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Pretty markt in trek bij vakantiegangers
Voor het bestuur van de Vordense zwem- en poloclub is het telkenjare uitermate
prettig te kunnen konstateren dat de prettymarkt zo bij de vakantiegangers in de
smaak valt. Het bestuur van de plaatselijke VVV is eveneens verheugd over deze
attraktie voor de toeristen, zodat sinds enkele jaren deze prettymarkt is opgenomen
in het VVV zomerprogramma.

De zwem- en poloclub die vrijwel het
gehele jaar door met een aantal zeer
aktieve leden bezig is met het inzamelen
van allerhand spullen organiseerd deze
markt in feite "om den brode", want uit
de opbrengst ervan kunnen weer trai-
ningsmaterialen e.d. betaald worden.
Bovendien slokt de wintertraining in het
zwembad in Eefde ook de nodige centen
op zodat het bittere noodzaak is de
clubkas bij tijd en wijlen flink te
spekken.

Zaterdag 8 juli wordt de prettymarkt
voor het vijfde achtereenvolgende jaar
georganiseerd. Het wordt een markt met
zeer veel attrakties waarbij jong en oud
danig aan hun trekken kunnen komen.
Om te beginnen is er een rommelmarkt-
annex antiekmarkt, waarvoor men enke-
le leuke dingen op de kop heeft kunnen
tikken. Er is een gezellig terras gekreërd
waar men zich tegoed kan doen aan
koffie, limonade, oliebollen, broodjes,

terwijl in de onmiddelijke nabijheid de
barbecue met worst en hamburgers een
ieder het water uit de mond doet lopen.

De boeren kapel "de Achtkastelend ar-
pers" verschijnt in de morgenuren in vol
ornaat om de aanwezigen te "trakteren"
op populaire deuntjes. Voorts zal een
demonstratie worden gegeven van "olde
ambachten" zoals kantklossen, spinnen,
vlechten enz. Een speciale attraktie
vindt er 's middags plaats tussen half
twee en drie uur. Dan kan jong en oud
zich vermaken met "ezeltje rijden".
Geen namaak maar echte ezels willen u
graag meenemen voor een tochtje door
Vorden. Voor de jeugd van Vorden
worden verschillende spelletjes georgani-
seerd met maar liefst 1500 prijzen. Op
het programma staat o.a. eveloppe trek-
ken, balgooien en de grabbelton. Ook
heeft men een soort lotto op het
programma staan met een draagbare
T.V. als hoofdprijs.

Fancy-fair ten bate voor Kranenburgse
jeugd zeer geslaagd
De grote fancy-fair annex rommelmarkt, die zondag de gehele dag is gehouden ten
bate van de Stichting "De Bezige Bij" is een groot succes geworden. Het evenement
werd georganiseerd op initiatief van "De Bezige Bij", die tot doel heeft het jeugd-
gebouw op de Kranenburg in stand te houden en voor de broodnodige restauratie
deze actie op touw zette. Men kreeg hierbij de steun van de Kranenburgse
verenigingen ondermeer Kranenburgs Belang, Krato, de Biljartclub en anderen.

Ook vele Vordense middenstanders en
niet te vergeten te ingezetenen rondom
en in Kranenburg verleenden medewer-
king in de vorm van het beschikbaar
stellen van prijzen en/of oude spulletjes
voor de rommelmarkt. "We hebben
bijzonder goed gedraaid" aldus de ver-
heugde voorzitter van "De Bezige Bij" de
heer Harry Sueters. "Ondanks de regen
was het de gehele dag door druk; vooral
in de morgenuren liep het heel lekker.
In de loop van de middag toen het begon
te regenen moesten we de kegelbaan -
die voor zaal Schoenaker stond opge-
steld - naar binnen halen."

Iedereen hielp mee, de biljartclub ver-
zorgde het prijsbiljarten, leden van
Kranenburgs Belang "exploiteerden" de
kegelbaan, anderen stonden bij de
schiettent, de grabbelton, het bus- en
balgooien en/of verkochten de verse olie-
bollen door enkele dames gebakken.
Daarnaast was er nog het envelop
trekken, munten in water gooien en last
but not least het Rad van Avontuur. "Dit
is wel het grootste succes geweest" aldus
Stichtingsvoorzitter Sueters. Letterlijk
alle prijzen vlogen weg en het rad stond
geen moment stil van liefst van 10.00 uur
v.m. tot acht uur 's avonds, mede dank
zij de stimulerende verkooptactiek van
Henny Sueters-Sessink en Johan Hui-
tink.
Bijzonder gewaardeerd werd het optre-
den van de Vordense muziekvereniging

"Concordia" die 's middags het feest
opluisterde met vele vrolijke klanken.
Ook de zaalhouder de heer Th. Schoen-
aker zette zijn beste beentje voor en
kreeg hiervoor de dank van de organi-
satoren. Het aantal bruine bonen in de
fles was: 1822. Herman Rutgers was er
niet ver van af en werd winnaar. De
naam van de pop die geraden moest
worden was: Ineke. Geen van de deel-
nemers had het bij het juiste eind, zodat
na loting Angela Bos de gelukkige werd.
Bij het schieten werd Bertus Bos met een
hoogste score van 35 punten winnaar.
Hij kreeg een parkiet in een kooi als
prijs.

De gebroeders Schroër uit de Wilden-
borch bleken geoefende biljarters en
sleepten alle vijf prijzen bij het kurk-
biljarten in de wacht. De rommelmarkt,
die buiten de zaal werd gehouden verre-
gende, maar bracht toch nog wel een
redelijk bedrag in het laatje. Al met al
waren de organisatoren best tevreden.

Het netto-eindbedrag dat indirect ten
goede komt aan het jeugdwerk op de
Kranenburg is nog niet bekend maar zal
zeker een flink bedrag vormen. Dit alles
dank zij de eendrachtige samenwerking
van de Kranenburgse ingezetenen, de
verenigingen, de Vordense middenstand
en anderen. Hieruit blijkt de goede
onderling band die er in deze ge-
meenschap is.

Carnavalsvereniging "De Deurdreajers"
nam afscheid van bestuursleden
Hein Huitink 19 jaar actief
Voorzitter Harry Mombarg legt functie
neer
De carnavalsvereniging "De Deurdreajers" heeft een flinke "aderlating" onder-
gaan; dir prominenten bestuursleden, die vele jaren hun beste beentje voorzetten
legden hun functie neer. Dit waren voorzitter Harry Mombarg (meer dan 12 jaar
bestuurslid waarvan de laatste jaren voorzitter), Hein Huitink (vanaf de oprichting
bestuurslid waarvan vele jaren penningmeester) en Fons Sueters, ook vele jaren
bestuurslid. Een en ander vond plaats in residentie zaal Schoenaker waar voorzitter
Harry Mombarg voor het laatst de "hamer zwaaide".

De carnavalspreases wees in zijn ope-
ningswoord op het belang van eendrach-
tige samenwerking tussen bestuur, Raad
van Elf, Dansmarietjes en Club van Elf.
Dit heeft in het afgelopen seizoen geleid
tot een goed verlopen carnaval. In zijn
jaarverslag memoreerde secretaris Paul
Eykelkamp de verschillende activiteiten
van de vereniging zowel binnen eigen
gemeente als daarbuiten. Zijn conclusie
was dan ook dat deze activiteiten ge-

basseerd waren op de intensieve mede-
werking van allen, doch dat met name
de vervulling van diverse functies binnen
de vereniging het bestuur nogal eens
voor problemen zet.

Het financieel jaaroverzicht door pen-
ningmeester Hans van der Linden ver-
meldde een klein nadelig saldo. Hij wees
in een korte toelichting op de vrij grote
financiële risico's, dat een carnaval zoals

de vereniging dit organiseert met zich
meebrengt. De voorzitter stelde dan ook
voor een commissie te benoemen uit alle
groepen binnen de vereniging om te
komen tot een zinvolle discussie en
eventuele voorbereiding voor een organi-
satievorm waarin die risico's ingedamd
en de festiviteiten aangepast worden. Dit
voorstel werd aangenomen.

Bij de bestuursverkiezing waren aftre-
dend en niet herkiesbaar voorzitter
Mombarg en de heren H. Huitink en F.
Sueters. In zijn dankwoord tot de
scheidende bestuursleden memoreerde
voorzitter Mombarg de grote inzet en
het steeds paraat zijn. Een speciaal
dankwoord richtte hij tot Hein Huitink
die als mede-oprichter van de vereniging
19 jaar in het bestuur zitting heeft
gehad. Zijn inzicht en deskundigheid
hebben er zeker toe bijgedragen dat de
vereniging is geworden wat het nu is. De
in een vorige ledenvergadering aange-
nomen procedure dat kandidaat-be-
stuursleden eerst een jaar meedraaien,
had tot gevolg dat nu als bestuurslid
werd gekozen de heer J. ter Beek. Als
kandidaten zullen dit jaar meedraaien
de heren Fr. Kruip en J. Huitink. De
door het bestuur voorgestelde kandi-
daat-voorzitter Hans van der Linden
werd met algemene stemmen gekozen.
Deze dankte in zijn eerste toespraak
voor het vertrouwen, maar wees er tevens

op dat hij deze funcite slechts voor een
jaar zal vervullen. Tevens maakte hij van
de gelegenheid gebruik om afscheid te
nemen van Harry Mombarg als voorzit-
ter. In de 12 jaar dat hij in het bestuur
zitting had in diverse functies, drukte hij
een geheel eigen stempel op de vereni-
ging. Zijn inbreng en inzicht in het
carnavalsgebeuren hebben geleid tot een
zeer sterke uitbreiding van de festi-
viteiten van de vereniging. "Wat mij
echter vooral zal bijblijven is het enorm
vele werk dat hij achter de schermen
heeft verricht" aldus de heer v.d. Linden,
die als waardering voor het vele werk
aan de scheidende bestuursleden een
attentie aanbood.

Tevens nam hij afscheid van de heer J.
van Langen als lid van de Club van Elf.
Vele jaren heeft deze diverse functies
binnen de vereniging bekleed en ook hij
kan terugzien op een vruchtbare periode
bij de Deurdreajers. Namens de Club
van Elf werd door de heer B. Rondeel
dank gebracht aan de heer van Langen
onder aanbieding van een attentie.
Nadat deze geanimeerde vergadering
was gesloten vertoonde Freddy Schmitz
enkele films van de voorbereiding op de
carnavalsoptocht 1978 en de optocht
zelf. Deze vielen bij de aanwezigen erg in
de smaak. Het geheel gaf een goede
indruk van het vele werk dat in de
voorbereiding was verricht.

Vijfde bondstoernooi in Zieuwent werd
modderballet
Heure winnaar in zware klasse winst voor
Eibergen, Twente, Vorden en Erichem
Heure, de "zware jongensploeg" van Bennie Olminkhof uit Borculo schijnt dit jaar
van plan Jfltijn zich kandidaat te stellen voor het nationale kampioulÉgiap touw-
trekken «P 720 kg. klasse. Op het vijfde bondstoernooi, dat zondaflPf druilende
regen werd gehouden in Zieuwent, trokken de acht van Heure zoveel punten bijeen
dat zij niet alleen het dagkampioemc'vap in bezit namen maar tevens hun positie
op de algemene ranglijst verstevigden. De andere favorieten zoals Bekveld, Twente
en Eibe^k hebben een dusdanige achterstand opgelopen datj^Bee in de
resterencHme toernooien moeilijk meer is in te halen.

Op het toernooi in Zieuwent dat door de
plaatselijke touwtrekvereniging DES
werd georganiseerd op het terrein de
Waareize, waren slechts enkele ploegen
afwezig. In de morgenuren was het weer
nog gunstig toen de ploegen afwezig. In
de morgenuren was het weer nog gunstig
toen de ploegen uit de 720 kg, de 560 kg
en de jeugd A, B en C aan de touwen
kwamen. In de zware klasse was TC
Twente na Heure ook uitstekend op
dreef, evenals EHTC dat eervol derde
werd. Bekveld werd vierde. In de 560 kg.
klasse kon Eibergen als winnaar uit de
bus komen en handhaafde Bekveld zich
op de competitieladder als eerste on-
danks een tweede plaats in het dag-
klassement. Bij de jeugd was Vorden in
de A-klasse superieur, en haalde Vorden
B de meeste punten in de B klasse.
Erichem werd algemeen winnaar in de
C-klasse der jeugd.

In de 640 A klasse liep Eibergen weer
enkele punten uit op Bekveld met een
totaal van 14, in de 640 B klasse kwamen
Bussloo en Sportzicht gelijk aan de
streep met 9 punten, terwijl Twente
eerste werd in de 640 Cl en Eibergen in
de 640 C2 afdeling. In de loop van de
middag werd het veld door de aanhou-
dende regen een ware "modderpoel",
waarin het voor de spelers steeds moei-
lijker werd zich op de been te houden.

Niettemin ging het spel door en kon men
tegen vier uur de stand opmaken.

Dankzij een voortreffelijke accomodatie
in de nabije sportzaal, waarin voldoende
was- en kleedgelegenheden waren bene-
vens de opgebouwde tent werd het
toernooi voor wat betreft de organisatie
.een succes.

Diploma uitreiking Chr. huishoudschool

"Hoera, alle 4e klassers zijn geslaagd".
Dit stond te lezen op een groot bord in
de Chr. Huishoudschool te Vorden.
Mejuffrouw Nijhoff zei tijdens de diplo-
mauitreiking in de school, dat zij bij-
zonder verheugd was over het feit, dat
alle 53 kandidaten waren geslaagd.

Maar liefst 35 meisjes gaan door naar
één of andere .vorm van M.H.N.O.; de
anderen zoeken een werkkring en gaan
daarnaast enkele dagen per week een
opleiding volgen.

Er waren bijzonder veel ouders aanwezig
bij deze diplomauitreiking, die vooraf
gegaan werd door een barbecue voor
leerlingen en docenten. Na afloop van de
diplomauitreiking bleven ouders, docen-
ten en geslaagden nog enige tijd gezellig
bijeen. Het viel sommigen kennelijk toch
wat zwaar afscheid te nemen van de
school.

Lijst van geslaagde kandidaten voor het
examen L.H.N.O. 1978
Marjon Abbink, Vorden - Marjan Ad-
dink, Warnsveld - Ria Fokkink, Vorden
- Hennie Gosselink, Warnsveld - Gerry
Haneveld, Vorden - Dirkje Hissink,
Warnsveld - Hirma Jaaltink, Vorden -
Francisca Karelse, Warnsveld - Marian-

ne Kat, Warnsveld - Betsie Korenblek,
Vorden - Erna Lammertink, Warnsveld -
Cilia Lebbink, Vorden - Joke Lebbink,
Vorden - Annelies Lichtenberg, Vorden -
Brigit Lichtenberg, Vorden - Ina Nije-
meisland, Warnsveld - Marietje Riefel,
Vorden - Harriët Schouten, Vorden - Ria
Smallegoor, Warnsveld - Dianne Vink,
Warnsveld - Hennie Vliem, Vorden -
Martien Vliem, Vorden - Doreen Wieg-
gers, Vorden - Anja Wiggers, Vorden -
Anke Wiltink, Vorden - Lia wolfswinkel,
Zutphen - Els Wullink, Vorden - Jannie
Abbink, Vorden - Gerda Bannink, Hen-
gelo - Ankie Bijenhof, Hengelo - Erna
Bijenhof, Hengelo - Wilie Ebbers, Doe-
tinchem - Henni Eggink, Hengelo - Willy
Firing, Hengelo - Hetty Garretsen, Doe-
tinchem - Emmy Gotink, Vorden -
Wilma Groot Roessink, Hengelo - Anja
Halfman, Hengelo - Jet Hartman, Vor-
den - Hennie Klein Gotink, Hengelo -
Betsie Kremer, Hengelo - Carin Lijftogt,
Hengelo - Mieke Maalderink, Hengelo -
Willy ter Maat, Hengelo - Marijke
Nijhuis, Zutphen - Anja Oldenhave,
Hengelo - Caroline van Rijnswou, Ruur-
lo - Herman Stegerman, Hengelo -
Wilma Stegerman, Hengelo - Janny
Tuitert, Gorssel - Jolanda Vels, Hengelo
- Anja Walgemoet, Hengelo - Gerrie
Wentink, Hengelo.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Vriendelijk
verzoek
Kunt u uw opruimings-adver-
tentie voor het volgende num-
mer nu al vast klaar maken?
Ook wij zitten met vakanties
van ons personeel en Contact
moet toch verschijnen.
Bel desnoods even 05752-1404
en wij komen uw copij gaarne
halen.

BURGERLIJKE,
STAND

Gehuwd: H.D. Harmsen en T. Hekkei-
man

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Openlucht-kerkdienst in de Wilden-
borch.
Niets veranderlijker dan het (Hollandse)
weer... Daarom kondigen we op deze
regendag toch maar zonnig het plan van
de Interkerkelijke Evangelisatie Com-
missie aan het plan van de Inter-
kerkelijke Evangelisatie Commissie op
a.s. zondagmorgen 9 juli een kerkdienst
in de openlucht te houden bij de kapel
de Wildenborch. In deze buitendienst
hoopt voor te gaan mej. Renske Cnossen
(Theol. Candidate te Utrecht) De samen-
zang zal door het orgel begeleid worden.
Voor geluidsversterking wordt gezorgd.
Liturgieën worden gestencild en uitge-
reikt. Mocht het weer (Hollands-veran-
derlijk) niet geschikt zijn om buiten te
zitten, dan zal deze kerkdienst gehouden
worden IN de kapel de Wildenborch.

Tweede orgelconcert in Hervormde kerk
In het kader van het Vordens V.V.V.
-zomerprogramma wordt a.s dinsdag-
avond 11 juli om 8 uur het tweede
orgelconcert gegeven op het orgel in de
Herv. dorpskerk te Vorden. Organist:
Ton Zwartkruis uit Nijmegen. Het is de
bedoeling dat ook een trompettist en een
fluittist aan het programma meewerken.
Onder-de-toren is het programma tegen
een kleine vergoeding verkrijgbaar. Na
het concert is er de goede mogelijkheid
elkaar te ontmoeten in "de Voorde",
naast de kerk, achter de kosterswoning
Kerkstraat 15, en wel onder het genot
van een kopje koffie (zie ook de V.V.V
advertentie in dit blad)

Israël-expositie in Hervormde kerk
De Hervormde kerk is ter bezichtiging
opengesteld op donderdagmiddag van
3-5 uur, vrijdagmorgen van 10-12 uur en
vrijdagavond van 7-9 uur. In de dorps-
kerk is ook een Israël-expositie ingericht
Een klankbeeld met 50 dia's geeft ook
een overzich van het land van de Bijbel,
Israël. De jonge staat Israël bestaat dit
jaar 30 jaar: 1948-1978. Voor gasten en
gemeenteleden is het best de moeite
waard om es even te komen kijken.
Nodigend geven we ook dit bericht aan u
door.

^Kerkdiensten!

HERVORMDE KERK VORDEN
9.30 uur Ds. J.C. Krajenbrink. Na de
dienst: koffie in "de Voorde"

KAPEL DE WILDENBORCH
9.30 uur mej. Renske Cnossen, Theol.
Candidate te Utrecht. Openlucht-
kerkdienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

9.30 uur ds. A. S. Timmer Rotterdam
19.00 uur drs. J.L. Drogendijk,
Zevenaar.

R.K. KERK VORDEN

Zaterdag 17.30 uur; zondag
(crèche); donderdag 19.00 uur.

10.30

R.K. KERK KRANENBURG

Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur;
dinsdag 19.00 uur
Spreekuur: Vorden woensdag en
donderdag 18.30 uur; Kranenburg:
dinsdag en vrijdag 18.30 uur.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN

(alleen spoedgevallen)
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. v. Tonger. s.v.p. boodschappen op
zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-
10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. bood-
schappen en dringende konsulten bij de
dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND-, en NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmorgen om 12.00 tot
maandagmorgen 7.00 uur dr. Breukink.
Komende week avond- en nachtdienst
ook dr. Breukink

WEEKENDDIENST TANDARTSEN

Clement van de Poest Zelhem, 08342-
23145
E.F. de Haan Borculo, 05457-1288

TAFELTJE DEK JE

De hele maand juli mevr. Wolters tel.
1262
bellen tussen 8-9 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Berg tel. 6875, bellen tusseri
8.30-9.30 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
in het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8-
18 uur; zaterdags tot 16 uur. Op zon- en
feestdagen 's avonds en in de nacht kan
men aan de apotheekdeur bellen uitslui-
tend voor spoedrecepten.

BEGRAFENISDIËNST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346; b.g.g. 05750-12931.

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp
maandag, dinsdag en vrijdag van 9-9.30
uur. Spreekuur leidster gezinsverzorging
maandag en vrijdag 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 be-
reikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345.

SPREEKUUR OGZO
inspecteur de heer Grootbod, telefoon
05753-1778, elke. donderdag van 17-18
uur in het Groene Kruisgebouw.

BRAND MELDEN
Tel. 05700-16633 b.g.g. 05700-13333



SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5, Vorden. Tel. 05752-1232
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Wij zijn dankbaar om de ge-
boorte van onze zoon en het
broertje van Michiel op 4 juli
1978. Wij noemen hem

Frank
P. Vaneker
G. Vaneker-Pahlplatz

Zutphenseweg 58, Vorden

Onze zaak is wegens vakantie
gesloten

van 15 juli t/m 31 juli
Siemerink „Juwelier"
Zutphenseweg 7, Vorden

Te koop: Yamaha bromfiets 2
jaar oud. Tel. 2464

Gezocht werk voor 5 Vi dag
per week. Brieven onder no.:
18-1 Buro Contact

Voor de liefhebber af te halen
bandrecorder, platenspeler en
microscoop. Raadhuisstr. 10

Gevr. vanaf 15 juli a.s. voor 2
weken vakantie woning of
huisje voor 5 personen door
oud Vordenaar. Nette bewo-
ning verzekerd. Opgave tel.
01891-3047

Gevraagd per 15 aug. +6 uur
huish. hulp per week. Werk-
tijd in overleg. Mevr. Klein
Bramel de Bongerd 15
Telefoon 2405

Te koop: nieuwe aardappelen
Scheffer, Delden
Telefoon 05752-l 333

Te koop i 2 ha kuilgras
briefjes inleveren voor maan-
dag-middag 2 uur bij
A.J. Vruggink, Deldense-
broekweg 3 Vorden

Te koop jonge konijnen
(hollandertjes) Henry Eskes
Deldenseweg 7

Verloren vrijdag j.l. + 4 uur
zilveren kettinkje met medail-
lon waarin babyfoto, vanaf
Enkweg via Burg. Galleestr.,
Nieuwsrad, Beatrixlaan naar
Staringstraat, tegen beloning
terug te bezorgen Enkweg 12
Telefoon 2373

1 solex, als nieuw met wa ver-
zekering, l puch, 3 versnel-
lingen. 2 dames fietsen.
2 meisjes fietsen 7-10 jaar.
l kinderfiets 4-6 jaar. 2 kinder
fietsen 6-8 jaar. l jongens-
fiets 7-10 jaar. l dames fiets
met handremmen. 2 heren
fietsen, nieuw-overjarig, spec.
prijs. Fietsenbedrijf
Tragter Zutphenseweg

Te koop: aardbeien ook ge-
schikt voor de diepvries, op
bestelling. Tel. 05752-6659
H. Weenk Schuttestraat 12,
Vorden

GRATIS FILM
Bij ontwikkelen en afdrukken
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden. Tel. 1301

Te koop:
Mazda 13004deursb.j. 1976
Mispelkampdijk 3
Vorden, tel. 2615.

Te koop: alle soorten kool,
knolraap, sla, prei, selderie,
peterselie en bieslook-planten
D. Klein GeltinkT Schutte-
straat l, Vorden.

HENDRIK VAN DE BIEMEEZE
en
MIENTJEN VAN DE VIEFSPRONG

geven u mede namens hun familie kennis van hun
voorgenomen huwelijk. De voltrekking zal plaats
hebben te Vorden op dinsdag 11 juli 1978.

U wordt met uw gezin beleefd uitgenodigd op ons
huwelijksfeest.

Opstelling van de trouwstoet 's avonds om 19.00 uur
op het marktplein.

Mede op verzoek van onze familie trouwen wij
ouderwets dus zoals dat voor + 100 jaar geleden
gebeurde. U kunt de optocht bezichtigen en u daarna
aansluiten om gezamenlijk bruidegom en bruid en
wederzijdse ouders af te halen.

Daarna gaan we met ons allen naar het gemeentehuis
'Kasteel Vorden" waar het huwelijk zal worden
voltrokken door de ambtenaar van de burgelijke
stand, Willem van de Bolderhorst.

U brengt geen cadeau mee, maar betaald gewoon
entree waarvoor u een prachtavond krijgt
aangeboden.

Dankbaar en blij maken wij u bekend dat onze ouders

H. B. ZWEVERINK
en
J. B. ZWEVERINK-MEERBEEK

D. V. op vrijdag 7 juli a.s. 12'/2 jaar getrouwd zijn,
Gracia, Reiniera, Stephan.

Vorden, juli 1978
DeHanekamp 19

Receptie van 19.00 uur tot 20.00 uur in
Dorpsstraat W te Vorden.

Inplaats van kaarten

Op 13 juli vieren wij ons 25-jarig huwelijksfeest met
kinderen en kleinkind

JOH. RIETMAN
J. G. RIETMAN-RUITERKAMP

Vorden, juli 1978
Baakseweg 3

Receptie van 14.30 tot 16.30 uur in Café-restaurant
„Concordia" te Hengelo (Gld.)

Op woensdag 12 juli a.s. hopen wij met familie en
vrienden ons 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

Om 14.00 uur is er een Eucharistieviering uit dank-
baarheid in de parochiekerk St. Willibrordus te Vier-
akker.

J. A. HELMINK
J. H. HELMINK-MENTINK

Vierakker, juli 1978
Vierak kersestraat weg 49

Receptie van 15.15 tot 16.30 uur in het Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

Willen de winkeliers die gebruik wensen
te maken van

een kraam
tijdens de braderie
op20julia.s.,

voor 12 juli contact opnemen met
J. T. Dolphijn, Kerkstraat 1, Vorden
tel. 1313.

Tegen een kleine
vergoeding een heel jaar rijden
zonder risico (&)\ Au£ivö0 aooo

Ons occasionaanbod:

VW POLO Extra
Marsrood 15.000 km. Maart 1977 f 10.500,-
VWGOLFL
Rood 53.000 km. November 1974 f 8.000,-
AUDI100L + Gasinstallatie
Oranje 45.000 km. April 1976 f 9.200,-
AUDI60L
Beige 82.000 km. April 1971 f 1.850,-
AUDI SOLS
Marino geel. 60.000 km. Juli 1976 / 11.250,-
GOLF L + Achtemjftwisser
Marsrood 11.000 km. April 1977 f 13.600,-
CITROËN Dyane 6 Comfort
Beige 17.000 km. Maart 1977 / 7.650,-
DATSUN CHERRY
Groen 21.000 km. December 1976 f 8.650,
MINI CLUBMAN 1100
Rood 90.000 km. November 1974 / 3750,-
VWGOLFLS
Geel 58.000 km. Augustus 1974 f 8200,
VW PASSAT LS VARIANT
Geel 100.000 km. Augustus 1974 f 6900,
VWGOLFL
Marinogeel. 68.500km. Mei 1975 f 9150,-
VWGOLFS
Sign. Geel 80.000 km. Oktober 1974 f 7100,-
VW PASSAT SL
Groen 70.000 km. Mei 1975 f 8950,-
VW GOLF L Diesel Schuifdak + achterruit-
wisser. Geel 79.000 km. Mei 1977 f 13.600,
PICK-UP DUBB. CABINE
Grijs. 80.000 km. April 1973 f 1500,-

Aanbieding van de week:
Goede caravantrekker en ruime vakantieauto
OPEL REKORD1900 L - 4 deurs - trekhaak

Bruin metall. - 50.000 km - December 1975
1e eigenaar f 9750,-

Uw V W en
Audi-dealer

autobedrijf
HUITINK

irpsstraat 14-16

RUURLO
Telefoon 05735-1325 HUITINK

AUTOBEDRIJF-RUURLO

0000 Goed gegarandeerd
dus gegarandeerd goed

Monuta Stichting
Voor Uw laatste eervolle verzorging

A. G. Berendsen, Christinalaan 6, Vorden.
Tel. 1844

Wenst U inlichtingen over de eervolle
verzorging en unieke verzekeringsvoor-
waarden van de Monuta Stichting?

Schrijf dan Uw naam en adres op een envelop (geen
postzegel) en richt die aan

MONUTA STICHTING
Antwoordnummer 35, Vorden.

Geslaagd of overgegaan?
Bepaal dan zelfde prijs van je Seiko.

Met je cijferlijst....
Geslaagd of overgegaan?

Gefeliciteerd! Wil je als beloning
een horloge, kies dan een Seiko.
Heb je meteen een der beste
wereld merken te pakken. Plus een
originele beloning van Seiko zelf:
De prijzen van deze, plus nog een
aantal modellen uit de Seiko-

kollektie '78 worden lager
naarmate je examen-
of overgangs-cijfers
hoger zijn.

Op naar de officiële Seiko dealer
dus. Want ook daar zul je slagen. Met
vlag, wimpel én op een aantal
modellen 'n speciale prijs... Vergeet je
je cijferlijst niet? De Seiko dealer
vertelt je er alles over.

Dameshorlote
Exklusief model
Handopwinding

Normale Prijs

195r

Dameshorloge
Handopwindinng

Sportief model

Normale Prijs

2Z5r

Digitaal Chronograaf
Dag- datumaanduiding

Waterwerend

Normale Prijs

395.-

Automatisch
herenhorloge

Dag- datumaanduiding
Waterwerend

Normale Prijs

165r

Automatisch
herenhorloge

Datumaanduiding
Waterwerend.

Normale Prijs

198.-

Alle «oorten
bouwmaterialen In

steen, kunststof «te.
Grot* kollektia

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavulzeh: 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 betonroostert,
voederbakken etc.
Zand, grint, cement.

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

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

r Besteed uw

vakantiegeld)
goed.

Koop een keuken bij

In de bouwvakvakantie
showroom geopend van
9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

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

Accountantskantoor Gelderland
Zaadmarkt 95, Zutphen

Wijziging zitdag te Hengelo
Met ingang van juli wordt de maandelijkse

zitdag
verplaatst naar de 1e woensdag van de
maand, te beginnen met 5 juli a.s.

De zitting zal worden gehouden van 8.30 - 12.00 uur, zoals
voorheen, in "Ons Huis".

Indien gewenst kunnen vooraf telefonische afspraken wor-
den gemaakt.
Daarvoor kan gebeld worden 05750-13440.

KOHLER-WISSINK
Horlogerie - goud - zilver - optiek Spalstraat 15, Hengelo (Gld.). Tel. 05753-1374
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u hoeft voor 't Mepa! servies
echt niet te gaan kamperen, mevrouw
Als u nu zo weg bent van dat prachtige Mepal serviesgoed, nou dan
koopt u het toch? De hele kollektie borden, kopjes, schalen, bekers en
noemt u maar op vindt u bij Barendsen. Erg mooi van kwaliteit en
kleuren en onbreekbaar. Ideaal voor kampeerders, maar ook voor
gebruik in huis.
Barendsen helpt u om het huishouden prettiger te maken!

ZUTPHENSEWEG 15
VORDEN

TEL. 05752-1261 barendsen

HENGELO(GLD)fÊL.Ó5753 -1461

Dansen
9 juli

Rowdies
4 BARS VOL GEZELLIGHEID

NU OVERAL AIR-CONDITIONING

Citroëndealer

RUESINK RUURLO
DOOR INRUIL VERKREGEN

EUROCASIOII

1977
Citroen CX 2400 Palles
autom. airconditioning
Citroen CX 2400 Pallas
Citroen GS Club Break
CitoënGSCIub2x
Citroen 2 CV 6 2 x
Simca 1100 GLX 4-deurs
VW Passat LX

1976
Citroen CX 2400 Pallas
Citroen CX 2200 D
Citroen G Special
Citroen GS Club
Citroen Dyane 6
Citroen 2CV4
Citroen 2CV6
Citroen 2CV4 Special
Volvo 245 DL Stationcar
Fiat 127 S

Inruil en financiering en leasing
Citroen-automobielen
utt voorraad leverbaar.

1975
Citroen Dyane 6
Citroen 2CV4
Citroen G Spec. 2x
VW Passat Stationcar
Renault 4
Alfa Sud
Dyane 4
Renault 16 TS automaat
Vauxhall Chevette
Fiat 127
Ford Taunus
Alfa Sud Tl

1974
Fiat 127
Simca HOOTourist
VW Passat
Simca 1100 Spec.
Citroen 2CV4
Morris Mini clubman

1973
Citroen AK 400
Citroen GS Club
Citroen Dyane 6
Citroen AMI Super
Simca 1100 Spec.
Simca 1301 S

1972
BMW 2500
Citroen Dyane 6
Citroen Dyane42x
Citroen 2CV4
Simca 1100LE
Fiat 850

Automobielbedrijf A. RUESINK
Verkoop en tankstation Borculoseweg 21, Ruurlo

Reparatie-af d.: Nijverheidstr. 3, Ruurlo
Tel. 05735-1753

Dag en nacht geopend
en 4 et. KORTING OP BENZINE

2 et. op LPG en DIESELOLIE

VRAAG OOK ZO'N KREDIETKAART

EUROCRSIOll

Waarom zou u uw trouwdag, die zo romantisch begint
in het gerestaureerde kasteel, niet in dezelfde stijl
voortzetten in „'t Pantoffeltje"? Voor de prijzen hoeft u
het zeker niet te laten . . .

bodeaa

tllttitoflfettie

OPEN HAARD BLOKKEN ,
Branden plm. 2'/2 uur.

ƒ 2,95 per stuk
^EUNE
Bpiiverhei

Airconditioned Vorden - Telefoon 05752-1519 of 1770

ijyerheidsweg 4, Vorden

Te koop gevraagd:
antiek en grootmoederstijd-
artikelen, klokken, kasten
kisten, stoelen, klaptafel
en boerenantiek.

M. J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G.

INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V.

SUPER
nog weer goedkoper, dan
u denkt.

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

Voor al uw binnen
en buiten zonwering

Ruurlo 05735 2314 ALUMINIUM
JALOUZIEËN
breed 150,
hoog 150 , 62,-
IDEM
250 breed,
180 hoog.. 106,-

ZEER SNELLE
LEVERING

IM. Klasse zonwering

ZONWERING-INDUSTRIE
Spoorstraat 37, Dieren

ALUMINIUM
ZONNESCHERMEN
breed 200,
uitval 110 .

IDEM
breed 300,
uitval 110 .

295,

425,

CEOU
MEUBELEN

Zutphenseweg 24

VORDEN
Tel. 05752-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

Voor een
zeer persoonlijke

bediening op 1600 m2

meubeltoonzaal

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

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

Landbouwmechanisatiebedrijf

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

Welkoop biedt
ruime keus,

maar!
WCll[00|l wclkooi»

nuttige vakantiebestedingen voor thuisblijvende
doe-het-zelvers.

Makita dubbel geïsoleerde
vlakschuurmachine
Schuurt grote vlakken snel

glad. En goed!
Normaal f 122̂ 5<T Knalprijs

Inclusief 6 vel schuurpapier

Popgaz brander
met minidrukregelaar
en elektrische ont-
steking plus 'n gratis
gasvulling.
Van f 66.40
Welkoop aktieprijs

Alabastine
kwasten reiniger
in pakketaanbieding
De oplossing voor vuile
kwasten en rollers,
plus driedubbel
kwastenvoordeel:
•*• puntkwast no 4
* puntkwast no 12
* platte vernis-

kwast 2"
Pakketaanbieding
all-in, normaal i&€ff
Welkoop aktieprijs

Hobby karweiladder
2 x 12 sporten.
Aluminium... dus licht.
Goedgekeurd arbeids-
inspectie, hoogte
ingeschoven 390 cm,
uitgeschoven 685 cm.
Van f 4&T.-,
Welkoop aktieprijs

Welkoop ideeënhoek
Houtveredeling voor de doe-het-zelver,
modern en duurzaam o.a. Cronolin en
Touwen. Plamuur wit, droogtsnel, goed
schuurbaar f 4.38 Glassnijder met
6 snijrollen f 6.50 Plakspaan, bladmaat
28 x 12 cm, scherpe hoeken f 12.75
Schuurbord, met duurzaam multiplex
blad, houten handgreep f 8.15

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

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



Donderdag 6 juli 1978
40e jaargang nr. 18 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Willem Oldenhave
schutterskoning van volksfeest Delden

Geslaagd

Willem Oldenhave is zaterdagmiddag
uitgeroepen tot schutterskoning van het
jaarlijkse Volks- en buurtfeest te Del-
den. De vijfde ronde van het vogel-
schieten was nauwelijks begonnen (er
waren 52 deelnemers) of hij wist met een
welgemikt schot de vogel naar beneden
te halen. Zijn vrouw Wilma Oldenhave-
Peppelman werd uiteraard de koningin
van het feest.

Het traditionele Volks- en buurtfeest,
dat de laatste jaren door een aantal
jongeren uit Delden wordt georganiseerd
begon vrijdagavond al met de opvoering
van de plattelandskomedie in drie be-
drijven "Amor richt zijn pijlen zelf' in de
grote feesttent op het erf van boerderij
Hummelmk. Voor dit stuk, geschreven
door de heer Eggegoor bestond een grote
belangstelling. Het werd gespeeld door
vijf heren en vijf dames, allen leden van
de buurtvereniging. Het stuk liet de
aanwezigen zien en horen in welk een
situatie ouders terecht kunnen komen
als zij zich gaan bemoeien met het
zoeken van een levenspartners voor hun
kinderen.

Practisch alle plaatsen waren bezet toen
voorzitter Jan Hummelink een kort
welkomstwoord richtte tot allen, spe-
ciaal het toneelgezelschap en loco-burge-
meester en wethouder de heer G.J.
Bannink. De heer Bannink, die de met
vakantie zijnde burgemeester mr. M.
Vunderink verving, deelde mee dat de
buurtschap Delden steeds een bijzonde-
re belangstelling geniet van de zijde der
gemeente. Men is thans bezig met de
renovatie, onder meer de wegenverbe-
tering enz. Hij zou het erg op prijs
stellen als er in de toekomst nog een
raadslid uit de buurtschap Delden zou
komen.

Vervolgens kwam men op de planken
met "Amor richt zijn pijlen zelf', dat
vlot en zonder haperen werd vertolkt.
Een en ander onder regie van Henk
Rouwenhorst. Zij kregen een hartelijk
applaus voor het vertoonde spel, terwijl
voorzitter Hummelink alle spelers en
speelsters benevens regiseur en souffleur
persoonlijk bloemen overhandigde. Za-

terdag was het de dag van het eigenlijke
Volksfeest, dat door goed weer werd
begunstigd. Er was veel animo voor de
volks- en kinderspelen. Bij het vogel-
schieten loste Henk Groot Roessink, als
koning van 1977 het eerste schot.
Willem Oldenhave werd koning en later
op de avond gehuldigd met zijn echt-
genote Wilma, die koningin werd.
De verdere uitslag van het vogelschieten:
2 Henk Groot Roessink (kop); 3. Jan
Besselink (rechtervleugel); 4. Karel Oos-
tendorp (linkervleugel); 5. Trees Hum-
melink (staart).
De lengte van de worst was 3.86 mtr. Jan
Eulink was er het dichtst bij met 2,90
mtr. en mocht de worst mee naar huis
nemen.
Verdere uitslagen volksspelen: Vogel-
gooien dames 1. Marga Hummelink
(romp); 2. Riek Jansen (kop); 3. Henna
Tiessink (rechtervleugel); 4. mevr. Ba-
rink (linkervleugel); 5. Hennie Humme-
link (staart)
Dogcarrijden dames: mevrouw Vliem; 2.
Gerda Regelink; 3. Marga Hummelink
Kegelen (dames en heren): 1. J. Arend-
sen; 2. Toon Hummelink; 3. Gerrit
Rossel (120 deelnemers)
Stoelendans: 1. Wilma Kerseboom; De
poedelprijs was voor Jan Brummelman.
Schijfschieten (vaste baan) 1. Rinus Pel-
grum; 2. B. Rossel; 3. H. Scheffer.vrije
baan 1. B. Rossel; 2. H. Scheffer; 3. R.
Pelgrum.

Kinderspelen meisjes 6-9 jr. busgooien:
1. Karin Krijt; 2. Marianne Eskes; 3.
Willeke Onstenk.
Meisjes 10-12 jr. busgooien: l Dorothé
Besselink; 2. Alie Walgemoet; 3. Johnnie
van Zijtveld.
jongens 6-9 jr. doelgooien: 1. Ronald
Besselink; 2. Gert Jan Schutte; 3. Michel
Besselink.
Jongens 10-12 jr. doelgooien: 1. Henri
Eskes; 2. Richard Hulshof; 3. Wim
Rietman

Zaterdagavond was het druk en gezellig
op het slotbal met muzikale medewer-
king van The Hurricanes. Dank zij de
goede onderling gemeenschapszin van
de buurtschap Delden is dit feest weer
een succes geworden.

Vierde crosstoernooi De Graafschaprijders
De Vordense Auto- en Motorclub De
Graafschaprijders heeft op het eigen
circuit in Delden voor haar leden een
groot crosstoernooi georganiseerd. Het
waren de vierde onderlinge wedstrijden,
die meetellen voor het algemeen klasse-
ment. Om de jeugd op te vangen waren
er ook voor de jongere leden aparte
wedstrijden georganiseerd op bromfiet-
sen tot en met 50 cc. In deze afdeling
was de animo groot (25 jongeren in de
leeftijd van 12-16 jr)

De uitslagen waren als volgt:
A-klasse (startbewijshouders KNMV) 1.
H. Hellegers, Hengelo op Maico; 2. H.
Memelink, Steenderen, Suzuki; 3. G.
Lichtenbarg, Vorden, Maico; 4. M.

Visser, Vorden, Maico; 5. H. Stapel-
broek, Wichmond, Maico; 6. B. Eilan-
der, Vorden, Suzuki.
B-klasse (alle overige rijders) 1. J. klein
Brinke, Vorden Maico; 2. J. Koop,
Warnsveld, Montesa; 3. G. Wentink
Vorden, Montesa; 4. T. Seesing, Henge-
lo, bultaco; 5. H. Groot Nuelend, Vor-
den Suzuki; 6. H. Willemsen, Hengelo,
SWM; 7. G. Bannink Ruurlo, Maico.
Klasse jeugd (bromfietsen t.m. 50 cc) 1.
R. Helmink, Wichmond, Zündapp; 2. I.
Wullink, Zutphen, Puch; 3. W. Arend-
sen, Hengelo, Kreidler; 4. B. Bous,
Zutphen, SWM; 5. N. Bouwmeister,
Vorden Kreidler; 6. G.H. Bosch, Henge-
lo, Puch; 7. E. Bulten, Vorden, Kreidler.

Aan de R.I.V.A. te Arnhem slaagde
Ada Bennink voor de opleiding zwak-
zinnigen verpleegkundige.

Geslaagden
landbouwschool
J.W.G. Berendsen, J. Eppink, J.W.M.
Sesink (Steenderen); E.B. Bergvoet (m)
(Keijenborg); E. Bossenbroek, J. van
Groeningen, R.J. Tempelman-Plat, A.
Teunissen (Warnsveld); T.W. Brummel-
man, W.F. Eskes, R.W. Hendriksen,
G.W. Lenselink, J. Ottens, J.W. Reu-
sink, A.G.R. Tolkamp, G.W. Voskamo
en M. Willems (m) (Vorden); W. van
Drie (Doetinchem); D.J. Heinen, A.P.F,
van der Melen, J.G. Meijen (m), H.W.
Reijmes, P.J. Rossel, J. Verbeek, H.
Terwel (Zutphen); F.J.M. Hilderink,
H.H.J. Lubbers, A.J.M. Zents (Hengelo);
G.J. Jansen (Zelhem); E.G. Kolsteeg,
A.E.J. Velthuis (Lochem); J.W.C. Kok
(Doesburg); G. Loman, L.A.M. Rouwen-
hor.st, G.J. van Til (Vierakker); H.E.
Schouten (m) Empe; G. van Tongeren
(m) (Deventer)

Voor het diploma melken P1A3 slaag-
den:
D.J. Heinen, R.W. Hendriksen, F.J.M.
Hilderink en G.W. voskamp.

Voor het diploma melken volgens het
doorloopsysteem slaagden:
J.W.G. Berendsen, C.J.M. Beunk, W.
van Drie, G.J. Jansen, G.W. Lenselink,
G. Loman, H.H.J. Lubbers, M.F.H, van
Lulofs Umbgrove, J.W. Reusink, A.
Teunissen, G.J. van Til, A.E.J. Velthuis
en A.J.M. Zents.

Voor het diploma booglassen voor be-
ginners slaagden:
W.F. Eskes, R.W. Hendriksen, F.J.M.
Hilderink, G.W. Lenselink, H.W. Reij-
mes, J.W. Reusink, A. Teunissen, G.J.
van Til, A.E.J. Velthuis, A.J.M. Zents.

Voor het diploma typen slaagden:
Mevr. A. Kappert-Bruggeman, E.B. Ber-
gevoet, G.J.M. Beunk, E. Bossenbroek,
T.W. Brummelman, J. Eppink, J. van
Groeningen, R.W. Hendriksen, F.J.M.
Hilderink, H.M. Imhoff, G.J. Jansen,
E.G. Kokteeg, H.H.J. Lubers, H.W.
Reymes,^|f. Ruesink, H. Terwel (m),
A.G.R. Tolkamp, H. Verbeek (m), G.W.
Voskamp. M. Willems (m).

Wer£roep zieken-
bejaardenbezoekers
In de parochies Vorden en Kranenburg
is opgericht een werkgroep "Zieken- en
Bejaardenbezoekers Kranenburg-Vor-
den". Het is de bedoeling om 65-plussers
alleenstaanden en/of langdurig zieken
van tijd tot tijd een bezoek te brengen,
indien dit op prijs wordt gesteld. Dit
bezoek bestaat uit een doodgewoon
praatje over ditjes en datjes; ook kunnen
enkelen van de groep gaan wandelen
met de ziek-bejaarden, het praatje komt
dan vanzelf wel. Zij die in aanmerking
willen komen kunnen contact opnemen
met mevrouw Gal-Lichtenberg of mevr.
Van Overbeeke.
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OPRUIMING - OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING

OPRUIMING
OPRUIMING
OPRUIMING
OPRUIMING
OPRUIMING
OPRUIMING
OPRUIMING
OPRUIMING

tcKtiel en mode
/chooidermctn

raadhuisstraat tel. 1367 vordert
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OPRUIMING
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OPRUIMING
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OPRUIMING OPRUIMING - OPRUIMING
OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING
OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING
OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING
OPRUIMING - OPRUIMING OPRUIMING
OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING
OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING

Maandagsmorgens gesloten
Woensdagsmiddags gesloten
Zaterdag na 16.00 uur gesloten
Vrijdagavond koopavond
van 19.00 tot 21.00 uur

•̂•̂ ^^ •̂̂ ^^^^^^^^ •̂•̂ ^^^^ •̂̂ •••̂ •̂••̂ ^ •̂̂ •̂ ••••̂ •̂ •̂•̂ ^^^ •̂••̂ ^^^^ •̂•••••̂ •̂•̂ •̂̂ ^H

Drie Dolle Dagen
Bij Wim Polman... én wij beloven u...
Het wordt een echte woonhappening

Wanneer en waar?
Donderdag 13 juli 8.00 -18.00 uur
vrijdag 14 juli 8.00-21.00 uur
zaterdag 15 juli 8.00 -16.00 uur

in het voormalige JEUGDCENTRUM
Insulindelaan 4
Vorden

In een gezellige marktsfeer maakt u
kennis met dolle aanbiedingen in:
zitmeubelen - eethoeken - bergmeubelen
kleinmeubelen - kunstnijverheid - gordij-
nen - vitrages - beddegoed - vloerbedek-
kingen en coupons.

inter-style
VORDEN, Dorpsstraat 22
Tel. 05752-1314

WARNSVELD, Rijksstraatweg 108
Tel. 05750-17332

U komt
toch ook?

UITNODIGING:
Op woensdag 5 juli a.s. hopen wij onze

vergrote verkoop-
BLOEMENKAS
te openen.

Ter gelegenheid hiervan nodigen wij U
uit om 's-avonds een kijkje te komen
nemen van 6 tot 9 uur, onder genot van
een drankje en hapje

Fa. Wijnbergen&Zn.
Kerkstraat 6, Hengelo Gld.

Op donderdag 6 juli wordt in de boerde-
rij van Kasteel Vorden een optreden ver-
zorgd door de

folkloristische dansgroep

„DeKnupduukskes"
Aanvang 20.00 uur

Entree f 5,- p.p. incl. koffie en krentebrood.

Tevens zal de boerenkapel

„De Achtkastelendarpers"
aanwezig zijn om enigerlei op muzikaal gebied
te laten horen

V. V. V. Vorden

VISSER
VERBOUWT
dus het is wel even behelpen....
De optimale koopjes kunnen wij u niet
in onze etalage laten zien.
Maar in de zaak wel, dus....
het ligt en hangt voor u klaar
Komt u maar



v y
Vorden

WV Zomerprogramma
1978
V.V.V. KANTOOR
Dorpsstraat 6 telefoon 05752-1342
Geopend: Dagelijks van 8 tot 18 uur; woensdags van
8 tot 12.30 uur; zaterdags van 8 tot 16 uur.

ELKE WOENSDAGMIDDAG:
Achtkastelenfietstocht onder deskundige leiding.
Vertrek om 13.30 uur vanaf het marktplein. De kosten
bedragen f 2,- p.p. beneden 16 jaar f 1,--. Te
beginnen woensdag 14 juni, laatste tocht 30 augus-
tus.
Bij de plaatselijke rijwielhandelaren zijn fietsen te
huur. Barink tel. 1274; Kuypers tel. 1393; Tragter tel
1256.
Bij slecht weer zal er voor een alternatief gezorgd
worden, in de boerderij bij Kasteel Vorden.

BEZICHTIGING PINETUM (landgoed de Belten)
Particuliere pijnbomen verzameling van 1500 ver-
schillende soorten. Rondleiding door de eigenaar Jhr.
Mr. Feith. Beperkte deelname. Opgave bij het V.V.V
kantoor. Kosten f 2,50 per persoon. Geen kinderen
jonger dan 12 jaar. Geen honden, ook niet aangelijnd.
Catalogi è f 5,00 verkrijgbaar bij het WV-kantoor.
Data: 9 en 23 juni, 7 en 21 juli, 4 en 18 augustus, 1 en
15 september. Aanvang 19.00 uur.

DONDERDAG 6 JULI:
Optreden van de folkloristische dansgroep "De
Knupduukskes" Achterhoekse verhalen door me-
vrouw Beckers uit Bredevoort. Aanvang 20.00 uur.
In de Boerderij van Kasteel Vorden. Entree f 5,- p.p.
inc. koffie en krentenbrood.
Tevens optreden van de Boerenkapel "Achtkastelen
darpers"

ZATERDAG 8 JULI:
Prettymarkt in het centrum van het dorp. Van
10.00 uur tot 18.00 uur. Gezellige muziek, attracties,,
spelen, rommelmarkt en antiekverkoop.

DINSDAG 11 JULI:
Orgelconcert.

DINSDAG 11 JULI:
Grote boerenbruiloft op de boerderij 't Schim-
mel nabij Kasteel Vorden. M.m.v. "De Knup-
duukskes" en "De Achtkastelendarpers" uit Vorden.
De bruiloftstoet vertrekt om 19.30 uur vanaf het
gemeentehuis. Kasteel Vorden. Kaarten in voorver-
koop bij het V.V.V. kantoor. Eventueel 's avonds aan
de boerderij. Kosten f 6,00 p.p. incl. koffie met
krentewegge en een brandewientjen met suuker.

KAMPEREN
— Campinggas

voor verlichten, verwarmen en
koken

Tafels, stoelen,
vouwbedden

Rubber luchtbedden
Topmerken Semperit en
Palma

Lichtgewicht slaap-
zakken met acryl, terlenka
of donsonil vulling.
Nieuwe dessins

Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg - Vorden

w JBb

in onze grandioze opruiming
met minuscule prijsjesï

De prijzen die nu op onze prijskaartjes staan brengen iedereen in een opgeruimde
stemming. Kom ze maar eens vlug bekijken en grijp uw kans voor het te laat is.

13 JULI IS HET ZOVER. Hier enkele, uit de vele aanbiedingen.

.v*

Bken Slaapkamer zonder kast van 1764,- voor ..f 990,-

Bketl bankstel gebl. kussens van 2630,- voor / 1990,

Bken bankstel gebl. kussens van 2710,- voor / 2190,

3-2 ZJtS bankstel geheel bekleed van 2570,- voor. f 1990,-

3-2-1 ritS bankstel geheel bekl. van 2846,- voor .f 2275,-

3-2-1 ZltS bankstel geheel bekl. van 2490,- voor ./ 1950,-

Zolang de voorraad strekt

nyjODlapijt 400 breed. Zelf halen en leggen. P. mtr... 25,00

Verder vele coupons in

vloerbedekking en oordijnstoffen

En l O A) KOrtUlCJ op alle in voorraad zijnde goede-
ren. Betaling contant.

De goedkoopste
persoonlijke lening

bed ra a
5.000

10.000
12.500
15.000
20.000

maandelijkse bedragen
36

167
325
404
483
644

48
132
255
317
378
505

60
115
213
265
316
421

72
104
196
245
293
388

9?
86

161
201
241
318

De goedkoopste 2e hypotheek

j
Gevoli

Pee
Deventerst
Apeldoorn
Tel.055-2&

maandelijkse termijnen
bedrag
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000

72
JfJQO
•bo
f549

729
1 908

96
155
300
444
589
734

120
134
258
382
505
629

•nachtigd Financieringskantoor

*k en De Heus
raat 84 hetGulik12

Vorden
3613 Tel. 05752-2230

administraties
verzekeringen

dorpsstraat 20 - vorden
05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens

verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

MEUBELEN
TAPIJTEN
GORDIJNSTOFEN
MATRASSEN ENZ.

WONINGINRICHTING

ANKERSMIT
Groenloseweg 9 - Telefoon 1239 RUURLO

mijn eerste bank
was de Spaarbank,
en ik blijf erbij!
Toen mijn enige vervoermiddel nog maar
'n zeepkist was, was ik al 'klant' van de
spaarbank. En dat ben ik sinds mijn eerste
spaarbankboekje gebleven. Ook nu ik met
vakantie ga stap ik naar de bank, waar m'n
salaris heengaat. Want voor mij is het niet bij
sparen gebleven. Ik regel al mijn geldzaken!
Die reis was gauw versierd. Peseta's in

kontanten, Eurocheques en een reis- en bagageverzekering. M'n 'dure' postzegelverzameling
en waardepapieren de kluis in. Ons kan niks gebeuren! En omdat ik er toch was schreef ik gauw
nog evei^fcit betaalopdrachten uit voor lopende rekeningen. Daar is die bankgirorekening
ideaal vJ^pMijn eerste bank was de spaarbank, en ik blijf erbij, waar de reis ook heengaat!

ook voor m'n buitenlands geld
•» •

BONDSSPAARBANK
Alle zaken voor alle mensen.

Dorpsstraat 15 - Telefoon 1988

DAGELIJKSE RENTEBEREKENING

ADMINISTRATIEKANTOOR
VORDEN B.V. Dir. B. H. J. deRegt

VOOR EEN DESKUNDIGE VERZORGING
VAN UW GEHELE ADMINISTRATIE

Als U problemen hebt met Uw boekhouding, dan verwerken wij die graag voor
U per computer. Wij kunnen U snel, zo nodig zeer snel, informeren over de
stand van zaken.
Als U problemen hebt op belastinggebied, dan zal één van onze belastingspeci-
alisten U graag van dienst zijn.

Als U over een andere ondernemingsvorm denkt, bijv. aan een B.V., dan be-
schikken wij over een zeer ruime ervaring in het opzetten daarvan.

Speciaal voor het begeleiden van Uw zaak beschikken wij over een organisatie-

;

Deskundige, die met U meedenkt,

ortom: bel eens op, wij komen graag vrijblijvend langs,

uurloseweg 21, Vorden. Tel. 05752-1485

bij
Zowel in de damesconfectie als in de stoffen-
afdeling GROTE KORTINGEN.
Verschillende artikelen voor de % PRIJS.

Wees er als de kippen bij.
Onze opruiming duurt niet lang.
Wij doen het kort en goed.

Confectiebedrijf

Zutphenseweg
Vorden



Martens
«leed i

LOSSE VERKOOP
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553.

Te koop: hooi en stro, \iit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmeloord
Onderduikersweg 30c, N.O.P.
tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of05618-
214.

Extra voordelige
aanbiedingen

1QRTomaten 1 kilo • *

Grote paprika's 2 voor

Nieuwe aardappels 2 kilo ... l ^-O

Geschrapte Holl. Kriel ± 1 kilo ... • OU

Weekendaanbieding bloemen

Vrolijk boeketje
(Roosjes - Gips - Statice) 475
Donderdag 6 juli

gehele dag gesloten

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Te koop: nest jonge Golden-
retriever met stamboom bij
A. Jaaltink (jachtopziener)
Wiersse Allee 11, Vorden
Telefoon 6690

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301.

Contact

graag
gelezen

l&RWEBROOD
ZEMEUIIËIJEF!

De zemel is het vliesje dat de tarwekorrel omsluit.
Niet denken: dat is de verpakking - die gooien we weg!
We zouden wel gek zijn.... Die zemel zit namelijk vol ijzer
en B-vitaminen en vooral aktiveert de zemel onze stoel-
gang; dat is erg belangrijk. De zemelen zitten in alle
tarwebroden van uw Echte Bakker.

VANASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Kunstgebittenreparatie
Dr
TE

Zutphenseweg 2, Vorden. Te-
lefoon 2219.

ogisterij
INKATE

Vrijdagavond 21 juli om 9 uur gaan
wij voor 2 weken

sluiten
Maandag 7 augustus staan wij weer
volledig voor u klaar.

Hoe staat het met uw
bril of reserve bril?
Horlogerie - goud - zilver - optiek

A. Groot Kormelink
Spalstraat 27, Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1771
GEDIPLOMEERD OPTICIEN

Weekend reklame

appeltaartje
(speciaal)

met Mince meat *

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
Burg. Galleestraat - Vorden -Tel. 1750

Specialiteit
Zwanenhalzen

* Verklaring bij ons in de winkel

Grote bij
RUURLO

Wij gaan binnenkort verhuizen met onze woningtextiel
en meubelen. U kunt daar nu alvast van profiteren !

Dames afdeling:
Mantels Modieuze
modellen nu vanaf 49,50
Korte Jasjes en

Blazers vanaf 49,50
Japonnen vanaf 10,-
Rokken ... 15,- en 20,-
Blouses 10,- - 15,-
Suède Jasjes vanaf 98,-
r a KJ eS 2- en 3-delig vanaf 39,50

Heren afdeling: ^
Vnje-tijds Pakken vanaf 49,5ö
KOStUUmS vanaf 169^

Regenjassen vanaf.., ... 49,5u
Kolberts vanaf 49,50
Pantalons vanaf 29,50
l o/~* Lr o~f"Q ^CO Cl w lx c; Lo vanaf ***r"

Suède en Leren Jassen
vanaf / 9f OU

Spijkerbroeken vanaf .19,50

vanaf

vanaf

Kinderafdeling:

10,-
10,-

vanaf l D,"

Denimpakken vanaf 25,-

Blousjes - T-Shirts vanaf .5,-

Spijker- en Zomerbroeken
vanaf | U "̂

Prijspakkers bij Wooncentrum Teunissen Ruurlo
Oud Hollandse Kasten
f 200.- pakken !!!
Kussen kasten 1650.- nu 1450.-
1850.-nu 1650.-
Broodkast 1350.- nu 1195.-

Bergmeubels
210 cm breed 1395.- nu 1195.-
140 cm breed 895.- nu 795.-

Bankstellen
zwaar eiken van 1995.- nu 1795.-
robust stel van 1795.- voor 1595.-

Eiken eethoek
„Windsor"
4 stoelen 585.-
passende tafel 187,50

Leren bankstel
3 + 2 zits extra voordeel 2790.-

Diverse slaapkamers
Kompleet vanat 375.-

Salontafels
eiken vanaf.

Mimisets
vanaf.

169.

139.

Massief eiken
slaapkamer
ledikant 140 x 200
2 kastjes -1 spiegel 895.

Tapijt
Alles uit voorraad ! ! !
Keukentapijt 200 cm breed
voor slechts 29,50
Novilons vanaf 32,50
Slaapkamer tapijt
met faomrug 39,50
Woonkamer tapijt nylon . . . . 75.-
Biezen tegels 1,25 per stuk
Pracht wollen berber 149.-

(uw voordeel 40.- per meter)

Linnen kasten
èèn en twee deurs
meeneemprijs vanaf 98.

Dekens
Acryl vanaf 59.- Didas
wol vanaf 98.- Didas

Hoofdkussens
al vanaf 8,95
i
Meeneem prijs
Houten ledikantjes
met trasmat bodem 139.-
nog mooier
ledikantjes met lattenbodem
80 x 190 ongelakt 98.-

Polyether
matrassen vanaf . . . . 79.50
Keurmerk
s.g. 35 80/145 90/165 130/224
s.g.25 80/100 90/120

ook kamerbreed
vele coupons

Op alle tuinmeubels +
parasols
20 % korting

Van 13t/m22juli

10 % korting
op alle niet afgeprijsde goederen

ook op toonzaalmeubelen

Tienermeubelen
Kajuitbed 175.-
Buro 98.-
Disco meubel 129.-
Boekenkast 89.-

Totaal prijs 450.-



Onze onderneming breidt zich verder uit zodat wij plaats
krijgen voor een aantal nieuwe medewerkers(sters).

Op ons centrale verkoopkantoor
Kantoorassistent(e)

voor onze afdeling verkoop.
Opleiding havo of mavo niveau vereist.

Voor ons magazijn:
enkele inpaksters
voor hele of halve dagen.

\

Voor onze technische dienst:
een technisch assistent
leeftijd 18 t/m 23 jaar
opleiding LTS vereist.

Voor onze landelijke vrachtdienst
enkele chauffeurs
enige ervaring vereist
leeftijd 23 t/m 30 jaar.

Sollicitaties te richten aan:
Sorbo Nederland B.V. - Nedacweg 4 - Vorden
eventueel telefonisch 05752-1773. Mevr. De Jong.

Harmsen Vorden
altijd goedkoper en toch
nog geen opruiming

Keukens
bloks met gewafeld
r.v.s. blad (1 bak)
1e keus
150 cm /356,-
170 cm 364,-
180 cm 404,-
200 cm 434,-
220cm 464,-

Bijpassende wandkasten
50cm /59,-
60 cm 73,-
100 cm 99,-
120 cm 119,-

Staande kasten 50 cm
f 198,-

deze prijzen zijn gehaald

Cement 50 kg gehaald 6f90 per zak
Cement 50 kg bezorgd 7,50 per zak
Gresschalen 30 cm 18,90 per meter
Hout geschaafd - geploegd 2 cm 15,90 per m2

asbest-board 120 x 250 cm 12,20 per plaat afgehaald

Doe het zelf centrum Harmsen
Schoolstraat 6-8 Vorden

Diepvries-Homeservice „HULS-VORST"
Hengelo Gld., Antwoordnummer 39, Tel. 05753-1666of2436

KERMISAANBIEDING
De traditie wil dat er tijdens de Hengelose kermis (stok-) vis gegeten
wordt met nieuwe aardappelen.
Stokvis valt buiten ons uitgebreid assortiment maar kabeljauwfilet van
uitstekende kwaliteit hebben we wel.

Wij bieden aan:
Kabeljauwfilet
Doos 21/2 kilo ca. 25 stuks voor f 24,50

Wij kunnen U ook leveren:
Scholfilet gepaneerd doos a 3 kilo ca. 20 st. f 23,00
Schol panklaar, ongepaneerd *
doos 3 kilo, ca. 7 of 14stuks f 17,00
WijtingfHet gepaneerd, z.g.n. Lekkerbekjes
Doos 20 st f 22,00
Zout haring vacuüm verpakt.
Doos 20 stuks f 19,50

Tot 17 juli (gedurende de kermis) ROOMIJSTAART GRATIS
bij aankoop van f 50,00 aan diepvriesprodukten.

Wij brengen het volledige ijsassortiment van "De Friese Koe"

Bel bovenstaande nummers en u krijgt het bestelde
GRATIS THUIS BEZORGD

Bankstel
massief eiken

met antiek leder

3475,-

Bankstel
geheel massief eiken

1350,-
Hoekkombinatie

3 + 2 zits

in rundieder

2150,-
INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V

MEUBELEN

Zutphenseweg 24

VORDEN
Tel. 05752-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

Voor een
zeer persoonlijke

bediening op 1600 m2

meubeltoonzaal

Opslag 1 jaar gratis.

Prima service en garantie

Dermanente meubelshow

op 1600 m2

Gratis bezorgen

Vrijdagavond

v koopavond

nieuwe
sleutel?

desnoods
binnen één dag

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

H. BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

" Vakantieprijzen "
in onze opruiming

Drogisterij
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

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

Gratis kleurenvergroting
13 X 18 en 13 X 13
Bij afhalen ontwikkelen af-
drukwerk
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden. Tel. 1301.

Dameslinnen
Vanaf.

1 r Damessandalets
I3f" Vanaf..

Damesmolières
Vanaf

Herenschoenen _
Vanaf. . «Ju,'

PIEDRO EN REIMATA

Kinderschoenen
Vanaf..

Kindersandalen
35 • ^u a'

Herenmuilen
Vanaf

Klompen (Zweedse)
Nu al vanaf 18,-

We beginnen donderdag 13 juli a.s.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342


