toestand
van het bad en dergelijke). Naar aanleiding hiervan deelde het zwembadbestuur on-
langs aan de pers mede dat het bestuur het voornemen heeft de bad- en zwemin-
richtlng in augustus op te heffen.

Bij de behandeling van de prioriteitenlijst,
in de raadsvergadering van vorige week
dinsdagavond, kwam de kwestie zwembad
weer uitvoerig aan de orde. Onder meer
doordat B&W de raad voorstelde 200.000
gulden beschikbaar te stellen voor herstel-
werkzaamheden die nog in 1977 moeten
worden verricht. Een definitief voorstel
hieromtrent zal de raad nog bereiken.
Over de renovatie van het zwembad heeft
het badbestuur inmiddels een brief naar
het kollege van B&W gezonden. Burge-
meester Vunderink deelde mede dat deze
brief te zijner tijd in de openbaarheid zal
worden gebracht. Wel achtte hij het wen-
selijk nu reeds enkele punten uit deze brief
aan te halen.

Samenvattend kwam deze brief er op neer
dat het bad in een verouderde en slechte
staat verkeert (onder andere veel water-
verlies). Wel werd gesteld dat het zwem-
badwater van uitstekende kwaliteit is. Het
badbestuur heeft met betrekking tot de re-
novatie verschillende adviezen gevraagd
bij de daartie bevoegde instanties. Het
wachten is nu nog op het eindadvies van
de VNG.
Burgemeester Vunderink die stelde zelf wat
moeite te hebben met zijn dubbelfunktie
(behalve voorzitter van de raad is hij te-
vens voorzitter van het badbestuur) be-
treurde het namens het kollege dat de kri-
tiek vanuit de raad zo hard bij het badbe-
stuur is aangekomen.

Wanneer het badbestuur bij haar stand-
punt blijft de vereniging op te heffen, dan
dreigt een stuk partikulier initiatief verlo-
ren te gaan. Bovendien zullen de kosten
stijgen wanneer het bad in gemeentehanden
overgaat. Wij hebben dan ook een beroep
gedaan op het badbestuur om terug te ko-
men op haar schreden", aldus de heer Vun-
derink die zijn waardering uitsprak voor
hetgeen dit badbestuur de afgelopen 40 jaar
allemaal heeft gedaan.
De verschillende fraktievoorzitters lieten
duidelijk uitkomen graag met het zwem-
badbestuur om de tafel te willen gaan zit-
ten teneinde de kwestie uit te praten.
Mr. R. A. v. d. Wall Bake (WD): „De vo-
rige keer hebben We een soort paniekvoet-
bal gespeeld. De situatie is niet zo kritiek
als werd gesteld. Ik hoop dat het badbe-
stuur blijft funktioneren."

De heer L. de Boer (Vordens Belang): „Ik
ben bhj dat ik mij scherp heb opgesteld.
Uit de brief die het badbestuur nu heeft
geschreven blijkt duidelijk dat de door mij
gesignaleerde gebreken juist zijn. Wel nu
direkt kapitaal ter beschikking stellen", al-
dus de heer De Boer die het kollege advi-
seerde „maak een opening in het front".
De heer J. F. Geerken (CDA): „De zwem-
sport is niet gebaat met het aftreden van
het badbestuur. Wij hebben het badbestuur
ook geen verwijten gemaakt. In ieder geval
is het bad aan renovatie toe". Ook hij

toonde zich voorstander van te gaan praten
met het badbestuur
De heer A. Ploeger /PvdA) ging eveneens
akkoord met de 200.000 gulden (trouwens
de hele raad gaf hier haar fiat aan). „Wel
hebben wij bepaalde wensen ten aanzien
van de beheersvorm van het bad", aldus de
heer Ploeger.
De beheersvorm van het zwembad zal te
zijner tijd bij het definitieve plan in de
raad ter sprake komen. Eerst zal burge-
meester Vunderink de gevoelens van de
raadsleden ten aanzien van een nader ge-
sprek, aan het badbestuur overbrengen.

De heer Tjoonk (VVD) stelde voor dat de
gehele raad gaat praten met het badbe-
stuur. „Hier is het meestal zo, na B&W
komt er een klub dat zijn de fraktievoor-
zitters en dan pas komt de rest". De heer
Geerken (CDA) alsmede de heer Vunderink
vonden het wenselijk dat de komplete raad
bij dit gesprek aanwezig is.

De raad ging vervolgens akkoord met de
door B&W opgestelde prioriteitenlijst waar-
bij zowel de heer Geerken (CDA) als de
heer Ploeger (PvdA) een zeer hoge priori-
teit wensten voor een onderzoek naar de
totale sportakkommodaties. Een nota hier-
omtrent zal de raad nog dit jaar bereiken.
De heer Geerken wees tevens op de Del-
densebroekweg en de schuilgelegenheid bij
de begraafplaats. Plannen voor deze gele-
genheid om te schuilen zullen zo snel mo-
gelijk worden ingediend.

Raad tevreden over kasteelprojekt
De raad van Vorden besloot vorige week dinsdagavond ƒ 932.500,- uit te trekken
voor de verdere restauratie en verbouw van kasteel Vorden met bijgebouwen, waar-
van ƒ332.500,- voor restauratie en ƒ600.000,- voor de verbouw. Wel zijn de rijks-
subsidietoezeggingen nog niet schriftelijk bevestigd, doch deze komen beslist, zo
is de gemeente Vorden reeds toegezegd.

In deze kosten van restauratie subsidieert
het rijk met 40%; provincie met 10%. De
gemeente Vorden 30%, die via de jaarlijk-
se bijdrage uit het gemeentefonds wordt
ontvangen. In het bedrag van ƒ 600.000,
voor de verbouw ontvangt de gemeente eei
rijksbijdrage van 95 procent.

In de opzet van de begrot.if.-7
wat de afvoer van niet regenwater betreft,
van een stelsel van septictanks en zinkput-
ten. De raad aohte dit juist, behalve de hee
v. d. Wall Bake (VVD) die voorstander was
van een persleiding. Unaniem ging de raad
ermee akkoord dat de brug over de Vor-
dense beek wordt gerestaureerd. De restau-
ratiekosten bedragen ƒ 53.000,—.

De raad was verheugd dat het kasteelpro-
jekt zo goed is afgelopen, al lieten met na-
me de heren J. Bosch (PvdA) en L. de Boer
(Vordens Belang) kritische geluiden horen
ten aanzien van de informatie die B&W de
afgelopen jaren aan de raad over het kas-
teelprojekt hebben verstrekt. Beide heren
waren van mening dat de raad in een te
laat stadium is geïnformeerd. „Dit komt de
demokratische besluitvorming niet ten goe-
de" aldus luidde hun standpunt.

Burgemeester Vunderink: „Optimale be-
sluitvorming kan vertragend werken en kan
grote risiko's met zich mee brengen. Wij
hebben vanaf het begin geprobeerd het al-

maal zo goed mogelijk te doen". De kri-
k ten aanzien van de te late informatie

an de raad wees de heer Vunderink van
'de hand.

Wat betreft de overschrijding van de be-
oting — de heer Bosch haalde dit aan —
£rkte wethouder G J. Bannink (CDA)
>g op dat de gemeente beslist niet duur-

der uit is. ,,We hadden anders toch het
huidige gemeentehuis moeten verbouwen."
Uiteindelijk was de raad blij dat de gemeen-
te mede gelet op wellicht andere maatsta-
ven die in de toekomst ten aanzien van het
subsidiebeleid zullen worden gehanteerd,
zulke forse subsidies voor Vorden uit de
bus zijn gekomen.

Bij de rondvraag werd de heer D. Krol
(PvdA) meegedeeld dat de Medlerschool
niet eerder wordt opgeheven dan wanneer
de streekschool op de Kranenburg defini-
tief is opgericht. Wanneer dat zal plaats
vinden konden B&W op dit moment nog
niet zeggen.

Koerselman
cassettes
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Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: 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. J. Bannink: donderdagmiddag van

10-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Deze week komt het volgende aan de orde:
1. Bot u lis mo, bij watervogels.
2. Spreekuur burgemeester

Punt 1.
BOTULISME BIJ WATERVOGELS
1. Inleiding
In de afgelopen jaren is in Nederland op
vele plaatsen door botulisme omvangrijke
sterfte opgetreden bij watervogels.
Botulisme is een voedselvergiftiging bij die-
ren of bij de mens, die veroorzaakt wordt
door opname van voedsel, waarin de bacte-
rie Clostridium botulinum zogenaamde bo-
tulinumtoxine heeft gevormd. Er bestaan
diverse typen van deze bacterie, elk met
een eigen toxine. De mens is vooral gevoe-
lig voor toxinetypen A, B, E en F, water-
vogels voor type C. Bij veel van de dode wa-
tervogels die in de afgelopen jaren zijn on-
derzocht, werd toxinetype C aangetoond;
de overige typen werden, op enkele uitzon-
deringen na, niet gevonden.
Deze vogelsterften door botulisme vormen
dan ook geen reële bedreiging voor de
volksgezondheid. Hoewel vanzelfsprekend
normale hygiëne in acht moet worden ge-
nomen bij aanwezigheid van kadavers (b.v.
niet met blote handen aanraken), is er in
de meeste gevallen geen reden het baden en
zwemmen in wateren waar botulisme op-
treedt te verbieden.

Omdat vooral in 1975 en 1976 omvangrijke
vogelsterfte optrad, waarbij veel onzeker-
heid bleek te bestaan over de treffen maat-
regelen in verband met de volksgezondheid,
volgt hieronder een aantal richtlijnen die
landelijk zijn opgesteld door het Staatstoe-
zicht op de Volksgezondheid Een belang-
rijk element in de richtlijnen vormt de op-
ruiming van vogelkadavers. Enerzijds is dit
een vereiste van normale hygiëne, ander-
zijds kan men de verspreiding van Clostri-
dium-sporen afremmen en de totale toxine-
produktie binnen zekere grenzen houden.
De kans op nieuwe gevallen van sterfte on-
der watervogels neemt daardoor af.

2. Richtlenen.
a. Er moet, met name in de zomermaan-

den, een continu programma van bewa-
king worden uitgevoerd in wateren waar
vogelsterfte kan voorkomen (tenminste
éénmaal per dag inspekteren).

b. Bij voorkomende sterfte moeten alle dode
vogels terstond uit het water of van de
waterkant verwijderd worden. Personen
belast met het inzamelen van de kada-
vers dienen plastic handschoenen te ge-
bruiken.

c. Enkele, zo mogelijk verse kadavers moe-
ten zorgvuldig verpakt (eerst in kran-
ten, daarna in plastic) worden opgezon-
den naar het Centraal Diergeneeskundig

Instituut, Prof. Poelslaan 35, Rotterdam
(tel. 010-153911) om te laten nagaan of
er sprake is van botulisme. Daarbij moet
zo mogelijk worden opgegeven: vind-
plaats, datum, totaal aantal gevonden
kadavers (schatting)

d. Efficiënt opruimen van kadavers die niet
worden opgestuurd kan gebeuren:
1. door destructie, na overleg met des-
tructor in het betreffende gebied (een
wettelijke regeling voor deze wijze van
opruiming is in voorbereiding);
2. door verbranding in vuilverbrandings-
installatie's. Andere methoden om kada-
vers te verwijderen (b.v. deponeren op
vuilstortplaatsen of begraven) brengen
grote risico's mee voor nieuwe besmet-
tingen.

e. Het is niet gewenst het optreden van
sterfte bij watervogels alsmede het doen
verrichten van onderzoek naar botulisme
en de uitslag daarvan te melden bij de
Provinciale Waterstaat, afdeling Milieu-
hygiëne (085-45220). Deze gegevens zul-
len worden gebruikt voor het samenstel-
len van een overzicht voor geheel Neder-
land.

Punt 2.
Spreekuur burgemeester
De burgemeester zal vrijdag 24 juni a.s.
geen spreekuur houden.

Expositie in de
bibliotheek
In de galerie van de openbare bibliotheek
exposeren Wieke Krol uit Vorden en Ton-
neke Schriks uit Zutphen met een aantal
wandkleden vanaf maandag 27 juni tot en
met vrijdag 15 juli.
Een twintigtal wandkleden, in verschilen-
de formaten, tonen niet alleen een opmer-
kelijke kreativiteit bij mensen die naast
hun dagelijkse beslommeringen ook krea-
tief willen zijn; men kan tegelijkertijd zien
welke ontelbare mogelijkheden verscholen
zijn in de technieken van applikatie en
borduurwerk.
Soms kunstig, soms gekunsteld, soms artis-
tiek, ontwaart men een onmiskenbare groei
van pogen naar een meer volwassen krea-
tie, waarbij een aantal kleden goede kom-
positie en artisticiteit paart aan een groot
gevoel voor kleuren. Als men wil zien wat
er onder de handen uitkomt van mensen die
geboeid bezig zijn, dan is een bezoekje aan
de bibliotheek de moeite waard

UITSCHIETER
VAN DE WEEK!

Vrijetijds-
kostuum
denim-polyester

nu 85,-

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

IN DE ZOMERSE VAKANTIETIJD:
KOFFIE NA DE KERKDIENST
Na de morgendienst in de Herv. dorps-
kerk is er voor de gemeenteleden, gasten
en vakantiegangers de goede gelegenheid
om samen een kopje koffie te drinken in
het kerkelijk centrum ,,de Voorde". Graag
geven we dit bericht hier door.
Het kan goed zijn om samen thuis te over-
leggen en te zeggen: „We drinken koffie
in „de Voorde". Zo ontmoeten we elkaar
en ook wel gasten van elders. Wilt u dit
bericht ook doorgeven. Enkele dames uit de
gemeente hebben zich bereid verklaard om
voor de koffie te zorgen

ORGELCONCERTEN IN DE
HERVORMDE KERK
In het kader van het WV-zomerprogram-
ma zullen vier orgelconcerten gegeven wor-
den op het fraaie Loman-orgel uit 1829 in
de Hervormde dorpskerk en wel op vier
dinsdagavonden: 28 juni, 5 juli, 26 juli en
16 augustus.
Volgende week dinsdagavond hoopt te spe-
len de organist Jean van Cleef uit Nijme-
gen. Ook een violist zal aan het program-
ma meewerken. Elk orgelconcert duurt on-
geveer een uur. Er wordt een kleine ver-
goeding gevraagd voor het programma,
ingang onder de toren. Iedereen is er van
harte welkom.

BURGERLIJKE '
STAND

Geboren: geen.
Ondertrouwd: B. J. Garssen en L. M. C.
Maase.
Gehuwd: M. Jy Peppelman en M. van den
Bosch.
Overleden: geen.

21 JULI

Veronica
drive-in show
Kaarten verkrijgbaar bij

FA OLDENKAMP EN
FA SCHOOLDERMAN

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK VORDEN

26 juni: 9.30 uur ds. J. C. Krajenbrink

KAPEL DE WILDENBORCH
26 juni: 9.30 uur de eerw. heer M. C. W.
Smit (Vorden)

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
26 juni 9.30 uur ds. J. B. Kuhlemeier; 19.00
uur ds. R. D. Rooze Eefde/Gorssel

R,K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crè-
che) ; woensdagavond 19.80 uur

RJK. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uiur; zondag 9.00 uur (Hoog-
mis); dinsdag om 19.30 uur en vrfldag om
8 uur

ZONDAGStDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Van Tongeren, telefoon 1878
sjvjp. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelflk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsuïten
bt) de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
25/26 juni: Th. van Dyk, Gendringen, tel.
08356-3445 en M. H. van Muiswinkel, Bor-
culo, tel. 05457-1981
Spoedgevallen van 11.30 tot 12 uur

WEEKENJJ-, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmiddag 25 juni om 12.00 uur tot
maandagmorgen 27 juni 7.00 uur dr. J.
Breukink, Het Jebbink 36, Vorden.
Komende week avond- en nachtdienst ook
dr. J. Breukink

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wtjikge-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wtJkEusters 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 spoedrecepten

TAFELTJE-DEK-JE
hele maand juni mevr. Takkenkamp, tele-
foon 1422; gaarne bellen tussen 8 en 9 uur

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

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vonden,
tel. 1346; bfl geen gehoor 05750^12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en vrfldiag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrfldag van 9-9.30 uur in de konalfl-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, teL
212©
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753^2345

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsisitoriekaimer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond van 18nl9 uur en donderdagmorg'en
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak Is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9J17 uur, tel. 05753-2345

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 u.
woensdagmiddag

voorleeshalfuurtje
14.00-14.30 u.

donderdag 10.00-13.00 u.
vrfldag 14.00nl7.30 u.

18.30i21.00 u. 14.00-17.30 U,

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-
20934. Openingstijden: ma., dl., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gesloten

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.46
tot 19.45 uur in het Groene Kruisgebouw



Gems is een bedrijf met ca. 90 medewerkers.
Wij ontwerpen en fabriceren tanks en
apparaten voor de industrie.

Voor onze produktie-afdeling vragen wij
geschoolde en/of geoefende

iKONSTRUKTIE- BANKWERKERS
LASSERS OF FOTO-LASSERS
Voor nadere inlichtingen kunt u kontakt
opnemen met het bedrijf

(05752-1546, toestel 24 of 19)

CRMS

Kostuums
in tweeds, kamgaren, klassiek en modern
prijzen vanaf 265,—
Kolberts
in tweeds en ruiten vanaf 65,—
Blazers
in diverse kleuren vanaf 125,—
Pantalons
maten t/m 658 vanaf 37,50
Yrijetjjdskostuums

vanaf 85,—

0763 ,

Tapijt voor de slaapkamer.
Zacht en sfeervol. Warm en
wondermooi. Wij hebben

een zeer komplete kollektie!

GwconconiM
Hengelo
tel.O5753~1461

Dansen
26 juni
Lemmon

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

COOP. WERKTUIGENVERENIGING

„Medo-Ruurlo"
houdt zich beleefd aanbevolen naast
alle voorkomend

LOONWERK
voor het

spuiten van bronnen en
het graven van sleuven

ten behoeve van de aanleg van
beregeningsinstallaties.

Vraagt nadere inlichtingen, tel. 05752-6870

Grote sortering
ü ZWEMBROEKEN

# ZWEMVLIEZEN

# DUIKBRILLEN

# ZWEMBANDEN

# SNORKELS

Wapen, en Sporthandel

artens
sleedt doeltreffend!

Zutphenseweg Vorden

Tegen vlieg,
mug en mot. . .

VLIEGENMEPPEB
alom bekend wapen tegen vliegen ... 0,75^

VLIEGENVANGERS
vier vliegenklevers voor 1,(

VLIEGENKAP
van fijn nylon gaas. Opvouwbaar.
Ook handig voor de camping 2,50

SPUITBUSSPRAY
tegen vliegen, muggen, motten enz. ... 3,50

VLIEGENGORDIJN
in plastic, bamboe en raffia vanaf ... 5,60

VAPONA CASSETTE
tegen vliegen. Afsluitbaar. Te gebrui-
ken waar nodig 9,45

WESPENVANGER
nieuw en eenvoudig middel om lastige
wespen te vangen 7,50

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

WEEKEND-
AANBIEDING

KNIEKOUSEN
2 paar

5,95
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Reklame vrijdag en zaterdag

Parijse soezen
BANKETBAKKERIJ

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

Specialiteit:
ZWANENHALZEN

Door een veranderde werkwijze is er naast ons
gordijnenatelier behoefte aan iemand die thuis

nabehandelingswerkzaam-
heden aan onze gordijnen
wil verrichten

Voorwaarden zijn akkuratesse en
regelmatige aflevering van werk.

Indien u geïnteresseerd bent gelieve
u kontakt met ons op te nemen om
een nadere afspraak te maken.

'signatuur van beter woonkomfort
Vorden, Dorpsstraat 22, telefoon 05752-1314

Het Groene Kruis
AFDELING VORDEN

Gaarne nodigen wij alle leden uit tot
het bijwonen van de

jaarlijkse algemene
ledenvergadering

op donderdag 30 juni a.s. om 20.00
uur in het wijkgebouw.

AGENDA:

1. Opening
2. Notulen en jaarverslag sekretaresse
3. Jaarverslag penningmeester
4. Voorstel tot kontributieverhoging
5. Wat verder ter tafel komt
6. Rondvraag

Sluiting Het bestuur

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
SUIKERBBOOD

'T WINKELTJE
A. G. Schurink, Burg. Gal-
léestraat 22, Vorden
telefoon 1877

StomertJ voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij

DROGISTERIJ

J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden

Unieke 1-dag-servtce

DE WITTE SMID
Landbouwwerktuigen
Beregeningsinstallaties
Speciale prjjzen voor:
CYCLOMAAIERS
WEIDESLEPEN
HEFBAKKEN
Tussen Lochem en Zutpheri

Jongeman, 18 jaar, zoekt
vakantiewerk.
Telefoon 05752-1859

KWABKPUNTEN
'T WINKELTJE

A. G. Schurink, Burg. Gal-
léestraat 22, Vorden
telefoon 1877

VOOR PRETTY-MARKT:
hebt u spulletjes voor ons?
Geeft niet wat het is! U doet
er de zwemklub een plezier
mee. Bel 2528 en het wordt
elke Ie zaterdag van de
maand gehaald

VOOR DE VAKANTIE EERST NAAR
MODECENTRUM TEUNISSEN - RUURLO

Zonnejurkjes
nu vanaf 30,—
Japonnen
z/m en k/m vanaf 39,50
Pakjes
vanaf 25,—
Blouses en rokken
voor 10,— en 15,—
T-shirts
vanaf 5,—
Mantels

('- vanaf 69,00
Restanten broek pakken
nu voor 49,50

VOOR ALLE BEURZEN: GROTE EN MODIEUZE KOLLEKTIE

bad- en strandkleding

RUURLO
Vrijdags koopavond

SPECIALE AANBIEDINGEN
VOOR UW VAKANTIE

EN SUKSESVOLLE SCHOLIEREN

Draagbare televisie
handige draagbare televisie, aansluiting op
lichtnet en accu, kleur wit of oranje.
Tijdelijk géén 452,— maar 369,—

Radio cassetterecorder
verschillende merken radio cassetterecorders
prijs vanaf 189,—

Draagbare radio
zakradio met batterijen 24,50

Schaub Lorenz draagbare radio
met alle golfbereiken. Liohtnet en batterijvoe-
ding. Géén 165,— maar 125,—

Erres draagbare radio
met FM en MG. Lichtnet en batterijvoeding.
Géén 162,— maar 129,—

Draagbare radio's
vanaf 69,—

Cassetterecorder
Schaub Lorenz cassetterecorder met inge-
bouwde microfoon. Voor lichtnet en batterij-
voeding. Géén 185,— maar 159,—

Erres fraaie cassetterecorder
met draagriem en ingebouwde microfoon. Voor
batterij en netvoeding. Géén 129,— maar 99,—

Stereo platenspeler
vanaf 199,—

Langspeelplaten en muziekcassettes
groot sortiment

Singles
al vanaf 4,46

VOOR BEELD EN GELUID

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)



Jonge genever
GEENS OF GANZEBOOM liter

Citroen brandewijn
FLORIJN liter van 995 voor .

Kersenbrandewijn
POLLEN liter van 12,15 voor

1325
POLAR RUM WHITE LABEL
fles van 14,75 voor . 1395

Alleen bij A&O
konstant laag in prijs

GROLSCH BIER
beugelf lessen per krat

GROLSCH BIER
krat van 24 pijpjes voor

A&O Up, Cola
of Sinas
liter

Profiteer hiervan

Extra zeepreklame
TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN

BONTKRACHT
koffer van 905 voor .

VIM MET GLORIX
van 79 voor .

Albers Vorden

Woensdag 15 juni om 14.15
uur heeft Ellen een zusje
gekregen. Zij heet

KARIN
weegt 2500 gram en is 48
cm lang.

Harry en Corrie
Dieters

Vorden, De Bongerd 8

Te koop: alle soorten kool,
knolraap en preiplanten en
kip met kuikens.
D. Klein Geltink, Schutte-
straat l, Vorden

Te koop: bergmeubel, af m.
140 breed, 130 hoog en 35
cm diep; volglas aquarium
afm. 70 breed 40 hoog en
30 cm diep; stereo radio-
meubel met pick-up.
Dr. C. Lulofsweg 10 Vorden

Te koop: CV-ketel oliestook
B. G. J. Lichtenberg, Eiken-
laan 18, Vorden

Te koop: Mercedes 200 D
met schuifdak.
Tel. 05752-1278 na 18 uur

Te koop: plm. 30 are gras.
Briefjes inleveren voor a.s.
zaterdag 12 uur.
L. E. Steeman, Veldslagweg
7, Vorden

SUPERBENZINE
goedkoper dan u
denkt !

TANKSTATION KEUNE
Industrieterrein

GECREOTASEERDE
PALEN

voor tuin of afraste-
ring ƒ 2,35 per stuk
afgehaald

KEUNE
Industrieterrein, Vorden

GAS
in fles of tank

KEUNE
Industrieterrein, Vorden

PAARDRIJDEN
lessen voor beginners

DE HESSENKAMP
Kerkhoflaan 5a, Vorden
telefoon 1737

Te koop: 2 tienerburo's met
stoelen, l 2-pers opklapbed
en televisietafel.
Het Vaar werk 21, telefoon
05752-J

Te ̂ •T diverse soorten
pei ̂ Mpiten; autostoeltje
voorkinderen; kinderledi-
kantje' met matras.

Het Hoge 11,
elefoon 1787

p: boerenkoolplan-
ten. A. Wesselink, Slot-
steeg 18, Hengelo (Gld.)

Te koop: 5 dragende MRIJ-
vaarzen. B. H. Tiessink,
Deldensebroekweg 5 Vorden

Te koop: g.o.h. damesbrom-
mer met helm, merk Bata-
vus go-go. Het Jebbink 36,
Vorden

Dagblad Telegraaf vraagt:
AGENT voor Vorden (geen
bezorging). Tel. inl. 05752-
1474

Belangryk bericht voor
Vorden
Van woensdag 29 juni t.m.
maandag 18 juli is het sto-
merij-agentschap van
Stomerij Good Clean uit Lo-
chem by drogistery Ten Ka-
te niet vakantie.
Wij wensen al onze klanten
een zonnige vakantie toe

LOSSE VERKOOP:~
Telegraaf
Alg. Dagblad
Volkskrant
Zrutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

Slgarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

Kunstgebittenreparatte
Drogisterij
TEN KATE

Sutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2210

VOOR4LUW

Wapen- en Sporthandel

JAN PARDIJS
en
INEKE WUESTENENK

trouwen op vrijdag l juli 1977 om 14.30 uur
in het gemeentehuis te Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
17.00 uur in zaal Smit, Dorpsstraat 10 te
Vorden.

Toekomstig adres: Hekkelerdijk 5, Warnsveld

Onze hartelijke dank voor uw belangstelling bfl
ons 40-jarig huwelijksfeest ondervonden en alle
kadoos, bloemen en persoonlijke attenties zullen
een prettige herinnering blijven aan deze voor
ons zo onvergetelijke dag.

REINIERUS ENGBERTS
MARGABETHA ENGBERTS-ROORDINK

Vorden, juni 1977
De Steege 26

Op 2 juli 1977 vieren

H. W. L. VAN WIJK-v. d. KLIFT en
R. A. VAN WIJK

Mocht u hen willen gelukwensen dan bent u van
harte welkom op de receptie welke wordt gehou-
den van 16.00 tot 17.30 uur in 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34, Vorden.

Aan ieder die er toe heeft bijgedragen, in welke
vorm dan ook, dat ons 25-jarig huwelijksfeest een
onvergetelijke dag werd, onze welgemeende dank.

D. J. BROEKGAABDEN
E. M. BROEKGAARDEN-KLEIN LEBBINK

Wichmond, juni 1977
Okhorstweg 4

Hierbij danken wij iedereen voor de kadoos, bloe-
men en kaarten, ontvangen bij ons 50-jarig
huwelijksfeest.

Door deze belangstelling is 3 juni voor ons een
onvergetelijke dag geworden.

E. B. HENDRIKSEN
A. A. A. HENDRDXSEN-REGELINK

Hengelo (Gld.), juni 1977
Slotsteeg 8

De heer Slagman is met vakantie
van 18 juni tot en met 2 juli

Mocht u tijdens deze periode geen
gehoor krijgen op ons nummer 1511
dan kunt u bellen

de heer Esselink
telefoon 05430*5188

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Slagman & Esselink b. v.
Het Hoge 35 - Vorder*- Telefoon 05752-1511

YOGA
Woensdag 14 september 1977 wordt in Vorden
begonnen met een kursus Hatha-Yoga voor be-
ginners en gevorderden.

De kursus wordt gehouden in de
sportschool aan de Molenweg.
De lessen worden verzorgd door
mevrouw A. Bron, lerares aan de
Stichting Yoga en Vedante.
Een beperkt aantal inschrijvingen is
mogelijk.

Inlichtingen en aanmeldingen:
Mevrouw G. Smit
Molenweg 43, Vorden, telefoon 1816

Bij de Warme Bakker
komt u er achter
wat vers brood eigenlijk is l

n*y
Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752.1384

•^^

Vhkantie?
Denk aan u w buitenlands geld
en uw reisverzekering!
Regel uw verzekeringen bij
de Rabobank, dan gaat u gerust op
reis I
Bestel dan meteen uw
buitenlands geld. Spaart
straks tijd...
Ook voor de ANWB
Internationale Reis- en
kredietbrief en
lidmaatschappen ANWB
en Wegenwacht kunt u bij

ons terecht l
Neem meteen de brochure

Reiswijzer mee, staat
boordevol waardevolle

tips.
l, De Rabobank wenst u

een goede reis en
een fijne vakantie l

Rabobank
geld en goede raad

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

steeds doeltrcffendi

Zutphenseweg - Vorden

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schild*rw*rkzaamh«den

zowel nieuw als onderhoud:

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



Keijenborgse
zaterdag 25, zondag 26, en maandag 27 juni

ZATERDAG 25 JUN11977
14.00 Opening kermisattrakties.

14.30 Voetbalwedstrijd tussen een dameshandbalteam en een team van
dames uit de rest van de Keyenborg.

17.30 Openluchtmis in de tuin van Maria Postel met zang van de
Keirakkertjes.

19.30 Dansen in diverse zalen. Een entreekaart geldig voor alle zalen
(toegang voorbehouden).

ZONDAG 26 JUN11977
13.30 Opstelling grote kermisoptocht in de Pastoor Thuisstraat.

Muzikale medewerking:

1. Schutterij Sint Jan
Keyenborg met majo-
rettes en vendeliers

2. Muziekver. Sint Jan
Keyenborg

3. Muziekver. Excelsior
Eibergen

4. Muziekver. Leo Harmo-
nie, Groenlo

5. Muziekver. uit Haarlo
6. E.E.M. Hengelo
7. Drumband en majorettes uit

Zutphen
8. Drumband O.L.T.O. Loenen
9. Muziekver. Nieuw Leven

Steenderen
10. Drumband en muziekvereniging

Sint Jan uit Kilder

Route van de optocht. Start: Past. Thuisstraat, Kerkstraat, Hengelose-
straat, St. Janstraat, Poelsweg, Molenstraat, Kerkstraat, Teubenweg,
Niesinkkampstraat, Pastoriestraat, Kerkstraat, St. Janstraat, Teuben-
weg. De korpsen gaan door naar de tuin van Maria Postel waar een
muzikale show zal plaatsvinden en het vaandel gezwaaid zal worden
voor hét koningspaar.

16.30 Erewijn voor genodigden.

19.30 Dansen in diverse zalen.

MAANDAG 27 JUNI 1977
8.00 H. Mis patroonsfeest var

verwacht.

8.45 Rondgang en vendelhulde voor de heren ere-leden en caféholflfs.

8.00 H. Mis patroonsfeest van de parochie Sint Jan. Alle leden worden
verwacht.

BEZOEK TIJDENS DE KERMIS ONZE SFEERVOLLE1

Zondagmiddags, aanvang 2 uur:

Disco-Bar
Zondagavond aanvang 7 uur stemmings-
muziek met popgroep

„SHED LIBATION'

Wij wensen u prettige kermisdagen

HOTEL-CAFE-RESTAURANT

„DE EIKEBOOM

zaterdag 25 juni dansen

zondag 26 juni 's middags stemmingsmuzfek
's avonds dansen

maandag 27 juni de gehele dag dansen
alle drie dagen met medewerking van

„TAKE IT EASY"
Zondagavonds in onze café-bar GRATIS TOEGANG

ZAAL WINKELMAN
WIJ WENSEN U PRETTIGE KERMISDAGEN TOE

9.15 Toespraak burgemeester Jhr. Mr. L. P. Quarles van Ufford.

9.30 Aanvang vogelschieten. Tevens speerwerpen, zowel voor dames als
heren.

16.00 Afmars voor intocht nieuwe koningspaar, huldiging voor de pastorie.

16.30 Prijsuitreiking van het vogelschieten, speerwerpen en van de optocht
van de zondag in dorpshuis De Horst.

WIJZIGING VOORBEHOUDEN

Alle deelnemers aan de kermisoptocht, rijden of lopen mee voor eigen risiko

ATTENTIE
Schuttersgilde Sint Jan heeft gezorgd voor voldoende par-
keerruimte.

Zondags wordt het dorp voor het gemotoriseerd verkeer
gesloten van 12.00 tot 17.00 uur.

Gaarne beleefd verzoek, alle geparkeerde wagens van de
weg zetten.
Deelnemers(sters) aan de grote optocht worden beleefd
verzocht vroegtijdig gereed te staan aan de noordzijde van
de Pastoor Thuisstraat, ingang via de Hengelosestraat.

H.H. SCHUTTERS

Opgave vogelschieten op zaterdag 25 juni van 20-22 uur in
het dorpshuis De Horst. Zondag 26 juni van 10-12 uur in
zaal Winkelman te Keyenborg en maandag 27 juni van 8-9
uur in het dorpshuis De Horst (kostenverhoging op maan-
dag ƒ 2,-).

Alle ingezetenen de vlaggen in top
Het bestuur wenst u prettige kermisdagen

HET SCHUTTEBSQILDE SINT JAN
KEYENBORG

TTEiSQIL:

JL
Kermis KÉjenborg

zaterdag 25 juni dansen vanaf 19.00 uur

zondagmiddag 26 juni stemmingsmuziek

zondagavond 26 juni dansen

maandag 27 juni de gehele dag dansen
orkest „EVERA'S"

zondag en maandag vrij entree

Dorpshuis „de Horst"
Wij wensen u prettige kermisdagen

Gaf e-Bar „de Smid"
zaterdag vanaf 19.30 uur dansen, orkest

„DE STARLETS"

zondagmiddag stemmingsmuziek, zondag-
avond dansen

maandag de gehele dag dansen, orkest:

„HANSKA DUO"

zaterdag entree schutterij; zondag en maan-
dag vrij entree

MARIJKE/JOHAN WENSEN U PRETTIGE KERMISDAGEN

VW Vorden
Kantoor: Zutphenseweg 16 - Telefoon 1386

VVV Zomerprogramma

1977

V.V.V.-KANTOOR:
Zutphenseweg 16, telefoon 05752-1386.
Geopend: dagelijks van 8 tot 18 uur; woens-
dags van 8 tot 13 uur; zaterdags van 8 tot 16
uur.

ELKE WOENSDAGMIDDAG:
Achtkastelenfietstocht onder deskundige lei-
ding. Vertrek om 13.30 uur vanaf het markt-
plein. De kosten bedragen ƒ 2,— p. p., beneden
16 jaar ƒ 1,—. Te beginnen woensdag 15 juni,
laatste tocht 31 augustus.
Bij de plaatselijke rijwielhandelaren zijn fietsen
te huur. Barink, tel. 1274; Kuypers, tel. 1393;
Tragter, tel. 1256.

ELKE MAANDAGAVOND:
Avondwandeling onder leiding, langs de mooi-
ste plekjes van Vorden. Vertrek vanaf het
marktplein om 19.30 uur. Kosten ƒ 1,— p. p.
Te beginnen maandag 27 juni, laatste tocht
1 augustus.

ELKE DONDERDAGAVOND:
Avondwandeling op het landgoed Den Bramel,
onder leiding van de heer Terpstra. Om 19.30
uur verzamelen op de oprijlaan van kasteel
Den Bramel, kosten ƒ 2,— p. p.

BEZICHTIGING PINETUM (landgoed de Belten)
de grootste partikuliere pijnbomenverzameling
ter wereld, plm. 2500 verschillende soorten.
Rondleiding door de eigenaar Jhr. Mr. Feith.
Beperkte deelname. Opgave bij het WV-kan-
toor. Kosten ƒ 2,50 p. p. Data 17 juni, 1 juli,
15 juli, 29 juli, 12 augustus, 26 augustus, 9 sept.

BEZICHTIGING PARK KASTEEL DE WIERSSE
12Y2 ha grote tuin en 70 ha grote park. Op zon-
dag 17 juli wanneer de rozen op hun mooist
zijn is het park opengesteld. Verder op zondag
16 oktober voor de bijzondere herfstkleuren in
de tuin. Kosten ƒ 2,— p. p., kinderen tot 6 jaar
gratis. Openingstijden van 10 tot 17 uur.
Honden worden niet toegelaten.

ELKE DONDERDAGMIDDAG:
Bezichtiging van de antieke rijtuigenverzame-
ling van de heer Bakker aan de Kerkstraat. Te
beginnen 30 juni tot en met 11 augustus. Ope-
ningstijden v. 14 tot 16 uur. Entree ƒ 2,50 p. p.

ZATERDAG 25 JUNI:
Deldens Volksfeest. Volksspelen en vogel-
schieten.

DINSDAG 28 JUNI:
Orgelconcert. Organist Jean van Cleef uit Nij-
megen met medewerking van een violist. Aan-
vang 20 uur in de Ned. Hervormde kerk.

DINSDAG 5 JULI:
Orgelconcert. Organist Steven Taylor (uit En-
geland) met medewerking van een fluitiste.
Aanvang 20 uur in de Ned. Hervormde kerk.

Bezichtiging van een in bedrijf zijnde boerderij
van de heer Mennink, Galgengoorweg 19, aan-
vang 4 uur.

WOENSDAG 6 JULI:
Touwtrekken om het kampioenschap van Vor-
den. Terrein nabij het tennispark aan de
Nieuwstad. Aanvang 19.30 uur.

DONDERDAG 7 JULI:
Demonstratie folkloristische dansgroep „De
Knupduukskes" uit Vorden achter ,,'t Pantof-
feltje" aan de Dorpsstraat. Bij slecht weer in
een zaal. Aanvang 8 uur. Kosten ƒ 1,— p. p.

ZATERDAG 9 JULI:
Prettymarkt in het centrum van het dorp van
10 tot 18 uur. Gezellige muziek, attrakties, spe-
len, rommelmarkt en antiekverkoop.

Fietstocht met attrakties georganiseerd door
de folkloristische dansgroep „De Knupduuks-
kes". Vertrek om 13.30 uur vanaf het Kerkplein.

DINSDAG 12 JULI:
Gelderse avond op de boerderij „'t Schimmel"
verzorgd door ds. Krajenbrink (Gelderse ver-
halen). Na de pauze demonstratie van de folk-
loristische dansgroep „De Knupduukskes".
Aanvang 20 uur, entree ƒ 2,50 inklusief koffie.

VRIJDAG 15 JULI:
Circus op een terrein aan Het Wiemelink.

OPEN KAMPIOENSCHAP

touwtrekken
VAN VORDEN
op woensdag 6 en 20 juli bij het
tennispark.

Opgave 6-<mans ploegen voor 30 juni
telefoon 05752-1267 (NTB-leden
uitgesloten).

Inleggeld 10,— per ploeg

Gevraagd voor spoedige indiensttreding:

AANNEMERSBEDRIJF

CUPPERS b.v.
Hengelo, tel. 05753^1729 - Vorden, tel. 05752-6648

Wij zijn van

27 juni t.m. 9 juli

met vakantie

Dekker Electro b.v.
Zutphenseweg 8 —< Vorden — Telefoon 05752-2122

Veronica
Drive-in show
21 JULI

Kaarten verkrijgbaar bij
FA OLDENKAMP EN
FA SCHOOLDERMAN



Donderdag 23 juni 1977

39e jaargang nr. 17 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Bert Oldenkamp
haalt
Oostenrijkse
kapel
naar Vorden

Bert Oldenkamp heeft al jarenlang zijn hart verpand aan Oostenrijk, het land waar
hij het liefst zijn vakanties doorbrengt. En wel speciaal in Stiermarken in het plaat-
sje St. Margarethen dichtbij Knittelfeld (bij wandelsportliefhebbers ongetwijfeld be-
kend).

Oldenkamp raakte gecharmeerd van de
Egerlander- en Schrammelmusik en allengs
rijpte bij hem de gedachte de plaatselijke
kapel uit te nodigen voor een bezoek aan
Vorden. Gezien de kosten van een derge-
lijke invitatie kon de heer Oldenkamp zijn
plannen niet één twee drie ten uitvoer
brengen. Temeer daar de plaatselijke VVV
in eerste instantie niet stond te trappelen
medewerking te verlenen omdat hier en
daar gedacht werd dat Oldenkamp kom-
merciële bedoelingen had met zijn uitnodi-
ging aan de blaaskapel uit St. Margare-
then.

„Gelukkig heb ik het bestuur van de VVV
duidelijk kunnen maken dat de kommercie

hier niets mee te maken heeft en dat het
uitsluitend de bedoeling is de plaatselijke
en regionale bevolking en de toeristen eens
iets aparts voor te schotelen", aldus Bert
Oldenkamp die van de VVV toch de toe-
zegging kreeg dat men een bijdrage zal le-
veren in de kosten. Tevens zal het VVV de
helpende hand bieden bij de organisatie.

Bert Oldenkamp en zijn vriend Van Lochem
stelden zich garant voor een bepaald be-
drag. „Hierdoor zijn do f inanciële proble-
men uit de wereld", aldus een verheugde
Bert Oldenkamp.
De kapel die 36 personen telt, komt vrijdag
15 juli in Vorden aan, waar het gezelschap
tegen de middag op het gemeentehuis zul

worden ontvangen door burgemeester Mr.
M. Vunderink. Na het officiële gedeelte
wordt de lunch gehouden in een feesttent
achter de openbare lagere school waarna de
Oostenrijkers kennis zullen maken met de
gastgezinnen ' in Vorden.
Vrijdagavond volgt dan het eerste optre-
den van de kapel Er wordt een zeer geva-
rieerd programma geboden waaraan ook de
bnereiulansgroep De Knupduukskes en de
boei enkape] van Concordia belangeloos hun
medewerking zullen verlenen.
Ken dag later wordt wederom opgetreden,
waarna het programma zondagmidag zal
worden afgesloten mei een barbecue (aan-
geboden door Mart in Jansen) en een af-
.seheidseoncert. Maandagmorgen 18 juli ver-
trekken de Oostenrijkers.

Donderdagavond 14 jul i zal via Nederland
I in het programma toeristische tips aan-
dacht worden gevestigd op het muzikale
gebeuren in Vorden.

Zomerconcert
Concordia
Ondanks de minder gunstige weersomstan-
digheden gaf de muziekvereniging Concor-
dia maandagavond een zeer geslaagd zo-
merconcert in de wijk Molenplan.
Uitgevoerd werd een zeer gevarieerd pro-
gramma bestaande uit marsen, moderne
muziek, Weense walsen enz. wat bij de
aanwezigen wel in de smaak viel. Het ge-
heel stond onder leiding van dirigent de
heer Wendt.

Bij gunstige weersomstandigheden is Con-
cordia van plan a.s. maandagavond 27 juni
weer een zomerconcert te geven, nu in plan
Boonk. De plaats van uitvoering is Het
Kerspel. Evenals maandagavond in het Mo-
lenplan hoopt Concordia de aanwezigen te
laten genieten van een goed uitgvoerd con-
cert.

„Normaal" was in
Kranenburg
De Achterhoekse „Meddo-rock"-groep Nor-
maal was zaterdagavond te gast in zaal
Schoenaker op uitnodiging van de Vordense
Jeugdsoos. Het sukses voor Buizen Bearnd
uut de Bulten, Frederik Puntdroad van 't
Hoenderboom, Brekken Jan Schampschot
van de Bakker en Wimken van Diene uut
Lintvelde was kompleet. Bijna vijfhonderd
jongeren van heinde en verre amuseerden
zich met de in korte tijd bekend geworden
Achterhoekse groep. De toeloop was zo
groot dat velen nog buiten de zaal moesten
blijven om een glimpje van de op volle toe-
ren draaiende Normaal op te vangen.

Vele topnummers werden keihard de zaal
„ingeslingerd" en de bekende hit van radio
en tevee „Oerend hard" werd meermalen
voor de jeugdige fans gezongen. Het was
een geslaagde avond.

rommelmarkt
Vrijdag 8 en zaterdag 9 juli a. s. wordt een
braderie en een rommelmarkt gehouden in
Wichmond. Het zal een groot buitengebeu-
ren worden met barbecue's, muziek, schie-
ten, parapluuhangen, kop van jut, balen-
wedstrijd en op 8 juli komt er 's avonds
een internationaal vermaarde boerendans-
groep en op 9 juli komt er eveneens in de
avonduren ^en boerenkapel Alles wordt
georganiseerd door de muziekvereniging
Jubal.

Op 29 juni zal Prins

Bernhard zijn 66e

verjaardag vieren.

Wij wensen de prins en

de overige leden van het

koninklijk huis een

prettige dag toe.

Geslaagd
Onze plaatugenoot Wim Hendrik Harwig
slaagde aan de Hogere Zeevaartschool „De
Ruyterschool" te Vlissingen voor het di-
ploma BM afdeling scheepswerktuigkundi-
gen.

Zesde klassers
Julianaschool
namen afscheid
Onder grote belangstelling, de kapel was
vrijwel geheel gevuld, hebben de leerlingen
van de zesde klas van de Prinses Juliana-
school uit de Wildenborch afscheid geno-
men van de school. Zij hebben dit gedaan
door met de leerlingen van klas 4 en 5 sa-
men een musical op te voeren getiteld ,,Het
vreemde songfestival".

Het was het verhaal van een dorp waar al-
les even suf en duf is en daarom gingen
alle dorpelingen in de naburige stad fees-
ten. Dat zinde de burgemeester en de bak-
ker niet en daarom gingen zij een songfes-
tival organiseren. De eerste prijs was een
zilveren beker. Het kon erg leuk worden,
als er niet die nare dokter Kwikzilver was
geweest, die zo gek was op zilver, dat hij
allerlei plannetjes bedacht om de beker te
pakken te krijgen. Natuur l i jk liep daardoor
alles in de war en mislukte het gehele
songfestival. Gelukkig echer liep het toch
allemaal nog goed af.

Luid applaus kregen de solozangers en
-essen |nna Schroei1, Ageeth Brinker-

hof, Henk van de Kamer en Marjan Pardijs
Van d-j voorz i t te r van de schoolvereniging

ds. J. H. Jansen, kregen de kinderen een
passend geschenk aangeboden en op deze
manier werd ook officieel van de kinderen
afscheid genomen.
Door het hoofd van de school, de heer A.
W. Werner, werden daarna nog bloemen
aangeboden aan de dames die trouw de
school bezoeken als leesmoeder.

Na het lezen van een psalm werd deze zeer
tgde avond besloten met gebed. Met

deze afscheidsavond kwam een eind aan
een fijn verlopen schoolkursus, waarin veel
aktiviteiten zijn geweest. De schoolreis naar
Den Haag en omgeving, die onlangs werd
gehouden .heeft daartoe veel bijgedragen,
aldus deelde het schoolhoofd ons mede

Volksfeest Delden
Vrijdag- en zaterdag aanstaande wordt in
het buurtschap Delden het jaarlijkse volks-

:;ehouden dat vrijdagavond begint met
de opvoering van het toneelstuk „Zo'n heer-
lijk huisje buiten". Volgens de organisato-
ren een heerlijk avondje lachen.

Zaterdag vinden de traditionele volksspe-
len en kinderspelen plaats. Het geheel zal
zich afspelen op een feestterrein van de
famil ie Hummelink gelegen aan de krui-
sing van de Spiekerweg. Deldense Broek-

• i vond is er tevens bal niet
medewerking,van het Astr id Combo.

Bi'j ons in d'n Achterhook ...
Zaoterdagaovuml was ut dan zo wiet da'k t'r an geleuven niosse. Ik zolle nao
d'n Kranenburg, nao de jonges die „Oerend hard" spelt.
I'j zölt wel zeggen: wat dut zo'n olden gek daor, now dat za'k ow uutleggen.
l'mdat die jonges volle liedjes in ons dialect zinkt, von 'n uutgever van dit blad
da'w d'r dan ok maor un stuksken in 't plat an mossen waogen. Ik hadde d'r wel
neet zo heel volle zinne an, maor unula'k pas nogal wat opslag hadde 'ekregen
kon 'k t'r neet onderuut.
Mien vrouw von 't maor niks. „Mo'j o\v eers wel us andere klere koppen, met
ow nette pak an kö'j daor jao neet tussen dat andere grei gaon zitt'n dan wo'j
van alle kanten begekt". „Wat mo'k dan in 's hemelsname antrekken?".
„Now, un spiekerpak natuurluk, dan heur i'j d'r teminste nog un betjen bi'J".
De jonges in huus wazzen 't roerend met moeder eens. In de lappenwinkel was
ut spiekerpak gauw evonnen. 't Was wel wat nauw, bepaolde lichaamsdelen
kwammen danug in de verdrukking, 't Schient dat de jeugd van tegeswoordug
op dat gebied nogal klein uutevallen is, anders snap ik neet hoe zee't an kont
hemmen. Ik op mien olde brekhaftugge fietse ('n goeien mog ik van mien vrouw
neet metnemmen, stel dat t'r wat met gebeurn) zaoterdagaovund nao 'n Kranen-
burg, 'n Grote vrachwagen met 'n doodskop d'r achterop eschilderd dei'j mien
't argste vrezen. „Kiek uut" ston d'r ok nog met grote letters boaven. Now, ik
kekke ok wel uut, mien kniepmes ha'k metenommen, i'j wet jao nooit.

Maor eenmaol binnen veel 't allemaole nog wel met. Wi'j mossen wel alless uut
plestik bekers drinken, maor veur een keer hindert dat jao niks. 'k Wazze wel
zo'n betjen d'n oldsten van d'n trop, de meesten waarn van de vieftien tot twin-
tug jaor zo'n betjen, en nog un paar wat older.
Ene was t'r die nog un betjen trammelant wol maken, maor die wier deur un
man of wat vlot buuten de deure ewarkt. En wat de muziek betreft die zee
maakt, och daor mo'j van hollen, veural at ut zo oerend hard geet. Ik von't met
die acht gulden intree goed betaald.
Bi'j de jonge gebbels schient ut wel an te slaon. En as die d'r dan weer un aovund
zuute met bunt, och dan laot ze. Op straote prakkezeert ze ok allene maor on-
deugde. Veur mien oorne bunt t'r nog wel bettere orkestjes bi'j ons in d'n Ach-
terhook H. Leestmaa

Nedac/Sorbo neemt houtwarenabriek
over uit Leek
Nedac/Sorbo slaat thans in de produktiesfeer ook de vleugels buiten Vorden uit.
Dezer dagen werd in een landelijk perscommuniqué bekend gemaakt dat Nedac In-
ternational Holding de houtwarenfabriek H. Kok BV te Leek heeft overgenomen.

leeftijd ruim was overschreden. Het be-
drijf werd in 1933 opgericht en geniet in
het noorden van het land grote bekend-
heid.

De pers in de noordelijke bladen heeft de
overname van deze fabriek door Nedac/
Sorbo met instemming begroet, aangezien
hierdoor de kontinuïteit van het bedrijf en
de werkgelegenheid voor de fabriek wordt
gewaarborgd.

De export zal door Nedac International BV
(een nieuwe dochteronderneming van Ne-
dac) worden behartigd. Uiteraard zullen
overal in het land door Sorbo Nederland
BV deze wasknijpers onder het merk Sorbo
worden gedistribueerd. Op deze wjjze vindt
ook dit onmisbare huishoudhulpje de weg
naar de konsument.

Aangezien de heer Jac. H. de Jong van-
zelfsprekend slechts op één plaats tegelijk
kan zijn, werd voor deze nieuwe uitbreiding
een nieuwe direkteur ad interim aangetrok-
ken t.w. de heer O. Schuurmans uit Zuid-
wolde. De produktie blijft in Leek geves-
tigd De centrale administratie wordt van-
af heden in de nieuwe kantoren van Ne-
dac/Sorbo in Vorden gerealiseerd.

riek is de grootste producent van
in de wereld met een produk-

•aciteit van 250 miljoen wasknijpers
ar. Vanaf de grote beukenboom ont-

staaC^* het kleine handige wasknijpertje.
MenJP>riceert echter ook plastic wasknij-

per^
Er werkeft in deze sterk geautomatiseerde
fabriek plm. 50 mensen. Het volledige aan-
delenpakket is door Nedac overgenomen.
Nedac Agenturen BV zal als centraal ver-
koopkantoor van fabrieken de verkoop aan
de groothandel en warenhuizen in Neder-
land behartigen onder het fabrieksmerk
„Martini" (afgeleid van de Martinitoren in
Groningen).

De wasknijpers van H. Kok BV worden ook
geëxporteerd naar vele landen in de we-
reld. Zo vindt men de houten en ook de
plastic wasknijpers die deze fabriek fabri-
ceert zowel in de warenhuizen van Austra-
lië alsmede in de Verenigde Staten, Frank-
rijk, Duitsland, Engeland en Ierland.

De stichter van de fabriek, de heer H. Kok,
heeft de direktie van het bedrijf aan de
heer Jac. H. de Jong overgedragen, aange-
zien hij inmiddels de pensioengerechtigde

Diplomazwemmen
Zij die met goed gevolg hebben proefge-
zwommen dienen voor het diplomazwem-
men op zaterdag 25 juni a.s. aanwezig te
zijn in het bad.
Voor de goede orde delen wij u mee dat met
ingang van dinsdag 28 augustus a.s. de
zwemlessen zullen plaatsvinden in de mor-
genuren. De van toepassing zijnde aan-
vangstijden vindt u gepubliceerd op het
zwembad.

Judo-examens
In de sportzaal zijn donderdag 16 juni bij
Judokwai Vorden examens afgenomen door
de heren H. W. Wentink en D. L. Smit.
Voor 6e kyu (witte band) zijn geslaagd:
Rik de Gruyter, Jeroen Broekman, Maarten
Schipper en G. J. Siebelink.
Voor aspirant 5e kyu (half gele band): Fi-
libert Kraxner, Frans Smit, Hans Norde,
Doron v. d. Vuurst, Stefhan Besselink, Rem-
co v. d. Vurst, Onno Eckhardt, Leonie van
Biljouw, Richard Bijenhof, Bennie van Zui-
lekom, Edwin Lindeboom, Ernst te Velt-
huis, Diana Rosmuller, Ronald Hoevers,
Freddy Dijkman, Peter Kroese, Martin Lin-
deboom, Robby Bulten, Bob Nijhuis, Gerrit
Oplaat, Marco Borgonjen, Manfred Borgon-
jen, Carien Vruggink, Mirjam Hoevers, Pa-
:ric Haccou, Peter Tuin, Marjan Jansen,
Annemiek Bruysten.

Voor 5e kyu (gele band): Walter Huith,
Erna Berenpas, Katja van Biljouw, Dick
Smit, René Bruysten, Daniël de Krosse, Ed-
dy Lammers, Marjan Niemeyer, Marieke
Velhorst, Marike van Burk, Gea Niemeyer,

aroline van Waveren Hoogevoort, Bert
VVul l ink , A. Winkels, H. Pasman en E.

esselink.

De heer A. J. Kamperman slaagde voor 3e
kyu (groene band).

Op zondag 19 juni organiseerde de pony-
klub Hengelo een groot ponyconcours. Er
namen ruim 240 kombinaties aan deel. Ook
nu weer wisten een aantal ruitertjes van
De Graafschap zich in de prijzen te rijden
nl. in de Ind. dressuur klasse L2 werd Janet
Klein Haneveld met Polaris 3e met 135 pun-
ten. Dit leverde haar 2 winstpunten op zo-
dat zij nu in totaal 10 winstpunten heeft
en in de klasse M (midden) mag starten.
In ring 6 werd Wim Lenselink met Sulvius
6e met 123 punten en in ring 9 werd Rob
Havezaar met Bruno 2e met 134^ punt
goed voor l winstpunt Wim Lenselink be-
haalde in het L-springen kategorie C één
winstpunt en de 7e prijs na barrage. Ray-
mond Ernst met Karona kreeg in het L-
springen kategorie D eveneens een 7e prijs
en l winstpunt.

Dammen
Dat de Vordense damklub DCV een sterk
jeugdviertal heeft, werd in IJmuiden bewe-
zen waar een sneldamtoernooi voor kwar-
tetten werd gehouden.
H. Grotenhuis ten Harkel, H. Ruesink, J.
Masselink en J. Boudri behaalden daar een
eerste prijs in de jeugclklas.se. Een prach-
tig resultaat wanneer men bedenkt dat men
per partij maar 12'i minuut bedenktijd
heeft. De prijs, een bedrag in geld, was
juist voldoende om de reiskosten te dek-
ken.
De einduitslag in IJmuiden was: 1. DCV
Vorden 14 punten; 2. Hilversum 13 punten;
3. IJmuiden 6 punten; 4. IJmuiden 5 pun-
ten; 5. D VS O punten.



Zeer geslaagde voetbaltoernooien van
de Sportvereniging Ratti te Kranenburg
Afgelopen weekend werd op het sportpark
van de SV Ratti een begin gemaakt met de
door die vereniging georganiseerde toer-
nooien voor de afdeling zaterdag en de ve-
teranen.

Nadat iedereen de openingswoorden van de
heer Paul Eykelkamp had aangehoord wer-
den de wedstrijden gestart onder ideale
weersomstandigheden. Deze dag kwamen de
2e klassers afdeling zaterdag aan hun trek-
ken met als invaller-team Ratti 3. Dat er
op een sportieve wijze werd gevoetbald
bleek wel uit de reaktie van de EHBO: „Er
is weinig voor ons te doen" De wedstrij-
den verliepen vlekkeloos en de volgende re-
sultaten werden bereikt: poule l Groen
Wit 3; poule 2 AZSV 4; poule 3 Groen Wit
4; poule 4 SSS Eibergen 3.
In de finalepoule speelden de winnaars l
en 2 en 3 en 4 tegen elkaar: Groen Wit 3—
AZSV 4 0—1; Groen Wit 4—SSSE 3 1—1
door strafschoppen werd SSSE finalist. De-
ze finale werd gewonnen door AZSV welke
Eibergen met 3—O versloeg; de derde plaats
was voor Groen Wit 4 dat het 3e team
van die naam met l—O versloeg.

De fairplay-cup, beschikbaar gesteld door
radio- en televisiespeciaalzaak Oldenkamp,
ging naar Ratti 3 welke de meeste punten
van de scheidsrechters kreeg.
Voorzitter A. Heuvelink van Ratti reikte de
prijzen uit waarbij hij tevens de medewer-
kers en de bedrijven die vrachtwagens voor
kleedruimte beschikbaar hebben gesteld,
bedankte, alsmede de EHBO.
Zondag werden de veteranen welkom gehe-
ten. Het was voor de eerste keer dat de

SV Ratti een veteranentoernooi organiseer-
de. Voordat de eerste wedstrijden een aan-
vang namen werd het team van Ratti aan-
genaam verrast door bouwbedrijf Rondeel
uit Vorden welke trainingspakken aanbood
welke geste door de spelers uiteraard in
dank werden aanvaard.
Aan dit veteranentoernooi namen 12 klubs
deel en ook ditmaal was er een fairplay-cup
beschikbaar gesteld nl. door het veteranen-
lid „Abe" (B.) Eykelkamp.

Omdat Keyenborgse Boys zich had terug-
getrokken fungeerde Ratti 3 afdeling zon-
dag als invaller. Er waren drie poules ge-
vormd waarvan de winnaars werden Klein
Dochteren, Grol en de v.v. Vorden. Deze
drie elftallen speelden een halve kompeti-
tie om de prijzen. Uitslagen Klein Dochte-
ren—Grol 0—0; Klein Dochteren—Vorden
O—0; Grol—Vorden l—O waardoor de eind-
uitslag werd 1. Grol; 2. Klein Dochteren; 3.
Vorden.

De fairplay-cup ging eveneens naar Grol.
Voorzitter A. Heuvelink reikte ook nu weer
de bekers uit en dankte alle deelnemers en
medewerkers aan dit toernooi.
Voor de veteranen was er nog een leuke
bijkomstigheid want de twee oudste deel-
nemers aan het toernooi, de heren J. Bosch
van Ratti en J. Hulshof van PAX werden
een huldigingsvaantje aangeboden als blijk
van waardering voor hun sportieve presta-
ties op hun leeftijw (resp. 58 en 55 jaar).
A.s. zaterdag komen de 3e klassers aan de
beurt in het laatste toernooi in deze reeks.
Het belooft spannende wedstrijden te zien
te geven, gezien de inschrijving.

Tennissen
Voordat de schoolvakanties beginnen heeft
de jeugd van Vordens Tennispark de gele-
genheid gekregen eikaars krachten te me-
ten in een onderling jeugdtoernooi.
Bij de meisjes t/m 12 jaar werd K. Klijn
winnares; 2. F. van Overbeke; 3. E. Hui-
zinga.

Jongens t/m 12 jaar winnaarsronde: 1. B.
van Goethem; 2. P. Tuin; 3. R. Ubink. Ver-
liezersronde: 1. C. v.d. Voort; 2. M. Baten-
burg; 3. V. Geskes.

Meisjes ouder dan 12 jaar: 1. C. v.d. Voort;
2. A. Barendsen; 3. J. Klijn; 4. P. van Goe-
them. Verliezersronde: 1. E. Beek; 2. H.
Wagenvoort; 3. M. v.d. Voort; 4. J. Edens.
Jongens ouder dan 12 jaar groep l win-
naarsronde: 1. A. Jas; 2. J. Kluft; 3. R.
Tuinsma; 4. V. v.d. Voort. Verliezersronde:
1. B. de Bruin; 2 R. Tuin; 3. H. Schipper;
4. E. Brasz. Groep 2 winnaarsronde: 1. L.
Klein; 2. J. Taal; 3. P. v.d. Berg; verlie-
zersronde: 1. A. Verhoeven; 2. M. Hoving;
3. W. den Enting,

Maandag:
Repef, Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Repetitie muzlekver. Concordla In zaal Smit
ledere maandagavond repetitie Drumband
Concordia
Elke Ie en 3e maandag van de maand Foio-
hobbyclub, Studio Dolphfln
Gymnastiekvereniging Sparta (meisjes en
dames)
Dinsdag:
Volleybaltraininig In bedde zalen van de
Sporthal

Repetitie Drumband Sursum Corda in het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.

Repetitie kindercantorfl vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal

Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Training zwem- en poloklub Vorden '64 In
de Dennen te Vorden
Elke dinsdagavond Volksdansen in Chr.
Hiüsh.school o.l.v. mevr. Annelies Tflman.

Woensdag:
Ie woensdag In de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en Jeugdmajorettes
Sursum Corda In de gymzaal vsflkle huis-
houdschool.
Gymnastiekvereniging Sparta:
Gymnastiekvereniging Sparta (
huisvrouwen)
Folklorische dansgroep De Knu
(begin 6 okt.) om de 14 dagen

Donderdag:
Elke donderdag Badmintonclub Flash In
zaal 2 van de Sporthal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Donderdagsavond judolessen in de sportzaal
Elke donderdagavond repetitie Vordens
Kinderkoor.

VrUdag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
ledere vrijdagavond dammen in de Sporthal
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Tranlngsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Gymnastiekvereniging Sparta (meisjes,
jongens en heren)
Meisjesklub De Klub van 2o in het Jeugd-
centrum.
Jeugdsociëteit open van 19.30 tot 22.30 uur

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokflult, gevor-
derden blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bfl de picknlckplaats Wildenborch
Padvinderij bfl troephuis verkenners, welpen
Kinderklub De Fluitertjes in De Voorde;
Kinderklub De Kruimels in het Jeugdcen-
trum;
Gymnastiekvereniging Sparta (jongens)
Jeugdsociëteit open van 19.30 tot 23.00 uur

Juni:
24 Volksfeest Delden
25 Volksfeest Delden
25 Toernooi afd. zaterdag SV Ratti
26 Ringwedstrijd De Snoekbaars
29 Wedstrijd HSV De Snoekbaars
30 CJV oriënteringsrit

Juli:
1 Landdag Tirade Laren Jong Gelre
2 Landdag Tirade Laren Jong Gelre

8 Oriënteringsavondwandeling Kranen-
burgs Belang vanaf Schoenaker

9 Pretty-rommelmarkt op het marktplein
13 Filmavond in hotel Bloemendaal

Jong Gelre
13 CJV disco-bal
16 Medlerfeest, avondwandeling
22 Medlerfeest
23 Medlerfeest

euters en

ukskes,
Lettlnk

Augustus:
7 Wedstrijd HSV De Snoekbaars

13 Jeugdwedstrijd HSV De Snoekbaars
21 Wedstrijd HSV De Snoekbaars
22 Zwemvierdaagse In de Dennen
23 Zwemvierdaagse In de Dennen
24 Zwemvierdaagse In de Dennen
25 Zwemvierdaagse In de Dennen
26 Zwemvierdaagse In de Dennen

Oktober:
2 Viswedstrijd Alm-Lar-Loch-Vorden
8 Wedstrijd HSV De Snoekbaars l

De besturen van ae verenigingen worden
verzocht hun aktiviteiten aan ons door £
geven dan kunnen deze In deze rubrfJg
worden opgenomen.

WOENSDAG 29 JUNI IS HET ZOVER

Wij hebben onze verkoopruimte uitgebreid, dit willen
wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan en houden
daarom

OPEN HUIS
van 13.30 tot 21.00 uur. Iedereen is welkom.

U komt toch ook? Een kleine attentie en een drankje
staan voor u klaar.

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

FIRMA SLOTBOOM
KIEFTENDORP 11 — HENGELO (Gld.) — TELEFOON 05753-7278

Voor globetrotters,
freetimers, levens-
genieters, maar kan
ook heel gewoon bij
't pak. „Styled by Lancia"

WULLINK
/ooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 — V«rdcn
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DERKSEN 'S
Goederenhal

Spijker... Goed!!
in Spijkergoed.

Lois Roy Rogers

Levis Bip

Lee Wrangier

Love 49 R

Land Lubber

A
4
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DROGISTERLJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

Natriumarme
dieetprodukten

Staat uw huis al met
foto in het landelijk
magazine van
Elsevier
„WOONGAARD" ?

Dat is mogelijk via
elk bij het Makelaars
Computer Centrum
aangesloten
makelaarskantoor.

Tevens werken wij
met de foto-post.

Hierdoor wordt uw
huis via onze kolle-
ga's en via ons kan-
toor onder de aan-
dacht van een groot
aantal gegadigden
gebracht.

Vraagt gratis „Woon-
gaard", huizenlijst
enz.

Makelaars-
kantoor o.g.
W. J. DE WILDE

Jr. B.V.
Rijksstraatweg 134,
Warnsveld tel. 05750-
16627, lid NBM/MCC

Veronica
Drive-in show
21 JULI

Kaarten verkrijgbaar bij
FA OLDENKAMP EN
FA SCHOOLDERMAN

SPECIALE AANBIEDING

100% wollen
tapijt
400 breed, per meter van 220,— voor

189,-
GRATIS LEGGEN

UW TAPIJTZAAK

WONINGINRICWING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Zie onze uitgebreide kollektie

J wilt mooi modern
en praktisch,

maar bovenal een Funktioneel
wandsysteem?

*J r^ ^3-rx

Dan vindt u bij ons wat u zoekt...
... want met dit systeem koopt u
pure veelzijdigheid en variabele
bergperfektie. Vanaf de hal tot uw
badkamer. In vele houtsoorten naar
keuze en met grenzeloze kombina-
tiemogelijkheden. Kompleet met

vertikaalpanelen exact op uw ka-
merhoogte gemonteerd.

Kom even langs - wanneer wij u
uitvoerig informeren over het meest
funktionele wandsysteem?

inter-style
VORDEN, Dorpsstraat 22
Tel. 05752-1314

signatuur van beter woonkomfort
WARNSVELD, Rijksstraatweg 108

Tel. 05750-17332

Veronica
Drive-in show
21 JULI

Kaarten verkrijgbaar bij

FA OLDENKAMP EN
FA SCHOOLDERMAN

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseu'cg - Vorden - Telefoon 05752-1514

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA
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Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te koop :
TOYOTA Corolla 1200 coupé 2 stuks 1973
TOYOTA Crown 2000 1977
CITROEN 2CV4 2 stuks 1971
CITROEN Dyane 6 1973
DATSUN 120 Y 1974
PEUGEOT 404 diesel 1970
RENAULT 6 1970
VAUXHALL VTVA 1975
FORD ESCORT 1970
CITROEN 2CV6 1976
FIAT 125 Speciaal 1971
OPEL Ascona 1973
OPEL Kadett 1972
PEUGEOT 204 Break diesel 1972

Speciale aanbieding: BEDFORD VRACHT-
AUTO met noen laadbak 4,25 ton laadverm.
Zolang de voorraad «trekt nog

40% KORTING
op alle SHELL BANDEN
Gratis montage en balanceren

BENNIE WENTING
OFF. TOYOTA-DBALER
Spalstraat 28-30, Hengelo, tel. 06753-12M
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TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Spalstraat 32 Hengelo (Gld.)

Telefoon 05753 - 1884 Adverteren doet verkopen


