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Bennie Steenblik
Schutterskoning van
Volksfeest Delden

Bennie Steenblik is zaterdagmiddag uitgeroepen tot Schutterskoning van het jaar-
lijkse Volks- en buurtfeest te Delden gern. Vorden. Na vier ronden bleek de vogel
zo vastgeroest op zijn nest te zitten, dat geen van de 48 schutters er in slaagde hem
neer te knallen. Na loting werd Bennie Steenblik de gelukkige; zijn vrouw Wilhel-
mien Steenblik-Rietman werd uiteraard koningin van het feest.
Het tradionele Volks- en buurtfeest dat
de laatste jaren door een aantal jonge-
ren uit Delden wordt georganiseerd be-
gon vrijdagavond al met de opvoering
van het blijspel in drie bedrijven "De
avond van de 7c juli" in de grote feest-
tent op het erf van de familie Humme-
link. Voor dit stuk gespeeld door vier
heren en vijf dames bestond een grote
belangstelling, de tent was tot de laatste
plaats bezet. In dit stuk waarin allerlei
problemen ontstaan rondom dorpsnota-
ris Van Wijngaarden en de chaos uitein-
delijk compleet wordt, beelden de spe-
lers(sters) hun rollen uitstekend uit.
Zonder de anderen tekort te doen mag
gesteld worden dat de rollen van de
huisknecht Engelbert Angevare,
gespeeld door Rinus Pelgrum en de no-
taris (Henk Broekgaarden) subliem wa-
ren. Souffleur Henk Ruesink had wei-
nig te doen en regisseur Henk Rouwen-
horst uit Ruurlo had alle eer van zijn
werk. Voorzitter Jan Hummelink dank-
te na afloop voor het prima spel en
bood allen bloemen aan. De grote verlo-
ting werd een succes.
Zaterdag was het de dag van het eigen-
lijke volksfeest, dat door goed weer
werd begunstigd. Er was veel animo
voor volks- en kinderspelen. Bennie
Steenblik de nieuwe schutterskoning
werd met zijn echtgenote gehuldigd.
Verdere uitslag vogelschieten:
2. Wim peters, kop, 3. Evert Steeman,
r. vleugel, 4. B. Berendsen, 1. vleugel, 5.
Jos Hummelink, staart.
Het gewicht van de streng karbonade
wa precies 9,5 kg. Bennie Bloemendaal
raadde wat er in de "pot" zat nl. ƒ
69,29 en werd hierdoor winnaar.
Verdere uitslagen volksspelen:
Dogcarrijden dames: (35 deelneemsters)
1. Marga Hummelink, 2. Frida Pel-

grum, 3. Rina van Leeuwen.Stoelen-
dans (dames en heren) (34 deelnemers)!.
Anke Schimmel, 2. Gerrit Enzerink, 3.
Truus Barink.
Vogelgooien dames: l . Marina On-
stenk, romp, 2. Truus Barink, kop, 3.
Hennie Hummelink, r. vleugel, 4. An-
net Horstink, 1. vleugel, 5. Wilma Ol-
denhave, staart.
Kegelen (dames en heren)
1. Vincent Barink, Gaanderen 6 jaar.
2. Henk Groot Roessink, 3. Henk Hum-
melink
Schieten vaste baan:
l.Jos Hummelink, 2. Ido Hummelink,
3. D.J. Besselink
Schieten vrije baan: 1. Herbert Schef-
fer, 2. J. Besselink, 3. Jos Hummelink
Kinderspelen: Jongens en meisjes van

7-9 jaar. Jongens (rattenslaan) 1. Gerrit-
Jan Schutte, 2. Erik Besselink, 3. Ron-
nie Hummelink
Meisjes (ballontrappen) 1. Willek On-
stenk, 2. Marike Hulshof, 3. jacqueline
Brummelman
Jongens 10-12 jaar: (rattenslaan) 1.
Herman Eilander, 2. Richard Hulshof,
3. Rene Brummelman
Meisjes 10-12 jaar (ballontrappen) 1.
Ria Walgemoed, 2. Marja Eskes, 3. An-
ja Eskes.
De poedelprijs bij het steelendansen
werd gewonnen door Willeke Onstenk;
zij viel het eerste af.
Voorzitter Jan Hummelink reikte tegen
half zes de prijzen uit met een toepasse-
lijk woord. Zaterdagavond was het zeer
druk en gezellig op het slotbal met mu-
ziek van The Hurricanes. Dank zij de.
goede onderlinge gemeenschapszin van
de buurtschap Delden, de goede organi-
satie en het mooie weer is dit feest weer
een succes geworden.

festival

Geslaagd orgelconcert
Dirk Jansz. Zwart
De organist Dirk Jansz. Zwart uit Rot-
terdam is zo langzamerhand een beken-
de figuur geworden in Vorden. Dinsda-
gavond speelde hij voor de dertiende
keer in successie op het fraaie Lohman-
orgel in de Ned. Herv. dorpskerk. Het
concert van Zwart trok een goede be-
langstelling. Het Vordensè orgel ge-
noemd naar de bouwer Lohman, starnt
uit de jaren 1829-1831.
De organist opende met een koraal en
variaties over "Jesu, meine Freude"
van Joh. G. Walther, en wist ook met
het fraai vertolkte "Wat God doet, dat
is welgedaan" (canon van Willem Mud-
de) zijn gehoor te boeien. Mooi klonk
ook het lied "Neem Heer, mijn beide
handen", gecomponeerd door Jan
Zwart, de vader van Dirk Jansz., die
ook vele composities op zijn naam heeft
staan.
Dirk Jansz. Zwart eindigde zijn met veel
aandacht gevolgde concert met een ei-
gen bewerking van Psalm 105.
Namens de plaatselijke VVV, het con-
cert werd gehouden in het kader van het
zomerprogramma verwelkomde Domi-
nee Krajenbrink de organist en sprak
ook een hartelijk dankwoord. Na af-
loop werd in het gemeentecentrum "De
Voorde" gezellig koffie gedronken.
Dirk Jansz. Zwart zal op woensdag 30
juli een concert verzorgen in de Ned.
Herv. kerk te Hengelo (G).

Achtkastelentocht
57 deelnemers

Mevr. G.F. Wolsing-Bartels, Julianalaan, won een prijs in de gehouden Dash
wedstrijd. Zij ontving een prachtige Bauknecht droogtrommel uit handen van de
Bedrijfsleider de heer Bleumink, van Veenendaal Supermarkt, Dorpsstraat. Haar
slagzin welke zij moest invullen op het formulier luidde:
Vuil in de machine, schoon aan de lijn, dat moet met Dash gewassen zijn. Profici-
at!

Hoewel her^veer niet ideaal was, ped-
delden woensdagmiddag toch een 57
personen achter de heer Remmers u~n
om deel te nemen aan de Vordensè
Achtkasteloatocht. Men startte op het
Marktplei^^ De meeste deelnemers
(jong en oud) die in Vorden en omge-
ving met vakantie zijn, waren opgeto-
gen over de prachtige omgeving en de
fraaie landgoederen, die men - soms van
dichtbij - kon bezichtigen.

KPO naar Lebbenbrugge
De KPO afdeling Kranenburg-Vorden
heeft zijn seizoen afgesloten met een
fietstocht naar het museum De Lebben-
brugge. Zeventien dames startten vanaf
de Kranenburg en via 't Medler en
Ruurlo bereikte men een van die plekjes
in de Achterhoek die een bezoek ten
volle waard zijn: de oude Lebbenbrugge
bij Borculo. Deze voormalige tolboer-
derij, daterend uit omstreeks 1850, is
gelegen aan de oude Hessenweg naar
Barchem. Wat men zag was de moeite
waard; het interieur van de Lebben-
brugge bevatte onder meer een herberg-
keuken, opkamer, karnkamer, weefka-
mer, hondekarnmolen en een bakoven
op het erf. Een en ander gaf een goed
beeld van het leven zoals dat vroeger in
de Achterhoek was. Op de terugweg
werd koffie gedronken bij café Kerke-
meijer in de Dijkhoek.

Reisclub Medler-Wiersse
maakte uitstapje
De Reisvereniging "Medler-Wiersse"
maakte onder gunstige weersomstandig-
heden zijn jaarlijkse reisje. Er namen 47
personen aan deel, die 's morgens in de
GTW-bus van chauffeur Jan Harren
stapten. Het ging f uil speed richting
Utrecht; bij Maarsbergen werd de kaas-
boerderij bezichtigd "De Weistaar",
waar allerlei soorten boerenkaas worden
gemaakt. Ook werd hier koffie gedron-
ken. In Gouda ging het gezelschap uit
elkaar; een deel ging naar het Pijpenmu-
seum, anderen gingen winkelen. Op de
terugweg werd een bezoek gebracht aan
Schoonhoven waar men bij een der vele
zilversmeden, een indruk kreeg hoe de
vele nieuwe en ook oude zilveren ge-
bruiksvoorwerpen worden vervaardigd.
In cafe-restaurant De Uitrusting in Eef-
de werd tot besluit heerlijk gedineerd en
besloot men de dag met een dansje.
Namens het gezelschap dankte de heer
G. Kleine, de organisatoren van de reis -
de heren G. Hendriksen en B. Lebbink -
voor hun vele voorbereidende werk,
evenals chauffeur Jan Harren, die op
zijn humoristische wijze onderweg voor
de nodige explicaties zorgde.

De gebroeders Eijkelkamp
zingen in Herv. kerk

De gebroeders Eijkelkamp (Ludo en
Antoon) hopen a.s. zondagmorgen 13
juli zingend mee te werken aan de Kerk-
dienst in de Hervormde dorpskerk te
Vorden. Ludo zingt een lied van Paul
Gerhardt op muziek van Joh. Seb.
Bach. Het lied: "Nicht so traurig, nicht
so sehr, meine Seele, sei betrübt..." An-
toon zingt het "Ave Maria" van Fr.
Schubert. En samen zingen Ludo en
Antoon Eijkelkamp het prachtige lied
van César Franck: "Panis Angelicus".
("Het brood der engelen wordt het
brood der mensen")
De te zingen leideren worden op stencil
aan de kerkgangers/sters uitgereikt. Ru-
di van Straten, de cantor-organis van de
Hervormde gemeente, begeleidt deze
twee zangers en ook de samenzang van
de gemeente.
NA DE KERKDIENST is er voor
gasten en gemeenteleden de goede gele-
genheid om elkaar te ontmoeten en sa-
men koffie te drinken in "De Voorde",
gelegen vlak naast de Hervormde kerk,
achter de kosterswoning, ledereen is in
Kerk en Voorde zeer welkom!

Kerkdienst buiten....
De Geref. en Herv. Evange^atie com-
missie organiseert ook dez^B^ner weer
twee kerkdiensten-in-de-op^lucht bij
de Kapel de Wildenborch. En wel op de
zondagen 13 en 27 juli. Het worden bei-
de zondagen VROEG-DIENSTEN die
D.V. geleid zullen words^door ds.
Zijlstra. Het zijn vroegdieJ^pi vóór de
(gewone) zondagmorgenkerkdienst uit.
We hopen dat ze onder-een-mooie-
blauwe-hemel gehouden kunnen wor-
den. Mocht het weer op de (wat vroege)
zondagmorgen niet geschikt zijn om
buiten te zitten, dat worden deze beide
diensten (zondag 13 en zondag 27 juli)
gehouden IN de Kapel de Wildenborch.
Het zijn ook dan vroeg-diensten.

In "Onder Ons..."
In het kerkblad van de Gereformeerde
kerk te Vorden, als ook in het Kerkblad
van de Vordensè Hervormde gemeente
staat een informerend artikel over de
komende, gezamenlijke KERKEDAG
op zondag 24 augustus, op het fraaie,
golvende weide-terrein bij kasteel Vor-
den. De ingang is via de Ruurloseweg en
de Schuttestraat. Voor alle informaties
verwijzen we graag naar het genoemde
artikel in de beide plaatselijke kerkbla-
den. Iedereen is er welkom. ZONDER
ONS gaat het niet. Opgave is van tevo-
ren NIET nodig.

Vele gasten....

Denk u bij de vele gasten in de zomerse
vakantie-tijd ook aan de aktie: GAST
AAN TAFEL...?! Die gast heeft hon-
ger. In vele gezinnen staat het spaarkar-
tonnetje op tafel. Ze nemen ook nu een-
gast-aan-tafel.

Avondwandelingen
verregenden

Zoals zoveel evenementen is ook de
eerste avondwandeling in Vorden "ver-
regend" en werd uitgesteld. De tweede
weandeling onder leiding van de heer
Weustenenk trok vijf liefhebbers, die
een tocht maakten door het landgoed
Kiefstkamp. Een en ander in het kader
van het VVV-program.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Aktiegroep verkeersstu-
die vorden
In Hotel Bloemendaal vergaderde de
Aktiegroep Verkeersstudie Vorden. De
groep was voltallig aanwezig, er werd
hevig gediscussieerd. Hoewel de belan-
gen van elke belangengroep nogal tegen-
strijdig waren, vond men toch een aan-
tal raakvlakken die in een voorlopig
voorstel zijn neergelegd.
In de komende dagen buigen de ver-
schillende groepen zich over de detail-
punten ten aanzien van dit voorstel en
ten aanzien van de wijkstudies. Nog-
maal verzocht de aktiegroep een ieder,
te wachten met het invullen van het en-
quêteformulier omdat men in de ko-
mende maanden met concrete voorstel-
len komt.

Geboren: geen
Ondertrouwd: B.G. Leemkuil en C. Re-
gelink, J. Bosch en P. Bartels
Gehuwd: J. Westerman Holstijn en M.
van den Broek, B.R. Eijkelkamp en
H.J.A.M. Bouwmeister
Overleden: Geen

HERVORMDE KERK VORDEN
zondag 13 juli 10.00 uur ds. J.C. Kra-
jenbrink, m.m.v. Gebr. Eijkelkamp, Na
de dienst: Koffie in "de Voorde"

KAPEL DE WILDENBORCH
9.00 uur ds. J.R. Zijlstra, Openlucht
kerkdienst bij de Kapel

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
zondag 13 juli 10 en 19 uur ds. J.R.
Zijlstra

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.45 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 12 juli t/m zondag 13 juli dr.
Vaneker. Boodschappen s.v.p. op zon-
dag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00
uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de
dienstdoende huisarts van 9.00-9.15
uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
zaterdag 12 en zondag 13 juli W. Möl-
mann, Doetinchem, tel. 08340-33765,
en E. de Vries-Reilingh, Neede, tel.
05450-1268

WEEKEND- AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 12 juli 12.00 uur tot zondag 13
juli 23.00 uur. dr. Breukink. Komende
week avond- en nachtdienst ook dr.
Breukink.

NOODHULPDIENST
mevr. v.d. Berg, telefoon 6875. Graag
bellen tussen 8.30—9.30 uur.

TAFELTJE DEK JE
mevr. Wolters, telefoon 1262. Graag
bellen vóór 8.30 uur.

OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (gld.1), tel. 05753-
1778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruis-
gebouw.

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346, b.g.g. 05750-12931.

MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur. Spreekuren leidster
bejaardenhulp: maandag, dinsdag en
vrijdag van 8.30-9.30 uur in het Dorps-
centrum, kamer 26, tel. 2129. Voor het
maken van afspraken is het kantoor te
Hengelo bereikbaar van 8.30-16.30 uur,
tel. 05753-2345.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij 14.00-17.30
uur; do 10.00-13.00 uur; di.av, vrij.av
18.30-21.00 uur; wo.mid. voorlezen van
14.00-14.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag ge-
opend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

Taxidienst: Taxibedrijf Tragter, tel.
05752-1256

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13.00-13.30
uur in het wijkgebouw.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donder-
dag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.

BRAND MELDEN
tel. 2222, b.g.g. 05700-13333

POLITIE
Telefoon 1230. 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.

DIVERSEN

29 nov.: uitvoering Vordens Dames- en
Kinderkoor

12 t/m 15 augustus: Jong Gelre, avond-
fietsvierdaagse

17 augustus, Jong Gelre, Oosten-rit.

19 juli Avondwandeling Medler

11 augustus, Hervatting repetities Vor-
dens Mannenkoor in het Dorpscentrum

Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Dameskoor in het Dorpscentrum.
Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Toneel in het Dorpscentrum.
Elke woensdagavond volksdansen met
de Castle Eight in de Landb.school,
Nieuwstad 49.
De Chr. Gem. Zangvereniging "Excel-
sior" repeteert elke woensdagavond in
het Dorpscentrum.

KARNAVALSVERENIGING
DE DEURDREAJERS

25 oktber: Regio-karnaval
15 november: Prinsenzitting

HENGELSPORTVER:

DE SNOEKBAARS

zaterdag 9 aug. jeugdwedstrijd
zaterdag 16 aug. onderlingewedstrijd
Vorden-Hengelo G.
zaterdag 30 aug. onderlingewedstrijd
zondag 14sept. onderlingewedstrijd
zondag 5 okt. wedstrijd Almen, laren,
Lochem en Vorden
zaterdag 11 okt. onderlingewedstrijd



slagerij

HAASKARBONADE QQÖ
t-if^llsilri • %^ %^ ̂ ^heel kilo

RIBKARBONADE gen
hoolHln %^ ̂ ^ %^heel kilo

MAGER
RUNDERGEHAKT

KATENSPEK

ALLRAUCHSCHINKEN
JOHMA
1PERSOONSSALADE

100gram JU

..100gram l DO

98...nu «JU

Maandag 14-7-'80

SPEKLAPPEN knc498
Dinsdag 15-7-'80

RIBLAPPEN :::^^_ ...kilo 998
Woensdag !6-7-'80

GEHAKT (h.o.h.) ^648

groenteman

GROTE HOLLANDSE BLOEMKOOL 198

ZE ZIJN ER WEER VOLOP DIE HEERLIJKE
ZOMERKONINKJES

500 GRAM HOLLANDSE AARBEIEN 198

2 FORSE KOMKOMMERS 125

PRACHT GEMENGD BOEKET 450

PRACHTIGE DRAECENA met minimaal scheuten

325nu geen 450 maar otu
Deze plant vochtig houden en op een lichte plaats maar niet in
de zon zetten

FICUS PEPENS (hangplant) nu slechts 295

goed vochtig houden

slijterij

HENKES ^
JONGE JENEVER 1 375
1 i;»^r*lno l ^^ • ^^1 literfles.

UT FLORIJN
CITROEN BRANDE-
WIJN OOR
Iliter. %l%llJ

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV S/SNERC!
sinaasappelsap

w
390 ̂ °°r

A9B

r RIEDEL
APPEL-
SIENTJE
1 literpak
geen 189
of 169

MAAR

Puur en ongezoeT'

x'x-x: ^x>-

tLIFORNIA
IKSOEP

GROENTE-
l|IPof
W)MAAT

~ - -

A9Ö°*
A79

nu geen 79

MAAR

Red Band

DROPKABELS
pakvan99voor

BITTERKOEKJES
zak
van 135 voor

van Welzen
Roomboter

STROOPKOEKEN QC
pakSstuks • ̂  ̂

Van Houten

CHOCOLADIES
4 smaken
van 198 voor

Nibbit

ROOSTIES
van 119 voor .

BONA
kuip 500 gram
geen 179
maarnu . 1

Jolly

FRANSE KWARK 1 KQ
450gr.van192voor • WW

IMELCO

MAGERE
CHOCOLADE
MELK
fles 1 liter

VRUCHTENYOG-
HURTcOBERCO
beker 1 2 liter

WECKPOTTEN
j£ METKLEMDEKSEL

f o.5 liter
1 1 liter

1.5liter...

229

DEKORBAL
8 1 /2 inches
van 595 voor 395

TEFAL
STEELPAN 16 cm

995

ROLOTRIOPACK j
\i7\r\ 19R voor

Lassie

TOVERRIJST
pak400gr

DUBRO
AFWAS 600 cc 1 OQ
neen149maar l i^%M

STEAKPLANK

geen 149maar

KLOK
HAGELWIT

25 cm
van 395 voor 295

u van 460 voor

Volkoren

TARWE ROGGE
800 gram
gratisgesneden

PUNTJES of
BOLLETJES

MAKREEL
ZALMSTYLE
blik200gr. van89voor

zak 6 stuks

HAK 1/1 POT
WITTE BONEN
i'n tomatensaus
vanl95voor

Spaanse

BOODSCHAPPEN-
TAS
van 275 voor

Peter Haddock

KLEURBOEK
160 pagina's
van 175 voor .

475
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Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de belangstel-
ling in welke vorm dan ook,
die onze 50-jarige huwelijks-
dag tot een fijne dag hebben
gemaakt.

G. KLEIN LEBBINK
A. KLEIN LEBBINK-

KOERSELMAN

Vorden, juli 1980
de Steege 36

Te koop: 2 percelen kuilgras.
H.E. Gosselink, Brinkerhof l
Vorden

Te koop: nieuwe aardappelen,
Parel, bij H. Snellink, Bek-
mansdijk 4, Vorden, tel.
05752-6876

Te koop bij inschrijving: 2
percelen kuilgras. Briefjes in-
leveren vóór zaterdag 12 juli
12.00 uur bij H. Pelgrum,
Lindese Enkweg l, Vorden.

Te koop: dragende varkens.
D. Lettink, Lieferinkweg l,
tel. 05753-1526

Grouw, waarde vriend, is alle
theorie,

En groen de gouden boom des
levens.

Kunstmest uit de zak,
is er voor 't gemak.
Maar uw grond,
heeft veel liever str...
H. Graaskamp, Ruurloseweg.

Mevr. J. van der Linden-
Pisuisse zoekt wegens omstan-
digheden dringend woonruim-
te te huur in de omgeving van
Vorden. Gedacht wordt aan
een woning met tuin en 2 a 3
slaapkamers.
Brieven: Ganzensteeg 9, 7251
LC Vorden, tel. 05752-6869

Te koop: Volkswagen golf S
1975; tekentafel met tekenma-
chine; fotocopieermachine.
Harmsen, Schoolstraat 6,
Vorden.

Te koop: 2 roodbonte drach-
tige vaarzen.
G. Waenink, Enzerinckweg 6,
Vorden.

Te koop: z.g.a.n. Solex brom-
fiets, zeer billijk. G. Potman,
H.K. van Gelreweg 2, Vor-
den.

Te koop: nieuwe aardappelen.
Harmsen, Schimmeldijk 4,
Vorden.

MARINUS VAN ENZERINK
en
FRIDA VAN DE PEPPELBRUGGE

geven u mede namens hun familie kennis
van hun voorgenomen huwelijk.

De voltrekking zal plaats hebben te
Vorden op 15 juli 1980.

De bruidegom vertrekt van de Stations-
weg 6 om 18.30 uur. Daarna wordt de
bruid gehaald op de Schuttestraat 2.

We gaan met ons allen naar de boerderij
van het kasteel waar het huwelijk zal
worden voltrokken door de ambtenaar
van de burgelij ke stand.

U brengt geen kado mee, maar betaalt de entree;
daarvoor krijgt u koffie met krentewegge en een
brandewientje met een kluntjen en viert met ons
samen ouderwets bruiloft op de boerderij 't Schimmel.

Op zondag 13 juli D. V. hopen

G.J. ARFMAN
en
J. ARFM AN-MENNINK
met hun kinderen en kleinkinderen hun
40-jarig huwelijk te herdenken.

Receptie op maandag 14 juli van 19.30 tot 22.00 uur
in zaal Schoenaker, Kranenburg, Vorden.

Juli 1980
Wildenborchseweg 21
725 1KE Vorden

"<^vxrLnj-u-uxixrijvruv/vrvvxr»/v/x/xnju^

BOOTREIS OP DINSDAG 26 AUGUSTUS
Net als voorgaande jaren organiseert het comité weer
een bootreis. Dit jaar gaan wij naar Kampen, een
mooi oud stadje aan de IJssel. Er is gelegenheid om
hier te winkelen.

't Is een geheel verzorgde reis, dus u behoeft niets mee
te nemen; de lunch en het diner zijn bij de prijs inbe-
grepen. Kosten ƒ 40,- p.p.
U dient 's morgens om 8 uur op het Marktplein aan-
wezig te zijn.
Hopelijk kunt u nog een paar mensen meenemen naar
Zutphen, waar wij om 8.30 uur vanaf de IJsselkade
vertrekken.

Diegenen die geen vervoer hebben, worden vanaf het
Marktplein naar Zutphen gebracht en opgehaald.
's Avonds zijn wij om 8 uur terug in Zutphen.

Opgave bij fa. Hassink, Raadhuisstr., tel. 1332
fa. Helmink, Zutphenseweg, tel. 1514
fa. Kluvers, Zutphenseweg, tel. 1318

Namens het comité,
G. Remmers
G.W. Eijerkamp

Wegens vakantie

GESLOTEN
t/m zaterdag 19 juli

BLOEMENSPECIAALZAAK

^— J' .«•+• l rl tv9 (9 VÊSÊJÊ ft IA
^ J • ^ J • j^mS Vj »•*• W * WW\. +&• W\

7251 DG Vorden - Zutphenseweg 5
Telefoon 05752-1334

'6

\ tenhaveproduktiebv
heeft zich gespecialiseerd in het leveren en monte-
ren van complete installaties t. b. v. de veevoeder-,
de chemische- en genotmiddelen industrie.

%
fy . Zij wil op korte termijn de montage afdeling uitbrei-

den met een

Kraanmachinist
(gediplomeerd)

*y
Funktie indikatie:

De bediening en het onderhoud van een
Potain743Dkraan.
Het onderhoud van een Konig K 25 kraan.
Het onderhoud van een Konig K 16 kraan.
Tevens moet hij bereid zijn montage
werkzaamheden te verrichten.

i
Vereiste:

Bevoegd zijn om een Potain 743 D kraan
te bedienen.

Y
Inlichtingen tussen 8.00 en 16.30 uur.
Telefoon 05752-2244

i TEN HAVE PRODUKTIE B.V.

Industrieweg 8 Postbus 55 7250 A B Vorden Tel 05752-2244

'̂A

l
i

Wegens vakantie

Gesloten
van 19t/m26julia.s.

^Schildersbedrijf - Verf handel

J.M. BOERSTOEL B.V.
Insulindelaan 5, Vorden,

A tel. 05752- 1567

Dé fiets
voor
de jeugd
• bij-de-tijd van
uitvoering en kleur
• sterk en duurzaam
• sportief
• lichtlopend maar
bovenal VEILIG
Dat is dus een GAZELLE

Kom eens kijken bij:

TRAGTER
Zutphenseweg

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

Voor een deskundige, be-
trouwbare en snelle service
van al uw radio of televisie-
apparatuur

Radio/
TV-servlce
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

Off. techn. dienst ITT-Graetz
Reparatie van alle merken

TE KOOP: Kool, Prei, Selde-
rie, Peterselie, Knolraap en
Slaplanten; tevens kippen met
krielkuikens, parelhoenders
en kleurdwergkonijntjes.
D. Klein Geltink, Schutte-
straat l, Vorden, tel. 1498.

Met ingang van donderdag 17 juli
zijn wij gedurende de vakantie-periode ook

donderdags geopend
Wij wensen iedereen een prettige,

doch vooral een zonnige vakantie toe.

Eetcaf e - Bar - Zaal

„Ie Herberg"
Dorpsstraat lOa, Vorden, tel. 2243

Dit jaar of volgend jaar
l2l/2, 25, 40, 50 of 60 jaar getrouwd?

Zoekt u een geschikte zaal?

Verwacht u tussen de 30 en 250pers. ?

Bel dan meteen 2243 of kom eens
vrijblijvend langs voor informatie.

„Ie BUerherg"

Opruïmmq
begint

donderdag 17 juli
MET ONGEKENDE LAGE PRIJZEN!

B. LAMMERS
Meubels - Tapijten
tel. 1421, Vorden

Lederwaren

Loodgietersbedrijf J.H. WILTINK

GAAT MET

vakantie

VAN 12 T/M 26 JULI

Voor dringende gevallen
Fa. Ordelman-Dijkman, tel. 05753-1285

Thuisnaaister
gevraagd

voor veranderwerk van
heren- en dameskleding.

Siemerink
opticien juwelier

Zutphenseweg 7, telefoon 05752-1505

Goed en dicht bij huis
- !/2 jaar garantie tegen breuk op montuur + glazen

— optimale service
oogmeting

Opruiming
van boeken en spelen

Komt u eens kijken.

BOEKHANDEL HIETBRINK

HENGELOSE
KERMIS

DANCING
CONCORDIA

Zaterdagavond 12 Juli

DANSEN
met Take it Easy

zondagmorgen 13 Juli 10.30 uur

FRÜHSHOPPEN
met de Scharrestekkers

zondagavond 13 Juli

DANS
met New Four

De familie Boerman wenst u prettige kermisdagen toe

t L All* soorten
bouwmaterialen In

•teen. kunststof etc.
Grot» kollektle

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavulzen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tulnerrikelen:
bloembakken.
banken, vijvers.

tegels, patloblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board, gips, pvc.

asbest etc.
Voor de agrarische

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

Dakbedekkings-
materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerlnrlch-

tlrgen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemeekt. '

L
Tijdens de bouwvak-vakantie,
van 11 juli tot 3 augustus,
zijn wij uitsluitend geopend
van 8.30 uur tot 9.30 uur
's morgens, voor het afhalen
van bouwmaterialen.

Geopend dagelijks tot 17.00 uur
Vrijdags tot 21.00 uur

Zaterdags van 9.00 tot 16.00 uur

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 tel. 05735 2000"

donderdag, vrijdag en zaterdag

SCHIJVEN ono

maandag en dinsdag

RIB
KARBONADE con

500 gram 33U

SELLERIE
SALADE

maandag en dinsdag

HAAS
KARBONADE

sooyam

RAUWE HAM

JAN KRIJT
Dorpsstraat 32, Vorden

A A A A A A A A A A A J



koppen

KOMKOMMCRS

M6M

AA
. VIS

Supermarkt Oonk,
JU O^-.fJ^ ~L~< ~J. O I 7^ >J* 'Smidsstraat2Vorden.



NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 10 juli 1980
42e jaargang nr. 19

Veelzijdige tentoonstelling
van de beeldende kunst
Zaterdagmiddag 5 juli is in de zaal boven de Amro-bank een tentoonstelling geopend van schilderijen, tekeningen en beeld-
houwerk. Na eenwoord van welkom door de heer A. Schipper kreeg de dichter Jaap Zijlstra het woord. Hij schetste in kleur-
rijke taal de betekenis van het werk van ieder van de negen exposanten. Wij geven de inhoud van zijn openingstoespraak hier
verkort weer.

PIER FEDDEMA
Van deze schilder hangen beneden in de
hal drie aquarellen en boven in de zaal
drie olieverven. Zijn schilderijen zijn
driftig van karakter, met brede krachti-
ge streken gaat hij te werk. Wanneer je
naar een stuk natuur kijkt, zie je op dat
moment niet ieder boomblaatje en ieder
grassprietje. Je hebt een indruk, een in-
pressie. De rest weet je of vermoedt je.
Zo schildert Pier Feddema een feestelijk
boeket niet tot in de details, maar hij
geeft een indruk. Cornwall staat op het
doek in enkel felle verfstreken. Deze
werkwijze geeft kracht en ruigte aan het
schilderij, een kracht en ruigte die ook
het uigebeelde landschap bezit. Je ziet
dat dit werk niet met monniken-geduld,
maar met sterke bewogenheid is ge-
maakt.

ROELF JANSEMA
Deze schilder woont in Appingedam en
is in z'n werk een echte Groningse schil-
der. De gele pracht van een bloeiende
koolzaadveld en de stoerheid van de
boerderijen op het Hogeland weet hij
met verbeeldingskracht weer te geven.
De schepen van de garnalenvissers die
over de Eems huiswaarts keren, heeft
hij in tal van blauwe tinten op poëtische
wijze uitgebeeld. Vooral het werken in
tempera-verf ligt Roelf Jansema blijk-
baar heel goed. Hij weet er een fraai en
krachtig resultaat mee te bereiken.

HENK HELMANTEL
Ogenschijnlijk geeft Helmantel een
knappe nabootsing van de werkelijk-
heid. Voor wie goed kijkt, geeft hij
meer. Frans Liszt, de componist en vir-
tuoze pianist, heeft eens gezegd: "Er is
kunst die tot óns komt en er is kunst die
van ons vergt dat we tot haar gaan". Zo
schijnt het dat de kunst van Henk Hel-
mantel tot óns komt, ons gemakkelijk
aanspreekt. "Je kunt de eieren er zo af-
pakken", zegt de oppervlakkige be-
schouwer. Maar kijken is nog geen zien.
Wie goed toeziet, ontdekt dat de eieren
hem ontgaan. Een doodgewoon kippe-
ei is een mysterie. Niet alleen voor de fi-
losoof die zich afvraagt: wat was er
eerst, de kip of het ei? Maar ook voor

de schilder en de beschouwer van het ge-
schilderde. Wat Helmantel ons laat
zien, is het buitengewone van het gewo-
ne, het geheimzinnige van het alledaag-
se, het wonder van het bestaande.

NELL SCHÜLTZ
Wie vorige zomer haar prachtige aqua-
rellen heeft gezien in de zaal boven de
Amro-bank doet dit jaar een interessan-
te ontdekking: er heeft een vernieuwing
plaatsgevonden in haar werkwijze. De
schilderijen tonen geen penseelstreken
meer, maar een veelvoud van kleine
vlekken, die op magnifieke wijze de
werking van het licht weergeven. De
schaduw-partijen worden er geheimzin-
nig door en de licht-partijen tintelen van
leven. Het werken met waterverf, zeg-
gen de schilders, is de moeilijkste tech-
niek van alle. Nell Schültz weet in deze
techniek verstilde en verdroomde schil-
derijen te maken.

JELLE OTTER

Weinigen weten dat deze bekende
restaurateur van schilderingen in kerken
(zie b.v. het mooie resultaat in de kerk
van Harderwijk) ook zelf schilder is in
hart en nieren. Hij toont op deze exposi-
tie een viertal schilderijen waaronder
twee portretten. Een portret heeft vaak
alleen maar waarde voor de geportret-
teerde zelf en zijn familie. Een goed
portret stijgt daar bovenuit, het geeft
meer dan een afbeelding. De portretten
van Jelle Otter geven inderdaad meer
dan een goede gelijkenis van de afge-
beelde personen. Hij heeft karakters ge-
schilderd. Zijn portretten zijn boeiend
van kleur en compositie. Ze tonen dat
deze schilder uit Voorst zich kan meten
met de bese portretschilders van ons
land. Dat hij ook een stilleven en een
landschap in verf kan weergeven, blijkt
op deze tentoonstelling zonneklaar.

FRÉ SIKMA

In de stad, maar niettemin in stilte en
afzondering, werkt Fré Sikma aan zijn
schilderijen die zich bewegen op de
grens van werkelijkheid en droom. In
Leeuwarden bevindt zich zijn atelier, in

het hart van het vlakke Friese land.
Toch heeft Fré Sikma een voorkeur
voor het schilderen van bergen. Zijn
landschappen zijn vaak onherbergzame
oorden. Ieder goed kunstwerk heeft een
geheim. De schilderijen van Fré Sikma
hebben een wonderlije gloed en warmte
die het oog boeien. Dat is hun geheim.
Harde rotsen, maar ontroerd geschil-
derd. Heuvellandschappen waarin de
beschouwer zou willen dwalen. Roman-
tiek van het zuiverste gehalte.

HINKE SIKMA-ROORDA
Op een plaatje raak je uitgekeken. Je
weet al wat er staat. Zo zijn er ook schil-
derijen die niet meer zijn dan plaatjes.
Je betrapt jezelf erop dat je er nooit
meer echt naar kijkt. Je weet immers al-
lang wat er staat. Op de schilderijen van
Hinke Sikma raak je niet uitgekeken. Ze
prikkelen je fantasie. Je voelt je uitge-
nodigd tot mee-denken, mee-dichten,
mee-schilderen, mee-ontdekken. Wie al-
les zegt, is vervelend. Wie alles schildert,
is saai. Hinke Sikma laat ruimte voor de
verbeelding van de kijker. Het luie oog
vindt in haar werk geen voldoening.
Wie creatief is in zijn kijken, raakt in de
ban van deze schilderijen.

FRANK LETTERIE
Deze beeldhouwer woont aan de Ham-
minkweg te Vorden. Hij is leraar aan de
Academie voor beeldende kunsten in
Den Haag. In tal van plaatsen van ons
land staangelden van hem. Hij werkt
in het gro^ren in het klein: er bestaan
ook bronzen penningen van zijn hand.
Zoals je op schilderijen vaak de pen-
seelstreek van de schilder kunt volgen,
zo zie je M^ beelden van Frank Lette-
rie de ham^an de kunstenaar aan het
werk, je kunt z'n werkwijze volgen. Ze
zijn niet gladjes en minitieus geboet-
seerd, maar levendig en in grote vor-
men. Op deze tentoonstelling zijn vijf
beelden van hem te zien. Het is de een-
voud die kracht aan dit werk verleent.

HARRY BOITEN
Ook deze schilder en tekenaar woont in
Leeuwarden. Hij heeft geholpen bij het
inrichten van de expositie en wees zich-

zelf een bescheiden plaats asan op de
overloop. Daar zijn vijf tekeningen van
hem te bewonderen. Harry Boiten ver-
staat de kunst van het weglaten. In en-
kele lijnen suggereert hij een geheel
landschap. Je moet veel kunnen, om
veel weg te laten. "Als gouden de por-
talen zijn, hoe zullend dan de zalen
zijn", schreef Jacqueline van der Waals
in het gedicht "De najaarslaan". Het
mooie werk op de overloop wekt grote
verwachtingen omtrent hetgeen te zien
is in de zaal! Een verwachting die niet
tot teleurstelling leidt.

Kom en zie
De expositie is gratis toegankelijk en el-
ke middag (behalve op zondag) geo-
pend. De ingang bevindt zich aan de
Raadhuisstraat, tegenover het Dorp-
scentrum. Ieder is van harte welkom!

Prettymarkt
Dit jaar wordt er weer door de Vordense
Zwem- en poloclub Vorden '64 een
Prettymarkt georganiseerd. Het is nu
al de 7e keer dat deze feestelijke gebeur-
tenis in Vorden plaatsvindt. Wat in het
begin nog maar een kleine rommel-
markt was, is in die 7 jaar uitgegroeid
tot de grootste rommelmarkt in het
oosten van ons land. Het is ook niet al-
leen een rommelmarkt gebleven, maar
in de loop der jaren is het een uitgebrei-
de feestelijke gebeurtenis geworden en is
de Prettymarkt opgenomen in het VVV-
programma.
Het grootste gedeelte van de Pretty-
markt bestaat uit een rommelmarkt met
o.a. meubels, boeken, antiek, strips, cu-
riosa, tv's, wasmachine's. Het hele jaar
door zijn de mensen van de vereniging
bezig geweest spulletjes te verzamelen
voor de rommelmarkt. Afgelopen jaren
hadden ze zoveel verzameld dat het hele
marktplein volgepakt was.
's Middags begint er een antiek en curio-
sa veiling, die echt de mo^ft waard zal
zijn. De spullen voor de^wling zijn
voor die tijd te bezichtigen. De briefjes
met het eerste bod moet men inleveren
bij de veilingkraam.
Naast dit alles is er ook eM^pel één en
twintigen, met mooie ^Pjzen. De
hoofdprijs is een draagbare t.v.
Om de inwendige mens te versterken is
er een terras met koffie en frisdranken,
broodjes en barbecue. Ook is er een
oliebollenkraam. De kinderen zijn niet
vergeten, voor hen zijn er diverse atrac-
ties o.a. een verfmachine waar je een
zelfgemaakte draaischildering kunt ma-
ken, enveloptrekken, grabbelen, blik-
kengooien, pijltjes werpen en ballon-
nen. Ook zijn er enkele oude ambachten

te zien; o.a. knipmutsen maken, spin-
nen. De Vordenseboerenkapel zal het
geheel met muziek opvrolijken.

Dit alles zal zaterdag 12 juli op het
marktplein in Vorden plaatsvinden.

KNIPTIP
Kijk 's door een leeg
diaraampje als u een
foto gaat maken.
Een handige manier
om te leren een goe-
de beeldopbouw te
krijgen.

KNIPTIP
Een filmzon is een
welkome licht-
brenger voor wie
binnenshuis wil
filmen.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Veurzitter Hummelink van de Buurtvereniging Delden kon vri'jdag-
aovund bes tevreane wean oaver 't begin van 't Deldense Volksfees.
Un tente vol volk, zo vol dat t'r haos gin mense meer bi'j in kon. Dat
kö'j tegeswoordug lange neet van alles zeggen wat t'r op touw ezet
wod. Schienbaor wilt de luu 'n luien stoel nog wel uut at 't de moeite
maor weerd is. De veurzitter, die natuurluk iederene welkom heit'n
of e ze lien mog of neet, kon neet naolaoten op bepaolde kretiek in te
gaan. Hee heel de mensen veur dat 't lid wean van zo'n buurtvere-
nugging neet in kon holl'n da'j met 't buurtfees ow contrebutie weer
trugge konn'n vedienen. Lid wean is neet anders as metwarken
umme de gemeensschapszin in stand te holl'n. En daor had e nog
geliek an ok! En wat dat leste betref: dat geet in Delden wonder goed.
Anders was t'r neet zovölle volk in de tente ewes. Now waarn d'r na-
tuurluk ok nog wel un paar die neet (meer) in Delden wont. Zoas
Hendrik en Kato bev. en nog un stuk of wat anderen.

Gelukkug veur alle luu was 't de moeite meer dan weerd um d'r wat
anders veur te laoten schiet'n. Alle spöllers van 't toneelstuk hadd'n
eur beste wel edaon um 't toneelstuk goed in de kop te kriegen. Veur
zukke amateur-spöllers toch altied maor weer 'n helen toer. 't Wark
mot t'r toch ok maor umme deurgaon. Hoevölle aovunde vrög 't
veur at ze zowiet bunt as op dizz'n vri'jdagaovund? Dat de tente dan
zo vol zit zal eur nog wel meer weerd wean dan 100 gulden de man.
Zo goed de toneelspöllers waarn, zo slech waarn de kogels op zaoter-
dag waormet op 'n vogel eschott'n wier. Of waarn ze allemaole nog
un betjen soezerug in de kop van vri'jdagaovund? Waor 't an lei dat
laot ok hen. Met zo'n 200 keer schieten ston 't eigenwieze kreng nog
op 'n staake en mos d'r maor umme elot wodd'n. Zo'n ramp is dat
now ok weer neet want met 't schieten wod ok den koning den 't
meeste geluk hef.
Geluk hadd'n ze toch ok wel met 't weer. Zowat alle dage reagen be-
halve met 't Deldense fees, wat wo'j nog meer. Maor slechter hadd'n
ze ok neet vediend, daor was alles te goed veur inmekare ezet. Zo
goed dat 't in dizzen opzet nog vescheidene jaorn eholFn kan
wodd'n. As veurbeeld van gemeensschapzin waor 'n hoop anderen
met afguns nao kont kieken bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman
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HET STAAT
VOOR U KLAAR

Massief eiken bankstel szits
van 3385,-nu 2795,'

Salontafel 8 kant met tegels, nu 525,-

met wildieder „o-j.-
van6995,-nu 4975,

Eiken wandmeubel
met veel massief eiken, 250 cm breed M*%O\

van 51 50,- nu 4250,

bruin, Draion
van 995, -nu 795,

Massief eiken eethoek
4 stoelen + tafel, lederen bekleding

van 2850,- nu

Eiken eethoek
4 stoelen met biesmat -l- tafel, van 1700,- nu

Massief eiken slaapkamer geio0gd
ledikant 140x200, 2 nachtkastjes + toilet, nu Z495f"

MATRASSEN BINNENVERING

80 x 190van322,-nu

90 x 190van362,-nu

130 x 190van 524,-nu

140 x 200 van 620,-nu .

295.
325,-
475,-
565,

POLYETHER MATRAS
SG. 40 MET SCHAPENWOL AFDEKKING

80x190 nu 189f- 140x190 nu,

90 x 190 nu 209,- 140x200 nu

130 x 190nu.. . .305.-

330,
355,

HOOFDKUSSENS
Veren
Dacra
Dacra Hollafil 2 stuks

35,00
37,50
59,00

90% GANZENDONSDEKBED
uitv. Carree

1 persoons van 444,- nu

2 persoons van 642,- nu U3üf'

SYNTHETISCH DEKBED 1 persoons nu 49,75
DRALON DEKENS vanaf 39.95
HANDDRUKSPREIEN 2 persoons vanaf 25,00

restanten, vanaf. . .7,50 p.mtr

Zware half linnen Cretam van 34,50 nu 19,95

Gardisette met loodveter Q_
750 cm hoog, nu l • ,oü

180 cm hoog, nu l o," U

210 cm hoog, nu

TAPIJT COUPONS
Parade zuiver scheerwol

2,25 mtr 400 breed, van 720,- nu 360,-

Parade zuiver scheerwol
2,90 mtr 400 breed, van 942,50 nu 575,-

Parade zuiver wol
3,60 mtr 400 breed, van 1170,- nu 695,-

Parade tapijt nylon
3,30 mtr 400 breed, van 742,50 nu 445,-

Novilon Nova
200 breed, van 62,50 nu 58,50

Onze opruiming begint 17 juli a.s.



I FANTASTISCHE SEIZOEN OPRUIMING BIJ DE GROTE
MATEN SPECIALISTe

e
Vele koopjes in

g JAPONNEN - BLOUSES - ROKKEN - MANTELS
*

ee

en ook in de STOFFEN AFDELING

50% korting en vaak wel meer
dan dat

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

P.S.
de opruiming
begint
donderdag
17 juli a.s.

Wij maken van oud
weer nieuw

• stasistralen
- lakken
• moffelen
- Ook van houten balken

Gunstige prijzen
HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan l , telefoon
05752-1309.
Dagelijks geopend en zater-
dags van 8 tot 12.30 uur.

De Ware
fietser

... rijdt stevig door

... trapt vederlicht

... op een sterke fiets

... in een eigentijdse kleur
... en wil geen problemen.

Kiest dus een

GAZELLE
(Op VREDESTEIN banden)

Bij:

TRAGTER
Zutphenseweg

l motor-
'maaier
l kopen?
ga dan
naarde
|vak-
iman
l Voor een deskundig
l advies en onderhoud

IJwrendsen.
| Zutphenseweg 15, Vorden
| Tel. 05752-1261

PAARDRIJDEN

„De Hessenkamp"
Kerkhoflaan, Vorden

Losse verkoop:
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode
Parool
Vrij Nederland
Elsevier

Sigarenmagazijn
„de Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat,
telefoon 1301

SUPER
goedkoper bij:

KEUNE
Nijverheidsweg, Vorden

17 JULI
Grandioze opruiming
Aanbouwkeukens
Voor elk wat wils

50 stuks

Keukenbloks met wandkasten

Wand- en vloertegels
vanaf 10,- per

Barkrukken diverse soorten

WANDVYNYL
vanaf per meter

Wastafels - baden
OPENHAARDEN
Tapijt vanaf 40,- per meter

Behang 15% korting
voor binnen en buiten

Doe het zelf-Centrum HARMSEN
Schoolstraat 6-8 Vorden Tel. 05752-1486

x'ggcgeecgre^^

voor ai uw loodgietermaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Radio- of t.v.-problemen
Fa. Bredeveld - Zutphen

nieuwe
sleutel?
desnoods
binnen één dag

H. Barendsen

Tel. 05750-13813

uw eigen
naambord?
óók een kant-en-klaar-
service van

H. BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

Onze dansklubs zijn niet alleen ingedeeld
naar leeftijd, maar ook naar dansvaardigheid.

Daarom zijn er klubs voor
Beginners, Gevorderden, Vergevorderden,
jongeren, speciale klubs voor verloofden en

gehuwden en nu ook ongehuwden
en iederéén met een eigen leeftijdgrens en

leeftijdsgenoten in Balroom Dancing.

Latijnse dansen, de nieuwe disco-dansen,
leer het bij

Th.A. HOUTMAN (dansleraar)

In onze showroom:

COURSE
een racefiets gebouwd van
high tensile-staal, dus licht in
gewicht (l l,9 kg).
Shimano 600, 10 versn., der.
zijn verrassende prijs ƒ 676,-

CRITERIUM
geheel met de hand gemaakt
van Ishiwata chroommolyb-
deen-buis, ook licht gewicht
(11,3) kg; afgemonteerd met
zeer hoogwaardige race-on-
derdelen o.a. Shimano 600 10
versn., der.
Zijn populaire prijs ƒ 848,-
Natuurlijk van Fongers.
Barink, Nieuwstad 26 Vorden

OOKTIJDENSDEBOUWVAKVAKANTIE
(11 juli tot en met 1 augustus) zijn wij

GEOPE
in de vakantieperiode wordt er niet
bezorgd.

De openingstijden zijn als volgt:
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en
van 13.30 tot 17.00 uur;
zaterdagmorgen van 9.00 tot 12.30 uur.

Tijdens de bouwvakvakantie is er geen koopavond

H.C.I.
Kruisbergseweg 13,
Postbus 27,
7255ZG Hengelo (Gld.).

U.B.I.
Binnenweg 4,
7071 AE Ulft.

w

Sla nu uw slag
in onze grandioze

PRUIMING
'*"•'• • - :*«iSHMBMMHMBÎ HBHIBHHI

start 17 juli a.s. on>9 uur

alle schoenen van dit seizoen tegen weggeef prijzen
o.a.

Jimmy Joy, Banjer, Bunnie

20 tot 50% korting
sandalen en schoenen

Carall, Heliof orm, Jator, Napolina
45gemakschoenen, al vanaf ***i

Damesschoenen al vanaf

Herenschoenen al vanaf

Muilen, klompen enz., al vanaf 20,-

Tassen al vanaf 10,-

Panty's van 3,95 - 4,95, nu allemaal

Verder op alle niet afgeprijsde artikelen

10% korting Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

*

*

i



Off



wecken ouderwets? -
niks hoor! Dank zij de nieuwe Leifheit-weckglazen en -materialen

is wecken weer probleemloos en plezierig.
Steeds meer mensen beginnen er mee en genieten
straks van smakelijke groenten en vruchten.
Bij ons vindt u de komplete Leifheit-kollektie voor ple-
zierig wecken.
Plus een praktische handleiding.
Komt u eens langs?

ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN - TELEFOON 1261

kamperen?.»
neem mepal mee!
Mepal bestek en serviesgoed... ze zijn voor uw kampeerplezier even onmisbaar als de
zon. 't Is licht en toch oersterk, goed van vorm en reuze praktisch.
Wie gaat kamperen neemt Mepal mee. Dat kunt u niet missen. De hele Mepal-kollektie
hebben we in huis, dus wie gaat kamperen is van harte welkom bij

ZUTPHENSEWEG 15-VORDEN -TELEFOON 1261

MORGENNACHT BEGINT DE MUGGENJACHT!
Hoe gaat u de strijd aan tegen stekend en zoemend

kleinwild? Met pantoffel, oude krant, handdoek,
insecticiden, kleef strook, stroop en handpalm?

Kies liever voor de 'Luxaflex' methode. 'Luxaflex':
horren, hordeuren en de unieke oprolbare horren, die
jarenlang op of in het kozijn kunnen blijven hangen.
Gemaakt van aluminium en stevig fiberglas. Exact op
maat gemaakt. Het meten en monteren doen wij.
Ze laten jaar na jaar de zomer binnen, maar de
insecten buiten.

Kom kijken. Het verplicht u tot niets.

'Luxaflex' horren, oprolbare horren en hordeuren...
voor wie geen vlieg meer kwaad wil doen.

9 Een wettig gedeponeerd handelsmerk van © Munter Dougia»

: i «N \\. ..... >, 1,1 , u nix n î : «JA

Vele seizoen artikelen voor

halve prijzen of nog miifder Mies moet weg
DAMESJAPONNEN vanaf 19,-
DAMES PAKJES vanaf 29,-
REGEN EN ZOMERMANTELS vanaf 69,-
BLAZERS EN JACKS vanaf 39,-
ROKKEN EN BLOUSES vanaf 10,- en 15,-
T SHIRTS vanaf 5,-

D AMESPANTALONS vanaf 10,-

KOSTUUMS vanaf 98,-

ZOMERPANTALONS vanaf 29,50
HERENOVERHEMDEN 10,- en 15,-
POLOSHIRTS 5,- 10,- 20,-
T SHIRTS ? v a n a f 5,-

KOLBERTS vanaf 49,-

JACKSETC. vanaf 59,-

In onze kinderkonfektie zijn 611011116 kOOpJ6S

JURKJES EN ROKJES vanaf 10,00
BLOUSJES EN T SHIRTS vanaf 4,00
JACKS EN BLOUSSONS 15,00 - 29,50
SPIJKERPAKKEN 15.00
SPIJKERBROEKEN EN SHORTS 10,00

KOOPJES IN HUISHOUDTEXTIEL W.0.2e KEUS ARTIKELEN
KOOPJES IN RESTANTEN MERK ONDERGOED
KOOPJES IN BEHA'S-LINGERIE ETC.
In de bedden afdeling

POLYETHER MATRASSEN 2 x doorgestik ^98,-
WOLLEN DEKENS eenpersoons vanaf 95,-

Prima 100% wol, 190 x 240 • ̂ 5f f" 220 x 240 l /SIf"

Kussens zo zacht als dons
nu 29,50

Dekbedden vanaf OOf" synthetisch

2 persoons eendendons vanaf l w w^™

Modecentrum
10% korting op niet
afgeprijsde artikelen

van 17 juli t/m 30 juli
Ruurlo

TE HUUR:

VORDEN, BEDRIJFS/OPSLAGHAL 1200 M2

met kantoor 200 m2 en toiletruimte

Vrije hoogte hal 3,5 meter.

Gunstig gelegen t. o. v. openbare weg.

Direkt te aanvaarden .

Inlichtingen:
Makelaarskantoor v. Zeeburg, Zutphenseweg 31, tel. 05752-1531

Voor u op
vakantie gaat.

0129

Kunstgebittenreparalie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219 — j

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
telefoon 05750-15410

makelaardij in onroerende goederen en assurantiekantoor

ELRIABv
Kantoor: Christinalaan 10, Vorden, tel. 05752-1468



CONTACT DERDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 10 juli 1980
42e jaargang nr. 19

Tijdens de bouwvakvakantie
is onze winkel

de eerste week open,
daarna twee weken
gesloten.

Bestellingen vroegtijdig opge-
ven a.u.b. twee dagen van te-
voren. Hartelijk dank voor
uw medewerking.

Schildersbedrijf
J.M. UITERWEERD
Meester schilder - Ruurlose-
weg 35, Vorden, tel. 05752-
1523

Te huur na 15 augustus: star
caravan te Borculo. Ind. 2
slaapkamertjes, w.c., kook-,
eet- en zithoek. Voor vakantie
of tijdelijk wonen.
Telefoon 085-217007 b.g.g.
05457-1202

Te huur: flat in Arnhem voor
vakantie van 10 juli tot 15 au-
gustus. Telefoon 085-217007
b.g.g. 05457-1202

Eigen merk sigaren
door vakmensen gemaakt

"De Olde Meulle"
goed en niet duur
v.a. 50 st. voor. .14,-

SIGARENMAGAZIJN
"De Olde Meulle"
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden, telefoon 1301

y v Vorden
zomerprogramma
1980

17 juli begint de

Als woninginrichting Ankersmit opruimt,
gebeurt dat grondigHier enkele van de vele aanbiedingen:

massief eiken kast 150cm breed, van 2379,-voor 1890,

2 bergmeubels 100 cm breed, p.st. van 1165,-voor. .890,-

4 fauteuils per stuk, van 379, voor 298,-

eïken bankstel leren kussens, van 4650, voor 3750,•

eiken bankstel beige kussens, van 3300, voor 2600,-

eiken bankstel leren kussens, van 3600, voor 2850,

grenen ledikant 90/200 cm, met nachtkasje
van 1154,-voor 775, •

Slaapkamer ledikant 140/200 cm, 3-deurskast,
toilet met spiegel, nachtkastje en verlichting, «mnc
van 2587,- voor 1995,-

Slaapkamer massief, donker gebeitst vurenhout,

ledikant 180/200, met driedeurskast, oonc
van 2878,- voor .. ZZubr'

ivoor, van 280, voor 220,-

2-deurskaSt ivoor, van 480, voor 385,-

2 bureautjes 1 oranje en 1 groen, per stuk 75,-

secretaire van 375, voor 250,-
StOeltjeS per stuk, van 58,- voor 29,-

manou stoel van 395, voor 250,-
leren fauteuil van eso, voor 395,-
eïken Wandmeubel 200 cm breed, van 1970, -voor 1195,-

eiken wandmeubel 175 cm breed, van 1556, -voor 1250,
tapijt meeneemprijzen vanaf 35,-

meerdere coupons vloerbedekking,
gordijnstoffen en vitrages

Op alle niet afgeprijsde goederen geldt een korting van 10% bij een contante betaling.

Huur
Mister Steam
m reinig zalf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steent n een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Tot ziens bij:

WONINGINRICHTING ANKERSMIT
Groenloseweg 9 - Ruurlo - Tel. 1239

Mister Steam ii te huur bij:

'HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Occasion
Peugeot Junior race, 5 versn.
zilvergrijs, framehoogte 52
cm. Uw tweewielerspecialist:
Barink, Nieuwstad 26 Vorden

L.P.C.
goedkoper bij:

KEUNE
Nijverheidsweg, Vorden

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

Vordense marktloten
voor wederverkopers verkrijg-
baar bij:
H.J. Koning, Wilhelminalaan
18 en A. Boers, Stationsweg
17.

AFWEZIG
van 12 juli t/m 3 augustus

mevr. A. LEEFLANG
pedikure

Telefoon 2737

"Stenderkasten"
een goede bolknak
50 stuks 18,-

SIGARENMAGAZI *
"De Olde Meull
Fa. v.d. Wal, telefoon 1301

Gevraagd: 2e hands step met
luchtb. Tel. 05752-66^^

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag

Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
telefoon 1301

Aanwinsten openbare
Bibliotheek
Volwassenen: Brouwers J. Het verzon-
kene, Konsalik H.G. Erika Werner,
arts, Romijn A. Voorjaar zonder lente,
Zanger J. de. De andere kant van de
maan, Lubis M. Kampdagboek, Urdiz,
G. Magie van de Runen, Kerk en jonge-
ren, werkboek..., Willems J. De Neder-
landers en hun landschap, Mead,
G.R.S., De mysteriën van Mithra,
Hockney D. pictures, Wandel G. Klas-
sieke kruissteek-motieven, Overeem
LE. van. Vrouwenschemer

Jeugd: Brussel T. van. Op zoek naar ze-
ven poppen, Colman H. Niemand
hoeft altijd een kind te blijven, Smits
R.G. Rugnummer 28, Kooiker L. Het
Oerlanderboek, Nowee P. Arendsoog

en de "Avondmannen", Proysen A.
Het theelepelvrouwtje.

Zwemdiploma's Vorden
In 1"JPVordense zwembad "In de Den-
nen" werden de zwemdiploma's A en B
afgenomen. Voor het A-diploma slaag-
den alle 12 deelnemers, voor B alle 21
gegadigden.
Dej«Mmens werden afgenomen onder
hel^Dordelend oog van KNZB-gedele-
geerde H.G. Landman uit Dieren; als
juryleden fungeerden de heer M. J. Wes-
terik en mevrouw S. Sonneveld-Schut.

Geslaagd
Mej. M. Doornink, werkzaam bij vino-
theek Smit te Vorden, slaagde voor het
diploma vinoloog van de Wijnakade-
mie.

Het hangt weer) voor u Maar
komtu/maar!

V.V.V. KANTOOR:
Dorpsstraat 4, telefoon 05752-1342.
Geopend: dagelijks van 8.30-12.30 uur/13.30-18.00 uur

zaterdag van 8.30-12.30 uur/13.30-16.00 uur
maandagmorgen gesloten.

ELKE WOENSDAGMIDDAG:
Achtkastelen fietstocht onder deskundige leiding. Vertrek
vanaf het Marktplein om 13.30 uur. De kosten bedragen ƒ 2,50
per persoon, beneden 16 jaar f 1,50. Te beginnen woensdag
25 juni, laatste tocht woensdag 27 augustus. Bij de plaatse-
lijke rijwielhandelaren zijn fietsen te huur. Barink, telefoon
1274; Kuypers, telefoon 1393; Tragter, telefoon 1256. Bij
slecht weer is er een alternatief in de boerderij bij het
Kasteel/Gemeentehuis, dus u komt nooit tevergeefs naar
Vorden.

ELKE MAANDAGAVOND:
Avondwandeling onder leiding, langs de mooiste plekjes
van Vorden. Vertrek vanaf V.V.V. om 19.30 uur. Kosten
f ] , — per persoon. Te beginnen maandag 23 juni, laatste
wandeling 11 augustus.

ELKE DONDERDAGAVOND:
Avondwandeling onder deskundige leiding op het landgoed
Den Bramel met als motto "Kent uw bomen". Om 19.30 uur
verzamelen op de oprijlaan van het kasteel. Te beginnen 26
juni, laatste tocht 7 augustus. Kosten deelname f 2, — per
persoon.

MAANDAG-, DINSDAG- EN DONDERDAGMIDDAG:
Ponyrijden per ponywagen met de heer H.J. Oortgiesen,
Mispelkampdijk, boerderij Het Wiemelink. Aanmelden
V.V.V.-kantoor, f 6, — per persoon, kinderen f 3, — per per-
soon.

BEZICHTIGING PINETUM (landgoed De Belten):
Partikuliere pijnbomenverzameling van 1500 verschillende
soorten. Rondleiding door de heer M. Spiegelenberg. Opga-
ve bij het V.V.V.-kantoor. Kosten f 2,50 per persoon. Geen
kinderen jonger dan 12 jaar. Geen honden, ook niet aange-
lijnd. Katalogi verkrijgbaar bij het V.V.V.-kantoor. Data:

24 juli - 7 augustus - 21 augustus.

ZATERDAG 12 JULI:
Prettymarkt in het centrum van het dorp. Van 10.00 tot
18.00 uur. Gezellige muziek, attrakties, spelen, rommel-
markt en antiekverkoop.

ZATERDAG 12 JULI:
Fietstocht met attrakties verzorgd door De Knupduukskes.
Aanvang 13.30 uur. Vertrek vanaf het Kerkplein.

MAANDAG 14 JULI:
Bezichtiging van de in bedrijf zijnde boerderij van de heer
Mennink, Galgengoorweg 19. Aanvang 16.00 uur precies.

DINSDAG 15 JULI:
Grote boerenbruiloft in boerderij 't Schimmel nabij kasteel
Vorden met medewerking van De Knupduukskes en De
Achtkastelendarpers uit Vorden. De huwelijksvoltrekking
vindt plaats om 19.00 uur in de boerderij van kasteel Vorden.
Kaarten in voorverkoop bij het V.V.V.-kantoor. Eventueel
's avonds aan de boerderij. Kosten f 6,— per persoon inklu-
sief koffie met krentewegge en een brandewientjen met
suuker. Kinderen f 4, — .

DONDERDAG 17, VRIJDAG 18 EN ZATERDAG 19 JULI:
Groot Lunapark met verschillende attrakties. Donderdag 17
juli tevens grote braderie in de Dorpsstraat.

Om de spanning er niet onnodig langer in te houden, geven wij u thans de
uitslag van de ballonnenwedstrijd.
De oostenwind heeft op bevrijdingsdag zeker verschillende ballonnen de
Noordzee in gedreven. Diverse kaartjes zijn ingezonden, maar een Enge-
landvaarder was er niet bij. Zelfs kaartjes met brieven kwamen binnen.

Eén verhaal mogen wij u niet onthouden. De ballon van André Onstenk
werd gevonden door Roy Smulders uit IJsselstein, die een dagje met zijn
ouders in Madurodam was. Tijdens dit uitstapje vond hij de ballon van
André. In de herfstvakantie gaat de familie Smulders naar Lochem en zo
zal er wel een korrespondentie en kennismaking met Roy en André inzit-
ten.
Het leuke van dit alles is nog dat André de eerste prijs heeft gewonnen
want zijn ballon is hemelsbreed het verst gekomen.
Wanneer in september de film van het feestgebeuren in première gaat, zul-
len alle binnengekomen kaartjes aan een prikbord worden opgehangen en
kunnen de deelnemers aan de ballonwedstrijd zelf zien of zijn/haar ballon
is gevonden.
De officiële uitslag is als volgt:
Ie prijs ƒ 25,00 André Onstenk, de Stroet 11, Vorden (Den Haag)
2e prijs ƒ 20,00 Jan Berenpas, Strodijk 7, Vorden (Katwijk a. Zee)
3e prijs ƒ 15,00 Judith Wolters, Ruurloseweg 68, Vorden

(Wassenaar)
3e prijs ƒ15,00 Herbert Hissink, Rietgerweg 3, Vorden (Wassenaar)
4e prijs ƒ 12,50 Frank Woltering, 't Vogelbosje 4, Vorden

(Voorschoten)
5e prijs ƒ 7,50 Erwin Wilgenhof, de Haar 22, Vorden (Leiden)
Verder hoort u wel wanneer de film wordt vertoond en dus de prijzen
worden uitgereikt.
Allen een prettige vakantie toegewenst en tot ziens.

Bestuur Oranjevereniging

Ca niet op vakantie zonder...
uw Eurocheques »n 5dagen leverbaar) of Reischeques en uw ideale reis- en
internationale automobilistenverzekering van de ...

Rabobank C9
Nadere informatie aan de balie van onze kantoren



DE SUPER-PRIJSKRAKER
VERMORZELT ALLE PRIJZEN IN ONZE

Inderdaad, onze opruiming wordt totaal beheerst door
"de super-prijskraker" die allesverblekende prijsprestaties van
superklasse levert Waarvan hierbij een paar voorbeelden.

Verbluffend fraaie 3 + 2-zitskombinatie
van massief eiken met losse zit- en rugkussens

.van een uitzonderlijke leerkwaliteit.
(3+1 + 1-zitskombinatie ) l_^l l* -̂  ^>»»-J

2495.-

998.-
Bijpassende eiken salontafel waarvan het blad met plavuizen
ingelegd n 130 x 70 cm.)

Opvallend fraai gevormde slaapkamer van puur massief eiKen
Een 2-persoons ledikant en 2 nachtkastjes voor een prijs die
binnen ieders bereik ligt!

BANKSTEL 3-1-1
zwaar massief eiken
losse kussens in gebloemde draion velours

STUNTPRIJS 1995,-

Bejaardenfauteuils massief eiken 279,-
Eetkamerstoelen massief eiken 158,-
Eetkamerstoelen Ban -bruinessen 115,-
Eetkarnertafels restanten, nu 98,-

Restanten tapijttegels uitzoeken 0.98 p.st.

Restanten Vitrage uitzoeken 2,00 P.st.

Restanten overgordïjnenstof
5,00 pstuitzoeken

HOEKKOMB1IMATIE:
uitgevoerd in een soepele hoogwaardige
kwaliteit rundieder
ALS2 + 3Z/TS

STUNTPRIJS 2795,-

2 deurs linnenkast % hang, % ieg
meeneemprijs

met schuifdeuren meeneemprijs J

170 hoog, 80 breed

grenen struktuur /Of"

Prima synthetisch dekbed
HOLLOFILL KAROSTEP
non allergisch tijk 100% katoen

1 persoons 40 200 85,-
2 persoons 200/200 115,-
Couvertures vanaf 29,95

LEDIKANT 140/200
2 NACHTKASTJE + BOVENBOUW (,ets beschadigd)

van 1435,-

STUNTPRIJS 895,-

Couponnen tapijt
400 cm breed in diverse lengtes

40% „, 80%kortingen van

Hoofdkussens:
Polyester f iberf ill. stu^ 27,50

Veren kussens 2*^, 30,00

Tienerkamer bestaande uit:

LEDIKANT 90/190, NACHTKASTJE
SECRÉTAIRE ELEMENT

stuntprijs 349,-

éénmalige tapijtaanbiedingen

woon kamertapijt 400 br. zuiver woi 245, nu 189,-

woonkamertapijt 400 br. zuiver woi 439, nu 329,-

WOOnkamertapijt 400br. nylon 149, nu 129,-

slaapkamertapijt 400br. nyion ji9,-nu 69,-

1 persoons wollen
dekens vanaf 85,-

MATRASSEN:
1 persoons S.G 30 vana* 107,50

S.G 40 vana 161,50

2 persoons S.G 30 vana 162,50
S.G 40 vana. 242,50

STUNTPRI JZEN OP ONZE TEXTIEL EN MODE AFDELING
1 persoons lakens 17,50
Slopen 2stuKs 10,00
Gebloemde bedsets 1 persoons 27,95
Gebloemde bedsets 2 persoons 29,95
BADDOEKEN "ELIAS
THEEDOEKEN "ELIAS

KEUKENDOEKEN
Kinder tricot pyama's 17,50
Dames tricot pyama's 23,00
Dames nachthemden vanaf 15,00
Heren tricot pyama's 25,00

Dames japonnen vanaf 29,00
Dames rokken vanaf 19,00
Dames blouses vanaf 10,00
DAMES VESTEN K/M 15,-

DAMES VESTEN L/M 25,-

DAMES T-SHIRTS 10,
DameS SlipS Ten Cata, 2 stuks ..

Badstof slips 4 stuks
Badstof kinderslips 4 stuks
Katoenen damesslips 2 stuks

10,00
12,00
10,00
7,50

Terlenka heren pantalons 49,-
Rib pantalons 49,-
Spijkerbroeken 29,-

WEEKENDERS 10,-
HEREN T-SHIRTS 10,-
HEREN SWEATERS 29,-
KINDER PANTALONS vana 19,00
KINDER T-SHIRTS bea,m 10,00

KINDER VELOURS SWEATERS 19,95

HELMINK B
ZUTPHENSEWEG 24-VORDEN-TEL. 05752-1514
IN T CENTRUM VAN VORDEN

v.
Prima service en garantie
Gratis bezorgen
Reservering voor latere levering is mogelijk
Diverse meubelstijlen op 3500 m2 toonzaal
De opruiming begint donderdag 17 juli a.s.
Vrijdagavond koopavond

zie onze
etalages



TE KOOP
Peugeot 504 GL 1978
Peugeot 504 GL Diesel 1977
Peugeot 504 GL 1976
Peugeot 504 L 1976
Peugeot 504 GL 1975
Peugeot 504 GL 1975
Peugeot 305 SR 1978
Rat 131 Mirafiori 1979
Datsun 120A FII 1978
DatSUn 160 B met gas 1978

Opel Ascona 1600 1978
Alfa Romeo 1975
Simca 1308 GT 1976
Simca 1307 GLS 1976

Wij hebben vakantie van 14 juli t/m
1 augustus. Voor reparaties normaal
geopend.

AUTOMOBIEL- EN SPUITBEDRIJF

A. Ridderhof
PEUGEOT-DEALER
Bleekstraat 14 Hengelo Gla., telefoon 05753-1947

fï3-^^-^v* */N DE M
"VELDTjOEK"

neisDureaus

J L HARREN
Kla renbeeK. - • . • . . : . 4
7383 EB Voorst
Te!.

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen
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KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

mm f U H • volledige garantie

op uw nieuwe Toyota ongeacht de kilometers.
Bedrijfswagens (benzine en diese!' 100.000 km

MERCEDES 200D schuifdak.
getint glas, trekhaak 1977
TOYOTA Corolla 1200E 1974
TOYOTA SPORTWAGON 1978
TOYOTA Cressida de Luxe 4-deurs '77/1978
TOYOTA Carina 1978/1979
TOYOTA Cressida Stationcar 1977
OPEL Ascona 19 4-deurs, gas 1977
OPEL Kadett Special 4-deurs 1978
MAZDA 323ES 1979
DATSUN 1400Y de Luxe 1979
DATSUN Cherry 1973/1978
FORD Taunus 1600L Stationcar 1977
FORD Escort Station automaat - 1976
FORD Granada 28GI automaat 1979
FORD Granada 2L 1978
RENAULT 6L 1977
RENAULT R4 1974
MIN1 1000 1974
ALFA ROMEO Alfetta 1977
CHRYSLER Avenger stationcar 1978

Vertegenwoordiger T Klasens, 08340-42555

Bennie wenting
Spalstraa: 28-30, Hengelo (G), tel. 05753-1256
Erkend gas-inbouwstation van Toyota- Via/Ie
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dé
nostalgiezaah

van de
achterhoek

tuucn Doctinchcmm Ruurl
Vcldhocktcweg 11 - 1 \

Sfeervolle leuke zaal voor bruiloften
en partijen. De prijzen zullen u
meevallen

Café-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler Tel. 6684

Metaaldraaierij Vorden B.V.
zoekt voor haar kantoor:

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER(STER)
liefst schoolverlater

zoekt voor haar werkplaats:

LEERLING DRAAIER/frezer
opleidingsmogelijkheid aanwezig

Uw mondelinge of schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan:

Metaaldraaierij Vorden B.V.
Industrieweg 9, 7251 JT Vorden, tel. 05752-2617

700 m2 kooppiezier.

Volop parkeergelegenheid.

Maandagsmorgens gesloten

MERK SLEEP

'̂ -,00-0,

HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 - VORDEN - Tel. 05752-2124



service
station

kiest voor
LPG én voor service,
dan bent u bij ons
aan het goeie adres.

Wanneer u besloten
hebt over te schakelen van
benzine naar LPG, dan hebben
wij de goeie installatie:

VialleC4-
Wanneer u bovendien

een goede service verlangt dan zit
u bij ons goed. Wij rekenen
slechts l dag voor inbouwen.
Maar ook nadien bent u
welkom. Voor het behulpzaam
zijn bij het overschrijven van uw
papieren. Voor onderhoud. Of
voor een nakijkbeurt. Kom eens
langs voor 'n gesprekje.

Welkom.
Wij maken autorijden minder duur.

Lid Bovag. Erkend BK-Vialle L.P.G.
Inbouwstation - 10.000 km beurten

Gaskoppen voor alle merken

Ernst Beckx
Vorden - Zutphenseweg 30 - Telefoon 05752-1840

Doe nu uw voordeel
Restantenverkoop

slaapzakken
M oe^99

Pannenset
NU KEUKENKLOK KADO

Eet- en ont-
bijtservies
NU GLASSERVIES KADO

Grote voorraad

tafelbestek
nu met een korting van • 5§ /O
enz. enz. enz.

JANSEN
Bleekstraat, Hengelo (Gld.), telefoon 05753-1360

Desiree
meer dan alleen een ring

Siemerink
Juwelier/Opticien, Zutphenseweg 7, Vorden

telefoon 1505

Ontbijtkoek
met echte honing

HEERLIJK UIT EIGEN BAKKERIJ

ASSF'JTVAN

Zutphenseweg 18-Telefoon 1384

HOGE KWALITEIT
m onze

(vanaf donderdag 17juli a. s.)

Damesmodeschoenen normaal 79,95 nu 38,
Dames sandalets normaal6995nu 29/
Dames voetbedsandalen nomaa^i95nu48,
Durea- en Cristallschoenen nuvanaf 89,
Kindersteunschoenen van7995nu 44,
Kinderklompjes 15,
Heren zomerschoenen Van7995nu 39,
Heren sandalen
Zweedse muilen,. 15,-... 25,-

Op alle schoenen buiten de opruiming

KORTING

van 79,95 nu

WOLLINK Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - tel. 1342 - Vorden

BOUWPLANNEN?DOORVO

DAKBEDEKKING -LOOD-ZINK

PAN L AT EIM

BOILERSCV
KETELS

VOORZET-

m RAMEIM
BALKHOUT

M IN BOUW/
i PAKKET

M
DAKBESCHOT GASLEIDINGENPI J PI SOL ATI

WAND EIM VLOERTEGELS

TE GELLIJ M-PASTA- gA|\| JTWIR KRANEN
VOEGSPECIE

RADIATOR
THERMOST.

KRANEN

ISOLATIE

PLAF DNDSCHROTEN
PLAFOIMDBALKEIM

AFVOERENDUBBELAA/AN
WAND- EIM VLOERTEGELS

SCHROTEN
AFZUIGKAPPEN

GEYSERS
CHOU
PLATEN WAND-

PLATENELEKTRA

MATERIALEN
GLOEILAMPEN PANELEN
EN T. L.

STEENSTRIPS

EIKENBALKEN

MATVERVEN

PLAVUIZEN

BOUWPLANNEN?
'n team van vakbekwame mensen
voor een verantwoorde presentatie

BELUCHTING! EIM

BOUWMARKT
„de tolbrug"
" TOLDIJK
tel 05755 1655 ONTLUCHTINGEN

Een greep
idthetmeest

complete
programma ISOLATIEPLATEN

C3AKPANNEN

AFVOERPIJPEN GOTEN

KOZIJNEN

SCHANIE-I
REN

KRUKKEN

M !

TOI.II nue
TOLDIJK ZutphenEmmeriksewegl?

TEL.05755=1655 Verbouwen hoeft niet duur te zijn
Kwaliteit en opmerkelijk lage prijzen! Ondanks
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