Donderdag 28 juni 1979
41e jaarganji nr. 16
Uitgave: Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 12, Vonden
Postbus 22, telefoon 05752-1404 - Giro 1205867
Verschijnt eenmaal per week. Abonnementsgeld ƒ 27,- per
jaar.
Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, Vorden, telefoon 1688
W. Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, telefoon 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Berend Rossel schutterskoning op Deldens-feest
Voor merkspeelgoed

Het traditionele volksfeest in het buurtschap Delden, dat zich dit jaar op het
feestterrein van de familie Hummelink
afspeelde, begon vrijdagavond met de
opvoering van het blijspel „Daar zit
'm de kneep". Een stuk over de heer en
mevrouw Lens die samen een groothandel in konserven drijven. Onder regie
van de heer H. Rouwenhorst werden de
aanwezigen op een aangename wijze
beziggehouden. De spelers waren Henk
Broekgaarden, Absie Gotink, Hermien
Tiessink, Gerrit Burkink, Henk Hukker, Margriet en Marga Hummelink,
Anke Brummelman, Dick Regelink en
Henk Ruesink. Allemaal namen die in
Delden een bekende klank hebben.
Onder de aanwezigen o.a. wethouder
Bogchelman.
Zaterdagmiddag werden de traditionele
volksspelen gehouden.
Bij het vogelschieten werd Berend Rossel
schutterskoning; 2. B. Gotink; 3. D. J.
Besselink; 4. h. Broekgaarden; 5. Freek
Barink.

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

H. H. ADVERTEERDERS
In verband met de vakantie van ons personeel verzoeken wij U beleefd, doch dringend, Uw copy zo spoedig
mogelijk in te leveren.
Speciaal de tekst voor uw

opruimingsad verten tie ,

Vogelgooien dames: 1. mevr. Vruggink;
2. mevr. Oostendorp, 3. mevr. Peters, 4.
Hermien Tiessink, 5. Marga Hummelink.
Dogcarrijden dames: 1. mevr. Eggink,
2. Margriet Hummelink, 3. Marga
Hummelink.
Schieten [vaste baan}: 1. Jos Hummelink, 2. Bert Regelink, 3. Wim Vruggink.
Schieten [vrije baan]: 1. D. J. Besselink,
2. H. Scheffer, 3. B. Rossel.
Kegelen: 1. G. Enzerink, 2. Henk
Hummelink, 3. mevr. Hummelink.
Stoelendans: 1. Marina Onstenk, poedelprijs mevr. Rossel.

Voor de kinderen stonden er spelletjes Meisjes 10 t/m 12 jaar: 1. Marjan
als ballontrappen, rattenslaan, etc. op Eskes, 2. Dorathe Eskes, 3. Ria Walhet programma. De prijzen werden genmoed.
Jongens 10 t/m 12 jaar: \. Johan
gewonnen door:
Meisjes 7 t/m 8 jaar: 1. I na Klein Eggink, 2. Wim Rietman, 3. Dick
Lebbink, 2. Monique Schouten, 3. Kerseboom.
Voorzitter Jan Hummelink reikte zaterWilleke Onstenk.
Jongens 7 t/m 9 jaar: 1. Gerben dagmiddag de prijzen uit. ZaterdagVruggink, 2. André Eggink, 3. Gerard avond was er een gezellig bal met
"Hurricane".
Lenselink.

KOFFIE NA DE KERKDIENST
Het is echt een Nederlandse gewoonte
om koffie te drinken na de kerkdienst.
Ik herinner me van reizen in het buitenland dat er in de hotels speciaal voor de
„Hollandse gasten" koffie-na-de-kerkdienst was. Zonder koffie gaat het niet,
zo rond kwart over elf . . .!
We kunnen natuurlijk thuis samen
koffie drinken. En dat is goed! We kunnen het in de zomervakantietijd, met
gasten en vakantiegangers in ons midden, ook samen doen.
Vanaf a.s. zondagmorgen l juli is er dan
ook na de morgenkerkdienst de goede
mogelijkheid voor gemeenteleden en
gasten om samen koffie te drinken in De
Voorde, gelegen naast de Hervormde
dorpskerk en wel achter de kosterswoning Kerkstraat 15.
U bent er welkom. Zo ook kunnen we
als gemeenteleden en gasten elkaar ontmoeten. En laten merken dat we de aanwezigheid van gasten ten zeerste op prijs
stellen! Enkele dames verzorgen „deze
koffiedrinkerij"! Hartelijk dank!

KAMPVUURDIENST
BIJ KASTEEL DE WILDENBORCH
De jeugddienstkommissie van de Hervormde gemeente te Vorden houdt a.s.
zondagavond l juli een kampvuurdienst
op een bijzonder mooie, grasrijke open
plek in het bos, het park rond het
bekende kasteel De Wildenborch, gelegen halverwege Vorden-Lochem.
Deze kampvuurdienst op de eerste zondag in de maand juli is al een goede
traditie geworden. En meestal was het
ook nog goed weer voor een buitendienst
Aan deze dienst rond-het-kampvuur
hoopt zondag mee te werken: het Vordens Jongerenkoor Inter Christ en Lucians Combo. Samen met leden van de
jeugddienstkommissie hoopt ds. Krajenbrink de dienst te leiden. Het thema
luidt: „Vrij Van . . ., Vrij Vóór . . ." (4x
V). Na de dienst kunt u/kunnen jullie
chocomel drinken.
De toegang tot het bovengenoemde
grasveld in het bos vindt u aan de Nijlandweg, net voorbij de inrit naar
kasteel De Wildenborch. Wilt u zo
vriendehjk zijn de pijlen te volgen! Erg
fijn. De jeugd zit vast wel graag in het
gras. De kampvuurdienst begint zondagavond l juli om half negen (20.30
uur). We zingen samen fijne liederen.
Liturgieën worden gestencild. Iedereen
is er zeer welkom.
Ja, bij minder gunstig weer om buiten te
zitten, wordt de dienst gehouden in de
kapel aan de Kapelweg, Wildenborch.
(Zie de advertentie)

OM TIEN UUR . . .
Op verzoek berichten we nogmaals: dat
de morgenkerkdienst in de Gereformeerde kerk en in de Hervormde kerk
ook in de zomertijd om tien uur begint.
U geeft dit berichtje (en deze uitnodiging) wel door aan gasten/vakantiegangers?!.

IKA: INTERKERKELIJKE
KAMPEN ACHTERHOEK
In de Gelderse Achterhoek bestaat een
aktieve kommissie, die elk jaar weer
enkele vakantieweken, „kampen" organiseert voor minder validen. Bovendien organiseert deze kommissie, het
IKA, een paar regionale bijeenkomsten.

Foto van het toneelstuk ,,Daar zat 'm de kneep", opgevoerd door leden van de
Deldense Buurtvereniging tijdens het volksfeest.

deze advertentie's dienen uiterlijk 's maandags 12.00
uur in ons bezit te zijn (dit geldt voor de maand juli).
Na maandag 12.00 uur kunnen wij geen garantie geven
dat Uw advertentie geplaatst wordt.
Nieuwstad 12, Vorden - Postbus 22, 7250 AA Vorden - Tel. 1404

LEUK OM TE GEVEN:

Zo'n Kastelentrommeltje
uit Vorden
Banketbakkerij J. Wlckar
Specialiteit: ZWANENHALZEN

Dit werk wordt door velen zeer gewaardeerd. Ook uit Vorden worden deze
vakantieweken meegemaakt door enkele
inwoners ^fc zo een goede vakantie
hebben.
Diakonieën steunen dit werk. Er wordt
tijdens kerkdiensten ook een kollekte
gehouden. Zo is bv. de uitgangskollekte
bij de kampvuurdienst van a.s. zondagavond l juli bij kasteel De Wildenborch
bestemd voor het genoemde werk van de
IKA.
Nu velen op vakantie gaan (we hopen
dat /.e een goede tijd hebben) is het goed
en zinvol aan dit stuk kerkewerk te deriken en daarvoor onze gaven te geven.

Aktiviteiten
Jong Gelre
De afd. Vorden van Jong Gelre krijgt dit
weekend bezoek van ± 25 jongelui van
de P. J. G. O. uit Wanneperveen bij
Giethoorn. Deze gasten zullen vrijdagavond bij Hotel Bloemendaal worden
ontvangen. Zaterdag zal een fietstocht
worden gemaakt. Bij de Boggelaar zal
worden gekegeld terwijl er voor de zaterdagavond een discoavond op het programma staat in de Kapel in de Wildenborch. Jong Gelre heeft voor 27 juli een
barbecue-avond bij Marinus Eskes aan
de Kerkhofweg op het programma
staan.
Zondag 12 augustus staat de zgn.
"Oostenrit" op het programma. Een 190
kilometer lange autorit, waarvan men in
Vorden kan starten bij café Schoenaker
op de Kranenburg tussen 9.00-13.00
uur. In september zal de afd. Vorden
een tegenbezoek brengen aan Wanneperveen. Eveneens in de maand september bestaat Jong Gelre 65 jaar. Ter
gelegenheid daarvan wordt in het dorpscentrum een reunie gehouden voor leden
en oud-leden van Jong Gelre, Bolh en
Bog. Dit zal^zijn op 28 en 29 september.
Op deze avonden zal tevens een toneelstuk worden opgevoerd dat ook 27 jaren
geleden (in 1952) voor het voetlicht werd
gebracht.
Dit stuk "De bossen zingen hun lied"
wordt gespeeld door dezelfde mensen die
dat ook in 1952 deden. Op 22, 23, 29 en
30 augustus kunnen 's avonds gratis
kaarten afgehaald worden bij het dorpscentrum. Op 13 oktober gaat Jong Gelre
naar het "Drieringenspel" in zaal Nijle
in Eerbeek. De jaarlijkse feestavonden
worden dit jaar op 2 en 3 november
gehouden.

Korrespondent
gaat op vakantie

TUINCENTRUM

Wij verzoeken U tot en met \5juli
géén kopy bij hem thuis in de bus
te werpen.

Zweefvliegdemonstratie en
parachutespringen
In het kader van de feestweek ter
gelegenheid van het 75-jarig bestaan van
de Vordense VVV werden donderdagavond grote zweefvliegdemonstraties gegeven op een terrein nabij kasteel-raadhuis Vorden. Deze demonstratie, die
werd gehouden door de Luchtvaartklub
uit Zutphen, trok duizenden bezoekers.
Allerlei soorten modelvliegtuigjes die
radiografisch werden bestuurd gingen
de lucht in en dankzij een keurige
timing wist de op de grond staande
piloot de toestellen weer perfekt te laten
landen. Zo waren er de FC-1 modellen,
met welke vliegtuigen wereldkampioenschappen worden gehouden in Japan,
Amerika en Engeland. Met een snelheid
van zelfs 300 km per uur maakten ze de
dolste kapriolen en buitelingen. Een
enkele maal maakte een vliegtuigje een
riskante noodlanding maar alles liep
goed af.
Om kwart over zeven rekten zich de
hal/en van de toeschouwers voor de
verrichtingen van de para's van de
Vliegklub Teuge. Het motorvliegtuig
met daarachter gehaakt het zweefvliegtuig de KA 7, werd boven het terrein los
gehaakt en landde precies op de geplande tijd op een terrein-^aan de Ruurloseweg. Even later werd de kabel afgeworpen van het motortoestel.
Bijzonder spektakulair was de landing
van de vijf parachutisten, lid van het
paracentrum Teuge, die rechtstreeks
van de kampioenschappen waren gehaald om even een ,,demootje" te
springen. Na een vrije val en terreinverkennen landden zij precies midden in
het weiland onder applaus van het
talrijke publiek. De beide laatste para's
hangend aan een luchtmatras, maakten
in hun vrije val nog een aantal figuren.
Ook zij keerden veilig op de grond terug.
Tot besluit vloog piloot André v.d. Mey
met zijn PH Kok ten afscheid nog eenmaal laag over de menigte.

HERVORMDE KERK VORDEN
l juli 10.00 uur Ds. J. C. Krajenbrink;
20.30 uur Kampvuurdienst bij kasteel
de Wildenborch, Ds. J. C. Krajenbrink,
m.m.v. Jongerenkoor en Combo.
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. R. Zijlstra.
R . K . K E R K VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.30 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur
R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur;
dinsdag 19.00 uur;
Spreekuur: Vorden dagelijks: 12.00 13.30 uur en 17.30 - 18.45 uur in de
Christus Koning pastorie; Kranenburg
18.30 uur dinsdag, vrijdag.
ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00
uur Dr. v. Tongeren,
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
huisarts van 9.00-9.15 uur.

Onze korrespondent A. Velhorst,
Het Wiemelink 35, Vorden gaat
op vakantie.

U kunt u berichten d^jgeven
aan het redaktie-adres ^^
DRUKKERIJ WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12, Vorden. Tel. 1404
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

erkdiensten

ijselweg 20
vierakker

Herma & Willem
Kraaykamp

Tel: 0 5 7 5 0 - 2 0 7 4 3

U W TUIN RENOVEREN?
Kom vrijblijvend informeren

Meester VanDftk
in het zonnetje gezet
Na afioop van hun vierdaagse reis naar
de jeugdherberg De Heemhoeve in Ernst
werden de leerlingen van de vijfde klas
van de openbare lagere dorpsschool
welkom geheten door de voorzitter van
de ouderkommissie J. Norde. Deze
sprak woorden van dank tot de begeleidende dames Okkels en Janssen alsmede
aan de heren Stertefeld en Van Dijk.
Speciaal meester Van Dijk werd door
hem in het zonnetje gezet vanwege het
feit dat hij voor de 30e keer op deze wijze
met de jeugd op pad is geweest.
Vanuit De Heemhoeve werden gedurende deze vier dagen diverse fietstochten
over de Veluwe gemaakt, onder meer
naar het Hulshorster Zand, de Diorama
in Nunspeet, de Zanderpias, vliegveld
Teuge, Bussloo enz.
Momenteel verblijft de zesde klas in het
Drentse Koekange.

DIENSTREGELING APOTHEEK
Apotheek geopend van 8.00-18.00 uur.
Indien gesloten, voor spoedgevallen bellen aan de grote voordeur.
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
in het wijkgebouw.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donderdag 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

Taxidienst: Taxi-bedrijf Tragter, tel.
05752-1256 b.g.g en in het weekend
1961.
WEEKEND-, AVOND- enNACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
zaterdagmorgen om 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur Dr. Warringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Warringa.
WEEKENDDIENST TANDARTSEN
H. J. Ros, Gaanderen, tel. 08350-4657;
C. L. Stratingh, Barchem, tel. 05734490. Spoedgevallen 11.30-12.00 uur.
TAFELTJE DEK-JE
De hele maand juli mevr. Wolters, tel.
1272. Graag bellen voor 8.30 uur.
NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg, tel. 2003 tot 2 juli,
vanaf 2 juli mevr. v.d. Berg, tel. 6875.
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.

OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (Gld.), tel. 057531778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.
BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden. 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 8.309.30 uur. Spreekuren leidster bejaardenhulp: maandag, dinsdag en vrijdag van
8.30-9.30 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.
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.
POLITIE
18.30-21.00 uur.
Woensdagmiddag
tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-264455 voorlezen van 14.00-T4.30 uur.
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Wij zijn erg blij met de geboorte van ons zoontje en
broertje
Robert (ROB)
Frans Zieverink
Carla ZieverinkGerritsen
Wendy
7251 CW Vorden, 26 juni
1979.
Het Wiemelink 19.
Wij willen u bij deze hartelijk
dank zeggen voor uw belangstelling, in welke vorm dan
ook, waardoor onze huwelijksdag een grandioos feest
voor ons werd.
Ben en M u r v Mombarg
Braamkamp 335, Zutphen
Hierbij onze hartelijke dank,
aan familie, buren en kenissen, voor de vele felicitatic's,
bloemen en kado's, die wij
mochten ontvangen bij ons
25-jarig huwelijksfeest.
Fam. C. W. Eijkelkamp
K. M. EijkelkampStapelbroek
Enkwegó, Vorden
Aan allen die op enigerlei
wijze er aan hebben bijgedragen, om de herdenking van
ons 50-jarig huwelijk tot een
onvergetelijke dag te maken,
zeggen wij hierhij heel hartelijk dank.
J. B. Wuestenenk
A. Wuestenenk-Regelink
Wildenborchseweg l, Vorden
Juni 1979
Langs deze weg bedanken wij
familie, buren en bekenden
voor de vele felicitaties, bloemen en kado's ter gelegenheid
van ons 50-jarig huwelijksfeest ontvangen.
F. W. Silvold
L. Silvold-Ellenkamp
Vorden, juni 1979
Raadhuisstraat 17
Hartelijk dank voor de vele
bloemen, gelukwensen en
geschenken die mijn 40-jarig
ambtsjubileum tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.
H. J. Bargeman
M. Bargeman-KI. Ikkink
Strodijk4, 7251 RS Vorden

GERRITRUESINK
en
BERTHA REGELINK

Gratis aangeboden:
drijfmest.
Krijt, Delden.

Dikke

Wij maken van oud
weer nieuw
- staalstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken
Gunstige prijzen

Vordense Winkeliersvereniging

geven U, mede namens wederzijdse
ouders, kennis van hun voorgenomen
huwelijk op D.V. woensdag 4 juli a.s.
om 13.45 uur op het gemeentehuis te
Vorden.

UITSLAG TREKKING
23 juni 1979:
1. H. Mullink, De Boonk 25, Vorden
2. W. Bruggink-Assink, H. v. Bramenstr. 2
Vorden
3. J. Dengerink, Strodijk 5, Vorden
4. H. J. Beernink, Raadhuisstr. 11, Vorden
5. Jarmin Wesselink, De Steege 15, Vorden
6. A. Knoef, Onsteinseweg 22, Vorden
7. W. Kornegoor, Hoekendaalseweg 4,
Vorden
8. D. J. Beeftink, Gazoorweg 1, Vorden
9. R. de Krosse, B. v. Hackfortw. 7, Vorden
10. W. Bos, Raadhuisstraat 4, Vorden
11. A. Velhorst, Wiemelink 35, Vorden
12. T. A. A. Bargeman, Rouwbroekweg 1,
Warnsveld
13. W. Helmink, 't Hoge 53, Vorden
14. H. Holsbeke, De Haar 4, Vorden
15. B. Bruggeman, Joostinkweg 10, Vorden
16. Brinkman, P. v. Vollenhovelaan 16.
Vorden

Kerkelijke inzegening om 14.45 uur in
de Hervormde kerk te Hengelo Gld.,
door de weieerwaarde heer Ds. M. Jansen.
Gelegenheid tot feliciteren van 15.45 tot 17.00 uur in
zaal „Concordia" te Hengelo Gld.
Hengelo Gld., Riefelerdijk 3
Vorden, Deldensebroekweg 2
Toekomstig adres: Koningsweg 26, Hengelo Gld.

ERIK KLEIN HANEVELD
en
TINY TJOONK
gaan trouwen op donderdag 5 juli a.s.
om 11.00 uur in het gemeentehuis te
Warnsveld.
Kerkelijke bevestiging in de Hervormde
kerk te Wichmond om 14.00 uur door
Ds. C. Fortgens.
Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in café restaurant ,,De Boggelaar" te Warnsveld.
Warnsveld, juli 1979
Dennendijk 11
Vierakkerseschoolweg 2
Toekomstig adres:
Vierakkerseschoolweg 2, Warnsveld

Bovenstaande personen kregen allen hun fiets thuisbezorgd

elastische katoen

GROTE VERKOOP

Praktische mode voor body enbeen.
Verkrijgbaar bij:

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

HELMINK

Verkoop a.s. maandag 2 juli a.s.
In Jezus ontslapen onze geliefde vader, schoonvader
en opa
DERK BRUMMELMAN
weduwnaar van Everdina Johanna Maalderink
op de leeftijd van 83 jaar.
Zalig de doden die in de Here sterven.
Den Haag: T. G. van Maaren-Brummelman
J. van Maaren
Kesteren: A. J. van Kleef-Brummelman
G. H. van Kleef
Vorden: G. J. Heyenk-Brummelman
J. Heyenk
Vorden: G. J. Brummelman
H. A. Brummelman-Nieuwenhuis
Vorden: A. Brummelman-Luimes
Aalten: E. J. Bulsink-Brummelman
H. Bulsink
Doetinchem: D. Schouten-Brummelman
G. L. Schouten
klein- en achterkleinkinderen
7251 RA Vorden, 25 juni 1979
Spiekerweg l
Vader is opgebaard in het Rouwcentrum aan Het
Jebbink 4 te Vorden. Bezoek aldaar donderdag 28
juni van 19.30 tot 20.30 uur.
De rouwdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, wordt
gehouden zaterdag 30 juni in de Gereformeerde kerk,
Zutphenseweg te Vorden om 13.00 uur, waarna de
teraardebestelling zal plaatsvinden om 14.00 uur op
^de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Gelegenheid tot condoleren na afloop in het Dorpscentrum.

10 - 13 uur op het marktplein tegenover vinofheek Smit
14-15 uur bij café De Boggelaar te Warnsveld

Raden maarr...

16-17 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

In de stopfles op de braderie zat een
bedrag/978,41

ALLE SOORTEN LEGERKLEDING o.a.:
wind jacks (van klein tot de allergrootste maten en alle kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers
(alle kleuren), gascapes, regenjassen, leren veste^Èfcnder mouwen), tropenschoenen, tropen overhemden, veldbedden, wollS" overjassen (blauw en
khaki), dekens, Marinetruien, sokken, brandweer- en politiejassen (waterdicht), rugzakken, spot goedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken
en -jassen, kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, RAF-broeken. officiersregenjassen, werLjdioenen (iets bijzonders), melkjassen, leren jekkers, bomberjacfl^^gevocrd en waterdicht), koppels enz.

De prijswinnaars zijn:
1e prijs HEIDI FUKKINK
2e prijs HERBERT SCHEPERS
3e prijs J. KOERSELMAN
4e prijs H. SCHOUTEN
5e prijs B. J. OON K
6e prijs HEYENK
7e prijs J. M. TE LINDE
8e prijs G. BRINKMAN
9eprijsJ.OOSTERINK
10e prijs I.HISSINK

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse legerdekens. Dekens, originele dubbele jasjes, waterdicht, ijzersterk.

Zij ontvangen een waardebon van f 100,-, f 75,f 50,-, f 25,- en 6 waardebonnen van f 10,-.
11e t/m 25e prijs een Bank Box LP.

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

De prijswinaars hebben bericht ontvangen.

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppensets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.
Ontvangen: een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoenen,
maten 32-40. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28-39. Hoge bruine schoenen, maten 38-50. Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen
Nieuw! Rubber-laarzen, iets speciaals, kort en lang.

Bondsspaarbank
Dorpsstraat 15, Vorden

Discount Centrum
HERENONDERGOED

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz.

F» W. ÏEENSTR* EN ZN - ««SSEÏELD

Telefoon 1451

ENORME KEUZE

Modieuze kleuren
Prima kwaliteit,

altijd 20% KORTING!
DORPSSTRAAT 29 -RUURLO

Radio- of t.v.-problemen
Fa. Bredeveld - Zutphen
Tel. 05750-13813

Kerkhoflaan
l,
telefoon,
05752-1309.
Dagelijks geopend en zaterdags van 8 tot 12.30 uur.

Maakt u het zich gemakkelijk
Bijenhof heeft het

RUSTIEKE MEUBEL
DANSEN leren

Race- en trimfietsen
Wie
van
zich
een

Dat u al lang zocht
Steeds de meest exclusieve modellen,
ook naar eigen ontwerp

bij een N.B.D.-dansschool
dat is dus plezier voor 2 en
iederéén, voor jong en oud;
wel danst doet mee, leeft mee, en maakt
de spanning, een ontspanning, en leeft
uit, op de hedendaagse hits en muziek met
sfeertje.

zaterdag 30 juni a.s.
BAL
VOOR GEHUWDEN
EN VERLOOFDEN
Muziek „Goodwin Duo"
Aanvang 20.00 uur.

Wie wel danst beleeft meer van een
feestavond met vrienden en kennissen en is uit, zelfs op een dansles
beleeft men plezier en is men een
avondje uit.

„DESCHUUR"

Leer het bij

HOTEL BLOEMENDAAL
Stationsweg 24, Vorden.
Tel. 05752-1227.
SAUNA — SOLARIUM

Vrij vertaald: dat zit.
Wantten Cate Certiform elastische katoen
zit als gegoten en past altijd perfect.
Dat geldt voor al het ondergoed dat van dit
unieke materiaal gemaakt wordt: slips,
singlets en T-shirts.
ten Cate Certiform draag je graag en was je,
met de witte was méé, gewoon in de
machine tot 95°C. 't Kan ertegen, want de
pasvorm blijft goed en de kleuren blijven
mooi.
ten Cate Certiform dus. Elastische
katoen. Want dat zit, dat zie je zo!

,X Certiform

HUVO VORDEN B.V.

Champion Race lOversn.
derailleur vanaf
ƒ404,50
Een fongers-produkt
Barink, Nieuwstad 26, Vorden

ten Cate Certiform:
that'sit!

VORDEN /JTPHENSEWEG TEL 05752 1ü14

Voor de vele blijken van medeleven betoond tijdens de
ziekte, en na het overlijden
van mijn lieve /oon onze
broer zwager en oom
DERK JAN LIJFTOGT
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.
Uit aller naam:
A. Lijftogt-OHhof
Vorden, juni 1979
Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven die
wij mochten ontvangen tijdens de ziekte, en na het overlijden van onze lieve moeder,
groot- en overgrootmoeder
ANTONIA
BLOEMEN DA A LMENNINK
betuigen wij U onze oprechte
dank.
Uit aller naam
Fam. Bloemendaal
Vorden, 't Hoge 38

r

DANSSCHOOL

Th. A. HOUTMAN

Tijdelijk ZOMERVOORDEEL
op enkele toonkamermodellen
Wij gaan met vakantie van 23 juli t/m 11 augustus

BI JENHOF's Fijnhout Bewerking
Industrieweg 2,
Openingstijden: van 9.00-12.00 uur / 13.00-17.00 uur
Vrijdags van 19.00 tot 21.00 uur koopavond
Zaterdags van 9.00-12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur

VORDEN
Tel. 05752-1216
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Gemeenteraad was het oneens als nooit tevoren:
De Achtkastelendarpers en
AmbitieusP.v.d.A.-sportplanverworpen
De Knupduukskes terug uit Oostenrijk
Zelden was de Vordense raad zo verdeeld als dinsdagavond. Het kollege van B&W
was daarin al voorgegaan, want het voorstel van het kollege om een
investeringsnota vast te stellen werd niet geheel door wethouder Bogchelman
onderschreven.'En dat zou uiteindelijk konsekwenties hebben, want terwyl aan de
ene kant de dit keer uit drie man bestaande PvdA-fraktie een geheel eigen koers
voer, kreeg wethouder Bogchelman steun van VVD-er Tjoonk en eenling Bannink,
zodat er voor het kollegestandpunt slechts vier stemmen overbleven. In de praktijk
valt het allemaal nogal mee, want burgemeester Vunderink stelde nuchter vast dat
het kollege nu gewoon doorgaat met de investeringslijst.
Socialist Bosch oogstte slechts kritiek.
Hij was gekomen met een alternatief
investeringsprogramma, kompleet met
dekkingsplan. Burgemeester Vunderink
omzeilde het werkstuk van de PvdA
handig door vast te stellen dat het
onmogelijk was om over zo'n ingrijpend
stuk dat tijdens de behandeling van een
nogal afwijkend voorstel even mondeling
wordt gepresenteerd, een uitspraak te
doen. Het kollege had een schorsing van
een kwartier nodig om de zaken even op
een rijtje te zetten.
Bannink verzuchtte dat de raadskommissies maar eens snel openbaar moesten worden. ,,Daar houdt men de mond
dicht om nu ineens met een geheel
nieuwe visie te komen", zei hij. Maar
volgens Bosch was die visie helemaal niet
nieuw en hadden de socialisten hun
zienswijze in het afgelopen jaar regelmatig uitgedragen.

De Vordense boerenkapel De Achtkastelendarpers en de folkloristische dansgroep De Knupduukskes zijn vorig
weekend teruggekomen van een zesdaagse reis naar St. Margarethen in
OOstenrijk.
Nadat men donderdags uit Vorden was
vertrokken, kwam het gezelschap vrijdagmorgen aan. De ontvangst was zeer
hartelijk. 's-Avonds was er een optreden
gepland van de kapel en de dansgroep.
Dat dit in de smaak viel was aan het
applaus te horen.
Zaterdagmorgens was er gelegenheid tot

winkelen, terwijl 's-middags onder, andere een bustocht naar de befaamde
Österreichring op het programma stond.
OM vijf uur was het traditionele meiboomzagen, dat ondanks de regen toch
een prachtig schouwspel was. Ook hieraan werd meegewerkt door de Vordense
gasten.Om half zeven begon een concert
door de plaatselijke spoorwegkapel ter
ere van de Vordense gasten, wat zeer op
prijs werd gesteld. Hierna werd tot in de
kleine uurtjes feest gevierd en gedanst.
Zondags werd in de feesttent een speciale kerkdienst gehouden met daarna

Nadelig Saldo bij Groene Kruis
Onder voorzitterschap van de heer N. J. Edens hield de af d. Vorden van het
Groene Kruis haar jaarvergadering. Belangstelling van de leden was er niet. Van
de 2073 leden was, behalve het bestuur, niemand op de vergadering aanwezig. De
sekretaresse mevr. A. Dryfhout-Sytsma herdacht in haar jaarverslag het overlyden
van de heer J. W. Brummelman die ruim 12 jaar de ledenadministratie van het
Groene Kruis heeft verzorgd. Aan de bejaardengymnastiek o.l.v. de heer Jansen
v.d. Berg of de heer Funcke namen gemiddeld 35 bejaarden deel.
De kleutercursus o.l.v. zr. H. J. Jansen
en zr. Lavooy werd door 20 dames
bezocht. Mevr. Haccou verzorgde de
cursus zwangerschap- en na-zwangerschapgymnastiek. Het afgelopen jaar
werden geen kinderen naar een medisch
kindertehuis gezonden. Verder werd in
het jaarverslag gememoreerd dat zr. v. d.
Schoot dit jaar 12,5 jaar in Vorden
werkzaam is als wijkverpleegkundige.
Mevr. Drijfhout ging voorts in op de
reorganisatie van het kruiswerk waarvoor in 1978 een werkgroep werd gevormd die zich bezig houdt met de voorbereiding van de totstandkoming van
een basiseenheid. De werkgroep wordt
gevormd door twee bestuursleden van de
kruisverenigingen van Vorden, Warnsveld en Zutphen en van iedere vereniging
l wijkverpleegkundige. Genoemde verenieineen zullen zo'n basiseenheid gaan

vormen. Deze basiseenheid wordt binnenkort een voorwaarde om voor rijkssubsidie voor de wijkverpleegkundigen
in aanmerking te blijven komen.

Schilderijenexpositie
vanWell Schültz
In de zaal boven de Amrobank te
Vorden vindt in de periode van 6 juli
t/m 11 augustus een tentoonstelling
plaats van schilderijen van de kunstenares Nell Schültz, woonachtig te Leens
(groningen).
De opening wordt verricht door de
Vordense dichter en predikant Jaap
Zijlstra.

Sukses chr. zang ver.
Excelsior

De wijkverpleegkundigen in Vorden
hebben het afgelopen jaar 2596 bezoeken afgelegd. De zusters v.d. Schoot en De chr. zangvereniging Excelsior heeft
Jansen werden hiervoor dank gebracht, weer een opgaande lijn. Het koor kreeg
alsmede mevr. ten Dijk uit Wichmond. tijdens de zangersavond in Eibergen een
Penningmeester P. de Vries meldde een kompliment van dé heer Van der Glas
nadelig saldo van ruim tien duizend uit Apeldoorn. Ook. dirigent de heer
gulden. De kontributie zal voortaan Rouwen kreeg een zeer goede beoorƒ 35,- per jaar gaan bedragen. De deling. Wel een felicitatie waard.
financiering van het Groene Kruiswerk
/.al vermoedelijk per l januari 1980
komen te vallen onder de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten. Hiervoor dienden de statuten te worden gewijzigd, in Van 25 juni t/m 30 juni wordt een
verband met de noodzakelijke inschrij- kbllekte gehouden voor de TBC bestrijding in ontwikkelingslanden. Wij beveving bij de Kamer van Koophandel.
len deze kollekte "Sonnevanck" Zonnegloren hartelijk bij u aan.

Kollekte

Aantal leerkrachten
school Het Hoge blijft elf
Het aantal leerkrachten aan de Byz. school het Hoge blyft voor het komende jaar
op elf gehandhaafd. In totaal zullen 57 zesde-klassers de school verlaten, maar er
komen in augustus 52 leerlingen voor de eerste klas by.
In overleg met het bestuur en de oudercommissie heeft de school zich aangemeld voor een aktiveringsprogramma.
^Het is de bedoeling dat in aansluiting op
de speelleerklas (eerste klas) een programma wordt samengesteld voor de
tweede en zo mogelijk voor de derde
klas, waarbij de jeugd groepsgewijs
zoveel mogelijk zelfstandig bezig is en
zich de stof eigen maakt met behulp van
extra leermiddelen. Voorlopig zal er op
deze wijze gewerkt worden gedurende
één middag per week. Juffrouw Bannink
krijgt de gelegenheid om op donderdagmorgen samen met het hoofd der school
een en ander te organiseren.

friishoppen onder leiding van De Achtkastelendarpers in samenerking mer De
Knupduukskes. Na het voortreffelijke
diner was er 's-middags een treffen met
tien muziekkapellen uit de omgeving
van St. Margarethen. Hoogtepunt was
hier het optreden van de Vordense
gasten die een staande ovatie kregen en
een toegift moesten geven. 's£Avonds
was er een groot verbroederingsfeest in
de feesttent.
Een bustocht aangeboden door het gemeenteh^fcur van St. Margarethen besloot het^RPngename verblijf

Mevr. van Bolderen zal de school gaan
verlaten. In haar plaats werd benoemd
haar man J. W. van Bolderen,
Hij krijgt een derde klas.
Voorts werd benoemd mej. J. J. Drost
uit Zwolle. Deze benoeming was noodzakelijk omdat het hoofd der school de
heer A. J. Zeevalkink gebruik zal maken
van de mogelijkheid van vervroegde uittreding. Hierover heeft men onlangs
reeds uitvoerig in de pers kunnen lezen.
Meester Reindsen zal de heer Zeevalkink als hoofd opvolgen. Het officiële
afscheid van de heer Zeevalkink en de
installatie van de heer Reindsen zal
plaats vinden op zaterdag l september.

Geslaagd
In Almelo slaagde onze plaatsgenote
Willy Slagman voor Ie kapster.
Te 's Gravenhage slaagde onze plaatsgenoot G. J. Ruiterkamp voor het
examen Belastingassistent van de Stichting tot organisatie van de federatieve
examens voor belastingconsulent en belastingassistent.

Prijswinnaars
v.v. "Vorden"

Vorden krijgt er nu twee ambtenaren
bij, de riolering van Kranenburg is naar
voren geschoven en de onroerend goedbelasting kan worden verhoogd met een
ton. Maar het kollege zegde wel toe eerst
naar andere mogelijkheden uit te kijken.
De sportnota, die van zo grote invloed is
op het investeringsschema, leverde kritiek op van zowel het CDA als de PvdA.
Geerken (CDA) zei een extra veld voor
sporten als korfbal, handbal en hockey
te missen. Z'n fraktiegenoot Voerman
miste akkommodaties voor de vissport,
de schaatssport en judo. Hij had ook
graag een kostenvergelijkjg^tussen uitbreiding van de sportziBr aan Het
Jebbink en de bouw van een nieuwe
sporthal gezien.
Niet mals was de PvdA-kritiek. Stöltenborg: ,,de nota heeft een te wankele
basis. Hij was teleurge^|^l dat het
kollege geen grond wil ol^Pgenen voor
de aanleg van een nieuw oefenterrein
voor de voetbalvereniging Vorden en de
eventuele aanleg van een parkeerplaats

de visklub komt praten. Ik heb nog
nooit wat gehoord", zei hij. Wat de
schaatssport betreft hoopt de wethouder
deze zomer nog tot goede resultaten te
komen.
Burgemeester Vunderink stelde tenslotte voor de sportnota voor kennisgeving
aan te nemen. ,,Het was toch niet de
bedoeling om er een besluit over te
nemen", zei hij.

Investeringsschema
Bij de behandeling van het investeringsschema stelde Geerken z6cda7 voor om
samen met een andere gemeente een sociaal kultureel werker aan te stellen.
Bosch (PvdA) wilde twee miljoen gulden
meer investeren in sport, dorpsverfraaiing en verkeersmaatregelen. Hij deed er
een dekkingsplan bij.
Bannink zag zo'n jeugdleider niet zitten.
.,De verenigingen hebben toch leiders?"
zei hij.
Burgemeester Vunderink zei in zijn
antwoord dat er een taakomschrijving
voor zo'n jeugdwerker zal moeten komen. De gemeente blijft gemeentewoningen verkopen aan bewoners. Op het
plan-Bosch wilde hij niet ingaan. Wel
merkte hij op dat een verder gebruik van
de gemeentelijke reserves de financiële
positie in gevaar brengt.

PvdA: ambtswoning
afstoten

Het ziet er naar uit dat hij nog geruime
tijd in /.ijn binnenkort verbouwde ambts
woning zal kunnen blijven wonen, want
voor de snode plannen van de Pvd;A is in
de Vordense raad op dit moment geen
meerderheid te vinden.

Gegevens over veegmachine moeten
op tafel komen
Wethouder Bogchelman zal binnenkort
met cijfers over de veegmachine op tafel
moeten komen. Hij legde dinsdagavond
uit dat een veegmachine, inklusief de
man crie hem moet bedienen, de gemeente 84.500 gulden kost en dat het
uitbesteden van het veegwerk aan derden 105.000 gulden per jaar kost.
CDA-er Geerken herinnerde de wethouder er aan dat hij gegevens had beloofd
voor de gisteravond gehouden raadsvergadering. Hij noemde het niet zinvol om
met mondelinge gegevens die de wethouder spuide te diskussiëren. Ook het
sociale aspekt van de zaak is kennelijk
nog niet aan de orde geweest, stelde
Geerken vast.
Ook de kostenvergelijking tussen asfalten klinkerwegen zou Geerken op tafel
willen hebben. De wethouder vertelde
nu alleen maar dat klinkerwegen op
langere termijn duurder zijn. Hij gebruikte echter twee verschillende afschrijftermijnen.
Omdat zijn medebouwer op het laatste
moment heeft afgezien van de aankoop
van een perceel grond is een andere
bewoner van Vorden in de kou komen te
staan. Vandaar dat de raad nu alleen de
aankoop door de heer G. H. A. ter Bogt
kon bekrachtigen.
Burgemeester Vunderink zegde de
CDA-er Geerken toe dat bij het herzien
van de verkoopkriteria in het najaar de
kwestie van de een- en tweepersoons
huishoudens opnieuw bezien zal worden.

bij het zwembad (in de winter ijsbaan).
Stoltenborg noemde de uitbreiding van
de sportzaal een lapmiddel.
Bannink (eigen lijst) vond de verhoging
van de onroerend goedbelasting onaanvaardbaar. ,,Aan sport en spelen zijn al
vele naties kapot gegaan" zei hij.
Volgens hem zijn er ook alternatieve
sportmogelijkheden als fietsen en trimmen. ,,Waarom moet alles in een hal",
zei hij.
Wethouder Lichtenberg zei in zijn antwoord dat een vierde voetbalveld gezien
het aantal elftallen niet nodig was. De
oefenhoek is inderdaad te klein, maar
om daar nu grond voor te onteigenen
ging de wethouder te ver. ,,Ik hoop dat

Het instituut ambtswoning is uit den
bo/.c. We zouden de ambtswoning liever
willen afstoten, /.ei PvdAer Bo.^eh dinv
dagavond.
Even later zou VVD-er Tjoonk opmerken dat men in het buitengebied met een
woning van zevenhonderd kubieke meter genoegen moet nemen, ook al heeft
men zeven kinderen. ,,En heeft de
burgemeester dan niet genoeg aan de
ruimte die hij heeff', voegde hij er aan
toe. De ambtswoning wordt namelijk
voor 85.000 gulden uitgebreid.
Wethouder Bogchelman legde uit dat
een burgemeester een goede woning
moet hebben. Het is in het belang van de
gemeente. Burgemeester Vunderink vulde hen aan met de opmerking dat ook
het provinciaal bestuur van opvatting is
dat in gemeenten met minder dan
tienduizend inwoners een ambtswoning
voorhanden moet zijn. Het salaris van
burgemeesters van die gemeenten is
namelijk niet zodanig dat ze zich een
representatief huis kunnen verwerven op
de vrije markt", zo legde Mr. Vunderink
uit.

Paardesport

Beginners gevraagd

Pony club doet het goed in Lochem.
Op het ponyconcours, dat afgelopen
zaterdag te Lochem plaatsvond deden de
ruitertjes van "De Graafschap" het
goed. In de beide ringen van de B-dressuur gingen de eerste prijzen mee naar
Vorden. Ria Beumer met Cora en
Everlien Ruitenberg met Hera konden
beide de beker mee naar huis nemen.
Bovendien werd Wim Ambagtsheer met
Afrodite ook nog tweede in deze B-dressuur. In de L-dressuur werd Erik Pardijs
met Yorrie derde. Hennie Lenselink met
Silvius behaalde in deze klasse een vijfde
prijs. Tenslotte vielen bij het springen
ook nog twee combinaties in de prijzen
te weten: Mirjam Vaessen met Morgana, 5e prijs klasse B en Erik Pardijs met
Yorrie een derde prijs klasse L. In de
maand juli zijn er geen concoursen voor
de paarden of pony's. In augustus gaan
de ponyruitertjes naar Beek en de
paarden gaan naar het concours te
Markelo,

Sinds 1977 heeft Vierakker/Wichmond
haar eigen popfestival, zij het wel één,
die, in beginsel, afwijkt van de gevestigde popevenementen zoals in Lochem
en Geleen. Het is namelijk de bedoeling
van de werkgroep "Youandi", die het
gebeuren dit jaar voor de derde maal
organiseerd, dat het programma weer
uitsluitend wordt bezet door beginnende
groepen en/of solisten. Dat is echter wel
ieder jaar het grootste probleem bij de
organisatie. De werkgroep kan de groepen/solisten niet opspeuren en dus moet
het initiatief van de beginners zelf
uitgaan. Dus een ieder, die, hetzij
alleen, hetzij met zijn of haar groep, op
11 aug. a.s. op dit festival zijn of haar
debuut wil maken kan nu die kans
grijpen. Voor opgave of verder inlichtingen kan men terecht bij T. Plakkenberg, Lankhorsterstraat 21, Wichmond.

bovenaan eindigde. In de C-klasse
scoorde Eibergen de hoogste punten.
Bussloo en Vorden toonden zich even
sterk in de 640 B-klasse. Vorden werd
winnaar in de D-klasse.

Door de v.d. Vorden werd tijdens de
braderie enkele wedstrijden georganiseerd waarbij de volgende prijswinnaars
uit de bus zijn gekomen: Doelschieten:
1. Dick Vlogman (na loting), 2. M. v.d.
Linden, 3. J. van Lanen, 4. Dick
Heutink. Handtekeningen: 1. J. Klaasen, 2. M. van Egmond, 3. A. Land- Voor de Nederlandse federatie voor
waart, 4. G. Bosman. Prijzen afhalen bij makelaars in onroerend goed slaagde de
heer G. van Zeeburg uit Vorden.
L. T. J. Slütter, Molenweg 5, Vorden.

Geslaagd

Touwtrekken
Veel spanning en publiek op zesde
bondstouwtrektoernooi in Borculo
Afgelopen zondag werd in de Dijkhoek
te Borculo het 6e bondstoernooi voor de
zomercompetitie v.d. Ned. touwtrekkersbond gehouden. Bij de jeugd waren
EHTC en Vorden even sterk in de
A-klasse, terwijl Vorden in de B-klasse

Gemccntenieuws
Wethouder H. A. Bogchelman
houdt op donderdamiddag 28
juni a.s. géén spreekuur.

juni:
28 Reisje GMVL, ABTB, CBTB.
30 Bal voor gehuwden en verloofden
"De Schuur" Hotel Bloemendaal.

De uitslagen waren als volgt: Jeugd A: a.
EHTC en Vorden, 2. Bekveld, 3. Noordijk, 4. Warken, 5. Bathmen.
Jeugd B: 1. Vorden, 2. Oosterwijk, 3.
Erichem I, 4, Erichem II, 5. Eibergen.
Jeugd C: 1. Eibergen, 2. Vorden I, 3.
Bekveld, 4. Heure, 5. EHTC, 6. Vorden
II.
640 B-klasse: 1. Vorden en Bussloo, 2.
Erichem, 3. EHTC en Noordijk, 4.
Heure, 5. Okia, 6. Bekveld.
640 D-klasse: 1. Vorden, 2. Warken en
Bathmen, 3. Okia, 4. EHTC, 5. Bisons.
Na zes toernooien is de stand in de
bondscompetitie:
Jeugd A: 1. Vorden, 2. EHTC, 3. Bekveld, 4. Noordijk, 5. Warken, 6. Bathmen.
Jeugd B: 1. Vorden, 2. Oosterwij, 3.
Erichem I, 4. Erichem II, 5. Eibergen.
Jeugd C: 1. Eibergen, 2. Vorden I, 3.
Bekveld, 4. Heure, 5. EHTC, 6. Vorden
II.
640 B-klasse: 1. Bussloo, 2. Vorden, 3.
Noordijk en Erichem, EHTC, Okia,
Bekveld, 7. Heure.
640 D-klasse: 1. Vorden, 2. Warken, 3.
Bisons, Okia en Bathmen, 4. EHTC.

Mister Steam
Is te huur.*.

Kom
KEUKENS

All* soorten
bouwmaurialtn In
•t*«n. kunststof MC.
Grot* koll«ktl«
k«uk«nlnrlchtingen
Wand-, vloertegel* er
plavulzen: duizenden
mogelijkheden
Open haarden.
hout/ gei/

elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

Met Mister Steam kunt U zelf uw tapijt,
vloerbedekking of meubelstoffering reinigen.
Mister Steam is een handige reinigingsmachine die dankzij een uniek procédé uw
tapijt in een oogwenk weer als nieuw maakt!

Tuinartikelen:
bloembakken.
banken, vijvers.
tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board, gips, pvc.
asbest etc.
Voor de agrarische
sektor betonroosten.
voederbekken etc.
Zand, grint, cement.
Dakbedekkingtmatehalen: pannen.
platen, rubberroid.
Bedkamerinrichtlngen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

Geopend: dagelijks tot 17.00 uur, vrijdags tot
21.00 uur, zaterdags van 9.00 tot 16.00 uur
Ook gedurende de bouwvakvakantie

is de showroom geopend!

holtslag ruurlo

goedvoornieuws
alle mensen,
die iets te vieren hebben!
Goed nieuws voor bruidsparen en jubilarissen. Voor clubbesturen en organisatoren van personeelsfeesten.
De nieuwe, fraai verbouwde zaal van Hotel Bakker is
gereed om uw gasten te ontvangen. Grote groepen kleinere gezelschappen - recepties - diners - feestavonden:
de vakmensen van Hotel Bakker staan weer klaar om het u
en uw gasten in een verzorgde omgeving naar de zin te rriaken.
Wie binnenkort iets te vieren heeft: maak spoedig een
afspraak met uw gastheer Klaas Bakker.

welkom in de nieuwe zaal
van Hotel Bakker in Vorden

bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 tel. 05735 2000'
Gewijzigde openingstijden

DORPSSTRAAT 24 - TELEFOON 05752 - 1312
* reinigt sneller dn grondiger dan elke andere
methode
* al het vuil wordt verwijderd (niet
verspreid zoals bij shamponeren! )
* géén gebruik van shampoo, dus geen
kleverige resten in het tapijt na reiniging
* reiniging met Mister Steam houdt het
tapijt langer schoon en verlengt de
levensduur
* licht in gewicht, gemakkelijk te bedienen
* lage huurtarieven

Welkoop biedt ruime keuze in /^~^»
diervoeders/dieraccessoires
... ga maar kijken bij de winkel
in uw buurt.

... voor tuin, dier, hobby en doe-het-zelf

Hengelo - Ruurlo - Vorden

Registeraccountants
Alkmaar
Amsterdam
Arnhem

Beverwijk
Doetinchem
Ede

's-Gravenhage Hoorn
Zaandam
Haarlem
leiden
/.urphen
Hoogeveen
Purmerend

Inlichtingen over huur- en schoonmaaktarieven bij:

In ons kantoor te Zutphen is plaats vrij voor een
WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Registeraccountants
Alkmaar
Amsterdam
Arnhem

Beverwijk
Doetinchem
Ede

's-Gravenhage Hoorn
Haarlem
Leiden •
Hoogeveen
Purmerend

Als u^een
open hiel wilt

Zaandam
Zutphen

of steu n zolen draag

In ons kantoor te Zutphen is plaats vrij voor een

En toch een zomerschoen
wilt. Dan kan nu uw wens in
vervulling gaan. Het verende
voetbed voelt prettig aan,
maar kan verwisseld worden
voor een losse steun. Prima
kwaliteit en uitstekende pasvorm. Het is dan ook

CONTROLELEIDER
met uiteenlopende ervaring.
Onze sterk gevarieerde praktijk heeft een functie voor

M.B.A.-er
die studeert, of de studie zal aanvangen voor
REGISTERACCOUNTANT of S.P.D.
In ons kantoor hebt u de mogelijkheid de ervaring op
te doen die de studie interessanter zal maken en de
slagingskans vergroot.
Inlichtingen worden gaarne verstrekt door ons
kantoor: IJsselkade 18, 7201 HD Zutphen,
telefoon: 05750 -1 85 15 of de afdeling personeelszaken van het Secretariaat, Dubbele Buurt 2rd,
1621 JV Hoorn NH, telefoon: 02290 -1 55 46.

GESPECIALISEERD IN

NIvRA-STUDENTEN
(t/m algemeen deel) met fiscale interesse

MACHINA!
HOUTBEWERKING

De modeschoen met voetbed

SPD-ers (l en II)
met ervaring zowel in de controle- als in de aangiftepraktijk of met andere ervaring, die hun kennis
willen verbreden.

*
*
*
*
*

Onze organisatie is een geheel van een aantal
betrekkelijk kleine kantooreenheden (14 vestigingen
met totaal ± 250 man, inclusief 32 accountants)
waarin het beroep integraal wordt uitgeoefend.
Inlichtingen worden gaarne verstrekt door ons
kantoor: IJsselkade 18, 7201 HD Zutphen,
telefoon: 05750 -1 85 15 of de afdeling personeelszaken van het Secretariaat, Dubbele Buurt 2rd,
1621 JV Hoorn NH, telefoon: 02290 -1 55 46.

TRAPPEN
DEUREN
RAMEN
KOZIJNEN
FIJN TIMMERWERK

VOOR AANNEMERS EN PARTICULIEREN
TIMMERBEDRIJF

WULLINK
Vooraan in schoenmode

FA. J. BESSELING

Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Koekoekstraat 5, Vierakker - Tel. 05750-20881

Citroen Reusink Ruurlo
Onderstaande auto's staan in onze Eurocasionhal aan de Venterkamp 11
(aan de Rijksweg Ruurlo - Groenlo)

Citroen 2000 S
1975
Citroen CX 2500 D ..
1978
Citroen CX 2200 D
1976-77
Citroen CX 2000 Super
1977
Citroen CX 2400 Pallas Injectie
automaat - schuif dak

1977-78

Citroen GS Dub Break. 1975-77-78
Citroen G Special Break... 1977
Citroen GS Club . . 1973 t/m 77

Citroen G Special
1976-1978
Citroen Ami 8 Break
1976
Citroen Dyane 6 . . . 1977 t/m 78
Citroen LN
1977-1978
Citroen 2 CV 6....... 1977-1978
Citroen 2 CV 4 . . . 1975 t/m 1977
BMW 525 Automaat met LPG. . 1977
Mazda 323 automaat schuif dak 1978

Mazda 1300 Estate .

.1976

Mazda 323 LPG
1978
Austin Mini 850
1975
Austin Mini 1000
1975
Austin Allegro 1100
1978
Austin Allegro 1100 2x
1976
SimcallOO
1975
SimcallOOLS
1976
Mitsubishi 1200Lancer . . .1977
Opel Ascona 16S
1974

Renault 16 TS..
Renault 6
Alfa Romeo LPG
Alfa Alfetta 1,8.
Toyota 1000...
Toyota Corolla .

Fiat 127
Hat 128.

...... 1975
1976
1975
1976
1973
1977
1978
.1972

Kom ook eens geheel vrijblijvend een kijkje nemen. Alle auto's met volledig 3 of 6 maanden garantie. Inruil- Financiering en Leasing mogelijk.

Automobielbedrijf A. Ruesink Ruurlo
Verkoop nieuwe automobielen: Borculoseweg 21
Verkoop gebruikte automobielen: de Venterkamp 11

Telefoon 05735 - 1753 - 2004

H.C.I. maakt
ambachtsplavuizen
betaalbaar

Signalement
van een
goede fietser:
rijdt stevig door
trapt vederlicht
berijdt een stevig ros

in bij-de-tijdse kleuren
heeft zelden problemen
kiest dus een

GAZELLE
bij:

Fa. Slotboom
Kieftendorp 11,
Hengelo Gld.
Tel. 05753-7278

1 JULI:

Gazelle fietsen
rijden op
Vredestein
banden

EXCALIBUR

Zaterdag 30 juni a.s.
BAL voor gehuwden en
verloofden
Muziek "Goodwin Duo"
aanvang 20.00 uur

„DESCHUUR"
HOTEL BLOEMENDAAL
Stationsweg 24, Vorden
Tel. 05752-1227

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Sauna - Solarium

dancing
discotheek

Openingstijden
Discotheek lnvention
vrijdag
zaterdag
zondagmiddag
zondagavond
woensd.avond

19.30 tot
19.30 tot
13.30 tot
19.30 tot
19.30tot

01.00 uur
01.00 uur
17.30 uur
01.00 uur
O.OOuur

Wie eerder onze winkel bezocht, weet wat
voor 'n enorme keuze plavuizen er te vinden is. Die
keuze wordt nu nog eens uitgebreid met de nieuwe,
klassevolle ambachtsplavuizen van H.C.I.
Plavuizen waarvoor u per vierkante
meter tientallen guldens minder betaalt dan
voor vergelijkbare, andere ambachtsplavuizen.
Kom ze bij ons bewon^
deren, die nieuwe rustieke
ambachtsplavuizen, series
Jan Steen en Campagne.
Ze zijn onverslijtbaar en
bijzonder gemakkelijk
te onderhouden. Leverbaar in 4 prachtige
kleuren, formaat
20x20 cm. Wie
rustieke plavuizen
zoekt, moet ze zeker
gezien hebben!

GEVRAAGD:

Discount Centrum

Meisje

Badlakens - Keukendoeken
Washandjes etc.

TEXTIELREINIGIINia

SIEBELfNK

altijd voor HALVE prijzen!
DORPSSTRAAT 29

van
van
van
van
van

l

i

Industrieweg 3, Vorden - Tel. 1465
's avonds na 18.00 uur tel. 05750-21132

RUURLO

Openingstijden:

Landbouwgrond te koop
bij inschrijving

Zaterdag 30 juni a.s.

BAL
VOOR GEHUWDEN EN
VERLOOFDEN
Muziek:

„GOODWIN DUO"
Aanvang 20.00 uur

H. LUIMES

HOTEL BLOEMENDAAL
Stationsstraat 24, Vorden. Tel. 05752-1227
SAUNA - SOLARIUM

Makelaardij en assurantiën B.V.
Leliestraat 9, Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-2359

1 IS TOYOTA KOPEN
>
0
0
H

O

I
H
O

H

o
H
o

3~i
H
0

C

>
c
c
>

JL Jclcir volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100. 000 km.
TOYOTA Corolla 2000 De Luxe
1978
TOYOTA Sportwagen 1600 De Luxe . . . 1977
TOYOTA Cressida De Luxe
1978
TOYOTA Corolla 30 £Iardtop Coupé. . . 1977
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé. . . 1976
TOYOTA Corolla 1200E
'72-'78
FORDTaunus 1600LKombi
1976
SIMCA 1 100 GLS
1976
FIAT 128
1973
VOLKSWAGEN 1600 Variant
1971
MERCEDES 206 D Bestel
Verlengd en verhoogd
1976
PEUGEOT 504 GL
1976
TOYOT A Corona 2000 De Luxe 4-drs. . 1978
Dealer voor de gemeenten Hengelo (G.) Vorden - Ruurlo - en Zieuwent.

Bennie Wenting

Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256 *"
Erkend gasinbouwstation van Toyota- Vialle.

H
<
>

De leden worden uitgenodigd tot bijwoning van de

H
<
0

jaarlijkse
ledenvergadering

Modecentrum

H

H

0
-<

te houden op donderdag 28 juni 1979 's avonds acht uur
in zaal Smit, Dorpsstraat te Vorden.

0
H

Ruurlo

o
H

JAPONNEN korte mouw vanaf

O

o
H
2

<

c
>
c
c
>

c

25,'

ROKKEN vanaf

10,"

BLOUSESvanaf

10,"

5,-

BLAZERS en JACKETS vanaf 39,50

1

Vrijdags koopavond - 's woensdags de hele dag open!
's maandags gesloten

c

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

29,50

ZONNEJURKJES vanaf

T SHIRTS en TRUITJES vanaf

—
1

2

Rabobank Q
Coöp. Raiffeisen-Boerenleenbank
„Vorden" W.A.

Verrassend lage vakantieprijzen!!!

D

Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.) Tel. 05763-2121

Te koop: aardbeien op bestelling. Bellen voor 12.00 uur en
na 18.00 u u r . H. Weenk,
Schuttestraat 12, Vorden. Tel.
05752-6659.

1

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTAI

KWALITEIT KOPEN

V

1 perceel bouwland, groot 1.87.60 ha., gelegen
aan de hoek Slotsteeg-Ellenkampweg op een
afstand van ca. 300 meter van 'de bebouwde
kom en in het ruilverkavelingsgebied Hengelo
en Zelhem.
Nadere inlichtingen bij:

„DE SCHUUR"

H

H.C. l BOUWCENTRUM

HENGELO (GLD.):

Mnandacj t r n vrijdag
van 9.00 t m 12.30uur
en 13.30 tot 17.00 uur.
Zaterdags van 9.00
12.30 uur
Vrijdagavond van '
tot 21.00 uur

•

1

Verkorte agenda:
1. Opening
2. Aanwijzing secretaris en stemopnemers
3. Notulen vorige vergadering
4. Aanwijzing leden, belast met voorlopige vaststelling
notulen.
5. Balansen resultatenrekening 1978
6. Winstbestemming
7. Bestuursverkiezing
8. Verkiezing Raad van Toezicht
9. Mededelingen
10. Rondvraag
11. Sluiting

^^l^^^p^p^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^n^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^B

Uien-en Planten- Barbecue Ilsemmer
groentesnijder

In verband met vakantie

geen
spreekuur

bak

verstelbaar
draaispit met
houten
handgreep

Van witte
kunststof.
Hoog 40 cm.
Diameter 45 cm.
nu voor de
ongelofelijke
prijs van

Zyliss. Transparante
kunststof uitvoering
van 19.90 voor

gedurende de periode
2 juli t/m 20 juli 1979
en 6 augustus t/m 10 augustus 1979

Geïsoleerd
Met

5

13?

nu slechts

cilindrisch
model

Draayer's Shop

995

*
Centrum

nu voor

Raadhuisstraat 2, Vorden
Tel. 05752-2124

Voor inlichtingen en formulieren 05470 - 3305.

Wist u, dat Honda
ook waterpompen
maakt?,

WONINGBOUWVERENIGING
tt
THUIS
BEST
it

Hiermede brengen wij onder de aandacht van belanghebbenden dat de
woningadviescommissie Vorden op
maandag 2 juli en 6 augustus 1979

Kn net als alles van Honda:
degelijk en betrouwbaar.
C'ap. van (><)() tot 1.100 literper m i n u u t .
l takt, dus normale ben/ine
Krachtig. •Cieruisarm.
• /u i mg. «Start onmiddellijk.
• Licht en kompakt.

geen
spreekuur
zal houden.
Het eerstvolgend spreekuur is op maandag 3 september 1979 in het Dorpscentrum te Vorden.
Het Bestuur

TAPIJTVOORDEELSHOW
Woonkamertapijt

Woonkamertapijt

Slaapkamertapijt

400 breed
PARADE
Zuiver scheerwol op legklare rug

400 breed
DESSO
Nylon op legklare rug

400 breed
PARADE
Nylon op legklare rug.

Adviesprijs 229,-

Adviesprijs 119,-

Adviesprijs 109,-

Nu per meter....
GATIS GELEGD

Nu per meter
GRATIS GELEGD

Nu per meter . . . .
GRATIS GELEGD

Dealer en serviceplaats

GROENEVELD
AUTOBEDRIJVEN
De Stoven 1,

ZUTPHEN
tel. 05750-20344
Verhuur per dag, per week
ook mogelijk
Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmeloord, Onderduikersweg 30c,
N. O. P.,
tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of 05618-

214.
Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

op zaterdag 30 juni a.s. worden serieuze
gegadigden in de gelegenheid gesteld
DE WONING
BRINKERHOF 73, Vorden

Deze woning ( % vrijstaand met garage annex berging) gunstig gelegen aan de rand van het dorp heeft
een indeling als volgt:
b.g.g. hal, royale woonkeuken, L-vormige woonkamer met veel schoonmetselwerk.
Verd.: 3 ruime si.kamers, badkamer met ligbad en
2de toilet. 2de verd.: 4de grote si.kamer.
Gunstige f inancieringsmogelijkheden

Makelaardij en assurantieën B.V.
Leliestraat 9, Hengelo (Gld.) -Tel. 05753-2359

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

Discount Centrum
PLAVUIS TAFELS

voor goed
antiek
DE
"VELDI}OEK"

MET MASSIEF EIKEN;
rond, zeskant en rechthoekig
Per stuk 495,-

DORPSSTRAAT29 - RUURLO

<
tuiten Doctinchcm «i Ruurlo
Vctdhoekiewee n-u
Of 71* -491

O
Maandag 2 juli begint weer de
verkoopvan
STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND 's
morgens tussen 9-13 en van

De heer Slagman is met VAKANTIE
van 30juni tot 14juli
Mocht u tijdens deze periode
geen gehoor krijgen op ons
nummer 1511 dan kunt u
bellen de heer Esselink
tel. 05430-5188

17-19 uur.
Mevr. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden.
Telefoon 2367.

Technisch installatiebedrijf

Slagman en Esselink B.V.
Het Hoge 35

Sigaren magazi j n
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor
LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren
voor
donderdag
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Tel. 1301.
REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.
Uw geslaagde
kleurenfoto's
en dia's (E6)
in 2 dagen klaar.
Nu ook grootformaat

kleu-

ZUTPHENSEWEG 24-VORDEN-TEL. 05752-1514

-

Vorden

-

Tel. 05752-1511

vy

Rabobank "VORDEN
Vorden

VVV Zomerprogramm
1979
V.V.V. KANTOOR
Dorpsstraat 4, tel. 05752-1342.
Geopend: Dagelijks van 8.30-12.30 / 13.30-18.00 uuTT
woensdags van 8.30 tot 12.30; zaterdag van 8.30I 12.307 13.30-16.00 uur.
ELKE WOENSDAGMIDDAG:
Achtkastelenfietstocht onder deskundige leiding.
Vertrek vanaf Marktplein om 13.30 uur. De kosten
bedragen f 2,50 p.p. beneden 16 jaar f 1,50. Te
beginnen woensdag 6 juni, laatste tocht woensdag 29
augustus. Uitgezonderd 20 juni dan wordt er een
jubileumtocht gehouden op 23 juni. Bij de plaatselijke
rijwielhandelaren zijn fietsen te huur. Barink tel. 1274;
Kuypers, tel. 1393; Tragter, tel. 1256. Bij slecht weer
is er een alternatief in de boerderij bij het KasteelGemeentehuis 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,- p.p. Te beginnen maandag 25 juni
laatste wandeling 13 augustus.
ELKE DONDERDAGAVOND:
Avondwandeling op het landgoed Den Bramel oVider
het motto "Kent Uw Bomen" onder deskundige
leiding, om 19.30 uur verzamelen op de oprijlaan van
het Kasteel. Te beginnen 28 juni, laatste tocht 9
augustus. Kosten deelname f 2,- p.p.
DINSDAG 3 JULI:
Bezichtiging van de in bedrijf zijnde boerderij van de
heer Mennink, Galgengoorweg 19. Aanvang 16.00
uur precies.

ftOOQOOOOOOOOOOOOOOOOC

De situatie op de geld- en kapitaalmarkt geeft ons aanleiding zowel de debet- als de creditrente te verhogen.
Vanaf 1 juli 1979 gelden de volgende tarieven:
Direct opvraagbare spaarrekeningen
(geen enkele beperking bij terugbetaling)
Spaar-Premie-Rekening
Spaar-Extra-Premierekening
Rabobank-Kinderspaarplan

4%%

Spaarrekening Grijp 5
Spaarrekeningen met opzegtermijn van: een halfjaar
één jaar
twee jaar
drie jaar
Spaargelden uit hoofde van de Jeugdspaarwet
Spaargelden op bedrijf s- en ambtenaren spaarrekeningen
Spaargelden met een vaste termijn van: twee jaar
driejaar
vier jaar
vijfjaar
zes jaar

6%%
5%%
6%%
7%%
7%%
8%%
7%%
8
%
8%%
8%%
9%%
9 %%

Depositobrieven aan toonder in coupures van f 1.000,- en
f 5.000,-; looptijd 12, 18 en 24 maanden
respectievelijk
53/4%, 6V4% en 63/4%
Termijnplanbrieven aan toonder in coupures van f 1.000,-,
f 5.000,- en f 10.000,-; looptijd 2, 3 of 4 jaar
respectievelijk
73/4%, 8% en 8%%
Termijnplanbrieven aan toonder in coupures van f 1.000,-,
f 5.000,- en f 10.000,-;
looptijd 5 jaar vast
9
%
looptijd 6 jaar vast
9
%
Hypotheken
91/2%
Top-hypotheken
10
Leningen met andere zekerheid vanaf
Basisdebetrente in rekening courant
! . . . . 10
Kredieten met onvolwaardige zekerheid en blanco kredieten

%
%

vanaf..

..10%%

Wellicht ten overvloede delen wij u mede dat het is toegestaan op de
door onze bank verstrekte leningen vervroegde aflossingen te doen
zonder dat daaraan extra kosten verbonden zijn.

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

FOTODOLPHIJN
Kerkstraat l, Vorden.

Kamerbreed tapijt wordt
gratis en vakkundig gelegd
Uit voorraad leverbaar
Gratis opslag voor latere levering >//

van 14.30 tot 16.30 uur te bezichtigen.

H. LUIMES

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

HELMINKev

OPEN HUIS te Vorden

Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532

dit springt de week uit
Heren T-shirts

Uw zaak

van 24,-

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Nu

15,-

Donderdag 28 juni 1979
41e jaargang nr. 16

Derde blad CONTACT - VORDEN

Veel deelname zwemkampioenschappen
Verstoep-wisselbeker voor
Marieke Timmer
Zaterdagmiddag werden in het Vordense zwembad In de Dennen de zwemkampioenschappen van Vorden gehouden. Deze werden georganiseerd door de
zwemafdeling van de zwem- en polovereniging Vorden '64. Het weer was bijzonder
gunstig, de deelname ook, ruim 60 enthousiaste, voornamelijk jeugdige, zwemmers
gaven zich op. Er werden in het water vele spannende duels uitgevochten en de
beste drie kwamen in aanmerking voor het goud, zilver en brons.
Namens Vorden '64 reikte mevrouw Timmer de prijzen uit. Zy deed een verzoek
aan degenen die nog geen lid waren van de zwemklub, zich aan te melden. Zy
dankte allen voor de deelname, de opkomst was zeer goed. Volgend jaar zal men
ook wedstrijden voor de ouderen organiseren. Badmeester Westerik overhandigde
persoonlijk het eremetaal aan de nieuwe kampioenen.
Dames (100 meter vrije slag): 1. Anke
Wiltink; 2. Sandra Grotenhuys.

De Jan Verstoep-wisselbeker, die in
1977 werd gewonnen door Desiré Westerveld en in 1978 door Marjan Pardijs,
kwam nu in het bezit van Marieke Timmer. De verdere uitslagen waren als
volgt:

Heren (100 meter vrije slag): 1. Jan
Groot Jebbink I; 2. Jan Groot Jebbink
II.

Meisjes tot 8 jaar (25 meter school/vrije
slag): 1. Annet te Pas; 2. Belinda
Eggink; 3. Annelies Overmars.

Meisjes 8-9 jaar (25 meter vrije slag): 1.
Annelies Nijenhuis; 2. Nancy Visser; 3.
Anita Smallegoor.

Jongens tot fl jaar (idem): 1. Jeroen
Dijkman; 2. André Karmiggelt; 3. Riek
Groot Roessink.

Jongens 8-9 jaar (25 meter schoolslag):
1. Jacco Venhuis; 2. Hans Norde; 3.
Mark Karmiggelt.

Meisjes 8-9jaar (25 meter schoolslag): l.
Patricia Harmsen; 2. Annelies Nijenhuis; 3. Annita Smallegoor.

Meisjes 10-11 jaar (50 meter rugslag): 1.
Marieke Timmer; 2. Pauline Kip; 3.
Marian Groot Jebbink.

Jongens 8-9 jaar (25 meter vrije slag): 1.
Jacco Venhuis; 2. Mark Karmiggelt; 3.
Hans Norde.
Meisjes 10-11 jaar (50 meter vrije slag):
1.Marieke Timmer; 2. Lisette Hartman;
3. Marina Groot Jebbink.
Jongens 10-11 jaar (50 meter vrije slag):
1. Freddy Dijkman; 2. Han Berenpas; 3.
Jeroen Tolkamp.
Meisjes 12-13 jaar (50 meter vrije slag):
1. Marian Pardijs; 2. Caroline Tolkamp;
3. Carla Lucassen.

Jongens 10-11 jaar (50 meter rugslag): 1.
Freddy Dijkman; 2. Peter Besselink; 3.
Han Berenpas.
Meisjes 12-13jaar (50 meter rugslag): 1.
Marian Pardijs, 2. Caroline Tolkamp, 3.
Erna Berenpas.
Jongens 12-13 jaar (50 meter rugslag): 1.
Jaap Stertefeld, 2. Rolf Voerman, 3.
Peter Nijenhuis.
Meisjes 14-15 jaar (100 meter rugslag):
1. Heidi Willems, 2. Marga Eykelkamp,
3. Ina Wiltink.

Jongens 12-13 jR (100 meter vrije slag):
1. Jaap Stertefeld; 2. Peter Nijenhuis; 3.
Fokke Voerman.

Dames 100 meter rugslag: 1. Anke
Wiltink, 2. Sandra Grootenhuys.

Meisjes 14-15jaar (100 meter vrije slag):
1. Heidi Willems; 2. Marga Eykelkamp;
3. Willy Weenk.

Heren 100 meter rugslag: 1. Jack
Akkerman, 2. Jan Groot Jebbink I, 2.
Jan Groot Jebbink II.

Bi'j ons in d'n Achterhook
At 't waor is da'j 't weer kriegt wa'j vedient dan schient de plaatselijke VVV 't wel besunder goed edaon te hemm'n. Jonge, jonge,
wat heb die kearls un geluk ehad. Bi'j alles wat zee op touw
hadd'n ezet, en dat was nogal wat, waarn eur de weergoden wel
gezind. Dat was wat anders as veurug jaor too 't ni'je
gemeenthuus inewi'jd wodd'n. Wat de börgemeister too an zunne
te kot kwam, heb ze um d'r now maor bi'jegeven.
Goed, daor was dan wel wat nattugheid, maor dat kwam
maondagaovund deur de brandweer (die de jeugd an eur trekken
leet komm'n) en dinsdagaovund deur 't zweit van de fietsers die
alsmaor in de ronte joogen zonder te wett'n waor ze now argens
hen woll'n. Op beide aovunden veleep alles nao wens en de goeje
organisatie leet alles vlot velopen.
De vliegeri'je op donderdag was ut weer wat anders veur Vorden
en veel bi'j iederene goed in de smaak, met zukke dinge zie'j nog
uw wat 't weerd is a'j nog un stuk onbebouwde grond vlak bi'j 't
darp heb liggen. Ze konn'n now zo van 't ene nao 't andere
wandelen. En dat andere was dan de braderie. Dat 't daor gewoon
gezellug nao too ging köj met zu'k weer verwachtten. Gezien de
volle kra'öme die d'r wazzen schient dat hier in Vorden toch nog
un keer goed van de grond te komm'n.
Dan as leste, maor meschien ok wel beste, de achtkastelentoch.
Veur zowied bekend de eerste keer op 'n zaoterdag. Met zo'n
kleine viefhonderd luu die dizze gebeurtenisse woll'n metmak'n.
Gelukkig ok heel volle vordensen, de eigen bevolking mag ok bes
eur belangstelling veur zo iets unieks laoten blieken. Want uniek is
dit toch wel. Oaveral heb ze van dit en van dat maor zo'n tocht
langs acht kastelen, dat hebbe wi'j allene. Lao'w d'r daorumme
ok maor zuunug op wean en holl'n zo at 't is. Zodat iederene wet:
Woensdagmiddag? achtkastèlentocht in Vorden!.
Daorumme was 't ok zonder meer goed dat onze olde börgemeister vegange zaoterdag op dat punt zien eigen gang ging. Ik
fietsen nog al kot bi'j um in de buurte en zodoende heurn ik hoo
iemand van de, oaverugguns hoogeluk gewaardeerde bestuurslejen, van de v.v.v. bi'j um kwam en um vroog de toch wat te
bekotten en un stuk harde weg te nemmen in plaatse van deur 't
zand te trean. Hee menen dat 't anders te late zol wodd'n. Maor
we'j wat van Arkel zei?... "Ik fietse de achtkastèlentocht zoas ik
um altied fiets en as ow dat neet asteet dan doe'j 't zelf maor
wieter"!!
Dat was dan meschien neet in 't belang van de uutgeneudugde
muzikanten maor wel in 't belang van de achtkastèlentocht en
daor fietsen e per slot van 't liedjen veur.
Un unieke achtkastèlentocht en un eaven unieke old - (maor ok
olde, veget dat neet) börgemeister van Arkel. Lao'w met beide
maor un betjen gek wean bi'j ons in d'n Achterhook.
H. Leestman
De leu gaot allemölle met vakantie, wie ook. Voorlopig stoppe wie
met onze verhaaltjes. Ik wens ow goedweer en volle plezier.

Burg. Vunderink tijdens receptie jubilerende VVV:

"We moeten het in Vorden hebben
van recreatie van het rustige soort"
Het was een drukte van belang tijdens de receptie die de afdeling Vorden van het
VVV woensdagmiddag in zaal Smit gaf ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan.
De voorzitter van deze vereniging, burgemeester Mr. M. Vunderink, wees er op dat
de VVV in 1904 is opgericht door de toenmalige burgemeester Gallee.
,, Burgemeesters hebben sindsdien een belangrijke rol vervuld in het plaatselijk
V V V-gebeuren, want het voorzitterschap van de vereniging is voornamelijk in hun
handen geweest, evenals de leiding van de Achtkastelentocht [na de oorlog het
hoofdprogramma van de VVV|" aldus de heer Vunderink.
Hij wees er op dat we thans in een maat- die meer dan 31 jaar de Achtkastelenschappij leven, waarin de overheid staat tocht heeft geleid en die dat ook jl.
te popelen om van alles te regelen, dat zaterdag deed bij de speciale jubileumdie overheid soms niet meer te stuiten is, tocht. De heer Vunderink wees er op dat
ook niet als partikulier initiatief het we het in Vorden niet moeten hebben
van spektakulaire, het massatoerisme
alleen wel aan kan.
aantrekkende VVV-attrakties, maar van
,,Het is mijn overtuiging dat de overheid rekreatie van het rustige soort.
in zo'n geval moet terugtreden. Ik heb
dat persoonlijk vanuit de overheidsfunk- In 1931 heeft de Vordense Marktverenitie die ik ook nog bekleedt,- het burge- ging ter gelegenheid van het zilveren
meestersambt - gedaan toen ik aftrad als jubileum de pomp op het marktplein
voorzitter van de Vordensr VVV. Het is geschonken. Een zoon van één der
een blijk van geloof in het partikulier oud-bestuursleden, de heer Thate, heeft
initiatief en het spruit tevens voort uit de thans voorgesteld die pomp weer in ere
wetenschap, dat de overheid (ook de te herstellen en biedt aan de kosten
plaatselijke en dus ook de burgemeester) daarvan geheel of gedeeltelijk voor zijn
tegenwoordig zoveel hooi op de vork rekening te nemen, gedachtig aan zijn
heeft, dat de uitvoering van zelfs de vader die tot de oprichters van de
meest belangrijke taken in het ge- marktvereniging behoorden en die ook
nog enige tijd voorzitter van de VVV is
drang."
geweest.
De heer Vunderink zei na deze jubileumweek als voorzitter van de VVV te Oud-voorzitter en thans ere-voorzitter
zullen aftreden. De heer Eijerkamp zal de heer A. E. van Arkel, bood vervoldan de voorzittershamer van hem over- gens zijn gelukwensen aan. Hij had voor
nemen. ,,De VVV beschikt dan weer deze gelegenheid een duik genomen in
over een voorzitter die de tijd heeft om zijn plakboek om de aanwezigen het een
aktief te werken aan het ontwerpen en en ander uit het grijze verleden te
uitvoeren van de zomerprogramma's en vertellen. Zo memoreerde hij het jaarnieuwe ideeën uit te denken. En die dat verslag van 1932. De VVV had in dat
doet vanuit een 31-jarige ervaring als jaar 20 loten van de marktvereniging
sekretaris van de VVV, dus wie zou dat gekocht, waarop een zweep en een
beter kunnen", aldus de heer Vunde- wekker werden geloot. ,,Deze twee
prijzen hadden toen een symbolische
rink.
betekenis namelijk de zweep om meer
Vervolgens werd oud-burgemeester Van leden bij elkaar te krijgen en de wekker
hem in het zonnetje gezet, om diegenen wakker te maken die niet

mee wilden werken aan de vooruitgang
van de VVV", aldus de heer Van Arkel,
die een enveloppe met inhoud aanbood.
De heer Ordelman bood gelukwensen
aan namens de VVV van Ruurlo en het
gemeentebestuur uit die plaats. Hij wees
op het belang van de ..noaberschap" en
dat er op rekreatief gebied geen „grenzen" moeten zijn. Ook van hem een
geschenk onder couvert.
De heer D. J. Rouwenhorst sprak
namens de motorklub De Graafschaprijders. Hij memoreerde de verstandhouding met de VVV en zei dat de
motorklub er alles aan zal blijven doen
om de natuur en het landschap schoon
te houden. Hij bood elk bestuurslid
persoonlijk een tegel aan van kasteel
Kiefskamp.
Mevr. T. Besseling sprak namens het
Huisvrouwenorkest. Zij vroeg zich af
waarom er geen vrouwelijke bestuursleden zitting hebben in het bestuur van
de VVV. Burgemeester Vunderink sloot
de mogelijkheid nier uit dat dit in de
toekomst nog eens het geval zal zijn.
Boerendansgroep De Knupduukskes
bood een krentebrood aan die door het
VVV aan Nuova werd geschonken. Een
verlicht aanwijzingsbord voor het VVVkantoor was het kado van de Vordense
Winkeliersvereniging.

Rufti 500 deelnemers aan de
Achtkastelenjubileumtocht
Onder ideale weersomstandigheden is
zaterdagmiddag jl. de Achtkastelen-jubileumtocht per rijwiel verreden. Vele
enthousiaste fietsers(sters) peddelden
vanaf het marktplein achter oud-burgemeester Van Arkel aan, die ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de
plaatselijke VVV met genoegen zijn
„stalen ros" weer uit de schuur had
gehaald.
Onder de deelnemers waren veel Vordenaren maar ook uit andere provincies,
die op zaterdag beter in de gelegenheid
waren om mee te fietsen dan midden in
de week.
concert ver/.orgd in het kasteel/raadhuis
Omdat het een jubileumtocht was kreeg
te Vorden. Door de aanhoudende regen
elke deelnemer in de pauze, die gehouwerd het concert in de bij het kasteel
den werd bij café Eykelkamp, koffie met
staande boerderij gehouden; deze was
krentewegge aangeboden door de VVV.
propvol met belangstellenden.
Tegen half zeven arriveerde de kilometerslange stoet bij het eindpunt kasteelVordens Mannenkoor, onder leiding van
raadhuis Vorden, waar de heer Van Zondagmiddag heeft het Vordens Man- Bert Nijhof, bracht eerst een vijftal zeer
Arkel zijn gebruikelijke speech afstak en nenkoor ter opening van het nieuwe goed uitgevoerde nummers ten gehore
bijzonderheden over dit oude slot ver- VVV-zomerprogramma een feestelijk waarna de folkloristische dansgroep De
telde.
Burgemeester Mr. M. Vunderink dankte de heer VanArkel voor zijn medewerking; dankzij zijn inzet waren deze
Achtkastelentochten altijd voor velen
een stimulans geweest om mee te doen.
De deelnemers werden hierna feestelijk
ingehaald door het wielrijdersmuziekkorps Crescendo uit Opende. Op het
marktplein gaven de fietsende muzikanten nog een leuke demonstratie, waarna
elke deelnemer tot besluit een prachtige
herinneringstegel kreeg aangeboden van
de VVV met als inskriptie VVV 75 jaar
1904-1979.
Burgemeester Vunderink dankte het
korps evenals de fietsende meute voor
hun deelname en medewerking.

Muzikale start
VVV-zomerprogramma

Monuta Stichting
zorgvuldige uitvoering
van begrafenissen
en crematies
Rouwcentrum Het Jebbink 4, Vorden. Tel. 05752-2749

Jubileumbraderie
zeer geslaagd
Donderdagavond heerste er in de kom
van het dorp een gezellige drukte. Aan
weers/ijden van de Dorpsstraat en op
het marktplein stonden tientallen kramen opgesteld om de Jubileumbraderie
ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan
van de VVV een feestelijk cachet te
geven.
Behalve de vele plaatselijke middenstanders die een stalletje hadden geplaatst,
waren er ook de oude ambachten vertegenwoordigd /.oals de tinnegieterij, de
mundenvlechter Wopereis uit Marienvelde, potterie Kruip uit Aalten, de
houtsnijvverker en/..
Een stand van het Wereldnatuurfonds
deed goede /aken, evenals die van het
Jaar van het Kind. Ook de afdeling
Warnsveld van Terre des Hommes was
met een keurige stand aanwezig. De
Vordense vereniging De Vogelvriend
m a a k t e goede /.aken met de cavia's, die
in de gecijferde holletjes kropen.
De karnavalsveriniging De Deurdreujers
kreeg veel hilariteit met haar eigenbouwstand op het marktplein, waar
beurtelings een met een Deurdreajers
bemand karretje het ruime sop koos.
Bert Oldenkamp liet geregeld zijn platen
horen die gemaakt waren bij het bezoek
van de Achtkastelendarpers aan St.
Margarethen in Oostenrijk.
Ook de Werkgroep Leefbaarheid gaf
acte de presenee evenals de damklub,
Veilig Verkeer enz. Bij de FNV-stand
kon men kontroleren of het minimumjeugdloon juist was. Zo was er voor elck
wat wils. Al met al een geslaagde avond.

Jubilerende VVV
zorgde ook
voor de jeugd
Omdat het ook voor de Vordense jeugd
leest was. vt r/.orgde de 75 jaar bestaande VVV ook een middag voor hen.
In een afgeladen vol Dorpscentrum werd
zaterdagmiddag voor alle leerlingen van
de plaatselijke kleuter- en basisscholen
een grandioos optreden verzorgd van
Spektakel Grote Figuren. Er waren twee
voorstellingen vanwege de grote belangstelling.

Knupduukskes een leuke demonstratie
gaf.
Ook na de pauze zorgden het mannenkoor en de dansgroep beurtelings voor
een leuke afwisseling. De bezoekers
waren zeen enthousiast over deze muzikaal zeer hoogstaande uitvoering.
Namens de VVV sprak de heer G. Eijerkamp in zijn funktie als nieuwe voorzitter zowel een openings- als dankwoord.

Zet jezelf
in het zonnetje!
Koele, wanne,
lichtvoetige en
vooral vrouwelijke
badmode 1979
Wie badkleding heeft uitgevonden is niet helemaal duidelijk, maar vast staat dat men
vroeger bloot placht te zwemmen. En dat was heel gewoon,
zij het dan wel mannen bij
mannen en vrouwen bij
vrouwen.
Toen de behoefte ontstond om
gezamenlijk te water te gaan
mocht er natuurlijk niet teveel
onthuld worden. Aldus ontstond de zwemkleding, die in
deze eeuw carrière maakte en
tot badmode werd verheven.
Wat heeft deze badmode dit
jaar om het lijf? Soms vrij veel
(come-back van het badpak),
soms ook erg weinig (de superkleine tanga-bikini).
Kort en goed komt het erop
neer dat de 'blote' mode voor
deze zomer slank van lijn is, vrij
simpel en bijzonder sexy.
De badpakken zijn ofwel zeer
diep uitgesneden, met diepe Vdécolletés voor en achter, ofwel
volgens de strapless lijn, met
afknoopbare bandjes, a la vijftigerjaren. Hier en daar een volantje en wat aangerimpelde
delen maken het geheel erg
vrouwelijk en geraffineerd.
De bikini blijft uiteraard populair en is dit jaar, als tegenhanger van het badpak erg
klein. Tanga-modellen zijn
favoriet, maar dienen wel voorbehouden te blijven aan welgevormde jongedames!
Striksluitingen aan de zijkanten
van het bikinibroekje zijn natuurlijk reuze interessant, maar
bij het zwemmen minder
plezierig. Het is daarom verstandig om minstens twee badpakken/ bikini's te hebben; een
om te zwemmen en een of mee
te zonnebaden.
Wat de kleuren betreft: er zijn
twee kleurgroepen: een koele,
met blauwgroene en grijsachtige tinten (mint, petrol, turqoise) en een warme, met
bruinrode tinten (terracotta,
siena, tabac). De dessins zijn
ofwel erg onopvallend (ruitjes,
noppen en streepjes) ofwel bijzonder bloemrijk en gestileerd.
In de collectie van Triumph
International zijn hiervan bijzonder fraaie voorbeelden te
vinden.

Geen zonnebrand
in zonneland

De halslijn is over het algemeen
ofwel laag en recht, ofwel een
diepe V-hals. Geweldig in trek
zijn rechte zonne-topjes, die
onder diepe V-halzen gedragen
worden, maar ook strapless op
een rok of broek.
Over broeken gesproken: de
rechte pijp is favoriet, maar voor
het strand zijn er ook veel
harem-achtige flodderbroeken,
die het bijzonder goed doen
onder een bijpassende tuniek.
Lichtvoetige schoenen
De vrouwelijke schoen strijdt
met de sportieve schoen om de
eerste plaats. Beide zijn ze
populair, beide attraktief en
iunktioneel.
De vrouwelijke schoen doet
denken aan diverse perioden uit
de mode. Hoge hakken, open
neuzen, sandalets, open zijkanten en wreefbandjes kenmerken deze schoenen.
De sportieve schoen is fel van
kleur of wit en gemaakt van
zacht materiaal, veelal van
linnen. Ook de wat parelmoerachtige glanzende leren sandaal
met rubber profielzool maakt
veel opgang, vooral bij mensen
die graag wandelen.
Bij het kopen van schoenen
geldt hetzelfde argument als de
aanschaf van een zonnebril:
zorgvuldig passen en erop
letten dat er nergens iets klemt
of knelt. Mooie schoenen zijn
mooi, maar mooie voeten zijn
nog mooier!
En daar moetje het tenslotte je
hele leven mee doen.

Bad- en strandmode-impressies '79, getekend door
Kees van der Valk (fa. Wolfraad).

In het voorjaar en in de vroege Sun Cream bruint ook superzomer heeft de Nederlandse snel maar is iets meer bescherzon de krachtigste werking. Dat mend. Voor de wat gevoeliger
betekent: wees er snel hij, maar huid is de Sun Bathing Milk het
pas ook op, want die felle meest geschikt. Deze wordt
zonnestralen kunnen verrader- ook in een getinte versie gelijk zijn. Datzelfde geldt voor bracht voor de zeer blanke
zon op het water en in de huidjes.
bergen: geniet ervan met ge- Nieuw van Estée Lauder is het
paste teugen, want verbranding Invisible Sun Block, een volkomen transparante vloeistof,
komt je duur te staan.
Voorzichtige adviezen gaan in die een hoge beschermingsfacde richting van 10 minuten zon tor heeft.
voor de eerste dag, 20 voor de Dit produkt is ideaal voor iedertweede, 30 voor de derde, enzo- een die z'n huid goed wil bevoorts, tot een maximum van . schermen en niet het plakkerige
vier uur. Maar wie z'n huid goed
gevoel wil hebben zoals bij de
kent (en wie niet?) kan zelf wel wat vettere zonnebrandcrèmes.
zo'n beetje nagaan hoe lang hij Ultraviolet Screening Cream is
of zij in de zon kan blijven.
plezierig voor de wintersport,
Bovendien zijn er prima
hoogtezon en solarium. Zeer
middeltjes in de handel die het goed beschermend.
verblijf in de zon aanzienlijk Tenslotte Sun Block, een crème
veraangenamen.
die absoluut geen UV stralen
Neem nou bijvoorbeeld de
doorlaat, dus voor de overgeSun-Products
van
Estée voelige huid of plaatselijk op
Lauder, daar is gewoon voor
neus, littekens enz.
iedereen het geschikte zonne- Om de huid soepel te houden
brand-middel bij.
wordt een Apres Sun gebruikt,
Het is natuurlijk niet zo dat een
deze zorgt er ook voor dat de
rossig type met een melkwitte
huid langer bruin blijft.
huid binnen een week een geEen specialiteit is Apres Sun
bronsd Afrikaans type wordt,
Cooling Moisture Treatment,
maar zelfs die melkwitte huid
een masker voor na de zon en
wordt leuk gebronsd met het
bijzonder lukratief als u iets t^
juiste middel.
lang in de zon bent geweest en
En wat de zon niet kan, kan
verbrand bent
de Self Action Tanning Cream
wel bereiken: de crème die,
10 gouden zonneregels:
overigens geheel ongevaarlijk,
- Zorg voor zoveel mogelijk
de keratine in de huid tot aktie
lichaamsbeweging in de zon.
oproept en derhalve bruinend
Het is gezonder en bovenwerkt.
dien word je egaler bruin.
- Ook in de schaduw kun je
Een keuze uit zonnebrandbruin worden, maar natuurcrèmes
lijk aanzienlijk langzamer.
- Neem na het zwemmen
Sun Tanning Oil, is het ideale
altijd een douche om de huid
produkt voor diegenen die donte verlossen van zout of
kerbruin willen worden en geen
chloor.
aanleg tot verbranden hebben.

Bij een goed gebruinde huid komt make-up in sprekende kleuren
geweldig goed "" (Kmêe Lauder)
Smeer de huid na hot
zwemmen altijd weer opnieuw in met een /onnepreparaat.
Gebruik geen parfum tijdens
het zonnebad - dat kan pigment-vlekken veroorzaken.
Aanstaande moeders moeten wat meer attent zijn op
pigmentvlekken. Invisible
Sunblock is de beste oplossing voor pigment-gevoelige
types.
Het bovenstaande geldt ook
voor kindertjes, (ievoelige
huidjes moeten regelmatig
worden bewerkt, het/ij met
een produkt met een hoge
beschermingsfaktor, hetzij
met Invisible Sunblock.
Val nooit in slaap in de zon!
Pas bij felle /on op voor

Badpak, bikini en strandrok in hetzelfde exotische bloemdessin
(modellen Java en Pareo van Triumph International)

Hoe zou het toch komen dat zoveel mensen een zonnebril
dragen op momenten dat er
geen straaltje zon te bekennen
is? Antwoord: de zonnebril is
een mode-accessoire geworden, dat de finishing touch kan
betekenen voor de complete
outfit.
Modebewuste vrouwen hebben dan ook niet één, maar
meerdere zonnebrillen: een
lichtgetinte voor weinig zon,
een donkere voor de auto en het
strand en dan eventueel nog
zonnebrillen
in
diverse
kleuren; aangepast aan de
garderobe.
Wie een zonnebril draagt als bescherming tegen de overmatige
ultraviolette stralen van de zon
(de stralen die de huid bruinen) moet een goede zonnebril
dragen. Polaroid is beroemd
om zijn optisch korrekte lenzen, die de ogen volledig beschermen tegen hinderlijke
schittering, zodat alleen onschadelijk licht de ogen bereikt.

den duur wint een grijzige of
bruinige tint het toch echt wel.
Hardgekleurde
zonnebrillen
lenzen moet je meer als een
mode-accessoire zien en niet als
een functionele zonnebril.

Een paar leuke huismiddcltjcs
tegen zonnebrand zijn: deppen
met a/ijn, geraspte rauwe aardappelen of kwark. Speciale
/.onnebranclprodukten ruiken
natuurlijk wel wat lekkerder,
zijn ook wat handzamer in het
gebruik en /achter voor de
huid.

Niet klemmen
Een goede zonnebril zit
gewoon lekker, net als een jurk
met een goede coupe en een
paar fijne schoenen. Klemmen
is er dus niet bij, niet aan de
slapen en ook niet op de neus.
Pas de zonnebril dus vooral
goed voor de aanschaf en
beweeg je hoofd tijdens het
passen in diverse richtingen.
Als de bril van je neus valt is hij
geheid te wijd.
Een goeie zonnebril heeft ook
geen te brede 'veren' (poten).
Deze nemen teveel van het uitzicht weg.
Een zonnebril die niet klemt
heeft doorgaans
kunststof

'glazen'. Het woord 'glazen' is
met opzet vervangen door
'lenzen', omdat de lenzen van
een zonnebril van kunststof
moeten zijn. Glas is, als het
breekt, bijzonder gevaarlijk
voor de ogen en bovendien erg
zwaar.
Quality first
Koop nooit in een onbewaakt
ogenblik een zonnebril. Kies en
pas zorgvuldig, bekijk de
wereld niet alleen in de door
kunstlicht verlichte winkel,
maar wandel even richting etalage, om het buitenlicht-effekt
waar te nemen.
Een goede zonnebril kost nooit
minder dan f 25.-. Polaroid
heeft in deze prijsklasse een
hele reeks modellen, maar ook
voor wie wat meer wil uitgeven
zijn er prachtige Polaroid
zonnebrillen te koop.

Mooi bruin worden eist natuurlijk wel de nodige verzorging, zowel
voor, als na het zonnebad (Sun Products Estcc Lauder)

Goed zicht

Strandset in ruitdessin van katoen/
polyester (model Madras van
Triumph International)

een /.onnesteek, zet een
hoofd deksel op en leg een
handdoek om.
- Gebruik altijd een aprèssoleil produkt, omdat de
huid anders uitdroogt en
rimpelig of schilferig wordt.

Argeloze zonnebrillen

Rechte zonnejurkjes
De strandrokken en zonnejurkjes zijn rechter en slanker
dan die van vorige zomers. Hr
zijn veel tunieks, die sterk doen
denken aan mini-jurkjes. De
meeste zonnejurken hebben
zijsplitten en een ceintuurtje.
Strandrokken zijn erg populair,
vooral met een multi-functionele functie. Denk bijvoorbeeld aan de vierkante doeken,
die je omknoopt als rok en aan
rokken die als het ware over een
koord geregen zijn en opzij
open blijven. Triumph International heeft ook hierin een
leuke collectie.

Wat kan die Nederlandse zon toch lang op zich laten wachten.
Maar als hij er dan eindelijk is, zullen we er ook met volle teugen van genieten. In badpak of bikini op het strand, in de achtertuin of op het balkon,
lekker ingesmeerd tegen zonnebrand en uiteraard met een goede zonnebril
op onze neus!
En laat de zon hier da n toch verstek gaan, dan gaan we hem gewoon achterna, over de grens. Ons bruine kleurtje zal niet aan onze zonne-neus voorbij
gaan! Het komt er dus kort en goed op neer dat u uzelf in het zonnetje moet
zetten, en dat mag best eens een keer. Lees maar hoe dat kan.

Sportief sneldrogend badpak in slankmakend
streepdessin (model Spurt van Triumph International)

Met een Polaroid bril heb je
goed zicht. Dat is belangrij k aan
het strand, als je wilt zien waar
je partner of je kinderen
gebleven zijn, maar het is ook
belangrijk in de auto, als je
tegen het ochtend- of avondzonnetje in moet turen.
Het meest populair zijn de
dégradé lenzen, de lenzen die
van boven donker zijn en naar
onder toe lichter aflopen. De
ogen worden achter deze
lenzen bijzonder interessant...
Polaroid heeft een rijke keus in
deze dégradé modellen (ook in
de door Mary Quant ontworpen
collectie). Maar ook voor
mensen die een degelijke, egaal
gekleurde zonnebril zoeken
heeft Polaroid genoeg te
bieden.
Over kleur gesproken: zonnebruien-lenzen
mogen
de
kleuren niet te sterk veranderen. Het is wel leuk om de
wereld door een roze bril te
zien, en misschien zelfs wel
door een hardblauwe, maar op
Kom maar op zon, met- onze Polaroid zonnebrillen zien we je graag tegemoet'

Enorme belangstelling 8-kastelentocht
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Kampv uurdienst

DAMESM^)NNEN DAMESJA|pNNEN DAMESJAPONNEN DAMES-

bij Kasteel
De Wildenborch
JAPONNEN DAMESJAPONNEW DAÜÉSJAPONNEN DAMESJAPONNEN DAMESJAPONNEN DAMESJAPONNEN DAMESJAPONNEN

10% KORTING
OP GORDIJNEN

zondagavond l juli,
20.30 uur

als U ze zelf maakt!

DORPSSTRAAT 29

voor een prettige prijs

Het Vordens Jongerenkoor
en Lucians Combo.
Vrijdag en zaterdag reklame

Wilt u een stoeltje meebrengen?
Er groeit ook veel gras...
Bij minder gunstig weer om buiten te zitten,
wordt deze dienst gehouden in de Kapel, Kapelweg (Wildenborch).
Iedereen is er welkom!
De jeugddienst-commissie
van de Hervormde kerk te Vorden

59,- 69,- 79,U vindt het bij

Deense Snitzeis
in één woord "Verrukkelijk"
gemaakt door:

JAN KRIJT De Echte Slager
Dorpsstraat 32, Vorden. Tel. 05752-1470

MODECENTRUM

Dorpsstraat 8, Vorden

Dit moet u weten
vóór uw verloving:

Extra voordelige
aanbiedingen
Tomaten 500 gram

„De Olde Meulle"

P,ik zo'i

leurtenis van! Ver
uu-t om tiiilnj bn ons uu- k>
i uil il* Kennemer
Kaarten Kollektie:
ilikkr hot-ken vol

ïf O

kiikt u aan <»>k v.ist even na
unvi'lnk^ en dankbetuigingskaarter
Kiik. ti.it IK ifiiu-n u'n

Tuinbonen 1 kg

„Stender kast en "

Aardbeien 500 gram

een goede bolknak
50 stuks
f 17,SIGARENMAGAZIJN

l O%J

Weekendaanbieding BLOEMENLelies 1 bos

„De Olde Meulle"
Te koop: Alle soorten kool,
knolraap-, selderi, peterseli en
preiplanten en jonge krielkippen 8 soorten en jonge konijnen.
D. Klein Geltink, Schuttestraat l, Vorden. Tel. 1498.

4/5
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Drukkerij Weevers

TOUR DE FRANCE
Start uw eigen tour op een
toer-, sport-of trimfiets.
Neem dan wel een Fongers
Barink, Nieuwstad 26, Vorden

Het adres voor
EEN FIJN BRUIDSBOEKET

Hulp gevraagd voor halve dag
in de week.
Mevr. Breukink, 't .lebbink 36
Vorden. Tel. 1566.

^^••^^••1

Uitschieter van de week

maat 98-164

Signalement
van een
goede fietser:

Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334

rijdt stevig door
trapt vederlicht
berijdt een stevig ros
in bij-de-tijdse kleuren
heeft zelden problemen
kiest dus een

Kom kijken en overtuig u zelf bij
Schoenen
Lederwaren
Reparatie

KKINK

Verhuisd: van Nieuwstad 5
naar Zutphenseweg 57.
Fam. H. A. Bogchelman.

Nieuwstad 12 - Vorden - Tel. 05752-1404

Spijkerbroeken
15,-en 20,Kinder T-shirts
Vanaf

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

r

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

SCHOENREPARA TIE!!
Snel, goed en goedkoop
bij
5CHOENHANDEL
IOKKINK
Nieuwstad 14, Vorden.
Tel. 05752-2386.
Te koop: Eiken vaten met
deksel, 210 liter van ƒ 125,voor ƒ 55,-.
Tel. 05752-2230. Het Gulik 12
f

GAZELLE

Te koop: Jongensfiets 24 \ l
3/8. Moet worden opgeknapt.
Ruiterkamp, Lindeseweg 24,
tel. 6631.

Installatie- en servicebedrijf

LAKERVELD

bij:

De Bongerd 28 - Vorden - Tel. 2170
Bij voorkeur bellen van 8.00 tot 10.00 uur
of na 18.00 uur

TRAGTER

Uw fietsenspecialist

VOOR ONDERHOUD
EN REPARATIE van

fietsen
rijden op
itein
banden

Gratis eerste
inleg voor elke
nieuwe spaarder

geisers, boilers, cv-ketels en
sanitaire installaties

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

Makelaars- en Assurrantiekantoor

JONG GELRE
UITWISSELING
Het programma voor a..s.
zaterdagavond wordt in Kapel
De Wildeborch gehouden.
Alle leden zijn welkom.

Een

Ga dan even bij Lammers
tussen de couponnetjes
kijken.

goedkoop
vakantiejaponnetje

Te koop gevraagd: l Divan en
tafel. H. J. Tiessink, Raadhuisstraat 16, Vorden. Tel. na
18.00 uur 2874.

U weet wel aan de zutphenseweg.

of

Te koop: 5 kraamhokken
voor zeugen met biggen.
H. Arfman, Schuttestraat 13,
Vorden. Tel. 6610.

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31
Tel. 05752-1531

Nederlandsche
Middenstands
Spaarbank

Worden
aanstaande
echtparen wel
goed voorgelicht?

rokje?

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
• kompakte afmetingen, overal te plaatsen • geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig • bedrijfszeker onder alle omstandigheden» géén onderhoud» binnen 1 Vi jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS
Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730

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

Lessen in nieuwe Fiat Ritmo
en in volautomatische DAF

Dci.it vall tegenw< >•
( i . i c h t i ' i i wil

n

Instrukteur:
B. HENDRIKSEN, Slotsteeg 12, Hengelo (Gld.)

i >p het ku ven wan •

huwelijkskaarten i inthnvkt t - t
H rli iting!
ZUTPHENSEWEG 29

VORDEN TEL 05752-1971

Heeft een aanstaande vader
het moeilijk?
WVInrr ,iK hu

JONG GELRE
UITWISSELING
Het programma voor a.s.
zaterdagavond wordt in Kapel
De Wildeborch gehouden.
Alle leden zijn welkom.

een begrip voor
D KWALITEIT
D PASVORM
D BETAALBAAR
D en MODIEUS

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

1 Kaaps viooltje

gi nkf zaak m

aan i

Komkommers per stuk

Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

SCHOENMODE

Fa. Groot Obbink

VORDEN - TEL (05752) 1381

Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goeden niet duur.
Vanaf 50 stuks voor .. f 13,SIGARENMAGAZIJN

MOKK;NK

met ingang van 2 juli

FORTEX

Eigen merk sigaren

RUURLO

M U Z I K A L E MEDEWERKING:

i

van 2 juli t/m 23 juli
SCHOENMAKERIJ

A. L. VISSER

ii,inkl>i'ti;i '

'

:i

art. Kort i
n in die

|< V. ' I I

IlllvolU'
Kennemer
Kaarten
Kollektie.
Dikki' t *
.'tl

CM

igesties

••,V^^

' U dit' p t . i r t . i
'

WEEKAANBIEDING:

ons hmnrn t(

llijijt'! I V

• :
-,tl]lvi illi' kl

neem v

H. K. v. Gelreweg 4, Vorden

Kennemer Kaarten Kollektie.
iLin is hrt ii
\

Wegens vakantie GESLOTEN

Discount Centrum
20% KORTING
OP TAPIJT

als
U
zelf
haalt
en
legt!
DORPSSTRAAT29 - RUURLO

i

Herensandaal

DRUKKERIJ

met leren-voetbed.

WEEVERS

Deze week slechts . . .

Nieuwstad 12- Vorden

WULLINK
Vooraan in schoenmodë
Dorpsstraat 4, Vorden - Telefoon 1342
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