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Vordense autocross werd een enorm
spektakelstuk met 4000 toeschouwers
De eerste Vordense Autocross, die zondagmiddag op het terrein van de familie Be-
rendsen nabij het landgoed Het Enzerinck werd gehouden is een enorm spektakelstuk
geworden. Niet alleen was er een geweldige belangstelling - de organisatoren schat-
ten tussen de vier- en vijfduizend toeschouwers -, van begin tot eind heeft men span-
nende races kunnen aanschouwen. De organisatoren, de Stichting Autosport Oost-Ne-
derland (Halle) en het Autocrossteam Linde waren dik tevreden. Ook het weer werkte
bijzonder mee, zodat het geheel een groot succes is geworden.

Met behulp van de leden van de Rijkspolitie
Vorden versterkt met hulppoMtie wisten het
verkeer goed op te vangen, hoewel op de
Zutphenseweg even ieen stagnatie dreigde.
De toeloop bfl de kassa's was ook zo groot
dat men bflna handen tekort kwam. Het ter-
rein dat zeer geschikt gelegen was, was uit-
stekend afgezet met strobalen op de ge-
vaarlflke punten; ook was een greppel ge-
graven rondom het circuit ter beveiliging
van de toeschouwers. In totaal werden er
25 wedstrijden verreden, zodat het publiek
de coureurs geregeld langs zag stuiven.
Bflizonder spectaculair was de finale van de
sportMasse waarin 12 rijders startten. Na-
dat Friits Bakker uit Doetinchem (nr. 98)
met een geweldige snoefkisprong bij de start
de leiding had genomen en enkele ronden
de kop kon houden, viel hfl uit met pech.
De andere Doetdncheimjmer F. Barth (59)
was met zijn BiMW AJphiene ook favoriet.
Vooral doordat Bakker uitviel en een viertal
radens uit de baan moesten omdat nummer
711 (H. Olthaar, Neede) over de kop sloeg
en zfln wagen in brand vloog, kon Bartlh na
veel moeite de kop pakken en verdrong
nummer 27 (G. Woestenenk, Ijochem) van
de eerste plaats. De sensatie was volledig
toen bleek dat Bartlh na een botsing was
geholpen en daardoor werd gediskwalifi-
ceerd. Wuestenenk wend daardoor winnaar.
Btj de stanidaardklasse waren na de vijf se-
ries ook 12 coureurs in de finale gekomen.
Hier was er topspanndng van begin tot eind
omdat een groot gedeelte van de crossers
in de baan bleef in tegenstelling bij de
aporlflclasse waar velen uitvielen.
Al na de eerste ronde kwam Bëtting uit
Ldchitenivoorde als eerste door, onmiddellijk
gevolgd door nummer 10 G. Takikenikarnp
uit Zelihem. Nog groter wend de spanning
toen Van Rosmalen (30) uit Neede oprukte
vanaf de zevende plaats en tenslotte de kop
wist ,te pakken en als eerste doorkwam. De

bloemen van Gonnie ter Miaat waren ver-
diend voor deze uitstekende rijder.
Standaardlklasse: 1. Van Rosmalen, Neede;
2. G. Takkenkamp, Zeühem; 3. H. ten Brin-
ke, St. Isildorushoeve; 4. L. Betting, Lich-
tenivöorde; 5. A. Meulenkamp, Neede; 6. H.
Kempers, Huimtmelo; 7. R. Agterhuis, Gla-
nerlbrug; 8. W. Bartlh, Doetinchem; 9. nr.
34; 10. R. Toimpman, Deventer; 11. C. v. d.
Beek, Enschede; 12. C. L. v. d. Noort,
Dochem.
Eindstanden sportlklasse: 1. nr. 27 G. Woes-
tenenk, Ijodhem; 2. nr. 98 Fariits Bakker,
Doetinchem; 3. nr. l A. HoltihuiLs, Aal ten;
4. nr. 5!7 G. Bolisdher, Bornebroek; 5. nr. 81
H. Banninik, Neede; 6. nr. T. Westerveld,
Aalten.
Voor de winnaars in beide klassen waren
geüdprijKen, bekers enz. beschiiklbaar gesteld.
Een aparte attraktie vormden de wedstrij-
den, waarin de plaatselijke rijders startten.
In drie manches werden deze verreden. Hier
waren tien deelnemers. B. Tjoonk wist zo-
wel de tweede als derde manche op zfln
naam te brengen en werd algemeen win-
naar. Ook de overige crossers deden hun
best zo hoog mogelijk in het klassement te
komen. Tweede werd A. R. Hendriksen met
Ford; 3. Dimimendaal met VW; 4. H. Bog-
chelman met NSU en 5. Bertus Waarle met
VW.
De vrijwillige Vordense brandweer moest
slechts een enkele maal in aktie komen. De
wagens die voor de wedstrijden allen wer-
den gekeurd leken soms op echte raketten,
terwijl bij de „eagenlbouW" ook allerlei ver-
nuf'tdige vehicles over de baan crossten. De
EHBO was paraat, evenals de Politiehon-
denclub De Sprokkelaar uit Varssel-Henge-
lo Gld. die met zeven honden voor een doek
matige controle van het circuit zorgde. Al'
les bfleen een uitstekend geslaagd evene-
ment, waaraan door 118 coureurs werd deel-
genomen.

Bi'j ons M d'n Achterhook ...
„Wat bun i'j nog lan druk," zei ik zondagaovund too'k Hendrik Hummelkamp
tegenkwamme. Hec ree daor met zien trekker met un groten tank d'r achter
op huus an. „'t Schient wel neudig te waen, umda'j zo op zondag te gange
bunt. Ha'j de mengmestkelder volzitten?"
„Bo nee, 'k hebbe un tank vol melk ehaald bi'j Drikus Timmerhuus."
„Hef den de koeling dan kapot?"
„Nee, die melk voere wi'j op an de varkens."
„Maor man, i'j liekt jao wel gek, da's toch völs te duur."
„'k Kan wel marken dat i'j gin boer bunt, i'j bunt geels neet met de toostand
op de heugte. Maor 'k zal 't ow probeern uut te leggen," zei Hendrik.
„De hoge heren in Brussel bunt tot de ontdekking 'ekommen dat t'r völs te
volle melk kump. Van 't oaverschot maakt ze dan wel poeier, maor daor zit de
pakhuuze ok al met vol. Daorumme mot die melkanvoer af'eremd wodden en
krig Drikus op elke liter die hee meer levert as 5000 van elke koo un kwatjen
boete. Daorbi'j doet ze de melkpoeier nog es deur 't varkes- en kippenvoer
en motte wi'j un toeslag betalen op 't voer datte wi'j koopt. A'j dat tegen me
kaare uutrekkent, kan ik better de melk veur un redelukke pries van Drikus
oavernemmen. Dan bun ikke goedkoper uut en krig hee ok meer in de
vingers."
„Noe, daor snap ik helemaole mks van," zei ik tegen Hendrik, „ze gawen toch
altied rentesubsidie en wat al neet meer a'j zo'n groten stal zetten?"
„Daor ha'j 't um now juust, dat warken dubbel op bi'j de boern. Dat bunt soms
net kleine kinder, at un een 't wat hef mot d'n anderen 't ok hemmen. As de
buurman van Jan un loopstal hef mot Jan d'r ok ene hemmen, kost wat kost.
At ow de regering dan nog un betjen helpt en 't ow financieel iets makkelukker
mek, och, dan ha'j d'r zo te volle staon."
„Maak i'j ow neet bange dat 't met ow varkens net zo geet?"
„Oh nee, ik bun in hoofdzaak fokker en daor wilt de jonge boern neet zo hard
meer an. Met zo'n twee honderd fokvarkens mo'j d'r 's nachs nog wel es un
keer uut en dat wilt de meesten neet. Die blieft liever bi'j 't wief in bedde lig-
gen. Dan d'r bi'j, krieg ik veur de mestvarkens ok un goeie pries, ik vekope de
meesten zo uut 't huus an de slagers. Deur die melk hebt mien varkens mooi
wit vleis en kan de slager dat veur kalfssnietzel vekopen. Dat breg um en mien
meer op."
Zodoende is Hendrik nog neet 'n slechtsten boer bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Koerselman
cas^Dttes
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GEMEENTE-
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Telefoon gemeentehuis 05752-2323^^- Telefoon gemeentewerken 05752-2323

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

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

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

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

In de rutxriek Gemeenteniieuws werd vorige
week aandacht besteed aan de aanpassing
van de brjstandsnonmen per l juli 1976.
Hierop aansluitend zal deze week nog enige
informatie in meer algemene zin over de
bflstand worden gegeven, terwijl tevens
aandacht zal worden besteed aan de werk-
loosheidsuiitikering voor de gehuwde vrouw.

ENIGE ALGEMENE OPMERKINGEN
OMTRENT BIJSTAND

Eigen inkomen
Bflsstiand wordt gegeven, als er geen of te
weinig inkomsten zfln. Is er helemaal geen
inkomen, dan worden de bedragen die in de
tabellen vermeld staan uitgekeerd.
Is er wel wat edgen inkomen, dan vult de
bflstand dat bedrag aan tot dezelfde bedra-
gen. Bijverdiensten worden niet helemaal
aiflgetrokken.
Wfl verwflzen hiervoor naar de zgn. vrflla-
tings- en kortingsbedragen, zoals deze de
vorige week in deze rubriek aan de orde zfln
gesteld.

Kostgeld van inwonende kinderen
Van kunderen die een inkomen hebben, kan
een redelijk kostgeld worden verwacht.
Daarin zit ook een bijdrage in de vaste ge-
zinslasten. De bflstand stelt daar een zekere
aftrek tegenover. Ddt is tenminste ƒ9,90
per week of ƒ 43,— per maand voor meer-
derjarige en ƒ6,60 per week of ƒ28,50 per
maand voor minderjarige kinderen.

Eigen vermogen
Niet al het spaargeld behoeft te worden
aangesproken voor men voor bflstand in
aanmerking komt.
Het vrflgelaten eigen venmogen is sinds
l januari 1976:
ƒ 11.000,— voor gezinnen
ƒ 5.500,— voor alleenstaanden
ƒ 6.600,— voor bejaarden echtparen in be-

jaardenltehuizen of inrichtingen
ƒ 3.600,— voor bejaarden alleenstaanden in

(bejaardentehuizen of inrichtin-
gen

De rente van dit vermogen is ook vrfl.
De gemeente kan nog inlichtingen geven
over:

— vermogen vastgelegd in eigen woning
(krediethypotiheek)

- een apamte regeling voor vrfllatóng van
vermogen voor oudere ex-fzelfstandigen
en langdurig werklozen.

Grotere uitgaven
Ook grotere aankopen als b.v. kleding, meu-
bels of een kachel, moeten uit het normbe-
drag worden betaald. Extra bflstand wordt

daarvoor in het algemeen niet gegeven. Dit
zelfde geldt in het algemeen voor verhuis-
kosten.

Bijzondere uitgaven
Voor speciale uitgaven, die ontstaan door
bijzondere omstandigheden b.v. ziekte of in-
validiteit of slechte toestand van de wo-
ning, kan wel een extra uitkering worden
aangevraagd.

Bijstand en huursubsidie
De individuele huursubsidieregeling van het
Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening geldt ook voor bflstandsont-
vangens. Dit betekent, dat men huursub-
sidie moet aanvragen als de huur meer is
dan ƒ 103,— per maand, want de bflstand
vergoedt in het algemeen alleen huren tot
dit bedrag. Als de gemeente echter nog
hogere huren dan ƒ153,— vergoedt moet
men dit zien als een voorschieten van de
huursubsidie. Dit voorschot moet men dan
later aan de gemeente terugbetalen.

NADERE TOELICHTING OVER:

Telefoon
De kosten van telefoonabonnement en ge-
sprekken komen voor eigen rekening. In-
dien u nog een overbrugginigstoeslag voor
dat doel ontvangt wordt deze per l juli 1976
tot de helft teruggebracht. Per l januari
1977 wordt de toeslag beëindigd. In bflzon-
dere gevallen is bflistand voor aansluitings-
kosten mogelflk.

Dieet
Als men dieet houdt, moet men dit zelf be-
talen, odk al zfln hieraan wat extra kosten
verbonden. Indien u nog een overbruggings-
toeslag voor dit doel ontvangt, wordt deze
per l juli 1976 tot de hëltft teruggebracht.
Per l januari 1977 wordt de toeslag beëin-
digd. Voor medisch noodizakelflke kostbare
diëten kan extra bflistand worden verleend.

Verhuiskosten
Onder de grotere uitgaven die voor eigen
rekening komen, vallen ook de verhuiskos-
ten. In het algemeen zfln verhuiskosten te
voorzien en kan men daarvoor reserveren.
Alleen in bijzondere situaties kan bflstand
worden gegeven.

Broodmaaltijden in bejaardentehuizen
Als u zeM voor uw broodmaaltflden zorgt,
ontvangt u hiervoor met ingang van l juli
de verhoogde bedragen, die op pagina 4 zfln
aangegeven.
Over het eerste halfjaar zfln de bedragen
verhoogd van ƒ55,— tot ƒ68,50 (voor een
echtpaar van ƒ 110,— tot ƒ 137,—) per

maand. Ddt kan tot gevolg hebben, dat u
over deze periode een nabetaling ontvangt.

Het individuele karakter van de bijstand
De bijstand wordt afgeremd op omstandig-
heden en mogelfliMieden van persoon en ge-
zin. Dit kan tot gevolg hebben, dat van bo-
venstaande normen en regels wordt afge-
weken.
Bövoorfbeeld wanneer iemand naast de nood-
zakelijke kosten van het gewone levens-
onderhoud bflizondere kosten heeft, die hij
niet kan betalen, maar die voor hem wel
noodzakelijk zfln. De bflstand is op deze
manier een duidelflk individuele uitkering
en kan van persoon tot persoon verschillen.

Werkloosheidsuitkering gehuwde vrouw
(W. W. V.)
Tot voor 13 april 1976 bestond de regeling
dat een gehuwde vrouw, om in aanmerking
te komen voor een uitkering ingevolge de
Wet Werkloosheidsvoorziening, als kost-
winster moest worden aangemerkt dan wel
duurzaam gescheiden van haar echtgenoot
leven. Een gehuiwde vrouw werd als kost-
winster aangemerkt wanneer haar inkomen
uit arbeid ten minste de helft van het mi-
ntiimumaiibeidisinlkomen van een 23-jarige
mannelijke werknemer in het bedrijfsleven
en tevens minstens 75% van het arbeidsin-
komen van haar echtgenoot bedroeg.
Met ingang van 13 april j.1. is bovenstaan-
de gewflEüigd en wordt de gehuwde vrouw
als kostlwinster aangemerkt wanneer:

a. haar arbeidsinkomen minimaal 25%
van het arbeidsinkomen van haar echt-
genoot bedraagt, met dien verstande dat
'zfln inkomen niet meer is dan l1^ maal
het wettelflk mdnimutmiloon;

b. haar inkomen uit arbeid ten minste 50%
van het arbeidsinkomen van haar echt-
genoot, indien zfln inkomen meer dan
1% doch minder dan 1% maal hét wet-
telflk minimumloon is;

c. haar inkomen tenminste 75% van 'het
arbeidsinkomen van haar man bedraagt.
Het percentage 75 wordt verlaagd tot
uiterlflk 50 voor Mnd(eren) waarvoor de
vrouw of hiaar echtgenoot wettelflke kin-
derbflslag ontvangt.

Volledigheidshalve zfln nog opgemerkt, dat
het wettelflk minimuimiloon per l juli j.l.
ƒ1.470,30, bedraagt.
Tenslotte dient nog te worden opgemerkt,
dat de als kostwimster aangemerkte ge-
huwde vrouw overigens ook nog moet vol-
doen aan de in de Werkloosheidswet ge-
stelde voonwaarden.

N.B. De burgemeester is wegens vakantie
aflwezig; zfln spreekainen van 6 en 13 augus-
tus komen derhalve te vervallen.

inbraak
bij Schoenaker
Kranenburg
In de nacht van woensdag op donderdag jl.
is er opnieuw een inbraak gepleegd bfl de
fa. Schoenaker, horecabedrflf aan de Ruur-
loseweg op de Kranenburg gem. Vorden.
Binnen enkele maanden tflds is dit al de
vierde maal dat men een „.bezoek" brengt
aan de EO langzamerhand ernstig gedupeer-
de fa. S.
Men kwam via een raampje aan de achter-
zijde nabfl de toneelruimte. In het café wer-
den een stereo-installatie meegenomen, ter-
wfll een gokautomaat, cassetterecorder enz.
werden vernield. Men schat de schade op
ca. ƒ3000,—.
Hoewel onlangs de Arnhemmer Van A. door
de rijkspolitie werd ingerekend en deze be-
kende eerder genoemde inbraken bfl S. te
hebben gepleegd, schflnen er nog meer in-
dividuen dezelfde methode te volgen. De
politie heeft de Baak in onderzoek.

Knupduukskes
hadden sukses
In het kader van het WV-program gaf de
Vordense Folkloristiische Boerendansgroep
De Knupduukskes woensdagavond een ge-
slaagd optreden. Op de parkeerplaats ach-
ter bar-Jbodega 't Pantoffeltrje konden enke-
le honderdien toeristen en gasten, die in
Vorden hun vakanties doorbrengen, genie-
ten van ouderwetse boerendansen. Met be-
geleiding van de trekharmonilka's van Wïl-
lem Dindenschot en mevrouw Van Zand-
Voort danste men onder meer De Drikus-
man, de Hoksebarge, Riepe, riepe garste,
de Kilapdans, de Windmölle en andere.
Van de gelegenheid om met de Knupduuks-
kes mee te dansen maakten velen gebruik,
zodat het een gezellige boel werd. De heer
Eflerkamp sprak vooraf een welkomstwoord
en dankte tot besQiuit voor het optreden en
de grote belangstelling.

BURGERLIJKE.. .
STAND

Geboren: Jan Frederik Kamperman; An-
toon Johan Mennink; Martha Berendina
Dflkgraaf.

Ondertrouwd: L. H. A. Hoenderboom en E.
Th. M. Ldohlteniberg; H. J. A. Nflenhuis en
W. M. J. Schiuppers; J. A. Wuestenenk en
G. J. W. Wassink.

Gehuwd: W. Leyenaar en J. W. Roozendaal.
Overleden:, H. Wonndnk, oud 88 jaar; D. C.
Lebret, oud 86 jaar; E. J. Hulishof, oud 84
jaar.

F ranker in g bij abonnement
Port payé
Vorden

KERKDIENSTEN
HERVORMIDE KERK VORDEN

Zondag 8 augustus: 8.30 en 10.00 uur da. J.
Veenendaal en zuster Trix van Kuik

KAPEL DE WHUDENBORCH
Zondag 8 augustus: 10.00 uur eerw. heer M.
C. W. Smit (Vorden)

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 8 augustus: 9.30 uur da. J. B. Kuh-
lemeier; kindemevendienst klassen 4 en 5;
19.00 uur ds. A. C. van Nood te Barchem

RJK. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crè-
che)

RjK. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoog-
mis) ; dinsdag om 19.30 uur en vrijdag om
8 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

dr. Van Tongeren, telefoon 1678
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
SJV.P. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9-30-iO uur. Zaterdagmorgen
BJV.P. boodschappen en dringende konsiuiten
bfl de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur

WEEKENUJ-, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

dr. J. Wegchedaer, tel. 1536
van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7
uur en de komende week van 's avonds 7
tot 's morgens 7 uur

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkge-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wflkGSusters en uitlenen verpleegkundige
artïkelen van 13-0.3.30 uur in het wflkgeb.

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

TAFELTJE-DEK-JE
Hele maand aug.: mevr. Wolters, tel. 1262,
graag bellen tussen 8.00 en 9.00 uur

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

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vonden,
tel. 1346; bfl geen gehoor 06750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrfldag van 9-9.30 uur in de konsiB-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
212®
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753^2340

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekaimer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond van 18̂ 19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak Is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9--17 uur, tel. 05753-2345

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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-402220

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-
15603. Openingstijden: ma., dd., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gesloten

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 jr.

maandag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag 14.00-17.30 u.

18.30̂ 21.00 u, 14.00-17.30 u.
woensdag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmdddag

voorleeshalfuurtje
14.00-14.30 u.

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

18.30̂ 1.00 u. 14.00-17.30 u.



voor
Aanbieding

MAGERE
500 gram

varkens
lappen

knallers
Aanbieding

SMITH

Varkens

Schouderfilet
500 gram

BIEFSTUK

TARTAAR
500 gram

•B
300 gram VARKENS-

POULET
heerlijk voor bami en nasi

mmmmam
Bij aankoop van 10,00 vlc

OSSESTAAR'
500 gram

VLEESWAREN;

150 gram

HAM
(GEKOOKTE)

150 gram BOEREN-

METWORST

500 gram SLAGERS-

LEVERWORST

BROOD AANBIEDINGEN:

GESNEDEN

TIJGERBROOD
vloer

10 HOTEL

HEERLIJKE

VISSTICKS
10 stuks

HEBRO

SATÉ
3 stokjes

Zeeuws Meisje
Margarine

Literfles

SINAS
nu voor

Literblik

APPELMOES
van 98 voor

Pak è 5 stuks

MERGPIJPJES
.naturel - advokaat

A EN O

ONTBIJTKOEK
van 115 voor

NIBB-IT

COCKTAIL
van 165 voor

VERPLEEGSTER

DROP
pak è 3 rollen - van 120 voor

Betuwe

Tweedrank
div. smaken

•BB
CALVE TOMATEN-

KETCHUP
grote fles

••ROYCO

SOEP
groente of kip, 2 pakjes

LITERPAK

VLA
choc. - van. - van 127 voor

HONIG

VERMICELU
middel of fijn - van 89 voor

Hollandse

Komkommer
per stuk

•Bi
Hagelwitte

Bloemkool
per stuk

3 sappige

Grape fruits

DE GOEDKOOPSTE IN WASMIDDELEN

ALL «*, , N 620
WITTE
REUS koffer 2 kg

Dobbelman
OMO

zak

koffer 2 kg

koffer 2 kg

koffer 2 kg

ARIEL
DIXAN

koffer 2 kg

koffer 2 kg

475
499

795
795

550
540

595
625

A&O,meer
dan alleen inaar

voordelig

ALBERS - VORDEN
Geldig donderdag, vrijdag en zaterdag



COEBERGH

Bessenjenever 1095
liter

0
BOKMA

Jonge jenever 13 f 5
liter

FLES

NOTENWIJN

FLES

BACARDI RUM 1595
2 literkruik (Don Ramon)

SHERRY originele

Fles 1972

BORDEAUX
SUPERIEUR
(Chateau Fonsegrede)

5 flessen

Mosel-
blümchen

Pak è 30 stuks

Page luiers
van 515 voor

4 rollen

Toiletpapier

ABRIKOZEN

ROOMVLA

HEERLIJKE

KRUIDKOEK

Met grote vreugde gieven
wij u kennis van de ge-
boorte van onze dochter en
zusje

HENDRIKA
WILHELMINA

(HiEIDI)

G. W. Vruggink
J. W. Vruggink-

Bosman
Gertoen
Marcel

Vorden, 30 Juli 1976
Hiamffniinikiweg- 9

Vele, zeer verschillende, al-
lemaal erg leuke reacties
maakten onze trouwdag on-
vergetelijk. Daarvoor onze
hartelijke dank.

Jopde en Henk Wullink

Vorden, auguötus 1976
Insulindelaan SI

LOSSE VERKOOP:

Telegraaf

Al|g. Dagfolad

Volkskrant

Ziutpöiens Dagblad

GJO.C.

Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

Te koop wegens verbouwing
l Neff elektrisch fornuis.
Telefoon 1412.

Te koop: gjojh. meisjesfiets,
8 tot 12 Jaar. G. J. Schutte,
Eïengeloseweg 20, Varden,
telefoon 1882.

Te koop: centrale verw.
kachel, oldestooik, 35.000 kal.
J. BcMiardlt, Wilhelmina-
laan 4, Vorden.

Te koop: jonge krielikSppen
en verschillende soorten fco-
nrjnen. D. Klein Geltink,
Sdiuttestraat l, Vorden.

Te koop: 2 beste olielampen.
G. J. Bonk, Komvonderüaan
2. Jfcrden.

Te Koop aangeboden:
z.gjoJh. bankstel. Tel. 1708.

Te koop: 2 kavia's bfl
[ngrid Ooubertvülle, De

19, tel. 2268.

VERHUISD
Met ingang: van 5 augustus
gaan wfl verhuizen van de
Kranenburg naar Hertog
Karel van Gelreweg 8 te
Vforden.

Jaoob de Vries,
'Kermisexploitant,
Vorden - Tel. 2399

Wie kan rrüj met spoed aan
een huurwoning helpen in
Vorden.
Telefoon 05702-1840

Te koop: 2 dragende geiten
aan de telling1.
H. J. Hietiveld, Hacikfort,
Hoekendaalsefweg l

Te koop: gashaard melt
tihertmostaat; kinderledlükant
tot 5 jaar; grasmachine
(Iklein). Alanenseweg 35.

Aanbieding;:

6PO1RTFIETSEN

miet derailleur 5 of 10
(versnellingen,
overjarig en iets be-
schadigd

l gebruikte Gazelle
ttnet 5 versnellingen

Tweewielerbedrflf Tragter
Zutplhenseweg - Vorden

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

Goede en voordelige
damesconfectle

vindt u bij de
grote matenspecialist

CONFECTIEBEDRIJF

AMMERS
Vorden Zutphenseweg 29

Indien nodig maken
wij naar maat

Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

Heden overleed onze leve man, vader en opa

JAN WILLEM KLEIN LEBBINK

op de leeftijd van 71 jaar.

Vorden: T. Klein Lebbink-
Klein Lebbink

Lochem: W. J. Geverirak-
Klein Lebbink

J. G. G-everinik
Assen: J. H. Hanmsen-

Klein Lebbink
J. H. Harmsen
en kleinkinderen

Vtorden, 30 juli 1976
Donpsötnaait 40a

De begrafenis heeft op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden plaatsgehad.

Voor de vele blijken van medeleven in de droeve
dagen na het plotseling overlijden van onze lieve
man, vader en grootvader

AREND JAN HAVERKAMP

zeggen wjj u langs deze weg hartelijk dank.
Urw overweldigende belangstelling maakt het ons
onmogelgk een ieder persoonlök te bedanken.

Uit aller naam:
A. Haverkamp-Bosch

Voorst, augustus 1976
iRijiksatraatweg 77

Heden ontvingen wij bertidht van het overlijden
van de heer

J. W. KLEIN LEBBINK

Hij wijde 31 jaar op uitnemende wgze zijn beste
krachten als secretarlsHpenniinigmeester van de
Nrutsspaaibarik te Vorden.

'Bestuur 9t. Nutssipaarbank
Vorden

Vorden, augustus 1076

Voor de grote belangstelling, voor de vele bloe-
men en cadeaus, ontvangen bij de ingebruikstel-
ling van de gerestaureerde molen „De Hoop", zeg-
gen wy u hartelijk dank.

tfte. H. KLUVERS
enseweg 41 - Vlorden

BROOD ?
Natuurlijk!

WARME BAKKER

VANASSELT
Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

administratiekantoor

HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijtsadviezen

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

Kantoor: Zutphenseweg 16 - Telefoon 1386

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

Elke woensdagmiddag
AcMtoastelenifletsitoohit onder deskundige leiding.
Vertrek om 15.30 uur vanaf het Marktplein. De
kosten zfln ƒ 2, — p.p. en ƒ l, — beneden 16 Jaar.
Te beginnen 16 juni. Hieraan is een leuke föto-
wedatrgd vertoonden; inHdhitingen hierover bfl het

Donderdag 5 augustus
BoterendanggToep De Knaipduoilkflikeg uit Vonden
op het Marktplein. Aanvang 20.00 uur. Bij sdeoht
weer in een zaal

Dinsdag 10 augustus
Ongelconcert in de Ned. Herv. Kerk, aanvang
20.00 uur door Ton Zwartikruis (Deventer)

BUURTVERENIGING DELDEN
Met de bus naar 't Bowling-centrum in Deventer.
Opgave bij G. Rosse!, tel. 1439, vóór 9 augustus.

Wegens vakantie

gesloten
van zondag 8 augustus
t.m. zondag 15 augustus

CAFÉ UENK
Klein Hekkelder - Nieuwstad - Vorden

CHR. GEM. ZANGVERENIGING

„EXCELSIOR"
HERVATTING DER
REPETITIES
a.s. donderdag 5 augustus, 's avonds
8 uur in het Jeugdcentrum

Nieuwe leden harteiyk welkom!

Wij zijn met

VAKANTIE
van 7 tot en met 15 aug.

SMEDERIJ

Henk van Ark
Burg. Galléestraat - Vorden . Telefoon 05752.1554

Met spoed gevraagd

loodgieter en
c.v.-monteur

LOODGIETERSBEDRIJF

„TAKKE"
W. WEULEN KRANENBARG
Zelhem - Telefoon 08342-1364

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaamheden

zowel nieuw als onderhoud:

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



wij knallen er op los met tal van vakantieaanbiedingen
'n Kleine greep uit ons enorm
leverancier van diepvriezers,

^^

assortiment prijzen incl. BTW. Voor een diepvriezer slaagt u zeker bij Nederlands grootste
Keus uit meer dan 80 modellen. Het adres met het beste advies en de langste ervaring.

Diepvriezers: Koelkasten:
Marijenen 150 ïïiter 828,
Friac 165 liter 498,
Edy 150 liter 398,
Fx4ac 200 liiter 498,'
Linde 220 Mter 448,
Bosdh 210 liter 498,
BauflmecM 225 Mer 498,
President 225 liter 448,
Gramm 210 liter 498,
A.E.G. 220 liiter 448,
Baukneoht 285 lifter 578,
Bosch 260 liter 548,.
Bsta 300 liter 628,.
Bosch 330 liter 698,
Gramm 325 liter 628,.
Hüton 345 liter 648,.
BauknecM 350 liter 698,.
Friac 350 liter 698,.
President 325 Hiter 548,.
Martjnen 330 liter 548,-
Ldnde 300 liter 648,-
Ldnde 350 Mter 698,.
President 425 Mter 628,
Bosch 400 Mter 798,-
Esta 420 Mter 598,-
Unde 420 Mter 798,-
Friac 400 Mter 798,-
Bauknecht 460 liiter 798,-
Hilton 470 Mter 848,-
Bosch 500 Mter 878,-
Ldnde 500 Mter 848,
Siemens 500 Mter 878,
President 525 Mter 798,.
Bsta 600 Mter 798,.
HlMxm 590 Mter 898,
Gramm 900 Mter 1448,.

Rutoi gesorteerd in alle maten

DIEPVBIESKASTEN

120 Mter vanaf 298,—

Tafelmodcd koelkast 146 liter
vanaf 248,—
Duibbeldeurs koelkast 290 M/ter,
incl. 60 Mter vriesvak, vanaf 468,—
KoelrvrriescomiWnatle 350 liter
190 Mter koel, 160 liiter vries,
vanaf 828,—

Benddx - Zanker - Bauknecht -
Entglialh Ettectric vanaf 298,-

GASFORNTIIZEN
Etna - Sauter - Ajtag - Pelgrim
nu met tJhenmostaaJt - ruit - lade
en afdektolad vanaf 398,-

Wasautomaten: Kleuren TV-s:
Keus uut meer dan 80 modellen.
Btj ons de laagste prijs.
Dan ook nog een inrudlprijs voor uw
oude madhine.
Bosch V 455 848,—
Bosch V 470 998,—
Bauknecht 4704 S 548,—
Bauknedht W.A. 600 698,—
Bauknecht W-A. 614 798,—
Bauknecht W.A. 616 898,—
Bauknedht W.A. 632 1198,—
Bauknecht W.A. 652 K 1348,—
Baukneoht W.A. 49 948,—
Bajuknecht W.A. 48 848,—
Beatrix 2500 698,—
Zanker vanaf 450 998,—
Zanker vanaf 481 1098,—
Zanker vanaf 750 1398,—
HMton 747 748,—
Hilton m.canzae 598,—
IndcsLt Europa 348,—
AJ2jG. Turnamat S 838,—
Laüa 448,—
A.EX3. Prinses SiL 1048,—
A.EJG. Turnette 648,—

Bij ons de laagste prijs.
Daatfbty nog een inmuülprfls voor uw
oude TV.
Schaulb Lorenz 1644 1848,—
Schaub Dorenz 51 cm 1298,—
Graetz 51 cm 1398,—
Teüefunken 67 cm 1748,—
Telefunken 51 cm 1398,—
Indesit 67 cm 1298,—
Büaupunkt 67 om 1698,—
Loewe Qpta 67 cm 1698,—
Sony 46 cm 1398,—

PHILIPS TIPTOETS
67 om 1828,—

Nordimende 67 om 1748,—

REMINGTON
SCHEERAPPARATEN

BIJ ONS ALTIJD 25% KORTING

Draagbare TVs vanaf 265,—
M1ELE WASAUTOMATEN

BIJ ONS DE SCHERPSTE PRIJS

Vaatwassers:
Bosdh top-Mt 748,-
Bauknedht 648,-

STEREO RADIO'S
oja. Sdhaub Lorenz - Blaupunikt -
Grunddg - PMMps - Loewe Opta
Speciale aanbiedingen
Teleflunken stereo raddo 2 x 15 Watt,
ind. boxen, nu 398,—
Schaub Loremz stereo radio
2 x 30 Watt, ind. boxen nu 848,—

STEREO-OOMBINATIE RADIO-
OASSETTE-PICKTJP
2 x 20 Watt, Ind. boxen, nu 698, —

Raddo cassetterecorders vja. 128, —
Transistor radio op batterij en
lichtnet nu ........................ 39,95

LET OP ONZE PLUSPUNTEN:
Grote keus - lage prijs - vlotte levering
Kigen servicedienat
Diag en nachit service op diepvriezers
24 uur senvice op wamutomaJten etc.
VaJktoundiige reparaties en aansluitingen

Eiigen ondendeleiuna;g-aztjn
Wy staan 365 dagen per jaar voor u klaar
Voor geregdatreende handelaren
speciale konditiea

Klein

Centrifuges vanaf .. .............
Stofzuigers aleemodel vanaf
Grills vanaf .....................
Afzudgikappen vanaf ............
Radiatoren op olieslbasis 2000
met tihemostaat, vanaf ......
TafelgrilUs vanaf ...............
Elektrische kookplaat 2 puts
vanaf ..............................
Stoombouten vanaf ............
SftrtJfkbouten vanaf ............
Tostde-flzers vanaf ............
Broodroostere vanaf .........
Hiaarföhns vanaf ...............
Krultangen vanaf ...............

98, —
98, —
79, —

138, —
Watt

98, —
98, —

79, —
39,95
19,95
39,95
39,95
29,50
9,95

B.K. PANNEN
BIJ ONS 20% KORTING

dijkhofr
GROOTHANDEL B.v.

LET OP ALLEEN IN:
ZWOLLE - VAN KARNEBEEKSTRAAT 111, TEL (05200) l 4385
TEUGE - OUDE WEZEVELDSEWEG 26, TEL. (05763) 551 - STORING 569
LOCHEM - PRINS BERNHARDWEG 2, TEL. (05730) 3531
RUURLO - BARCHEMSEWEG 40 - TEL. (05735) 1461

veiligheid

citroen
Wanneer u behalve een gracieuze en zuinige auto
ook nog veiligheid en comfort zoekt, dan moet u
toch 'ns op de GS letten. Btj elke Oditroënagent
staat ie. Want ook bty deze CMnoën reikt comfort
verder dan een goede zit en vedMglhedd verder dan
een goede (hydropneumatisdhe) vering. Het is de
langibeproeflde CSitroën fdHoaofte die comfort en ved-
ügfhedd tot een funktionele eenheid samenvoegt.

Zeker de GS is daar een exponent van - een auto
die u in acht varianten kunt bewonderen om na
een proefrit vast te stellen dat u buitengewoon
prettig hebt gereden. Hetgeen betekent dat z'n
comfort en veaMgheid tot in de kleinste details
voelbaar zfln.

Door inruil verkregen:

CITROEN GX 220 Super Demonstratie 1976
CITROEN GS Club Break 2 x 1976
CITROEN Ami 8 Super 1975
ALFA ROMEO Alfette 1975
SIMCA 1100 4-deurs 2 x 1974
SIMCA 1100 toerist met schuifdak 1974
SIMCA 1000 Rally l 1974
SEMCA 1000 Rally l 1973
SIMCA 1301 1970
CHRYSLER 2 L automaat met LPG 1973

FIAT 128 met LPG 1978
FIAT 125 1972
FIAT 125 1972
PEUGEOT 204 GL 1972
RENAULT R 16 TS 1972
RENAULT R 16 TL 1972
FORD Corttna 1973
VW 1200 1972
VW 1800 . .. 1969

AUTOMOBIELBEDRIJF

RUESINK
Dealer voor Ruurlo, Vorden, Lochem, Borculo,
Hengelo Gld.

Verkoop: Borculoseweg 21, Ruurlo, telefoon 1753
Reparatie: Nijverheidsstraat 3, Ruurlo, tel. 1618

's ZONDAGS IS ONS TANKSTATION
DE GEHELE DAG GESLOTEN

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST !

/utphenseweg - Vonl» u

Adverteren
doet verkopen

Een verzekerde afzet van mijn biggen?
Dat garanderen wij U.

Dèt biedt Ruvevo:
1. gegarandeerde afname van al uw biggen.
2. gegarandeerde minimum biggeprijs

(bodemprijs).
3. gegarandeerde hoge biggeprijs,

afgestemd op de 1 A-prijs voor slacht-
varkens (zie onze afname-prijstabel).

Wat doet Ruvevo nog méér:
1. technisch advies inzake hokkenbouw etc.
2. wij kunnen zorgen voor best fokmateriaal.
3. wij assisteren bij de aankoop van beren.

Ruvevo biedt toch méér dan alleen
kwaliteitsvoeders.

Stuur mij geheel vrijblijvend nadere
informatie over uw uniek systeem
voor een gegarandeerde afname
van mijn biggen

Naam

Soort bedrijf

Straat

Woonplaats

Telefoon —

Zenden in open enveloppe, zonder postzegel aan:
Mengvoedercentrale RUVEVO b.v.,
Antwoordnummer 32, Ruurlo.

Mengvoedercentr. RUVEVO b.v., De Venterk&mp 8, Ruurlo, tel.: 05735-1646/1647

SCHOOLTASSEN
allemaal uitgevoerd in echt
leer, 3-vaks met voorvalc-
ken. Prijzen vanaf

f 54,95

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

RABOBANK
KRANENBURG
vraagt voor spoedige Indienst-
treding een

MEDEWERKER(ster)
Vereisten voor deze functde zfln:

— Leeftijd vanaf 17 jaar
- Opleiding minimaal Mavo

Sdhriifiteltjke sollicitaties kunnen wonden gezonden
aan de directie van de banlk, Ruurloseweg 70 te
Vionden.



Donderdag 5 augustus 1976

38e jaargang nr. TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
GERESTAUREERDE STELLINGMOLEN „DE HOOP
TE VORDEN FEESTELIJK IN GEBRUIK GENOMEN
Zaterdagmiddag is in Vorden de geheel gerestaureerde achtkantige stellingmolen De
Hoop van de fa. Kluvers/Van Ark aan de Zutphenseweg feestelijk in gebruik genomen.
Het initiatief van de plaatselijke VVV om dit gebeuren in haar zomerprogramma op te
nemen bleek een goede gedachte; vele honderden - toeristen en ingezetenen - maak-
ten dit feest van nabij mee. Naast het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door loco-
burgemeester de heer G. J. Bannink en wethouder de heer Bogchelman met echtge-
notes, was er het voltallige bestuur van de VVV, de heer Heydra van de Rijksdienst voor
Monumentenzorg, de heer Van Geelst v. d. Stichting Vrienden van de Gelderse Molen,
de heer Van den Brandeler van de Hollandse Molen, oud-burgemeester Van Arkel en
echtgenote, de fa. Groot-Wesseldijk, molenmakers te Laren Gld., riedekkerfa. Klein-
jan, de buren, vrienden en kennissen.

*e restauratie is een bekroning op het ini-
tiatief dat door de huidige eigenaars de
Gebrs. Van Ark en mevr. Van Ark-Kluvers
is genomen. Onder de sneldraaiende gepa-
voiseerlde molenwieken maakte de gehele
familie dit feest mee. Aan het geheel werd
muzikale luister bijgeizet door de muziek-
vereniging Soirsum Oorda, de boerenkapel
van Ooncordia en dendelzwaaier Jan Beren-
pas, benevens de majorettes van Sursum
dorde.

Welkom
Terwijl de vele aanwezigen en genodigden
rondom de molen en het gaaon een plaatsje
hadden gevonden sprak mede-eigenaar de
heer J. van Ark vanaf de omloop een wel-
komstwoord. In het bijzonder tot loco-bur-
gemeester Bannink, erevoonzitter en oud-
burgemeester Van Arkel en echtgenote, af-
gevaardigden van de Hollandse Molen,
Vrienden van de Gelderse Molen, de Rijks-
dienst voor Monumentenzorg en de Monu-
mentencomimisisie der Prov. Gelderland.
„Namens mrjn familie breng ik dank aan
degenen, die zach voor deze restauratie bij-
zonder hebben ingespannen; niet in de laat-
ste pfliaats aan ons huidige en vorige ge-
meentebestuur. Speciale dank aan molen-
bouwer Henman Groot Wesseldijk en zijn
medewerkers voor zjjn vakmanschap en de
prettige relatie tussen hen en ons in het af-
gelopen jaar."
Doco4>urgemieester G. J. Bannink vond het
in zijn toespraak een goed initiatief van de
V1W om deze opening in haar programma
op te nemen. Uit de archieven had hij en-
kele exacte gegevens kunnten verzamelen
oiver het rijke verleden van de in 1850 door
de heer J. L. Oudenampsen gebouwde acht-
kantige bovenkruier met stelling. In 1904
verwisselde de molen van eigenaar en kwam
tot 1905 in handen van J .de Jong, die hem
verkocht aan J. Kluvers.

Leuke dochter
„Het molenaarabloed zit de familie Kluvers
wel in het bloed," aldus de heer Bannink,
„in 1913 (net voor de eerste wereldoorlog
begon) gtirug de molen over op zijn zoon H.
Kluvers. Deze had een leuke dochter en J.
F. van Ark kende toen hoogstwaarschijnlijk
al het liedrje: Daar bij die molen, anders
heeft hij het later allicht vaak gefloten of
gezongen terwijl de molenwieken het vro-
lijke spel met de wind speelden en de molen-
stenen het graan maalden. Hij huwde met
de dochter van Kluvers. Velen onder u, al-
dus de loco-bupgemeester, „zullen zich nog
de heer Van Ark kunnen herinneren als de
spontane, vrolijke mulder die voor iedereen
klaar stond. Vooral in de oorlog kreeg me-
nigeen zijn pakje rogge gemalen."

Huidige eigenaars
De familie Van Ark-iKkivers had twee zo-
nen, die nu vanaf 1961 in het bedrijf mee-
werkten. Sinds 1970 wordt de zaak gedre-
ven door de firmanten mevr. Joh. van Ark-
Kluvers en H. J. van Ark en G. J. van Ark.
Wat de restauratie betreft hebben we kun-
nen constateren dat de heer J. F. van Ark
reeds in 1958 en daarna gepleit heeft bij de
gemeente, maar dit stuitte op diverse moei-
lijkheden. De Gebns. Jan en Henk richtten
in 1973 een brief aan B. en W., waarin zij
wezen op het grote gevaar van het naar
beneden vallende stellingfiout. De. storm van

.1974 deed nog een duit in het zakje bij het
afbraaJkproces en vernielde grotendeels de
rietbedekking en de wieken. De elementen
hadden vrij spel en opnieuw werd de zaak
stevig aangepakt met alis resultaat dat
Rijksdienst voor Monumentenzorg, provin-
cie, eigenaren en gemeenten tot overeen-
stemming kwamen.

Restauratie
In 1975 (augustus) wend begonnen met de

i restauratie. De kosten waren: 40 procent
rijkssubsidie van Monumentenzorg; 30 pro-

i cent gemeentesubsidie en 30 procent pro-
| vinciale subsidie en bijdragen eigenaren. De
' fa. Groot Wesseldrjk kreeg 4 juli 1975
j opdracht en in juli 1976 was de zaak vol-
tooid. Het rietdekfcen werd onderaanbe-J

steed aan de fa. Kleinjan uit Den Ham. In
de molen vond een aanpassing van de me-
chanische installatie plaats, geheel voor re-
kening van de fa. Kluivers. Van de wieken,
zijn twee stuks als latwieken gereconstru^
eerd, terwijl de rest als Ten Have remklep-
wiek konden worden gehandhaafd. De wie-
ken zijn geheel gangbaar, het maalwerk is
echter niet meer aanwezig zodat de molen
alleen „loos" kan draaien. Wel is de con-
structie zodanig dat in geval van nood
windkracht kan worden omgezet in energie.

Als een ring
De heer Bannink wilde de ingebruikstelling
van de molen De Hoop vergelijken met een
ring, waarin drie afbeeldingen: kruis, anker
en brandend hart. De ring werd gevormd
door de hechte samenwerking tussen Rijk,
provincie, gemeente, familie Van Ark en de
heer Malisse van de Gelderse Molencom-
missie. Hét kruisje op de molen betekent
het vaste geloof in het slagen van deze res-
tauratie, het anker de Hoop, de molen die
in ons midden staat en het brandend hart
de 'grote liefde die er voor het behoud van
de molen bestaat bij firmanten, overheids-
instanties en personen die nauw met de res-
tauratie betrokken waren.
De heer Bannink besloot met de hoop dat
de molen heel wat draaiuren zou mogen
maken en de stand van de wieken altijd heel
veel vreugde zouden mogen brengen van
allen die er rondom wonen.

Rijksdienst Monumentenzorg
Namens de Rijksdienst voor Monumenten-
zorg sprak de heer J. A. Heydra, die gedu-
rende de restauratie de controle voor deze
dienst uitoefende. Deze vertelde hoe de mo-
len De Hoop nog een van de 3 nog aanwe-
zig zijnde molens in ons land was, met het
zgn. slijipkransstelsel (systeem Ten Have),
dus wieken die bediend wonden via dit stel-
sel. Hij wees op het prachtige initiatief van
de fam. Kluvers-Van Ark, die zakelijk ge-
zien geen belang bij de restauratie hadden.
Een van de Gebrs. Van Ark heeft nu als
taak op zich genomen een speciale cursus
te volgen waardoor hij de molen regelmatig
kan laten draaien. Hg bracht dank aan de
gemeente, VW en restaurateurs voor hun
goede zorgen.
Namens de Stichting Vrienden van de Gel-
derse Molen sprak de heer Van Geelst, die
alle betrokkenen feliciteerde. De Stichting
is er om aandacht te schenken aan de mo-
lens, terwijl een belangrijk punt is dat men
cursussen voor toekomstige molenaars or-
ganiseert. Hij hoopte dat dit tot in lengte
van dagen mocht blijven doorgaan en wen-
ste het gehele gelzelschap veel succes toe
met de nieuwe molen De Hoop.
De heer Van den Brandeler sprak namens
de Hollandse Molen en had grote waarde-
ring voor alles wat in korte tijd tot stand
was gebracht. „Hulde aan de fam. Van Ark-
Kluvers, aan burgemeester mr. Vunderink
(die helaas wegens vakantie niet aanwezig
kon zijn) en alle medewerkers." Hij deelde
mee dat men plannen heeft om de oude wa-
termolen bij kasteel Hackfort ook zo gauw
mogelijk weer te kunnen laten scheppen.

Lichten van de vang
Na deze toespraken brak het hoogtepunt
aan: het lichten van de vang dat in het bfi-

zijn van de familie Van Ark-Kluvers en ge-
nodigden aan de achterzijde van de molen
geschiedde door loco-iburgemeester de heer
G. J. Bannink. Terwijl de wieken langzaam
begonnen te draaien en in de verte ook de
andere Vordense molen aan Het Hoge zijn
wieken ten hemel sloeg, juichte de grote

schare belangstellenden spontaan en speel-
de Sursum Oorda een toepasselijk nummer.

De feeststemming duurde voort; de boeren-
kapel van Ooncordia liet zich niet onbe-
tuigd, de majoretteis en Sursum Oorde
speelden beurteUinigs, terwijl de boerendans-
groep De Knupduukskes allerlei oude fol-
kloristische dansen uitvoerden op de gras-
mat. Jan Berenpas zwaaide tussen de fees-
telijke menigte met het vaandel tot besluit
van deze historische dag voor de gemeente
Vorden.

Dirk Jansz. Zwart
speelde op orgel
De bekende organist Dirk Jansz. Zwart uit
Rotterdam bespeelde dinsdagavond het
Ljohman-ongel (1834) in de Hervormde
dorpskerk te Vorden. Het was het tweede
orgelconcert in een serie van drie in het
VVV-aoonerpoxxgramima.
Er bestond voor deze orgelibespeling een
zeer goede belangstelling. „Zwart" is nog
altijd een naam in de orgelwerëld. Drie zo-
nen van de vermaarde organist Jan Zwart
bespelen het orgel (in Kampen, Amersfoort
en Rotterdam).
Zij vertegenwoordigen een wat romantisch
genre in de organisten-wereld. Een genre
dat velen toch waarderen. Dat bleek ook
weer duidelijk tijdens deze orgelbespeling.
Ds. Krajenbrink heette de aanwezigen har-
telijk welkom en maakte van de gelegen-
heid graag gebruik om de Kerkvoogdij van
de Hervormde kerk hartelijk te danken voor
het beschikbaar stellen van orgel en kerk-
ruimte. Ook bracht hij dank aan het kos-
ters-echtpaar de heer en mevrouw Eggink
voor hun goede hulp. Hij nodigde de aan-
wezigen alvast uit op de koffie in De Voor-
de „om elkaar te ontmoeten en nog eens
wat na te praten".
Dirk Janaz. speelde: Koraal „Gebed des He-
ren" in vier variaties (uit Sonate 6) van
F. Mendelssohn-Bartihoildy. Van Joh. Seb.
Bach: Koraallbewerking „Ich ruf zu dit" en
het machtig „Praeludiuon en Fuga" (in c
kleine terts). Van Sam. Wesley speelde de
organist „Air en Gavotte" en van A. Guil-
manit: Finale (uit Sonate 1).
Met Variaties en Fuga over „Waer dat men
sich al keert of wendt" van Wülem Mudde
en twee geestelijke liederen en het Occata
Psalm 146 van zijn vader Jan Zwart (over-
leden in 1937) besloot Dirk Jansz. Zwart
deze orgellbespeling. Uit het opklinkende
applaus bleek dat zijn spelen door de aan-
wezigen, ook jongeren, gewaardeerd werd.

nder het genot van een kopje koffie werd
in De Voorde nog heel wat gepraat over
orgels en orgelmuziek.
De volgende ongeUbespeling zal plaatsheb-
ben op dinsdagavond 10 augustus. Organist
hoopt dan te zijn Ton Zwartkruis uit De-
venter.

Zwembadnieuws
M.i.v. maandag 16 augustus zal het zwem-
bad tussen de middag van 12.00-13.30 uur
gesloten zijn, terwijl 's avonds het bad eer-
der zal worden gesloten, welk tijdstip zal
liggen tussen 19.00 en 20.00 uur. (Bepalend
aal zijn bezoek en weersgesteldheid).
Dit geldt zowel dagelijks als gedurende het
weekeinde, terwijl vervroegde sluiting 's
avonds ingaat m.i;v. heden, zolang weers-
gesteldheid en bezoek op het huidige niveau
blijft.
De zwemlessen zullen na de grote vakantie
weer zijn als voorheen, al zullen de tijdstip-
pen m.b.t. de avondlessen nog worden her-
zien en ook mogelijk worden vervroegd. Dit
wordt echter nog nader aan betrokkenen
medegedeeld.
Over een en ander mjb.t. bovenstaande is
overleg gepleegd met bestuur en chef-bad-
meeater M. J. Westerik.

DIPLOMAZWEMMEN
Aan het voorlaatste diplomazwemmen in
het zwembad In de Dennen werd deelgeno-
men na een goede voorselectie door 4 A-
kandidaten en 13 B-kandidaten, terwijl bij
het afzwemmen voor de hogere zwemdiplo-
ma's 2 kandidaten deelnemen voor C, 7 voor
D, 2 voor E en 2 voor F. In totaal 30 kandi-
daten, welke uit een voorselectie tijdens het
proesfzwemmen van 66 deelnemers werden
uitgekozen. Dat deze kandidaten goed ble-
ken te zijn voorbereid op deze examens,
bleek wel uit het feit dat allen slaagden.
Namens de KNZB waren aanwezig mevr.
Albers-Nolta uit Doetinchem bij het af-
zwemmen A en B, terwijl de algehele lei-
ding in handen was van mevr. M. B. J. M.
Westerik^Hulshof, bijgestaan door de heer
Joh. J. van Dijk en bij de vaardigheidsdiplo-
ma's de heer J. Strieker uit Hattummer-
broek en chef4>adimeester M. J. Westerik.
Het komende en tevens laatste diploma-
zwemmen vindt plaats op zaterdag 28 aug.
voor A en B en op zaterdag 4 september
voor A, B, C, D, E en F, aanvang 9.00 uur.
Het proefawemmen vindt hiervoor plaats
op zaterdag 21 augustus te 9.00 uur en
geldt alleen voor hen die niet op zwemles
zitten. Zij die hieraan willen deelnemen
kunnen zich uiterlijk tot bovenstaande da-
tum aan de kassa van het bad hiervoor op-
geven.
Kandidaten welke op zwemles zitten wor-
den indien zij hiervoor in aanmerking ko-
men, door hun instrukteun(trice) op ge-
attendeerd en zullen tijdens de lesuren in
de gelegenheid worden gesteld proef te
zwemmen.

telde overal enkele aardige bijzonderheden.
De Achtkastelentochten worden elke woens-
dagmiddag gehouden. Men vertrekt vanaf
het Marktplein. Dit jaar is er een leuke
fotowedstrijd aan dit evenement verbonden,
die de acht kastelen als onderwerp heeft.
De foto's die door een deskundige jury wor-
den beoordeeld kunnen bij de Vordense VW
de heer G. W. Eijerkamp, Zutphenseweg
worden ingeleverd tot 11 september.

Bargkapel trok
volle zaal Smit
De alombekenide Bargkapel uit Barchem
gaf donderdagavond een -uitvoering in zaal
Smit. Dat de naam van deze Tiroler Kapel,
die voornamelijk Egelander muziek speelt,
een goede klank heeft bewees het aantal
belangstellenden; bijna tweehonderd gasten,
toeristen en ingezetenen volgden met veel
genot de muzikale verrichtingen van de
Bargkapel.
Na een kort welkomstwoord van de heer
Eijerkamp namens VW - het optreden was
in het kader van het zomerprogram - werd
voor de pauze onder meer gespeeld Wir
sind Kinder von der Eger, Wastl Polka en
Auf Galop. Dit laatste nummer is de titel
van de laatste uitgegeven elpee van de
Bargkapel, die in totaal al drie elpees op
haar naam heeft staan.
Ook na de puaze applaudiseerde het publiek
herhaaldelijk voor de prachtig uitgevoerde
nummers, waaronder Aug der Vogelwiese,
Dompfaff, Rosamunde en Ein L/ied aus der
Heimat.
Zowel voor als na de pauze werd er als leuk
intermezzo een kleine dirigentenwedstrijd
„georganiseerd". Bfl de dames bleek mevr.
Lauckhart de beste en kreeg een elpee ca-
deau, terwfll een vakantieganger uit het
westen na de pauze de gelukkige werd. Al
met al een geslaagde avond, waarbij de heer
Eijerkamp als tolk van allen zijn dank
bracht aan de Bargkapel en het publiek
voor.j|^ft opkomst.

De wekelijkse Achtkastelentocht, de grote
toeristische trekpleister van Vorden, heeft
ditmaal een record aantal deelnemers ge-
boekt. Welgeteld 333 fietsers/sters peddel-
den rustig achter oud-burgemeester Van
Arkel aan door de mooie omgeving van de
acht landgoederen. De heer Van Arkel ver-

Zaterdag 24 juli stapten 27 personen uit
Vorden op de fiets, richting Markelo. Het

rett^Éfcee groepen van de plaatselijke
OJV, wPreten: de Tienergroep (14-17 jaar)
vertegenwoordigd door 8 personen en de
leeftijdsgroep 11-14 jaar met 16 personen.
Ondanks enkele pechjes kwamen we om
half vier toch bij ons kampeeradres, boer
Scholten aan. Hier wachtte ons een heerlijk
aakje koffie en een openingstocht, waarin
de spelleiding ons een gezellige week toe-
wenste. Zondagmorgen hadden we om ze-
ven uur een ochtendrit om wakker te wor-
den. Toen iedereen wakker was gingen we
ïten, hielden een kampdienst en wend er
rjnlbal gedaan, 's Middags fietsten we de
traditionele oriënteringsrit.
Woensdagmiddag was er de oudermiddag
die ook dit jaar geheel buiten werd gehou-
den. Tijdens de koffie werd via inlevering
van papiertjes de naam van een in het
kamp opgehangen pop geraden. Daarna was
er een tocht met opdrachten door de prach-
tige bosrijke omgeving. Watertandend van
de pannekoekengeur, verspreid door panne-
koeken die twee speUeMers bakten, gingen
de ouders naar huis. Zeer geslaagd waren
dit jaar de wielertour, het vliegers maken,
de kwartjes tocht en de poppenkast die vrij-
dagmiddag in het dorp en 't avonds op het
kamp voor veel vrolijkheid zorgde.
Zaterdag was het tot onze spflt inpakken
geblazen, een gezellige en leuke week was
voorbijgegaan.

KERKENIEUWS
ZUSTER TRIX VAN KUIK
SPREEKT IN DE DORPSKERK
In september a.s. vertrekt zuster Trix van
Kuik weer naar Ethiopië, om daar haar
werk onder de lepra-lijders voort te zetten.
Zeven jaar heeft ze daar gewerkt, maar
moest toen vanwege ziekte haar werk op-
geven. Na haar herstel wilde ze terug. Ze
onderbrak haar werk in Villa Nuova en
reisde op eigen kosten naar Ethiopië, om
de toestand daar te bekijken. Regerings-
autoriteiten deden toen een dringend beroep
op haar, weer terug te keren en een poli-
kliniek voor lepra-lijders op te zetten. De
geldmiddelen daarvoor konden ze haar
evenwel niet verschaffen.
Toch wil ze gaan en ze vertrouwt er op,
dat haar vrienden in Nederland haar zullen
helpen de financiën bij elkaar te brengen.
Een ,, Stichting medisch-maatschappelijk
werk Ethiopië" is nu in oprichting en het
bestuur en de donateurs daarvan willen nu
voor een soort thuisfront zorgen, dat haar
werk geestelijk en materiaal blijft steunen.
Nog is het benodigde geld niet volledig voor
elkaar. Maar er wordt in deze weken hard
aan gewerkt. Ook in Vorden zijn er velen,
die met hét wenk dat ze daar gaat doen,
sympathiseren. Maar we zijn overtuigd, dat
die kring van vrienden nog veel groter kan
worden. Op ons verzoek is ze bereid, in de
kerkdiensten van a.s. zondagmorgen in de
dorpskerk iets van haar werk te vertellen.
En we hopen en verwachten, dat velen zul-
len komen luisteren. Vanzelfsprekend hou-
den we dan ook 'n kollekte voor haar werk
en we vertrouwen, dat de opbrengst daar-
van voor haar een goed ruggesteuntje en
vooral een echte bemoediging zal worden.

Welpen op kamp
De welpen van de David I Alfordgroep zijn
op zomerkamp geweest naar het troephuis
vian de Bonculose padivinders. Nadat het
kamp was opgebouwd wend er een cross-
baan gemaakt waar elke morgen flink werd
gereden. De zondag werd doorgebracht in
het zwembad terwijl op de maandag red-
dingsuitvoeringen werden gedaan. De jon-
gens moesten een Engelse parachute uit de
boom halen met befluulp van een touw en
een band. Vender stond er die dag rugby en
een schimmenspel op het programma.
In verband met het weer werden de reste-
rende diagen doorgebracht met spelletjes in
het troephuis met o.a. stokbrood bakken en
EHBO -oefeningen. De eerste opkomst van
de welpen is bepaald op zaterdag 4 sept.

Orienteringsrit
De Graafschap-
rijders
De Vordense Auto- en Motorclub De Graaf-
schaprijders organiseerde zondagmiddag in
het kader van het internationale motor-
treffen, de Achtkastelenrit. Deze oriënte-
ringsrit voor auto's, motoren en bromfiet-
sen trok 67 deelnemers en leidde geheel
door de omgeving van Vorden met inbegrip
van een aantal kastelen. De tocht die voor-
treffelijk was uitgezet door de heren B.
Regeünk en H. W. Elbrink had een lengte
van 44 km.
Na afloop reikte de heer D. J. Rouwenhorst
in het „home" van De Graafschaprijders,
café-restaurant Schoenaker op de Kranen-
burg de prijzen uit. Hij bracht vooraf een
dankwoord aan de deelnemers voor de gro-
te opkomst, de udtzetters voor hun goede
werk, de Olemaatschappij O.K., de politie
en familie Schoenaker. De OK-beker voor
de beste prestatie van een VAMC-lid werd
gewonnen door de heer G. Versteege te
Hengelo Gld.
De uitslagen waren:

| Auto's A-klasse: 1. D. J. Denneboom, Harf-
sen, 162 strafp.; 2. J. Duiten, Hengelo Gld.,
182 strafp.; 3. F. Schram, Hilversum, 184
strafp.
Motoren A4tilasse: 1. G. Versteege, Hengelo
Gld., 64 strafp.; 2. B. A. W. Horsting, Vor-
den, 191 strafp.
Auto's B-klasse: 1. H. J. Hukker, Vorden,
210 strafp.; 2. T. de Jong, Emmen, 218
strafp.; 3. B. A. M. Horsting, Vorden, 220
strafp.; 4. H. Stokkink, Borculo, 250 strafp.
Autoas Toenklasse: 1. D. J. Pardijs, Vorden,
155 strafp. 2. F. W. Altena, Almelo, 183
strafp.; 3. H. B. J. Horsting, Vorden, 191
strafp.; 4. G. te Pas, Halle, 192 strafp.
Motoren Toerklasse: 1. H. C. Teggelove,
Zwolle, 323 strafp.
Bromfietsen B4classe: 1. D. Versteege, Hen-
gelo Gld., 211 strafp.
Bromfietsen Toerklasse: 1. H. Bos, Vorden,
223 strafp.; 2. G. Hartman, Vorden, 226
strafp.; 3. M. Heuvelink, Vorden, 301 strafp.
4. J. Schreurs, Vorden, 316 strafp.; 5. H. A.
M. Besselink, Vorden, 324 strafp.; 6. H.
Nijenhuis, Vorden, 353 strafp.
De eerstvolgende rit is op 15 augustus. Dit
is de zgn. Familierit voor het gehele gezin.
De voligende oriënteringsrit is op zondag
12 september (POC-rit).

SPORTNIEUWS

Paardesport
PONYCLUB
Op het kringconcours van 24 Juli in Bar-
chem werd door de Vordense ruitertjes
goed gereden. In de individuele dressuur in
ring 5 werd Janet Klein Haneveld met Po-
laris 4e, Rob Havenaar met Bruno 5e en
Wim Lenselink met Sulvius 7e.
Rob Havenaar slaagde voor de caprilliproef
en kreeg een 2e prijs. In het B-springen
cat. C kreeg Wim Lenselink met Sulvius
l winstpunt en had de 4e prijs. Hij mag nu
in de klasse L starten, evenals Raymond
Ernst met Karona die er 2 winstpunten bij
kreeg en de 2e prijs behaalde in het B-
springen cat. D. René Ernst werd 7e in de-
ze categorie en kreeg l winstpunt met Ka-
rolien. In het L-springen cat. B was de 2e
prijs voor Janet Klein Haneveld met Pola-
ris. Zij kreeg er weer één winstpunt by.
René Ernst met Karolien slaagde voor de
B2 dressuurproef en is nu L-dressuur.

Voetbal
OEFENPROGRAMMA V.V. VORDEN
5 aug. Ratti—Vorden (nederlaagwedstrtjd);
8 aug. Vonden—iDiepentveen Vorden 2—Die-
penveen 2 Diepenveen 3—Vorden 3 Vorden
5 en 6 naar de seriewedstrijden Warnsveld;
15 aug. Vorden—Sloterpark (Amsterdam)
Vonden 2—Sloterpark 2 Vorden 3 en 4 naar
seriewedsbrijden Warnsveld Kotten 4—Vor-
den 5 Kotten 5—Vorden 6; 18 aug. Vorden
—Kotten Vonden 2—Kotten 2; 22 aug. Vor-
den*—Terbong Vorden 3—^Kotten 3 Vorden 2
naar seriewedstrijden Warnsveld; 29 aug.
Vorden—Rietmolen Vorden 2—>Rietmolen 2
Vorden 3—Rieltmolen 3 Rietmolen 4—Vor-
den 4 Rietmolen 5—'Vorden 5; 31 aug. Sp.
Eefde—Vonden Sp. Eefide 2—Vorden 2; 29
aug. Vorden 7—Vorden 8.

OEFENPROGRAMMA S.V. RATTI
AFDELING ZATERDAG
7 aug. Dinxperlo—kombinatie-elftal Ratti;
14 aug. Ratti 1-nSKVW 3 Ratti 2—EGW 2
SKVW 4—iRatti l SKVW 5—^Ratti 4; 21
aug. SSSE 3—4Ratti l SSSE 5—Ratti 2
SSSE 7—Ratti 3 Ratti 4—Helios 2 Ratti 5
—Helios 3; 28 aug. Ratti l—Helios l Ratti
2—CSV Apeldoorn 9 Vios Vaassen 5—Ratti
3 Vios Vaassen 6—Ratti 4 Vios Vaassen 7—
Ratti 5



eonconiMfi
Hengelo <gid>
tel.O5753~1461

Voor al
uw drukwerk

Dansen

8 augustus:

SILVIO

ia ii r\u K KJ KLS^I M 1 1 1 weeveps RD&2 vonden
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

SCHOORSTEENVEGERSBEDRIJF

HELENA - DOESBURG
Stofvrij vegen - met bewflis voor politie en brandver-
zekering

Teivens adres voor kachel schoonmaken en repareren

Aalten - Julicmastraat 50 - Doesburg - Tel. 4122
Contact-adres voor Vorden en omgeving: Th. Eckfaardt, Nieuwstad 10,
Vorden, telefoon 193?

Zware eiken meubels
af fabriek

riddertafel, kruispoottafel,
ronde kolomtafel, ronde
lage tafel, vitrinekast,
broodkast, mimisets

Interessante prijzen. Op bestelling
andere modellen.
Bezoek vrijblijvend onze toonka-
mer. Geopend op werkdagen van
8-5 uur or na tel. afspraak.

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

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

WEEKEND-
AANBIEDING

MINI PANTYS
maten S-M-L
3 paar

Uw zaak

4,00

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

Drukwerk

voor

handel *

en
industrie

Autobedrijf
Bennle Wentlng biedf te koop:

OPEL KAJDETT Special

1971
1973
1971
1971
1969
1972
1971
1973

Vraag uitgebreide dokumentatie van de
TOYOTA bestel- en vrachtauto's.

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

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA T

GROTE SORTHRINC1
l-, 2- en S-ivaikH

schooltassen
al vanaf 48,95

AAiNBIEJOING
3 vakken

VOOR

voor slechts 59,90

regenkleding
ook het joidste adres.

Kleuren: btëuulw, oranje en geel, zowel
komiplete paMoen als los verkrijgbaar

Bert Lammers
Burg. Galléestraat 26 - Telefoon 05752-1421

briefpapier

rekeningen

briefkaarten

enveloppen

orderbloks

folders

konvokaties

raambiljetten

Drukkerij

WEEVERS

PARIAN
MEUBELEN *

Honderden
bankstellen
eethoeken
salontafels etc.

worden iedere week in onze 7 showrooms
verkocht tegen de allerscherpste prijzen.
PARIAN geeft u de gelegenheid iets heel
moois zeer voordelig te kopen.

— Deskundige voorlichting
— Gratis thuis bezorgd
— 5 jaar garantie op de

konstruktie

PARIAN MEUBELEN
DIEREN
Wilhelminaweg 82
Geopend van 10.00-17.00 uur. Maandags ge-
sloten. Vrijdag koopavond.

PROFITEERT NU NOG VAN DE
OPRUIMINGSPRIJZEN BIJ

RUURLO
JAPONNEN
z.m. en k.m.

MANTELS

BLAZERS

BROEKPAKKEN

KINDERBROEKEN

KINDERJACKETS

T-SHIRTS

Vrijdags koopavond

vanaf 39,50 59,50

v.a. 59,50

v.a. 29,50

v.a. 25,00

v.a. 15,00

v.a. 15,00

3,00 5,00 etc.

Huishoud-
produkten

Op ons CENTRALE VERKOOPKANTOOR te Vorden
hebben wij de volgende functies vacant:

a. Een commercieel-
administratief assistent

Wij denken hierbij aan een jongeman met Mavo-,
Meao- of Havo-opleiding, die zich in de handelssfeer
verder wil ontwikkelen.

Militaire diensttijd dient vervult te zijn.
Leeftijd tot 23 jaar.

Voor degene die door eigen inzet wat wil bereiken,
bestaan in ons bedrijf goede toekomstmogelijkheden.

b. Een facturist(e)
Enige administratieve scholing vereist.
Leeftijd 18-23 jaar.

c. Een kantoor-assistente
Opleiding Mavo-niveau gewenst.
Leeftijd 18-23 jaar.

d. Een aarïk. kantoor-assistente
Enige administratieve scholing vereist.
Leeftijd 18-20 jaar.

Sollicitaties te richten aan: NEDAC B.V., Nieuwstad 2, Vorden, afd.
Personeelszaken.

VOOR IEDER FIGUUR EN LEEFTIJD

ALLEEN DE BESTE MERKEN

TRIUMPH - WALA - SCHIESSER

LOVABLE

RUURLO

Aardappelen te koop. Groot
Roesdnk, Toverstraat 18,
Baak.

f —^
Staat uw huis al met foto

vermeld In

„Woongaard"
(het landelflk onroerend

goed magazine?

Dat is mqgeHJk via elk bfl
het Makelaars Computer

Centrum aangesloten
makelaarskantoor.

Gratis „Woongaard" bfl
Makelaarskantoor o.g.

W. J. de Wilde Jr.
B.Y.

Rijksstraatweg 134
Wamsveld Md NBM/MCC

telefoon 05750-16627
v J
Kunstgeblttenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zuitpfoenseweig 2 - Vorden
Telefoon 2219

Regenponcho
Grandioze Weikoopjes

in geel en oranje;
nylon/p.v.c. kwaliteit.
Open model met
ritssluiting f̂ tÉK

13.25

(fieiscape) Aluminium
hobby/korweilodder:

2-deIlg, uftschuifbaar, 2 x 12 sports, 390-685 cm
lengte (uitgeschoven), 30 cm sportafstand, 17 kg.
antislipprofielen,
goedgekeurd door
arbeidsinspectie 1348T- 260.-

doe-*

HENGELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

uit Welkoop's altijd-droge-
voeten-collectie:
kuit-, knie-, dij- en
heupmodellen.

De echte,
Hollandse
houten klompen
Gezond, gezellig, gemakkelijk.
Blank of gekleurd. Weer helemaal inl


