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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Spectaculair zwemfeest in zwembad "In
de Dennen"

In Vorden, met name in en rondom het zwembad "In de Dennen" staat er op
zaterdag 28 juli een uniek evenement op het programma. Er wordt namelyk een
grote speel- en recreatiedag georganiseerd, waarop letterlijk voor groot en klein wat
te doen is. Het wordt een groot spektakelstuk, dat eigenlek ontsproten is aan het
brein van het zwembadpersoneel. Samen met een aantal andere geïnteresseerden
hebben /ü de Commissie Recreatie Spelen [C.R.S.] OPGERICHT:
"Onze doelstelling is om de mensen ook in de vakantie wat te bieden en hen
aangenaam bezig te houden. Het zyn geen zogenaamde "Aquafitspelen", dat is
ons te commercieel af' zegt badmeester Martin Westerik, die voorzitter is van de
"Club van 13". Het idee is op Tweede Pinksterdag ontstaan. Het zwembadbestuur
staat volledig achter deze plannen, waar we bltf om z\jn".

De speeldag is in drie gedeelten gesplist.
Een morgen, middag en avondgedeelte.
Tot slot is er een groot festijn op het
feeëriek verlichte terras. "We hebben
het programma verdeeld in een zoge-
naamde "droge" en "natte" speeltuin",
/.egt Westerik. Met "droge" speeltuin
zijn de spelen bedoeld die plaatsvinden
op de grote zon- en speelweide. Een en
ander is opgezet volgens een bepaald
routesysteem. Bij elk spel, dat in dit
systeem wordt beoefend, kunnen punten
worden behaald. Uiteraard zijn voor de
winnaars(essen) mooie prijzen te win-
nen.
Er is vanzelfsprekend rekening gehou-
den met de leeftijden van de deelnemers,
bij de groteren ligt de marge wat ruimer
dan bij de kinderen. In de "droge"
speeltuin kan men meedoen met de
volgende spelen: huishouden van Jan
Steen, hindernisbaan, zaklopen in 't
water (in kleuterbad), skippybalrace op
de speelweide, bordjesschieten, kogel-
stoten, koekhappen, zevensprong, doel-
schieten (a la Avro-super-schot), ring-
spel en hordenloop. Er zijn nog enkele
alternatieven spelen in geval er iets zou
mislukken zoals hoepelrace en steltloop-
race.
Op de speelweide is ook een fietsenhin-
dernisbaan waarbij met een minifietsje
door een aantal pionnen moet worden
gereden, terwijl eveneens een hockey- en
voetbalspel een onderdeel vormt.
In de "natte" speeltuin (het zwembad
dus) wordt onderscheid gemaakt tussen
geoefende zwemmers en ongeoefenden.
In hef diepe bad staan er vijf spelen op
het programma als Boris Boefspel (met
skippybal om boeien heen enz.), hoepel-
duiken, pyama-race, toverkoord of rode-
draad en banden of badkuiprace.
In het ondiepe bad (voor de niet
geoefend zwemmers) zijn er punten te
behalen bij het schotsje springen (balan-
ceren over vijf vlotten), emmers vullen,
Klein Duimpjespel, glijbanenspel en
eierlopen. Als laatste onderdeel van de
spelen is er een soort quiz, waarop

vragen worden gesteld betrekking heb-
bend op het zwembad. Hiermee zijn ook
punten te scoren voor het eindtotaal,
evenals met de grabbelton.

De wedstrijden worden gehouden voor
de volgende leeftijdsgroepen: 4-6 jr.,
8-10 jr., 10-12 jr., 12-16 jr. en 16 en
ouder. Er kan aan worden deelgenomen
door jongens, meisjes, dames en heren.
Elke deelnemer(ster) zal een speciaal
vervaardigde sticker krijgen; men dient
dan echter wel de entreekaart af. l,- te
hebben betaald. Ook bezoekers krijgen
deze sticker.

Voor het avondprogramma zijn de on-
derdelen wat verzwaard omdat dit uiter-
aard voor ouderen is. De Commissie
Recreatie Spelen heeft behalve de orga-
nisatie van de spelen ook nog meer
festiviteiten op het programma staan. Zo
zal er de gehele dag een mandenvlechter
(bijenkorven) in actie zijn, terwijl 's
avonds de folklorischte dansgroep De
Knupduukskes op een speciaal podium
boven het water, enkele demonstraties
geeft. Ook is er een Miss "In de
Dennen" Verkiezing en is het hele bad 's
avonds feestelijk verlicht (aangelegd
door de technische commissie van De
Deurdreajers). Verder komt er op het
leuk aangeklede en vergrootte terras een
broodjesbar, biertent, barbecue, kamp-
vuur en voor de liefhebbers van dansen
een drive-in discotheek.
De matrialen voor deze grootste speel-
en recreatiedag zijn beschikbaar gesteld
door Sport Real, Voetbalvereniging
Vorden, Zwem- en Poloclub Vorden,
Hekey Hengelo GLD, Graaf Ottobad
Zutphen, Zwembad Terborg, Bouwbe-
drijf Rondeel en andere particulieren.

De Commissie Recreatie Spelen (club
van 13) streeft er naar om van dit
gebeuren een jaarlijks terugkerend eve-
nement te maken en hoopt uiteraard op
28 juli aanstaande op veel belangstelling
en goed weer!

NIEUWS

VAN DE
KERKEN

Openlucht Kerkdienst in de Wilden-
borch.
De interkerkelijke evangelisatie com-
missie van de plaatselijke gereformeerde
kerk en de Hervormde gemeente te
Vorden belegt a.s. zondagmorgen 8 juli
een openlucht-kerkdienst bij de Kapel
aan de Kaïelweg in de Wildenborch,
In deze dienst hoopt dan voor te gaan de
heer J.H. Teeuwen uit Exloo (Drenthe),
die als baptisten-evangelist werkt in
dienst van de stichting "De akker is de
wereld". Deze stichting richt zich hel-
pend op de verdrukte kerken in oost-eu-
ropa. Bij minder gunstig weer om buiten
te zitten, wordt deze dienst gehouden IN
DE KAPEL gelegen aan de Kapelweg,
Wildenborch.
De voorzitter van de plaatselijke Chr.
Muziekvereniging heeft, desgevraagd
meegedeeld: "Susum Corde" niet aan
deze dienst meewerken kan.
Dit in verband ook met vakantie-afwe-
zigheid van enige muzikanten. De be-
richtgeving in het Herv. Kerkblad moet
op een misverstand berusten.
Om nu verwarring bij de aanwezige
muzikanten te voorkomen, geven we dit
.bericht hierbij nog even duidelijk aan
hen door. Moge het overigens in de

Wildenborch een goede, gezegende
dienst worden!

Bevestiging Jeugddiaken Hervormde ge-
meente.
In de onlangs ontstane vacature van
Jeugddiaken - door het vertrek naar
elders van de heer Hand van Hees en zijn
gezin - is door de Hervormde kerkeraad
benoemd en verkozen de heer Henk
Smallegoor, de Boonk 9.
Bij velen in de gemeente een goede
bekende.
Zijn bevestiging in het ambt van Jeugd-
diaken zal D.V. plaats hebben in de
morgen-kerkdienst van a.s. zondag 8
juli in de Herv. dorpskerk.
Na de dienst is er in "de Voorde",
Kerkstraat 15 gelegenheid hem te ont-
moeten en met elkaar een kopje koffie te
drinken. Gemeenteleden en gasten, va-
kantiegangers zijn er zeer welkom!
In de zomertijd is er elke zondagmor-
gen, na de kerkdienst, gelegenheid om
elkaar als gasten en gemeenteleden te
ontmoeten. Er wordt natuurlijk koffie
geserveerd.

Orgelconcert: Dirk Jansz.Zwart.
In het kader van het V.V. V. - zomerpro-
gramma geeft de bekende Rotterdamse
organist Dirk Jansz.Zwart een Concert
op het Loman-orgel in de Hervormde
dorpskerk te Vorden en wel op volgende
week woensdag 11 juli om 8 uur. De
toegang is via de toren-ingang, waar een
kleine vergoeding voor programma en
orgelbespeling wordt gevraagd.
Na het concert is er de goede gelegen-
heid om samen koffie te drinken in het
kerkelijk centrum "de Voorde", achter
de kosterswoning Kerkstraat 15.

RECTIFICATIE
In ons vorig nummer stond vermeld dat
er by Mevr. Stoffels wederom staatslo-
ten te verkrijgen waren voor de maand
juli. Dit is niet juist. In de maand Juli
ligt de staatsloterij stil en /u'n er dus ook
geen staatsloten verkrijgbaar.

Afscheid meester
Zeevalkink

Woensdag 27 juni was het een feestelijke
dag op school Het Hoge. Na ruim 36 jaar
zijn beste krachten aan de school te
hebben mogen geven, nam meester
Zeevalkink afscheid van zijn schoolkin-
deren. Dat hij zó lang, met zó veel
vrucht heeft mogen werken, was voor het
personeel aanleiding van dit afscheid
een feestelijk gebeuren te maken.
's Morgens werden meester en mevrouw
Zeevalkink met een fraaie koets van huis
opgehaald. Op het schoolplein werden
ze toegesproken, waarna de kinderen
een prachtig lied zongen, (gemaakt door
meester Te Winkel). Meester Zeevalkink
mocht daarna diverse cadeaus van de
kinderen in ontvangst nemen, zoals: een
gouden zegelring, een typemachine, een
werkbank, een wandelstok en een as-
bak.
Mevrouw Zeevalkink werd een fraaie bos
bloemen aangeboden.
Na enige traktaties gingen de kinderen
op weg om in het Molenplan en de
Brinkerhof de meesters en juffrouwen op
te sporen, die zich daar voor een
"vossenjacht" hadden verstopt. De kin-
deren vonden hen terug als schilder,
bromm^^i. moeder met kinderwagen,
automoureur, straatveger, enz.
Om kwart voor twaalf kwamen de
"vmscnjuge/s" UH«J n.aui voldaan RMf
school terug, waar ze op een ijsje werden
getraktj

Voor alle duidelijkheid: op zaterdag l
september a.s. krijgen de ouders, oud--
leerlingen, belangstellenden, enz. de
gelegenheid afscheid te nemen van
meester Zeevalkink. Over plaats en tijd
volgt nog nader bericht.

Pretty-markt

Pret ty-M ar k t beloofd een geweldige
"happening" te worden!

Zaterdag 14 juli a.s. is het weer zo ver.
Voor de zesde maal in successie organi-
seert de zwem- en poloclub "Vorden 64"
dan de zo langzamerhand tot de grootste
van Oost-Nederland uit groeiende rom-
melmarkt, waaraan deze actieve club de
naam Pretty Markt heeft meegegeven,
omdat er beslist niet alleen maar "rom-
mel" te koop is, maar er een markt met
voor elk wat wils van gemaarkt wordt.
Elk jaar opnieuw beleven tallozen enkele
plezierige uurtjes aan de gezellige markt
op het Kerkplein in Vorden, dat dan
herschapen is in een doolhof van aller-
hande artikelen, die de leden van de
club 't hele jaar door hebben ingezameld
Het aanbod van artikelen overheft dit
jaar de stoutste verwachtingen en vooral
ook, omdat deze markt valt op de eerste
zaterdag van de bouwvakvakantie wordt

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

H. H. ADVERTEERDERS
In verband met de vakantie van ons personeel verzoe-
ken wij U beleefd, doch dringend, Uw copy zo spoedig
mogelijk in te leveren.

Speciaal de tekst voor uw

opruimingsadvertentie,
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.

Drukkerij WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12, Vorden - Postbus 22, 7250 AA Vorden - Tel. 1404

er nu reeds rekening gehouden met een
enorme drukte.
Dé markt wordt 's morgens in alle
vroegte "opgebouwd" door boeken bij
boeken, meubels bij meubels, vaasjes bij
vaasjes, enz. te groeperen.

Diploma
en afscheid
Huishoudschool
28 leerlingen konden af^^ra^en woens-
dagavond in de Chr. Huishoudschool te
Vorden hun diploma in ontvangst ne-
men. Helaas moest l leerlinge worden
teleurgesteld.
Mejuffrouw N ij hof f, direktrice van. de
school, zei tijdens de uitreiking van de
diploma's:"Met het behalen van dit
diploma wordt een periode in je leven
afgesloten. Je begint aan iets nieuws. Ik
wens jullie toe, datje ook mag slagen als
mens. Mens zijn is leven met elkaar en
voor elkaar. Misschien zijn we daar op
school wel eens te weinig mee bezig
geweest".
Na afloop van de diploma uitreiking
bleven ouders, leerlingen en leerkrach-
ten nog even gezellig bij elkaar.
Ook voor mevrouw E. Bennink-Oltvoort
was het de laaste keer dat zij als lid van
de Commissie van Beheer een bijeen-
komst op de school bijwoonde. Na 28
jaar trouwe dienst droeg zij haar taak
over aan mevrouw D. Wagenvoort-
Smeenk.
Voorzitter Schouten dankte mevrouw

Bennink voor haar toewijding en over-
ihandigde een afscheidscadeau.

Aangesteld
Mej. E. Klein Ikkink uit Vorden is
aangesteld als kleuterleidster aan de
Christelijke Kleuterschool in Hengelo
(GLD).

"De Gems" huldiging jubilarissen
Slagman en Schuurman
Tijdens een intieme bijeenkomst in
Bodega 't Pantoffeltje te Vorden werden
de heren G.J. Slagman en A. Schuur-
man gehuldigd voor het feit dat zij resp.
25 en 40 jaren in dienst waren bij de
Gems te Vorden.
Direkteur G. Emsbroek bood beide
heren zijn gelukwensen aan. Hij memo-
reerde hoe de gebr. Johan en G.J.
Slagman 40 jaar geleden beide gelijk bij
de Gems in dienst traden. Helaas moest
de heer J. Slagman wegens ziekte
afhaken. De heer G.J. Slagman heeft 40
jaar uitgeblonken in accuratesse. De
dank kwam van de klanten naar ons toe,
aldus de heer Emsbroek, die vond dat
een betere reklame niet denkbaar is.
De heer Emsbroek noemde de heer
Schuurman een van de secuurste mede-

werkers. Hij zegt tijdens zijn werk geen
woord onnodig, maar als hem om raad
wordt gevraagd dan komt er een stroom
van welgekozen los, aldus de heer
Emsbroek die beide jubilarissen een
geschenk onder couvert aanbood. Ver-
volgens werden de jubilarissen toege-
sproken door de heer H. van Dorsten.
"Het is me opgevallen dat u beide één
eigenschap bezit, die geen verschil maar
een overeenkomst betekent. U kunt
beide namelijk uitblinken in zwijgzaam-
heid. Vorige week zei iemand uit de
fabriek: "ik heb van Slagman in 25 jaren
nog geen drie woorden gehad", aldus de
heer van Dorsten.
De heer Schuurman tenslotte, bedankte
beide sprekers voor hun welgekozen
woorden.

Korrespondent
op vakantie
Onze korrespondenl A. Velhorst,
Het Wiemelink 35, Vorden is op
vakantie.

Wij verzoeken U tot en met 15 juli
géén kopy bij hem thuis in de bus
te werpen.

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

Afscheid oudste
kleuters van Kleu-
terschool "Het
Kwetternest"
Op donderdagavond 28 juni werd op de
openbare kleuterschool "Het Kwetter-
nest" afscheid genomen van de oudste
kleuters en hun ouders die, zoals Ans
Kraxner het noemde, het "nest" weer
uitvlogen.
De kinderen deden wat voordrachtjes, er
werd een film vertoond en er was een
fototentoonstelling, beide over verschil-
lend^ gebeurtenissen uit hun kleuter-
schoolperiode.
De toekomstige eersteklassers mogen op
de vrijdagmiddag nog wel eens een kijkje
komen nemen.
Op vrijdagochtend 29 juni werd het
schooljaar afgesloten met het eten van
stapels pannekoeken, door de ouders
gebakken.

DIENSTREGELING APOTHEEK
Apotheek geopend van 8.00-18.00 uur.
Indien gesloten, voor spoedgevallen bel-
len aan de grote voordeur.

WHHKENDDIENST GROENE KRUIS
U i t s l u i t e n d te informeren aan het wijk-
gehouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijk/.usters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
in het wijkgebouw.

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

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

POLITIE

tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-264455

^Kerkdiensten]

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J.C. Krajenbrink, Beves-
tiging jeugd-diaken. Koffie na de dienst,
in de "de Voorde".

KAPEL DE WILDENBORCH
10.00 uur Openlucht-kerkdienst. Voor-
ganger: de heer H.J. Teeuwen (Exloo)

GEREFORMEERDEKERK VORDEN
10.00 uur Ds. J.R. Zijlstra, Kinderne-
vendienst; 19.00 uur Ds. J.R. Zijlstra

R.K. KERK VORDEN

Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.30 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur

R.K. KERK KRANENBURG
/aterdag 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 uur tot zondag 23 uur
Dr. Vaneker.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
huisarts van 9.00-9.15 uur.

WEEKEND—.AVOND— EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN
zaterdagmorgen om 12.00 uur tot maan-
dagmorgen 7.00 uur Dr. Breukink.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Breukink.
Warringa afwezig van 9 t/m 21 juli.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
R. Mulder-Griffioen, Doetinchem. Tel.
08340-23145; M.H. van Muiswinkel,
Boculo. Tel. 05457-1981.
TAFELTJE DEK-JE
De hele maand juli Mevr. Wolters, tel.
1262; graag bellen voor 8.30 uur.

NOODHULPDIENST

Mevr. v.d. Berg, tel. 6875; graag bellen
tussen 8.30 - 9.30 uur.

OGZO ZIEKENFONbS
Grootbod, Hengelo (Gld.), ter. 05753-
1778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruis-
gebouw.

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

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

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van 8.30-
9.30 uur. Spreekuren leidster bejaarden-
hulp: 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.
18.30-21.00 uur. Woensdagmiddag
voorlezen van 14.00-14.30 uur.



'i'
Nieuwstad 5 - Vorden

Tel. 05752-1232.

coma

sriUPkg



TAMARA
Met blijdschap geven wij U
kennis van de geboorte van
onze dochter en zusje

Margaretha Juanita

G. H. Voskamp
J. H. Voskamp-

van den Bogert
Mike-Corina

Vorden, 30 juni 1979
Larenseweg 4

Met vreugde en dankbaarheid
geven wij U kennis van de
geboorte van ons zoontje

THIJS

Geert Jan van Zeeburg
Albertine van Zeeburg-

Bongers

Vorden, l juli 1979
Insulindelaan 28,
7251 EK Vorden

Hierbij onze hartelijke dank
aan allen die onze 25-jarige
huwelijksdag tot een onverge-
telijke dag hebben gemaakt.

W. Schoemaker
T. Schoemaker-Schoneveld

Dennendijk 9, Warnsveld

FONGERS
de fiets die

met z'n tijd meefietst.
Barink, Nieuwstad26, Vorden

Uw tweewielerspecialist

Ook voor uw reparaties

Te koop z.g.o.h. Sparta
bromfiets 2 vers. met sachs
motor, l Kinderbedje met

- hemeltje, l Schommelwiegje.
Almenseweg 55, Tel. 2584

Te koop: aardbeien op bestel-
ling, bellen voor 12.00 uur en
na 18.00uur. H. Weenk
Schuttestraat 12, Vorden
Telefoon 05752-6659

Te koop: Miele volautoma-
tische wasmachine. Atag elek-
trisch fornuis met ingebouwde
grill. Bauknecht 3 sterren
koelkast. Zutphenseweg 40
Vorden. Donderdagavond na
18.00 uur.

Gratis af te halen jong poesje
G. J. Brummelman, Gr. v.
Limburgstirumstraat 5, Vor-
den-Tel. 1701

Te koop: kinderwagen - wan-
delwagen - autozitje + kleu-
tergordel en een part i j weck-
gla/en, na 19.00 uur. J. Pie-
terse, Hackforterweg 19,
Wichmond - Tel. 05754-517

De bloemschikcursus van
Floralia begint 14 augustus
a.s. Nadere gegevens in Con-
tact van 9 augustus. U kunt
zich nu reeds opgeven bij
mevr. Hesselink, Molenweg
15-Telefoon 1555

TOUR DE FRANCE
Rijdt uw eigen tour op een
Fongers toer- sport- of trim-
fiets van:
Barink, Nieuwstad 26, Vorden

Te koop: l herenfiets, 2 da-
mesfietsen en l meisjesfiets
5 jaar. Insulindelaan 19
telefoon 2523

Biedt zich aan voor vakantie-
werk als hulp in de huishou-
ding. P. C. Eykelkamp, de
Haar 40, Vorden

Kamer te huur, te bevragen
zaterdag van 2-4 uur
Zutphenseweg 2, Vorden

Onderwijzeres zoekt hulp in
de huishouding voor l morgen
of middag in de week.
Raadhuisstraat 10, Vorden
telefoon 2183

Te koop prachtig eiken wand-
meubel 2-delig. B. Schepers
B. v Hackfortweg 13,tel. 2705

Te koop wegens aanschaf
auto een g.o.h." bromfiets
tomos 4L. Willy Memelink
Geesinkweg 9, Warnsveld

Inplaats van kaarten

HENK BLOEMENDAAL
en
MARIJKE BRANDENBARG

geven u namens wederzijdse ouders kennis van hun
voorgenomen huwelijk waarvan de voltrekking zal
plaatsvinden op woensdag 11 juli a.s. om 13.45 uur
in het gemeentehuis „Kasteel Vorden".

Kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 14.30 uur in de Hervormde kerk te
Vorden, door de weieerwaarde heer ds.
J. Veenendaal.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot
17.30 uur in zaal Schoenaker te Kranen-
burg.

Juli 1979
Zelledijk 3 / Zelledijk l

Wij gaan wonen: Zelledijk 3, Vorden.

HENK VLEMINGH
en
WILMA BESSELINK

gaan trouwen op donderdag 22 juli a.s.

De huwelijksvoltrekking zal plaatsvin-
den om 9.45 uur in het gemeentehuis te
Steenderen.

De kerkelijke inzegening geschiedt om
10.30 uur in de St. Willibrorduskerk te
Hengelo (G.).

Dag-adres: zaal „Concordia", Raadhuisstraat 36 te
Hengelo (G.).

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur.

Juni 1979 / Slotsteeg 10, Hengelo (G.) / Voortse-
weg 2, Steenderen

Toekomstig adres: slotsteeg 10, Hengelo (G.).

Op l juli is door een noodlottig ongeval van ons weg-
genomen ons zeer gewaardeerde mede-lid

RAYMOND ERNST

op de jeugdige leeftijd van 17 jaar.

Zijn nagedachtenis zal in onze vereniging blijven
voortbestaan.

L.R. en P.C. de Graafschap
Vorden

Heden heeft de Heer geheel onverwacht tot zich ge-
nomen onze lieve broer, zwager en oom

DERK VERSTEEGE

op de leeftijd van 53 jaar

Vorden: W. A. van Asselt-Versteege
P. G. H. van Asselt
en kinderen

Vorden, 2 juli 1979
Zutphenseweg 18

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 5 juli
om 11.30 uur in de Bethlehemkerk aan de Oelerweg te
Hengelo (O.), waarna de crematie zal plaats hebben
om 13.00 uur in het crematorium te Usselo, gelegen
aan de Rijksweg Enschede - Haaksbergen.

Gemeente Vorden
Burgemeester en Wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis, dat zij voornemens zijn met inacht-
neming van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening juncto artikel 50, lid 8 van de Woningwet
vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het be-
stemmingsplan „Vorden 1975" aan: de heer G. Bar-
geman, Ruurloseweg 53 te Vorden voor de bouw van
een opslagloods achter de woning aan de Ruurlose-
weg 53 alhier.

De voorgenomen bouw is in strijd met de bepalingen
van het bestemmingsplan Vorden 1975, doch past in
de bepalingen van het ontwerp-bestemmingsplan
Vorden 1979.

De betreffende bouw- en situatietekening ligt vanaf
donderdag 5 jul i 1979 gedurende 14 dagen voor een
ieder ter gemeentesecretarie, afd. l. ter visie.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden
schriftelijk be/waren tegen gemeld voornemen indie-
nen bij Burgemeester en Wethouders.

Vorden, 27 juni 1979

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

de secretaris, J. Drijfhout

de burgemeester, mr. M. Vunderink

Nieuwe aardappelen
de zomerkoningtjes van Delden, ze zijn
er weer.

H. Scheffer, Delden. - tel 05752-1333

Gevraagd: wegens huwelijk

een meisje
voor de huishouding
5-daagse werkweek

Inlichtingen:

Fa. WIJNBERGEN
Kerkstraat 6, Hengelo (G.) - Tel. 05753-1473

in verband met de

voorgenomen liquidatie
van de Stichting Jeugdcentrum Vor-
den verzoeken wij u allen die nog iets te
vorderen of te betalen hebben opgave
te doen voor 15 juli 1979 aan de pen-
ningmeester, het Wiemelink 8 - Vorden.

il

TOPAZ

Hengelo G ld. telefoon 05753-1461

Schoolvakantie!!
Laat tijdig uw

schooltassen
repareren

bij
Schoenen

Lederwaren
Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Wegens vakantie

gesloten
van 8t/m 15juli

\J« ESKGS levensmiddelenbedrijf

Gevraagd:

een meisje
van 16 of 17 jaar voor winkel
en huishouding per 1 oktober
1979 wegens huwelijk van de
tegenwoordige.

Persoonlijke aanmelding:

Schildersbedrijf

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

Vakantietip

naadloze halter beha's voor
in plaats van 39,90.

In wit en skin, cups A en B
art. nr. 720-61

po/tuncttc HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Wij zijn wegens vakantie

gesloten
van maandag 9 juli t/m zaterdag 28 juli

Prettige vakantie gewenst

door Jan Krijt de echte slager

)*> Dorpsstraat 32, Vorden - tel. 1470

P.s zaterdag a.s. zijn wij om 12.30 uur

gesloten

V. V. V. Vorden
Zaken, verenigingen etc. wie deel willen
nemen aan de

kermisbraderie
op donderdag 19 juli kunnen zich voor
een kraam opgeven bij het V.V.V. kan-
toor. Telefoon 1342

Voor u op
vakantie gaat

Even alles goed regelen
bij de Rabobank in de buurt.

Bij de Rabobank vindt u een kompleet pakket
"vakantievoorzorgen"onder één dak. Gemakkeli jk!

U kunt er terecht voor Buitenlands geld,
Reischeques, Rabobank-reisverzekering,

ANWB Internationale Reis-en Kredietbrief,
Benzinebonnen voor Italië',

Eurocheques, Rechtsbijstandverzekering
en Tijdelijke auto-cascoverzekering.

Met 3100 kantoren ^^^sdeRabobanl Rabobank Oaltijd in de buurt!
geld en goede raad

Reisverzekering -

internationale
reis-en krediet-
brief, 19 79

01.29
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Donderdag 5 juli 1979
41e jaargang nr. 17 Tweede blad CONTACT - VORDEN
longeren uit Wan- Geslaagd
neperveen te gast by
Jong Gelre Vorden

Aan het Opleidingscentrum voor Dier-
veredeling te Almelo slaagde onze
plaatsgenoot J. H. Hendriksen, Wiers-
serbroekweg 3, voor de opleiding
M.K.V.

De afdeling Vorden van Jong Gelre heeft
het afgelopen weekeinde vriendschaps-
banden aangeknoopt met de P.J.G.O.-
jongeren-organisatie uit Wanneperveen
(OV). Vrijdagavond rond negen uur
arriveerde het gezelschap (22 jongeren)
per auto bij Hotel Bloemendaal in
Vorden, waar voorzitter Dick Regelink
van Jong Gelre als gastheer een hartelijk
welkomstwoord sprak. Nadat de slaap-
plaatsen waren verdeeld werd er nog
even gezellig gekout en volgde een
wederzijdse kennismaking.

Zaterdagmorgen werd een fietstocht
door 't Linde en het Onstein gemaakt,
's middags ging men kegelen bij De
Boggelaar te Warnsveld. De uitslagen
waren: Heren: 1. Gerard Piek, Wanne-
perveen, 258 p.; 2 Jan Abbink, Vorden,
248 p.; 3- Han Pelgrum, Vorden, 247 p.;
Poedelprijs heren:Marinus Eskes, Vor-
den.
Dams. 1. Johanna Berenpas, Vorden: 2.
Gerda Harmsen, Vorden; 3. Hannie
Harmsen, Vorden; Poedelprijs Wanne-
perveen.

Zaterdagavond werd een daverende dis-
co-avond gehouden in de Kapel op de
Wildenborch met discotheek "All-In".
Zondagmiddag ging het gezelschap naar
de midgetgolfbaan in Ruurlo, waarna
als sluitstuk 's avonds in het Pantoffeltje
te Vorden een gezellig etentje werd
gebruikt. In Hotel Bloemendaal volgde
om half tien het afscheid met een
toespraak van voorzitter Dick Regelink
en een afscheids- en dankwoord van de
voorzitter van de Wanneperveense jon-
geren Koos Bakker. Deze dankte voor
de gastvrije dagen, het verblijf bij de
gastgezinnen en de goede organisatie.
Hij nodigde de afdeling Jong Gelre
Vorden uit om op zaterdag 15 en zondag
16 september een gastvrij weekeinde in
Wanneperveen door te brengen.

Bejaarden soos Kra-
nenburg- Vorden
De soos heeft het seizoen afgesloten met
twee fietstochtjes, 12 juni gingen wij een
fietstocht, en die moeilijk ter been waren
met auto's, naar de Boggelaar om de
middag door te brengen met kegelen,
het was een gezellige middag.
26 juni gingen wij naar Vonderkamp
waar de bloemen, kassen en de kwekerij
buiten werdt bezichtigd, daarna kregen
wij allen een kopje koffie en een
bloemetje aan geboden om mee te
nemen naar huis, werd er afscheid
genomen van de Fam. Daarna gingen
wij verder naar café Herfkens waar eerst
koffie met krentemik werd gegeten en
gedronken. Waarna een jarige trakteer-
de en nog gezellig een poosje bij elkaar
bleven, waar tegen zessen de voorzitster
het seizoen ging sluiten en allen een
prettige vakantie toe wenste tot 4 sep-
tember.
Om te beginnen word er een Dagtocht
op 28 augustus naar Duitsland gemaakt,
er zijn nog enkele plaatsen vrij ook voor
niet leden.

Geslaagd
In IJsselstein slaagde oud-Vordenaar C.
Roodnat voor vinoloog aan de wijn-
akademie 's-Gravenhage.

Fietstocht KPO
Een 30-tal dames/leden van de KPO
afdeling Kranenburg/Vorden maakten
gezamenlijk hun jaarlijkse fietstocht.
Men startte 's avonds om 7 uur vanaf de
Kranenburg, waarna op het Marktplein
in Vorden nog een aantal deelneemsters
het "stalen ros" beklommen. Via Wich-
mond en Baak bereikte men onder vrij
gunstige weersomstandigheden het eind-
doel: het stadje Bronkhorst. In de
kaasboerderij van de Fam. Meutstege
gaf de eigenaresse tekst en uitleg over de
vervaardiging van diverse kaassoorten
met name de boerenkaas en de komijne-
kaas. Uiteraard nam iedereen een lekker
kaasje mee naar huis. Nadien werd er
nog koffie gedronken in het dorpscafé,
waarna de terugtocht werd aanvaard.
Om 11 uur was iedereen weer thuis van
deze geslaagde tocht.

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

\PORTRIEUm
Zwemmen
/wemontmoeting Vorden '64 - Nautilus
'61 Terborg
In het zwembad "In de Dennen" te
Vorden werd een zwemontmoeting ge-
houden tussen de Zwem- en Poloclub
Vorden '64 en Nautilus '61 uit Terborg.
Er was veel animo, meer dan zeventig
deelnemers gaven zich op. De wedstrij-
den omvatten negen onderdelen onder
meer: 50 meter vrije slag meisjes 0-10
jr., 50 meter vrije slag jongens 0-10 jr.,
'50 meter vrije slag meisjes 0-12 jr., 50
meter vrije slag jongens 0-12 jr., 100
meter wisselslag meisjes 0-14 jr., 100
meter wisselslag pers. jongens 0-14 jr.,
100 meter wisselslag pers. meisjes 0-16
jr., 100 meter wisselslag dames en 100
meter wisselslag heren.

De gasten uit Terborg wisten op prac-
tisch alle onderdelen meer punten te
scoren en eindigden daardoor als win-
naar met 52 punten, Vorden '64 zwom
35 punten bijeen.

De uitslagen waren:
50 meter vrye slag meisjes 0-10 jr.: 1.
Thea Colenbrander (Nautilus) in 46.5;
2. Ank Verheyen (Naut.) in 55.5; 3.
Renate Centen (Naut.) in 56.2; 4 Ellen
Marcus (Naut.) in 58.4; 5. Annelies
Nijenhuis (Vorden) in 1.04.8.

50 meter vrfóe slag jongens 0-10 jr.:l.
Jacco Venhuis (Vorden) in 43.5; 2.
Mark Karmiggëlt (Vorden) in 43.7; 3.
Frank v. d. Kemp (Naut.) in 54.3; 4.
Hubert Kamphuis (Naut.) in 1.05.0.

50 meter vrye slag meisjes 0-12 jr.:l.
Simone Breurer (Naut.) in 41.2; 2.
Marijke Timmer (Vorden) in 43.4; 3.
Marloes Marcus (Naut.) in 43.8; 4. Gera
te Velthuis (Vorden) in 44.0; 5. Mary
Freriks (Naut.) in 44.2.

50 meter vrye slag meisjes 0-12 jr. serie
2:1. Gaby te Grootenhuis (Naut.) in
38.3; 2. Ester Nieuwenhuis (Vorden) in
44.7; 3. Anneke v. d. Ven (Naut.) in
45.1; 4. Marie Louise Perfors (Naut.) in
47.5.

50 meter vrye slag jongens 0-12 jr.: 1.
Jaap Stertefeld (Vorden) in 33.6; 2.
Arthur Jaarsveld (Naut.) in 39.8; 3.
Freddy Dijkman (Vorden) in 42.5; 4.
Han Berenpas (Vorden) in 43.4; 5. Peter
v.d. Kemp (Naut.) in 47.8.

100 meter wisselslag meisjes 0-14 jr.:l.
Annelies Winkelhorst (Naut.) in 1.32.3;
2. Patricia Berentsen (Naut.) in 1.33.7;
3. Sylvia Derksen (Naut.) in 1.36.9; 4.
Marian Pardijs (Vorden) in 1.38.3; 5.
Christa Hartman (Vorden) in 1.42.0.

100 meter wisselslag pers. jongens. 0-14
jr.:l. Roy de Leeuw (Naut.) in 1.29.2; 2.
R.J. Westerveld (Vorden) in 1.34.5; 3.
Pieter Boer (Naut.) in 1.35.5; 4. Peter
Nijenhuis (Vorden) in 1.47.5; 5. Nien de
Klerk (Vorden) in 2.08.0.

100 meter wisselslag pers. meisjes 0-16
jr.: 1. R.J. Westerveld (Vorden) in
1.26.4; 2. Elsbeth Colenbrander (Vor-
den) in 1.26.7; 3. Patricia ten Have
(Naut.) in 1.33.2; 4. Carla Hartman
(Vorden) in 1.36.5; 5. Petra Colenbran-
der (Vorden) in 1.36'6; 6. Maud
Lucassen (Naut.) 1.38.6.

100 m e p F wisselslag dames: l . Anke
Wiltink (Vorden) in 1.30.1; 2. Helma
Freriks (Naut.) in 1.38.9: 3. Sandra
Grootenhuis (Vorden) in 1.46.3; 4. Ans
Huetink (Vorden) in 1.55.1.t (Vor

tUvi100 mete^wsselslag heren: l. Ger van
Bemmel (Vorden) in 1.19.8; 2. Luuk
Wildenbeest (Naut.) in 1.24.0; 3. Rob
Jaartsveld (Naut.) in 1.24.8; 4. Jack
Ackerman (Vorden) in 1.29.6.

Diploma/Hemmen "in de Dennen"
In het Vordense zwembad "In de
Dennen" werd voor de eerste keer in dit
jaar gelegenheid gegeven om te zwem-
men voor de diploma's A en B en l tot en
met 4. Onder het toeziend oog van
KNZB-official de heer H. Rozie uit
Brummen en de juryleden badmeester
M.J. Westerik, mevr. Sonneveld en F.
van Aken gingen bijna 60 deelnemers
(sters) enthousiast te water. Allen slaag-
den voor het diploma te weten 38 voor A,
18 voor B en l deelnemer voor zwem-
vaardigheid II.
Op zaterdag 14 juli is er wederom
gelegenheid voor het diplomazwemmen,
op zaterdag 7 juli is er proef zwemmen.

Wielrennen

Afgelopen zondag was het een goede
wedstrijddag voor de mannen van de
ploeg van makelaar de Wilde uit Wanrs-
veld, was het bij de nieuwelingen Marcel
Steman die van meet af aan de wedstrijd
naar zijn hand kon zetten en daardoor in
de eindsprint met ruime voorsprong de
overwinningsbloemen in de ronde van
Nieuw-Dijk voor zich opeiste, waardoor
deze jeugdige renner zijn 2de overwin-
ning van dit seizoen op zak stak, bij de
veteranen was het Jan Pieterse van de
R.T.V. die in een goed gereden wed-
strijd de vierde plaats voor zich opeiste
en jan Hermsen uit Vierakker eindigde
knap in het peloten.
Bij de senioren waarvoor in Nieuw-Dijk
90 deelnemers aan de meet verschenen
gingen 4 leden van de R.T.V. van start
waarvan voor al Freddy Waarlo uit
Warnsveld en Han Geurds uit Baak zich
goed handhaafden en voortdurend in de
kop van het peloton meedraaiden, deze
beide de Wilde renners klasseerden zich
respectievelijk als 10e en 12e al met al
goede resultaten van de R.T.V. renners
die beslist nog meer van zich zullen laten
zien in het verloop van het seizoen.

Motorcross
Henk Heliegers en lan Klein Brinke
winnaars crosswedstryd "De
Graafschapryders".

Door de V.A.M.C. "De Graafschaprij-
ders" werd op het Delden-circuit de
vierde onderlinge club-crosswedstrijd
gehouden. Er namen in totaal 35 rijders
aan deze wedstrijden deel. De krachts-
verschillen tussen de rijders was mini-
maal zodat er van zeer spannende
wedstrijden - meetellend om het club-
kampioenschap van de V.A.M.C. en de
zgn. "Deldentrofee" - kan worden ge-
sproken. De rondenteller was als van-
ouds Jan Slagman, die na afloop van de
twee manches in de onderscheiden klas-
sen de volgende uitslagen berekende:

Klasse Jeugd Bromfietsen 50 cc: 1.
Gerrit Bosch (Puch); 2. Robert Helmink
(Kreidler); 3. Hans Bosch (Kreidler); 4.
ERik Wullink (Kreidler); 5. Nico Bouw-
meester (Kreidler); 6. Wim Zweverink
(Kreidler); 7. Marcel Bulten (Kreidler).
A-klasse:(allen startbewijshouders mo-
torcross): 1. Henk Heliegers (Susuki); 2.
Rolf Oosterink (Susuki); 3. Harry Sta-
pelbroek (Maico); 4. Henk Memelink
(Susiki); 5. Martin Jansen (Maico); 6.
Joop Wuestenenk )Montesa).
B-klasse:(alle overige rijders): 1. Jan
Klein Brinke op Maico; 2.Gerrit Wen-
tink (Montesa); 3. Erik Berenschot
(Honda); 4. Ab. Boesveld (Susuki);
5.Hart Bergsma (SWM); 6. Fred Pen-
terman (KTM); 7. Gerrit Hoftijzer
(KTM); 8 Henk Willemsen (SWM).

Touwtrekken
Spanning stijgt ten top in Touwtrekcom-
petitie.
Eibergen, Heure en Bekveld nu gelyk
aan kop na zevende toernooi in Eri-
chem.
Vorden favoriet voor vier nationale
titels.

Het zevende toernooi werd gehouden en
georganiseerd door de TTV Erichem in
Erichem op het sporrveld achter de O.L.
school. Er was een flinke belangstelling
ondanks het koude weer.
Bij de jeugd was Vorden superieur in de
A-klasse, terwijl de Vordense jongens
ook in B het initiatief behielden. Bek-
veld en Vorden l kwamen in de C-klasse
gelijk aan kop, waardoor Vorden l op de
ranglijst naast Eibergen bovenaan staat.
Het is dus niet uitgesloten dat de
Vordense jeugd op het slottoernooi in
Eibergen met liefst drie jeugdkampioen
uit de bus komt.
Vorden werd winnaar in de 640 B-klasse
maar kan titelkandidaat Bussloo niet
meer van de eerste plaats verdrijven.
In de 640 D-afdeling voegde Vorden
weer negen punten aan het totaal toe
door winnaar te worden, nog voor
Bathmen en Warken.

Uitslagen:
Jeugd A:l. Vorden, 10; 2. Bekveld en
EHTC elk 7; 3. Warken en Noordijk elk
3; 4. Bathmen O punten.

Jeugd B:l. Vorden 8; 2. Erichem 1; en
Oosterwijk elk 5; 3. Erichem II, 2; 4.
Eibergen O punten.

Jeugd C:\. Bekveld en Vorden \; ELK
8; 2. Eibergen 6; 3.Vorden II, 5; 4.
Heure 3; 5. EHTC O punten.

640 B:l. Vorden 13; 2. Bussloo 11; 3.
Bekveld 8; 4. Erichem en Okia elk 7; 5.
EHTC 5; 6. NoordUk 4; 7. Heure l punt.

640 D:l. Vorden 9; 2. Bathmen 7; 3.
Warken 6; 4. Okia en Bisons elk 4; 5.
EHTC O punten.

Na zeven toernooien is de stand in de
bondscompetitie:
Jeugd A: 1. Vorden, 67 pnt.; 2. EHTC
57 pnt,; 3. Bekveld 41 pnt.; 4. Noordijk
27 pnt.; 5 Warken 12 pnt.; 6. Bathmen

Jeugd B:
1. Vorden 47 pnt.; 2. Oosterwijk 41
pnt., 3. Erichem l 38 pnt.;4 Erichem II
10 pnt.; 5. Eibergen 4 pnt.

Jeugd C:l Eibergen en Vorden l, elk 53
pnt.; 2. Bekveld 50 pnt.; 3. Heure 24
pnt.; 4. EHTC 14 pnt.; 5. Vorden II, 8
pnt.

640 B:l Bussloo 89 pnt.; 2. Vorden 76
pnt.; 3. Erichem 52 pnt.; 4. Noordijk 49
pnt.; 5. EHTC 41 pnt.: 6. Okia 40 pnt.;
7. Bekveld 29 pnt.; 8. Heure 15 pnt.

640 D: l. Vorden 65 pnt. 2. Warken 43
pnt.; 3. Bathmen 34 pnt.; 4. Bisons en
Okia elk 31 pnt.; 5. EHTC 6 pnt.

op de fiets...
da's pas
vakantie!

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Gafé-Restaurant

't Wapen

tan 't Medler
Medler - Tel. 6634

STENCIL PAPIER -
Drukkerij Weevers B.V.

Vakantiepret begint pas goed

met

zonnige
zomerprijsjes

er is vast wel iets voor u bij ! ! !

i
i i

i

bij Schoenen
Lederwaren

Reparatie

M^KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386
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l
l

ZIEKENVERVOER
WOLSINK

Voor patiënten in Vorden,
Hengelo en Keijenborg.

Telefoon 05753-1493

Ja, het is weer zover, HENGELOSÉ KERMIS, en wij gooien
de beuk er weer in met het vanouds bekende

GRANDIOZE

TUINFEEST
met barbecue

kij bruin café-diskoleek „DE ZWAAN"
Spalstraat 3 - Hengelo IGd

OP ZATERDAG 14 EN ZONDAG 15 JULI
vanaf 20.00 uur m.m.v. de succesvolle 5-mans formatie

Superfly

Op de openingsavond van de kermis WOENSDAG 11 JULI
komt de meest begeerde en populairste discjockey van
Oost Nederland in onze diskoteek:

Verder is onze diskoteek geopend vrijdag, zaterdag, zon-
dagmiddag en -avond

Wij wensen u veel plezier, mooi weer en tot ziens bij

caf é-bar-diskoteek „de Zwaan"
GELEGEN NABIJ HET LUNAPARK • Spalslr. 3 - Hengelo G.

H. WAENINK EN MEDEWERKERS



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 ciub 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 323 Sversn. ...1978

Austin Allegro 1500 1974
Austin Mini 850 1975
Austin Mini 1000 1975
Austin Allegro 1100 1978
Austin Allegro 1100 2x 1976
Simca 1100 1975
SimcallOOLS 1976
Mitsubishi 1200 Lancer ... 1977
Opel Ascona 16S 1974

Renault 16TS 1975
Renault 6 1976
Alfa Romeo LPG 1975
Alfa AHetta 1.8 1976
Alfa-sud 1975
Toyota Corolla 1977
Fiat 127 1978
Simca 1100 Tourgonette... 1977

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

BIJ HCI IS HET ELKE DAG

OPEN HUIS

Nieuw: in open haarden
Nu met uw open haard energie
besparen door C.V. Cirkel
beluchtings Openhaard.

H.C.I. bij de tijd.
met de alléénverkoop van
de Cirkel beluchtings Open haard.
Deze open haard wordt onderdeel van de
C.V., omdat de verwarmingstank achter
de haard wordt aangesloten op de
bestaande centrale verwarming in huis.
In deze eeuw van techniek zijn we veel
gewend, maar met een open haard
energie besparen is toch wel revolutionair.
De achterwand van die open haard is in
feite een verwarmingstank van dikwandig
staal, waar het water door stroomt.
Deze C.V. Cirkel Beluchtingshaard
onttrekt haar zuurstof niet aan de
woonkamer, maar vanuit de kelderruimte
of direkt van buiten. Het voordeel daarvan
is o.a.:
a. geen zuurstof gebrek in de woonruimte.
b. geen condensvorming op de ramen.
c. geen ontregeling van de bestaande

C.V.
d. geen stof en as in de woonkamer.

Er is weer veel nieuws te zien bij HCI ir^tengelo (G).
Nieuwe opstellingen in keukens en badkaUrs, nieuwe
modellen in sanitair en deuren, nieuwe kleuren
Kortom de HCI geeft u inspiratie bij uw bouw- of ver-
bouwplannen. Daar moet u gaan kijken. Natuurlijk hele-
maal vrijblijvend. Onze deskundige adviseurs denken
graag met u mee, want HCI ontwerpt zeltA
Neem uw bouwtekeningen mee, dat praaWeel gemak-
kelijker. Als u toch liever alleen wilt rondkijken dan kan
dat ook. Bij HCI doet u nieuwe ideeën op.

De betere badkamer.
De badkamer krijgt meer aandacht. Bij HCI ziet u nu al
het moderne blauw in sanitair en de grote tegels met
eigentijdse motieven. Die aparte tegelmaten 15 x 20 cm
en 20 x 30 cm zijn het nieuwste op het gebied van
badkamerdecorering. Dezelfde tegels voor wanden en
vloeren geven elke badkamer een exclusieve allure.
Kom daar eens naar kijken.

Keukens te kust en te keur
In onze showroom hebben we weer een aantal nieuwe
opstellingen geïnstalleerd. Eigen ontwerpen met fraaie
en praktische oplossingen. Met nieuwe vormen en de
modernste inbouwapparatuur. Zo kunt u uw eigen
wensen realiseren. Dat geldt natuurlijk voor grote, maar
ook voor kleinere projecten. HCI heeft aandacht voor
elk detail.

Ach, bij HCI kunt u uren rondkijken. Naast de nieuwe
keukens, het nieuwe sanitair en deuren zijn er prachtige
open haarden, tegels, plavuizen, gevelstenen, noem
maar op u vindt het bij HCI.

Nieuwe buitendeuren.
De buitendeur is het visitekaartje van uw huis. HCI heeft
daar een geheel nieuwe kollektie in.
Exclusieve ontwerpen uitgevoerd in
prachtige houtsoorten als teak, eiken,
mahonie enz.

Wilt u een deur naar uw eigen
wensen, dan kan dat bij HCI ook.
Een eenvoudige schets is voldoende
om uw eigen ontwerp uitgevoerd
te krijgen.

Ook in binnendeuren is heel wat te
zien en nu is er
heel fraai hang- en sluitwerk.

l II BOUWCENTRUM

Ga eens kijken
. . . . een bezoek aan HCI
is de moeite meer dan waard.

Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld). tel. 05753-2121.



DE
'VELDT>OEK"

dé
nostalgiezaah

van de
achterhoek

tu»en Doctinchrmrn Ru
VeldhMkirweg II -l J

Wie heeft er foto's gemaakt
van de parachute-demonstra-
t i e van donderdag 21 juni j.l.
Verzoeke om kontact op te
nemen met Cor Huizinga
p/a Hotel Pohlmann te Kla-
renbeek - Tel. 05761-2011

Te koop: Alle soorten kool,
knolraap, prei en peterselie-
planten. D. Klein Geltink
Schut test raat l, Vorden Tel.
1498

Dé fiets
voorde

"lieve"jeugd
isbij-de-tijd
prima van kleur
sportief
lichtlopend
maar bovenal
VEILIG

Veilig, stoer, sterk,
da's dus een
GAZELLE

Fa. Slotboom
Kieftendorp 11,

Hengelo Gld.
Tel. 05753-7278

Gazelle fietsen
rijden op
Vredestein
banden

Ü

Ookvoor
uw vakantie kan
de Bondsspaarbank
iets extra's doen.

Met de Bondsspaarbank
kunt u alle kanten op.

U kunt er terecht voor de
financiering van vakantiereis
of karavaa

Maar ook voor reis- en
bagageverzekering.

Wij zórgen voor reis-
cheques en buitenlands geld.

Wilt u meer weten over
onze service?

Er is altijd wel een
Bondsspaarbankkantoor bij u
in de buurt. Waar men alle
tijd en aandacht heeft voor uw
geldzaken - groot of klein.

t 't Is de oank met de S
van Service.

BONDSSPAARBANK
met kantoren te: Vorden, Ruurlo, Barchem. Alle zaken voor alle mensen

Alle soorten
bouwmaterialen in

•teen. kunststof etc.
Grote kollektle

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizeh: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken.
banken, vijvers.

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen In
board, gips. pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters.
voederbakken etc.

Zand, grint, cement.
Dakbedekkings-

materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

Koop uw
keuken niet

zomaar
maar kom eerst kijken in onze show-
room waar een 20-tal keukens staan
waar U een keus uit kunt maken.

Openingstijden tijdens de
bouwvakvakantie:
Showroom: maandag t/m vrijdag van
10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot
16.00 uur.
Magazijn: voor het afhalen van materialen.
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
10.00 uur.

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 - tel. 05735 2000*

Bal voor gehuwden
„De Luifel"
Dorpsstraat 11, Ruurlo' - Telefoon 05735-1312

Zaterdag 7 juli de laatste keer
in dit zomerseizoen

aanvang: 20.00 uur

muziek: „The Tif OIUS

Bal voor gehuwden

goed neuws
voor alle mensen,

die iets te vieren hebben!
Goed nieuws voor bruidsparen en jubilarissen. Voor club-

besturen 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 maken.
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
DORPSSTRAAT 24 - TELEFOON 05752 - 1312

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

Maakt u het zich gemakkelijk !
Bijenhof heeft het

RUSTIEKE EIKEN MEUBEL
dat u al lang zocht

Steeds de meest exclusieve modellen, ook
naar eigen ontwerp

Tijdelijk ZOMERVOORDEEL
op enkele toonkamermodellen

Wij gaan met vakantie van 23 juli t/m 11 augustus

BI JENHOF's Fijnhout Bewerking

Industrieweg 2,

VORDEN
Tel. 05752-1216



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

Uw geslaagde

kleurenfoto's
en dia's (E6)
in 2 dagen klaar.

Nu ook grootformaat kleu-
renfoto's met ronde hoeken
voor slechts 15 cent meerprijs.

FOTO DOLPHIJN
Kerkstraat l, Vorden.

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor .. f 13f-
SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

„Stenderkasten "
een goede bolknak
50 stuks f 17,-

SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ
J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750- 1 54 10.

Sigarenmagazij n
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

"Gratis aangeboden: Dikke
uiijfmest.

rijl, Delden.

Te koop: Eiken vaten met
deksel, 210 liter van / 125,-

i voor ƒ 55,-.
Tel. 05752-2230. Het Gulik 12

Kunstgebittenreparaüe
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden

Telefoon 1342.

Te koop: boerenkoolplanten
A. Dimmendaal, Ruurlose-
weg 102 Vorden.

Te koop z.g.a.n. Puch Maxi
bj. aug. '78. Horsterkamp 13
Vorden-Tel. 1850

Uw eigen
krachtcentrale.

Met ccn^ Honda generator
heeft u alt i jd en overal stroom

Licht en kompakt.» l takt ,
dus gewone benzine. •Geruis
arm. •Zuinig.•Ideaal voor
boot, caravan, motorhome en
industrieel gebruik.

Dealer en serviceplaats

GROEIMEVELD
AUTOBEDRIJVEN
De Stoven 1,

ZUTPHEN
tel. 05750-20344

Verhuur per dag, per week
ook mogelijk

Elke dag vers geplukte

aardbeien
voor consumptie en diepvries.

Tel. tussen 12.00 en 13.00 uur
no. 05753-1395

Kwekerij

Hendriks
Uilenesterstraat 15, Keijenburg

Alle partijen zijn het eens over onze prijs-politiek

Wij hebben ver-
schillende dansen
Een dansonderwijsprogram-
ma in de
moderne Balroom

QS - EW - Tango - o Wals

Latijnse; cha cha cha - The Rumba - Th. Jive
Samba - Paso Doble en Rock (modern), oude
dansen, die erg populair worden enz.

En de hedendaagse (hits) of (seizoendansen),
ook wel genoemd aktuele dansen, dansen die
dus nauwaansluiten bij de muziek van deze tijd,
alles in voordeel bij een „NBD dansschool"

Leer het bij

DANSSCHOOL

Th. A. HOUTMAN

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken

Gunstige prijzen
HUVO VORDEN B.V.
KerkhoflHiin 1
Telefoon 05752 1309

Dagelijks geopend en zaterdag van 8 tot 12.30 uur.

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

Technisch installatiebedrijf

Slagman en Esselink B.V.
Het Hoge 35 - Vorden - Tel. 05752 -1511

Voor
zeiljacks, poncho's
fletscapes,
regenpakken en -.broeken
in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

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

Tel. 05750-13813

VAKANTIETIJD
Wij wensen U allen een
prettige vakantie toe.

Wij zijn om die redenen

GESLOTEN
van 9 t/m 14 juli

dc
^

l \.V-^l »^^ '^^ • ^~ * -' l

horlogerie goud &zilver optiek

Spalstraat 27 - Hengelo Gld. - Tel. 1771
Gediplomeerd opticien - 's maandags gesloten

ALLE PARTIJEN

ZIJN HET EENS

OVER ONZE

HELMINK B.V
Zutphenseweg 24
Vorden
Tel. 05752-15 14

PRIJS - POLITIEK
Zwaar massief eiken
bankstel in diverse
bekledingsstoffen losse,
voorgevormde zit- en
rugkussens voor veel
zitcomfort.
Onze nullijn prijs:

2295,-
WANDMEUBEL 212 breed, massief eiken front nullijnprijs f 1725,-
WANDMEUBEL 254 breed, modern, bali bruin essen nullijnprijs f 2195,-
BANKSTEL massief eiken 3 -1 -1 in diverse stoffen nullijnprijs f 2195,-
HOEKKOMBINATIE manou 3 + 2 zits (hoog model) nullijnprijs f 2498,-
M ANOU 2 zitsbank met zware acryl veloursbekleding nullijnprijs / 695,-
SLAAPKAMER eiken, ledikant 140 x 200 + 2 nachtkastjes nullijnprijs / 698,
EETKAMERSTOEL massief eiken met echt leder nullijnprijs / 298,-
FAUTEUIL massief eiken nullijnprijs f 269,-
BOEKENKAST blank grenen struktuur 170 x 75 cm nullijnprijs f 98,-
LEKTUURBAK manou/camvast nullijnprijs f 35,-

INTERIEURVERZORGING
TEXTIEL EN MODE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

* Permanente show op
1600 m2 meubeltoonzaal

* Prima service en
garantie

* Opslag tot 1 jaar gratis

Alle', ;ijen zijn het eens over onze prijs-politiek

Jonge Claerijn 12.45^
Hoppe Vieux 12.95

Onze huis wij n:
Henri - Gaillard
Rood of Wit (sec) 3 voor A HÈ • DU

Aanbiedingen t/m 19 juli

VINOTKEEK — SLIJTERIJ

SMIT
Dorpsstraat - Vorden - Tel. 1391

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzi-
ne en diesel) 100.000 km.
TOYOTA Corolla 2000 De Luxe 1978
TQYOTA Sportwagen 1600 De Luxe ... 1977
TOYOTA Cressida De Luxe 1978
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé... 1977
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé... 1976
TOYOTA Corolla 1200E '72-'78

FORD Taunus 1600 L Kombi 1976
SIMCA 1100 GLS 1976
FIAT 128 1973

VOLKSWAGEN 1600 Variant 1971
MERCEDES 206 D Bestel

Verlengd en verhoogd 1976
PEUGEOT 504 GL 1976
TOYOTA Corona 2000 De Luxe 4-drs. , 1978

Dealer voor de gemeenten Hengelo (G.) -
Vorden - Ruurlo - en Zieuwent.

Bennie Wentinq
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256^
Erkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle.

TOYOTA TOYOTA TÖYÖTA TOYOTA TDYST*

Voor een betrouwbare gebruikte auto

naar uw

V.A.G. dealer voor VW en AUDI

Autobedrijf HUITINK - Ruurlo
Tel. 05735-1325

Ook vrijdagavond en zaterdag geopend

Uitschieter van de week

Camvas broeken

vanaf 25.-
voor uw vakantie

M odecentrum
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VAKANTIEWERK
Wie kan mij bijles geven voor
MAVO-wiskunde, vanaf he-
den tot 16 augustus.
Telefoon 05752-2091
Hans Bosboom

••••IHHHIBK

Défiets A
voorde

"lieve"jeugd
is bij-de-tijd
prima van kleur

• sportief
• lichtlopend
• maar bovenal

VEILIG
Veilig, stoer, sterk,

da's dus een
GAZELLE

TRAGTER
Uw f ietsenspecialist

Gazclle fietsen
rijden op
Vredestein
banden

Te koop: prima jonge hennen
Bretveld, Ruurloseweg 88
Hengelo (G.) tel 05735-7282

Te koop: elektrisch fornuis
Beeklaan 28, Wichmond

Te koop: zwart essen eet hoek
6 pers. tel.2686

nieuwe
sleutel?
desnoods
binnen één dag

H. Barendsen

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

H. BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

QQOO& BBBBBOB
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Vorden nnn

V.V.V. KANTOOR
Dorpsstraat 4, tel. 05752-1342.
Geopend: Dagelijks van 8.30-12.30 / 13.30-18.00 uur;
woensdags van 8.30 tot 12.30; zaterdag van 8.30-
12.30/ 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 Kasteel-
Gemeentehuis dus u komt nooit tevergeefs naar
Vorden.

ELKE MAANDAGAVOND:
Avondwandeling onder leiding, langs de mooiste
plekjes van Vorden. Vertrek vanaf V.V.V. om 19.30
uur. Kosten f 1,- p.p. Te beginnen maandag 25 juni
laatste wandeling 13 augustus.

ELKE DONDERDAGAVOND.
Avondwandeling op het landgoed Den Bramel onder
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.

BEZICHTIGING PARK KASTEEL DE WIERSSE:
12 Vz ha. grote tuin en 70 ha. groot park op
29 en 30 juli. Opengingstijden van 10.00 uur tot 17.00
uur. Honden, ook aangelijnd, worden niet
toegelaten.

DINSDAG 10 JULI:
Gelderse avond op de boerderij 't Schimmel nabij
Kasteel Vorden, verzorgd door Ds. Krajenbrink. Na
de pauze optreden van de folkloristische dansgroep
"De Knupduukskes". Aanvang 20 uur. Entree f 2,50
incl. koffie. '
WOENSDAG 11 JULI:
Orgelconcert. In de N. H. Kerk. Aanvang 20.00 uur
door Dirk Jansz. Zwart uit Rotterdam.

DONDERDAG 12 JULI:
Optreden folkl. dansgroep de Knupduukskes met
medewerking van de Boerenkapel de Achtkastelen
Darpers. Entree f 2,50 incl. krentebrood + koffie.
Terrein: Kasteel Vorden. Aanvang 20.00 uur. Bij
slecht weer in de boerderij.

ZATERDAG 14 JULI:
l Pretty Markt in het centrum van het dorp. Van 10.00
' uur tot 18.00 uur. Gezellige muziek, attracties,

spelen, rommelmarkt en antiek-verkoop.

| ZATERDAG 14 JULI:
l Fietstocht met attracties verzorgd door de
l Knupduukskes. Aanvang 13.30 uur. Vertrek vanaf
' kerkplein.
OOOOOOOQOOOO

Extra voordelige
aanbiedingen

Perziken 1 kiio Zt)9

Sinaasappels 10 voor Z9o

Bloemkool Z69

Weekendreclame BLOEMEN:

1 Gemeng boeketje 395
Het adres voor

EEN FIJN BRUIDSBOEKET

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Algehele voetverzorging

l.v.m. de vakantie 1-7 t/m
31-7 heb ik alleen 's maandags
en donderdags praktijk, maak
daarom tijdig uw afspraak en
wel 's morgens tussen 9.00 en

9.30 uur.

Bij voorbaat dank

R. de Haan Chiropodist
Hoetinkhof89, Tel. 2576

NOG MEER SERVICE
nu ook vrije DIESEL-OLIE
Het ENIGE verschil met een ander merk

is de prijs !!

TANK DAAROM EENS BIJ

AUTO - BOESVELD
Enkweg 5 -7 VORDEN

Coöp Werktuigen Vereniging w

„M.E.D.O.-Ruurlo"
Gevraagd per 1 augustus a.s.

ervaren trekker-
chauffeur-monteur

Aanmelding voor 12 juli bij:

H. Meulenbrugge
Wiersserbroekweg 12, Vorden

„Zeker het proberen waard"

03
O

03
o5

collectie 79

Met leuke, nieuwe modellen
Kom, vrijblijvend, eens kijken
Nu de meeste keus

tennisrackets in de betere merken
o.a. Pinguin, Park-Leich, Slazenger.

lartens
tetdr •lotltrtffendl

Zutphenseweg - Vorden

Grote sortering

D ZWEMBROEKEN
D ZWEMVLIEZEN
D DUIKBRILLEN
D ZWEMBANDEN

SNORKELS

Wapen- en sporthandel

NAartens
Zutphenseweg - Vorden

Administratiekantoor Vorden B.V.
Het administratiekantoor behartigt de admini-
stratie van ondernemers uit het midden- en
kleinbedrijf en de agrarische sector, alsmede de
aangiften voor particulieren.

Naast de uitwerking van de administraties vormt
de begeleiding en advisering van de cliënt op
administratief, automatisering, fiscaal, econo-
misch en juridisch gebied een belangrijk deel
van de werkzaamheden.

Wegens gestadige groei van onze cliën-
tenkring, zoeken wij contact met:

Administratieve
medewerk(ers)

sters
die op basis van hun opleiding en/of ervaring in
staat zijn de door relaties verstrekte gegevens
te verwerken in de voor de cliënt met computer
gevoerde administratie.

Fiscale ervaring is een aanbeveling, doch geen
vereiste. (Voor bepaalde posten kunnen ook
schoolverlaters reflecteren).

Uw sollicitatie zien wij gaarne tegemoet op ons
adres,

Administratiekantoor Vorden B.V.
Ruurloseweg 21,7251 LA Vorden.

machinefabriek bv

fabrikant van machines voor de plaatverwerkende
industrie, zoals kantpersen en guillotinescharen.
Afzet vindt plaats in alle werelddelen.
Safan neemt een vooraanstaande plaats in op haar
gebied.
Zoekt voor haar bedrijf te Lochem,

LTS-ers met ervaring voor de volgen-
de f unkties:

• MACHINEBANKWERKERS

MACHINEMONTEURS
LASSERS CO 2

• DRAAIERS

alsmede medewerkers zonder techni-
sche opleiding voor de f unkties van:

• EMBALLEUR

AFBRAMER

Inlichtingen en aanmeldingen bij de personeels-

chef dhr. J. Keek, Kwinkweerd 11, Lochem
Tel. 05730-3431.

Ook tijdens de BOUWVAKVAKANTIE
(13 juli t/m 4augustus)

GEOPENDzijn wij

ln.de vakantie periode wordt er niet bezorgd.

De openingstijden zijn als volgt:

Maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en
13.30 uur tot 17.00 uur.

Zaterdagmorgen van 9.00 uur tot 12.30 uur.

Tijdens de bouwvakvakantie is er geen koopavond,

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

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



Grote CONFECTIE EN MODE

met vele echte k
als confectie-afdeling

in zowel onze stoffen-
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De bakker
is weer

qpz'n
post

Allemaal weer toe aan het gewone le-
ven?
Mooi - dan is uw Echte Bakker ook
graag van de partij
Op maandag 9 juli is hij weer terug van
vakantie, blakend van baklust en tin-
telend van de voorpret om al die soor-
ten, die hij straks weer voor u mag bak-
ken.
Tot spoedig ziens maar bij uw Echte
Bakker

VANASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384 i

Te koop: Spoed!
tegen elk aannemelijk bod

houten loods
gebruikt voor houtopslag

Met verdiepingsvloer. Afm. 20 x 9 meter hoog
+ 5 meter. Boven geheel dicht - voorkant deu-
ren - onder; 3 zijden dicht - voorkant open - dak-
bedekking; golfplaten.

Kan vrij eenvoudig gedemonteerd worden.

Bijenhof's Fijhout Bewerking B.V.
Industrieweg 2-7251 JT Vorden-Tel.05752-1216

Stuntaanbiedingen

Minolta XG 2
Vcor . 799f-
Minolta XG 1
Voor

Minolta SRTIOOx
Voor

Asahi Pentax MX
met 1:7 objectief + w er..

729,-

foto
Jians
temmink

3-=-=-

BERGOS Extra
Voor slaapkamer en huiskamer

zelf leggen
400 breed OD«" nylontapijt

CoilpOnS meeneemprijzen
Div. maten vraag binnen naar prijzen

Wooncentrum

RuuHo Dorpsstraat 13

's-maandags gesloten - vrijdags koopavond

SLAAPZAKKEN
Div. kwaliteiten voor uw vakantie vanaf 42.50

IKEN WANDMEUBE
Breed

140 ..

150 ..

125.

160

Prijs

930
1575
750

1595
BBBBBBBBBBBB

6%

8%

8%
8-4%

7è%

BONDSSPAARBANK
Rente tot 9 1/4%
Bankgirorekening
Boekjes, direkt opvraagbaar
3 maands termijnboekje met opzegging
6 maands termijnboekje met opzegging
12 maands termijnboekje met opzegging
24 maands termijnboekje met opzegging
36 maands termijnboekje met opzegging
48 maands termijnboekje met opzegging
60 maands termijnboekje met opzegging

Zilvervloot (Jeugdspaarwetboekje)

24 maands vaste termijnrekening
36 maands vaste termijnrekening
48 maands vaste termijnrekening
60 maands vaste termijnrekening

Spaarselect bij opname 1% retourrente
Spaarselect-extra bij opname 2% retourrente

Speciaal voor de jeugd
Vanaf 11 tot 18 jaar, 2% meer rente dan op een
gewoon boekje.
Premie bovendien 5% over max. ƒ . 480,- per jaar.
Vraag de folder voor meer inlichtingen over deze

PIEKFIJNREKENING

Spaarbiljetten aan TOONDER:
2 jaar aankoopbedrag ƒ . 857,35,

£ uit te betalen na 2 jaar ƒ . 1000,-
3 jaar aankoopbedrag ƒ. 788,35,

uit te betalen na 3 jaar ƒ. 1000,- 8fc%
4 jaar aankoopbedrag ƒ. 715,-,

uit te betalen na 4 jaar ƒ. 1000,- 8|%
5 jaar aank^^bedrag ƒ. 642,55,

uit te betalen na 5 jaar ƒ. 1000,- 9^%

• BONDSSPAARBANK
Dorpsstraat 15, Vorden

Dagelijkse renteberekening

Kunsthandel Litorama
Wij zijn tijdelijk

verhuisd
van Dorpsstraat 8 naar
Insulindelaan 11 in Vorden tegenover
de parkeerplaats van Hotel Bakker.

Vrijdag en zaterdag reklame
Heerlijke HAMBURGERS!
lekker tussen een broodje
en op de Barbecue !

gemaakt door:

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

Leif heit maakt
wecken weer leuk
en gemakkelijk
Er is nu een nieuwe manier van wecken, die min-
der tijd kost dan vroeger en een grotere zeker-

heid geeft: de Leifheitmethode. Dat kan op vier manieren: in een gewone
pan, in een snelkookpan, in een ketel of in de oven. Geen ringen, minder
risiko van "open flessen" en 't gaat vlugger. Leifheit brengt u een kompleet
nieuw weckprogramma met erg gezellige weckf lessen met schroefdeksel.
Alle informatie over de beste manier om groenten en fruit te bewaren voor
de winter wordt u graag gegeven door

barendsen
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