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Groene Kruis te Vorden moet
noodgedwongen contributie verhogen
Onder voorzitterschap van de heer N. J. Edens hield het Groene Kruis te Vorden haar jaarver-
gadering In het wijkgebouw. Penningmeester P. de Vries maakte gewag van een nadelig
saldo van / 5356,61. Dit heeft tot het gevolg dat de contributie met Ingang van 1978 verhoogd
moet worden met ƒ 2,50, waardoor het / 25,— per jaar gaat worden.
De heer B. Rossel die het bestuur gaat verlaten, werd dank gzegd voor hetgeen hij de afge-
lopen 25 Jaar voor het Groene Kruis heeft gedaan.

Uit het jaarverslag van de sekretaresse
mevr. A. Drijfhout-Sijtsma bleek dat de af-
deling thans 2009 leden telt. Wegens ziekte
van de distriktsverpleegster kon er het af-
gelopen jaar geen moeder- en kleutercursus
worden gegeven. Men hoopt in september
weer met deze kursus te kunnen starten.

Aan de wekelijkse bejaardengymnastiek
onder leiding van mevrouw Braam namen
gemiddeld 35 bejaarden deel. Dit jaar wer-
den geen kinderen uitgezonden naar een
medisch kindertehuis.

De cursus zwangerschapgymnastiek onder
leiding van mevrouw Haccou werd gemid-
deld door 10 dames bezocht.
In de vacature zr. H. G. Nagelhout (die be-
noemd werd tot sociaal phychiatrisch ver-
pleegkundige te Assen) werd benoemd zr.
H. G. Jansen uit Sinderen. De plaats in het
bestuur van pater H. Sutorius werd inge-

nomen door mevr. B. J. Zents-Willemsen.
De wijkzusters zr. v. d. Schoot en zr. Jansen
hebben het afgelopen jaar heel wat bezoe-
ken afgelegd: 2571 verpleegbezoeken; 1685
dagelijkse wasbeurten; 794 wekelijkse was-
beurten; 254 injekties; 2758 verplegings-
handelingen; zuigelingen- en kinderbezoe-
ken 496; zuigelingenbureau's 192, kleuter-
bureau 26; revalidatie; reuma- en kanker-
bezoeken 201; geestelijke gezondheidszorg
51.
Beide zusters werden dank gebracht voor
deze verrichte werkzaamheden. De dames
mevr. Ridderhof en mevr. ten Dijk werden
eveneens dank gebracht voor hun hulp in de
vacature-periode.

Eveneens woorden van dank aan het adres
van de doktoren Sterringa en van Tongeren
voor het werk op het consultatiebureau en
mevrouw van Waveren die het kleuterbu-
reau verzorgde.

Koerselman
cassettes
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Zaterdag Prettymarkt te Vorden
Zwem- & poloclub maanden in de
De Prettymarkt die de Vordense zwem- en
poloclub de laatstse jaren organiseert heeft
zo langzamerhand een belangrijke plaats in
het VW-zomerprogramma ingenomen.
De opzet was en is nog steeds dat de polo-
club op deze manier de clubkas wat kan
spekken, want in de wintermaanden is men
in Vorden aangewezen op het overdekte
zwembad in Eefde.

Dat impliceert dat daar de trainingen wor-
den gehouden. Bovendien spelen de teams
van „Vorden '64" hun thuiswedstrijden in
Eefde. Vanzelfsprekend geen goedkope
aangelegenheid.
Reikhalzend kijkt men in zwem- en polo-
kringen uit naar de komende jaren. Immers

een instruktiebad zou de vereniging zowel
in financieel als in sportief opzicht goed van
pas komen.
Dat wil niet zeggen dat de
van zaterdag aanstaande louter gezien
worden als een middel om aan centen
te komen.
De leden hebben er langzamerhand zo'n lol
in gekregen dat het financiële aspekt min
of meer naar de achtergrond is geschoven.
Voornamelijk is dit het gevolg van de grote
belangstelling die de Prettymarkt bij de
vakantiegangers trekt.
In feite niet zo verwonderlijk. Zij die im-
mers ooit de markt op het Waterlooplein in
Amsterdam hebben bezocht, krijgen bij een
bezoek aan de Prettymarkt te Vorden het

idee dat het hier op dezelfde leest is ge-
schoeid.
Letterlijk van alles is er te koop. De polo-
club heeft bij de voorbereiding veel mede-
werking ondervonden van de plaatselijke
bevolking.
Maanden is men in de weer geweest om
spulletjes op te halen. Via een regelmatige
advertentiecampagne werden de Vordena-
ren verzocht, artikelen die men anders zou
weggooien te bewaren. „De poloclub haalt
het gratis bij U op", zo luidde de leuze.
Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Menig
zweetdruppeltje heeft het gekost. Om bij-
voorbeeld te moeten slepen met wasmachi-
nes, centrifuges, koelkasten is geen lolletje.
Natuurlijk kan lang niet alles voor de
Prettymarkt gebruikt worden.

Men hanteert echter de stelregel dat aan
ieder verzoek om spullen te komen ophalen

moet worden voldaan. „We bereiken er een
boel goodwill mee. Er wordt over de club
gesproken en er is altijd wel iets voor onze
gading bij", aldus vertelde ons één der be-
stuursleden.

Het VVV-bestuur in Vorden is eveneens blij
met de aktiviteiten die men bij de zwemclub
ontplooit. „Een boel mensen op de been,
hetgeen het dorp levendiger maakt", zo re-
deneert men.
Blijft het zomerse weer aanhouden dan be-
looft de Prettymarkt van zaterdag 9 juli
weer bijzonder gezellig te worden.
Bovendien hebben de organisatoren nog een
paar leuke attrakties op het programma
staan.

Ook de inwendige mens kan versterkt wor-
den, want er is een tent aanwezig met Ach-
terhoekse krenteweger, oliebollen en leut.

Kaartverkoop vanaf donderdag
voorde Oostenrijkse kapel
Het plan om de Oostenrijkse kapel naar
Vorden te halen is goed aangeslagen. De or-
ganisatoren ontvangen veel bijval en steun
Diverse zakenmensen verlenen hun mede-
werking en dragen een steentje bij om dit
unieke optreden te doen slagen.
De kapel die 36 personen telt, komt vrijdag
15 juli in Vorden aan, waar het gezelschap
tegen de middag op het gemeentehuis zal
worden ontvangen door burgemeester Mr.
M. Vunderink. Na het officiële gedeelte
wordt de lunch gehouden in een feesttent
achter de openbare lagere school waarna de
Oostenrijkers kennis zullen maken met de
gastgezinnen in Vorden.
Vrijdagavond volgt dan het eerste optre-
den van de kapel. Er wordt een zeer geva-
rieerd programma geboden waaraan ook de

boerendansgroep De Knupduukskes en de
boerenkapel van Concordia belangeloos hun
medewerking zullen verlenen.
Een dag later wordt wederom opgetreden,
waarna het programma zondagmiddag zal
worden afgesloten met een barbecue.
Maandagmorgen 18 juli vertrekken de Oos-
tenrijkers.
Optreden is in in de tent aan de Kerkstraat.
Vrijdag 15 juli van 20.00 tot ± 23.00 uur.
Zaterdag 16 juli van 20.00 tot ± 23.00 uur.
Zondag 17 juli van 14.30 tot ± 17.00 uur.
Entree ƒ 5,— p.p. Zondagmiddag ƒ 2,50 p.p.
Kinderen ƒ l,—.

Kaarten verkrijgbaar bij: V.V.V.-kantoor,
Zutphenseweg; Fa. Oldenkamp, Stations-
weg; Fa. School derman, Raadhuisstraat.

OPENLUCHT-KERKDIENST IN DE
WLLDENBORCH

DeEvangelisatie commisie van de plaatse-
lijke Hervormde- en Gereformeerde kerk
hoopt a.s. zondagmorgen 10 juli een open-
lucht-kerkdienst te houden bij de Kapel de
Wildenborch, gelegen aan de rand van het
bos rond het kasteel de Wildenborch (Ka-
pelweg).
In deze bijzondere dienst, waar vakantie-
gangers en gemeenteleden hartelijk wel-

GEMEENTE
NIEUWS

Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

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

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

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

18-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 18-17 uur

Ter sprake komen deze week de volgende
onderwerpen:

1. Gewestvorming.
2. Spreekuur burgemeester.

GEWESTVORMING
a. Inleiding.
Over gewestvorming en/of regionalisatie is
de laatste jaren veel gesproken en geschre-
ven. De materie dateert al van ver voor
1950, het jaar waarin de Wet Gemeen-
schappelijke Regelingen tot stand kwam.
Vanouds regelde elke gemeente zelf zijn
eigen zaken zoveel mogelijk: gezondheids-
zorg, vervoer, brandweerwezen etc. Maar
langzamerhand ontstond de situatie dat de
schaal van de gemeente, d.w.z. het gebied
waarbinnen bep. zaken dienen te worden
geregeld in verhouding tot de omvang van
de te verrichten taken te klein werd. Vele
taken ontgroeiden de gemeentegrenzen, in
die zin, dat bleek dat ze op groter schaal
niet alleen in bestuurlijk maar ook in finan-
cieel economisch opzicht efficiënter kon-
den worden aangepakt.
In het voorjaar 1950 is deze tendens geïn-
stitutionaliseerd in de vorm van de Wet Ge-
meenschappelijke Regelingen. Aangrenzen-
de gemeenten gingen gemeenschappelijke
regelingen aan op tal van gebieden, b.v.
brandweer, ophalen van huisvuil, gezond-
heidsdienst etc. Op de duur ontstond een
heel netwerk van gemeenschappelijke rege-
lingen. Het bezwaar evenwel van deze ge-
meenschappelijke regelingen was dat men
door de veelvoud ervan op de duur door de
bomen het bos niet meer zag.
Dat was de oorzaak van het ontstan van de
zgn. gewestregelingen waarin de afzonder-
lijke gemeenschappelijke regelingen werden
ondergebracht. Omdat deze gewestregelin-
gen bedoeld waren vooruit te lopen op de
instelling in Nederland van 44 gewesten,
sprak men ook wel van pre-gewest.

b. Gewest Midden-IJssel
Reeds in 1974 besloot Vorden - in navolging

van adviezen van Gedeputeerde Staten en
de resultaten van het Bestuurkundig On-
derzoek Oost-Nederland - om aansluiting te
zoeken bij de stedelijke concentraties Zut-
phen en Deventer. Wat de ambulancedienst
betrof, was Vorden door de Provincie al in-
gedeeld in de regio Deventer-Zutphen.
In een werkgroep - bestaande uit vertegen-
woordigers van het reeds funktionerende
kleine gewest Deventer en afgevaardigden
van de vier toe te treden gemeenten
Lochem, Vorden, Warnsveld en Zutphen -
werd de vorming van een dergelijk groot ge-
west diepgaand bestudeerd, hetgeen uitein-
delijk resulteerde in een ontwerp-gemeen-
schappelijke regeling „Regeling gewest
Midden-IJssel" voor de gemeenten Bath-
men, Deventer, Diepenveen, Gorssel, Hol-
ten, Lochem, Olst, Raalte, Vorden, Warns-
veld en Zutphen. Vorden trad op 25 februari
1975 toe tot het Gewest Midden-IJssel. Als
argumentatie voor een dergelijk gewest
gold het volgende:
- het draagvlak der regio (±190.000 in-

woners) zou betere perspectieven ope-
nen in de sektor van de verzorgings-
taken dan voorheen, b.v. ambulance-
dienst, gezondheidsdienst, brandweer en
vuilverwerking;

- de planningstaak zou gerichter worden;
een gezamenlijk optreden impliceert de
mogelijkheid tot een krachtdadiger be-
stuur;

— het gewest zou de ontwikkelingen ten
aanzien van de bestuurlijke (her-)inde-
ling en (re-)organisatie beter kunnen
beïnvloeden.

Naast deze doelmatigheidoverwegingen was
van belang dat de omvang van het lichaam
niet zodanig mocht worden dat het funktio-
neren van de plaatselijke demokratie in het
gedrang zou komen, d.w.z. dat het bestuur
op een te grote afstand van de burger zou
komen te staan.
Derhalve heeft men van het Gewest Mid-

den IJssel een zgn. licht-gewest, een
„praatgewest" gemaakt. Het gewest beoogt
te zijn een gesprekstaf el voor overleg en een
forum ter begeleiding van gemeenschappe-
lijke studies. Artikel 4 van de ontwerp-re-
geling omschrijft de taak van het gewest
onder meer als:

1. het doen verrichten van onderzoek en
studie met betrekking tot de maatschap-
pelijke ontwikkeling van het gebied en
het te dezen einde voorbereiden van een
maatschappelijk ontwikkelingsplan;

2. het voeren van overleg over aangelegen-
heden waarvan het belang niet beperkt
blijft tot de afzonderlijke gemeenten
(b.v. de ruimtelijke ordening, de econo-
mische ontwikkeling, de gzondheidszorg,
de milieu-hygiëne, het onderwijs, de
volkshuisvesting en verkeer en ver-
voer).

Elke gemeente heeft, afhankelijk van het
inwonertal minimaal 2 afgevaardig-
den in de gewestraad (totaal aantal leden:
47 waarvan 3 uit Vorden), terwijl elke ge-
meente tevens in het Dagelijks Bestuur is
vertegenwoordigd.
Wat de financiële aspekten betreft, is in
artikel 33 de regel opgenomen dat de bij-
drage aan het gewest is vastgesteld op
maximaal 2% van het bedrag van de alge-
mene uitkering per inwoner uit het ge-
meentefonds voor de kleinste gemeente,
welk percentage door de gewestraad alleen
kan worden gewijzigd indien de raden van
tenminste 7 van de deelnemende gemeen-
ten zich vooraf daarvoor hebben verklaard.
In haar vergadering van 31 mei 1977 heeft
de Raad van de gemeente Vorden inge-
stemd met verlenging van de gemeen-
schappelijke regeling Gewest Midden-IJssel.

SPREEKUUR BURGEMEESTER

De burgemeester zal op vrijdag 8 juli a.s.
geen spreekuur houden.

kom zijn, hoopt voor te gaan Dr. A. van
der Hoeven, emeritus predikant te Bar-

gunstig weer om buiten te zitten
zal deze dienst gehouden worden in de Ka-
pel de Wildenborch.

Na de dienst is er gelegenheid om samen
een kopje koffie te drinken!

ELKE ZONDAGMORGEN

Tijdens de morgen-kerkdienst in de Her-
vormde dorpskerk is er KINDER-OPPAS
in zaaltje l van "de Voorde", achter de kos-
terswoning, Kerkstraat 15.
In de zomer-vakantietijd is er ook na elke
morgendienst gelegenheid voor gasten, va-
kantiegangers en gemeenteleden om elkaar
te ontmoeten onder het genot van een kop-
je koffie.
(Dit gebeurt dan ook in "de Voorde")

Geslaagd
Aan Instituut Schoevers te Arnhem slaag-
den voor het diploma directiesecretaresse
onze plaatsgenoten de dames J. H. v. Am-
stel en A. G. Berenpas, en voor het diploma
receptioniste-informatrice de dames T. C.
Boersma en W. H. Lindenschot.

Geboren: Geen.

Ondertrouwd: Geen.

Gehuwd: B. J. Garssen en L. M. C. Maase;
J. Pardijs en B. H. Wuestenenk.

Overleden: M. Bosman-Stigter, oud 58 jaar.

Paardesport
PONYCLUB
Op zondag 26 juni namen de Vordense po-
nyruitertjes deel aan een concours in Bath-
men, georganiseerd door de Ponyclub „De
Molenruitertjes". De prestaties van de Vor-
dense ruitertjes waren als volgt: in de In-
dividuele dressuurklasse L werd Rob Ha-
venaar met Bruno 3e in ring 3. Hij had ook
nu weer voldoende punten voor l winstpunt.
In de L2-dressuur in ring 7 werd Janet KI.
Haneveld met Polaris 2e en kreeg ook l
winstpunt. In het L-springen cat. B kreeg
zij 3 winstpunten door haar foutloos par-
cours met zeer goed voor de wijze van rij-
den. Zij kreeg na barage de 3e prijs.
Janet mag nu ook in het springen in de
klasse M starten door haar totaal van 11
winstpunten.

In het L-springen cat. C kreeg Wim Len-
selink met Sulvius l winstpunt, en de 4e
prijs na barrage. In het L-springen cat. D
kreeg Raymond Ernst met Karona l winst-
punt, maar kon, doordat zijn pony kreupel
werd niet aan de barage deelnemen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK VORDEN

Zondag 10 juli: 9.30 uur ds. J. Veenendaal

KAPEL DE WILDBNBORCH
9.30 uur: Dr. A. van der Hoeven. Open-
lucht-kerkdienst, Interkerkelijke - Evange-
lisatie - commissie.

GCEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 10 juli: 9.30 uur ds. M. Norg, Apel-
doorn; Kindernevendienst.
19.00 uur ds. M. Norg, Apeldoorn'.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crè-
che) ; woensdagavond 19.30 uur

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrfldag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Vaneker, Zutphenseweg 58, tel. 2432
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gehjk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bfl de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
9-10 juli A. v. d. Berg, Didam Tel. 08362-
1685. M. G. de Keuning, Eibergen Telefoon
05454-1329

WEEKENU-, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmiddag om 12.00 uur tot maandag
morgen 7.00 uur
Dr. Wegchelaer
Komende week avond- en nachtdienst ook
Dr. Wegchelaer

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wfllcge-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wjjkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur in het wflkgeb.

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

TAFELTJE-DEK-JE
Juli: Mevr. Wolters Tel. 1262

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

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jong-e, Ruurloseweg 37, Vordien,
tel. 1346; bfl geen gehoor 05750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en vrtjdiag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konais-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel
2129
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van d«
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond van 18̂ 19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak Is het
kasifcoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9-47 uur, tel. 05753-2345

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 Jr.

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

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag

voorleeshalfuurtje
14.00-14.30 u.

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

18.30^21.00 u. 14.00-17.30 U.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Wamsveld, tel. 05750-
2O9Q4. Openingstijden: ma., di., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gesloten

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



DISC
Bent U het met ons eens ?

Dit is echt OPRUIMEN:

CENTR
ZWART ESSEN KAST, 200 BREED
met verlichting (klein schoonheidsfoutje)

STUNTPRIJS f 100,

VERDER:
Eethoek bestaande uit
Tafel 90 cm doorsnee, wit hard kunststof
blad, en 4 onverwoestbare, oranje kunststof
draaistoelen (iets beschadigd) Totaal 95,-

Oranje canvas zitelementen
Zwart onderstel (met kleine vlekjes) OQfl
per 2 stuks (normale prijs 470,-) fcïJU

Prachtige kajuitbedden
in zwart essen en grenen, incl. lattenbodem
(zelfmontage) per stuk

Zwaar nylon tapijt
400 br. voor huiskamers, trappen etc. op
schuimrug van 89,- voor 59,-

1*.V. hoekkastjes
noten, iets beschadigd
nu 89,-

BOVENDIEN

12% KORTING
OP NIET AFGEPRIJSDE ARTIKELEN

START: 14 JULI 9.00 UUR

Dorpsstraat 29 R U U R L O Tel. 05735 -1361

MEDEDELING
l oktober is de LAATSTE dag waarop u

volle Z.D.-zegelkaarten
kunt inwisselen.

Tot die datum kunt u nog zegels ontvangen bij

- Drogisterij v. d. Wal
- Groenten - Fruit - Bloemen Klumper
- Brood - Banket Oplaat
- Sigaren - ijs Boersma

Z.D. WINKELIERS

NOTEERT U EVEN:
Van donderdag 14 juli t.m. 30 juli

OPRUIMINGS-
PRIJZENSLAG

profiteert u van onze

EXTRA LAGE PRIJZEN
DIVERSE STOFFEN NU ZELFS VOOR

HALVE PRIJZEN!

RUURLO
Telefoon
1348

GORT
I S T O F F E H M A G A Z I J N

Spoor-
straat

46

Tijdens de

OPRUIMING
van donderdag 14 juli t.m. 27 juli

gaan we gekke dingen
doen met onze prijzen
ZIE ETALAGES ZIE ETALAGES

Kom gerust even binnen wippen
het loont de moeite

MEUBELEN -TAPIJTEN - BEDDEN EN LEDERWAREN

B. LAMMERS
Burg. Galleestraat 26, Vorden Tel. 1421

Adverteren doet verkopen
Staat uw huis al met
foto in het landelijk
magazine van
Elsevier
„WOONGAARD"?

Dat is mogelijk via
elk bij het Makelaars
Computer Centrum
aangesloten
makelaarskantoor.

Tevens werken wij
met de foto-post.

Hierdoor wordt uw
huis via onze kolle-
ga's en via ons kan-
toor onder de aan-
dacht van een groot
aantal gegadigden
gebracht.

Vraagt gratis „Woon-
gaard", huizenlijst
enz.

Makelaars-
kantoor o.g.
W. J. DE WILDE

Jr. B.V.
Rijksstraatweg 134,
Warnsveld tel. 05750-
16627, lid NBM/MCC

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

SUPERBENZINE
goedkoper dan u
denkt!

Tankstation
KEUNE
Nijverheidsweg, Vorden

GECREOTASEERDE
PALEN

voor tuin of afraste-
ring f 2,35 per stuk
afgehaald

KEUNE
Industrieterrein, Vorden

Adverteren

doet

verkopen

Op maandag 11 juli a.s. houdt het

Warmbloed Paardenstam-
boek Nederland

een gfirte

PAARDENDAG
te HENGELO GLD.
aanvang 10 uur.

13 juli Kermismajl^ met een grote

KEURING
van het

Arabisch Paardenstamboek

en een centrale keuring van de

Kon. Ver.
Het Nederlands Trekpaard

afd. Gelderland.

KERMIS
met groot standwerkersconcours

Alle keuringen worden gehouden op het terrein
Zelhemseweg-Berkenlaan.

Opruiming i
: bij g

Gebr. Barendsen l
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 1261

ZIE ETALAGE WINKEL

l

Huishoudelijke
artikelen [
Verkoop donderdag 14 juli
8.00 uur v.m. tot 21 juli

Maandag::
Repef, Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Rnpetltie muzlekver. Concordla in zaal Smit
Iedere maandagavond repetitie Drumband
Concordia
Elke Ie en 3e maandag van de maand Foto-
hobbyclub, Studio Dolphfln
Gymnastiekvereniging Sparta (meisjes en
dames)
Dinsdag:
VoMeybaltraining in bedde zalen van de
Sporthal
Repetitie Drumband Suraum Corda in het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie klndercantorfl vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Training zwem- en poloklub Vorden '64 In
de Dennen te Vorden
Elke dinsdagavond Volksdansen in Chr.
HuisJh-school oJLr. mevr. Annelies Tflman.

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en Jeugdmajorettes
Sursum Corda in de gymzaal van de huis-
houdschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gymnaistiekvereniiginig Sparta (kleuters en
huisvrouwen)
Folklorische dansgroep De Knupduukskes,
(begin 6 okt.) om de 14 dagen zaal Lettlnk

Donderdag:
Elke donderdag Badmintonclub Flash in
zaal 2 van de Sporthal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Donderdagsavond judolessen in de sportzaal
Elke donderdagavond repetitie Vordens
Kinderkoor.

Vifldag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
ledere vrijdagavond dammen in de Sporthal
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Traningsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Gymnastiekvereniging Sparta (meisjes,
jongens en heren)
Meisjesklub De Klub van 2o in het Jeugd-
centrum.
Jeugdflodëteit open van 19.30 tot 22.30 uur

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokflult, gevor-
derden blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bfl de picknickplaats Wlldenborch
Padvinderg bfl troephuis verkenners, welpen
Kinderklub De Fluitertjes in De Voorde;
Kinderklub De Kruimels in het Jeugdcen-
trum;
Gymnastiekveren%ing Sparta (jongens)
JeugdsociëteLt open van 19.30 tot 23.00 uur

Juli:
8 Oriënteringsavondwandeling Kranen-

burgs Belang vanaf Schoenaker
9 Pretty-rommelmarkt op het marktplein

Filmavond in hotel Bloemendaal
Jong Gelre
CJV disco-bal

18

L3

Grote seizoen OPRUIMING bij Lammers in Vorden
Vele koopjes zowel in de confectie als in de stoffen afdeling

Verkoop begint 14 juli 's morgens 8 uur Lammers Zutphenseweg 29 Vorden



Citroen brandewijn
Florijn liter van 995

Jonge jenever
Harteveld liter

MET GRATIS SPEL KAARTEN

POLARRUM
White label van 1675 voor 1475
JONGE OLIFANT JENEVER
Liter van 1415 voor

ZEILER GRAFSCHAFT MOEZEL
Liter van 595 voor

1275

545
BOLS BEERENBURGER
Stenen kruik liter van 1495 voor 1295

Extra stuntaanbiedingen

179
198
99

398

EXTRA CONFITURE JAM
De Betuwe van 228 voor ......

UNOX EXTRA GEVULDE SOEP
Literblik van 250 voor

UNOX 4 BORDENBLIK SOEP
Tomaat - kip - groente

KLEENEX LUIERS
van 798 voor ....

Alleen bij A&O 2000
altijd afgeprijsd

GROLSCH BIER
20 beugelflessen
normaal 1680 bij ons

GROLSCH BIER
24 pijpjes
normaal 1488 bij ons

Uit onze gebakskoeling

369Aardb. Roomvla
Nu

Slagroomstam
Nu

Saks. kruidkoek
Nu

Hoera, het is zover.
Cindy mag u laten weten
dat haar zusje

Marleen

zal heten.

Haar doopnamen zijn
MARLEEN HENDRIKA

Henk en Maria Pelle

Vorden, 28 juni 1977
Brinkerhof 51

Met vreugde en dankbaar-
heid geven wij kennis van
de geboorte van ons zoontje
en broertje

Roelof

Willy en Jan Knoef
Everdien
Karin
Gerrit Jan

Vorden, 3 juli 1977
Het Stapelbroek 2

Aan allen onze hartelijke
dank voor de vele felicita-
ties, bloemen en cadeau's
die wij ter gelegenheid van
ons 25-jarig huwelijk moch-
ten ontvangen.
Door deze belangstelling is
6 juni voor ons een onver-
getelijke dag geworden.

Fam. T. Ruiterkamp
Vorden, l juli 1977
Wiersserbroekweg 6

Aan allen onze hartelijke
dank voor de vele felicita-
ties, bloemen en kado's die
wij ter gelegenheid van ons
55-jarig huwelijk mochten
ontvangen.

G. B. Lebbink
W. E. Lebbink-

Geurtsen

Vorden, juli 1977
Eikenlaan 27

Rectificatie
Verkoop staatsloten:
De verkoop van staatsloten
bij mevr. Stoffels is niet op
maandag 4 juli begonnen,
maar dat moet zijn op
maandag l augustus a.s.

Gevraagd per l aug. een
rl. of mnl. betrouwbare

lp in de huishouding voor
énkele of alle dagen per
week, intern ook mogelijk.
Grol, Lochemseweg 27,
Warnsveld.

« koop: ± 1000 blauwe
H. dakpannen a 50 cent

p. st. Tel. 05752-1227.

VOLOP IJS
't Winkeltje

Albers Vorden

A. G. Schurink. Burg. Gal-
leestraat 22, Vorden.
Tel. 1877

Te koop: nieuwe aardapp-
len. Het Hoge 19.

Te koop: ±1^ ha. hooi of
kuilgras. Briefjes inleveren
tot zaterdag 9 juli 20.00 uur
bij A. J. Vruggink, Delden-
sebroekweg 3 te Vorden.

Te koop: Diepvrieskist
145 1. door aanschaf van
grotere, ƒ 250,—. Het Jeb-
bink 17.

Te koop: z.g.a.n. bromfiets
merk Mobylette. B. Heer-
sink, 't Stapelbroek 4,
Vorden.

Te koop: l ha. zwaar hooi-
gras. P. B. H. Schoenaker,
Ruurloseweg 64, Vorden.

U>SSE VERKOOP:
Telegraaf
Alg. Dagblad
Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbod«

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

DE WITTE SMID
Landbouwwerktuigen
Beregeningsinstallaties
Speciale prijzen voor:
CYCLOMAAIERS
WEIDESLEPEN
HEFBAKKEN
Tussen Lochem en Zutphen

DROGISTERIJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

DROGISTERIJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

Natriumarme
dieetprodukten

KunstgeWttenreparatle

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Op vrijdag 15 juli hopen wij met onze kinderen
ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

H. J. GOTINK
en
F. J. GOTINK-TE MOLLER

Om 14.00 uur zal op deze dag een Eucharistie-
viering plaatsvinden in de Sint Antonius van
Paduakerk te Kranenburg-Vorden.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal Schoen-
aker, Kranenburg-Vorden.

Vorden, juli 1977
Willem Alexanderlaan 2

Inplaats van kaarten

Op zaterag 16 juli hopen wij met onze kinderen
en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk te her-
ken.

G. KREUNEN
D. J. KREUNEN-JANSSEN

Gelegenheid tot feliciteren van 19.30 tot 22.30 uur
in zaal Schoenaker te Kranenburg.

Vorden, juli 1977
Mosselseweg 2.

Boven de sterren daar zal het eens lichten
Heden is in Jezus ontslapen onze lieve moeder en
grootmoeder

GRADA REINDINA
BRUMMELMAN-LENSELINK

in de ouderdom van 80 jaar.

Zwijndrecht: J. v. d. Werff-Brummelman
Jac. v. d. Werf f

Vorden: T. G. v. d. Hammen-Brummelman
F. F. v. d. Hammen

Rotterdam: H. W. Sonneveld-Brummelman
S. Sonneveld

Ede: G. R. Kleiman-Brummelman
M. Kleiman

Duiven: G. Luth-Brummelman
M. H. Luth
en kleinkinderen

Vorden, l juli 1977
Veldslagweg 4

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Van 9 tot 31 juli is

Dr. van Tongeren

De praktijk wordt zolang waargeno-
men door de beide andere huisartsen.

Hiertoe worden die patiënten wiens achternaam
begint met de letters A t/m K verzocht zich te
wenden tot Dr. Vaneker, Zutphenseweg 58, Tele-
foon 2432.

De letters L t/m Z tot Dr. Sterringa, Schoolstraat
9, Telefoon 1255.

KOOP NU UW

zonwering
uit voorraad en niet duur

l
i
l
L_

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

I
l
l

VW Vorden
Kantoor: Zutphenseweg 16 - Telefoon 1386

VVV Zomerprogramma
1977

V.V.V.-KANTOOR:
Zutphenseweg 16, telefoon 05752-1386.
Geopend: dagelijks van 8 tot 18 uur; woens-
dags van 8 tot 13 uur; zaterdags van 8 tot 16
uur.

ELKE WOENSDAGMIDDAG:
Achtkastelenfietstocht onder deskundige lei-
ding. Vertrek om 13.30 uur vanaf het markt-
plein. De kosten bedragen ƒ 2,— p. p., beneden
16 jaar ƒ 1,—. Te beginnen woensdag 15 juni,
laatste tocht 31 augustus.
Bij de plaatselijke rijwielhandelaren zijn fietsen
te huur. Barink, tel. 1274; Kuypers, tel. 1393;
Tragter, tel. 1256.

ELKE MAANDAGAVOND:
Avondwandeling onder leiding, langs de mooi-
ste plekjes van Vorden. Vertrek vanaf het
marktplein om 19.30 uur. Kosten ƒ 1,— p. p.
Te beginnen maandag 27 juni, laatste tocht
1 augustus.

ELKE DONDERDAGAVOND:
Avondwandeling op het landgoed Den Bramel,
onder leiding van de heer Terpstra. Om 19.30
uur verzamelen op de oprijlaan van kasteel
Den Bramel, kosten ƒ 2,— p. p.

BEZICHTIGING PINETUM (landgoed de Belten)
de grootste partikuliere pijnbomenverzameling
ter wereld, plm. 2500 verschillende soorten.
Rondleiding door de eigenaar Jhr. Mr. Feith.
Beperkte deelname. Opgave bij het VVV-kan-
toor. Kosten ƒ 2,50 p. p. Data 17 juni, 1 juli,
15 juli, 29 juli, 12 augustus, 26 augustus, 9 sept.

BEZICHTIGING PARK KASTEEL DE WIERSSE
121/2 ha grote tuin en 70 ha grote park. Op zon-
dag 17 juli wanneer de rozen op hun mooist
zijn is het park opengesteld. Verder op zondag
16 oktober voor de bijzondere herfstkleuren in
de tuin. Kosten ƒ 2,— p. p., kinderen tot 6 jaar
gratis. Openingstijden van 10 tot 17 uur.
Honden worden niet toegelaten.

ELKE DONDERDAGMIDDAG:
Bezichtiging van de antieke rijtuigenverzame-
ling van de heer Bakker aan de Kerkstraat. Te
beginnen 30 juni tot en met 11 augustus. Ope-
ningstijden v. 14 tot 16 uur. Entree ƒ 2,50 p. p.

DONDERDAG 7 JULI:
Demonstratie folkloristische dansgroep „De
Knupduukskes" uit Vorden achter ,,'t Pantof-
feltje" aan de Dorpsstraat. Bij slecht weer in
een zaal. Aanvang 8 uur. Kosten ƒ 1,— p. p.

VRIJDAG 8 JULI
Avondwandeling op landgoed 't Onstein. Vertrek

19.30 uur bij Café-Rest. Schoenaker, Kranenburg,
Vorden.

ZATERDAG 9 JULI:
Prettymarkt in het centrum van het dorp van
10 tot 18 uur. Gezellige muziek, attrakties, spe-
len, rommelmarkt en antiekverkoop.

Fietstocht met attrakties georganiseerd door
de folkloristische dansgroep ,,De Knupduuks-
kes". Vertrek om 13.30 uur vanaf het Kerkplein.

DINSDAG 12 JULI:
Gelderse avond op de boerderij „'t Schimmel"
verzorgd door ds. Krajenbrink (Gelderse ver-
halen). Na de pauze demonstratie van de folk-
loristische dansgroep „De Knupduukskes".
Aanvang 20 uur, entree ƒ 2,50 inklusief koffie.

Adverteren doet verkopen

Profiteer van
de vele aan-
biedingen bij

Textiel
Confectie
Meubelen

OPRUIMING BEGINT 14 JULI ZIE DE ETALAGE'S



Wegens vakantie is onze winkel

GESLOTEN
van 11 toten met23 juli

Schildersbedrijf en verfhandel

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

BROOD

een maal apart

Pf j
Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752.1384

Tennis jurken vanaf 44,50

Tennisrokjes vanaf 25,-

Tennisshirts vanaf 9,50

T-shirts vanaf 2,50

Sporfbroekjes vanaf 0,99

Sweaters vanaf 9,95

Trimschoenen vanaf 14,50

Terlenka jacks vanaf 24,95

Badtassen vanaf 2,95

Rijbroeken vanaf 7,95

Wapen, en Sporthandel

steedt doeltreffend!

Zutphenseweg — Vorden

Tijdens de bouwvakvakantie is onze
winkel

GEOPEND
van 4 tot en met 9 juli

Schildersbedrijf en verfhandel

J. M. UiTERWEERD
Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

Onze zaak is

gesloten
van 7 t.m. 25 juli wegens va-
kantie

SIEMERINK
Juwelier - Opticien - Horloger _ Telefoon 1505

Tijdens de bouwvakvakantie is onze

verf win kei

gesloten
van 9 t.m. 16 juli

Schildersbedrijf

J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5, Vorden Tel. 1567

Wij zijn met

vakantie
16 juli beginnen we weer.

Aanvang theorielessen 26 juli

Rijschool

BULTMAN
H. K. v. Gelreweg 35 Vorden Tel. 1753

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

C. J.V. Tienergroep organ^^t woensdag 13 juli
in zaal Smit

Disco-avond
m.m.v. Drive in Discotheek

ATLANTIC^
uit Duiven.

Voorv. ƒ 3,— bij Bargeman, de Boonk
27 of V.V.V. kantoor.

Aan zaal ƒ 5,—.

Aanvang 19.30 uur.
Tot ziens.

Corr.adres: Tonnie Regelink, Hengeloseweg 16,
Vorden, tel. 1279.

INTRA LIJSTEN
Keuze uit meer dan 200
soorten lijsten, in alle breed-
tes en kleuren, ook ovaal en
rond.
Voor inlijsten van schilde-
rijen, borduurwerken, foto's
enz. enz.
Specialisten in schuin ge-
sneden en gewassen
passepartouts.
Museum en ontspiegeld

Schoonmaken en restaure-
ren van schilderijen
Snelle levering.
Vanaf heden zijn wij de
gehele week geopend.

Litoroma
Dorpsstraat 8, Vorden

't Grindthuys
Kerkstraat 8, Dieren
Tel. 08330-16006

Wegens vakantie

gesloten
Zaterdag 9 juli
Maandag 11 juli
Dinsdag 12 juli

Poeliersbedr^jf

Rossel

VOLKOREN BROOD
't Winkeltje
A. G. Schurink. Burg. Gal-
leestraat 22, Vorden.
Tel. 1877

Te koop: g.o.h. VW 1500
VARIANT Vogelbosje 2,
Vorden. Tel 05752-2037
b.g.g. 1364

Te koop: Bromfiets Puch-
Maxi. Galgengoorweg 7,
Vorden

Te koop: Kolenconfector,
Bergmeubel en een Kafmo-
len.
H. Hesselink, Spiekerweg 2
Vorden.

Te koop bij inschrijving:
l ha. Hooigras. Briefjes in-
leveren voor zaterdagavond
8.00 uur bfl G. B. Lebbink,
Eikenlaan 27, Vorden.

Te koop gevraagd: l Hob-
belpaard. Tel. 05752-6710

Te koop: Prima jonge hen-
nen. Bretveld, Ruurlose-
weg 88, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-7282 |

Wegens vakantie

gesloten
van 11 t/m 24 juli

Schoonheidssalon
„BEAUTY" l
Het Vaarwerk 18, Vorden

GAS
in fles of tank

Industrieterrein, Vorden
KEUNE

PAARDRIJDEN
lessen voor beginners

DE HESSENKAMP
Kerhoflaan 5a, Vorden
telefoon 1737

DONDERDAG 14 JULI BEGINT ONZE GROTE

SEIZOEN OPRUIMING
Wij zetten de
prijzen weer voor joker

ZIE DE ZEER VELE AANBIEDINGEN
OP ONZE

meubel en
textielafdeling

KOOP NU UW

vloerbedekking
ZEER VEEL AANBIEDINGEN EN COUPONS

ZIE OOK ONZE SPECIALE

opruimingscourant

UW ZAAK

WONINGWmCHTINC
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG IEL Üb/b2 1514

eoneoiim
Hengelo <gid.>
tel.O5753~1461

Dansen

Hydra

donderdag 14 Juli
t.m. zaterdag 23 Juli

Herenafdeling
KOSTUUMS 125,-

KOLBERTS 98,- en 145,-

TERLENKA PANTALONS 34,- en 39,95

DENIM KOSTUUMS 75,-

VRIJETIJDS KOSTUUMS 99,-

REGENJASSEN 75,-

JACKS 45,-

NYLON JACKS 19,50

HERENOVERHEMDEN L/M 14,90
K/M 14,90

HEREN T-SHIRTS 14,95

KINDER JACKS 19,95 en 25,-

KINDER-NYLONJACKS 15,-

LEE SPIJKERBROEKEN . 49,50

Damesmodes
DAMESBLOUSES L/M 10,-

DAMESBLOUSES K/M 12,50

DAMES T-SHIRTS 7,50

DAMESROKKEN 20,-

DAMESJAPONNEN 50,-

DAMESPANTAIONS 35,-

KINDERBLOUSES 9,50

MEISJESJACKS 39,95

KINDER T-SHIRTS 5,-

KINDERPANTALONS 19,50

MEISJESROKKEN 10,-

KINDERSPIJKERPAKKEN . 15,-

Huishoudgoederen
BADLAKENS 15,95

BADDOEKEN 6,33

WASHANDJES 0,92

KEUKENDOEKEN . 3,50

TAFELLAKENS 11,50

WAFELDOEKEN 0,75

MOLTONDEKENS . . 9,50

Lingerie's enz.
NACHTHEMDEN 5,-

DAMESDUSTERS 7,50

HEREN PY AM A'S . . 12,50

's maandagsmorgens gesloten

's woensdagsmiddags gesloten

Zaterdags na 16.00 uur gesloten

Vrijdags koopavond van 19.00 tot 21.00

textiel en mode
/chooklerman

raadhuisstraat tel. 1367 vorder»
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Bi'j ons in d'n Achterhoek ...
Veur 't eerste in eur bestaon hef de plaatselukke VVV un andere meniere bedach
um an eur aktiviteiten bekendheid te geven. Ze geeft noe un groten hoop kleine
folders uut inplaatse van enkele grote plakkaten, waor de gasten altied maor
weer naor toe mossen um te zien wat t'r te doene was.
Un verandering waor wi'j zo op 't eerste gezichte wel teyreane met kont wean.
De winkeliers en alle anderen die't wat met de WV van doene heb, kont de men-
sen die veur drie wekke of veertien dage onze gasten bunt now teminsten zo'n
blaedjen metgeven. In eur tente of caravan kont ze dan alles nog us op eur ge-
mak beldeken wat t'r in de wekke te doen is.
Nao'k van un winkelier eheurd hebbe besteet t'r ok van de kante van de plaatse-
lukke bevolking nogal belangstelling veur de folder. En dat kan allene maor goed
wean, belangstelling kan 't bestuur allene maor ansporen um ut zo meugeluk
nog better te doen, zo dat al kan.
Wat t'r meschien nog wel better zol können wean is de anduuding van de plaat-
sen die van belang bunt veur de vremden in Vorden. At ze noe bi'j ons komp mot
ze altied vraogen van waor is dit en waor is dat?.
In andere gemeenten zoas Reurle en Lochem, um d'r un paar te nuumen, steet
alles anegeven op aardugge kleine handwiezers. Die kante uut nao 't zwembad
en daorhen nao de sporthal, en zo wieter. Ons darp is neet zo groot, dus met un
stuk of wat op de veurnaamste kruusingen zo'w al un heel ende de goeie richting
uut wean. Mien duch dat mot hier ok können.
Noe wet ik wel dat t'r wat bunt die meent dat die dinge in de kots meugelukke
tied klein manneken emaakt wod. 't is waor dat t'r op wat plaatsen in ut darp
aardug wat vernield is. Kiek maor nao de beume bi'j de kapper an de zutfense-
weg, de zitbanken in 't plantsoen langs de bekke waor ze de planken af ebrok-
ken heb. Bi'j un ander heb ze de zonneschermen met un mes bewerkt. Allemao-
le gevallen waor wi'j met mekare mot prebeern wat an te doen.
At ut veurkump da'w die vleagels te gange zeet de spullen van un ander te ver-
nielen, mo'w ut drek an de betrokken pesoon of instantie deurgeven. De plaatse-
lukke pelietsie zal d'r, at ze in de buurte bunt, zeker dadeluk op af gaon.
In zo'n geval zal ow gin mense veur un veraojer hollen. A'w op dizze dinge gin
ach slaot brek ze un volgende keer nog meer af, want, zo redeneert ze, daor
dörft toch gin mense wat te zeggen.
Wie zelf nog un bet jen mans is zo'k dizze raod willen geven: un goed maöltjen
ransel wil nog wel us heel goed helpen. I'j meugt dan ow eigen rechter wel neet
wean, maor "nood breekt wet" mo'j dan maor denken. D'r zal gin mense wean
die't ow kwaoluk nemt a'j ze un bult an de kop slaot. De pelietsie mag noe een-
maol neet slaon, hoe had eur de hande soms ok zölt jokken, at ut neudug is zo'w
ut dus zelf motten doen.

In ieder geval motte wi'j met mekare zorgen dat de boel oaverende blif, anders
wot 't un pröttel bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••H

VAKANTIEPRIJZEN
IN ONZE

Zweedse muilen
vanaf 20>

Kindersandalen
voor 15,

O.A.

Dameslinnen
vanaf 10,-

Dames-
sandalets
vanaf 20,-

Herensandalen
22,95

Voetbal
VOETBALTOERNOOI S.V. BATTI

Nadat vorige week de 2e klasse en de ve-
teranen aan hun trekken waren gekomen,
kwamen zaterdag de 3e klasse afd. zater-
dag in het veld. De heer P. Eijkelkamp
heette hen, namens de organisatie, welkom
en hoopte, dat de spelers van de 16 deel-
nemende elftallen op een sportieve wijze het
toernooi zouden doen slagen.
Hierna begon men met de wedstrijden,
waarin met veel inzet om de prijzen werd
gestreden. Om 17.30 uur kon door voorzit-
ter Heuvelink tot de prijsuitreiking worden
overgegaan.
De winnaars waren:
Poule l sp. Ambon; Poule 2 DZSV 4; Pou-
le 3 Wilp 1; Poule 4 Elspeet 5.
Finale wedstrijden:
Ambon 2 - DZSV 4 3-0
Wilp l Elspeet 5 0-1
Ambon 2 - Elspeet 5 1-0
DZSV 4 - Wilp l 3-2
Einduitslag:
1. sp. Ambon 2; 2. Elspeet 5; 3. DZSV 4
4. Wilp 1.

De fair play cup becshikbaar gesteld door
Café-Wegrestaurant De Boggelaar ging
naar Sp. Ambon 2. Hierna dankte de heer
Eijkelkamp alle medewerkers voor hun
hulpvaardigheid om dit toernooi vlekkeloos
te doen verlopen, o.a. kantine personeel,

Wolsing geluidsinstallatie, heren scheids-
rechters en E.H.B.O., De Ruvevo Ruurlo,
transportbedrijf Gosselink en de Fa. Dostal
ontvingen woorden van dank voor het be-
schikbaar stellen van de kleedruimten.
Tot slot dankte voorzitter Heuvelink^te or-
ganisatie voor het vele werk, ook^pl de
voorbereiding om dit toernooi zo perfect te
laten verlopen.

LLINK

vanaf

WE BEGINNEN
DONDERDAG 14 JULI a.s.

Vooraan, in
schoenmode

HOE VERWARMEN
WIJ DE CARAVAN?

Nergens in Europa is de caravan zo popu- j als verblijf voor de weekeinds in zomer én
lair als juist in ons land. Veel in gebruik j winter. Zeer geliefd als tijdelijk hotel in va-

FOTO-
STRIP.
VER-
HAAL
praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto-drickjfc

kanties en weekeindtrips. Ook het gebruik
d. caravan als wlntersportverblflf neemt
'stadig toe.

'mdat de caravan zo intensief wordt benut,
is een doeltreffende verwarming van groot
belang. In de primitieve jaren vlak voor en
na de oorlog behielp men zich wel met een
„bloempot omgekeerd op het gas". Deze
methode heeft echter een aantal nadelen.
Gas geeft bij verbranding veel water af,
geeft dus condens. Het verbruikt ook zuur-
stof uit het interieur en laat daarvoor kool-
monoxyde achter. Bij onvolledige verbran-
ding, doordat men het dakluik tegen de
koude sluit, onstaat het levensgevaarlijke
koolmonoxyde. Dan eindigt een caravantrip
met een kort bericht in de krant: ..gezin
omgekomen door verstikking".
EEN GOEDE KACHEL IS NOODZAAK
Een goede caravankachel is voor sta- en
toercaravan een noodzaak. Deze zuigt de
voor het branden nodige lucht van buitenaf
aan en stuwt de verbruikte gassen naar
buiten af, via een schoorsteentje of onder
de vloer.
Het enige wat binnenkomt is de warmte
Een goede kachel verbruikt relatief weinig
gas, is dus zuinig. Eeen goede kachel heeft
géén condens en houdt het interieur droog!

NIEUW VAN TRUMA
Het al zeer populaire type caravankachel
de Truma 3002 is, zo zag uw redacteur, nog
verder verbeterd. Meer bedieningscomfort,
eenvoudiger te hanteren.
£ Dit nieuwe model 3002A behoeft niet

langer met de hand te worden aangesto-

-

Eigenlijk heb ik er vorig jaar niet eens op gelet, toen Hans me deze
foto's liet zien. Een paar foto's van een kasteel, ergens in Frankrijk, ik
weet niet meer waar. Hij zei: "Ki jk . dat vind ik nou een leuke foto-
opdracht: een interessant gebouw opzoeken en dan proberen er dank zij
de kamera iets moois van mee naar huis te nemen. Dat heb ik vorig
v oorjaar met dat kasteel gedaan". Zoals gezegd: ik heb niet stilgestaan
bij wat hij toen zei. Maar nu ik - zo tegen de vakantie-tijd - dit
stripverhaal ga schrijven, nu schiet het me te b innen. En daarom ben ik
nog eens die kasteelfoto's gaan bekijken. En heb ik Hans gevraagd of ik
die foto's, als een voorbeeld bij dit verhaal, zou moaen gebruiken.

Die eerste plaat laat het kasteel zien in al z i j n ruige
kracht. Dikke muren, onneembare torens. Een stukje
middeleeuwse schoonheid, waar best een boek over
te schrijven zou zijn. Die tweede foto maakt van het
kasteel een sprookjesburcht, zoals je die v i n d t in "de
Efteling". Alles is nu ranker en je verwacht, dat elk
moment uit een van de ramen een schone jonkvrouw
om hu lp zal kunnen roepen. Maar dat - zegt de nuch-
tere fotograaf Hans - is een fantasie, die nie t meer in
deze tijd past.

Wéér een benadering: door de nog kale voorjaarstak-
ken heen l i j k t het kasteel nu op een vriendelijke
jeugdherberg of op een l u x e hotel , waar het goed
toeven is. De l ichte partij rechts onderaan is een
r iv ie r t j e , dat / i ch in oen waterval naar beneden stort.
Z u l k e foto's - zegt Hans - maak je niet even in een
f l i t s , v lug uit de au to en dan weer door. Je moet er de
tijd voor nemen, en er soms een f ikse w a n d e l i n g en
een klauterparti j met de kamera voor over hebben.
Maar dat i s in de v a k a n t i e j u i s t l e u k .

ken met de bekende Piëzoelectrische
aansteker. Er is nu een geheel elektro-
nische aansteker werkend op batterijen
(4 penligths). Ook de grotere Truma
5002A heeft een soortgelijk handig sys-
teem. Om de kachel toch te kunnen aan-
steken als de baterijen onverhoopt uitge-
put zijn, hebben deze typen alsnog een
Piézo-aansteker waarmee men met de
hand de kachel kan doen branden. Snel
zal dit niet gebeuren, de batterijen gaan
ruim l jaar mee.

£ Bij eventueel doven van de vlam door
zuiging, zorgt de automatische elektro-
nische aansteker dat de vlam meteen
weer ontbrandt. Het spreekt vanzelf dat
een thermische beveiliging tegen onge-
wild uitstromen van gas, bjj gedoofde
vlam is ingebouwd.

CENTRALE VERWARMING IN
CARAVANS
Op alle Truma-kachels is een centrale-ver-
warming aan te bouwen. Deze C.V. zorgt
dat de warmte via buizen en door een ven-
tilator gelijkmatig door het hele caravanin-
terieur wordt verspreid.
Koude voeten, een caravankwaal in voor-
en najaar en vooral bij de wintersport, be-
hoort dan definitief tot het verleden.
Zelfs bij koele zomeravonden kan een C.V.
al bijzonder aangenaam zijn.
Informaties over deze systemen kan men
zelf betrekken brj de Truma-importeur
Neerlandia-Interunion B.V., Marconistraat
13 te Ede, telefoon 08380-19049.
N.B. De ventilator van de C.V. kan naar
wens worden gevoed door de auto-accu 12
volt of door netstroom die op vele campings,
vooral wintersportcampings, aanwezig is.

TIPS VOOR WARMTEBEHOUD
Mocht u gaan caravannen in het najaar of
winter, denk even hieraan: Als u geen dub-
bele ramen hebt, kunt u ze in de nacht het
best afschermen met platen styropor in elke
hobbyzaak verkrijgbaar.
Gebruik als het even kan een speciale,
kleine wintersportvoortent die alt warmte-
sluis fungeert.
Zorg dat de vloer van uw caravan is ge-
ïsoleerd. Uw dealer kan u helpen. Leg
bovendien op de vloer een laag oude kran-
ten en daarover hween een paar stukken
oude vloerbedekking.
De losse rugleuningen moeten bij voorkeur
niet vlak tegen de wand geplaatst zrjn, Iets
ervan af door middel van latjes, zodat de
lucht er langs kan trekken. Dat voorkomt
het vochtig worden door condens via de
koude buitenwand.
Gebruik als brandstof Propaan, geen butaan
in de winter. Butaan gaat onder de 2-3 gra-
den celsius niet meer in gasvorm over.
Bt) wintersport kunt u, voor de nacht, het
best gebruik maken van de Truma duoma-
tic, een soort verdeelnippel waarop twee
gasflessen kunnen worden aangesloten. I*
de ene fles leeg, dan gaat de ander auto-
matisch werken.
Ventileer altijd, ook al la het koud. Dakluik
nooit helemaal dicht.



TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te koop :
TOYOTA Corolla 1200 coupé 1973
TOYOTA Crown 2000 1977
TOYOTA Hi-Ace bestel 1976
CITROEN 2CV4 1971
CITROEN Dyane 6 1973
DATSUN 120 Y 1974
PEUGEOT 404 diesel 1970
VAUXHALL VIVA 1975
FORD ESCORT 1970
FIAT 125 Speciaal 1971
OPEL Ascona 1973
OPEL Kadett 1972
PEUGEOT 204 Break diesel 1972
NSU 1200 C 1971

Speciale aanbieding: BEDFORD VRACHT-
AUTO met ooen laadbak 4,25 ton laadverm.
Zolang de voorraad strekt nog

40% KORTING
op alle SHELL BANDEN
Gratis montage en balanceren

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

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenst-wctf - Vorden - Telefoon 05752-1514

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

Lessen in nieuwe Fiat 128 en
m volautomatische DAF

CONTACT

GRAAG GELEZEN

wc l keep buitengewone aktie aan-
biedingen voor het buitengëbeuren.

(slechts 14 dagen superzomers geprijsd)
1. Bijzonder leuke

buitenlamp
opalen bol, metalen arm,

regenbestendig
f 59.95

Welkoop aktieprijs

47.50

2. Welkoop super
zomervoordeel!

Tip aktie: aluminium
hobby/karweiladders

Getest op veiligheid en kwaliteit.
Maximaal uitschuifbaar

tot maar liefst 575 en 685 cm.
Sportafstand 30 cm
2x10 sporten f 301.-
Welkoop aktieprijs

224.-
2x12 sporten f 382.-
Welkoop aktieprijs

:86.-

«-A.V .<*&. i\
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3. Praktische
gereedschapsklemmen
voor het ophangen van

Uw (tuin)
steelgereedschap.

Per 5 stuks
Welkoop prijsje

4.65
3.

4. Ideale
accu graskantschaar
voor olezierig kanten

knippen, natuurlijk met
steel.

Welkoop prijs

135.-
5. Handige

sonca TL looplamp
brandt op

8 staafbatterijen (1.5 V)
Ook voor accu's f 55.90

Welkoop prijs

46.90

voor alles een zaak van vakmanschap

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

Let op: alle aktieprijzen geldig t/m 20 juli

Grandioze OPRUIMING bij
Modecentrum Teunissen Ruurlo
DE ZOMER LIET ONS DIT JAAR EEN BEETJE IN DE STEEK

VANDAAR ZULKE PRIJZEN
DAMESKLEDING
JAPONNEN vanaf 10,-

ZOMERMANTELS vanaf 30,-

REGENMANTELS vanaf 50.-

EnCOATS vanaf 19,50

VESTEN EN PULLOVERS vanaf . . 9,50

HERENKLEDING
KOSTUUMS vanaf 198,-

KOLBERTS vanaf 49,50

REGENJASSEN vanaf 69,50

PANTALONS vanaf 39,50

SU€DE JACKS vanaf 140,-

DENIM PAKKEN vanaf 80,-

T-SHIRTS - TRUITJES vanaf 7,50 en 10,-

REST. OVERHEMDEN vanaf 10,-

Nu voordelige
KINDERKLEDING
JACKETS EN BLAZERS vanaf 15,-

JURKJES vanaf 15,-

SPIJKERPAKJES vanaf 30,-

PANTALONS vanaf 15.-

BLOUSES vanaf 5.-

TRUITJES EN T-SHIRT vanaf . . 2.50

In onze afdeling
HUISHOUDTEXTIEL
Spotkoopjes
LAKENS - BEDSETS - BADDOEKEN - VAAT - STOF-

DOEKEN - ZAKDOEKEN - THEE- EN HANDDOEKEN.

ONDERGOED Merkartikelen SPOTGOEDKOOP!

PYAMA'S - WERKKLEDING

VELE KOOPJIS IN DE AFDELING

Woninginrichting
Nylontapijt

PRACHT KWALITEIT
NU .

KOMPLEET MET DRIE DEURS KAST
VAN 975 VOOR.

39,50
69,-

32,50

39,50

VOOR SLAAPKAMERS NU

VOOR WOONKAMERS NU

Vinyl
VOOR UW KEUKEN NU

Tapijt
VOOR UW KEUKEN NU

Wollen berber
139,-

Slaapkamer
675,-

Dekens RESTANTEN NU ERG VOORDELIG

Matrassen
POLY
VANAF 85,-

Vele koopjes in de
Meubel-afdeling boven
VANAF DONDERDAG 14 JULI t.m. ZAT. 23 JULI

10% KORTING
OP ALLE NIET VERPRIJSDE GOEDEREN


