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Gouden Volksfeest 't Medler te Vorden:
heet, gezellig en geslaagd
Het traditionele Volksfeest op het Medler tussen Ruurlo en Vorden gelegen, kenmerkte
zich ditmaal door drie factoren: het was tropisch heet, het was gezellig druk en geslaagd. De Ingezetenen van het Medler hebben zoals vanouds op spontane en waardige wijze HUN Volks- en Oranjefeest gevierd. Ook tal van oud-Medlernaren, die elders
zijn gaan wonen, gaven acte de presence want dit jaar was het een heel speciaal feest,
het was de vijftigste keer, dus een uniek jubileum.
Een van de feestvierders, die elk jaar present is zei het kernachtig in dialect: „'t Medlerfeest zulle wi'j neet overslaon; al Is 't hei te of al zol ut regenen as piepestellen, kommen dat doot ze allemaol...!"
Hulzen Willem uut Kotten
Zoals gebxïuikeujik wend het feest vrijdagavond ingezet met een grote oabaretavond
in de feesttent van 38 bfl 12 meter, die achter café Eykelkamp was verrezen.
Door de grote hiltte van de laatste dagen
was het iin de tent loedheet geworden. GeluikMg Week de Vondense brandweer enkele
uren van te voren beredd het tentdoek goed
nat te spuiten, waandoor de toch nog goed
opgekomen bezoekers in een draaglijke
tempera/buur van een vrolijke avond konden
genieten.
Vollksfeest-tvxxxraiibter A. van Bruggen memoreerde in zfln feestëltjke toespraak, hoe
de oplichters voor vfliftdg jaar het goed
hadden gezien, wanit nog elk jaar bujft het
Medlerfeest een trekpleister voor jong en
oud, vooral van de bewoners. Rij feliciteerde de ingezetenen met dit juibdleum en zfln
medeaommissieleden en dankte vooral de
gulle gevens op de ujisrtkollektes.
„Zonder uw financiële medewerking kunnen we het beslist niet diraaiende houden."
Nadat hfl het gezelschap van Hulzen Willem uiut Kotten had verwelkomd, gaf deze
ddaleatgToep, bestaande uit plm. twintig
personen een gevarieerde vrolijke avond met
veel korte schetsjes, zangnuimmers, waarin
veel huimor was verwerkt. Ook de eigen
Tiroler Kapel wist met zelf gecomponeerde
Egelander muziek tot het slagen van deze
eerste avond bfl te dragen.
In de pauze werd de gebruükeiyike verloting
gehouden met veel mooie prflizen.
De heer Van Bruggen was de tolk van allen
bij de dank tot het gezelschap. Na afloop
was er een gezellig samenzön in café en
zaal EykeOkamp met muzikale medewerking van de Gebrs. Kamperman.
Schoolfeest
Voorafgaande aan het Volksfeest werd vrfldaigmiddag voor de leerlingen van de OLSbasissohool Linde (Medlersdhool) het gebruikelijke Schoolfeest gehouden onider leiding van onderwijzend personeel en schoolfeestcomaniissde. Het begon met een broodmaalltöd, waarna er allerlei spelletjes werden gedaan. Tussen de spelen door werd de
jeugd volop getrakteerd.
Uitslagen spelen (alleen eerste twee of
drie):
Klas l (toekomstige leerl. en leerl. Jongens
en meisrjes (knükkerspel): 1. Erik Dimmendaal; 2. Herbert Hulstedn. Ms.: 1. Jeannet
Temmink; 2. Erie Ntjenhuis.
Küas 2 en 3 jongens en meisjes (yoghurt
eten): 1. Wim Hjazekamp; 2. Miariinus
Bouwmeester. Mis. 1. Joflanda Temmink; 2.
Annet Weenk.
Klas 4 en 5 jongens (flessengooien): 1. Bert
Weenk; 2. Gert Weenk; 3. André Knoef.
KUas 4 en 5 meisrjes (evenwidhtabalk): 1.
Wililie Weenk; 2. Genie Hendriksen; 3.
Hennie Lenseünk.
Klas 6 jongens (füessengooden): 1. Herbent
BnummeHman; 2. Hans Weenk.

een klein gedeelte van de staart, die echter
nog aan een of ander versiersel vast bleef
zitten. Achtereenvolgens knalden nog 48
deelnemers het lood op de vogel, maar die
zat zo vast dat na drtie ronden (plm. 150
schoten) besloten wend tot loting.
Hierbij bleek Stephan Leemans uit Rotterdam (20 jaar) de gelukkige te zijn. De
nieuwe koning (de vijftigste) die al een
aantal weken als stagiaire bjj G. Norde
(Wiensse) op het landbouwbedrijf werkte,
bleek totaal verrast. Hjj werd door de voorzitter gefeliciteerd en ging hoog op de
schouders.
's Avonds wend het nog eens „dunnetjes"
overgedaan, maar toen wend ook de door
hem gekozen koningin mej. Ans Menkveld
uit Beekbergen in de bloemetjes gezet. De
koning kreeg een waardebon, de koningin
een mooie taart.
Verdere uitslagen vogelschieten: 2e pr. D.
G. Nflenhuia, Ruurlo; 3. E. Gotink, Vorden;
4. H. Bogcheliman, Vorden; 5. A. J. Nijland,
Ruurlo.
Belschiieten ('s morgens): 1. E. Gotink; 2.
J. Vorentrjes, Ruurlo; 3. G. D. Nflenhuis,
Vorden; 4. A. Rubbers, Vonden; 5. D. G. Nrjenfhuis, Rujurüo.
SchijdBschieten ('s morgens): 1. J. Vorentjes,
Ruurlo; 2. R. Norde, Ruiurlo; 3. H. Meyerimk, Vorden; 4. E. Gotink, Vorden; 5. G. J.
Kbrnegoor, Ruurlo.
Volks- en kinderspelen
'is Middags om twee uur werd het
ficieel geopend door de heer Van Bruggen,
die de vele belangstellenden welkom heette.
Hfl prees vooral de Vordense muziekvereniging Ooncordia die met het feest jubileerde
omdat in al die vtjtftdig jaar Concordia
present was om het feest op te
Men ging vervolgens in optocht naar het
feestterrein, waar veel animo bleek voor
de aüoude volks- en kinderspelen. Hendrik
Bogchelman en Gerrit Groot Jebbink
(Knoef) redten weer met de bekende dogcarretjes, waarbij de dames zich meesterItjk weerden bij het ringsteken. Mej. Ria
Willink werd winnares; 2. mevrouw M.
Wesselink-Warfman; 3. mevrouw J. Brummelman-Kamuperman; 4. mej. H. A. Kettelerg; 5. mej. R. Haneveld. Ook voor de andere spelen was de belangstelling groot.
*s Avonds reikte de voorzitter de prijzen
uit. Hij huüddjgde eerste de nieuwe koning
en koningin, die respectieveljjk de oranje
sjerp en het kroontje kregen van commissieQiKi A. Rubbers. Goncordia speelde een
Lang zullen ze leven.
Uitslagen Volksspelen: Doel'trappen heren:
1. Jan Hendriksen; 2. W. Lubbers; 3. T.
Meyer; 4. G. B. Norde; 5. Joh. Kamperman.
Flessengooden (160 deelnemers): 1. Albrecht Rubbers; 2. H. Wesselink, Kranenburg; 3. Brie Eykelkamp; 4. A. van Bruggen; 5. Teun Bruonmelman.
Korfballen: 1. Eric Eykelkamp, Zufcphen; 2.
Ant. Horstman, Vorden; 3. A. Knoef, Vor-

Schutterskoning uit Rotterdam
Een van de hoagttepunten van het eigenlijke
Volksfeest op zaterdag was het vogelsehieten, dat al in de morgenuren begon. Op het
terrein van hüufcaagerfl Het Medler mocht
Johan Kettelarfl, de schiutlterskoninig van
1975, voor het eenst zfln geluk beproeven.
Burgemeester mr. Vunderink die als erevoorziltter het tweede schot loste, raakte
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den; 4. Paul Eykelkamp, Warnsveld; 5. W.
Oortgiesen, Vorden.
Paraplu hangen: 1. Henk Brummelman; 2.
H. J. Klein Gotink; 3. Wim Neerlaar; 4. B.
H. Fokkink, Vorden; 5. Joh. Kamperman,
Vorden.
Met een door allen meegezongen Wilhelmus
was het officiële gedeelte besloten.
Kinderspelen
De kinderspelen voor alle schoolgaande kinderen werden ook op het terrein bjj de voormalige houtzagerij gehouden, waarbij de
trakitaJties niet ontbraken. De uitslagen van
de spelletjes:
Klas O en l ballen in emmer gooien (jongens en meisjes): Ms. 1. Jolanda Stokkink;
2. Karin ten Have; 3. Enie Nijenhuis. Js. 1.
Herbert Hulstein; 2. André Klein Geltink;
3. Erik Hulstein.

Klas 2 en 3 jongens en meisjes (flessen vullen): Ms. 1. Greta Norde; 2. Joke Weustman. Js. 1. Wim Hazekamp; 2. Jeroen Tolkamp.
Klas 4 en 5 jongens en meisjes (spons happen): Ms. 1. Regine Tolkamp; 2. Genie
Hendriksen; 3. Caroline Tolkamp. Js. 1. André Knoef; 2. Appie Rossel; 3. Wieger Wesselink.
Klas 6 jongens en meisjes (steltlopen): Ms.
1. Jannette Jaaltink; 2. Hennie Lenselink;
3. Willy Weenk; Js. 1. Bert Fokkink; 2.
Henbert Brumimelman; 3. Gerrit Weenk.
Zaterdagavond werd het Gouden Volksfeest
besloten met een druk bezocht Oranjebal,
waarbq tot in de kleine uurtje de benen van
de vloer gingen, 't Medler kan terugzien op
een geslaagd feest, mede door de goede
voorbereiding van de commissieleden, de
giulle bijdragen en de goede onderlinge band
van de ingezetenen.

RjK. KERK VORDEN

Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crèche) ; door de week woensdag om 19.30 uur
R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uiur (Hoogmis); dinsdag om 19.30 uur en vrfldag om
8 uur
ZONDAO9DIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Van Tongeren, telefoon 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30nlO uur. Zaterdagmorgen
sjv.p. boodschappen en dringende konsuilten
btj de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur
WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7
uur en de komende week van 's avonds 7
tot 's morgens 7 uur
H. Warringa en C. Wamnga-Hendriks, tel.
1277, Horsterkamp 3, Vorden
De nieuwe schutterskoning werd ondanks de hitte op handen gedragen.

DONDERDAG 15 JULI
VERONICA
DRIVE-IN SHOW

Sport Real met
volleybal en
hockey
De organisatoren van Sport Real te Vorden zij n voornemens om dinsdagavond 6 juli
een stratentoernooi te organiseren waarbij
de sporten volleybal en hockey centraal
staan.
Het Is namelijk de bedoeling' dat straten,
buurt of groepen (elk team dient te bestaan uit zes personen) een klein toernooi-

tje gaan afwerken. Dit om de Vordenaren
tot meer lichaamsbeweging te stimuleren.
Vanaf heden kan men zich voor deze evenementen opgeven by mevr. T. BrandenbargOonk, Brinkerhof 84; J. W. Hissink, Het
Kerspel 28 of J. J. van Dijk, Julianalaan 2
of een half uur voor de aanvang van de
wedstrijden.
De wedstryden worden gehouden aan Het
Wiemelink. Voorts ligt het in de bedoeling
dat 'men elke dinsdagavond aan Het Wiemelink terecht kan voor diverse speloefeningen.

UITSCHIETER
VAN DE WEEK

SLIPS
Herenslips

cassettes

gekleurd en bedrukt

Z I L V B M W I T BDEI.STAAI

nu v.a. 8,95
per 2 stuks

-

Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en
vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderink: vrijdagmorgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van
16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

3 Damesslips
samen al vanaf

8,50
Vrijdags koopavond

Hierbij brengen wij u ter kennis, dat met
ingang van 21 resp. 24 juni 1976 „de Verordening tot lle wijziging van de bouwverordening" resp. „de Verordening op de verblijf sgebouwen" en de „Bouwverordening op
de logiesgebouwen" in werking zfln getreden.
Bovenstaande verordeningen liggen gedurende 3 maanden ter secretarie voor een
ieder ter inzage en zijn tegen betaling van
klosten algemeen verkrrjigbaar gesteld.
Ad 3.
Vakanties burgemeester en wethouder
Burgemeester mr. M. Viunderink zal van 15
juli t.m. 13 augustus 1976 afwezig zijn wegens vakantie;
Wetftioulder Bannink zal van l t.m. 15 juli
1976 afweziig zijn wegens vakantie.
Derhalive zullen de spreekuren van betrokkenen vallende in genoemde periodes komen
te vervallen.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wtjkgebouw, Burg. Galléestraat, bel. 1487. Spreekuur wijikzuisters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-43.30 uur in het wtikgeb.
DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdieur bellen met bellen uitsluitend spoedrecepten
TAFELTJE-DEK-JE

Hele maand juli: mevr. Wblters, 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. By
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families Eyerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hasisink) tel. 1332,
gebeld worden
BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden,
tel. 1346; bfl geen gehoor 05750^12931

Gekleurde en bedrukte

Koerselman

Deze week komen de volgende onderwerpen I den zal l x per veertien dagen op dinsdag
aan de orde:
' het huisvuil worden opgehaald.
De eerste dinsdag zal 13 juli a.s. zfln. Dit
1
1. Uitbreiding gemeente hulsvuilophaalj sluit aan op de proefophaaldag in het nieudienst.
j we budtengebiedgedeelte.
2. Inwerkingtreding diverse nieuwe veror- Voor Delden en Haekfort is de laatste dondeningen.
derdag ophaaldag op l juli a.s.
3. Vakanties burgemeester Vunderink en Wjj wijzen er nog nadrukkelflik op, dat vuilwethouder Bannlnk.
nis moet worden verpakt in plastic zakken
met gemeentelöke opdruk. Alleen een bosje
Ad 1.
tuinviul van 30 om doorsnede en 100 cm
Uitbreiding gemeente huisvuilophaaldienst
lang en grofvuil, dat niet in de zakken past,
Mede door de uitbreiding van de gemeente- mag apart worden aangeboden, dit implilijke hiuisvuolophaaldienst is het noodzake- ceert, dat geen vuilnis in bijgezette dozen
Iftk dat de opihaaMagen worden gewijzigd. mag worden aangeboden.
De wekeljjikse zaterdagroute wordt met in- Tevens verzoeken wfl u zorg te dragen, dat
gang van l juli a.s. verplaatst naar de don- de vuilnis tgdsig aan de weg geplaatst
derdag. Deze route omvat dus o.a. het dorp wordt, aangezien de vuilniswagen reeds
Vonden en de Kranenburg-. De laatste za- vroeg zijn route gaat rijden.
terdag dat er opgehaald zal worden is 26
jiuni a.s., teflwtjl op l juli RJS. voor het eerst Ad 2.
op donderdag zal worden opgehaald.
Inwerkingtreding diverse nieuwe verordeVoor de overige delen van de gemeente Vor- ningen

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 4 juli: 8.30 en 10.00 uur ds. J. C.
Krajenbrink; 20.00 uur ds. J. C. Krajenbrink, Jeugddienst, Kampvuurdienst, achter hét koestlnuis van kasteel De Wildenbordh
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 4 juli: 9.30 uur ds. J. B. v. d. Sfls
van Zutphen; kindemevendienst klassen l,
2 en 3; 17-00 uur ds. K. Feenstra van Vorden

voor dames en heren

Telefoon gemeentehuls 05752-2323

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrfldag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753^2345
MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsaötoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdagavond van 18-19 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. 05763-2345
SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oorik, elke dinsdag van 18.45
tot 19.45 uur in het Groene Kruisgebouw
STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220
DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 0575015603. Openingstijden: ma., dl., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.3012.30 uur; zo. gesloten

BURGERLIJKE.. .
STAND
Geboren: Ralph Henrico Sdlvester Klein
Garnnewiek.
Gehuiwd: M. J. G. Engel en H. W. ten Pas.
i
Overleden: A. Kledn Bieumink-Smeenk, oud
88 jaar; J. J. van Deursen, oud 83 jaar, wonende te 's-Graverihage.

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL
Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 j r.
maandag
14.00^17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag
14.00^17.30 u.
1S.30-31.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag
14.00^17.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag
voorleeslhalfiuurtje
14.00-14.30 u.
donderdag
10.00-13.00 u.
vrijdag
14.00-17.30 u.
18.30^21.00 u. 14.00-17.30 u

i%

VEEL VOORDEEL
met deze

Appel

Ster
.i?

superlage

Hollandse
zonder draad
500 gram

Sperzie-- ^
bonen 138

•sf,

M

przen
Nieuwe

Fricandeau
v. d. ham 500 gram

mmm

Aardappelen
Krat è 24 pijpjes

HEINEKEN PILSi

Wiener
Schnitzel

2 2 kilo

m
Hollandse

Bloemkool
per stuk

100 gram
LIMONADE

SIROOP
fles van 132 voor

•
Fijne•
handappelen
Granny Smith
per kilo

VOLLE MELK
plastic fles
van 99 voor

Malse

Riblappen

M
BLOEMEN EN PLANTEN

BEGONIA'S

500 gram

nu slechts

Pankywafels
VLEESWAREN:

Berliner
100 gram

van 135 voor

GROTE BOS

Spinchrysanten

DE BEUKELAAR

Prins Fourree
per rol

•
HERO

Gekookte ham

LUXE

SINAS

100 gram
BOEREN

Vruchtensnoep

literfles

metworst

per bakje

ongerookt 100 gram
SANDWICH

^••1

AUTO DROP
3 rollen van 120 voor

BB
A en O

Tarwe brood
knip of rond

Afwasmiddel
liter

HUZAREN
SALADE
600 gram

BBBBI
DIEPVRIES

Braadkuiken
per stuk

800 gram
••••
Literpak

Beschuitbollen

kip - groente vermicelli - 2 pak

KARNEMELK
heerlijk fris

7 stuks
Allesreiniger

Nu nog OUDE PRIJS

AJAX
flacon van 215 voor

A*Q,meer
dan alleen n^ar
voordelig

Prisma koffie
250 gram
DRAAGKARTON

OMO
van 785 voor

ROOSVICEE
grote flacon

ALBERS - VORDEN
Geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Wjj zijn erg gelukkig met
de geboorte van ons zoontje
en broertje
RALPH HENRICO
SILVESTER
Zgn roepnaam is:
RAiLiFH

brandewij

B. Klein Gunnewiek
H. Kledn Gunnewiekten Have
Ruith
Vorden, 26 juni 1976
ESkeniaan 7
Met gnote blijdschap en
dankbaarheid geven wij u
kennis van de geboorte van
ons dochtertje en zusje
DIANE
G. Wesseünk
A. W. WesseMnkHidddnk
André
Vorden, 27 juni 1976
Rietlgerweg 2

BOLS

Kersen brandewijn
van 12,60 voor

In plaats van kaarten
iHienbg willen wij allen hartelijk danken voor de vele
blijken van (belangstelling,
felicitaties, cadeaus en bloemen, dde wg mochten ontvangen ter gelegenheid van
ons 45-jarig huweljjk.
H. Gosselink
G. GosselinkBrandenbarg
Vorden, juni 1976
Prins Olauölaan 19

BOLS

Jonge jenever
liter van 15,20 voor

ROBBA

VERMOUTH
liter

Voor uw blgk van medeleven ondervonden tijdens de
ziekte en na hét overlijden
van onze lieve moeder en
oma
E. J. BrinkerhofOlthuys
betudigen wtj u onze hartelijke dank.

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

"HARRY KLAAlSSEN

Flagematestraat 33, Zutflupen
en
WILMA SOHUMAJKER
Berend van Hackfortweg 3I5, Vonden
het genoegen u, mede namens wederztjdise ouders, in kennis te stellen van
hun voornemen in het huwelijk te treden
op donderdag l juli 1976 om 14.00 uur in
hét gemeentehuis te Vorden.
Toekomstig adres: Brahmsstraat 47, Zuitphen

GEMEENTE VORDEN
Wijziging o phaaldage n huisvuil
Vanaf juli a.s. wondt de zaterdagroute (o.a. dorp
Vorden en Kranenburg) verplaatst naar de donderdag. Ijaaitstie zaterdag is 26 juni; eerste donderdag l juli en verder wekeiyks.
De donderdagtrouite (Delden enz.) wordt verplaatst naar de dinsdag. Laatste donderdag is
l juli, eerste dinsdag 13 juli en verder om de veertien dagen. De dtinsdagroute wordt dan ophaaldag
voor het gehele buitengebied.

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

VW
Vorden
Kantoor: Zutphenseweg 16 - Telefoon 1386
Elke maandagavond
AvondiwandeJing onder leiding langs de mooiste
plekjes van Vorden, vertrek vanaf Marktplein. In
juni en juli vertrek 19.30 uur. De kosten bedragen
ƒ l,— pjp., kinderen ƒ 0,50

Elke woensdagmiddag
Adhitkastelenfietsitochit onder deskundige leiding.
Vertrek om 13.30 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 fotowedstrjjd verbonden; inlichtingen hierover bfl het
WV-iburo

Vrijdag 2 juli
Bezichtiging Pinetum landgoed „De Belten".
Kosten ƒ 2,50 p*p. Voor eventuele deelname opgeven btj secr. VW.

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de gemeenteraad in zqn openbare vergadering van 29 juni
1976 heeft verklaard dat betreffende het perceel
kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie F, nr.
2578 (ged.), een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 1970 wordt voorbereid; zulks
teneinde aldaar een trafohudsje te kunnen opriohtien.
Het voorbereiddnigsbesluit en de daarbfl behorende saituatie-tekendnig liggen vanaf 30 juni 1976
voor een ieder ter gemeentesecretarle ter inzage.
Vorden, 30 juni 1976.

Namens de familie:
A. E. J. Brdnkerhof

Dinsdag 6 juli
Gróte boerenlbruiliofit mjmjv. De Knupduukskes
en de Boerenkapel uit Vorden op de uniek gelegen boerderij Het Schimmel nabij kasteel Vorden.
Entree ƒ 2,— p.p.; onder 16 jaar ƒ l,—

Dinsdag 6 juli
Orgelconcert in de Ned. Herv. Kerk, aanvang
20.00 uur, door Rutcke van Straten (Zutphen-Vorden)

Woensdag 7 juli
Touwtrekken om het kampioenschap van Vorden. Aanvang 19.30 uur. Terrein naJbjj Gymnastieklokaal

De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vundenink.

Grote PAARDENDAG

Ruurlo, juni 1976
Dorpsstraat 13

van het Warmbloed Paardenstamboek in
Nederland, afd.
Gelderland op
maandag 5 juli
te Hengelo Gld.

AFWEZIG
N. J. Edens
Tandarts
van maandag 5 juli
t.in. vrijdag 23 juli

HEINEKEN BIER
krat è 20 euroflessen

Waarneming:
Tandarts W. F. Haccou,
Pr. Bernihardiweg 3, tel. 1908
iGezocht door onderwgaeres:
kamer met kookgelegenheid
in Vorden. Francien Horstinfc, Duistervoordseweg 54
Twello, tel. 05712^1526.

Bosbessenvla
nu

Gevraagd: net persoon voor
wiat timmer- en metselwerk.
Ook AOW-er. Aanmelden:
Nrjverheidslweg 4.

5 stuks

Kleuterleidster zoekt zo
spoedig mogelijk ruime kamer in Vorden met gebruik
van keuken. J. Hoefsmat,
Van Wassenaarweg 5, Delden, tel. 05407-2219.

VAKANTIE

Te koop: asterplanten, 1jardig. H. Broyl, Rdetgerweg 5, Warnsveld. Na 18.00
uur.

GANGMAKERS

snoep
allerhande - grote zak
van 299 voor

Te koop: herenfiets met
versnelling. Het Hoge 1.
Te koop: nieuwe aardappelen. Scheffer, Delden.

COMPLETA

Melkpoeder

Te koop: groot Yorks en
NL b+ beren en eiken bergroede. Lettink, Ldeferinkweg, Vorden, tel. 05753-1526
Woningruil: aangeboden
moderne hoekwoning in
Winterswijk (huur). Gevraagd: idem in Vorden.
Telefoon 1519.

pot 200 gram
van 202 voor

ROYCO

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wj^^uders van Vorden brengen
ter openbare kennis^lat zjj voornemens z^jn, met
inachtneming van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, aan de N.V. P.G.E.M. te
Arnhem, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Buiitengefetod 1970 zulks teneinde aan
de Bleuminkimaatw^Piabg perceel nr. 5 de bouw
van een trafohuisje mogelijk te maken.
De betreffende bouw- en situatietekeningen liggen vanaf 30 juni gedurende 14 dagen voor een
ieder ter gemeenltesecretarie ter inaage; gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeeslter en wethouders van Vorden.
Vorden, 30 juni 1976.

VOOR DE JEUGD

zonneschermen

FA KLEURWEDSTRUD

hebben de grotere uitval
en hebben geen
hinderlijke zijarmen

met prachtige prijzen

Leverbaar in alle breedtes
met een uitval
van 1,60 cm tot 3,10 cm

Doe allen mee!

Advies, Leveren en montage

Formulieren in onze supermarkt verkrijgbaar
Alleen bij A en O

Wim Polman
VORDEN,
Dorpsstraat 22
WARNSVELD,
Rijksstraatweg 108

o.a.:

geluid
Platenspelers
voor 45 en 33 toeren. Prfls vanaf

WAPEN- EN SPORTHANDEL

145,—

Martens

Cassetterecorder
,/Philips"

129,—

uittilt 4otltrefl'*dl

Zakradio
„Erres" met FM

44,75

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1272

Draagbare radio
met lidhtnet aansluiting en FM
ontvangst, merk „Erres"
van 145,— nu

110,-

Radio cassetterecorder
met ingebouwde microfoon, FM en
middengolf. Nieuw model van
„Erres", van 309,— nu

van tuner, versterker, platenspeler,
cassetterecorder en luidspreker.
Merk „Erres" van 1095,— nu

Op woensdag 7 en 21 juli

Touwtrekken
275,-

Stereo kombinatie
markilnx

TENNISSPORT

Aanbiedingen

ui'tgangisvermogen 2 x 20 Watt. In
de uitivoering zwart of noten.
Van 700,— nu
598,-

2 zakjes nu

Wij hebben alles voor de

rackets
ballen
rackefhoezen
rokjes
shorts
shirts
sokken
enz.

Stereo Hi-Fi tuner-versterker

Groentesoep

Markitverendgang Hengelo Gld.

950,-

om het kampioenschap
van Vorden
Ploegen van 6 personen,
aktieve NTB-leden
uitgesloten
Aanvang 19.30 uur, nabij de tennisbaan
Opgave voor 6 juli 18.00 uur brj G. W. Erjerkamp,
sig.magaztjn, tel. 1386; R. Pelgrum, tel. 1267.

Cassettes Basf
C 60 drie stuks van 11,85 nu
C 90 drie stuks van 17,25 nu
O120 drie stuks van 23,25 nu

8,8
18,17,0

Grammofoonplaten
in langspeelplaten en miusiccassettes.
Ruime keus.

Tijdens de
BOUWVAKVAKANTIE
is onze winkel

GEOPEND

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Uiterweerd
Ruurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 05752-1523

HAAR EXCLUSIEVE EN ZEER

UW Warme Bakker
voor nodige
broodvariaties

UITGEBREIDE KOLLEKTIE

BAKKERIJ

Steeds...
blijft BEIJER-BESSELINK MET

Wij hebben een groot assortiment

TUINMEUBELEN
voor u in voorraad

HET GROOTSTE
BRUIDSHUIS VAN
Oost-Nederland

ASSELT

Kom een kijkje nemen bij

VAN

Wapen- en Sporthandel

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••i

Bent u binnenkort de bruid, maak dan
eens een afspraak.

Vakantie-tip
Denk aan uw

graag van dienst.

reserve bril

OOK «N AVONDKLEDING

als u op vakantie gaat; in het

DE GROOTSTE KEUZE

verschillende sterktes

AGROOTKORMELINK

BEUER BESSELINK

Maandag v.m. gesloten, In Beltrum vrijdags koopavond
Mr. NELISSENSTRAAT 23
DRIENERSTRAAT 10
BELTRUM (bij Groenlo)

HENGELO O.

Telefoon 05448-222

Telefoon 05400-1.19.83

Voor bad- en
vrijetijdskleding

bijzonder bij zware en

bruidshuis en modehuls

BgUIOSJAPONNEN

Vorden

Onze deskundige verkoopsters zijn u

horlogerie goud & zilver optiek
BIKINI'S

Spalstraat 27, Hengelo, tel. 1771
Gediplomeerd opticien

De grootste speciaalzaak
van Oost-Nederland

BADPAKKEN

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••i

BADSHORTS
STRANDJURKJES

Woon- of werkruimte
heerlijk koel en fris

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden
05752-1463

Een kleuren-tv kopen
is een zaak
van vertrouwen!

airconditioner

KORTE BROEKEN

WINTERS

• automatische gegevens verwerking

„SMEITIftIK"

SPIJKERBROEKEN

Vrijblijvende capaciteitsen prijsopgave

SPECIAALZAAK

Kleuren-TV-speciaalzaak

• bedrijfsadviezen

ZWEMSHORTS

INSTALLATIEBEDRIJF

• boekhoudingen
• belastingzaken

wordt mogelijk met een

Koop daarom bij een
die u bij storing ook binnen 24 uur
kan en wil helpen !

• verzekeringen

ZWEMBROEKEN

Vrijdags koopavond

Spalstraat 8 - Hengelo (G.) - Tel. 05753-1280

GRANDIOZE
H.l/.l. VAKANTIE-AANBIEDINGEN
w

Goor, Kerkstraat 6-8, telefoon 2631
Lochem, Nieuwstad 5-7, telefoon 2404

'n Prachtig modern

SERVIES- OI^EGKASTEN
De Olympische Zomerspelen
in kleur

Kleuren televisie
Schaub Lorenz
Nieuwste model grootbeeld kleuren televisie
met 66 cm beeddlbuis. Programirnakiezer met
tiptoetsen. Regeling beeld en geluid met
sdhuifregelaars

De prijs 1998,00
Schaub Lorenz
kleuren televisie gelijk aan het gmootbeeld
apparaat maar met 51 om beeUidlbuis. Past
goed in uw vmndimeulbel

De prijs 1525,00

KINDERSANDALEN

iiiiminnnitnnniiiiiiffliiiniiimiiiiiim

Maten 23 t.m. 35

2-deuns, 120 om breed, kleur oker geel

i Nu vakantieprijs

139,00
™

==

vakantieprijs

zolang de voorraad Strekt

495,00
109,00

DE BETERE KEUKENS !!

14,90

OkerMeurdge keukenlbloks kompleet met
l een roestvrijstalen wafellblad met l spoelbak

WULLINK

100 cm lang kompleet

nu

885,—

| 170 cm lanig kompleet

nu

898,—

180 om lang kompleet

nu

455,—

200 cm lang kompleet

nu 498,—

| 220 om lang kompleet

nu 550,—

==

/ooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4

Speciale vakantieprijs

KEUKENWANDKASTEN

—

Vorden

van Philips met 46 cm beeldlbuis. Bediening
uiterst eenvouidSg

=S

Originele formica keukenlbloks kompleet
met een roeatbvrijistalen wafeTblad.
Keuze uit de kleuren zandbedge en lindegroen.
Nu speciale
vakantiepry»
150 om lang kompleet
584,—
170 cm lang kompleet
636,—
180 om lang kompleet
660,—
200 cm lang kompleet
788,—
220 om lang kompleet
782,—
Natuurlijk leveren -wij ook alle bijpassende
wand- en servieskasten tegen dezelfde aantrekkelijke lage vakanitieprijizen!

WAND- EN VLOERTEGELS

De prijs 1695,00

GEMS WINKEL

origineel flormdoa; 120 om breed; zeer praktische indeling

DEZE WEEK

Draagbare kleurentelevisie

Natuurlek aiHes met volledige garantie!
Voor Beeld en Geluld

KEUKENBUFFET

i aftn. 50 x 53 x 200 (ib x d x h); wit geplastificeerd (geen bouwpakket).
Keuze uit de kleuren wilt en oker geel

SPECIALE AANBIEDING

U.BI.

A.B.T.B.
Geld. Mij. van Landbouw
C.B.T.B. Yorden

bfl ons te kust en te keur in onze showroom ruim vierhonderd soorten wand tegels en ruim honderd soorten vloertegels en altijd laag geprijsd!
KUK EN VERGBUJK:
oo nA
Zo juist ontvangen EEN GROTE PARTIJ MOZAIK TEGELS
^[J \J\J
voor een extra lage prfys van slechits

GESLOTEN

nu reeds vanaf
35 cent per stuk
Gekleurde wandtegels af m. 15/15
l
AFD. SANITAIR
Mengkranen
Gekl. wastafel
wastafeOfonengkraan
mosgnoen
Closetzitting
moccabrudn
nu 39,00
59,00
17.95
Closets
Badkuip
de zgn. Duobloos
wit
geëmailleerd
Closetpot
| wit
198,00
plaatstaal
•
wit
± 70 x 170
mosgroen 258,00
nu 57,80
nu
132,60
( beige
258,00

van 4 t.m. 11 juli

UIT ONZE WINKEL

VORDEN (05752-2124)

We gaan samen uit
op 7 juli
Omgeving Uitrecht met o-a. een bezoek aan Veeartsenijschool
Er zjjn nog enkele plaatsen in de bus. Tel. 1602.

Wegens vakantie

ESKES
Levensmiddelenbedrijf

iimminiiiiiiiiuiiiiniiininiiiiniiiiiiiiüiiiiiiniüiiiünn

Zware eiken meubels
af fabriek
ridderfafel, kruispoottafel,
ronde kolomtafel, ronde
lage tafel, vitrinekast,
broodkast, mimisets

van 5 t.m. 18 juli
Voor eventuele agrarische werkzaamheden bellen tel. 1606, G. J. Bnummedman

Grondverzet en loonbedrijf

Beeftink
Joostinkiweg 12 - Vonden

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

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

WIST U dat de H.C.I. meer dan 20 vensohdllende soorten KAPSTOKHAKEN in voorraad heeft en dat u en ik van lage prjjizen houdt ? Vandaar
fofl ons tödielflk op alle IJZERWAKEN EN GEREEDSCHAPPEN

5% korting

124,95
Looplampen

Kabelhaspels

kompleet met 10 m snoer l

met 10 m snoer

18,00

19,75

Stalen
| klauwhamers
i onverwoestbaar

17,00

10% korting
Natuurlijk zgn alle prezen inclusief BTW - Speciale aanlbieddnge uitsluitend a contant.
Ook tydens de bouwvakvakantie ztfn wfl open (er wordt in deze periode niet bezorgd). Breng eens geheel vrybiy vend een bezoek aan
Handel in:
alle bouwmaterialen sanitair en keukens
Binnenweg 4
wand- en vloertegels
Hummeloseweg 45
ULFT
IJzerwaren - GereedHENGELO Gld.
Telefoon 08356-8142
Telefoon 05753-2121
)| schappen
Openingstyden: dagelflks van 9.00-12.30 en van 13.30nl7.30 uoir; zaterdags van 9.00-12.30 uur. Donderdagavond van 19.00-ai.OO uur.

H.C.I.

U.B.I.

TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN

Donderdag l juli 1976
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RAADSVERGADERING
GEMEENTE VORDEN
TOCH JUDOZAAL VOOR DE HEER SMIT

Dte heer D. L. Smit aan de Moleniweg te
Vonden zal toch zijn judozaal mogen bouwen. Aanvankelijk reageerde het college
van B. en W. negatief op het verzoek (nadien beawaanschitflt) -van de heer Smit.
In de raad van dinsdagavond toen het bezwaarschrift van de heer Smit voor de
tweede maal aan de ortde kwam, lanceerde
burgemeester Vunderinlk plotseling een
nieuwe suggestie nl. door aan het gebouw
een speciale „sporitsdhooafbestemiming" te
geven. „Dan zijn de meeste bezwaren ondervangen," zo Idichtte de heer Vunderink
toe.
Er ontspon zich een leveniddge discussie tussen burgemeester Vunderink enerzijds en de
heer L. de Boer (Vordens Belang) anderzijds. De heer De Boer: „We hebiben de heer
SrnfiJt zo lang op sleeptouw gehouden, laten
we hem vanavond a. la minute toestemming
geven dat hij kan starten met de bouw, anders wondt het misschien wel maart."
Burgemeeslter Vunderink: „We kunnen pas
een bouwvergunning afgeven na afloop van
het voortoereMingisbealuit." De heer R. A.
v. d. Wall Baike (WID): „Daten we ons niet
begeven in helt doolhof van bestemmingsverordeningen maar snel een oplossing zoeken." Deze mening was ook de heer J. F.
Geerken (ODA) en J. Bosch (PvdA) toegedaan, waarna burgemeester Vunderink toezegde dat B. en W. alles in het werk zullen
stelden opdat de bouwvergunning zo snel
mogelijk afkomt. „Is de heer Smit van mening dat het te lang duurt dan kan hij altijd
nog aan de bel trekken," aldus de heer
Vunderink.
MEVROUW VUNDERINK GEEN
SECRETARESSE BIBLIOTHEEK
In verband met toenemende werkzaamheden op het gemeentehuis heeft de gemeentesecretaris de heer J. Drijfhout verzocht hem
te ontheffen van zijn funlktie als secretaris
van de openbare bibliotheek en leeszaal.

Aangezien niét alteen 's avonds doch ook
overdag deze instelling de nodige aandacht
van het besituur en zeker van de leden van
het dagelfllks bestuur behoort stelden B. en
W. dinsdagavond voor mevrouw J. M. Vunderink-Diunnink te benoemen.
De heer L. de Boer (Vordens Belang) kon
dit voorstel niet steunen. „Bet ligt een beetje moeilijk dit met het oog op nare situaties
die in de toekomst zouden kunnen ontstaan
(de raad benoemt nl. en heeft tevens de bevoegdheid de benoeming in te trekken, indien daarltoe eventueel aanleiding zou toe
bestaan). De heer De Boer twijfelde niet
aan de capaciteiten van mevrouw Vunderink maar stelde in het algemeen dat voor
dergelijke funktdes gewoon familie van
raadsleden etc. niet in aanmerking moeten
komen. Wethouder G. J. Bannink (ODA)
vond de zaak schromelijk overdreven, terwijl burgemeester Vunderinlk er in eerste
instantie zelf ook niet zwaar aan tidle.
Toen de heer J. Bosch (PvdA) te kennen
gaf achter de argumenten van de heer De
Boer te staan, toen trok burgemeester Vunderink het voorstel resoluut in. De heer De
Boer deed toen nog een poging om de heer
Drrjfhiout weer te strikken voor het secretariaatschap. „Maar dat zien we morgen dan
wel weer."
VOORKOMEN HUWELIJKEN
ECHTSCHEIDINGEN ?
Toen de vaststelling van de nieuwe legesverordening ter tafel kwam bepleitte de
heer W. Kok (CDA) een speciale regeling
te treffen voor mensen die niet in de gemeente Vorden staan ingeschreven. Op vrijdag of zaterdag trouwen kost in Vorden nl.
500 gulden.
De heer L. de Boer (Vordens Belang):
„Wanneer je 500 gulden voor een huwelijk
op het gemeentehuis betaalt, zullen bij een
dergelijk bedrag de echtscheidingen ook wel
minder worden." Burgemeester Vunderink:
„Men behoeflt toch niet speciaal op vrijdag
of zaterdag te scheiden!"

Burg. Vunderink toonde schutterscapaciteiten op Deldens Volksfeest _
Burgemeester mr. M. Vunderink heeft de bewoners van het buurtschap Delden zaterdagmiddag versteld doen staan van zijn schutterscapaciteiten. Bij het traditionele vogelschieten pakte de burgervader lakonlek het geweer, mikte en zie zijn eerste schot
had als resultaat dat de kop van de vogel naar beneden kwam.
Niet alleen dat de heer Vunderink hierdoor
d£v tweede prijs in de wacht sleepte maar
bovendien keken de Deldenaren naar hem
op met blikken in de ogen die schenen te
zeggen: „Da's nog es een burgermeister".
Er was er één die het nog beter deed en
dat was Dick RegeMnk die daardoor koning
werd. Zaterdagavond werd de nieuwe kondng samen met zijn koningin uitbundig
door de buurtbewoners gehuldigd.
Heit volksfeest in Delden begon vrijdagavond. In de tent nabij Het Zwaantje hadden zich 225 mensen verzameld om te kxjken naar hot blijspel Een zoen van Miss
Urfk. Nadat voorzitter Genrit Rossel de aanwezigen welkom had geheten, werd het Deldenise volksfeest officieel door burgemeester
Vunderink geopend.
De Vondense brandweer droeg deze vrijdagavond een belangryk steentje b\j in de feestvreugde. De temperatuur In de ten was >nl.
van dien aard dat de brandweerlieden flinke
hoeveelheden water over het tentzeil spoten zodat er toch nog enige verkoeling optrad.

Het blspel dat door leden van de tfuurtvereniging onder regie van Frans Suelmann
werd opgevoerd hield de aanwezigen enkele
uuaitjes aangenaam bezig. Er werd hartelijk gelachen om de verwikkelingen in huize Knikker. Na afloop bood voorzitter Rossel alle medewerkers aan het blijspel een
bloemetje aan.
Zaterdagmiddag vonden de traditionele
volksfeesten plaats. Ondanks de warmte
toch een flldnk aantal deelnemers. De uitslagen bfl de diverse spelen waren als volgt:
Vogelsdhieten: 1. D. Regelink (koning); 2.
burgemeester M. Vunderink (kop); 3. Willy Berentsen; 4. Eef Steenman; 5. L. Eykelkaanp.Schieten (vaste baan): 1. D. Besselink; 2.
B. Rossel; 3. I. Besselink.
Sdhdeten (vrije baan): 1. R. Pelgrum; 2. D.
Besselinlk; 3. G. Hummelink.
Dogcarrrijden: 1. Esther Vriezen; 2. Eather
Vriezen; 3. Manga Humimelink.
Kegelen: 1. H. Dtjikman; 2. B. Berentsen; 3.
H. Tüessink.
Vogelgoöien: 1. Ajbsy Gotónk; 2. mevrouw
Steeman; 3. Henny Steeman; 4. Trees Hummelink; 5. Henny Steeman.
Verder stond er nog een stoelendans en
korfbalgooien op het programma. Het besituur had voor de kinderen van l Un. 14
jaar een uitgebreid progTamma samengesteld dat bestond uit knikkers zoeken, zaklopen eJd. Alle kinderen kregen een zak
met fnuit en snoep aangeboden.
Zaterdagavond werd in de feesttent m.m.v.
het dansorkest The Wanderers uitbundig
feest gevierd. Tussen twee haakjes, leden

van het bestuur hebiben alvorens de festiviteiten begonnen, danig de handen uit de
mouwen moeten steken. Wegens de hoge
kosten was een tent gehuurd van 10 x 10
meter. Door gezamenlijke inspanning heeft
men de tent zelf vergroot tot 18 x 10 m.
Gedurende de beide dagen hebben Jan Hummelink en Bart Berendsen voor de muziek
gezorgd.

Evenals in vorige jaren zullen ook dit jaar,
in het kader van het VVVHzomerprogramma, een drietal orgellbespelingen gegeven
worden op het orgel in de Hervormde kerk
te Vorden. Dit orgel is gebouwd door de
Groninger orgellhoiiwer Lohman en wel in
het jaar 1820.
'Het eerate concert zal gegeven worden door
Rudl van Straten, organist van de genoemde kerk en wel op dinsdagavond 6 juli. Hij
speelt werken van Johann Pachelbel (Ciacona in f), van Dietiich Buxtehude (Vater
unser im HiirnmelreLoh), van Johann Michael Bach (Von Gott Wil ich nicht lassen),
van Gottfried August Homeldus (Wer nun
den liében Gottt), van Johann Sebastian
Bach (Triosonate, no. 2 in c mineur), van
Johann Gaspar Vogler (Jesu Leiden, Pein
und Tod), van Johann Ludwig Krebs (Zeurh
ein zu deinen Toren), van Johann Sebastian
Bach (Von Gott will nicht lassen en Preludium, c^moll BWV 546).
Roidi van Straten werd in Doetinchem geboren op 30 mei 1955. Op 9-jarige leeftijd
kreeg hij de eerste muizieklessen en op 16jarige leeftijd de eerste orgellessen. Rudi
van Straten, organist te Vorden, is nu 3
jaar studerend aan het Arnhems Conservatoriuim o.ljv. Bert Matter, organist te Zutphen. Rudi van Starten is sedert enige tijd
ook als leraar kerkorgel verlbonden aan de
Hengelose Mutziekschool (Overijssel).
Na het concert op dinsdagavond 6 juli is
er gelegenheid om samen een kopje koffie
te drinken en wat na te praten.
De volgende orgellbespelingen te Vorden zullen gegeiven worden op dinsdagavond 27 juli
(Dirk Jansz. Zwart, Rotterdam) en op dinsdagavond 10 augustus (Ton Zwartkruis,
Devenlter).

allerhande(n).
Nog deze week is de handwerktentoonstelling te zien die al enkele weken in de bibliotheekgalerie loopt. Ondanks de warmte
kan het bezoekersaantal goed genoemd
worden en velen steken hun bewondering

Toen de raad was uitgelachen werd besloten de suggestie van de heer Kok in gedachte te houden.
GROEN ALTERNATIEF
BOORT GEMEENTE VORDEN
230.000 GULDEN DOOR DE NEUS
Bij de vaststelling van het bestemmingsplian ,/Vorden '75" dat dinsdagavond in de
raad van Vorden aan de orde kwam koos
de raad met 7 tegen 5 stemmen voor het
zgn. „groene alternatief". Dit in tegenstelling tot het voorstel van B. en W. dat o.m.
inhoudt dat aan de Komvonderlaan gebouwd zal kunnen worden. (Totaal elf
bouwterreinen).
Het zgn. „groene alternatief" houdt in dat
de ontworpen KJomvondeiHaan met de daarbij geprojekteerde bebouwing tussen het
voetlbrugje over de Beek en de Horsterkamip te laten vervallen, met andere woorden het landelijk karakter zou teveel worden aangetast. Het kiezen van de raad voor
de „groene fase" betekent dat er geen elf
maar vier bouwterreinen voor verkoop overblijven. D.WJZ. voor de gemeente Vorden
een strop van 230.000 gulden.
De discussies die er in de raad over de beide voorstellen volgden vatte de heer v. d.
Wall Bake (WD) samen met de woorden:
„Over smaak valt niet te twisten." Sommige raadsleden vonden nl. dat het enige
dorpse aanschijn moet blijven behouden, terwijl anderen het zonde vonden dat hierdoor
zoveel geld overboord wordt gegooid.
Voor het voorstel van B. en W. stemden
uiteindelijk W. Kok (ODA); D. A. Lenselink en L. de Boer (Vordens Belang); wethouder H. A. Bogchelman (WD) en G. J.
Banndnk (CDA). Tegen Stemden de heren
J. Bosch en D. Krol (PvdA); R. A. v. d.
Wall Bake en H. TJoonk (WD); J. F.
Geerken, R. J. van Overbeeke en W. A. J.
Lichtenberg (ODA).

Bi'j ons in d'n Achterhoek . . .
Dat was nog es un zondag um neet gauw te vegetten. Neet allene vanweage
de daverheite di'w hadden. Dat he'w jao wel vaker. Wi'j bunt t'r al zo'n betjen
an gewend da'w hier un woestijnklimaat kriegt, tot plezier van de börgers en
scha van de boer.
Waor 't bi'j mien um gong was 't volgende: Mien vrouw had al un keer of wat
zitten drammen dat zee naor ut Noordzeestrand wol. Daor wedden i'j zo gauw
broen hadden ze eur ezeg en broen wodden daor doet de vrouwluu al wat
veur. 'k Had mien oaver laoten halen umme dizzen zondag maor te gaon.
't Weerberich heel van laegere temperatuurn an de kust en dat passen mien
bes. Zaoterdagmiddag ha'k mien bi'j Drikus van de Gompert 'n tank vol laoten
gooien (mo'j tegeswoordeg ok al un goeien pottemonnee vol geld bi'j ow
hemmen).
Zo ginge wi'j dus zondagmargen al vrog op pad, um zes uur wazze wi'j al an
't ri'jen. Dan bunne wi'j um half negen al un aardug endjen op weg, a'w d'r
dan nog neet bunt,dachte ik. Maor zo as dat vaker in de randstad geet, d'r
wollen d'r nog meer nao 't strand. Veurbi'j Amsterdam was 't opschieten glad
gebeurt en kwamme wi'j in de files trechte. Zo gaar as botter en 2 uur later as
da'w dachten kwamme wi'j in Zandvoort an.
Too ko'w an 't zunnebajen beginnen met ik wet neet hoovölle anderen die
t'r ok wazzen. Bekieks ha'w wel, dat mok zeggen. Mien vrouw met un badpak
uut 't jaor nul leep goed in de gaten, um oaver mien zelf maor neet te praoten.
'k Had jao gin zwembokse, zovölle gif dat bajen met mien toch neet. Ik streupen de boksepiepen op naoda'k de sokken en sökopholders af hadde edaon.
Maor vanwege mien isias ha'k ok nog un lange onderbokse an en dat schen
iets bezunders te wean, want ze kekken nog al. Maor ik trokke d'r mien niks
van an, d'r was zovölle te zeen. Bikini en monokini, dat leste is daor ok al heel
gewoon, maor veurmie n was 't wat ni'js. Dat deet mien de felle zunnebrand
vegetten en ok de tied.
Wi'j wollen nog nao de nudisten, un endjen wieterop, maor dan mos i'j zelf ok
alles uut trekken. Dat he'w maor neet edaon, zo mooi bu'w neet meer.
Um da'w 's aovunds nog vesite kregen, mosse wi'j op 't heitste van 'n dag al
weerumme. D'n auto had al die tied in de zunne estaon en zodoende wazze
wi'j de frisse strandloch metene weer vegetten. Deur de hette wodden de
stemming d'n neet better op. A'w nog nao Winterswiek hadd'n emot ha'w
ruzie ekregen, tot Vorden was 't met oaver en weer gefoeter veurbi'j. Kö'j
zien dat de hette de mensen sikkeneurug maakt, ok bi'j ons in d'n Achterhoek.
H. Leestman

Raadsverslag wordt volgende week vervolgd.

voor de gemaakte werkstukken niet onder
stoelen of banken.
Er zijn enkele keren kantklosdemonstraties
gegeven en voor diegenen, die dit niet gezien hebben volgt nog een kans en wel op
de laatste dag, vrijdagavond 2 juli. Dan zal
er behalve kantlklosdemonstratie ook getoond worden op welke wrjize ruwe schapewol verwerkt kan worden tot een draad.
Dus komt u deze week nog naar de galerie.
U weet het: u hoeft geen lid van de bibliotheek te zijn en de toegang is gratis. Dit
kan niet vaak genoeg herhaald worden,
want Steeds blfllkit weer dat men hier niet
zo goed van op de hoogte is. Ook is gebleken dat er enkelen zijn die graag aan deze
expositie hadden meegedaan, als ze er maar
van wisten. Dit is jammer, want in Contact
van 24 maart j.l. heeft in een berichtje over
de galerie een oproep gestaan om aan deze
tentoonstelling mee te werken.
Verder zijn alle mensen benaderd die bij de
bibliotheek bekend waren en ook zijn er
een aantal zalf naar de bibliotheek gestapt.
Maar misschien komt er in de toekomst nog
eens een gelegenheid om aan een expositie
mee te werken.

Opbrengst kollekte
De jaarlijkse kollekte van het Ned. Rode
Kruis heeft dt jaar opgebracht ƒ 7250,—.
Alle medewerkers(sters) en gevers(sters)
heel hartelijk bedankt voor uw medewerking en giften.

Studietoelagen 1976/77

Stichting Gelders
Studiefonds
Voor het cursuistfaar 1976/77

bestaat er

voor Inwoners van de provincie Gelderland

weer gelegenheid een studietoelage aan te
vragen bij de Stichting Gelders Studiefonds. Dit betreft alleen studies waarvoor
geen ryksstudietoelagen kan worden verkregen.
Foronulieren voor een aanvrage zijn verkrrjg<baar op elk gemeentehuis en dienen zo
spoedig mogelijk maar in elk geval vóór
l augustus 1976 te worden ingezonden.
Mocht een opleiding halverwege het cursusjaar 1976/77 aanvangen dan dient het verzoek vóór de aanvang van de opleiding te
worden ingediend.

Ingezonden
(Bulten verantwoordelijkheid der redactie)

iUe goede gevers,
u hartelijk bedanken voor uw reactie en de gift die u zond? Ik ben dankbaar
en blij, dat het weer mogelijk zal zijn, mijn
ttjd en kracht te geven, voor de mensen,
die het zo verschrikkelijk hard nodig hebjn bezoek in Ethiopië, vorige maand,
er weer helemaal met de neus bovenop gedrukt en kon ik eigenlijk niet anders, dan maar weer besluiten terug te
gaan. Het feit, dat ik zo maar een werkvergunning kon krijgen en iedereen me er
ter wille was, was voor mij ook wel een
teken, dat ik door moest gaan.
U kunt zich de ontroering niet voorstellen
die je hebt, als je al die mensen weer ziet.
De mensen op hét kerkhof (die daar wonen en leven, omdat er geen ander onderkomen voor hen is), kusten mijn voeten,
vielen me om mijn hals. Ze waren werkelijk
enorm big, dat er weer iemand naar hun om
zal komen kijken.
In de Paasnacht van dit jaar heb ik ze eten
kunnen brengen. U moet zich dat voorstellen. De hele orthodoxe kerk vast zes weken
van te voren. Dat betekent, geen vlees, vis
of eieren eten. Nu heeft dat voor de arme
niets om hakken. Die hebben diat toch nooit.
Met Pasen echter, om drie uiur 's nachts,
mag er weer vlees gegeten worden. En
iedereen die geld heeft, probeert voor die
morgen een schaap of in ieder geval wat
schapenvlees te kopen. De héle stad is dan
in een veemarkt veranderd. De schapen
worden bekeken en als er veel heen en weer
geschaggerd is, gekocht.
U begrijpt, dat dat alleen voor de rijken is.
De armen staan er alleen likkebaardend brj.
En de mensen op het kerkhof hoeven dus
helemaal niet er aan te denken. Voor deze
morgen hebiben een Ethiopisch meisje en
ik, emmers vol „wot" met schapenvlees gekookt en „indizerra's" gebakken. En dan
nog hard gekookte eieren erbij. Werkelijk
helemaal het heerlijke voedsel, dat ze kennen en dat de meeste in geen jaren geproefd hadden. Hun enige hoop, was dat
met Pasen het bedelen om wat eten beter
zou gaan. Al dit eten hebben we op Paasmorgen vroeg aan de mensen kunnen brengen. U kunt zich geen mooier, beter en
blijder Paasfeest voorstellen. Ook voor me
zelf, om dit weer te kunnen doen. En daarom g-a ik met veel goede moed en hoop
verder, om zoveel mogelijk voor deze mensen te kunnen doen. En dat is mogelrijc door
uw hulp. Nogmaals, mijn heel h/trtelijke
dank.
xTrix van Kuik
B. van Kuik, WagnerstnaM 43, Zutphen.
Tel. 05750J14797 - Gironr. 945116.

Fietsvierdaagse
in Borculo

Indien uw aanvraag om een studietoelage
bij heit rijk is afgewezen op grond van studieresultaten, dan kunt u alsnog - ook na
de sluitingsdatum van l augustus 1976 een verzoek om een studietoelage bij het Van dinsdag 13 tot en met vrijdag 16 juli
Gelders Studiefonds indienen.
wordt in Borculo voor de vijfde keer een
fietsvierdaagse gehouden. Het is een toerMocht u hierover nog vragen hebben, dan is evenement, waarbij van de deelnemers geen
het secretariaat van het Gelders Studie- Olympische snelheidsprestaties worden verfonds gaarne bereid u nadere inlichtingen wacht.
te geven (telefoon 085-457411, toestel 2159). De lengte van de routes is 45 en 80 km. De
Indien u een aanvraag om een studietoelage vierdaagse-fietsers zullen ondermeer Gelsebij het Gelders Studiefonds heeft ingediend laar, Neede, Eibergen, Ruurlo, Zelhem,
en u na l september 1976 nog geen bericht Haaksbergen, Lochem, Laren en Barchem
heeft ontvangen, wil dit niet zeggen dat aandoen, langs secundaire wegen en Vrigauw aanvraag wordt afgewezen.
fietspaden.
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De start is alle vier dagen bij de sporthal in
Borculo. Daar wordt men 's middags terug
verwacht. Langs de routes zijn controleposten, die tevens als rustpunten dienen.
Elke deelnemer die alle vier ritten uitrijdt,
krijgt een medaille. Verder zijn er bekers
voor ondermeer de jongste en de oudste
deelnemer en de grootste groep (fietsclub,
schoolklas, buurtvereniging enz.).
Uit het hele land stromen al aanmeldingen
voor deelname binnen. Vorig jaar bedroeg
het aantal deelnemers van buiten de streek
ca. driehonderd. Verwacht wordt dat het er
dit jaar aanzienlijk meer zullen worden. De
vierdaagse-fietsers van elders kunnen overnachten op campings in Borculo en omgeving.
Voor-inschrijving is mogelijk bij de VW in
Borculo, die ook uitgebreide inlichtingen
over de fietsvierdaagse kan verstrekken.

NIEUWS
VAN DE

KERKEN
KAMPVUUR-DIENST
BIJ DE WILDENBORCH
Evenals vorig jaar houdt de Hervormde
Jeugddienst Commissie ook deze zomer
weer een zjg. Kampvuur-Oienst en wel op
a.s. zondagavond 4 juli.
De commissie is de familie Staring zeer erkentelijk dat deze bizondere dienst gehouden kan worden op een mooi grasterrein
achter het koetshuis bij heit kasteel De Wildeniborch (halverwege Vorden-Lochem).
De bezoekers/stens wordt vriendelijk gevraagd te willen parkeren b.v. aan de Ntjlandweg, een zijweg van de Wildenborchseweg. En ook om de pijlen te willen volgen
om bij het genoemde terrein te komen. Liturgieën worden uitgereikt.
De samenzang wordt begeleid door trompet
en fluit. Bekende Mederen zullen gezongen
worden. Voorganger hoopt te zijn ds. Krajenbrink.
Na de dienst wordt er chocolademelk gedronken. Iedereen is er zeer welkom!
Nog een tip: het is (soms) wel handig zelf
een licht klapstoeltje of vouwkrukje mee te
nemen. Overigens: er staan kisten enz. om
op te zitten. Mocht het weer er zich niet
voor lenen om buiten te zitten, dan wordt
deze bizondere dienst gehouden in de Kapel
aan de Kapeliweg in de Wildenborch.
Wilit u dit bericht, deze nodiging doorgeven
aan gasten, kampeerders enz. En komt u,
kom jij met hen mee!
OOK DE JEUGDKERK . . .
De leiding van de Jeugdkerk bericht, dat ze
graag samen met de jongelui naar de
Kampvuiurdienst in de Wildenlborch wil
gaan. Voor vertrekpunt en ventrektijd (per
fiets) wijlaen we de leden van de Jemgdkerk naar het bericht in het nieuwe kerkblad dat eind deze week verschijnt (Het
Kerkblad van de Henv. Kerk te Vorden).
DS KUHLEMEIER BEDANKT
Ds. J. B. Kuhlemeir, Gereformeerd predikant in Vorden heeft bedankt voor het beroep, dat door de kerkeraad van de Gereformeerde Kerk van Bunschoten^Spakenburg op hem was uitgebracht om de derde
prediikantsplaats in die gemeente te gaan
vervullen.

Ondanks tropische hitte veel kijkers bij
Keyenborgse kermisoptocht
Weliswaar hebben vele kijkers het af laten weten om in de tropische zon de
Keyenborgse kermisoptocht te gaan zien. Toch kregen de trouwe bezoekers
van de Keyenborgse kermisoptocht een bijzonder goede optocht te aanschouwen, welke opgeluisterd werd door bijna 500 muzikanten, tamboers, majorettes
en vendeliers.
Slechts één korps, nl. uit Glanerbrug, had bericht gezonden niet té komen omdat er bij hun veel leden zijn van oudere leeftijd. Overigens waren alle korpsen
gekomen en zij hebben hun strikte regels overboord gegooid, door het uniformjasje te laten voor wat het was.
iVoonzittter Mark Spoor van de Keyenborgse
SchuittenagiMe heette iedereen welkom en
bracht vooraf hulde aan de korpsen en ook
kekers voor hun komt naar de Keyenlborg.
Ook burgemeester jhr. mr. L. P. Quarles
van Ufford had waardering voor alles en
allen die hun medewerking verleenden om
de kermisoptoühlt te doen slagen, waarna
het startsein wend gegeven voor de optocht.
I>e spits werd afgebeten door het Schutteragilde St. Jan met vendeliers en majorettes, alsmede de muziekvereniging St.
Jan.
Er waren dit jaar verschuilende héél goede
inzendingen bjj de optocht. Het oordeel van
de j.ury was unaniem^ dat de kwaliteit van
de praalwagens stukken beter was dan
voorgaande jaren. Ook de kleinere groepen
hadden meer inhoud en meer afwerking gevonden bfl hun stukken.
Na afloop van de optocM, die door duizenden werd aanschouwt, was er een tap-toe
In de tuin van Maria Postel door enkele
grote korpsen. Allereerst vonden de deelnemers een verfrissing op verschillende punten in de tuin, waarvoor darekteur Jos Besselink en zijn medewerkers hadden gezorgd.
Deze verfrissing vond gretige afname.
Na de Tap^toe was er in de recreatieaaal

van Maria Postel een kleine hulde aan twee
gouden leden van schutterij St. Jan. De gebroeders H. en Th. TanMnk waren onafgebroken 50 jaar lid geweest van de schutterij en zij werden toegesproken door voorzitter M. Spoor, die dank bracht voor hun
bijdrag ein de afgelopen 50 jaar.
Na de hiuilddging van de heer Spoor, was
heit burgemeester Quarles van Ufford die
de beide ere-leden feliciteerde en hun de
gouden erepenning1 overlhandigde. De dames
ontvingen bloemen. In zjjn felicitatie roemde de burgemeester niet alleen hun bijdrage voor de schutterij, maar ook dat de heer
H. Tankink vele jaren bestuurslid is van
St. Jan, bovendien bestuurslid van de Oranjevereniginig van Keyenlborg. Verder noemde spreker de bijdrage die de heer Th. TankLnk heeft geleverd in het Keyenborgse
verenigingsleven, want hij is lang t$d bestuurslid geweest van Keyeniborr;.se Boys.
Na een heildronk op de beide gouden ereleden werd deze kortte bijeenkomst besloten.
's Avonds waren het velen dde de Keyenborgse kermis bezochten, maar ook nu was
het merkbaar dat toch velen de voorkeur
er aan gaven thuis verkoeling te zoeken in
plaats van in de volle zalen.

Zwembadnieuws

Zwemkampioenschappen lagere
school Vorden

Set ddptomaawemmen vindt plaaJts op zaterdag 17 j/uli a.s. voor de zwemvaardlgheddsdiplonm's I, H, m en IV en zaterdag
24 jufli ajs. voor de zwemdiploma's A en B.
Het proefzwemmen voor bovenstaande diploma's vinden plaats op maandag 12 juli
ajs. voor de zwemvaardligtheidsdiploma's I,
U, UI en IV en maandag 19 juli voor de
zwemdiploma's A en B.
Exacte tijdstippen van aanvangstijden voor
verschillende diploma's kunnen niet worden
gegeven, daar de tijdsduur wordt bepaald
door heit aantal kandidaten.
ZWEMLESSEN
de gnote vakanttedirukte, zullen de
avondlessen mJi.v. dinsdag 6 juli worden
verplaats naar de ochtend, hetgeen betekend, dat wiJEdiginigen in de aanvangstijden
auliïen plaaitsvinden. Inlichltingen en informatie voor belanghebbenden hieromtrent
zuQilen aan het bad worden bekend gemaakt
c.q. gepubliceerd worden deze week.
Tot slot het voljgende. I.v.m. de tropische
temperaturen en dientengevolge het vele
badlbezoek dagelijks, blijkt het geven van
instruMie in de avonduren een onmogelijke
opgave, zodat deze komen of zullen vervallen, daar wij aan de veiligheid der bezoekers een hoge prioriteit willen geven waarbij iedereen gebaat is.
Wij rekenen als personeel der bad- en zwem
Inrichting op uw begrip hiervoor. U kunt
mJb.t. bovenstaande dagelijks de volgende
nummera bellen 05752^1203 of 2254 voor inlichtingen, terwijl wij van onze kant zullen
trachten dit bij komende lessen op te vangen, om de achterstand zodoende te doen
reduceren.

Zwemkampioenschappen
uitgesteld
De Vordense zwetmikampioensohappen die
voor afgelopen weekend op het programma
stonden in Vorden, zijn uitgesteld tot eind
augustus of begin september. De Vordense
awem- en poJoclub heeft dit besluit moeten
doen doordat reeds veel jeugd op vakantie
is, hetzij m söhoolivierband hettizij met ouders
e.d. De definitieve datum wordt zo spoedig
mogelijk bekend gemaakt.

In het zwembad In de Dennen hield de
openbare dorpsschool te Vorden donderdag
j.l. zwemiwedstrijden voor alle leerlingen die
aan het sdhooltzlwemimen deelnemen. Onder
lulde toejuichingen werden na vele series
de finales verziwomirnien. Voor de leeftijd van
11 jaar en ouder was de afstand 50 meter
en voor de jongeren 25 meter.
De uitslagen voor de schoolslag waren:
Jongens 8-9 jaar: 1. Chris van Dijk;
Ziuurveld; 3. Peter Tuin.
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Nadat meester Brinkman alle .kampioenen'
gehuldig en het badpersoneel bedankt had
voor hun onmisbare medewerking kregen
alle leerlingen van de Vereniging voor openbaar onderwijs een ijsje aangeboden.

Schoolnieuws
Deze week zullen 37 leerlingen van de openbare lagere dorpsschool de school verlaten.
23 leerlingen zullen naar de Havo en Mavo
gaan; 8 leerlingen nijrverheidsschool voor
jongens; 5 leerlingen school voor agrarisch
onderwijs en l leerling naar de mjverheidssohool voor meisjes.
De leerlingen van de vtjfde klas gaan van
28 juni tjm. l juli naar de jeugdherberg te
Bmist^Bpe. De zesde klassers gaan van 26
t.m. 30 juni kamperen op de camping in
Koekange.

Schoolreisje Linde Diplomazwemmen
Begunstigd door fraai weer werd het jaar- in Steenderen
Ijjikse schoolreisje gehouden van de o.l.s.
Lande (Medüerschool). Onder leiding van 't
hoofd van de school de heer Hazekamp,
diens echtgenoten en mevrouw WiUemsen,
benevens een zestal leden van de oudercommissie vertrokken de leerlingen van
alle klassen met de touringcar van Bax in
de richting Veluwe.
Om kwart over negen was men bjj de eerste bezanswaardigheid: de viskwekerij in
Vaassen, waar men ruiim een uur de kunst
van het v&skweken, de verzorging (vooral
de forellen) eniz. kan bekijken. Na een leerzame excursie werd de tocht voortgezet
naar het eigenlijke doel van deze dag, de
Flevohof in Biddinghuizen. Hier kon men
volop genieten van vele atitrakties en bezienswaardigheden, vooral op het gebied
van de landbouw was er van alles te zien.
Ook de speeltuin werd niet vergeten.
Om vijf uur vertrok men weer vla de dflk
in de richting Harderwijk. Even buiten dit
oude stadje werd de jeugd getrakteerd op
heerüjke ranlje, die met een damtemperatuur tussen 20-J23 graden Celsius best
smaakte.
Het uitstapje was mede mogelgk geworden
doordat het oudpapiergeld ad. ƒ 150,— en
het eikelgeld (door de kinderen bijeen gespaard) ad. ƒ110,— hiervoor kon worden
gebruikt. Het was een leerzame maar ook
onvergetelijke dag.
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Jongens 10 jaar: 1. Jaap Stertefeld; 2.
Ronnie Böhmer; 3. David Kippens.

Voetbal

Jongens 11 jaar: 1. Reindjan Westerveld; 2.
Johan Edens; 3. Jan Groot Jebbink.

ONDERLING TOERNOOI SV RATTI
Met nog 3 wedstrijden te spelen zal er een
einde komen aan dut onderlinge toernooi.
Na afloop van de laaltste wedstrijd die donderdag a.s. wordt gespeeld zal de winnaar
bekend wonden gemaakt.
De einduitslag van de normale atand is gewonnen door SV Ratti l afd. zaterdag. Zij
moesten één verfMespunt laten liggen tegen
SV Ratti Zondag 1. Eindstand l—1.
Verdere uitslagen: Zondag 1-Ratti A 4—0;
Zaterdag 3-Zondag 3 O—3; Zaterdag 2-Ratti A 6-^3.
Er worden nog gespeeld: Zaterdag 3-Veteranen; Zondag 2HZaterdag 4; Zaterdag 4Zondag 3.

Jonigens 12 jaar: 1. Bert Sloot; 2.
Heuvelink; 3. Jan PeppUnkhuizen.
Meisje 8-9 jaar: 1. Kaïtja van Biljouw; 2.
Gera te Veldhuis; 3. Ingrid Adddnk.
Meisjes 10 jaar: 1. Elly Nijenlhuis; 2. JacqueMne ter Heume; 3. Monique Nijenhuis.
Meisjes 11 jaar: 1. Marga Eykelkamp; 2.
Everdien Steeman; 3. Heidi Waillems.
Meisjes 12 jaar: 1. Diseré Westerveld; 2.
Petra van Goetihem; 3. Kermden Kamerling.
Bfl de vrije slag werden de volgende resulatten geboekt:
Jongens 8-9 jaar: 1. CJhris van Dijk; 2.
Stephan Boks; 3. John Zuurvedd.
Jongens 10 jaar: 1. Jaap Stertefeld; 2.
Erik Voorhorst; 3. Jos van Dijk.
Jongens 11 jaar: 1. Jan Groot Jèbbink; 2.
Remdjan Westerveld; 3. Jan Groot Jèbbink.
Jongens 12 jaar: 1. Bert Sloot; 2. Johan
Wenneker; 3. Rudd Henigeveld.

Pupïllenuitstapje
De pupillen van de voetbalvereniging Vorden hebben zaterdag hun jaarlijkse uitstapje gemaakt. De tocht ging richting Harderwijk waar een rondvaart op het IJsselmeer
werd gemaakt, terwijl een bezoek aan het
Dolfinarium werd gebracht. De rest van de
dag werd doorgebracht in het water, de
enige juiste plek bij een temperatuur van
boven de dertig graden.

Meisjes 8-9 jaar: 1. Katja van Biljouw; 2.
Gera te Veldhuis; 3. Mirjam Hoevers.
Meisjes 10 jaar: 1. Erica Eykelkamp; 2.
Elly Nijenhuis; 3. Carla Jansen.
Meisjes 11 jaar: 1. Heidi Willems; 2. Marga
Eykelkamp; 3. Anita Addink.
Meisjes 12 jaar: 1. Diseré Westerveüd; 2.
Petra van Goetihem; 3. Tinka Stertefeld.

terlijk leven: Zjjn 40Hjari|g Jubileum.
Zijn parochdanene hebben er een grandioos
feest van gemaakt, waaraan zelfs de tropische hitte geen afbreuk kon doen.
De festiviteiten begonnen 's morgens in een
stampvolle kerk en werden gevolgd door
een drukbezochte receptie. Met muziek
voorop en een groep bruidjes werd de jubilaris naar oafé-restajurant Rutten geleid,
waar het meer officiële gedeelte van deze
dag plaatsvond, de receptie.
Hier ook werden enkele toespraken gehouden, waarbij burgemeester S. Buddinigh' 'n
parallel trok tussen de burgerlijke- en geestelijke overheid, twee grootheden, die elkaar
op velerlei terreinen kunnen en moeten aanvullen.
Het grote parochdefeest was 's avonds in
zaal Beuseker, waarbij, namens de parochie
mevrouw Scheerder een envelopp met inhoud overhiandiigde.

Pastoor Doodkorte
groots gehuldigd
De sympathieke herder van de parochie
Steenderen, pastoor Frans Doodkorte beleefde zondag een hoogtepunt in zijn pries-

Dank zij de energieke aanpak en de onvolprezen tjver van de badmeester de heer G.
Dokman en zfln assistent de heer A. Metze
wisten zaterdagmorgen in het Burg. Kruyff
bad meer dan 100 deelnemers een diploma
te bemachtigen. Aanschouwd door vele
ouders en onder het wakend oog van de
heer Rflke uit Apeldoorn werden de diverse
proeven afgenomen, waaribfl later bleek
geen der deelnemers te zfln gezakt.
Na afüoop bleek dat 50 deelnemers het A-,
38 het B-, 9 het C-, 3 het D-, 7 het E- en
4 het Fnddploma hadden verworven. Na afloop mochten de heren Dokman en Metze
vele felicitaties in ontvangst nemen voor de
uitstekende begeleiding en kwamen diverse
ouders hun afspraak na.

Feestelijke intocht
avonddriedaagse
in Steenderen
Met de feestelijke intocht der gladiatoren,
werd de avonddrledaaigse in onze gemeente,
die qua opzet en deelname die van het vorige jaar verre overtrof, besloten.
Reeds geruime tijd te voren bood vrtjdagavond de Bronlkhorsterweg het beeld van
ouders en belangstellenden die getooid met
de traditionele bloemen de wandelaars kwamen verwelkomen, dde op hun laatste kilometers wenden begeleid door de Muziekvereniging St. Oeaoilia en DSS.
Na een tocht door de voornaamste wtjken
trok men naar het Marktplein, waar namens de organisatie van de Oranjevereniame Steenderen de voorzitter de heer D.
^Plemmelink een dankwoord sprak tot alle
medewerkers en in het bijizonder de muziekkoren en de EHBO.
AMe deelnemers ontvingen daarna een herrnneringsvaanltrje en voor velen die hun benen nog niet te stijf hadden, volgde een zeer
„blarenlbal" in zaal Kutten.

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en jeugdmajorettes
Sursum Corda in de gymzaal van de huishoudschool.
Gymnastiekvereniging Sperta: (kleuters)
Gymnastlekver. Sparta: (hutovrouwen)
Donderdag:
Donderdagavond aomertralnlng «wem- «n
poloklub Vorden '64 In de Dennen
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaai
Smit
Repeüüe zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
VrUdag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Traningsavond TTV Vorden bfl het clubgebouw op 't Medler
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta: (Jongens)
Jeugdsocdöted/t open van 19.30 tot 22.30 uur
Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokflult, gevorderden blokfluit, beginnelingen melodlka
Trimmen bfl de picknickplaats Wildenborch
Padvinderfl bfl troephuis verkenners, welpen
Kinderklub De Fluiter tj es In De Voorde;
Kinderklub De Kruimels In het Jeugdcentrum; Meisjesklub De klub van 20 in het
Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta: (jongens)
Jeugdaociöteiit open van 19.30 tot 23.00 uur
Zondag:
Jeugtisociöteiit open van 20.00 tot 22.00 uur
Juli:
10 PrettyHmarkt verzorgd door de Z en PC
Vorden >S4
15 Veronlca Omroep Organisatie Drive-lnalhow in zaal Smit met Lex Harding en
Hans Monldt
17 KnLnigconooiurs voor Paarden. Selectie
Gelderse kampioenschappen
18 Ponyconcours. Terrein nalbQ Huize Bnzerinck
24-31 juli CUV kampweék
Augustus:
8 ViswediStrflden De Snoekbaars
18 DloernschdJkcursuis Fttorajlia in 't Jeugvlcentpumn
23-27 Zwetrnvierdaagse onder leiding van
Z en PC Vorden '04
25 iBfloeansciMkcuraus FloraUa in t Jeugdcentrum
29 VlswedStrtJden De Snoekbaars
September:
l BtoemLsahdtoaursus
centrum
8 Bloemschikcursus
centrum
15 BaoemscMkcursus
centrum
23 BJoemschikcuraus
tel Bakker

FLoralie in 't J^ugdFloraJia in 't JeugdFloraMa in 't JeugdFtoralia in zaai ho-

Oktober:
9 Vlawedstryden De Snoekbaars
De besturen van oe verenigingen worden
verzocht hun aktivlteiten aan ons doov te
geven dan kunnen deze In deze rubriek
worden opgenomen.

Maandag:
Bibliotheek van 14.00-17.30 uur
Repef, Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus vHn 7-9 uur, Jeugdcentrum
Repetitie muziekver. Concordia In zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum
Elke Ie en 3e maandag van de maand Fotohobbyclub, Studio Dolphfln
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Dinsdag:
EUfce dinsdagavond Sport Real op de groenstroken langis Het Wiemieüink.
Dinsdagavond zomertrainlng zwem- en poloMiulb Vorden '&g In de Dennen
Repetitie Drumband Sursum Corda in het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Surmim
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorQ vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastieklokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubgebouw op 't Medler
Elke dinsdagavond: wintertraining zwemclub in Eefde
Elke dinsdagavond Volksdansen in Chr.
Huish,school o.l.v. mevr. Annelies TiJman.

Beweging voor
elke Nederlander

FOTOSTRIP.
VERHAAL
praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto-drieluik

Als je-zoalsik-een beetje bezeten bentvanfoto'smaken, dan heb je meestal
één probleem: hoe kom je aan modellen, die de tijd en het geduld hebben om te
poseren? Daarom ben ik blij, dat er dit weekend een gast is, die dat graag en
zonder morren doet: Oma. Ze zit rustig in de serre met het plaatselijke
nieuwsblad en ik mag foto's nemen zoveel als ik wil. Als ik maar wel tijdig
voor een kopje koffie zorg, want daar is ze erg op gesteld. De eerste foto wordt
eenmislukking. Dathadikbij de opname niet eens in de gaten, want je oog kan
zich plaatselijk aanpassen, dus ziet nog wel iets in het donkere deel, dat van het
buitenlicht is afgewend. Maar mijn kamera zag daar niets. Dus bleef het
donker.

Nou had ik daar schijnbaar wel een voorgevoel van,
want ik heb ook nog een opname gemaakt met de
flitser. Dit is hetresultaat. Dat flitslicht zorgde er voor,
dat ook het gezicht voldoende werd belicht. Invullen
van licht, noemen fotografen dat. Het is in dit soort
omstandigheden een mogelijkheid om gedeelten, die
te donker op de foto komen, duidelijk af te beelden.
Achteraf ben ik blij, dat ik even heb geflitst. Binnensen buitenshuis staat alles er nu goed doortekend op.
Wéér zo'n mooie uitdrukking!

Omdat ik zo'n geduldig fotomodel had, probeerde ik
voor de koffie nog een opname. De heb namelijk wel
eens een foto gezien, waarbij het buitenlicht van op zij
op het gezicht valt. En de andere kant in het donker
blijft. Dat gaf toen een mooi effekt. Deze derde foto
komt een heel eind in de goede richting, dacht ik. Door
dat licht van één kant krijgt het gezicht iets zachts en
milds.
Toen ik deze foto's aan Oma liet zien zei ze schertsend:
"ik wist niet, dat ik nog zo knap was!"

Elke dinsdagavond
aan Het Wiemelink

De glorie en de droom . . .
Hengelo <gid>

tel.O5753-1461
1

Dit jaar viert Amerika hettoveeihonxlerd-jarigbestaan. Dat grandioze feest aal niet alleen in Ajmeriika, maar ook hier uitibundiig gevierd worden. Br zal ongetwijfeld een stroom van boeken verschenen
over Amerika. Maar zonder twffel zal het pas verschenen boek van
Wiiliam Manchester een van de aJilerbelangrflfkste blijken te zijn.
WilMam Manchestter (geboren in 1922) begon op zjjn tiende jaar
kranten te lezen en dart is dan ook het jaar waarmee zfln boek „De
Glorie en de Droom" begint, de geschiedenis van de Verenigde Staten van 1932 tot 1972. Manchester wend wereldlberoemd door zQn
inmiddels klassiek geworden boek ,,De Dood van een President" dat
hfl in opdracht van Jacqueline Kennedy schreef. Manchester kunnen
we rustig de zorigrvuildijgsite historicus van Amerika noemen, want
hfl verricht eerst jaren onderzoek voor dat hfl zijn boeken gaat
schreven. Het boek De Qloriie en de Droom kostte hem zes jaar aan
research.

Dansen
4 JULI

Free-Sense

1932, het jaar waarmee Wiilliam Manchester zjjn geschiedschrijving
van veertig jaar Amerika laat beginnen, was een van de somberste
jaren dde de Verenigde Staten ooit hebben meegemaakt. President
Hoover, in 1929 gekozen als voorstander van een ongeremde economie, bleek niet opgewassen te zijn tegen de catastrofale gevolgen
van de economische wereldcrisis. Zijn opvolger Franklin D. RooseveUt pakte met zfln „New Deal", een politiek van sociale en economische maatregelen, de problemen met kracht en visde aan.
Onder zfln bewind kwam een einde aan het heilloze Amerikaanse
isolationisme en begonnen de Verenigde Staten zdch militair te versterken. Na de Tweede Wereldoorlog is 't Amerikaanse Marshallplan geweest, dat zestien geteisterde Europese landen tussen 1948
en 1952 weer op de been hielp.
Vier belangrijke gebeurtenissen in die veenti<g jaar geschiedenis hebben volgens de auteur in sterke mate het gezicht van de Verenigde
Staten bepaald: het drama Peart Harbor in 1941, de dood van president Roosevelt in 1946, de presidentsverkiezingen van 1948 en de
moord op president Kennedy in 1963.

Adverteer in Contact

PIJPROKEN
MANNENWERKI
kromme pijpen
stoere pijpen
vlotte pijpen
rechte pijpen
Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tel. 1553

WiHiam Manchester heeft met zfln omvangerijke boek De Glorie en
de Droom een opmerkeljjike prestatie geleverd. Zgn geschiedschrijving is geen dorre opsomming van feiten geworden, maar een groot
en boeiend verhaal waarin alle facetten van helt gebeuren tussen
1932 en 1972 in de Verenigde Staten helder en met grote betrokkenheid worden belicht. Tjjdens die tocht door het verleden staat Manchester steeds stil bfl de Memmende vraag wat men nu van de geschiedenis geleerd heeft. Het boek besluit met de eerste ambtsperiode van Ridhard Nixon, president van het machtigste, maar ook
meest verdeelde land ter wereld. Verschenen bfl Elsevïer Nederland
B.V.

EN TOCH . . is

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmel-

ONBETWIST

oord, Onderduikersweg
30c NOP tel. 05270-2701

UW MEUBEL SPECIALIST!

b.g.g. tel. 05618-444 of

/utplirnsewoK - Vordeii - Telefoon 05752-1.114

05618-214

Herontdekking
van de kruiden

Met de komst van de stoom, in de 19e eeuw, verdwenen heel wat
Zig. uitwassen in onze samenleving. De mens werd steeds meer gericht op het materialisme en bijgeloof in magie, hekserij en „volksgeneeskunst" ruimden geleidelijk het veM. Dat wij daarmee wel eens
het kind met het badwater hebben weggegooid, bleek veel later.
In deze tjjd van overspanning en neurose begint de weerzin te
groeien tegen de ware vloed van tabletten die ons door de chemische industrie over het arme hoofd wondt gestort.
Niemand zal de^Brcxdzaak van een bepaalde toediening van kalmerende of stimu^Pnde medicijnen ontkennen, de overmaat waarin
dat gebeurt stemt ons tot nadenken.

Wilt u s.v.p. uw
opruimingsadvertentie

Het kruid in nieuw aanzien

Het is niet vreemd dat de kruiden de laatste jaren steeds meer in
aanzien komen. IjMiden hebben als voordeel dat zij aanzienlijk zachter werken dar^Hle moderne geneesmiddelen in tabletvorm.
Dat zij ook maag en ingewanden minder aantasten. Voor kruiden
behoeft men tegenwoordig niet meer naar een kiruidenizoekster of
-^zoeker, want elke behoorlijke drogist (let even op de naam drogist
= droger van kruiden) heeft verschillende kruiden in voorraad. Hq
kan u ook vertellen voor welk doel ze dienen.
Waar wij u wel voor waarschuwen is het klakkeloos gebruiken van
kruiden bij letterlijk alle kwaal. Bij hardnekMige klachten gaat een
verstandig mens naar de arts.

vroegtijdig bezorgen?
Alvast dank hiervoor

Lekkere kruiden „oiitbijtthee" van zonixatura

Wie nu eens een gezellige kruidenproef wil nemen, kan bij de drogist
eens een pakje speciale kruidentihee nemen. Dit is een echte lekkere
ontbijtdrank, met een lichte (peper) muntsmaak die u iets kunt aanzoeten met suiker, liever met honing.
Deze kruidenthee zuivert het bloed, voorkomt hoofdpijn, zwaariyvigheid en maagstoornissen. Als u een speciaal slankdieet gebruikt
is dit een uitstekende aanvulling, al kunt u de suiker dan béter weglaten.
KruidenbloedwUn

Mocht u zich bjv. na een griepje, wat slap voelen, dan kunt u speciale Bloedwjjn op basis van oosterse kruiden nemen, ook van Zonnatura. In tegenstelling tot andere soorten is deze Zonnatura bloedwjjn bijzonder smakelijk en heel goed te gebruiken als aperitief, voor
de maaltijd. Deze wijn werkt lichtelijk laxerend.
Wilt u wat meer informaties hebben over het gebruik van natuurIflike middelen ter bevordering van uw gezondheid, dan adviseren
wij u het tijdschrift „De natuur uw arts" te lezen (Postbus 50 te
Hieerde G.). Hierin treft de lezer regelmatig artikelen aan over juist
gebruik van kruiden, tips over reformvoedsel en bovendien een lijst
met alternatieve artsen (erkende artsen dus!).

Rolschaatsen
met snelsluiter

M.i.v. 1 juli 1976 wordt de rentevergoeding op onze
spaarvormen verhoogd.
De nieuwe rentevergoeding wordt:

Direkt opvraagbare tegoeden
4
6

% op spaarrekening en -boekje
% op Spaar-Selekt-Rekening: retour rente 1%
over ieder opgenomen bedrag

Tegoeden met opzegtermijn
4%%
41/2%
5 %
6 %
7 %

met
met
met
met
met

een
een
een
een
een

opzegtermijn van
opzegtermijn van
opzegtermijn van
opzegtermijn van
opzegtermijn van

3 maanden
6 maanden
12 maanden
24 maanden
36 maanden

Bijzondere spaarvormen
71/2% Zilvervloot sparen met 10% premie
5 % Piek-Fijn rekening, voor jongelui van 11 tot 18
jaar, met 5% premie

Spaardeposito
73/4% spaardepositobewijs 5 jaar vast
8%% spaardepositobewijs 7 jaar vast
6 % groeispaarbewijs aan toonder 2 jaar vast
7!/2% groeispaarbewijs aan toonder 5 jaar vast
41/2-81/2% variabel termijnspaarbewijs
Dagelijkse renteberekening
Kinderen zfln gauw ongediuUdig. Vooral als ze met hun vriendjes
buiten willen spelen. Zelfs het „inigewtikkeTde" aangespen van de
rolschaatsen duurt vaak /te lang. Daarom hebben de rolschaatsenmakers van Esmi eens bekeken hoe ze de kinderen een klein handje
kunnen helpen.
Hun oog viel op de wielersport, waar elke sekonden uiterst kostbaar
is. Wielrenners hebben een speciaal soort insrtapM&ps aan de pedalen.
Esmi heeft die zo veranderd dat het systeem ook wordt toegepast op
rolschaatsen uit de series InzeU, Sapporo en München de Luxe.
Grote kinderen kunnen nu vlugiger gaan rfliden. En ook veel kleine
kinderen zullen er blfl mee zfln, omdat ze voortaan zonder hulp van
ouders hun rolschaa/teen kunnen onderbinden.

NUTSSPAARBANK
Dorpsstraat 15

OK-LP.G.Benzinestafion

Inbouwstation
LANDI HARTOG
L.P.G. Installaties

Peugeot 304
1973
Renault 16 TS
1972
Toyota Carolla
1972
Citroen CX2200 super demonstr. '76
Citroen Dyanne
1973
Citroen 2 CV 4
1973
Slmca 1100 LX
1975
Slmca 1100 toerist 5-deurs
met schulfdak
1974

Simca 1100 GLS
Slmca 1100 4-deurs 2x
Slmca Rally
Slmca Rally
Slmca 1000
Slmca 1301
Flat 128
Chrysler 2L automaat
VW 1200

1971
1974
1974
1973
1972
1970
1973
1973
1972

VW 1300
VW Passad S Stationcar
met schuifdak
VW 1600
Toyota automaat
Opel Kadett
Kadett
Alfa Romeo Alfetta
Ford Cortina

1970

1975
1970
1974
1970
1969
1975
1973

Off. Citroen-agent
voor Ruurlo, Loohem, Vorden, Boroulo, Hengelo GW.

A. RUESINK
Verkoop: Borculoseweg 21, tel. 1753
Reparatie: Nijverheidsstr. 3, tel. 1618

Goede en voordelige
damesconfectie
vindt u bij de
grote matenspecialist

Presto Prints
van uw kleurenfilms

CONFECTIEBEDRIJF

Ook tijdens de bouwvakvakantie blijven onze

Beitere kwaliteit en in 2 dagen klaar
Nu super 8 films voor
13,95
Diverse spiegelreflexen en filmkamera's van vakhandelsmerken voor

Romantisch trouwen
R
E
P
O
R
T
A
G
E
S

showrooms
open
Gedurende de (bouiwrvakvakantlLe
wordlt er niet bezorgd, doch voor het
afhalen van materdalen kan u bij ons
itereöhit en zfln wij gaarne bereid u te
helpen.

Zie onze etalage

Vorden Zutphenseweg 29
Indien nodig maken
wij naar maat
Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

U.B.I

H.C.I.

(Bouwvakvakantie '76 van 5-25 juli)
UNIQUE
hondenpension
hondenkapsalon
Prima verzorging van uw
hond tijdens vakantie of
weekend.
Veterinair toezicht. Nieuw
gebouwde, 's winters verwarande kennels. Opname
van loopse teven.
Wassen, trimmen, scheren
en showklaar maken van
alle hondennassen.
Diepgevroren gemalen
runderpens p. kg 1,75
Rrtinderpens in
stukken p. kg
2,—
Gemalen roodvüees p. kg
2,15
PiJttah hondenbrokjes p. 25 kg 35, —

H.C.I.
U.B.I.

PARIAN

Binnenweg 4 - Ulft
Telefoon 08356-3142
Handel in: alle bouwmaterialen - Keukens - Sanitair - LJizerwaren - Gereedschappen - Wand- en
vloentegels

MEUBELEN

Honderden
bankstellen
eethoeken
salontafels etc.

UNIQUE

—
—
—

19-jari'ge scholier zoekt
leraar voor bijles Engels.
Telefoon 05753^1988 (na 18
uur)

Drogisterij
TEN KATE
Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Stationsstraat 18 — Ruurlo
Telefoon 05735-1426

•Ar

Lessen in nieuwe Fiat 128 en

Deskundige voorlichting
Gratis thuis bezorgd
5 jaar garantie op de
konstruktie

zonnige
mouwloze
JAPONNEN
maat 40 tjn. 50

Laselekrroden

S Autobedrijf
1 Bennie Went ing biedt te koop:
o
|
FIAT 127

CITROEN GS

1971

CITROEN 2CV6

1975

^
O

CITROEN 2CV 4

1973

O

CITROEN 2CV 4

1971

r~

voor industrie, smederfl en loonbedrijf.
Prima kwaliteit laselektnoden 3,25 mm
idbekend merk).
Wy geven hierop
40% korting.
Fa. Haggeman
Kremerskomp 40, Warnsveld, tel. 05750-13204
Alle gereedschappen
Gevonden: zondag gouden
dameshorloge. G. Vliem,
Waarlerweg 4, tel. 2364.

1973

<
H

o
2
0

OPEL KADETT 2 stuks

1969

VAUXHALL VI VA

1970

VOLKSWAGEN 1302

1972

OPEL MANTA S

1972

1 BENNIE WENTING
1
o

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

PORTABLETIJD

Heren kolberts

RADIOCASSETTERECORDER
•

Lichtnet en batterijen

•

FM - MG - LG

•
•

Microfoonmixing
Militairy-look

Nu al voor

45,- 49,50 55,- 59,50

sportief model - Terlenlca/katoen

98,00

Heren, overhemden

15,90

/choolclermctft

S
3
I

raadhuisstraat tel 1367 vorden

SPECIAAL VOOR U !!

>

H

S0

66 cm KLEUREN-TV

H

1
O
^n

H
^
0

0

1

t

•
•
•
•

Tip-toets bediening
Moduul chassis
Nieuwste technieken
3 jaar garantie

Alleen deze week

1998,00

RADIO-TV SPECIAALZAAK

Stationsweg l - Vorden - Tel. 05752-2577 b.g.g.
05730-2825
Rep. van alle apparatuur, ook al is deze niet h\j
ons gekocht.

Gevraagd:

FLINKE
JONGEDAME
voor de afd. groente
plm. 18 jaar

Vrijdags koopavond

ALBERS

A&O

Supermarkt
RUURLO

Heren kostuums

98,00

textiel en mode

0
o

voor „zonnige" prijzen!
Nieuwe voorraad zonnejurken
tot maat 48

vlotte modellen

29,50

268,00

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

ZONNEJURKJES

gereserveerd

zomerkwaliteit

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

LAMMERS
Zoltphenseweg1 29, Vonden,
telefbon 1971

speciaal voor u
Heren Terlenka
pantalons

Speciale prijs

Konfektiebedrijf

ttt

SPALSTRAAT 10 TEL. 05753-2386
HENGELO (G.)

ZOMERTIJD -

Geopend van 10.00-17.00 uur. Maandags gesloten. Vrijdag koopavond.

Weer voorradig

Geef uw trouwdag een
apart tintje!
Trouwen in een koets bij

hans
temmink

VAKANTIE-AANBIEDING

in volautomatische DAF.

PARIAN MEUBELEN
DIEREN
Wilhelminaweg 82

Kunstgebitten-reparatie

foto

Autorijschool T E G ER

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

A Sla, Ruurlo, telefoon
05736-386.

Humnieloseweg 45 - Hengelo Gld.
Telefoon 05753-2121

Vorden - Nieuwstad 5 - Tel. 1232

\Jakantiegangers,
nog evenserieus
voordat de pret begint.
Misschien kunnen we nog iets voor u doen:
• een ideale reisverzekering afsluiten • een rechtsbijstanden annuleringsverzekering regelen • of een aanvullende
Casco-verzekering voor de auto in orde brengen • u gaat naar
Italië, dan hebben we voordelige benzinebonnen» u kunt zich
bij ons opgeven als lid van de Wegenwacht en de ANWB • we kunnen
zorgen voor vreemd
geld, reischeques,
Eurocheques en
de Internationale
Reis- en Kredietbrief van de ANWB
• en voor een safeloket waarin uw
kostbaarheden en
waardepapieren
veilig zijn.
Van belang voor u?
Dan zien we u VOL.
't vertrek vast nog
wel even bij de
Rabobankl

Rabobank C3
geld en goede raad

