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Prettymarkt ondanks regen
nog goed bezocht

Zoals met vele VVV-evenementen was de regen ook zaterdag weer spelbreker bij de jaarlijkse grote prettymarkt,
door deVordense Zwem- en Poloclub Vorden '64 op het marktplein werd georganiscÉHl. Ondanks deze tegenslag
viel het bezoek aan deze zevende Prettymarkt bepaald niet tegen. Niet voor niets bt^P>rt de Vordense markt tot
een van de grootste rommelmarkten uit het oosten van het land.

De ruim 40 medewerkers begonnen 's
morgens al om vijf uur met de opbouw
van de markt, terwijl de zon prachtig
scheen. Tegen acht uur begon het te re-
genen, maar dat mocht de pret niet
drukken. Tegen sluitingstijd kon men
constateren dat er toch nog redelijk
goed was verkocht. Er was dan ook let-
terlijk van alles te koop: tientallen oude
meubelen, wel doorweekt en in "de sop
geweest en gekeurd door de Ned. Vere-
niging van Huisvrouwen" aldus speaker
Hemmy Dudsen, die de waren als een
volleerde standwerker aan de "man en
de vrouw" bracht. Verder oude tv-
toestellen - een van de kopers wilde er
een konijnenhok voor zijn kroost van
maken -, koelkasten, naaimachines en
kinderspeelgoed. Ook de kraampjes met
oude boeken deden goede zaken, meni-
ge doorweekte vakantiegast kan er nog

vele uurtjes mee zoetbrengen. De an-
tiekkramen deden ook goede zaken.
Veel succes leverde de verkoop van de
loten op; de 2100 loten werden bijna alle
verkocht. De hoofdprijs een tv-toestel
werd gewonnen door een bewoner van
de B. van Hackfortstraat in Vorden, de
klokradio's gingen naar een bewoonster
van villa Nuova en naar Dedemsvaart,
terwijl de grill in Didam terecht kwam.
Mevrouw Hazekamp met haar assisten-
ten verkocht tientallen broodjes met
hamburgers en worstjes, terwijl ook de
warme oliebollen gretig aftrek vonden.

Voor de jeugd was er een aparte kraam
met een verfmachine, envloppe trekken,
blikkengooien, pijltjeswerpen en grab-
belton. De vele tientallen medewerkers
die de kraampjes bevolkten waren na
afloop toch wel te vreden.

's Middags begon de grote antiek- en
curios-veiling waarbij Govert v.d. Peyl
met stei^prstem de wagen bij opbod
verkoc^^» goede zaken deed. Jammer
dat de ouae ambachten (door de regen)
niet te zien waren; wel gaf de Vordense
boerenkapel, nu in Tiroler klederdracht
onder leiding van Jopie Lauckhart 's
morgens acte de presence en fleurde de
boel vrolijk op. Toen tegen vijven het
sein inpakken werd geblazen, kon de
eindbalans worden opgemaakt. Mede-
organisator en bestuurslid Henco El-
brink: "Ondanks het minder goede weer
is de verkoop niet tegengevallen. Vooral
na de middag kwamen er nog vele cam-
pinggasten een kijkje nemen ... en ko-
pen. Ook de veiling is redelijk goed ver-
lopen. Al met al mogen we niet moppe-
ren. Volgend jaar gaan we stoer verder
met hopelijk wat beter weer".

feestcommissieleden de heren Wim Oor-
tgiezen, Paul Zents en Drikus Klein Gel-
tink is een fraaie wandelroute uitgezet in
de nabije omgeving van het Medler. De
wandeling wordt gehouden op zaterdag 19
juli. Ook het puzzel-element ontbreekt
niet. De start en finish zijn bij café Eykei-
kamp. Aan deze avondwandeling kan ie-
dereen deelnemen. Zie ook advertentie in
ons blad.

Tuinen van de Wiersse
weer open
De tuinen van het landgoed De Wiersse
zullen op zondag 20 juli en maandag 21
juli open gesteld worden.
De tuinen in hun buitengewone ver-
scheidenheid zijn dan op hun mooist:
lanen en landschapspark: grachten en
vijvers, weiden en bos, inheemse en ver-
wilderde planten; gigantische pollen ko-
ningsvarens en grote vlakten adelaarsva-
rens; fonteinen klaterend in koele beu-
kenberceaux of omringd door vergenia-
blad; vaste planten in de Engelse bor-
ders en rozen in de Franse parterre - al-
les het resultaat van de toewijding van
de tuinlieden en de eigenaren, over ne-
gen generaties is dan te bezichtigen
Honden worden niet toegelaten, ook
niet aan de lijn. De Wiersse ligt aan de
Vordense Beek, welke de grachten en de
vijvers voedt. Gratis parkeren.
Voor groepen van minimaal 25 perso-
nen bestaat de mogelijkheid om de tui-
nen op aanvraag te bezichtigen,
tel.05752 - 6693.

Gouden echtpaar in
Kranenburg
Het echtpaar J.A. Lijftogt en D. Lijf-
togt - Breuker uit Kranej^urg - Vorden
heeft de afgelopen wee^Bmidden van
hun vijf kinderen en twaalf kleinkinde-
ren het gouden huwelijksfeest gevierd.
Hoewel zij hun feest geruisloos wilden
laten voorbijgaan waren er vele gelu-
kwensen en stond de kamer vol met
bloemen. "De dokter z^kt we er geen
groot feest van mochten^BTken, dat was
wel jammer, maar een diner met de
kinderen is ook leuk" zei de nu 75-
jarige mevrouw Lijftogt.
Haar man, die nu 79 is, leest veel maar
mag niet meer in de tuin werken vanwe-
ge zijn gezondheid. Mevrouw Lijftogt
haakt en breit naar hartelust en doet nu
het tuinwerk. De bruidegom heeft vroe-
ger hard gewerkt bij verschillende boe-
renbedrijven en de laatste 19 jaar bij de
Coop. Landb. Vereniging Ons Belang te
Linde - Vorden. Zij wonen aan de Ruur-
loseweg op de Kranenburg.

De Knupduukskes en acht-
kastelendarpers speelden voor
enthousiast publiek
De Vordense folkloristische boerendansgroep De Knupduukskes en de
boerenkapel De Achtkastelendarpers gaven donderdagavond voor een
tjokvolle kasteel-boerderij van Huize Vorden gezamelijk een geslaagd op-
treden. De heer Eyerkamp sprak namens de VVV als voorzitter een kort
welkomstwoord tot de vele gasten, die op deze verregende dag toch nog
iets opwekkends kregen aangeboden.

Avondwandelingen
Den Bramel
De avondwandelingen die in het kader
van het VVV-program onder leiding van
de heer Terpstra worden gehouden op
donderdags zijn wel in trek. De eerste
avond liepen 19 wandelaars mee, vorige
week 29. J.l. donderdagavond was het
weer zo slecht dat er slechts een sportie-
veling kwam opdagen. De wandeling
ging niet door.

De Knupduukskes voerden onder lei-
ding van dansmeester Johan Te Veld-
huis verschillende ouderwetse Achter-
hoekse en Gelderse dansen uit, die erg in
de smaak vielen. De "spotlkeerls" Wil-
lem Lindenschot en Wim Handstede
evenals "spollevrouw" mevr. Van
Zandvoort begeleiden de vaak humo-
ristische dansen op de trekdeuze (accor-
deon). "Gerritje Brummelstruuk" alias
zus Van Til-Klumper knoopte op de
haar bekende spraakzame wijze de
nummers leuk aan elkaar, daarbij hevig
met de "tierebol" zwaaiend, die be-
doeld is om op de brulfte de gasten aan

te porren tot een dans. Dat deden de ve-
le vakantiegangers dan ook en samen
met de Knupduukskes zwaaide men en-
thousiast in het rond, of het nou De
Driekusman, de Hoksebarge of Riepe,
ripe gaste was. Ook de boerenkapel de
Achtkastelendarpers onder leiding van
de heer J. Lauckhart toonden hun mu-
zikale kwaliteiten en speelden een aantal
nummers uit hun repertoire. Tot besluit
haakten allen in met de pollonaise.

Het
was tot nu toe een van de leukste avon-
den uit het VVV-zomerprogram volgens
velen.

Succesvol optreden huis-
vrouwenorkest in de
Herberg
Het Vordense Huisvrouwenorkest heeft
de harten van velen veroverd. Tijdens
een optreden van het 24 "vrouwen" tel-
lende orkest in zaal De Herberg - in het
kader van het VVV zomerprogramma -
hebben de ruim honderd aanwezige va-
kantiegasten bijzonder genoten. Uitroe-
pen als "het was hardstikke leuk, oerge-
zellig" waren niet van de lucht.
Het orkest speelde op allerlei huishou-

delijke attributen, als pollepels, wasbor-
den, met vorken en lepels enz. en wisten
er zo'n "sjoem" in te brengen dat iede-
reen op het laatst de vele popourri's
meezong- of deinde.De orkestleidster
mevrouw Besselink - Kunst kreeg da-
ook met haar dames veel applaus. Ook
de voordrachten van mevrouw Jurriefts
over "de ladder in de kous" (van Annie
M.G. Schmidt) en het zangnummertje
van mevrouw Groot Roessink "Zegt
mijn man" oogstten veel waardering.
Namens de VVV sprak voorzitter de
heer G.W. Eyerkamp een welkomst- en
dankwoord voor deze geslaagde avond.

Gelderse avond in
boerderij
"Het Schimmer'
Op het zomerprogramma van de
Vordense VVV staat o.a. voor vol-
gende week dinsdagavond 22 juli de
gelderse avond op de boerderij "Het
Schimmel" aan de Schimmeldij k.
Deze fraaie, gelderse boerderij ligt
niet zo ver achter Kasteel Vorden.
De Schimmeldijk is een zijweg van
de Schuttestraat.
Genoemde avond wordt verzorgt
door Ds. Krajenbrink, Herv. predi-
kant te vorden en zelf ook Achter-
hoeker van geboorte, en door de
Boerendansgroep "De Knupduuks-
kes".
Voor de pauze leest Ds. Krajenbrink
enkele gedichten en stukjes voor in
gelders dialect. Na de pauze treedt
dan de boerendansgroep op.
(Zie ook de VVV advertentie in dit
blad).

Avondwandeling op het
medler
Voorgaande aan het jaarlijkse volks- en
Oranjefeest op het Medler wordt elk jaar
een avondwandeling gehouden. Door de

Een andere keer....
Zondagmorgen j.l. moest in de Her-
vormde kerk meegedeeld worden, dat
de Gebroeders Eykelkamp helaas niet
konden zingen in de kerkdienst.
Het gezin Antoon Eykelkamp heeft na-
melijk (geheel buiten hun schuld) op va-
cantie in Duitsland een verkeersongeval
gehad.
Mevrouw Eykelkamp wordt nog ver-
pleegd in een ziekenhuis te Bonn. (An-
toon houdt haar daar gezelschap; de
kinderen zijn weer thuis gekomen). We
wensen haar enheel het gezin van harte
beterschap en herstel toe. Over enige
tijd (na de zomer) hopen de gebroeders
Eykelkamp te kunnen zingen in de ere-
dienst in de Vordense dorpskerk.
We houden het nog te goed...
We hopen u daarover te zijner tijd te be-
richten.

In de Kapel
De geplande buiten-kerkdienst bij de
Kapel de Wildenborch (belegd door de
Geref.-Hervormde evangelisatie com-
missie) moest door de weersomstandig-
heden in de Kapel worden gehouden.
Ds. Zijlstra leidde daar de dienst en de
samenzang werd begeleid door een en-

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

semble van de Chr. Muziekvereniging
"Sursum Corda".
Op zondag over een week (27 juli) heeft
genoemde commissie weer een buiten-
kerkdienst gepland bij Kapel de Wilden-
borch. Ook dan zal het een vroege
dienst zijn, voorafgaande aan de kerk-
dienst in de Hervormde kerk en de Ge-
reformeerde kerk te Vorden.
Ook dan hoopt Ds. Zijlstra de buiten-
kerkdienst voor gasten en gemeentele-
den te leiden.

Gezamelijke Jeugddienst
De interkerkelijke Jeugddienst commis-
sie houdt een Jeugddienst op a.s. zonda-
gavond 20 juli in de Gereformeerde
kerk te Vorden. (voor gasten: tegenover
het postkantoor aan de Zutphenseweg).
Ds. Rietberg, nog wonend te Vorden en
predikant van "Den Ooiman" te Doe-
tinchem,hoopt deze Jeugddienst a.s.
zondagavond te leiden.
Graag geven we dit bericht nodigend
door.

Goed
Het is goed dat de Herv. dorpskerk en-
kele dagdelen open is voor bezichtiging
en ook als stilte-centrum (dinsdagmor-
gen, woensdagmorgen en donderdag-
middag)
Telkens weer komen er in deze tijd men-
sen binnen, "...schuilplaats in de wil-
dernis, huis waarin uw vrede is".
We wensen u verder een goede vacantie
toe.

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 20 juli, 10.00 uur, ds. W. Hoo-
gendoorn (Zutphen); 19.00 uur, ds.
J.A. Rietberg (Vorden), gez. Jeugd-
dienst in Geref. kerk.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 20 juli, 10.00 uur, ds. S.D.
Lankhuijzen, Epe; 19.00 uur, ds. J.A.
Rietberg, Vorden; gecomb.jeugddienst
in de Geref. kerk.

WEEKENDDIENST HUISARTSEN
Zaterdag 19 juli en zondag 20 juli: dr.
Sterringa. 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 19 juli en zondag 20 juli: J.
Pieterse, Doetinchem, tel. 08340-35700;
P. Scheepmaker, Ruurlo, tel. 05735-
2512. Spreekuur spoedgevallen za/zo
11.30-12.00 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTSEN

Zaterdag 12 juli 12.00 uur tot zondag 20
juli 23.00 uur: praktijk dr. Wechgelaer/
dr. Breukink. Komende week avond- en
nachtdienst dr. Warringa.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072; graag bel-
len tussen 8.30-9.30 uur.

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

OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (gld.), 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 Avondw, andeling 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 14 sept. onderlingewedstrijd
zondag 5 okt. wedstrijd Almen, laren,
Lochem en Vorden
zaterdag 11 okt. onderlingewedstrijd



slagerij

Heerlijk gekruide

VARKENSROLLADE
heel kilo

Gemarineerde

KUIKENBOUTEN
heel kilo

GRILLWORSTJES
500 gram

KALFSGEHAKT 100 gram 98

SAKS 200 gram 138

Johma huzarensalade bak 1 kilo 450
MAANDAG 21-7:

3 ROLLADESCHIJVEN 294
DINSDAG 22-7:

VERSE WORST KNO 698
WOENSDAG 23-7:

GEHAKT (H.O.H.) 648

groenteman

HEERLIJKE SAPPIGE PERZIKEN
bakje a 1 kilo nu 289

BOTERMALSE SPERCIEBONEN
500 gram 175

PAPRIKA'S ROOD OF GROEN 2 stuks 125

schaaltje vers gesneden

SOEPGROENTE 79

GROTE BOS GLADIOLEN diverse kleuren 395

PRACHT HEDERA H ANGPLANT 1 Q|-
van 295 nu voor
(vochtig houden en op lichte plaats, maar niet in de zon, zetten)

PRACHT NEPHROLEPIS (KRULVAREN)
van 650 voor 495
(vochtig houden; verlangt 'n weinig lichte plaats)

-slijterij

BOKMA

JONGE JENEVER MOR
fles 1 liter • ̂ fc V

COEBERGH

BESSENJENEVER
fles 1 liter 1195

ZÜTPHEN • BORCULO - HENGELO (GLD.)iirrKirminn ni oiinrnnii nni/mii nu tuirncn • ounuum • ncnucm iuiVE iNliNDAAL SUPERMARK1 :N BV RUSSEN - GROENLO - GOOR - VORD

BRINTA
pak 500 gram
geen 159
of 139

MAAR NU

srr»A 49

KARVAN
CEVITAM
g [fit e fles 0,6 liter

MAAR
rv

VERKADE

SULTANA
van 21 5 voor

MARS OF
MILKYWAYMINI
grote baal van 289 voor

JACOBS

CREAM CRACKERS RQ
pak geen 98 maar w W

BOLLETJE
BESCHUIT
rol van 89 voor
GOUDA'S GLORIE

SLASAUS
f lesO, 5 litervan 129 voor

COBERCO

GORTPAP
1 < 2 liter

Volle

YOGHURT
1 liter

CROKY CHIPS
naturel of

grote baal
120 gram
van 1 1 9 voor

VAN NELLE
GOODMORNING

THEEZAKJES pak

HECO

KIPPE-
VLEES
in bouillon,
pot voor

Gebraden

GOUDHAANTJE
van 360 voor

VENZ

CHOCO HAGEL
meikof puur, pak400gram

M>

WEENSE SNIJDER ICC
800 gram, gratisgesneden l WW

.
CROISSANTS
zak 5 stuks

IJslollies i i-n
box 20 stuks ^M
van 175 voor II WW

P OM M ES
ALUMETTES
..kleine frietjes", baal 1 kilo

CATTY

Hapklare brokken QQ
3 soorten, 1/2 blik van 1 45 voorw \J

CURVER

AFDRUIPREK
met afwasbak,
kleur brique m m f\W*
en bruin, l U**|
van 1575 voor l l WW

CURVER

HANDY SIT
„krukje", van 995 voor

ARCOPAL

Kop en schotel
set 4 stuks,
van 798 voor

MOK MET OOR
doos
6 stuks,
van 1 494 voor

MENEERTJES

PUZZEL
in kubus verpakt,
van 595 nu voor

POLY KUR

CREMESPOELING
3 soorten, van 475 voor

SHAMPOO
4 soorten, van 350 voor

FA DEO ROLLER
OF DEO STICK
van 395 voor

VERS-AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG REKLAMES GELDIG VAN 1 7-7 TOT 23-7-1 980



Met grote blijdschap en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van ons zoon-
tje en mijn broertje

GERRIT HENDRIK

Wij noemen hem

GERBEN

Wim, Janny en Diana
Sligman-Bannink

Vorden, 14 juli 1980
Nijland 6

Tijdelijk verblijf:
'Het Nieuwe Spit taal",
Warnsveld

Te koop: enige roodbonte
vaarskalveren. V. Nikie Mars
en Annie Mars. Partij Oud
Hollandse dakpannen. Jonge
konijnen, Vlaamse reus, en 2
jonge Texelse schapen.
M. Regelink, Deldensebroek-
weg2, Vorden, tel. 1328

Te koop: oma fiets.
Het Wiemelink 31, Vorden

Te koop: jonge konijnen bij
M. Bargeman, Rouwbroek-
weg l, Warnsveld

RIJDT FONGERS

Over negen dagen gaan wij
met VAKANTIE.
Komt u nog even langs
voor. een deskundig advies
bij de aanschaf van een
toer-, sport-, trim- of race-
fiets.

Uw tweewielerspecialist:
Barink, Nieuwstad 26 Vorden

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 koop aangeboden
DATSUN CHERRY

bouwjaar 1977

GARAGE KURZ
Industrieweg 6 - Vorden

telefoon 05752-1649

Te koop: butagasgeyser in
zeer goede staat + flessen.
Zo goed als nieuwe elektr.
plaatkachel 1500 Watt; 135 x
30 cm.
Handmaaimachine.
Te huur: kaardenmolen (min-
der afval wol + mengen van
kleuren; veel sneller te spin-
nen!)
Kruisdijk 3 - Vorden
telefoon 05752-2383

Te koop: 2e hands motor-
maaiers met l jaar garantie,
fa. gebr. Barendsen
Zutphenseweg - tel. 1261
Vorden

Koning, Keizer, Varken,
Admiraal,

moeten ze allemaal.
Wie het wegwerpspul gebrui-

ken kan?
Alles wordt er merakels

vruchtbaar van.
H. Graaskamp, Ruurloseweg

Te koop aangeboden
PEUGEOT 504 BREAK

bouwj. 1977/Bovag garantie

GARAGE KURZ
Industrieweg 6 - Vorden

telefoon 05752-1649

Te koop: goede solex brom-
fiets en een rubberboot.
Molenweg 15, tel. 1555

Te koop: i.z.g.st. zijnde meis-
jesfiets; 24 inch wiel; leeftijd
6-10 jaar.
Hackforterweg 15 Wichmond

Te koop aangeboden
ALFASUD

bouwjaar 1976

GARAGE KURZ
Industrieweg 6 - Vorden

telefoon 05752-1649

Te koop: melkmachine "Se-
nior" met 2 roestvrij stalen
emmers; partijtje oudholland-
se dakpannen (rood); zeugen-
kooien 4 stuks, een trekkerkar
op luchtbanden met opzet.
H. Leemkuil, Maandagweg 4,
Vorden

Zondag 20 juli a.s. zijn

A.H. FLAMMA
en
G. FLAMMA-REGELINK

25 jaar getrouwd.

Wij hopen dit met de kinderen en oma
te vieren op maandag 21 juli.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
"De Herberg", Dorpsstraat lOa
te Vorden.

Vorden, juli 1980
Deldensebroekweg 9

Gevraagd

Chauffeur of chauffeuse
met veel vrije tijd

TAXIBEDRIJF J. VEENENDAAL
Zutphen Emmerikse weg 81 - Baak

Tevens:
Te koop: 2 armstoelen en 4 keukenstoelen met
tafel.

INSTALLATIE- EN SERVICEBEDRIJF

LAKERVELD
De Bongerd 28, Vorden, telefoon 2170

Wij zijn tijdens
de bouwvak-vakantie
normaal geopend.

Wegens vakantie gesloten
van 19t/m 26juli a.s.

Schildersbedrijf Verfhandel
J.M. BOERSTOEL B.V.

Insulindelaan 5 - Vorden - tel. 05752-1567

Wij gaan met vakantie
van 20 juli tot 3 augustus

Bakkerij Van ASSelt en medewerkers

't Winkeltje A.G. Schurink

TE KOOP

in BREEDENBROEK GEMEENTE GENDRINGEN

SEMI BUNGALOW

met 4500 m2 grond, 2 schuren van 32 x 14 Vi mtr.,
geschikt voor 1058 mestvarkens of 200 fokzeugen,
meer grond evt. bij te kopen.
Ook geschikt voor andere doeleinden.
Kan ook geruild worden voor boerderijtje of woon-
huis.

Tevens te huur

3 SCHUREN
voor 1000 mestvarkens.
Prijs n.o.t.k.

Br.ond.nr. 2bur. Contact.

Wegens vakantie gesloten
vanaf 21 juli t/m 2 augustus

Boodschappen kunnen telefonisch
doorgegeven worden onder nr 2122
(antwoordapparaat).

DEKKER Electro B.V. Vorden

Siemerink
opticien ju weiier

Zutphenseweg 7, telefoon 05752-1505

Goed en dicht bij huis

- !/2 jaar garantie tegen breuk op montuur + glazen
— optimale service
— oogmeting

Wij zijn wegens vakantie gesloten
van 19 t/m 27 juli

y v Vorden
zomerprogramma
1980

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 ƒ2,50
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 1,— 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.

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

ZATERDAG 19 JULI:
Avondoriënteringswandeling in het Medler. Vertrek 19.30
uur bij café Eykelkamp.

ZONDAG 20 EN MAANDAG 21 JULI:
Openstelling park Kasteel de Wiersse. Rozen. Openingstij-
den van 10.00 tot 17.00 uur. Toegangsprijs f 2,50 per per-
soon, kinderen tot 6 jaar gratis. Honden (ook aangelijnd)

gorden niet toegelaten. ^^

DINSDAG 22 JULI:
Gelderse avond in de boerderij 't Schimmel nabij kasteel
Vorden, verzorgd door ds. Krajenbrink. Na de pauze optre-
den van de folkloristische dansgroep De Knupduukskes.

•Aanvang 20.00 uur. Entree f 2,50 inklusief koffie. ^*

WOENSDAG 23 JULI:
Touwtrekken om het kampioenschap van Vorden. Terrein
op de Bleek nabij het tennispark. Aanvang 20.00 uur.

DONDERDAG 24 JULI:
Dia-avond over het Achterhoekse boerenleven. Plaats:
boerderij kasteel Vorden. Aanvang 20.00 uur, verzorgd door
de heer Van Roekei uit Zelhem.
Entree f 2,50 inklusief koffie.

VRIJDAG 25 EN ZATERDAG 26 JULI:
Volksfeest Medler.

ZATERDAG 26 JULI:
Groots opgezette rekreatiespelen zwembad In de Dennen.
Voor de tweede maal in successie, grandioze rekreatieve
speeldag voor jong en oud met diverse attrakties. Onder het
motto: "Spring er eens uit en plons er eens in". Aan-
vangstijden 9.30—12.00 uur en 14.00—16.30 uur. 's Avonds
vanaf 19.00 uur. Grandioos afsluitingsfeest met o.a. verkie-
zing Miss In de Dennen, modeshow, disco, barbecue etc.
Ook vallen er weer de gehele dag door prijzen te verdienen.
Nadere bijzonderheden zie onze publikaties.

VRIJDAG 25, ZATERDAG 26 EN ZONDAG 27 JULI:
Het jaarlijkse Achtkastelenevenement georganiseerd door
de V.A.M.C. De Graafschaprijders.

Stichting Jeugdsociëteit "Vorden"

In verband met onvoorziene omstandigheden zijn wij
genoodzaakt de Jeugdsoos een week later te openen.
De eerste avond wordt nu dan ook 09-08-1980.

Graag tot ziens in de "nieuwe soos".

Bestuur/werkgroep

Braderie aanbieding!!

Varkensieren schooltassen
3 vaks met 2 voorvakken

garantie op het leer
normaal f 79,90 braderieprijs

50,-

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

„Se Herberg"
is a.s. donderdag ook vertegenwoordigd op de Vordense

braöme
• Voor slechts ƒ l,- p.p laten wij u kennis maken met onze

heerlijke salades.

• Voor datzelfde bedrag heeft u kans om in het bezit
te komen van een zalmsalade voor 10 personen
door het juiste gewicht te raden van deze salade.

• Voor een lekker gekoeld drankje kunt u terecht aan
onze gezellige bar óf aan de

npmlucljt-bar
(naast Vinotheek Smit)

DONDERDAG, VRIJDAG en ZATERDAG zijn wij geopend vanaf
's morgens 10.00 uur.

Wij wensen iedereen prettige kermisdagen toe.

(Daar wij reeds geruime tijd in het bezit zijn van een aantal reserveringen
voor onze zaal, zijn wij niet in de gelegenheid tot het houden van (een)
dansavond(en)

Alle soorten
bouwmaterialen in

•teen. kunststof etc.
Grote kollektle

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavulzen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tulnartikelen:
bloembakken.
banken, vijvers.

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen i n
board, gips. pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonrooster;.
voederbakken etc.
Zand, grint, cement.

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

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt. •

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*

Te koop aangeboden
FORD CAPRI 2300

bouwjaar 1973

GARAGE KURZ
Industrieweg 6 - Vorden

telefoon 05752- 1 649

Te koop: l ha. 40 kuilgras.
G. J. Arfman, Wildenborchse-
weg21, telefoon 6732

Stenderkosten
een goede bolknak
50 stuks ........ 18,-

SIGARENMAGAZIJN
"De 01de Meulle
Fa. v.d. Wal, telefoon 1301

Stomerij voor Vorden
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

o. JONGE v/d EELAART

COEBERGH BESSEN

24 PIJPJES GROLSCH

AHC
IÜ

zondag 20 Juli

JACK JERSEY

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461
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CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 17 juli 1980
42e jaargang nr. 20

I9atlp
The smallesl international newspaper with Ihr shortest l i fe I**ui> H: Mnnday 30th June 1980

Het komité, dat zich bezig gehouden heeft met de organisatie van de 2
ekskursies voor de deelnemers aan de Olympische Spelen voor Gehandi-
capten in Arnhem, dankt hierbij de Vordense bevolking hartelijk voor
hun medewerking in welke vorm dan ook gegeven.
Dankzij u hebben meer dan 100 gehandicapten een onvergetelijke dag ge-
had. Hoe onvergetelijk kunt u lezen in het volgende stukje, overgenomen
uit het Olympisch Dagblad, "Olympic Village Daily", van 30 j.l., getiteld
"What a welcome".

"Meer dan 65 deelnemers in 3 bussen
begonnen op vrijdag j.l. aan de 8-kaste-
len ekskursie. De bussen reden door de
regen naar het Gelderse dorp Vorden,
waar iedereen hartelijk welkom werd ge-
heten door de Nederlandse organisato-
ren van de ekskursie. Begeleid door één
van de wethouders, reden zij langs de
kastelen. Maar dit was niet hét hoogte-
punt van de ekskursie.
De plaatselijke ponyklub had een spe-
ciale demonstratie georganiseerd voor
de bezoekers. Om er zeker van te zijn
dat elke deelnemer een goede herinne-
ring zou bewaren aan dit evenement,
hebben de ruiters van de ponyklub het
mogelijk gemaakt dat ook de blinden de
pony's konden aaien en er zelfs een ritje
op konden maken. Voor sommige men-
sen was dit zelfs de eerste kennismaking
met een pony.
Daarna brachten de bussen het gezel-
schap naar een boerderij, waar ze wer-
den ontvangen door de eigenaars en
stukjes kaas van plaatselijke makelij
kregen aangeboden. Na kasteel Vorden
van buiten te hebben bezichtigd, ging ie-

dereen weer terug naar een plaatselijk
café, waar de Vordense volksdansgroep
optrad en typische hollandse hapjes
(bitterballen!) werden aangeboden bij
een drankje.
Gedurende de gehele ekskursie bleek
duidelijk dat de inwoners van Vorden
werkelijk alles hadden gedaan om het
hun gasten aangenaam te maken.
Indien men geïnteresseerd is in deze dag-
tour (die gratis is voor deelnemers en be-
geleiders, wordt deze herhaald op 3 juli
a.s. Uw hostess beschikt over alle inlich-
tingen."
Deze 2e ekskursie heeft inmiddels plaats
gehad en was wederom een groot suk-
ses. Het programma was identiek aan
het vorige op één punt na: ditmaal kreeg
het publiek de gelegenheid om met de
"Knupduukskes" mee te dansen. De
rolstoelenpolonaise vormde hierbij het
hoogtepunt: behalve Arnold, de Deense
blindengeleidehond, ging iedereen de
dansvloer op en, afgaand op het oorver-
dovend applaus, hebben de deelnemers
aan deze 2e tocht ook weer intens geno-
ten.

Inwoners van Vorden, namens al deze
mensen heel hartelijk dank voor uw
hulp en medewerking. We kunnen er
trots op zijn dat wij als dorp Vorden een
steentje hebben kunnen bijdragen aan
het welslagen van deze Olympische Spe-
len.
Hoewel zij dit niet zullen lezen, willen
wij ook hulde brengen aan de "Olym-
pische schauffeurs", die zich vrijwillig 3
weken lang met zoveel enthousiasme in-
gezet hebben en letterlijk veel zwaar
werk hebben verricht.

Tot slot een overzicht van de landen die
Vorden bezocht hebben:
Ie tocht
Australië (7) - Egypte (4) - Engeland (4)
-Ethiopië (1) - Hong Kong (13) - Israël
(4) - Kenya (3) - Nederland (9) -
Tsjechoslovakije (3) - IJsland (16) -
Zwitserland (1)

2e tocht
Amerika (2) - Denemarken ( 7 + 1
hond) - Duitsland (5) - Jamaica (3) - Ne-
derland (7) - Oostenrijk (5) - Spanje (6) -
Zweden (6) - Zimbabwe (3) - Zwitser-
land (9)
Totaal: 108 personen.

Touwtrekkampioenschap
van Vorden
woensdag 23 juli
Vorden zal op woensdagavond 23 juli
geheel in het teken van de touwtreksport
staan. De plaatselijke touwtrekvereni-
ging Vorden - een van de oudste uit de
Achterhoek - organiseert dan namelijk
de kampioenschappen touwtrekken van
Vorden. Dit evenement krijgt nu een
min of meer nationale betekenis omdat
een aantal prominente clubs aan de tou-
wen zullen komen. Er komen liefst vier
bondsploegen, die op het terrein achter
de Bleek (bij de brandweerkazerne) hun
krachten met elkaar gaan meten.

Aan de start verschijnen de ploegen van
Bekveld uit Hengelo, EHTC (Hall-
Eerbeek) ̂ fcosterwij k uit Zelhem en
Vorden. >Be ploegen trekken met een
640 kg. team. Bekveld is ontegenzeggen-
lijk favoriet, omdat men vorig jaar de
Grote Prijs van Vorden won. Ook in de
nu onlangs afgelopen zomercompetitie
van gew^MOost van de Nederlandse
TouwtrekT^s Bond, gooiden de Henge-
loers hoge ogen. Ook Vorden komt met
een sterk team en is in eigen home heel
wat mans.

Verder zullen ook de jeugdteams van
genoemde vier verenigingen met elkaar
uitmaken wie de Jeugdcup van Vorden
zal krijgen. De winnaars mogen zich
Kampioen Vorden 1980 noemen

Veel belangstelling voor
Staringavond
De zogenaamde "Staringavonden" die gedurende het zomerseizoen enke-
le malen in vorden worden gehouden, mogen zich steeds in een grote be-
langstelling verheugen. Deze week waren er niet minder dan 150 vakantie-
gangers naar de Kapel in de Wildenborch getogen om daar het wel en wee
te ervaren van dichter Anton Christiaan Winand Staring, die een reeks vN
jaren op kasteel de Wildenborch heeft gewoond.

VVV - voorzitter de heer Eyerkamp be-
groette de gasten 's avonds om half acht
in de houten Kapel en gaf daarna de lei-
ding van de avond over aan ds. Krajen-
brink. Hierna volgde - onder leiding van
ir. Staring, die de huidige bewoner van
het kasteel en nazaat van de dichter en
de beide tuinlieden - een wandeling door
het fraaie park en de tuinen rondom het
kasteel. Tijdens deze drie kwartier du-
rende wandeling genoot men van de
fraaie natuur, de grote bomen en boom-
groepen uit de tijd van de dichter en de
unieke Libanese ceder. De dichter
A.C.W. Staring, dieleefde van 1767 -
1840 en wel genoemd werd de dichter
van de Wildenborch, leefde hier vele ja-
ren. Zijn vader Damiaan Hugo Staring
kocht het landgoed De Wildenborch in
1772.

Na terugkomst werd koffie geserveerd
in de Kapel door bedienden in oud-
Gelderse klederdracht gestoken. Domi-
nee J.C. Krajenbrink, Hervormd predi-
kant te vorden gaf een kort overzicht
over leven en werken van de dichter Sta-
ring en las enkele gedichten voor, onder
meer de Hoofdige Boer, Herdenking, de
Kranen vlucht en het Oogstlied, bene-
vens enkele puntgedichten. De avond
werd besloten met een fraai klankbeeld
vervaardigd door de Vordense fotograaf
Johan Dolphijn, over de Wildenborch
en de bosrijke landelijke omgeving van
het achtkastelendorp Vorden. De heer
Eyerkamp sprak een dankwoord. Op
dinsdag 29 juli is de volgende Staringa-
vond gepland.

Avondwandeling:
28 deelnemers
Gelokt door het betere weer trok de we-
kelijkse avondwandeling van de VVV
j.l. maandagavond 28 deelnemers. Zij
wandelden onder leiding van de heer
Wuestenenk door de prachtige omge-
ving van het achtkastelendorp. De
avondwandeling, die op donderdag j.l.
bij Den Bramel werd uitgesteld, gaat nu
wel door. Onder leiding van de heer
Terpstra wordt onder het motto "Kent
uw bomen" een wandeling langs het
landgoed Den Bramel gemaakt.

Geslaagd
- Op 2, 3 en 4 juli deed mw. G. A. M.
Leuverink-Eykelkamp, woonachtig te
Vorden, in Utrecht examen voor Cou-
peuse costuum- en mantelvak, deel l
(practisch gedeelte). Zij slaagde hier-
voor. In januari jl. behaalde zij reeds
deel 2 (theoretische vakken).

Burgelijke stand
Ondertrouwd: H. J. Eggink en G.
Tjoonk
Overleden: R. G. B. Beunk, oud 92 jaar

Vijftig gasten op bezoek
bij boer Mennink
Landbouwer A. G. Mennink aan de
Galgengoorweg 19 in de buurtschap de
Wildenborch kreeg maandagavond
ruim vijftig vakantiegasten op bezoek,
die in het kader van het VVV-program
een kijkje mochten nemen op zijn ge-
mengde bedrijf. Vanaf vier tot zes uur
konden de gasten alle op de boerderij
voorkomende werkzaamheden meema-
ken. Tussen de bedrijven door vertelde
zoon Reint Mennink en zijn vrouw al-
lerlei over zijn bedrijf. Zowel in de
loopstal met 55 roodbonte (MRIJ)
melkkoeien, als in de vaJtensschuur,
waar 350 mestvarkens lier^p? knorren,
werden zeer geanimeerde gesprekken
gevoerd en beantwoordde de boer de ve-
le tientallen nieuwsgierige vragen naar
volle tevredenheid. Over twee weken,
op maandag 28 juli zal er^rer gelegen-
heid zijn tot bezichtiging.^^

Geslaagd
Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, fa-
culteit Diergeneeskunde, slaagde onze
plaatsgenoot de heer B. W. Kettelerij,
Ruurloseweg 15 voor dierenarts.

Bent u nog geen abonnee
van het weekblad Contact
Als u zich nu opgeeft als abonnee ontvangt u we-
kelijks Contact voor slechts f 10,— tot eind de-
cember 1980.

U blijft dan op de hoogte van het plaatselijk gebeuren en
de enorme aanbiedingen van de plaatselijke winkeliers.

Ondergetekende geeft zich op als abonnee voor f 10, -
tot eind december 1980

Lever deze bon in aan ons kantoor Nieuwstad 12 Vorden
Drukkerij Weevers b.v.
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OPRUIMING HEBBEN WIJ NIET
VOOR U WEL UIT ONZE COLLECTIE SPEC.

AANBIEDINGEN ZOALS MATRASSEN

GORDIJNSTOFFEN
Velours Doree
4 kleuren, van 34,75 nu p.mtr.

Kamerhoog van 71,30 p.mtr. nu 59,75 p.mtr

Slaapkamer tapijt
2 kleuren, 400 cm breed

meeneemprijs

gelegd

49,- p.mtr.

p.mtr.

100% Nylontapijt
400 cm breed, 3 kleuren
collectieprijs 139,-

nu 109,- gelegd

80 x 190van322,-nu

90 x 190 van 362,-nu

730 x 190 van 524,-nu

140 x 200 van 620,- nu

POLYETHER MATRAS
SG. 40 MET SCHAPENWOL AFDEKKING

80 x 190 nu 189f- 140 x 190 nu

90 x 190nu 209,- 140x200nu.

130 x 190nu.. ..305.'

295,-
325,-

' 475.-
565,-

Streepstof
120 cm breed, 3 kleuren, van 26,90 nu 22,95
Gordijnstof
120 breed, 100% acryl, 1 kleur

van 28,95 nu p.mtr.

330.
355,

Kamerhoog
3 kleuren, 100% acryl, van 89,50 nu 49,75

zuiver scheerwollen gezinstapijt

400 cm breed, 3 kleuren nu dtOSIf" incl. leggen

Nylon Velours tapijt
400 cm breed, 5 kleuren, collectieprijs 97,50 per meter

meeneemprijs /5)f~ p.mtr.

gelegd OÖf" p.mtr.

Desso Zamora
Nylontapijt, 400 cm breed, 3 kleuren
collectieprijs 179,- nu 149f" incl. leggen

HOOFDKUSSENS
Veren 2stukS

Dacra 2stukS

DacraHollafihstuks

100% Zuiver scheer wol tapijt
400 cm breed, 3 kleuren, op dubbel jute
collectieprijs 479,- nu r incl. leggen

35,00
37,50
59,00

90% GANZENDONSDEKBED
uitv. Carree

1 persoons van 444,- nu

2 persoons van 642,- nu 595,-

SYNTHETISCH DEKBED 1 persoons.„„ .49,75
DRALON DEKENS vanaf 39,95
HANDDRUKSPREIEN 2 persoons vanaf 25,00

Verder diverse gordijnstoff en
van 7,50 10,- en 12,50 p.mtr.

SPECIALE KNALLERS ZIJN

Linnen Cretonne 120 breed van 34,50
nu l/^Sfö p.mtr.

Gedessineerde moderne Velours
120 breed, van 89,75 p.mtr. nu p.mtr.

Onze opruiming begint 17 juli a.s.



in dames-heren
en kindermode

Raadhuisstraat 22, Vorden Telefoon 1367

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

kleinwild? Met pantoffel, oude krant, handdoek,
insecticiden, kleefstrook, 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.

' Een wettig gedeponeerd handelsmerk van © Munter Douglaa

Tuinen van de Wiersse-
Vorden open op zondag 20 ju-
li en maandag 21 juli, van 10-
17 uur. Entree ƒ 2,50 p.p.
Gratis parkeren in de schaduw.

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

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

y

SUPER
goedkoper bij:

KEUNE
Nijverheidsweg, Vorden

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

Bedrijfswagen huren?
Kies het zekere voor het onzekere,

kies Mercedes-Benz.
Huur-bestel-

wagens krijgen
heel wat te ver-
duren. Daarom
is het niet ver-
wonderlijk dat
heel wat huur-
wagens Merce-
des-Benz heten.

Juist onder de zwaarste omstan-
digheden is Mercedes-Benz in z'n
element. Huur daarom het
zekere voor het onzekere. Huur een
Mercedes-Benz.

Groeneveld verkoopt en
repareert Mercedes-Benz.

Natuurlijk moet ook een
Mercedes-Benz huur-bestelwagen
perfekt onderhouden worden.

En waar gebeurt
dat beter dan
bij het officiële
adres waar ze
verhuurd en ver-
kocht worden?

Groeneveld
heeft 14 getrain-
de Mercedes-

Benz specialisten in dienst, die er met
de modernste uitrusting voor zorgen
dat u uitsluitend met perfekt onder-
houden, betrouwbare Mercedes-Benz
bestelwagens de garage uitrijdt.

Groeneveld en Mercedes-Benz...
een dubbele garantie voor zorgeloos
huren! .

^̂  Automobielbednjf _ -

Groeneveld

LM.B. EEFDE GAAT VERHUIZEN
Met ingang van maandag 4 augustus a.s. gaan wij ons
nieuwe bedrijfspand Industrieweg 13 te Vorden betrekken.
Wij zullen niet alleen van plaats, maar ook van naam
veranderen. Vanaf die datum gaan wij verder onder de naam

LM.B. VORDEN
Wij hopen u van daaruit een nóg accuratere service te
verlenen dan u reeds van ons gewend was, gezien de
moderne opzet van ons nieuwe bedrijf.

Door tijdgebrek zijn wij niet in staat het tijdstip van
ingebruikneming te laten samenvallen met de officiële
opening; te zijner tijd zult u hier zeker meer van horen.

Voor diegenen die nog geen kennis met ons bedrijf hebben
gemaakt:
Wij voeren het dealerschap van:

David Brown Case tractoren
Dalla Bona landbouw kranen
Jones persen
Berault Lepine bietenoogstmachines
en een compleet assortiment machines voor weide- en
akkerbouwbedrijven.

In verband met onze verhuizing zijn wij 31 juli + 1 en 2
augustus gesloten.

Ons toekomstig adres is:
Industrieweg 13 - 7251 JT Vorden - tel. 05752-3163

Namens L.M.B. Eefde,
G. Verbeek

De Stoven l, 7206 AX ZUTPHEN. Tel.:05750 - 20344.

Kies het zekere voor het onzekere... Kies Mercedes-Benz

Het hangt weer voor u klaar,
komtu/maar!

Huizinga
administraties/verzekeringen

ALI EVERZEKERINGEN
BELASTINGZAKEN
DESKUNDIGE BEDRIJFSADVIEZEN
AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKING

Dorpsstraat 20, telefoon 05752-1463

JAPONNEN HALVE PRIJS

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Een put laten slaan en een hydrofoor installe
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
• kompakte afmetingen, overal te plaatsen • geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig • bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden» géén onderhoud* binnen 1 % jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS
' Undeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730
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Grandioze zomeropruiming bu
"w w /O IVx/lHIl̂ J en nog meer op onze

dames- heren- en kinderkonf ektie

enorme koopjes in mantels - japonnen etc. t-shirts - spijker- en
ribbroeken

10%

RUURLO

op ondergoed - foundation

huishoudgoed en alle niet afgeprijsde artikelen

Huur
Mister Steam
en reinig zalf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenkl
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

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

Te huur na 15 augustus: sta-
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

AFWEZIG
van 12 juli t/m 3 augustus

mevr. A. LEEFLANG
pedikure

Telefoon 2737

L.P.C.
goedkoper bij:

KEUNE
Nijverheidsweg, Vorden

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

Radio/
TV-serviee
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

GEMEENTE VORDEN
RECTIFICATIE

Ter voldoening aan artikel 28, lid 6 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, ligt vanaf maandag 21 juli
1980 gedurende één maand, ter gemeentesecretarie
voor een ieder ter inzage, het besluit van Gedeputeer-
de Staten van Gelderland d.d. 12 oktober 1977, nr.
15121/534-RO-106, waarbij goedkeuring is verleend
aan het besluit van de Raad dezer gemeente d.d. 29
juni 1976, strekkende tot vaststelling van het bestem-
mingsplan "Vorden 1975".

Goedkeuring is onthouden aan een op de plankaart in
rood omlijnd plandeel.

Gedurende bovengenoemde termijn van een maand,
kunnen degenen die zich tijdig met bezwaren zowel
tot de gemeenteraad als tot Gedeputeerde Staten heb-
ben gewend, beroep instellen bij de Kroon. Gelijke
bevoegdheid komt toe aan degenen, die zich tijdig tot
Gedeputeerde Staten hebben gewend met bezwaren
tegen de wijzigingen, welke bij de vaststelling van het
bestemmingsplan in het ontwerp-plan zijn aange-
bracht, alsmede aan een ieder die bezwaren heeft te-
gen de gedeeltelijke onthouding van goedkeuring
door Gedeputeerde Staten. De beroepschriften die in-
middels tegen het bestemmingsplan zijn ingediend,
blijven overigens gehandhaafd.

De eventuele beroepschriften moeten worden gericht
aan Hare Majesteit de Koningin, doch dienen - zo
mogelijk in tweevoud - te worden ingediend bij de Af-
deling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad
van State, Binnenhof l, 's-Gravenhage.

Vorden, 17 juli 1980

De loco-burgemeester van Vorden,
H.A. Bogchelman

Wilt u bijverdienen?
aangeboden voor de avonduren,
dagelijks van 17.15-21.00 uur:

PRODUKTIEWERK
in onzezagenj.

Voor informatie:

Houthandel
B.H. Wesselink en Zn. bv.
Ruurlo, tel. 05735-1395

Desiree
meer dan alleen een ring

Siemerink
Juwelier/Opticien, Zutphenseweg 7, Vorden

telefoon 1505

Trettige
vakantie

Doe de voordelige stap voor uw voeten, kies een fijn paar
extra in de opruiming bij Wullink.

Door 't slechte weer nu extra laag geprijsd.

Wij
wensen u een
prachtvakantie.
Veel zon en zo,
geen depressies
of pech onderweg.
En dat u bruin en
tevreden mag terugkeren.

Maar vertrek niet zonder zo'n onmisbare
reisverzekering.
Al vanaf f 1,50 per persoon per dag verzekert u
zich voor o.a. ongevallen, dokterskosten en
bagage. Even een telefoontje
en wij maken de polis voor u klaar.

.IK1N8MI

MAKELAAR-TAXATEUR ONROERENDE GOEDERE

10En natuurlijk

op schoenen buiten de opruiming.

Wullink Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - telefoon 1342 - Vorden

TIJDENS DE

^̂ .̂ •Ĵ Bk'̂ l̂ .'V ^ ^_ L̂ ^— ^^^

Verschillende dansen

Een zeer gevarieerd dansprogramma
met een internationaal karakter,

waarmee men overal uit de voeten kan
in en ook buiten Nederland.

Eenheid bij de N.B.D. spreekt voor zichzelf
en geeft veel voordelen voor een ieder,

die er een soort cursus volgt, zo ook de disco.

Leer het bij

Th.A. HOUTMAN (dansleraar)

2 + 3 ZITS BANKSTEL ieder nu 2650,-
2 ZITS LOSSE BANKEN nu vanaf 580,-
TAFEL + 4 STOELEN eiken, zadelzit nu 875,-

KOLOM TAFEL + 4 STOELEN eiken, biezen zitting nu 998,-

LADEKASTJES vanaf 129,-
FAUTEUILS leder vanaf 399,-

FAUTEUILS stof vanaf 349,-

1 PERSOONS BEDDEN massief vuren, incl. bodem nu 98,-

MATRASSEN 1 persoons, S.G. 30 nu 109,-

DONS BEDDEN 65% dons 1 persoons nu 195,-

2 persoons nu 295,-

MEENEEMMEUBELEN:

TIENER BUREAUS 85,00
BOEKENKASTEN 69,50
2 DEURS KASTEN % hang, % leg 159,50

LAMMERS
Meubelen - Tapijten • Ledenwaren
Burg. Galleestraat 26 - Vorden -telefoon 1421

*

*j*

*.
4*
j*
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$
fc
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FANTASTISCHE SEIZOEN OPRUIMING BIJ DE GROTE
Vele koopjes in

JAPONNEN - BLOUSES - ROKKEN - MANTELS
en ook in de STOFFEN AFDELING

50% korting en vaak wel meer
dan dat

MATEN SPECIALIST i
*

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

P.S. £

de opruiming
begint <£

donderdag

17 juli a.s. Ü

ê



CONTACT DERDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 17 juli 1980
42e jaargang nr. 20

Honderden gasten zagen olderwetse
e in Vorden

gisteravond is tegen zeven uur een eind gekomen aan de "vriegezellen-
tied" van de 31-jarige Marinus van Enzerink, agrarisch deskundige uut
Vodden en Frida van Peppelbrugge, old 28 joar, van beroep verzorgster
van olde mansluu en vrouwluu. In de romantische boerderij nabij kasteel-
raadhuis Vorden voltrok Evert Jan Eigenheimer tot Bloemkool, waorne-
mend ambtenaar van de burgerlijke stand, in het dagelijks leven verkoper
van sla, komkommers en radieskes, het huwelijk tussen de beide verlief-
den.

De Vordense VVV had met deze
folkloristische oud-Gelderse "boeren-
brulfte" een goede keus gedaan; enkele
honderden vakantiegasten en ingezete-
nen woonden deze oude traditie bij. Te-
gen half zeven was men getuige van het
"bruudhalen" aan de Stationsweg nr.
6. Marinus van Enzerink stapte met zijn
ouders Gart Jan Enzerink agrarisch des-
kundige in ruste en Jenneken Vliegen-
vanger, in de kleedwagen. Voor op de
bok zat koetsier Hendrik Jan Schouten,
terwijl de familie, breur en zusters enz.
volgden in de koets met op de bok Gait
te Velthuus en palfrenier Donker. Wil-
lum Lindenschot begeleidde de stoet
met de trekdeuze.
Op Schuttestraat 2 werd de bruid ge-
haald: Frida van de Peppelbrugge met
haar ouders Bernardus Hendrikus, van
beroep huuzenbouwer, en Gerdina Kip,
interieurverzorgster.
Het huwelijksgeschenk van de bruid, de
bruidskoe "Carolien", een puike rood-
bonte, werd aangeboden en daarna trok
de stoet kompleet met bruidspaar, ou-
derparen, de trekdeuzekeerls, koe en fa-
milie naar de kasteelboerderij. De boe-
renkapel de Achtkastelendarpers bege-
leidden de stoet.
De trouwplechtigheid in de tot raadszaal

omgetoverde boerderij werd door vele
gasten gevolgd; ook de gehele familie
was aanwezig. Ambtenaar Evert Jan
Eigenheimer tot Bloemkool, gesierd met
fraaie bolhoed, brilletje en snor richtte
zich in een gloedvolle toespraak tot het
bruidspaar en voltrok het huwelijk na
een volmondig jao van beiden.
De ambtenaar gaf hen nog wijze raadge-
vingen en overhandigde tot slot het
trouwboekje met de opmerking dat op
het gemeentehuus een tweede exemplaar
te kriegen was veur half geld als de an-
dere vol was...! Nadat ook de weder-
zijdse ouders hadden geteikend - een
van hen: "ik zal maor un kruusken ma-
ken" - ging de bruidsstoet naar boerde-
rij 't Schimmel, waar het bruilofsfeest
werd gehouden.
Onderweg moest men nog twee keer
stoppen omdat er een touw over de weg
hing; naar oud gebruik moest hier eerst
een "olde kloare" door de
brulfteneugers worden geschonken
voordat men verder mocht. In de grote
tot bruiloftszaal versierde melkstal van
de familie Harmsen ('t Schimmel) kon-
den velen het feest verder meemaken.
Gerritjen Brummelstruuk (mevr. van
Til-Klumper) gaf - na een welkomst-
woord van V V V-voorzitter G. W. Eyer-

kamp - als "proatster" voor de mikro-
foon duidelijke toelichting omtrent de
gebruiken bij deze Gelderse brulfte.
Zoals de taak van de brulfteneugers, het
aanbieden van de kado's, het opsleden
van de witte zakdoek, het optreden van
de spölleman, enz. Gait Jan ging nog
evene met de pette rond maar dat lever-
de slecht^^iven cent en "un pepper-
muntjen'^^5. Zelfs de bruudskoe Caro-
lien kwam nog voor het voetlicht en het
kersverse echtpaar, familie en buurte
moest haar keuren, het zogenaamde
"vetpriezen".
Na de d^^ van bruid en bruidegom
werd het^reest voortgezet, beurtelings
met een optreden van de Achtkastelen-
darpers en Knupduukskes. Ook de vele
gasten kwamen nog aan bod en moch-
ten met begeleiding van de trekdeuze-
keerls meedoen met de oude dansen. De
Vordense VVV heeft hiermee veel suk-
ses gehad. Duidelijk is komen vast te
staan dat de oude gebruiken ook voor
de hedendaagse bevolking toch iets aan-
trekkelijks hebben waar men echt van
kan genieten.

Vordense kermis
en braderie
Van donderdag 17 tot en met zaterdag
19 juli wordt de z.g.n. Vordense kermis
gehouden. Op het marktplein verrijst
een groot Lunapark met allerlei attrac-
ties. Tevens is er donderdagavond een
grote braderie langs de Dorpsstraat met
onder meer oude ambachten, optreden
de boerenkapel Achtkastelendarpers
enz.

Heure Oostelijk
touwtrekkampioen in Zieu-
went
Heure uit Borculo heeft dit seizoen de Oostelijke Touwtrektitel in de 720 kg. klas-
se gewonnen, na een zeer felle strijd met de rivalen: Eibergen en Bekveld. In de
560 kg. klasse wist Eibergen gelijk te komen met Vorden en moest na een beslis-
singsduel Vorden de titel aan de mannen van Jan Groot \\assink laten. Succes was
er nogmaals voor het Eibergse-team, dat in de 640 A-klasse kampioen werd en
hierdoor de nationale titel van 1979 prolongeerde.

Het laatste (achtste) touwtrektoernooi
van deze zomercompetitie van gewest
Oost van de Nederlandse Touwtrekkers
Bond speelde zich af op het fraaie sport-
complex "De Waareise" in Zieuwent,
waar de plaatselijke vereniging DES
voor een uitstekend organisatie zorg
droeg. Men had de weergoden op zijn
hand, terwijl het publiek in grote getale
present was en men "waar voor zijn
geld" kreeg. Het evenement werd 's
morgens om tien uur door DES-
voorzitter Aloys Spekschoor geopend.
De standen werden op een groot score-
bord overzichtelijk bijgehouden.
In de 720 kg. klasse ontspon zich het
grote gevecht tussen de kanshebbers
Heure-Eibergen en Bekveld. Bekveld en
Heure deelden in hun eerste ontmoeting
de punten, terwijl Bekveld ook tegen Ei-
bergen tot een gelijkspel kwam: 1-1.
Heure won daarna van Eibergen maar
moest tegen Twente l verrassend door
de knieën. Tenslotte kwamen zowel
Heure, als Eibergen en Bekveld met ie-
der negen punten bovenaan. De Borcu-
loers hadden hieraan voldoende om zich
Oostelijk Kampioen te kunnen noemen.
Voor trainercoach Jan Willem Bröcker
en zijn mannen een verdiend succes.
Hierdoor zijn zowel Heure als Bekveld
en Eibergen gemachtigd om uit te ko-
men in de nationale na-competitie,
waaruit tenslotte de Nederlandse kam-
pioen tevoorschijn komt.
Eindstanden 720 kg. klasse: l en Ooste-
lijk kampioen Heure uit Itosulo, Bek-
veld Hengelo (G), EibergJ^pL Twente
l, 3. EHTC Eerbeek, 4. Hofboys,
Twente 11 was afwezig.
In de 560 kg. klasse werd de spanning
tot het laatst bewaard; Bekveld wist het
dagkampioenschap in de^kht te sle-
pen, maar kwam nu VorSPen Eiber-
gen in aanmerking; daar deze gelijk
stonden met 92 punten moest een beslis-
sing worden vertrokken waarbij Eiber-
gen over de langste adem beschikte.
Eindstand 560 kg. klasse: 1. Bekveld, 2.
Vorden, 3. Eibergen, 4. Heure en Eri-
chem, 5. Bathmen, 6. Bekveld 11, 7.
EHTC

In de jeugdklasse werd ook fel gevoch-
ten om de titels. Bekveld werd nu zowel
dag- als oostelijk kampioen in de A-
Klasse maar kon ook in de B-klasse
eerste worden. Een fraai succes voor de
Hengelose jeug.
Einstand Jeugd A: 1. Bekveld, 2.Trek-
lust en Heure, 3. Bisons, 4. Erichem, 5.
Oosterwij k
Eindstand Jeugd B: 1.Bekveld, 2. Eiber-
gen, 3. EHTC, 4. Bathmen en Heure, 5.
Vorden.

In de C-klasse wist Eibergen zowel dag-
als oostelijk kampioen te worden.

Eindstand C-klasse jeugd: 1. Eibergen,
2. Vorden, 3. EHTC-A, 4. Erichem, 5.
EHTC-B.
Na de middag kwamen de 640 kg. ploe-
gen in aktie. In de A-klasse slaagde Ei-
bergen er in om de Beltrumse Bisons de
baas te blijven. Ook prolongeerde Ei-
bergen hiermee de nationale titel.

Eindstand 640 A: 1. Eibergen, 2. Bi-
sons, 3. Bekveld, 4. Bussloo, 5. DES, 6.
Bathmen en Erichem, 7. Vorden.
Okia uit Holten zorgde voor de nodige
spanning in de 640 B-klasse en eindigde

met EHTC verrassend bovenaan. Het
team van Noord wij k liet het deze mid-
dag afweten en verspeelde hiermee zijn
kans op de titel. Die ging nu naar Okia.
Eindstand 640 B-klasse: 1. Okia en
EHTC, 2. Eibergen, 3. Heure, 4. Bi-
sons, 5. DES, 6. Noordijk.
De kampioenstitel in de C-klasse ging
naar Erichem dat ook bovenaan in het
dagklassement eindigde.
Eindstand 640 C-klasse: 1. Erichem, 2.
Treklust, 3. Vorden en Bathmen, 4. Bi-
sons, 5. EHTC.
Twente toonde zich heer en meester in
de D-klasse en werd eerste met 11 pnt.
en veroverde hierdoor ook de oostelijke
titel.
Eindstand 640 D-klasse: 1. Twente, 2.
Oosterwijk, 3. Bussloo, EHTC en Okia,
4. Eibergen, 5. Oosterwijk.
Na afloop werden de kampioensploegen
uit het Gewerst Oost gehuldigd door
Oostelijke voorzitter Peter Berenpas.
Zij kregen de bekers en bloemen van
verschillende verenigingen. Voor de mu-
zikale omlijsting zorgden het Tamboer
corps met drumband en majorettes van
Zieuwent en de Harmonie Zieuwent-
Mariënvelde.

Vakantie
De komende tijd gaan onze medewerkers ieder opz'n beurt met va-
kantie. We zijn dus niet gesloten, maar blijven voor u klaar staan.
Zou u ons willen helpen deze periode zo goed mogelijk door te ko-
men door uw advertenties op tijd te brengen en uw drukwerk met
een iets langere levertijd te bestellen? Alvast onze hartelijke dank.
Tevens maken wij van deze gelegenheid om ook u een goede vakan-
tie te wensen. DRUKKERIJ WEEVERS B.v.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Od'n Jan hef de vekansie d'r ok op zitt'n, of d'r op zitt'n eigenluk neet maor
hee is wd weer in huus. Dat was now wd neet hdemad de bedoeling maor
jao wat wo'j met zo'n zommer. 't Was van 't veurjaor allemaole begonn'n.
Zee woü'n 's un keer hed wat anders as dat zee gewend waam. De leste jaom
was e altied met zien vrouw en de beide jonges in 'n hotd of pension op ve-
kansie ewes. Eeers op de Vduwe later wat wieter weg nao Amdand en de leste
jaorn nao 't buutenland. Hee wis now wd hoe 't t'r in 't Sauerland of Swar-
zwald uutzaog en daor 't ett'n smaken. Maor de jonges wodd'n groter en die
vonn'n d'r zuutjesan niks meer an. Die woü'n wd us wat anders as bi'j 'n std
van die okte zakk'n an taofd zitt'n ett'n. As 't an eu ld gingen ze op eigen
höltjen trekk'n met un tentjen achter op de fletse, maor Jan von eur daor nog
net jonk zat veur.

Daorumme hadd'n ze dit jaor zdf un bungaloo-tente aneschaft, dan kreeg e
de jonges teminste nog weer met en veur eur zdf was 't ok 's wat anders. In de
mdmaond hadd'n zee de tente al uuteprobeerd op 'n camping achter Laorne,
maor zo 's van vri'jdagaovund tot zondagaovund. Too was 't eur hed bes be-
vall'n, dat leaven zo in de natuur, 't Was wel neet al te warm ewes maor mooi
dreuge, 't enugste wao'j veur op moss'n pass'n was bosbrand. Met de gedach-
te hieran bunt zee veurugge wekke zondag vetrokk'n nao Limburg, argens in
de buurte van Valkenburg, 't Zunneken schen volop en Od'n Jan zaog al drie
fijne wekk'n veur zich, zolange zoll'n ze hier blieven althans dat was de bedoe-
ling. Maor 's maondags begon 't al. 't Ene schip met zoere appels nao 't ande-
re trok langs de loch en trok de kleppe baoven eur los. Un hde wekke lang hef
Od'n Jan 't vol ehofl'n. Too had e de pokkd wd zo vake nat ehad dat de
boek t'r van vd had. De tente was ok neet zo waterdichte as dat ze urn vekon-
dugt hadd'n. Langs de stangen lekk'n ow 't water op de kop en un paar keer
oaver had e d'r 's nachs uutemot um un gruppe urn de tente te graven anders
waar'n ze wegespuuld. Bi'j dat karwij was e ok nog uuteglierd en languut op
'n boek in 't water evall'n. Op 't leste waam ze zo wied ewes dat ze gin dreu-
gen draod meer an 't lief hadd'n. De jonges vonn'n d'r zowaar niks meer an.
Too 't zaoterdag dan ok maor effen iets dreuge was heb ze de bod maor ope-
brokk'n en op huus an ekard.

En dat huus hef Od'n Jan nog nooit zo ewaardeerd as zondagmargen too hee
wakker wier in zien eigen bedde en de reagen tegen de roeten van de slaopka-
mer kktter'n. Maor zo zal 't t'r wd meer gaon bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.

Bliksemverkoop toonzaalmodellen
Kwaliteit voor werkelijk hele
aantrekkelijke prijzen

* ZITGROEPEN
* FAUTEUILS
* EETHOEKEN
* BERGMEUBELS
* TAPIJTEN
* GORDIJNEN
* COUPONS

BEKENDE MERKEN ZOALS

LEOLUX ARTIFORT MONTIS ARFLEX

PLOEG BOUSSAC KROMMENIE

SLECHTS 3 DAGEN - ZOIETS MAG U NIET MISSEN!

WANNEER?

DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

17 JULI 8.00-18.00 UUR
18 JULI 8.00-21.00 UUR
19 JULI 9.00-16.00 UUR

(OOK TIJDENS BRADERIE)

signatuur van beter woonkomfort
vorden, dorpsstraat 22, tel. 05752-1314
warnsveld, rijksstraatweg 108, tel. 17332

WAAR!

IN HET VOORMALIGE

JEUGDCENTRUM INSULINDELAAN
VORDEN



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 -l- 2-zitskombinatie
van massief eiken met losse zit- en rugkussens

j/an een uitzonderlijke leerkwaliteit.
(3+1+1 -zitskombinatie )

2495.-
2895.-

998.-
Bijpassende eiken salontafel waarvan het blad met plavuizen
ingelegd is. (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,
Eetkamertafels restanten, nu 98,

Restanten tapijttegels uitzoeken 0.98 p.st.

Restanten VÏtrage uitzoeken 2,00 p.st.

Restanten overgordijnenstof
uitzoeken

HOEKKOMBINATIE:
uitgevoerd in een soepele hoogwaardige
kwaliteit rundieder
ALS 2 + 3Z/TS

STUNTPRIJS 2795,-

2 deurs linnenkast % hang, % ieg
meeneemprijs

met schuif deuren meeneemprijs

keil kaSt 170 hoog, 80 breed

grenen struktuur 75,

grenen struktuur 129,

Prima synthetisch dekbed
HOLLOFILL KAROSTEP
non allergisch

1 persoons 4o/2oo
2 persoons 200/200
Couvertures vanaf

tijk 100% katoen

85,-
115,-
29,95

SLAAPKAMER:
MASSIEF EIKEN FRONT
LEDIKANT 140/200
2NACHTKASTJE + BOVENBOUW (ietsbeschadigd)

van 1435,-

STUNTPRIJS 895,-

Couponnen tapijt
400 cm breed in diverse lengtes

40% m 80%kortingen van

Hoofdkussens:
27,50
30,00

Polyester f iberfill 2 stuks

Veren kussens 2 stuks

Tienerkamer bestaande uit:

LEDIKANT 90/190, NACHTKASTJE
SECRÉTAIRE ELEMENT

stuntprijs 349,-

éénmalige tapijtaanbiedingen

woon kamertapijt 400 br. zuiver woi 245, -nu 189,-
woonkamertapijt 400br. zuiver woi 439, nu 329,-
woon kamertapijt 400 br. nyion 149, nu 129,-
slaapkamertapijt 400br. nyion 119, nu 69,-

1 persoons wollen
dekens vanaf 85,-

MATRASSEN:
1 persoons S.G 30 vanaf

S.G 40 vanaf

2 persoons S.G 30 vanaf
S.G 40 vanaf

107,50
161,50
162,50
242,50

STUNTPRIJZEN 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

2 stuks 15,00

.2 stuks 9,50

. 2 stuks 7,50

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 uanaf 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 vanaf 19,00

KINDER T-SHIRTS bedrukt 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



Donderdagavond, tijdens de braderie

Top Show- en dansorkest

Rendez Vous
Reserveren van plaatsen
tel. 1770-1519

bodeqa

u t IMrtoffett
vorden - tel. 1770-1519 j|

olijffessen
wandplaten
(print)
afmeting: 244 x 61 cm

per plaat \ ̂  £)()

vuren
wandschroten
10 mm dik en
60 mm werkende breedte

per meter

(verkoop per hele lengte)

parana pine
wandschroten
/O mm dik en
60 mm werkende breedte

per meter

(verkoop per hele lengte)

grenen
wandschroten
10 mm dik en
60 mm werkende breedte

per meter

(verkoop per hele lengte)

vensterbank-
paneel
kunststof
één zijde wit, andere zijde
marmerdessin
afmeting: 360 x 30 cm en
circa 22 mm dik

per stuk

grenen
rabatdelen
met messing en groef
afmeting: 14 mm dik
en 125 mm breed

per meter

witte
kunststof
legplanken»95. •
dikte: 18 mm

20 x 250 cm
per stuk

ook verkrijgbaar in 25, 30,
40, 50 en 60 cm breed

spaanplaat
(populair)
afmeting: 250 x 125 cm

8 mm dik

per plaat
overige diktes: 10, 12, 16,
18 en 20 mm

vuren
vloerdelen
met messing en groef
afmeting: 18 mm dik en
91 mm werkende breedte

per meter

koto
legplanken
gefineerd
dikte: 18 mm
20x250 cm

per stuk
ook verkrijgbaar in 25, 30,
40, 50 en 60 cm breed

tijdelijk in 2SO hubozaken
Hubo-Ruysink

Laarstraat 54 - Zutphen - telefoon 05750-12527
Winkelcentrum De Brink - Emmerikseweg 190 - telefoon 25701

Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 23 augustus a.s.
en zolang de voorraad strekt. Prijzen gelden afgehaald In de winkel.

30/0

K LU VERS
SPORT-TOTAAL 7+
VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41«VORDEN»Tel.05752-1318



Hierbij willen wij u allen har-
telijk danken voor de overwel-
digende belangstelling en het
medeleven na het overlijden
en bij de begrafenis van mijn
lieve man, onze lieve vader en
opa

GERUIT JAN KLEIN
SELLE

Het heeft ons zeer veel steun
gegeven.

Mevr. E.Chr. Klein Selle-
Romville

AH en Wim Polman
en kinderen

Vorden, juli 1980

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

OPRUIMING aanvang 17 juli
o.a.

Trainingspakken vanaf 22,95
Adidas voetbalschoenen 22,50
Trimschoenen 13,75
Zwemslips vanaf 2,50
Hoeden 12,95
Petten vanaf 9,95
Rijcaps 10,00
Rijbroeken 14,95
Rijjacks 7,50
Ruiterjassen 28,75
Damespantalons vanaf 2,00
Heren knickerbockers 7,95
Laarzen 9,95
Kousen 4,95
Overhemden 19,50

Wapen- en sporthandel

Martens
Zutphenseweg - Vorden

Te koop: damesfiets met tr.
remmen en 3 versn.; z.g.a.n. l
crosfiets 6-8 jr.; l meisjesfiets
8 jr.; 2 overj. jong. fietsen 6-8
j r.; 2 overj. meisj. fietsen 7-10
jr.; l WC pot met reservoir +
fonteintje z.g.a.n.; l Raleigh
hr. fiets z.g.a.n.; diverse in-
ru il fietsen.
Tragter, Tweewielerbedrijf

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

PAARDRIJDEN

„De Hessenkamp"
Kerkhoflaan, Vorden
. ï —

Te koop aangeboden
VW PASSAT
bouwjaar 1973

GARAGE KURZ
Industrieweg 6 - Vorden

telefoon 05752-1649

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

VISHANDE . WITVOE
komt a.s. vrijdag niet op de markt voor verkoop

in verband met sterfgeval

makelaardij in onroerende goederen en assurantiekantoor

ELRIA«
Kantoor: Christinalaan 10, Vorden, tel. 05752-1468

ALGEMEEN ZIEKENFONDS O.G.Z.O.

In verband met vakantie houdt
onze inspekteur

geen zitting
van 19 juli t/m 10 augustus 1980.

Spoedgevallen 05470-3305

xsoooooooooooooooooooooq

reisbureaus

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 1
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

Denkt u aan onze grandioze

Owutmmtt
de laatste paren van dit seizoen

(geen overjarige)
tegen de

laagste prijzen
KONA GROUP van diverse bekende merken

dit mag u niet missen

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

M@KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

VAKANTIE
Nu vrijdag 18 juli 's avonds
om 9 uur sluiten wij.

Dinsdag 29 juli staan wij weer
geheel voor u klaar.

^A.GROOTKORMELINK
^S.horlogerie goud & zilver optiek

Spalstraat 27 - Hengelo Gld. - Tel. 1771

Gediplomeerd opticien - 's maandags gesloten

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

Tel. 05750 13813

Wij maken van oud
weer nieuw

- sta&Sstralen
- 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.

KNIPTIP

Laat uw kamera niet
onbewaakt ergens
liggen, ook niet in
een auto. Geef die-
ven geen kans.

OE MEE EN WIN
IN DE NATIONALE RODE
KRUIS PUZZELS.PELEN

MARATHON!
ca. 30.000 prijzen t.w.v.

meer dan
f 1.OOO.OOO,-
ALS DEELNEMER ONTVANGT U 3x PER
JAAR HET EXCLUSIEVE TIJDSCHRIFT
"MARATHON" GRATIS THUIS.

Stuur onderstaande coupon naar:
Nederlandse Rode Kruis,
Postbus 30427,
2500 GK 's-Gravenhage

Telefonisch aanvragen:

070-889272

l

COUPON op een briefkaart plakken: l 0,45,
óf in een geopende envelop stoppen: f 0,50 postzegel.
Ja, ik doe méé met de NATIONALE RODE KRUIS
PUZZELSPELEN MARATHON!
Stuur mij het tijdschrift "MARATHON" GRATIS toe.

Naam mevr./heer

Adres

Postcode

Woonplaats

Postgiro- of
bankrek. nr.

(opgave voor toezending van belang)

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten

erbr.

Win

39,5n

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



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

VIERDE BLAD
Donderdag 17 juli 1980
42e jaargang nr. 20

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- l/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur
wethouder W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 - 15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur.

1. Mestvaalten langs openbare wegen;
2. Insnoeien van heggen en beplantin-
gen;
3. Verkeersmaatregelen;
4. Wet Arob publicaties.

ad. 1; Mestvaalten langs openbare we-
gen
Op diverse plaatsen in de gemeente Vor-
den is mest opgeslagen, die te dicht aan
de openbare weg is gelegen. Op grond
van artikel 127 van de Algemene Politie-
verordening, is het verboden binnen een
afstand van 10 meter uit de openbare
weg of woningen mest op te slaan.

ad. 2; Insnoeien van heggen en beplan-
tingen
Wij maken u er op attent dat in dit jaar-
getijde hoogopgroeiende - dan wel over-
hangende beplanting gevaar (kan) ople-
veren voor het verkeer en hinderlijk kan
zijn voor bijvoorbeeld voetgangers.
Derhalve wijst het gemeentebestuur be-
langhebbende eigenaren van deze be-
planting op de volgende bepaling van de
Algemene Politieverordening (artikel
27):
„Gerechtigden op beplantingen, aanwe-
zig op of langs andere dan Rijkswegen
en de in artikel l van het Provinciaal
Wegenreglement Gelderland bedoelde
wegen zijn verplicht op aanschrijving
van B&W, de naar hun oordeel voor het

verkeer gevaarlijk of hinderlijk geachte
beplantingen, binnen de bij die aan-
schrijving gestelde termijn te verwijde-
ren, dan wel deze ten genoegen van
B&W te snoeien."
Indien in het eerste geval niet zou wor-
den voldaan aan het gestelde in de aan-
schrijving, dan zijn B&W bevoegd zelf
de betreffende werkzaamheden te (la-
ten) verrichten en wel geheel op kosten
van de overtreder. Gezien het veron-
derstelde verant woordelij kheidsbesef
van een ieder, hopen wij dat dergelijke
aanschrijvingen achterwege kunnen
blijven en zal ee^i ieder die beplanting
heeft, welke gevaarlijk is voor het ver-
keer, dan wel hinderlijk voor voetgan-
gers (over het trottoir hangende beplan-
ting), deze uit eigen beweging te verwij-
deren. Het is aanbevelenswaardig reeds
bij het planten rekening te houden met
het bovenstaande.

ad. 3; Verkeersmaatregelen:
1. In verband met de op donderdag 17
juli 1980 te houden braderie, zijn door
het college van B&W de volgende ver-
keersmaatregelen genomen:
- afsluiting van een gedeelte van de
Dorpsstraat vanaf de Raadhuisstraat tot
de Horsterkamp (voor alle verkeer be-
halve voetgangers) van 18.00 - 23.00
uur;
- parkeerverbod voor de zuidzijde van

het hiervoor genoemde af te sluiten ge-
deelte van de Dorpsstraat van 16.00 -
18.00 uur;
- parkeerverbod voor de Burgemeester
Galleestraat, vanaf de Dorpsstraat tot
de Molenweg, aan beide zijden van de
weg, 18.00 - 23.00 uur.

2. In verband met de op zondag 3 au-
gustus 1980 te houden autocross op een
terrein gelegen aan de van Lennepweg,
zijn door het college van B&W de vol-
gende verkeersmaatregelen genomen:
- parkeerverbod van 13.00 tot 18.00
uur, geldende voor: beide zijden van de
van Lennepweg, vanaf de Oude Zutp-
henseweg in noord-oostelijke richting;
de Wilmerinkweg - tussen de Almense-
weg en de van Lennepweg - en het Lek-
kebekje, tussen de van Lennepweg en de
Zelstweg.

ad. 4; Wet Arob publikaties:
De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbenden de mogelijkheid officieel be-
zwaar in te dienen tegen besluiten van
de overheid en wel bij het orgaan dat de
betreffende beschikking heeft genomen.
Hieronder vallen ook de door het ge-
meentebestuur verleende bouwvergun-
ningen. Een overzicht van de verleende
bouwvergunningen treft u onderstaand
aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden. Voor nade-

re inlichtingen kunt u kontakt opnemen
met afdeling I ter sekretarie. Belangrijk
is evenwel dat een bezwaarschrift bin-
nen 30 dagen na de datum van publika-
tie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
- de heer J. W. Huetink, Oude Zutphen-
seweg 4 te Vorden, voor het vernieuwen
van een schuur, staande op het perceel

kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie M, no. 590, plaatselijk bekend
Oude Zutphenseweg 4.

• de heer A. W. M. Wolbrink,
Wolfsstraat 2 te Baak, voor het bouwen
van een opslagloods op het perceel ka-
dastraal bekend gemeente Vorden, sec-
tie M. no's 538 - 336, plaatselijk bekend
Industrieweg 10.

- de heer B. W. Wansink, Hoetinkhof
35 te Vorden, voor het aanbrengen van
een dakkapel en het veranderen van de
zolder van de woning, kadastraal be-
kend gemeente Vorden, sectie K no.
4351 (ged.), plaatselijk bekend Hoetink-
hof 35.

Haal gauw uw MARATHON tijdschrift in huis:
^ overal waar tijdschriften

verkocht worden of
Telefonisch 070-889272

n nacht)Philips
kleuren tv's als
De briljante, natuur-
getrouwe kleuren
van Philips hebben er een
nieuwe dimensie bijgekre-
gen. U kunt nu ook genie-
ten van écht HiFi geluid.
Met Philips kleuren-TV be-
leeft u voortaan de vol-
maakte harmonie tussen
kleuren klank.

Droomprijs
Liefst 15 van deze
kleuren tv's met af-
standsbediening stelt
Philips beschikbaar
als „droomprijs". Doe
daarom mee en win
zo'n unieke Philips
kleuren tv, bruto
adviesprijs f 2495, -.

PhilipsAfer vooruit in kleur en geluid
ca. 30.000 prijzen t.w.v. meer dan f. 1.000.000,-

IN DE NATIONALE RODE KRUIS PUZZELSPELEN MARATHON
MET MEER DAN 30.000 PRACHTIGE PRIJZEN t.w.v. f 1.000.000,-

Itfiele
schenkt een complete

LUXE SUPER KEUKEN
met inbouwapparatuur

t-w.v. f 20.000,-
Miele Nederland B.V., Vianen

EEN FANTASTISCHE
PERSONENAUTO

OFSOI

15 Philips kleuren TV's
als Droomprij

Philips
kleuren,
echte
kleuren

Adviesprijs f 2.495,-

WAARDE
f 14.495,—|
Importeur H. Englebert N V . , Voorschoten

Een riante zithoek
voor

kamerbreed komfort

Elke maand
een verrassingsprijs

(in natura)

ter waarde van
f 1O.OOO.-

per prijs

/100.000,-
aa™

gelddroomprijzen

handgeknoopt
OOSTERSTAPU

ter waarde van

f 9000. -
Vervoort Woningtextiel, Oss

6 xBOSECAR STEREO

ruimtelijk realisme in de huiskamer

Alsjeblieft
van Brilservice voor de

Rode Kruis Puzzelspelen
100 modieuze monturen

t.w.v. f 4OO. — per bril

dasgoedgezün

t w v f4975.-

.EOLUX Venlo

Een volautomatische
naai-
machine
Winkelwaarde
f 1149.-<*—SJNGER
SINGER NEDERLAND, Amsterdam

DOEL:
De NATIONALE RODE KRUIS PUZ-
ZELSPELEN MARATHON wordt ge-
organiseerd ten bate van NEGEN be-
langrijke Rode Kruis-taken. Voor deze
Puzzelspelen Marathon werd vergun-
ning verleend door de Staatssecreta-
ris van het Ministerie van Justitie bij
besluit van 7 mei 1980, onder nummer
LO. 700/143/039.

BEGIN MET ONDERSTAANDE PUZZELSPELEN OP TE LOSSEN

Kruiswoordspel 2
Van links naar rechts:
1. voedsel, 4. gast,
7. bundel, 8. vr. munt,
10. eikeschors, 12. noot,
13. oefentijd, 14. wind-
richting, 15. tijdperk,
17. een zekere, 18. kunst-
taal, 19. lichaamsdeel,
21. mann. dier, 23. voor,
24. eenheid v. elektr.
stroomsterkte, 26. boom,
28. voorkeur, 30. ge-
wicht, 32. ijzerhoudende
grond, 34. cilinder,
36. militair, 37. manne-
tjeseend, 38. rondhout,
39. onbep. vnw., 41. lid-
woord, 42. ton, 43. edel-
gas, 44. bruine verfstof.

Van boven naar
beneden:
1. deel v.d. schip, 2. lek-
kernij, 3. heilig voorwerp
der Indianen, 4. strijd-
macht, 5. pers. vnw.,
6. zwemvogel, 7. gat in
muur, 9. gemaling v. Ae-
gir, 11. wang, 16. we-
relds, 18. altijd, 20. staaf,
22. bloeiwijze, 25. om-
geslagen rand, 28. plaat,
29. etagewoning,
31. middag, 33. pi. in Gel-
derland, 35. pi. in N.-
Afrika, 40. neon, 42. fa-
milielid.
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Rebusspel 2
In de afgebeelde rebus zit een zin verborgen.
Los 'm op en geef de slagzin op.

ZO KUNT U MEEDOEN!
• U kunt de oplossingen

gepubliceerde pu
inzenden door gebruik te mal-
onderstaande betaalmogeli|k-
heden;

1. PER GIRO OF BANK: OU.lUU
t.n.v. Rode Ktuis. Den M

2. PER BRIEFKAART
liius 30427.

2500 GK Den Haag
• Voor iedere oplossing b » 1

\ 1.50 of plakt U M
postzegels bij:

• Uw giro of bnefk;i
voor 11 AUGUSTUS 1980.

• Na ontvangst van Uw Ci
briefkaart ontvangt U t"
'marathon" gratis thuis voor

' i t ue le verder'

DOE OOK MEE AAN
HETTELE-LUISTERSPEL
en raad welk woord
is "weggepiept"!
Het Tele-luisterspel is een uniek
"los" onderdeel van de Nationale
Rode Kruis Puzzelspelen Marathon.

Daarbij gaat het erom het woord te
raden van een bekend lied dat is
"weggepiept". Dit lied wordt
"levensecht" gezongen door de
cabaretier-imitator Robert Paul.

Hoe U instuurt hoort U óók per

ÏEL 020-214444

ÓÓK DIT GRANDIOZE PRIJZENPAKKET KUNT U WINNEN;
1 PAAR 901 BOXEN + RECEIVER
1 VOUWWAGEN MET BERMKEUKEN
1 RIHASYNTONEDELUXE
1 2ZITSEN3ZITSBANKEN
1 2 PERS. REIS NAAR LOS ANGELES
2 SURFPLANKEN
3 ZANKER WASAUTOMATEN
9 RETOUR PASSAGE VOOR 2 PERS.

Winkelwaarde

l 6.592,— BOSE B V Amsterdam
l 6.395,— ANDREJAMET Veenendaal
t 6.295,— MOSSEL -t- VERSTEEGE B V Den Haag
15.751,— LEOLUXBV. Venlo
f 5.000,— KLM Amsterdam
l 1.450,— TILONA NAAROEN B.V. Barneveld
11.348,— ZANKER NEDERLAND B V Woerden
(1.000,— NORTHSEAFERRIESB V Rozenburg

langspeel albums

f98r per album

The Readers Digest,
Amsterdam

2 CANON FILMCAMERA'S
2 RIJNREIZEN
4 GEËMAILLEERDE KOOKSETS
1 DUALC830CASSETTEDECK
1 BOOTREIS
1 WALRA LINNENUITZET
1 6PERSOONSBUNGALOWTENT

30 SEIKO QUARTZ HORLOGES

348,— BORSUMIJ FOTO B.V. Roelolarendsveen
600,— HOLLAND CRUISELIJN Halfweg
268,67 BERK BECCON B.V. Kampen

1.098,— REMA ELECTRONICS B V. Amsterdam
876,— STENALINE Rotterdam

1.500,— WALRA HOFLEVERANCIER Waalre
f 1.200,— WALKER INTERN BV Deurne
t 300,— cci*n maar Nederland

BOVENDIEN EEN PRIJZEN-PAKKBT
IN NATURA TER WAARDE VAN

VAN HIER NIET GEPUBLICEERDE
NEDERLANDSE ONDERNEMINGEN.

ZAKREKENMACHINES
10 CARMEN CASCADE 16
20 TELEFOONVERSTERKERS
13 ORIGINELE AaBe ROKKEN
39 THEE EN GLASSERVIEZEN

117 OUIZZLE KRUISWOORDSPELEN
13 DRAADLOZE TELEFOONS

69,— SILVERREEDB.V
149,— CARMEN NEDERLAND B V
92,— M.T C HOLLAND

220,— KONINKL AaBeFABR. B V
305,- SCHOT ZWIESEL
29,75 BCF

945,— VERCO HANDELSMIJ. B V

Amsterdam
Weesp
Oosterhout
Tilburg
Overveen
Borne
Someren

26 IRISETTE DONSDEKENS
2 CANON FILMCAMERA ZOOM

39 TAPIJTEN OM ZELF TE KNOPEN
4 GEËMAILLEERDE KOOKSETS

26 AGFA OPTIMA 335
26 BEHANGPAKKETTEN

13 Vertaalcomputers
in zakformaat

Winkelwaarde

f495,-
VERCO

HANDELSMIJ BV. SOMEREN

395,— IRISETTE NEDERLAND B.V Barneveld
348,— BORSUMIJ FOTO BV Roelotarendsveen
273,— KONINKL DS v. SCHUPPEN Veenendaal
268,— BERK BECCON B.V Kampen
245,— AGFAGEVAERTB V Rijswijk
200,— RATH & DOODEHEEFVER Amsterdam

VEEL PRIJZEN WINNEN !

ZATERDAG 26 JULI:

Grote zwem-rekreatiedag
in Vordens zwembad
Spelen voor jong en oud

In Vorden staat er op zaterdag 26 juli aanstaande een spektakulair /wem-
evenement op het programma, dat zal plaatsvinden in het zwem- en re-
kreatiebad "In de Dennen". Onder het motto "de natte en droge speel-
tuin" zal er op die dag een grote speel- en rekreatiedag worden georgani-
seerd, waarop letterlijk voor groot en klein wat te doen is. Het wordt
evenals vorig jaar - toen er meer dan 2000 bezoekers waren - een geweldig
spektakelstuk, dat door de kommissie "Organisatie zomeraktiviteiten
zwembad In de Dennen" op touw wordt gezet.

"Deze dag is bedoeld voor het hele ge-
zin, dus geen spelmiddag voor scholen
of alleen kinderen. Wij willen dat ieder-
een die dag leuk bezig is, aktief mee-
doen met de spelen met het gezin, ken-
nissen, familie. Alles mag, iedereen kan
meedoen. Het moet een aangename ver-
pozing worden.
Wij streven helemaal geen kommerciële
doeleinden na. Wij willen de mensen
wat bieden; het moet leuk, soepel en ge-
zellig zijn", zegt badmeester Martin
Westerik, die voorzitter en hoofdkoör-
dinator is van de "Klub van Dertien",
die alles organiseert. Samen met het
badpersoneel, enkele afgevaardigden
van de Zwem- en Poloklub en het
zwembadbestuur zijn zij al vele maan-
den in touw alles uit te kienen.
De speeldag is in drie gedeelten gesplitst:
een morgen-, middag- en avondpro-
gramma. Eris een "droge" en "natte"
speeltuin. Met "droge" zijn de spelen
bedoeld die plaatsvinden op de grote
zon- en speelweide, waarbij een en an-
der is opgezet volgens een route-sys-
teem. Bij elk spel kunnen punten
worden behaald. Men mag wel zelf de
volgorde van de route bepalen, bij elk
spelonderdeel staat een nummer.
Het morgenprogramma begint al om
tien uur tot half een, daarna is er een
grote pick-nick van ruim een uur. Ieder-
een kan dan zijn meegebrachte boter-
hammen en koffie nuttigen op het ter-
ras, maar eventueel ook tegen vergoe-
ding hartige hapjes, enz. bestellen, 's
Middags start men weer om half twee;
om ca. vier uur-half vijf stopt men met
het officiële gedeelte. Tot ca. vijf uur
mag men zelf met de beschikbare attri-
buten van de spelen vrij experimente-
ren, het zwembad is dan vrij. Om vijf
uur volgt de prijsuitreiking met trekking
van de verloting.
Naast de veldspelen zijn er allerlei spe-
len in het diepe en ondiepe bad en in het
kleuterbassin. Deze spelen zijn duidelijk
anders dan de veldspelen. Voor deelna-
me aan deze "natte" speeltuin wordt

rekening gehouden met de geoefendheid
van de deelnemer. Een zekere beperking
is vereist, dus wel het A-diploma voor
de spelen in het diepe bad. Het wordt
ook in het water een spektakulair geheel
met de nodige toeters, veel kabaal en
wat er zo bijhoort. Ook hier zijn punten
te scoren voor het eindtotaal.
Iedereen die die dag het zwembad be-
zoekt kan binnenkomen voor een een-
heidstarief van ƒ 2,-, ongeacht of men
bezoeker is of deelnemer aan de spelen.
Tegen overleg van het toegangsbewijs
krijgt men een deelnemerskaart, waarop
men volgens het route-systeem aan de
spelen kan meedoen.
Elke deelnemer krijgt een leuke herinne-
ring aangeboden. De deelnemerskaart
bevat een nummer voor de verloting;
zowel 's morgens als 's middags is er een
trekking. Per leeftijdsgroep worden
prijsjes beschikbaar gesteld voor de win-
naars van de diverse spelen.
De organisatie-kommissie heeft voor het
avondprogramma onder meer een Miss
In de Dennen 1980-ver kiezing gepland,
evenals een modeshow, waaraan zelf
ontworpen kreaties kunnen deelnemen.
Op het leuk aangeklede en feestelijk ver-
sierde terras kan men gezellig vertoeven;
er zijn onder meer een barbecue en grill.
Er komt een groot kampvuur en er zal
leuke stemmingsmuziek worden ge-
speeld. Eventueel kan men bij gezellige
muziek "de beentjes van de vloer"
lichten. Het avondprogramma begint
om ca. zeven uur.
Behalve bovengenoemde zwem-rekrea-
tiedag heeft men nog meer in petto. Van
25-29 augustus wordt de zwemvierdaag-
se gehouden, op zaterdag 30 augustus
gaat het bad officieel dicht en wordt hier
een feestelijk tintje aan gegeven. Op
zondag 31 augustus is er een gewone
"Open Dag", zonder poespas. Iedereen
krijgt dan gratis toegang. De organisa-
tie-kommissie, die wat meer aktiviteiten
op het bad wil en dit zeker niet doet om
de exploitatie te dekken, hoopt voor de
26ste juli op goed weer!



vanaf 17 juli: 5 dolle dagen
manou-kinderkamer tegen betaalbare prijs

uw bebiespeciaalzaak
ruime parkeergelegenheid

Bebie-hoek „Elientie"
BURG. GALLEÉSTRAAT 44 - VOROEN

ORANJEFEEST MEDLERTOL
Vrijdag 25 juli:

Zaterdag 26 juli:

ATTENTIE!!!

Zaterdag 19julia.s.:

UITVOERING TONEELVER. "ONS GENOEGEN'

uit Barchem met "Hoekse en Kabeljauwse

Twisten" in feesthal MEDO.

Blijspel in drie bedrijven.

Na afloop dansen in zaal Eykelkamp met muziek

The Blue Danio's.

VOLKS- EN KINDERSPELEN

13.00 uur officiële opening, daarna volksspelen als

vogel-, bel- en schijf schieten. Voorts dogcarrijden,

doeltrappen, korfballen, flessentent, ringgooien en

speerwerpen voor dames enz.

's Avonds GROOT ORANJEBAL met

THE CANNON BALL in de grote feesthal MEDO.

ORIËNTERINGS-AVONDWANDELING

door de fraaie omgeving van het Medler.

Start en finish bij café Eykelkamp.

Opgave vanaf 19.30 uur.

Haal gauw uw MARATHON tijdschrift in huis:
^ overal waar tijdschriften

verkocht worden of
Telefonisch: 070-889272

(dag en nacht)15 Philips
kleuren tv's als
De briljante, natuur-
getrouwe kleuren
van Philips hebben er een
nieuwe dimensie bijgekre-
gen. U kunt nu ook genie-
ten van écht HiFi geluid.
Met Philips kleuren-TV be-
leeft u voortaan de vol-
maakte harmonie tussen
kleuren klank.

Droomprijs
Liefst 15 van deze
kleuren tv's met af-
standsbediening stelt
Philips beschikbaar
als „droomprijs". Doe
daarom mee en win
zo'n unieke Philips
kleuren tv, bruto
adviesprijs f 2495, -.

Phüips.Ver vooruit in kleur en gelukt
ca. 30.000 prijzen t.w.v. meer dan f. 1.000.000,-

v ./

voorgoed
antiek

SE
"VELDT^OEK"

lusten Doetinchemcn Ruurlo
VeMhoekieweg 11-13

OS7J6-49»

O o
TE KOOP

Kool, prei, peterselie, selderie,
sla en andijvie planten. Hu-s-
lonk pollen.
Jonge kleurdwergen, Fooitjes
en Vlaamse reuzen. Wijandot-
te krielen, geb. 6 mei.
D. Klein Geltink, Schuttestr.
l,Vorden, tel. 1498

v i mmotpr-
I maaier
l kopen?
ga dan

! naarde
ivak-
man
Voor een deskundig
advies en onderhoud

STEF SIEMES MUZIEK presenteert u een grandioze opruiming in orgels en piano's...
VANAF 19 JULI 'S MORGENS OM 9 UUR

VANUIT ONZE ZAAK IN ARNHEM
Koningstraat 63

nieuwprijs IHI

VISCOUNT C 110 gebruikt orgel 1895, 995,-
RIHA FESTIVO gebruikt orgel 1995, 995,-

SOLINA T gebruikt orgel 1895,- 995.
RIHA ANDANTE gebruikt orgel 2490, 1195,
SOLINA SL gebruikt orgel 3795,- 1895,
VISCOUNT C 130 met Leslie, gebruikt 3195, 1395,-

MARK 1600 met Rithme, gebruikt orgel 2990,- 1295,
RIHA FESTIVO met Rithme, gebruikt orgel 2695,- 1750,-

VISCOUNT d 3 klassiek, gebruikt 3795, 2495,
YAMAHA BK5C gebruikt orgel 4120, 2495,
PHILICORDA GM 760 gebruikt orgel 3245, 1750,-

VISCOUNT C 150 G.CI gebruikt orgel 3995, 2250,
EMINENT 310 gebruikt orgel 5195, 2750,-

ELKA 66 gebruikt orgel 5850,- 3395.
COSMOVOXFSOalsnieuw 5395, 3750,
COSMOVOXFSODELUXEidem 5795, 3995,
SOLINA B 417 bijna nieuw 4995, 3995,-
COSMOVOX H 500 gebruikt orgel 6995, 4995,
FARFISA 255 gebruikt orgel 6695, 4495,-
SOLINA B 206 gebruikt orgel 3995, 2995,

YAMAHA D 30 R gebruikt orgel 8375, 5750,-
YAMAHA C 60 3 maand gebruikt 9345,- 7495,-
THOMAS CAMEO SUPREME gebruikt orgel 6490, 3995.

VISCOUNT GRAND LADY dem model 8250, 6995,
RIHA CLASSICA dem. model 9450, 6995,-
e.v.a.

VANUIT ONZE ZAAK IN DOETINCHEM
Heezenstraat 43

SOLINA C gebruikt orgel

EMINENT 400 gebruikt orgel
SOLINA T gebruikt orgel

THOMAS ARTIST gebruikt orgel

LINDBERGH M 400 gebruikt orgel

MARK 1600 gebruikt orgel

THOMAS EUROPEAN met Rithme
VISCOUNT C 130 G.CI 2 x 4 o k t
YEN ALLEGRO A 275 gebruikt orgel

HAMMOND 123 2 dem model
YAMAHA B5CR gebruikt orgel

YAMAHA BK5C gebruikt orgel

VISCOUNT BABARET DE LUXE dem model
KAWAIE220dem model
HAMMOND 7122 gebruikt orgel

GULBRANSEN PACEMAKER gebruikt
VISCOUNT DOMUS 4 klassiek orgel

EMINENT 560 DE LUXE gebruikt orgel

THOMAS MONTICELLO gebruikt orgel

KAWAI E 300 dem model

EMINENT 310 gebruikt orgel
HAMMOND T 522 met Leslie-box 700

EMINENT 2000 GR. THEATRE gebruikt
GULBRANSEN PREMIERE dem model

nieuwprijs

1495,-

1995,-

1895,-

1495,-

1645,-

2495,-

2195,-

3295,-

2695,-

2590,-

3490,-

4120,-

3195,-

4865,-

7350,-

6990,-

5650,-

7150,-

11200,-

6340,-

5195,-

15200,-

16995,-

21900,-

nu
695,
750,
995,-
750,
995,
995,
1195,
1595,
1695,
1850,
2250,
2495,
2995,
3495,
4750.
4750,
4250.
4250,
5995,
5340,
2750,
8995,
9995,
12500,

e.v.a.

SPECIALE ZOMER AANBIEDING: NIEUW SOLINA A 300 MET RITHME, BANK EN HOOFDTELEFOON van 2545,- voor 2195.-

Bovenstaande aanbiedingen zullen zeker
uw gang naar onze zaken doen versnellen..!!

Wzïek
FRANCO LEVERING DOOR HEEL NEDERLAND
FINANCIERING EN INRUIL MOGELIJK
EIGEN SERVICE-DIENST
ALLES MET GARANTIE

v.h Hamersveld b.v.

Dagelijks
piano- en orgel
demonstratie
in onze
toonzalen

-,=.--«c-

Arnhem
Koningsstraat 63
Tel. 085-455519

Doetinchem
Heezenstraat 43
Tel. 08340-25011

Winterswijk
Weurden 60
Tel. 05430-5853

l Zutphenseweg 15, Vorden
l Tel. 05752-1261

piano-en orgelspecialisten
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