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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

FIRMA DIJKERMAN

HEROPEND

Harley-Davidson Club Gelderland
in Vorden-Kranenburg

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

De Kranenburg gemeente Vorden stond in het afgelopen weekeinde In het teken van
de motorsport. Door de Harley-Davidson Club Gelderland werd voor de derde maal in
successie een jaarlijkse HD-Rally georganiseerd, waarbij de Kranenburg met café
Schoenaker ditmaal centraal middelpunt was. De tropische temperaturen had vele motorsportliefhebbers niet weerhouden om dit traditioneel geworden weekend mee te
maken.

Na tien diaigen gesloten te zijn geweest heeft
de firma Drjikerman aan de Zutphenseweg
haar deiuren weer voor de cQiëratèle geopend.
De zaak is nl. vergroot van 90 m2 naar
160 m2. Het interieur is totaal veranderd.
De familie Dgkerman heeft in 1970 de
groente-, fruit- en bloemenzaak overgenomen van de familie Derksen. In de afgelopen jaren heeft er eenmaal een kleine
veiïbouwing plaatsgevonden, maar nu is de
zaak veranderd op een wijze zoals men dat
altyd graag had gewild.
De winkel is uitgebreid met een plantenkas. Voor de planten beter, de planten zijn
fi

gemakkelijker te verzorgen en tenslotte is
het voor het pulbliek: gemakkelijker uitzoeken. De verse groente- en fruitafdeling is
veel royaler en overzichtelijker opgezet
Oveel ruimer).

Het bestuur van de HD-CJuib Gelderland die verleden jaar dit treffen bij De Wrange
bij Doetincihem organiseerde - kon meer
dan tweehonderd deelnemers noteren. Omdat het gemeentebestuur bezwaren maakte
dat men het tentenkamp op de Kranenburg
zou opslaan (vanwege 't lawaai e.d.) moest
men uitwijken naar de camping van het
landgoed De Wientjesvoort. Dank zij de
medewerking van de eigenaar Freiherr Von
Mengden lukte dit voortreffelijk.
Vrijdagavond al arriveerde de stoere motorrijders op hun struise motoren van 750 tot
1200 cc. Van de ruim 1500 landelijk aangesloten HD-rijders werd onder meer deelgenomen door de HD-clubs uit Amsterdam,
Breda, Twen te, Oldtimers Den Haag, Den
Bosch, Eindhoven, Bagles Rotterdam, Centrum Utredht en HD Nederland. Het motorsportevenement kreeg een internationaal
karakter door de deelneming van meer dan
vijftig leden van de HD Belgium, ruim dertig van HD France en enige tientallen van
HD Deutschland. De meeste rijders hadden
hun gehele familie en leefwaar voor enkele
dagen meegenomen in het zrjspan.
Zaterdagmiddag wend een rondrit door de
Achterhoek gemaakt, terwijl 's avonds in

De werkplaats waar alles wordt voorbewerkt en panklaar gemaakt, is ook helemaal in een nieuw jasje gestoken. Velen
kwamen de familie Dijkerman op de dag
van heropening gelukwensen, waarbij vele
cadeaus in ontvangst mochten worden genomen. (Bloemen had men tenslotte zej
voldoende!).

J C I C V B W W I T COKUSTAA4.

Postbestelling: een arbeidsintensieve
en dus kostbare zaak
Elke morgen rukken elfduizend PTT-bestellers uit om tienmiljoen poststukken af
te leveren op viermiljoen adressen in Nederland. Tot voor enkele jaren bleef het
niet by één ronde! In alle steden en dorpskernen gingen de bestellers in de loop van
de middag voor de tweede maal op pad om
ook de nagekomen stukken - ongeveer tien
procent van de post - te bezorgen. De aan
deze service verbonden kosten zijn echter
in de loop der jaren zo enorm gestegen dat
de Post flink in de rode cjjfers is komen te
zitten, zodat moest worden gezocht naar
mogeiykheden om de kosten van de besteldienst op een aanvaardbare manier te verlagen.
Naar een systeem van één postbestelling
per dag
Uitgebreide onderzoekingen, gevolgd door
een aantal praktijkproeven, en ervaringen
in andere landen hebben reeds in 1969 de
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vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderlnk: vrijdagmorgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van

Ad 1.
Botulisme bij watervogels
a. Inleiding
In de afgelopen jaren is in Nederland op
vele plaatsen door botulisme omvangrijke
sterflte opgetreden by watervogels.
Botulisme is een voedselvergiftiging bij dieren of by de mens, die veroorzaakt wordt
door opname van voedsel, waarin de bacterie Clostridium botulinum zogenaamde botuMniumitoxine heeft gevormd. Er bestaan
dfiiverse typen van deze bacterie, eik met
een edgen toxine. De mens is vooral gevoelig voor toxine-typen A, B, E en F, watervogels voor type C.
By veel van de dode watervogels die in de
afgelopen jaren zyn onderzocht, werd toxinetype C aangetoond; de overige typen werden, op enkele uitzonderingen na, niet gevonden. Deze vogelsterften door botulisme
vormen dan ook geen reële bedreiging voor
de volksgezondheid. Hoewel vanzelfsprekend normale hygiëne in acht moet worden
genomen by aanwezigheid van kadavers
(byvoorbeetld niet met blote handen aanraken) is er in de meeste gevallen geen
reden het baden en zwemmen in wateren
waar botulisme optreedt te verbieden.
Omdat vooral in 1975 omvangrijke vogel-

sterfte optrad, waarbij veel onzekerheid
bleek te bestaan over te treffen maatregelen in verband met de volksgezondheid,
volgt hieronder een aantal richtlijnen die
landelijk zijn opgesteld door het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. Een belangrijk element in de richtlijnen vormt de opruiming van vogeOkadavers.
Enerzijds is dit een vereiste van normale
hygiëne, anderszijds kan men de verspreiding van Clostmdium-isporen afremmen en
de totale toxine-produktie binnen zekere
grenzen houden. De kans op nieuwe gevallen van strefte onder watervogels neemt
daardoor af.
b. Richtlijnen
1. Er moet, met name in de zomermaanden, een continu programma van bewaking worden uitgevoerd in wateren waar
vogelsterfte kan voorkomen (tenminste
énlmaal per dag inspekteren).
2. Bg voorkomende sterfte moeten alle dode vogels terstond uit het water of van
de waterkant verwijderd worden. Personen belast met het inzamelen van de
kadavers dienen plastic handschoenen te
gebruiken.
3. Enkele, zo mogeiyk verse, kadavers
moeten zorgvuldig verpakt (eerst in
krante, daarna in plastic) worden opgezonden naar het Centraal Diergeneeskundig Instituut, Prof. Poelslaan 35,
Rotterdam (tol. 010453911) om te laten
nagaan of er sprake is van botulitsme.

PTT, de regering en het parlement doen
concluderen éénmaal per dag bestellen is
een goede service. Sedertdien wordt dit systeem, ^^ls u wellicht weet, in grote delen
van oi^Hknd toegepast. En met succes! De
beoogde besparingen komen er inderdaad
uit. Maar wat minstens even belangrijk is:
de overgrote meerderheid van onze klanten
ervaart het wegvallen van de tweede bestelling niet als een ernstig gemis; ook niet
onze klanten in de woonwyken waar volgens de nieuwe regeling de besteller soms
pas midden op de dag komt (we kunnen nu
eenmaal in de vroege morgen niet overal tegelgk zyn!). Op maandag komt de besteller overigens wa^ later by u dan op andere
dagen. De post van vrydag is immers al op
zaterdag besteld, terwyi de brieven die tydens het weekeinde zyn gepost in de vroege
maandagochtend verwerkt werden.
De postbus voor de zaKenman
De PTT beseft terdege dat het nieuwe bestelMngssysteem voor de zakenman het bezwaar kan meebrengen, dat hy de ochtendpost niet vroeg genoeg krygt bezorgd; soms
ook heett men belang by de post die tot nu
toe 's middags werd nabezorgd. Daarom is
besloten om op ruimere schaal postbussen
ter beschikking te stellen. Wie een postbus
bezit, kan zyn post al vroeg in de ochtend
in ontvangst nemen en bovendien later op
de dag eventueel nagekomen post ophalen.
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Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Deze week komen de volgende onderwerpen
aan de orde, te weten:
1. Botulisme by watervogels.
2. Vakanties burgemeester en wethouder
Bannink.

Het bestuur van de HD Club Gelderland bestaande uit voorzitster Jacquelien Wolter,
secretaris Piet Toeter en penningmeester
Arie van Bodegom vond het geheel een geslaagd evenement, al betreurde men wel de
weinige medewerking van de gemeente en
Rijkswaterstaat, die een aantal richtingaanwgizers en markeringspunten langs de weg
verwijderde.

Koerselman
cassettes
Éénmaal per dag
post

GEMEENTE
NIEUWS

zaal Schoenaker op de Kranenburg een
disco-avond werd gehouden. Om half tien
gingen de beentjes van de vloer met de
rookgroup Tony Macaroni and his Swinging Devils. Bestuurslid A. van Bodegom
reikte aan elke deelnemende HD-club een
blijvend aandenlken uit.
Zondagmorgen kreeg elke deelnemer een
gratis ontbijt aangeboden in zaal Schoenaker. De geplande touwtrekdemonstratie
tussen de NTB-^ploegen van Vorden en Bekveld moesten wegens de abnormale temperaturen worden afgelast. Ook het onderlinge touwtrektioernoaitije tussen de deelnemende HD-cluIbs ging niet door. De meeste
deelnemers vertrokken in de loop van de
morgen weer huiswaarts om de gloeiende
hitte van de middag te ontlopen.

Daarby moet zo mogelgk worden opgegeven: vindplaats, datum, totaal aantal
gevonden kadavers (schatting).
4. Efficiënt opruimen van kadavers die
niet worden opgestuurd kan gebeuren:
(1) door destruktie, na overleg met
destruktor in het betreffende gebied
(een wetteiyke regeling voor deze wy-ze
van opruiming is in voorbereiding); (2)
door verbranding in vuilverbrandingsinstallaties. Andere methoden om kadavers te verwyderen (byvoorbeeld deponeren op vuilstortplaatsen of begraven)
brengen grote risico's mee voor nieuwe
besmettingen.
5. Het is gewenst het optreden van sterfte
by watervogels allsmede het doen verrichten van onderzoek naar botulisme
,en de uitslag daarvan te melden by de
Provinciale Waterstaat, afdeling Milieuhygiëne (085-452020) zodat een overzicht van het vóórkomen van de ziekte
in Nederland kan worden verkregen.

Ad 2.
Vakanties burgemeester en wethouder
Bannink.
Burgemeester mr. M. Vunderink zal van
15 juli tot en met 13 augustus 1976 afwezig
zgn wegens vakantie.
Wethouder Bannink is van l tot en met 15
juli a.s. afwezig wegens vakantie.
De spreekuren van betrokkenen vallende in
genoemde periodes komen derhalve te vervallen.

Nieuwe besteldienst te Vorden, Buurlo en
Hengelo G1<1. ingaande 28 jlni 1976
In uw woonplaats gaat de Post met ingang
van 28 juni ajs. over op het éénlbestellingssysteem.
De nieuwe dienst is zodanig opgezet, dat
zoveel mogelijk zaken, kantoren en bedrijven hun post in het eerste deel van de ochtend ontvangen. Daarna volgen de wyken
waar overwegend particulieren wonen.
Byzonder omstandigheden voorbehouden,
kunt u uw post tussen 09.00 en 15.00 uur
verwachten. Op zaterdagmorgen biyft u als
tot dusver wél de briefpost maar geen pakjes e.d. ontvangen. Het tydstip kan mogeiyk
iets veranderen.
Wilt u eerder over uw post beschikken, dan
kunt u een postbus nemen.

Bi'j ons in Vorden
is zowat iederene met vekantsie. Daorumme is Leestman ok maor egaon. Oaver veertien dage kö'j zien stuksken dialekt weer
vewachten. A'j soms ok nog mot gaon:
volle plezier.
H. Leestman

Geslaagd
Onze plaatsgenote G. de Jonge is onlangs
geslaagd voor het landeiyik examen Gezel A
Heren maatkleding te Utrecht. Gezel A wil
zeggen, het vervaardigen van een heren
pantalon en kostuumvest. Zy heeft haar opleiding genoten by de firma J. Aartsen &
Zoon, maatkleermakery voor dames en
heren.

HERVORiMIDE KERK VORDEN
Zondag 11 juli: 8.80 en 10.00 uur ds. J. C.
Krajenibrink.
Kinderoppas tijdens de dienst van tien uur.
Gelegenheid om koMe te dirinken na bedde
diensten in De Voorde.
KAPEL OE W1LDENBORCH
Zondag 11 julli: Openlucht kerkdienst by de
Kapel. Ds. C. L. Glastra (Brummen).
GtEREFORIMEERiDE KERK VORDEN
Zondag 11 juli: 9.30 uur drs. N. H. Heiner
te Allblasserdam; 19.00 uur ds. P. Kuyper
van Lochem. KRnidernevenddenst klassen l,
2 en 3.
RjK. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crèdhe); door de week woensdag om 19.30 uur
R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoogmis) ; dinsdag om 19.30 uur en vrijdag om
8 uur
ZONOAQSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Sterringa, tel. 057524255
SJV.P. boodachappen op zondag zoveel mogelgk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
by de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur
WEEKENdJ-, AvOND- EN NACHTDIENSTEN DIERENAIRTSEN
van zaterdagm. 12 tuur tot maandagm. 7
uur en de komende weeflc van 's avonds 7
tot 's morgens 7 uur
dr. J. Wegcheliaer, tel. 1066
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkgebouiw, Burg. GalléestraaJt, tel. 1487. Spreekuur wijkizusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur in het wykgéb.
DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitsluitend spoedreceptien
TAFEL/TJE-OEK-JE
Hele maand juli: mevr. Wolters, tel. 1262,
graag bellen tussen 8.00 en 9.00 uur
BRAND MELOEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiiten kantooruren. By
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families Eyerkamip tefl. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) tel. 1332,
gebeld worden
BEGRAFENIS/DIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vonden,
tel. 1346; by geen gehoor 0575042931
GEZINlSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrydag van 9-9.30 uur in de konsdstoriekamer van de Geref. Keirk Vorden, tel.
212©
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hengelo beredklbaar van 9-17 uur,
tel. 05753^2345
MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdagavond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 947 uur, tel. 05753-2345
SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45
tot 19.45 uur in het Groene Kruisgebouw
STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220
DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 0575015603. Openingstyden: ma., di., do. en vr.
10.30-12.30 en 1749 uur; wo. en za. 10.3012.30 uur; zo. gesloten
OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL
Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 jr.
maandag
14.0047.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag
14.0047.30 u.
18.30^21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag
14.0047.30 u. 14.0047.30 u.
woensdagmiddag
voorleeshalfuurtje
14.0044.30 u.
donderdag
10.0043.00 u.
vrydag
14.00nl7.30 u.
18.30^21.00 u. 14.0047.30 u.

Aanbieding

Altijd extra

Aanbieding

Barbecueworstjes

voordelig!

Tomaten

Profiteer nu!
RIB - HAAS

MALSE

Karbonade

SLA
2 LITERFLESSEN

2 kroppen

SINAS
MAGERE RUNDER

PERZIKI :N

LAPPEN
LITERFLES
MAGERE
MAGERE VARKENS

MELK

GELE

PRUIMEN

LAPPEN
CALYE

PINDAKAAS

HEERLIJKE

TARTAAR

BLOEMEN EN PLANTEN
GEMENGD

BOEKET
KAMERPLANT

PAULIA

VLEESWAREN
SLAGERS

LEVERWORST
500 gram

ROLSPEK
150 gram

5 heerlijke

FRIESE VLAG
SMITHS

HALVAMEL

GRILLO'S
iRKOEKl IN

Frikandelien

LITERFLES

CHOC DRANK

CROX

GESNEDEN

HALVARINE

WITBROOD

HALFVOLLE

MELK
LITERPAK

800 gram
Literblik SPERZIE

POPULAIR

BONEN

N

Krentebrood
650 gram
KOELEMAN
LITER

AUGURKEN

A&O,meer
dan alleen maar
voordelig

BEKER IJS
(vanille en aardbeien)

HEBRO

SATÉ

Jus d'Orange
APPE LSAP

ALBERS - VORDEN
Geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

COEBERGH
liter

van 12,50 voor

Bessengenever

Met grote vreugde en hljjidsdhap geven wij u kennis
van de gefboorte van ons
zoontje en broertje

Heden overleed plotseling onze beste broer, zwager en oom

ARJAN

AREND JAN HAVERKAMP

Henk Berenpas
Ans Berenpas Arfman
Bent
Vonden, 2 juM 1076
Miosselseweg 3
„Prinsehoeve"1
Voor alle felicitaties, bloemen en cadeaus ter ere van
ons 25-jarig- huwelijksfeest,
zeggen wij u héél, héél hartelijk dank.
E. J. Kornegoor
J. M. Kornegoorter Maten
Vorden, juli 1976
Weidemanweg l
l augustus
AUTOCBOSS
Vorden
Te koop: 22 are rogge.
Hoebinik, Bikeniaan 19,
Vonden.

JONGE JENEVER

Te koop: 10 jonge eenden.
Het Hoge 22, Vorden.

liter

Te koop: gebruikte asbest
golfplaten. H. Bunkink,
,^De Stdclht", Wichmond.

JAGERMEISTER
P- «es

- o __
1375

Te koop: ± l1^ ha rogge.
G. Waendnk, Enizerinckweg 6, Vorden. Briefjes inleveren voor zaterdag 5 uur.
Te koop: meisjesfiets van 8
tot 12 jaar. Burg. Galléestnaat 26, Vorden, tel. 1421.
Te koop: dwergigeitjes.
B. Dijk, Vordenseweg 33,
Warnsveld, tel. 05702-2189.

BOOMSMA

BEERENBURGER
stenen kruik - van 13,95 voor

POR!
wit of rood

van 11,00 voor

APPELCAKETAART
DEZE WEEK

Te koop: een krachtstroom
ventilator en een 12 Volts
traktor accu. B. Wiltink,
Schoolihoiisiweg 2, Vorden.

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmeloord, Onderduikersweg
,NOP tel. 05270-2701
tel. 05618-444 of
05618-214
De krant kunt u niet missen, geen dag !
vindt bij ons losse
van
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
S igarenm agazij n
D. BOERSMA
Vorden, telefoon 1553

ROZIJNEN

JOHANNA HENDRIKA BROEKMAN

echtgenote van D. Wagenvoort
in de leefitgd

Doetinchem: S. Haverkamp
H. B. HaverkampWonnink
Apeldoorn: Mevrouw G. RietmanHaveilkamp
Vorden: R. Klein BramelHaverlkamp
W. Kledn Bramel
Neven en ndchten

66 jaar.

Vorden, 5 j-uli 1976

Geheel onverwachts wend uit onze familiekring
weggenomen, onze geliefde zwager en oom

VW Vorden

AREND JAN HAVERKAMP
echtgenoot van Antonia Bosch

Kantoor: Zutphenseweg 16 - Telefoon 1386

op de leeftgd van 61 jaar.

Elke maandagavond
Avondwandeilinig onder leiding langs de mooiste
plefkjea van Vorden, vertrek vanaf Marktpledn. In
Juni en juli vertrek 19.30 uur. De kosten bedragen
ƒ l,— pjp., kinderen ƒ 0,50

'Dat zjjn leven gedragen werd door het:
„Zie Ik ben met u, al de dagen"
zjj ons tot troost.
Vorden:
Nw. Dordrecht:
Vorden:
Zeist:
Barneveld:

van

Vorden: A. R. Wagenvoort
G. J. WaigenvoortMemeMnk
B. Wagenvoort
Onitario (Canada): Fam. Hondebrink
Vorden: Fam. Wagenvoort
Vorden: Fam. iBarendsen
Warnsveld: Fam. Reesmlk
B. Wagenvoort

Voorst, 2 juM 1976

Fam. Bogdhelnian
Fam. Brouwer
Fam. 'Bosch
Fam. iHoetink
Fam. Rossed

Elke woensdagmiddag
Acihttlkajstelenifietaitochit onder deskundige leiding.
Vertrek om 13.30 uur vanaf het Marktpledn. De
kosten zijn ƒ 2,— p.p. en ƒ l,— beneden 16 jaar.
Te beginnen 16 juni. Hieraan is een leuke fotowedstrijd verbonden; inHdhtdugen hierover by het
VW-Jbiuro

Vorden, 2 juili 1976

Zaterdag 10 juli
Pretty-Markt in het centrum van het dorp van
10.00^18.00 uur. Gezellige muziek, attnakties, spelen, rommelmarkt, antiek-rverkoop

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor
alles wat zfl voor ons geweest is, ging nog onverwachts van ons heen, mijn innlig gediefde vrouw
en onze zorgzame moeder en oma

Zaterdag 10 juli

JOHANNA HENDRIKA WAGENVOORTBROEKMAN

Ajvondwandedinig door een bijzonder mooi natuurgebied. Start vanaf half acht bij Hotel Schoenaker, Kranenburg.

op de leefitjjd van 66 jaar.
Vorden:
Laren:
Antwerpen:
Vorden:
Vorden:

Dinsdag 13 juli

D. Wagenvoort
Bennie en Marie
Tonnie en Christdan
Harrde en Toos
Hertmien en Jan
Annie, Bennde
Erwin en MkMel

Staring-avond in de Wildenlbordh. Aanvang 19.30
uur. Deze avond wordt verzorgd door de heer Van
Roekeü uit Zelhem en ds. Krajenlbrink uit Vorden. Entree ƒ 2,— p.p. Koffie inbegrepen

Woensdag 14 juli
Boerendansigroep De Knupduukskes uit Vorden
op het Marktplein. Aanvang- 20.00 uur. Bq slecht
weer in een zaal

Vorden, 5 juli 1976
Pastotieweg 15
De rouwdienst zal wordtfi gelhouden op vrfldag
9 juli a .s. om 11.00 uur!|^[e Ned. Herv. Kerk te
Vorden, waarna om 12.00 uur de teraardebestelling zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Donderdag 15 juli
Veronica drive-dn-sihow in zaal Snuit, aanvang
20.00 uur

Donderdag 15, vrijdag 16 en
zaterdag 17 juli

Moeder is opgebaard in J^aula van Het Nieuwe
Spifttaall te Warnsveld. (SJ^ppenhedd tot condoleren
a.s. donderdag van 16.00 tot 17.00 uur.

' Kermis

Vanaf 15 juli

Goede en voordelige

CAKES

Heden overleed tot onze ddepe droefheid, na een
langdurige ziekte onze schoonzuster en tante

„Mijn genade is U genoeg"

damesconfectie
vindt u bij de
grote matenspecialist

CONFECTIEBEDRIJF

BENCO
grote pot

ILAMMERS
Vorden Zutphenseweg 29
Indien nodig maken
wij naar maat

bij

Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

HEINZ TOMATEN

KETCHUP

l augustus
AUTOCROSS
Vorden
Kunstgebitten-reparatie
Drogisterij
TEN KATE
Zutphenseweg 2 - V orde n
Telefoon 2219

SOEPEN

Te koop: boerenkoolplanten. A. Dimmendaal,
Ruunloseweg 102, Vorden.

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN
DAN

BE

N

LUX

TOÏLETZËEP
Velen zien

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaamheden
zowel nieuw als onderhoud:

uw etalage
DRAAGKARTON

FLEURIL

duizenden

Schildersbedrijf van der Wal b.v.

zien uw Leo Westerhof Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden Tel. 2039
advertentie

Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-1283

Donderdag 15 juli
Lm. zaterdag 24 juli

Herenafdeling
HERENKOSTUUMS

195,00

150,00

ZOMERKOSTUUMS
moderne modellen
HERENKOLBERTS

Huishoudgoederen

Damesmodes
DAMES PULLOYERS

9,50

DAMES OYERPULLS

19,50

98,00
119,00

98,00

HEREN TERLENKA PANTALON

DAMESBLOUSES

15,00

DAMESPANTALONS

29,50

DAMESROKKEN

25,00

GRASLINNEN LAKENS
150 breed
180 breed
BIJPASSEN SLOPEN
LAKENCOUPONS 150 breed

2,50
9,50
3,95
2,48

KEUKENDOEKEN
14,90
17,90
4,25
14,75

BADLAKENS
BADDOEKEN
THEEDOEKEN sneidrogers

39,00
IM. NAPPA JASJES

69,00

T-SHIRT

6,95

59,00

KINDERBLOUSES

5,00

JONGENSJACKS

25,00

MEISJESJACKS

29,00

DENIM JONGENSJACKS

38,50

DAMESJAPONNEN

59,00

TERLENKA REGENJASSEN
79,00

NACHTHEMDEN

kort 9,50
lang 19,50
DAMES BIKINI'S
9,50
HEREN TRICOT P Y AM A'S
19,75
KINDER TRICOT PYAMA'S v.a. 11,95

KATOENEN HEREN PYAMA'S

14,90

HEREN OVERHEMDEN

15,90

HEREN T-SHIRTS
moderne strepen

9,50

Dames-, heren-en kinderondergoed voor spotprijzen

Wegens uit de kollektie nemen van onze afdeling

bedden en dekens
bieden wij deze tegen zeer speciale prijzen aan!
STALEN LEDIKANTEN

l-pers.
2-pers.
RESTANTEN POLYETHER MATRASSEN
RESTANTEN DEKEN
VEREN KUSSENS
SPREIEN
2-pers.

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

textiel en mode
69,00
89,00
79,00
19,50
12,95
25,00

Koopjes

Begrafenisdienst Herv. Diakonie

schoolclerman

Koopj^k Koopjes

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

Bijj sterflgeviallllen en bestelen van de ItJUcauto, verzoeke te bedien: 00700^1298(1.

op alle stoffen eMpupons vanaf 15 juli

KLEMACON - Ruurlo
Koopjes

Koopjes Koopjes

J

Koopjes

tot 60% korting

van 10 juli tot en met
31 juli VAKANTIE

Zaterdag na 4.00 uur gesloten
Vrijdag koopavond van 19.00 tot 21.00 uur

GRANDIOZE KOOPJES

Begrafenisondernemer
A. DE JONGE

Maandagmorgen en woensdagmiddag gesloten.

Het is geen kleinigheid
<•

Koopjes

ZOMERMARKT
VRIJDAG 9 JUL11976
Op de a.s. vrijdag te houden zomermarkt vindt u een
uitgebreide sortering

huishoudelijke- en
andere artikelen

Er zitten In Nederland en ons deel van de Noordzee
honderden miljarden kubieke meters aardgas. Dat is
bepaald geen kleinigheid.
Maar we verbruiken ook nog al wat van deze energie,
met z'n goede eigenschappen (veel toepassingen,
milieuvriendelijk, onzichtbaar transport, voorraden
dicht bij huis).
Redenen te over om er zo lang mogelijk mee te doen.
En daarom zouden we nu al op een aantal dingen
kunnen letten.
Een voorbeeld: branden uw gasapparaten wel zo
zuinig als dat zou moeten? Hebben ze geen mankementen? Zijn ze wel schoon?
Het is verstandig ze regelmatig te laten onderhouden.
Door de erkende vakman. Voor 't iets veiliger stellen
van de toekomst.

En .voor uw eigen veiligheid, natuurlijk.

Verstandig met aardgas
Onderhoud, werk voor de
vakman
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N. V. „GAMOG" Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35 - Zu'phen - Afdeling voorlichting, telefoon 05750-10888
Bezoekt ons informatiecentniml Gaarne na afspraak

Degenen, die de markt bezoeken en deze advertentie met
het nummer meebrengen, dingen mee naar één van de
waardevolle prijzen, door het bestuur beschikbaar gesteld
voor de bezoekers van deze verlotingsmarkt.
De prijzen zullen precies 11.00 uur door de voorzitter worden
uitgereikt.

Voor de huishouding

Gevraagd

Uitknippen en in de

C.V. MONTEUR

van onze afdeling

bus deponeren

(lasser)

„VILLA NUOVA"

Prettige werkkring
vragen wij een

Fa. KLEIN LEBBINK
16092
Alleen

DE PRIJZEN DIENEN OP DE MARKT

Wichmond - Tel. 05754-267

voor plm. 20 uur per week

IN ONTVANGST TE WORDEN GENOMEN
Bewaar deze bon zorgvuldig neem hem mee naar de markt
en deponeer het nummer welke in het kaderlijntje staat, in
de op de markt aanwezige bus.

Aanvragen voor een gesprek kunnen telefonisch
of schriftelgik wonden gericht aan de administratie, Zutplhenseweg 75, tel. 1357, toestel 17.

EN TOCH . . IS

dit nummer

in de bus!

medewerkster

VERPLEEGINRICHTING HUIZE

JST-

16092

HET BESTUUR DER
VORDENSE MARKTVERENIGING

ONBETWIST
UW MEUBEL SPECIALIST!
/utphensewt'fj

. Vorden - TVlrfoon O.j752-l5l-i

'Het Enzerinck'
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TWEEDE BLAD CONTACT - VORDÜN

KAKEL MEENINK (25) NEEMT MET PIJN IN HET HART
AFSCHEID VAN DE JEUGDSOOS
Verenigingsmensen die herhaaldelijk tegenslagen op hun weg vinden, maar desondanks stug doorgaan moet je tegenwoordig denk Ik, wel met een lantaarntje zoeken.
Een prachtig voorbeeld van wat hierboven Is geschetst, is de 25-jarige Karel Meenink,
onderwijzer in Leesten en thans woonachtig in Steenderen. Maandagavond heeft hij
afscheid genomen van de Stichting Jeugdsociëteit Vorden.
Ruim zeven jaren heeft lüj zitting gehad in
het bestuur, waamvan vanaf 1971 als voorsfltter. In die woelige jiaren van de jeugdaoos Vonden heeft Karel heel wat meegemaakt en vooral te verwerken gehad. Is
het niet immers zo dat de naam jeugdsoos
tot voor kort in vrjjwel aUe raadsvergaderingen in Vorden viel!
Het begon allemaal in 106®. Een groepje
Jongelui kwam vaak bijeen om te praten
over die dingen die speciaal de jeugd bezig
houden. Ben van die jongelui was de toen
18-jarige Karel Meenink die voorstelde een
jieudgsoas op te richten.
„In die beginfase was het eigenlijk elke
zondagmiddag vergaderen. Op gegeven
moment begon er iets te groeien en toen
kwam het probleem een goed onderkomen
te vinden. We namen kontakt op met het
gemeentebestuur maar we werden behandeld als knulletjes. Het zijn enthousiastelingen, het wordt toch niets. Zo werd er
over ons gesproken. Dat heb ik het gemeentebestuur erg kwaiyk genomen," zo zegt
Karel Meenink.
Momenteel denkt Karel Meenink anders
over het gemeentebestuur en is de verhouding goed, hetgeen volgens Karel vooral te
danken is aan wethouder H. A. Bogchelman.
Om nog even naar het prille begin terug
te keren: de eerste tegenslag die Karel

NIEUWS
VAN DE
KERKEN
HARTELIJK DANK!
Voor de Kampvuur-dienst, belegd door de
Jeugdiddenstcommissie van de plaatselijke
Hervormde kerk, was het het zondag jl.
(zondag 4 juli) een mooie, zomerse avond.
Velen, ver over de driehonderd!, waren dan
ook naar het prachtige terrein gekomen
achter het koetshuis van kasteel De Wüdenlborch. We hebben zelf de indruk dat alles goejd verlopen is.
Het kampvuur wend vakkundig opgebouwd
en gestookt door Heribert Zeevaükink. We
wilden op deze plaats allen hartelijk danken
die aan deze bfltBondere dienst hebben meegewerkt.
In het bijzonder ook richten we een woord
van hartelijke dank aan de heer en mevr.
Staring, die zo vriendelijk waren ons (weer)
op de genoemde plaats, een mooi stuk grasveld te ontvangen. We stellen dat ten zeerste op prtjis!
Dank ook aan de aanwezige leden van de
Vordense brandweer, die (in verband ook
met de droogte) alles goed in de gaten hielden en het kampvuur gedoofd en geblust
hebtoen. En aan de twee trompettisten, de
heren WuMnlk en Den Amlbtanan, die de samenzang hebben begeleid.
De gestencdJlde liturgie was onderverdeeld
in „drie blokken": 1. Mag ik een vuurtje... ?
2. Geef vuur...! 3. Speten met vuiur...
OPENLUCHT KERKDIENST
•De Interfkenkeljjkie Evangelisatie Commissie
(Gereformeerde Kerk en Hervormde Kerk)
houdt ajs. zonldagmorgen 11 juli een kerkdienst in de openlucht bg de Kapel in De
Wiüdenlbondh (gelegen aan de Kapelweg, 'n
zjfweg van de WSMenlbordhseweg; richting
rjoohem).
Voorganger in deze buitendienst hoopt te
zftn ds. Glastra uut Bnummen. De samenzang zal d&t keer begeleid worden door de
heer Woudstra op zijn elektronisch orgel.
Ld/t/urgieën wonden gestencild en uitgereikt.
Na de dienst wordt er koffie geserveerd.
Modht het weer er zich niet voor lenen om
buiten te zütten (en je weet bjj deze droogte
niet wat je hopen moet. Of toch wel
)
dan wordt de dienst gehouden in de Kapel.
Graag geven we dit bericht nodigend aan
u door.

Zwemwedstrijden
school Het Hoge
In het awemlbad In de Dennen hield de Bijzondere Schood Het Hoge het afgelopen
weekend zwemwedstryiden voor jongens en
meisrjes vanaf 9 jaar. Er Stonden wedstrijden op het programma van 25 en 50 meter.
De kleintjes zwommen 25 meter, de wat
oudere leerlingen 50 meter. De organisatie
was in handen van dhef-ibadmeester M. J.
Westerik en zgn personeel.
De udrtialagen van deze wedstrijden waren
bfl de schoolslag als vodgt:
Jongens 9 jaar: 1. Nico de Klerk; 2. Rolfs
Voerman.
Jongens 10 jaar: 1. Fokke Voerman; 2. Jan
Ottenls; 3. Edwin BnuÜnsima.
Jongens 11 jaar: 1. Eddie Lammers; 2. Mannes Bekman; 3. Heimer Kappert.
Jongens 12 jaar: 1. Ohrtis Ridder; 2. Rob
Reuver; 3. Robert Bruinsma.
Meisjes 9 jaar: l. Ohrista van Wjjk; 2. Ingnid de Greef; 3. Marieke Timmer.

Meenink moest verwerken was dat het
koetshuis bjj kasteel Vorden niet gebruikt
mocht worden. (Toen was er nl. nog geen
sprake van dat het kasteel t.z.t. dienst zou
gaan doen als gemeentehuis). Ook een leegstaand jiudogebouwtje ging aan hun neus
voorbijEindelijk dachten we, fijn, nu hebben we
het voor elkaar. Dat was toen de bovenverdieping van het jeugdcentrum gebruikt
mooht worden. De vreugde was van korte
duur. 15 mei 1973 was voor mij de zwaarste
dag. Op die dag werden we nl. uit 't jeugdcentrum geknikkerd. Het brandgevaar in
een dergelijke Meine ruimte met veel jongelui was te groot. Dus de zaak werd gestoten. En dan te bedenken dat we ruim 250
leden hadden."
„Gelukkig dat ik een doorzetter ben," zegt
Karel, „want samen met mjjn medebeatuursleden besloten we stug door te gaan.
De bel op het gemeentehuis rinkelde voortdurend met als resultaat dat een paar
maanden geleden tijdelijk een nieuwe ruimte in het jeugdcentrum kon worden geopend."
„Ik hoop nu alleen nog dat de Vordense
jeugd straks in het nieutwe dorpscentrum
duidelijker kansen wordt geboden. Dus een
ruimte waar het groepsproces spontaan kan
gebeuren. Het mooiste zou zijn dat de gemeente Vorden suibsidie zou verlenen zodat

Meisjes 10 jaar: 1. Hetty Snoeyink; 2. Erna
Neerhof; 3. Irma Hissink.
Meisjes 11 jaar: 1. Gabine YTben; 2. Joke
Gossélink; 3. Ans Wassinlk.
Meisjes 12 jaar: 1. Mièke Rouwenhorst; 2.
Agnes Dammers; 3. Rita Wesselink.
Bfl de vrije s3ag waren de uitslagen als
volgt:
Jongens 9 jaar: 1. Nico de Klerk; 2, RoOf
Voerman; 3. Leo Stekkers.
Jongens 10 jaar: 1. Fotoke Voerman; 2. Peter Njjenhiuas; 3. Erik Bulten.
Jongens 11 jaar: 1. Bas Oosterink; 2. Oh
Oosterink; 3. Genard Wulink.
Jongens 12 jaar: 1. Arie Aiberson; 2.
chard Hartman; 3. Henk Teerink.
Meisje 9 jaar: 1. Marieke Timmer; 2. Ingrid de Greef; 3. Jacquelien Mellendflk.
Meisjes 10 jaar: 1. Denise YsseldiJk; 2. Ina
Wesselink; 3. Carla Bultman.
Meisjes 11 jaar: 1. Joke Gossélink; 2.
bine YJben; 3. Janette Voontman.
Meisjes 12 jaar: 1. Agnes Lammers; 2.
Greet Brtummelman; 3. Cora Rouwenihorist.

BURGERLIJKE.,
STAND
Geboren: Arjan Berenpas.
Gehuwd: H. Klaassen en W. M. Schumaker.

Onderstaande voorwerpen zgn gevonden in
de gemeente Vorden. Voor inlichtingen kan
men zich wenden tot de Rflkispolitie te Vorden, telefoon 05752-flj230.
Dameshorloge, foto-etui, zonnebril, kettinkje, paar zwemviliezen, brievenibusslotje en
sleutels, duimstok, damesbril, kinderportemonnee, verz. plaatje, 'girokaart, herenhorloge, zilveren polsketttinkje.

Ingezonden
(Buiten verantwoordelijkheid der redactie)

50.000ste bezoeker zwembad
„In de Dennen" te Vorden

een jeugdleider kan worden aangesteld. Ik
heb bij de gemeente al eens voorgesteld om
samen met Hengelo en Ruurlo één jeugdleider aan te stellen. Men stond er niet afwijzend tegenover, hoewel er verder i.d.
(nog) niets is ondernomen."
Karel Meenink kijkt met veel voldoening
op zijn werk bij de jeugdsoos terug. „In
feite waren we vaak maatschappelijke werkers. We probeerden de deelnemers te helpen met hun edgen problematiek. De betreffende jongelui reageerden hier altijd zeer
posditief op. Dat was voor mij een prettige
ervaring, alsmede de periode dat we bewezen hebiben dat de jeugdsoos echt iets ging
betekenen in de gemeente Vorden."
Met een beetje pjjn in zijn hart heeft Karel
Meenink maandagavond afscheid genomen
ais voorzitter van de jeugdsoos. „Ik vind
het nl. verstandiger deze jeugdsoos te doen
laten draaien door de Vordense jeugd. In
Steenderen woon ik er te ver vanaf, terwijl bovendien de studie pedagogiek niet
veel ruimte meer overlaat voor nevenaktiviteiten," aldus lichtte Karel Meenink zijn besluit om af te treden, toe.
Tfldens 'n intieme bijeenkomst sprak waarnemend voorzitter B. H. M. Monubarg woorden van dank aan het adres van de scheidende Karel Meenink. „Vooral de manier
waarop j g de soos hebt geleid, strekte tot
voorbeeld voor het gehele bestuur," aldus i Vrijdagimiddag was het een feestelijk mode heer Momibarg. Hg bood een boekenbon ., ment in het Vordense zwembad In de Denaan, terwijl echtgenote Ina een bloemetje nen, toen mevrouw J. Reintjes-Waarle met
in ontvangst mocht nemen. Als klap op de haar kinderen Mirjam, Gerrit en Herwin de
vuurpijl werd het echtpaar Meenink nog poorten van het zwembad binnengingen.
een geschenk onder couvert aangeboden
voor een etentje.
' Niets vermoedend en totaal verrast werden
Het bestuur van de jeugdsoos heeft op dit zij welkom geheten door chef-foadmeester
moment nog geen opvolger gevonden voor M. J. Westerdlk en zijn assistent badmeester
Karel Meendnk, maar hoopt na de vakantie F. A. M. van Aken, waarbij haar werd medegedeeld dat zij de 50.000ste bezoeker van
de vacature vervuld te hebben.
diit seizoen was.
Namens het bestuur van de bad- en zweminriohting (vertegenwoordigt door de heer
moeilijker is het soep eten met een ijslepel- J. J. van Dijk) en personeel bood de heer
Westerik haar en haar gezin een gratis
tje).
's Middags werden de auto's weer volge- abonnement aan voor het volgend seizoen.
stouwd met mensenvlees, richting Harderwijk. Tot zwemmen kwam het niet, het regende als water door een vergiet. Om toch
nog tot een show te komen, werden door
ons de dolfijnen omgekocht met gerookte
paling.
Terug gekomen op de camping, wend een
broodmaaltijd genuttigd. De avond werd
doorgebracht in een bar. Deze bar was in
een molen gebouwd, het geheel maakte een
geriefelijke indruk. Die nacht kwamen we
laat thuis.
Ook de morgen daarop mochten we niet
uitslapen. We wenden weer een keer gewekt door helse kreten. Maar ditmaal van
vakantiegangers, die 's nachts te onrustig
hadden geslapen, en zodoende een gedeelte
van de nachtrust half onder het tentzeil
door in de frisse maar natte buiten hadden
doorgebracht.
's Middags wenden de tenten weer ingepakt. De terugreis wend aanvaard. Onderweg bezochten tien uitgehongerde eters nog
de Qhinees. (Hij zal ons nooit vergeten, zo
schoon waren de borden na afüoop).
Bij het verlaten van de Chinees sloeg de
stemming een beetje om. De zon scheen in
volle glorie. Nog één raad. Ga nooit met
mensen op vakantie, die nog nooit een droge tent mee naar huis hebben genomen.

Tevens mocht mevrouw Reintjes een bos
bloemen in ontvangst nemen.
Bij de Vordense bad- en zweminrichting is
men zeer verheugd over het aantal bezoekers. Vorig jaar op dut moment haalde men
nauwelijks de 25.000. Het uitermate warme
zomerweer is hier uiteraard debet aan. Dageltjks heeft men in Vorden een gemiddeld
aantal bezoekers van ruim 2000. „En dan
nog te bedenken dat voor de meeste mensen
de vakantie nu pas echt is begonnen, dus
voor ons begint het echte werk nog," aldus
chef-badmeester Westerik die het seizoen
1976 helemaal ziet zitten. Hij verwacht dat
bij deze voortdurende weersomstandigheden
de 100.000ste bezoeker niet lang op zich zal
laten wachten.

Donderdag

15 juü

begint
onze grote

Henk Tjoonk, Schimmeldyk 2.

Staring-avond in
De Wildenborch
In het kader van het Vordens VW-zomerprograrnirna wordt er volgende week dinsdagavonid (dinsdag 13 juli) weer de al bekenid geworden „Staring-avond" gehouden
om en nabij het kasteel De Wildenborch
(gelegen halverwege Vorden-Lochem, aan
de Wildenlborcihseweg).
De dichter A. C. W. Staring leefde van
1767il840. Hg heeft vele jaren gewoond in
het kasteel De WdMenlborch. Veel heeft hjj
voor de ontwikkeling van deze streek gedaan; water-werken, landontginning, onderwijs enlz. In zfln vrije tjjd schreef deze Staring vele gedichten en verhalen. Bij dit historisch gegeven knoopt deze VW-<avond
graag aan. Door deze Staring is De Wildenborch wijd en zijd bekend. Nog altijd
worden zijn dichtwerken gelezen. Nog altijd profiteert deze streek van ,,zijn ontwikkelingswerk".
De avond wordt gehouden in de Kapel gelegen aan de Kapelweg. Pijlen geven de
goede richting aan.

VAKANTIE-WEEKEND JONG GELRE
Vol goede moed ,de zon tegemoet, stapten
10 aktieve lelden vrijdagavond 18 juni jl. in
3 auto's volgeladen met bagage, om die
avond nog hun reisdoel te bereiken.
Het reisdoel was Enmelo. Zonder trammelant bereikte we het reisdoel. De camping, Na de begroeting en een overzicht van de
waar we zouden overnachten, werd zonder avond volgt, onder leiding van de huidige
moeite gevonden. Na ingeschreven te zfln kasteelbewoner en nazaat van de dichter,
in het bevolkingsregister van de camping ir. D. M. W. Staring, een heerlijke wande(Het Trefpunt) werden onze stekkies op- ling door het grote, fraaie park rond het
gezocht. Om tijd en geld te besparen werd kasteel. Er zijn nog bomen en lanen te zien
besloten om maar twee textielhuisjes op te die door de dichter zijn geplant. We gaan
zetten. De twee aanwezige dames werden echt in het land van de dichter
verzocht om zich in één tent te installeren, Teruggekeerd in de Kapel wordt er koffie
de heren mochten zich vermaken in de an- gedronken. Na deze pauze laat ds. Krajendere tent. De nacht kon beginnen, na een , brink <uit Vonden een aantal gedichten (verkoele drink bfl kaarslicht.
j schillende genres) van Staring horen. De
De morgen arriveerde te vroeg, daar me- 1 avond wordt besloten met enkele dia's uit
nigeen nog sOiep toen ze werden gewekt deze regio.
door och'tendgesohial van iemand, die tot de De dichter A. C. W. Staring ligt begraven
ontdekking kwam dat het regende.
op de Algemene Begraafplaats te Vorden,
Om de huishoudelijke dienst te sparen werd rechts aan het middenpad, enkele tientallen
besloten om niet eender dan 10 uur op te meters van de hoofdingang.
staan, het ontbijt over t eslaan. Een deel We hopen dat ook dit jaar weer vele gasten
van de heren wend aan het aardappelen en Vordenaren en Wildenborchers genoemschillen gezet, de anderen mochten zich na de Staring-avond wftllen meemaken.
het eten toeleggen op het schoonmaken van
de afwas.
De tweede Staring-avond zal gehouden wor(Het is wel verstandig om bestek en bord den op dinsdag 3 augustus. Zie de VWmee te nemen, uit een pannedeksel met fri- advertentie in dit blad en de VW-raamtevonkje te eten valt bitter tegen. Nog biljetten.

Zoals altijd weer zeer
vele extra aanbiedingen!
Profiteer hiervan!

Diverse coupons voor [
minder dan de 1/2 prijs [
Zie onze speciale
opruimingscourant
Uw zaak voor textiel en woninginrichting

„tl

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

H E LM IN K

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

RAADSVERGADERING
GEMEENTE VORDEN
en dat is niet gebeurd, U hebt er zich gemakkelflk van afgemaakt," zo stelde de
(De heer J. F. Geerken (ODA) heeft des- heer Geerken.
t$ds verzocht de mogelijkheid te onderzoe- Burgemeester Vunderink meende dat het
ken of het zwembad op l april startklaar nut van een enquête zou worden overwo'kan zfln. Burgemeester Vunderink ant- gen. „In elk geval moet u er niets achter
woordde hierop dat het badibestuur hier zoeken," zo sprak de heer Vunderink, die
niets voor voelt, tenzij de gemeente Vonden had becijferd dat in het geval de gemeente
de klosten wdl betalen die hieruit voort- het vervoer van grof vuil zou verzorgen,
dit 20 gulden per kuibdeke meter gaat kosvloeien.
Dinsdagavond kon burgemeester Vunderink ten.
nog niet zeggen wat die kosten zullen zijn. De heer W. A. J. Lichtenberg voorzag grote
problemen wanneer de boeren zelf het vuil
Hy komt hier nader op terug.
naar Lochem moeten brengen. „Ik zie dan
Op suggestie van de heer J. Bosch (PvdA) wel een grote vuilnisbelt in het buitengeaal bjj volgende raadsvergaderingen een lijst bied komen," zo voorspelde hjj. De heer
ter tafel worden gebracht met daarop de Lichtenberg bepleitte in dit geval voor het
vrajgen die door raadsleden bg de rond- instellen van een vuiilstortdepot ergens in
vraag worden gesteld. Dot om te voorko- de gemeente (b.v. één of twee keer in de
drie maanden). Burgemeester Vunderink
men dat vragen „in de mist" geraken.
zegde toe deze problematiek weer aan te
De heer J. F. Geerken (ÖDA) noemde in snijden in de commissie openbare werken,
ddt verband een paar voorbeelden. Zo was evenals de suggestie die de heer Geerken
op 29 april 1975 door de heer Lichtenberg destyds heeft geopperd voor het plaatsen
de vraag gesteld om de verkeersveiligheid van bloembakken aan de Zutphenseweg.
te verbeteren voor het verkeer dat uitkomt
op de Hbrsterkamp (vanuit de VordenseOverspringende viervoeters
bosweg). Burgemeester Vunderink betreur- Zjj die mochten denken dat men niet meer
de het dat hierop geen antwoord is gegeven over het voetpad langs de Vordensebeek
door het college. Wel is aan het verzoek al (ingang Horsterkamp richting kasteel) kan
lang gevolg gegeven. Br z$n nl. borden ge- wandelen, kunnen we gerust stellen. Het
plaatst!
hek dat daar op particulier terrein is geplaatst geldt voor bromfietsers en niet voor
Ben dtng is een beettfe onbegröpelflk. Wan- wandelaars. De honden dde dan van het beneer een raadsliid een vraag heeft gesteld wuste particuliere terrein „overspringen"
en hy fcrtygt niet snel genoeg antwoord, dan zullen de wandelaars echt niet belagen, alkan toch ook even de telefoon gepakt wor- thans dat is niet de bedoeling van de eigeden voor nadere informatie bfl de gemeente. naar. Bovenstaande kwam dinsdagavond
In de rondvraag worden toch al vaak vrain Vonden bij „de rondvraag" ter
gen gesteld die niet in een rondvraag thuis- eveneens
sprake.
horen. Enfin, de borden van de heer LdchWanneer de honden dan wel kwaad in de
tenberg zfln in elk geval geplaatst.
zin hefbben?, zal de aandachtige lezer (es)
zich afvragen. Wel eind augustus is er weer
Ontstemd raad. We houden u op de hoogte.
De heer J. F. Geerken (ODA) was ontstemd
dat hQ in de krant had gelezen dat B. en
Subsidie restauratie
W. aMen van het ophalen van grofvuil bij
kasteel Yorden
industrie en landbouwers. „Er zou een enquête worden gehouden onder de bedrflven Fase twee van de restauratie van kasteel
(Vervolg raalsverslag van vorige week)

Maandag:
Bibliotheek van 14.00-17.30 uur
Repef, Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus VHn 7-9 uur, Jeugdcentrum
Rnpetitie muziekver. Concordia In zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum
Elke Ie en 3e maandag van de maand Fotohobbyclub, Studio Dolphfln
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Dinsdag:
Elke dinsdagavond Sport Real op de groenstroken langs Het WiemeHnk.
Dinsdagavond zomertreinlng zwem- en polokHiulb Vorden '6g In de Dennen
Repetitie Drumband Sursum Corda in het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorfl vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastieklokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubgebouw op 't Medler
Elke dinsdagavond: wintertraining zwemclub in Eef de
Elke dinsdagavond Volksdansen In Chr.
Hulsh-school oJ.v. mevr. Annelies Tflman.
Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en jeugdmajorettes
Sursum Corda in de gymzaal van de huishoudschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gymnastiekver. Sparta: (huisvrouwen)
Donderdag:
Donderdagavond zomertraining zwem- en
polokflub Vorden '64 In de Dennen
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum

Vorden is in het kader van de aanvullende
werkgelegenheid vrijgegeven. Burgemeester
Vunderink kon de verheugende mededeling
doen dat de gemeente 95 procent subsidie
zal ontvangen (men was uitgegaan van 89
procent). Dus een enorme meevaller.
Voor de restauratie Is 8 ton en voor de
verbouwing is 7 ton vrijgegeven. De raad
besloot anderhalf miljoen uit te trekken.
Voor het bouwen van een centrum voor
civiele verdediging is nog eens een ton extra nodig. Dit centrum wordt onder de conciërgewoning aangebracht.
De fraktie van de PvdA (behalve de heer
Ploeger, die wegens vakantie niet aanwezig
was) stemde tegen. Zij vond het zonde van
de centen. Zoals hierboven reeds omschreven krflgt de gemeente 95 procent in de
vorm van subsidie terug.

Voor de voetbalverenigingen Vorden en
Rattd werden twee beregeningsinstallaties
aangeschaft. De raad had dot besluit nauwelijks genomen of wethouder H. A. Bogchelman (WD) zei: „De eerste installatie
wordt maandag geleverd, eh, we zullen hem
morgen bestellen." Toch wel een teken dat
men in Vorden terdege weet dat „regeren
vooruitzien is"!
Voorts werd in plan Brinkerhof grond verkocht aan het bouwbedrijf J. W. Bjjenhof,
die zes woningen wil bouwen. Het bouwbedryf heeft de plicht tenminste drie woningen aan Vordenaren te verkopen of personen die economisch aan Vorden zfln gebonden.

September:
•l Büoemschikcursus
centrum
8 BloemschdJkcursus
centrum
15 Moemschiikcursus
centrum
23 BJoemschikcursus
tel Bakker

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevorderden blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bfl de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bfl troephuis verkenners^Mpen
Kinderklub De Fluitertjes In De Volwe;
Kinderklub De Kruimels in het Jeugdcentrum; Meisjeskluto De Mub van 20 in het
Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta: (Jongens)
Jeuigdsociëtedt open van 19.30 tot 23.00 uur

Oktober:
9 Viswedsfcrflden De Snoekbaars

Juli:
10 Avondwandeling Kranenlburgs Belang,
zaal Schoenaker
10 Pretty-onarkt verzorgd door de Z en PC
Vorden '64
15 Veronüca Omroep Organisatie Drive-lnshow in zaal Smult met Lex Harding en
Hans Mondt
16 Fiflim Fernandel, Hotel Bloemendaal
17 (Rrtagconcours voor Paarden. Selectie
Gelderse kampioenschappen
18 Ponyconcours. Terrein nabfl Huize Enzerinck
24^31 juli CJV kampweek
Augustus:
8 Viawiedströden De Snoekbaars
18 Btoemsichflikcursus Floraflia in 't Jeugdcentrum
23n27 Zwemvierdaagse onder leiding van
Z en PC Vorden '64
25 Btoenischikcursuis Floralia in 't Jeugdcentrum
29 Vlswedstrflden De Snoekbaars

DANCING CONCORDIA
HENGELO GLD.

presenteert

George Baker
Selection

Goed nieuws
Goed nieuws voor met name de bewoners
uit het buurtschap Dinde. De Landenseweg
wordt eindelijk gerestaureerd, aldus werd
in de raad besloten. Of men nu in Oude
een receptie izal geven teneinde dit heugel$k nieuws te vieren is mfl op dit moment
niet bekend.

VrUdag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Traningsavond TTV Vorden bfl het clubgebouw op 't Medler
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta: (Jongtes)
Jeugdsociëtedt open van 19.30 tot £K uur

Zondag:
Jeugdisocdëtedt open van 20.00 tot 22.00 uur

•••••••••••••••••••l

Floralia in 't JeugdFloratóa in 't JeugdFloraMa in 't JeugdFloralia in zaal ho-

op zondag 11 juli
Aanvang 19.30 uur

Geen reserveringen

Oude Rabogebouw verkocht
Toen onlangs het nieuwe Rabogebouw aan
de Zutphenseweg werd geopend was de direktie nog volop in onderhandeling over het
„oude" pand aan de Ruurloseweg.
Dezer dagen is het gebouw definitief verkocht en wel aan het adimanistratiekantoor
Vorden B.V. (direkteur de heer H. B. J.
Regt). Br zal een kleSndighefid worden verbouwd waarna het kantoor half augustus in
gebruik kan worden genomen. Begin september zal er een open huis worden gehouden. Het administratiekantoor Vorden B.V.
zetelt hier al plm. 2 jaren aan de Prinses
Beatiixstraat. Zij beweegt zich op het terrein van het automatisch bijhouden van de
[nistratie voor middenstand en landkiwfbedrijven. Zij heeft gespecialiseerde
medewerkers op het gebied van belastingen,
automatisering en administratie.

ichoolreizen
De besturen van ae verenigingen worden
verzocht hun aktiviteiten aan ons door te
geven dan kunnen deze In deze rubriek
worden opgenomen.

Zaterdag PrettyMarkt te Vorden
Zaterdag organiseert de Vordense zwemen poloclub voor de derde achtereenvolgende keer de Pretty-Markt. Een markt die is
opgenomen in het zomerprogram'ma van de
plaatselijke VW. Mogen wfl de organisatoren geloven dan belooft het ook dit jaar
(imits het weer een beetje wil meewerken)
een succes te worden.
Naast de rommelmarkt zijn er weer diverse
attrakties waar jong en oud zich mee kan
vermaken zoals bjjivooilbeeld de „flessenramitent". Van de zijde van de zwem- en
poloclub liet men ons weten dat de opbrengst bepalend is voor het bestaan van
de vereniging.
Wil men komende winter opnieuw in een
overdekt bad kunnen zwemmen en trainen
dan zal er door de Vordenaren en de vakantiegangers diep in de buidel getast moeten
worden.

Vrijwel tegelijkertijd Melden dit jaar de 5e
en 6e klassers van de openbare dorpsschool
voor de 28e maal in successie hun jaarlijkse
meerdaagse schoolreis.
De zesde klas kampeerde vijf dagen in Koekange. Voor vervoer hierheen zorgden de
ouders. Ondanks de ongekende hitte kon
toch het normale programma worden afgewerkt, bezichtiging telescopen in Dwingeio,
de schaapskooi, hunnebedden etc. Ook de
pannekoekenmaaltgd liet zidh goed smaken, terwtyl afkoeling werd gezocht in de
nabij gelegen zwembaden.
De 5e Mas vertoefde in jeugdheriberg De
Heemhoeve te Bmst. Aangezien het recreatieoord Bussloo vrijwel op de helft van de
route logt (de tocht ging per fiets) werd
hiervan zowel op de heen- als terugweg een
dankbaar gebruik gemaakt, terwijl op de
andere dagen de zwembaden in Nunispeet
en Vaassen de grote hoofddoelen van de dag
waren. Het Doonama in Nunspeet met zfln
vele opgezette dieren werd ook nu weer
door de jeugd hoog gewaardeerd.
Het aantal lekke banden was minimaal
(slechts 2). Het meest prettige was dat de
verbanddoos geen enkele maal gebruikt behoefde te worden. Deze bedde zeer geslaagde schoolreizen zullen, mede dankzij de hitte, niet gemakkeüjk vergeten worden.

FOTOSTRIP.
VERHAAL

Te koop: ronde salontafel met smeedfltzeren
voet. Van Bist, Het lebbink 18, Vorden, tel.
1319.

WEIDEHOOI te koop gevraagd
Voor goed weddehood zflii w$j bereid een goede prjjis te betalen; benodigde hoeveelheid
6000 kg.
Te vens te koop aangeboden: l %-jarige
fokooden (TexeTs stamboek) tegen elk aannemel^k bod, en schapenwol AB-kwalitedt.
Dhr. Pfteko, Broekweg 11, Wichmond. Tel.
te bereiken na 19.00 uur, 05704-673.

\

POWRIEÜW

Voetbal
EINDSTAND ONDERLING TOERNOOI
SV RATTI
Zaterdag l
8 7 1 O 15 34- 7
Zondag l
8 6 2 O 14 34- 8
Zaterdag 2
8 6 l l 13 31-11
Ratti A
8 5 O 3 10 27-20
Zondag 2
8 4 0 4 8 21-17
Zondag 3
8 3 0 5 6 13-20
Zaterdag 4
8 1 1 6 3 4-45
Zaterdag 3
8 1 0 7 2 4-23
Veteranen
8 O 1 7 1 4-21
Eindstand na verwerking van de doeüjpunten die de lagere eMtaJllen vóór hebben gekregen:
Veteranen
8 7 l O 15 34-21
Zaterdag 2
8 6 O 2 12 33-24
Zondag l
8 4 3 2 10 34-31
Zaterdag l
8 2 5 1 9 34-30
Ratti A
8 3 1 4 7 29-32
Zaterdag 4
8 1 4 3 6 38-45
Zondag 2
8 2 2 4 6 23-29
Zondag 3
8 2 0 6 4 23-23
Zaterdag 3
8 1 1 6 3 16-29
SV Ratti heeft voor enkele weken haar
poorten voor verdere aktiviteiten gesloten.
Het onderling toernooi dat georganiseerd
was door H. Hartman heeft ook zfln einde
gehaald. De eerste dinsdag in augustus
worden de spelers door hun trainers weer
opgewacht om goed voorbereid aan de nieuwe competitie te kunnen beginnen.
Het onderling toernooi is uiterst sportief
verlopen, maar aan het einde was de vermoeidheid duidelijk te bespeuren. De spelers
waren voetbalmoe. Want direct na de competitie kwamen de toernooien en dit lang
uitgerekt onderling toernooi. Of dit nog
verdere consequenties aafl ondervinden zal
moeten worden afgewacht. Mocht dit blijken dan zal volgend jaar het onderling toernood op een andere en kortere manier worden afgewerkt.
Zoals u aan de eindstand kunt zien zfln de
Veteranen met een klein verschil winnaar
geworden. Van harte proficiat!

praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
eenfoto-drieluik

' t Is gek, dat licht zo belangrijk is bij fotograferen. Meestal sta je d*r niet zo bij Kijk, en dat gebeurt er als je met de zon in je rug een
stil, want alle licht lijkt hetzelfde. Maar onlangs heb ik er een artikel over foto maakt. Je model moet dan tegen de felle zon in
gelezen, waardoor ik er op ben gaan letten. De heb een goede kennis zover kijken en dat wordt dan al gauw een verkrampt gezicht
gekregen, dat hij zich beschikbaar wilde stellen voor enkele foto- vol rimpels en donkere schaduwen. De ogen zijn
experimenten. Dit is 'm. Een foto, die is genomen in tegenlicht. Daardoor is zwarte strepen geworden; dit is een grimmig, niet
zijn gezicht donker, want de kamera is ingesteld op het licht van de heldere bijster vriendelijk persoon. Door zorgen gekweld.
lucht. Daardoor krijgt hij (ondanks zijn lachende gezicht, als u dat nog kunt Nee, over deze foto kan ik niet erg enthousiast zijn.
zien) iets dreigends en stoers. Ook al omdat ik de foto iets van onderaf heb Waaruit blijkt, dat fotograferen met de zon mee meestgenomen. Is deze foto geslaagd? Niet zo geslaagd? In elk ge val is het, dacht ik, al een te hard en te kontrastrijk effekt geeft. Maar er is
nóg een licht-speelmogelijkheid.
best een boeiende foto.

De derde foto. Die heb ik gemaakt toen de zon achter
de wolken verdwenen was. Dit is weereen heel ander
mens en dat komt vooral door de belichting. Nu de zon
verscholen is achter de wolken, is er een gelijkmatig,
goed gespreid licht. De rimpels in het gezicht zijn
verdwenen, de donkere schaduwen ook. Eej>ontspannen en vriendelijke man kijkt je aan. Zo zie je maar, wat
je met licht bij fotograferen kunt bereiken. Je kunt er
zelfs mensen mee veranderen, zoals uit deze drie
foto's blijkt.

Elke dinsdagavond
aanHetWiemelink
Een wens van de organisatoren is, dat het
verkeer welke van Het Wlemelüik gebruik
maakt, op deze avond de snelheid beperkt
houdt, zodat ongelukken worden voorkomen

Koop rechtstreeks bij DIJKHOF'S GROOTHANDEL B.V.

LET OP ONZE PLUSPUNTEN:
Grote keus - lage prflts - vlotte levering
Eigen Benvicedleinst
Dag- en nacht-service op diepvriezers
Onze wagens zQn uitgerust met mobilofoons
24 uiurs service op wasautomaten etc.
Vakikunddige reparaties en aansluitingen
Eigen onderdeüenmagiazfln
Wtj staan 360 dagen per jaar voor u Maar
Voor geregistreerde handelaren speciale condities

Wilt u uw vakantiegeld goed en nuttig besteden? Grijp dan de kans
wij knallen erop los met tal van vakantieaanbiedingen
'n Kleine greep uit ons enorm assortiment prijzen incl. BTW. Voor een diepvriezer slaagt u zeker bij Nederlands grootste
leverancier van diepvriezers. Keus uit meer dan 80 modellen. Het adres met het beste advies en de langste ervaring.

Diepvriezers:
Marflnen 150 liter ..
Friac 165 liter
Edy 150 liter
Friac 200 Miter .....
Dimde 220 liter
Bosdh 210 liter
Bauknecht 225 liter
President 225 Jditer
Gramm 210 liter ..
A^EJG. 220 liter
Bauknecht 285 liter
Bosch 260 liter .....
Esta 300 liter
,
Bosch 330 liter
Gramm 326 liter ..
HMfton 345 liter
Bauknecht 350 liter
Frdac 350 liter
President 325 liter
Marflnen 330 liter ...
Linde 300 liter
Ldnde 350 Mter
President 425 liter
Bosch 400 liter
,
Esta 420 liter
,
Linde 420 liter
,
Friac 400 liter
Bauknecht 460 liter
Hilton 470 liter
Bosch 500 liter
Linde 500 liter
Siemens 500 liter ...
President 525 liter
Esta 600 liter
Hilton 590 liter
Gramm 900 Mter .,

Vaatwassers:

Koelkasten:
TafeOmodel koelkast 145 liter
vanaf
248,
DuibibeMeurs koelkasten 290 Mter,
incl. 60 Mter vriesvak, vanaf 468,
Koeflivriesoombinatie 350 Mter,
190 liter koel, 160 Mter vries,
vanaf
828,

828,—
498,—
398,—
498,—
448,—
498,—
498,—
448,—
498,—
448,—
578,—
548,—
528,—
698,—
628,—
648,—
698,—
698,—
548,—
548,—
648,—
698,—
628,—
798,—
598,—
798,—
798,—
798,—

Bosch top-Mt
Bauknecht

748,648,-

- Droogtrommels:
Bendix - Zanker - Bauknecht EngWi Electric vanaf
298,-

Wasautomaten:
Keus uit meer dan 80 modellen.
Bfl ons de laagste prfls.
Dan ook nog een inruilprtjs voor uw
oude machine.
Bosch V 455
848,—
Bosch V 470
998,—
Bauknecht 4704 S
548,—
Bauknecht W.A. 600
698,—
Bauknecht W.A. 614
798,—
Bauknecht W.A. 616
898,—
Bauknecht W.A. 632
1198,—
Bauknecht W.A. 652 K
1348,—
Bauknecht W.A. 49
948,—
Bauknecht W.A. 48
848,—
Beatrix 2500
698,—
Zanker vanaf 450
998,—
Zanker vanaf 481
1098,—
Zanker vanaf 750
1898,—
Hilton 747
748,—
Hüjton m.oanale
598,—
Indesit Bunopa
848,—
A.E.G. Turnamat S
838,—
Laila ...—
448,—
A.E.G. Prinses SL
1048,—
A.E.G. Turnette
648,—

QJO .
OrrOf^"™

878,—
848,—
878,—
798,—
798,—
898,—
1448,—

OASFORNUIZEN
Etna - Sauter - Atag - Pelgrim
nu met thermostaat - ruit - lade
en afdekfblad vanaf
398,—

Bij ons de laagste prijs.
Daarlbg nog een inruilprfls voor uw
oude TV.
Schauib Lorenz 1644
1848,—
Schaub Lorenz 51 cm
1298,—
Graetz 51 cm
1398,—
Telefunken 67 cm
1748,—
Télefunken 51 cm
1398,—
Indesit 67 cm
1298,—
Blaupunkt 67 cm
1698,—
Loewe Opta 67 cm
1698,—
Sony 46 cm
1398,—
PHILIPS TIPTOETS

1828,—

Nordmende 67 cm

1748,—

Ruim gesorteerd in alle maten
REMTNGTON
SCHEERAPPARATEN
BIJ ONS ALTIJD 25% KORTING

MIELE WASAUTOMATEN
DIEPVRBESKASTEN
BIJ ONS DE SCHERPSTE PRIJS
120 liter vanaf

Koopjes

Koopjes

Koopjes

Centrifuges vanaf
98,—
Stofzuigers sdeemodel vanaf
98,—
Grills vanaf
79,—
AfKuigkappen vanaf
188,—
Radiatoren op oMebasds 2000 Watt
met thermostaat, vanaf
98,—
TafelgrilLs vanaf
98,—
Elektrische kookplaat 2 pits
vanaf
79,—
Stoombouten vanaf
39,95
Strrjklxmten vanaf
19,95
Tostie-ijlzers vanaf
39,95
Broodroosters vanaf
39,95
Haarföhns vanaf
29,50
Krultangen vanaf
9,95

MEUBE

op alle stoffen en coupons vanaf 15 juli

Zwolle - Van Karnebeekstraat 111,
fel. (05200) 14385;
Teuge - Oude Wezeveldseweg 26,
tel.

:N

Koopjes

tel.
Ruurlo - Barchemseweg 40, tel.

Heren- en damesrijwielen

Kinderrijwielen

Schaub Lorenz
Nieuwste model grootbeeld kleuren televisie
met 66 cm beeldbuis. Programmakiezer met
taptoetsen. Regeling beeld en geluid met
sdhuifregelaars
De prijs 1998,00

—
—
—

Puch brommers
4 versn. geel en groen,
zwaar model, van 1898,— nu 1575,-

Deskundige voorlichting
Gratis thuis bezorgd
5 jaar garantie op de
konstruktie

Puch Maxi
zeer speciale aanbieding (voor- en
achftervering) slechts
800,—
Grote keuze brommers in nieuw en
gebruikt: K reidier - ZUndapp - Puch Yamaha

PARIAN MEUBELEN
DIEREN
Wilhelminaweg 82

Schaub Lorenz
kleuren televisie gehjk aan het grootbeeld
apparaat maar met 51 cm beeMbuis. Past
goed in uw wandimeulbel
De prijs 1525,00
Draagbare kleurentelevisie
van Philips met 46 cm beeldbuis. Bediening
uiterst eenvoudig
De prijs 1695,00
Natuurlek alles met volledige garantie!
Voor Beeld en Geluid

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

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

ZONDAG l AUGUSTUS

AUTOCROSS
VORDEN

Inruil en financiering mogelijk

J. Th. Slotboom

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

(05735) 1461

Kleuren-TV-speciaalzaak
124,50
99,50

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

(05730) 3531;

Een kleuren-tv kopen
is een zaak
van vertrouwen!

geheel compleet met model:
Torpedo rema*af, licht, slot, jasbeBchermer, sp^Pp, standaard, snelbdnder.
Goede kwaliteit slechte
224,50

eethoeken
salontafels etc.

De Olympische Zomerspelen
in kleur

(05763) 551 - storing 569;

Lochem - Prins Bernhardweg 2,

B.K. PANNEN
BIJ ONS 20% KORTING

Honderden
bankstenen

KLEMACON - Ruurlo
Koopjes

LET OP ALLEEN IN:

Adverteer in Contact

Koopjes

tot 60% korting
Koopjes

Klein
Huishoudelijk:

265,—

GRANDIOZE KOOPJES

Koopjes

Radio cassetterecorders vja. 128,—
Transistor radio op batterfl en
lichtnet nu
39,95

298,—
Draagbare TV's vanaf

Met DIJKHOF'S SERVICE
NU ... en ook voor LATER!

NELFISK DE IJZERSTERKE
STOFZUIGER
UIT DENEMARKEN
BIJ ONS DE LAAGSTE PRIJS

Kleuren TV-s:

67 cm

STEREO RADIO'S
o.a. Schaub Lorenz - Blaupunkt Grundig - Philips - Loewe Opta
Speciale aanbiedingen
Telefunken stereo radio 2 x 15
Watt, incl. boxen, nu
398,—
Schaub Lorenz stereo radio
2 x 30 Watt, incl. boxen, nu 848,—
STEREO-COMBINATIE RADIOCASSETTE-PICKUP
2 x 20 Watt, incl. boxen, nu 698,—

Kieftendorp 11 - Hengelo G - Telefoon 05753-7278

Plaatöelfltke rijders kunnen inschrflven op vrtfdag 9 juli van 20.00^22.00
uur bjj J. Berenpas, Smidsstraat 7,
Vonden.
Voor inlichtingen telefoon 6864.
Voor auto's kan gezorgd worden.

^^^^•^^•^^^^^••^••••••^•••^^•••^^•••^^^•••^^^•^•••^^^^^^^••^••^^^^^^^^^^^•«••^^^^«•^^^M^B^I^^^

u wat opruimen is?
dit

GEMS WINKEL I
VORDEN (05752-2124) P

EEN GREEP UIT ONS OPRUIMINGSPAKKET:

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA
4

H

H*

o

1

g1
h^_

0
0

Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te koop:
PEUGEOT 504 Diesel
FIAT 127
CITROEN GS
CITROEN 2OV 4
OPEL KADETT 2 stuks
VAUXHALL VIVA
CITROEN 2OV 4

1971
1973
1971
1971
1969
1970
1971

1-

>

1-

•

0

1

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

>
o
o
>
H
O

o
>

1

GORDIJNSTOFFEN

ROYAAL 3-ZITS BANKSTEL
iets beschadigd

per meter vanaf
(Zie etalage)

SLAAPKAMERS

MOOI 3-ZITS BANKSTEL

Compleet vanaf

met bruine weefstof
(overjarig model)
voor de liefhebber

START 15 JULI OM 9.00 UUR

0

3

UJ

N

TOYOTA

f

Vraag uitgebreide dokumentatie van de
TOYOTA bestel- en vrachtauto's.

O
O

MODERNE EETHOEK

H
§
O

Compleet

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

350,-

WEES ER SNEL BU ! ! !

ÏSCOUNT CENTRUM

Dorpsstraat 29

RUURLO

Telefoon 05735-1361

CONCOROIA Hengelo Gld.

BROOD ?

ONZE GROTE OPRUIMING

Natuurlijk!

HENGELOSE KERMIS
Vrijdag 16 juli

BEGINT DONDERDAG 15 JULI

WARME BAKKER

's morgens 8.30 uur

BAKKERIJ

Zie onze
zeer lage prijzen!

oergezellige stemmingsmuziek met

ASSELT

The Moodchers

VAN

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

Zaterdag 17 en zondag 18 juli

Enkel voorbeeld:

DANSEN

Prima DAMESJAPONNEN
DAMESPANTALONS
DAMESBLOUSES
PASTUNETTE BH's
NYLON JASSCHORTEN

beide dagen m.m.v.

Aanbiedingen

De Musketiers

Platenspelers
voor 45 en 33 toeren. Prijs vanaf
„Philips"

Zakradio

ledikant 140 cm, 2 nachtkastjes
met opbouw en 3-drs. linnenkast
Zonder kast

„Erres" met FM

LINNENKASTJES

l-drs.
2-drs.

895,00
425,00
112,00
159,00

148,—

KINDER BADSTOF SHIRTS
reeds vanaf 5,95

189,—

TERLENKA BABYLAKEN-SETS
vanaf 12,50

Cassetterecorder

SLAAPKAMERS

44,75

298,00
SCHIPPERSBEDDEN

met Mdhtnet aansluiting en FM
ontvangst, merik „Erres"
van 140,— niu
110,—
met ingebouwde microfoon, FM en
middengolf. Nieuw model van
„Erres", van 309,— nu
275,—

Stereo kombinatie

POLYETHER MATRASSEN
met garantie
75,00 - 119,00 - 129,00

Cassettes Basf

DONSDEKBEDDEN
l-pers.
v.a. 119,00
2-pers.
v.a. 169,00

HUISKAMERS
4 Windsor stoelen eiken met skai
adv.prijs 540,00, nu bij ons
Geheel hout 4 stuks

450,00
398,00

Tapijt uit voorraad

van tuner, versterker, platenspeler,
cassetterecorder en luidspreker.
Merk „Erres" van 1095,— nu
C 60 drie stuks van 11,85 nu
C i90 drie stuks van 17,25 nu
O120 drie stuks van 23,25 nu

950,—
8,95
18,—
17,50

H.LUTH
Vorden

Nieuwstad

Servicestation Automobielbedrijf

E. w. BECKX
Zutphenseweg 30 YORDEN
Telefoon 05752-1840

Grammofoonplaten
in langspeelplaten en miusiccassettes.
Ruime keus.

GEMSWINKEI

VORDEN (05752-2124]

Vakkundige reparatie van alle merken auto's
Controlebeurten, olieverversen en doorsmeren
Inbouwstation auto-gasapparatuur
Wilt u overgaan van benzine op gas? Wij maken voor u
graag vrijblijvend een offerte!

Erkend B.K.
L.P.G. inbouwstation

NYLON SLAAPKAMER
400 cm, per strekkende meter
39,00
WOL BERBER kamerkwaliteit
95,00
DIY. NYLON TAPIJTEN
voor woonkamers
59,00 - 69,00

voor halve prijs

Stereo Hi-Fi tuner-versterker
ui'tgangisvermogen 2 x 20 Waitt. In
de uitvoering zwart of noten.
Van 705,— nu
598,—

met bergruimte
385,00
DIY. TIENERBURO'S
v.a. 98,00 . 185,00
EIKEN BERGMEUBELS
v.a. 585,00
BANKSTELLEN tinneroy
1195,00
BANKSTELLEN velours
1395,00

TUINSTOELTJES
12,95
SLAAPZAKKEN v.a. 34,00
ZOMERDEKENS
26,50

KINDERDEKENS AaBe

Draagbare radio

Radio cassetterecorder
775,00

35,00
19,75
9,50
4,95
4,95

RESTANT HEREN OVERHEMDEN
klassiek model (niet getailleerd) nu 19,95
HEREN SOKKEN Acryl
vanaf 2,50

geluid
EEN GREEP VAN KOOPJES
UIT ONZE MEUBELAFDELING

vanaf
vanaf
vanaf
nu
vanaf

Woon- of werkruimte
heerlijk koel en fris
wordt mogelijk met een

GRANDIOZE OPRUIMING MET
DAVERENDE KOOPJES BIJ

airconditioner
Vrijblijvende capaciteits-

Wegens vakantie
GESLOTEN

en prijsopgave

van 12 juli tot en met 24 juli

INSTALLATIEBEDRIJF

RUURLO

Daarna zijn wij u weer graag van dienst!

WINTERS

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

START 15 JULI
JAPONNEN
15,00
vanaf
OYERGOOIERS
vanaf
10,00
ROKKEN
vanaf
15,00
BLOUSES
vanaf
15,00
SUEDE- EN NAPPAJASJES vanaf 125,00
KOSTUUMS
vanaf 125,00
KOLBERTS
vanaf
59,00
PANTALONS
vanaf
39,00
OVERHEMDEN
9,95
vanaf
REGENJASSEN
vanaf
79,50
COATS
29,50
vanaf
KINDERJURKJES
PANTALONS
EN JACKETS
10,00-15,00 - 20,00
2,50
T-SHIRTS
vanaf
3,00
BLOUSJES EN SPENCERS vanaf

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
5 - Vorden - Telefoon 1334

H.C.I.

Ondergoed - Lakens - Baddoeken - Theeen handdoeken - Pyama's etc.
Vanaf donderdag 15 juli t.m. 24 juli
10% KORTING op alle niet speciaal
verprijsde artikelen

-

ZUTPHEN -

Telefoon 13813

VANAF DONDERDAG 15 JULI

GRANDIOZE KOOPJES
IN ONZE OPRUIMING
o.a.:

Kindersandalen

vanaf

showrooms
open

Dames zomerschoenen

vanaf

14,90

Meisjesschoenen

vanaf

14,90

(Bouwvakvakantie '76 van 5-25 juli)

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

Weg naar Laren 56

Ook tijdens de bouwvakvakantie blijven onze

Gedurende de Ibauiwvakvakantdie
wondt er niet bezorgid, doch voor het
afhalen van materialen kan u by ons
fceredhit en zfln wij gaarne bereid u te
helpen.

Vrijdags koopavond

RUURLO

U.B.I.

FA. BREDEVELD

Hummeloseweg 45 - Hengelo Gld.
Telefoon 05758-2121

Binnenweg 4 - Ulft
Telefoon 08356-3143
Handel in: alle bouwmaterialen - Keukens - Sanitair - Uaserwaren - Gereedschappen - Wand- en
vloertegels

Kinderklompen

nu

9,90

10,00

Damesklompen

24,90

Zweedse muilen

27,90

enz. enz.

WULLINK
Vooraan in schoenmode
DORPSSTRAAT 4 VORDEN
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