
Donderdag 12 juli 1979
41e jaargang nr. 18

Uitgave: Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 12, Vorden
Postbus 22, telefoon 05752-1404 - Giro 1205867
Verschijnt eenmaal per week. Abonnementsgeld ƒ 27,- per
jaar.
Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, Vorden, telefoon 1688
W. Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, telefoon 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Nieuwe Auto-Wasserette geopend van
G. Weulen Kranenburg & Zn B.V.

Vorden heeft weer een auto-wasserette. Aan de Enkweg 3, vlak bij het NS-station
in het centrum van Vorden, heeft de heer G. Weulen Kranenburg & Zn b. v. een
van de laatste snufjes voorzien nieuwe auto-wasserette geopend. Voor vele
autobezitters een uitkomst omdat het wel als een mANKEMENT WERD
GEVOELD DA T Vorden nog geen dergelijke wasserette bezat.

In een mum van tijd kan men nu zelf - het is een zelfbedieningsapparaat- zijn auto
met heet water reinigen, shampoo opbrengen en wassen en ook weer in de was
zetten. De heer Weulen Kronenborg, die dicht bij deze zelfbedieningswasserette al
vele jaren een zgn. vrije pomp beheerd voor benzine, superbenzine, dieselolie enz.,
hoopt dat het een aanwinst voor Vorden zal zijn. In deze tijd waarin alles snel en
economisch verantwoord moet gebeuren zullen zeker vele Vordernaren en uit de
omgeving gebruik van deze nieuwe gelegenheid willen maken.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Gezamenlijke Jeugddienst in Geref.
Kerk.
De interkerkelijke Jeugddienst commis-
sie van de plaatselijke Gereformeerde
kerk en Hervormde gemeente houdt a.s.
zondagavond 15 juli een Jeugddienst in
de Gereformeerde kerk aan de Zutphen-
seweg te Vorden.
In deze avonddienst hoopt voor te gaan
Ds. G. Griffioen, Hervormd predikant
te harfsen.
Muzikale medewerking wordt verleend
door twee zangers, de "Chawerim".
Verder hoopt in deze dienst de heer Jan
Lenselink iets te vertellen over zijn werk
ten behoeve van blinden te Isfahan in
iran/Perzie.
Iedereen is uiteraard welkom in deze
gezamenlijke Jeugddienst, a.s. zondaga-
vond 15 juli.

Hervormde Dorpskerk

na de morgen-kerkdienst is er in deze
zomertijd voor gasten en gemeenteleden
de goede mogelijkheid om elkaar es even
te ontmoeten onder het genot van een
kopje koffie en wel in "de Voorde",
Kerkstraat 15. Het Kerkgebouw zelf is
in deze zomer-vakantie-tijd geopend
voor bezichtiging en ook als stiltecen-
trum:
Woensdagmorgen van 10-12 uur en
dondedagmiddag van 2-4 uur. Een
folder geeft enige informatie over het
kerkgebouw. Er is ook een kleine
leestafel ingericht.

Wat kunnen we doen ?

dp de vraag: "Wat kunnen we doen

voor "de boot-vluchtelingen"....?" is
geen gemakkelijk antwoord te geven.
Na een oproep van de Wereldraad van
Kerken hebben verschillende europese
kerken hun regeringen gevraagd niet
meer "Na u..." te roepen, maar meer
vluchtelingen op te nemen.
Ook protesteerde de Raad van Kerken
bij de Vietnamese regering tegen de
deportatie van chinese vietnamezen die
reeds generaties in Vietnam wonen en
nu de zee opgestuurd worden.
Tevens stelde de Raad van Kerken
indringende vragen naar de oorzaken
van de uittocht.
Tevens heeft de landelijke Raad van
Kerken de nederlandse regering ge-
vraagd niet alleen royaal de humanitaire
hulp aan Vietnam voort te zetten, maar
ook de hulp bij de wederopbouw te
hervatten. Wie de oorzaken wil verhel-
pen, zal ook in Vietnam hulp moeten
verlenen.

Wat kunnen we doen als plaatselijke
kerk?
De stichting Oecumenische Hulp aan
kerken en vluchtelingen zegt: een kerke-
rijke gemeente kan bij de burgelijke
gemeente (B&W) nagaan, in hoeverre
huizen ter beschikking gesteld kunnen
worden ten behoeve van vluchtelingen.
Informatie daarover dienst doorgegeven
te worden aan de nationale opvangorga-
nisatie Stichting Vluchtelingenwerk Ne-
derland, de SVN, Herengracht 6, Am-
sterdam, t.a.v. de heer van het Hof,
telefoon 020-224651.
De plaatselijke kerken kunnen ook
financieel steunen met name in de
opvang van de met de Wereldraad van
Kerken verbonden Hong Kong Christian
Service.
Verschillende hulporganisaties vermel-
den hun giro-nummer met regelmaat in
de pers en ook voor de TV:
Er is ook een nationale actie in voorbe-
reiding waarin ook de Stichting Oecu-
menische Hulp (SOH) participeert. Ook
kunnen we als kerk in de liturgie en
voorbede vasthoudend betrokken zijn bij
het stap voor stap oplossen van dit
probleem.

Monuta Stichting
waardevaste verzekering
tegen kosten van
begraven en cremeren

Inlichtingen: A.G. Berendsen, Christinalaan 6, Vorden. Tel. 05752-1844
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VVV Zomerprogramma
1979
V.V.V. KANTOOR
Dorpsstraat 4, tel. 05752-1342.
Geopend: Dagelijks van 8.30-12.30 / 13.30-18.00 uur;
woensdags van 8.30 tot 12.30; zaterdag van 8.30-
12.30 / 13.30-16.00 uur.

ELKE WOENSDAGMIDDAG:
Achtkastelenfietstocht onder deskundige leiding.
Vertrek vanaf Marktplein om 13.30 uur. De kosten
bedragen f 2,50 p.p. beneden 16 jaar f 1,50. Te
beginnen woensdag 6 juni, laatste tocht woensdag 29
augustus. Uitgezonderd 20 juni dan wordt er een
jubileumtocht gehouden op 23 juni. Bij de plaatselijke
rijwielhandelaren zijn fietsen te huur. Barink tel. 1274;
Kuypers, tel. 1393; Tragter, tel. 1256. Bij slecht weer
is er een alternatief in de boerderij bij het Kasteel-
Gemeentehuis dus u komt nooit tevergeefs naaj^
Vorden.

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

ELKE DONDERDAGAVOND:
Avondwandeling op het landgoed Den Bramel onder
het motto "Kent Uw Bomen" onder deskundige
leiding, om 19.30 uur verzamelen op de oprijlaan van
het Kasteel. Te beginnen 28 juni, laatste tocht 9
augustus. Kosten deelname f 2,- p.p.

BEZICHTIGING PARK KASTEEL DE WIERSSE:
121/2 ha. grote tuin en 70 ha. groot park op
29 en 30 juli. Opengingstijden van 10.00 uur tot 17.00
uur. Honden, ook aangelijnd, worden niet
toegelaten.

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

ZATERDAG 14 JULI:
Pretty Markt in het centrum van het dorp. Van 10.00
uur tot 18.00 uur. Gezellige muziek, attracties,
spelen, rommelmarkt en antiek-verkoop.

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

DINSDAG 17 JULI:
De welbekende Staringavond met een korte
wandeling naar het Kasteel en door het fraaie park,
onder leiding van de eigenaar ir. Staring. Aanvang
19.30 uur in de kapel van de Wildenborch. Gedichten
van A. C. W. Staring en dia's van de Wildenborch,
Vorden en omgeving. Deze avond wordt o.a.
verzorgd door Ds. Krajenbrink uit Vorden. Kosten
f 3,- incl. koffie met koek in de pauze.

WOENSDAG 18 JULI:
Dia avond over het achterhoekse boerenleven. Plaats
boerderij Kasteel Vorden. Aanvang 20.00 uur
verzorgd door dhr. v. RoekeJ uit Zelhem. Entree
f 2,50 incl. koffie.

DONDERDAG 19, VRIJDAG 20 EN ZATERDAG
21 JULI:
Groot Lunapark met verschillende attracties. Donder-
dag 19 juli, tevens grote braderie in de dorpsstraat,
oude Ambachten.

ZATERDAG 28 JULI:

Recreatie spelen zwembad ,,ln de Denne".
's morgens 9.30 - 12.00 uur
's middags 14.00 -16.30 uur
's avonds 19.00-21.30 uur
Nadien groot feest op het terras.
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Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

^Kerkdiensten

Geboren: Ruth Karlijn Brinkhorst; Ro- HERVORMDE KERK VORDEN
bert Zieverink; Thijs van Zeeburg.

Ondertrouwd: A. Klein Brinke en C.G.
Polman; R. Mensink en H.J.M. Waarle;
H. Meijerink en W.J. Wunderink.

Gehuwd: A.J.W. Haverkamp en G.G.
van Houte; M.H. van Kampen en E.
Verhoeven; W.N. Taling en J. Bor-
deaux; G.A. Lemain en B.I. Hartjes-
veld; J. Bijenhof en W.E. Schouten;
H.J. Boersbroek en H. Kempers; A.J.
Klomp en M.J. Steenbreker; G.J. Ol-
denhave en J.G. Th. Polman; J.G.
Ruesink en A. Regelink.

Overleden: J. Teerink-Vossers, oucl 86
jaar; D. Brummelman, oud 8J jaar.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Opbrengst collecte
De jaarlijkse collecte van Sonnevanck en
Zonnegloren ten bate van de t.b.c.
bestrijding in de ontwikkelingslanden,
heeft dank zij de hulp van een groot
aantal collectrices en collectanten de
somma opgebracht van/. 2855,-.
Nogmaals hartelijk dank.

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

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

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

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

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

MAATSCHAPPELIJK WERK

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

BRAND MELDEN

tel. 2222. b.g.g. 05700-13333

POLITIE

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

10.00 uur Ds. J.C. Krajenbrink, Koffie
na de kerkdienst, in "de Voorde"; 19.00
uur Gezamenlijke Jeugddienst in Gere-
formeerde kerk. Ds. G. Griffioen (Harf-
sen)

GEREFORMEERDEKERK VORDEN
10.00 uur Ds. H. van Twillert van
Holten, kindernevendienst; 19.00 uur
Ds. G. Griffioen, Ned. Herv. predikant
te harfsen, Interkerkelijke Jeugddienst
in de Geref. kerk.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.30 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur;
dinsdag 19.00 uur;
Spreekuur: Vorden dagelijks: 12.00 -
13.30 uur en 17.30 - 18.45 uur in de
Christus Koning pastorie; Kranenburg
18.30 uur dinsdag, vrijdag.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur Dr.
Vaneker.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
huisarts van 9.00-9.15 uur.

WEEKEND- AVOND- EN NACHT
DIENSTEN DIERENARTSEN
zaterdagmorgen om 12.00 uut tot
maandagmorgen 7.00 uur Dr. Wechge-
laer.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Wechgelaer.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
D.J. de Jong, Zelhem, tel. 08342-2550,
J.H.H, de Lange, Lochem, tel. 05730-
4357. Spoedgevallen tussen 11.30
12.00 uur.

TAFELTJE DEK—JE
De hele maand juli Mevr. Wolters, tel.
1272; graag bellen voor 8.30 uur.

NOODHULPDIENST

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

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

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

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

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van 8.30-
9.30 uur. Spreekuren leidster bejaarden-
hulp: maandag, dinsdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.

STANKMELDINGSNUMMER

nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK

Geopend: ma, di, wo, vrij 14.00-17.30
uur do. 10.00-13.00 uur. di.av, vrij.av.
18.30-21.00 uur. Woensdagmiddag
voorlezen van 14.00-14.30 uur.



<r "**"x

.."«T

vleeswaren

taaSSfftBl
WA7 *• •

Tel. 05752-1232.

awoeaa
rx/™ A

MWWIflf
BROOD

Nieuwstad 5 - Vorden!̂ *****
T/M2é^ yy<rn<ito.

fflS?.}m&i_
~2kpöp,

>tti<9.

KIU>-G£&HRnPW

"~NW/««

^ :̂

/̂lerj

^>
^?^S

^ ;̂ w
MS^

vers vlees

Vfj!f V5
$M

^S/^^,

TffiTMR
S»&^M: A 'A/r

v^^f-rn v v u rv.*s\*acww/rz#s

i'Jsfk®
i' ^̂ %M:
J%ÊWOF
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Wij zijn blij met de geboorte
van onze zoon

Gerrit en Liesbeth
Wolsink-Hebben

4 juli 1979
Ruysdaelstraat 9, 7204 CC
Zutphen

Voor de vele blijken van me-
deleven ondervonden, tijdens
de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve man, onze va-
der en opa

GARRIT VAN ARK

betuigen wij u onze oprechte
dank

G. J. van Ark-Berenpas
en kinderen

Vorden, juli 1979
Wildenborchseweg 19

Voor uw belangstelling, feli-
citaties, bloemen, cadeau's en
aanwezigheid bij ons 40-jarig
huwelijksjubiluem zeggen wij
u mede namens onze kinderen
en kleinkinderen heel hartelijk
dank.

G.J.Schurink
T. Schurink-Groot

Jebbink

Margrietlaan 19, Vorden

Aan familie, buren en kennis-
sen die in welke vorm dan
ook, ons 40-jarig huwelijks-
feest, tot een mooie en onver-
getelijke dag voor ons hebben
gemaakt, zeggen wij u hier-
voor heel hartelijk dank.

Joh. Groot Jebbink
A. Groot Jebbink-Memelink

de „Bijvanck" Linde-Vorden

Wij willen u bij deze hartelijk
dank zeggen voor uw belang-
stelling, in welke vorm dan-
ook, waardoor onze huwe-
lij ksdag een grandioos feest
voor ons werd.

Johan en Ineke Bijcnhot

Hoetinkhof 85 .Vorden

AFWEZIG
N. J. Edens tandarts

Van 16 juli t/m maandag 6
aug. Voor spoedgevallen:
TANDARTS W. F. Haccou
Pr. Bernhardweg 3
Spreekuur op maandag,
woensdag en vrijdag van 9.00
tot 9.30 uur. Tel. 1908

Te koop: bij ons het nieuwste
uit de praktijkervaring, koe-
bekapstallen. Seegers
Drempt Tel. 08334-2722

Te koop: 1000 dakpannen
Th. Schoenaker,
Ruurloseweg 64, Vorden

Woonruimte gezocht door
predikantsvrouw (weduwe)
in Vorden of omgeving. Brie-
ven onder nr. 18-1 van dit
blad

Te koop: eiken kapstok ƒ 35,-
salontafel met glasplaat ƒ 75,-
B. v. Hackfortweg l, Vorden

Vermist: herenrijwiel met ka-
potte kettingkast en nikkelen
velgen. G. B. Lebbink
Eikenlaan 27, Vorden

Te koop: Gazelle vouwfiets
8 jaar oud. Nieuwstad 15,
Vorden - Tel. 2253

Te koop: prima jonge hennen
Bretveld, Ruurloseweg 88,
Hengelo Gld.)
Telefoon 05753-7282

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

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

Te koop: Eiken vaten met
deksel, 210 liter van ƒ 125,-
voor/55,-.
Tel. 05752-2230, Het Gulik 12

HENK VLEMINGH
en
WILMA BESSELINK

gaan trouwen op donderdag 12 juli a.s.

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

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

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

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur.

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

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

GESLOTEN van zaterdag 14 juli
t/m dinsdag 17 juli

Poliersbedrijf ROSSEL

Gemeente Vorden
Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Vorden brengen ter openbare kennis dat vanaf 15 juli
1979 gedurende 90 dagen voor een ieder op de
afdeling I. ter inzage ligt het Provinciaal plan
openbare bibliotheekvoorziening in Gelderland.

Vorden, 3 juli 1979

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

de loco-secretaris, S. Kulsdom.
de loco-burgemeester, H. A. Bogchelman.

Gemeente Vorden
Op donderdag 19 juli aanstaande zal in verband met
de te houden braderie
a. vanaf 18.00 tot 23.00 uur een gedeelte van de
Dorpsstraat -vanaf Raadhuisstraat tot de Horster-
kamp- afgesloten worden voor alle verkeer, behalve
voetgangers.

b. vanaf 16.00 tot 18.00 uur voor de zuidzijde van
bovengenoemd af te sluiten gedeelte van de Dorps-
straat een parkeerverbod gelden.

c. vanaf 18.00 tot 23.00 uur voor de Burg.
Galleestraat vanaf de Dorpsstraat tot de Molenweg
aan beide zijden van de weg en de oostzijde van de
Stationsweg, vanaf de Ruurloseweg tot de Burg.
Galleestraat eveneens een parkeerverbod gelden.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de loco-secretaris, S. Kulsdom.
de loco-burgemeester, H. A. Bogchelman.

Gemeente Vorden
Burgemeester en Wethouders van Vorden brengen ten
openbare kennis dat, in verband met herstraatwerk
het gedeelte tussen de Berend van Hackfortweg en de
van Limburg Stirumstraat van Het Hoge zal zijn
afgesloten voor alle verkeer in beide richtingen in de
periode van 16 juli tot 21 juli en 6 augustus tot 24
augustus 1979 of zoveel langer of korter als nodig is in
verband met de uit te voeren werkzaamheden.

De omleiding van het verkeer zal naar gelang de
voortgang der werkzaamheden, per wegvak geschie-
den en door verkeersborden worden aangegeven.

Het gemeentebestuur voornoemd,

de loco-secretaris, S. Kulsdom.
de loco-burgemeester, H. A. Bogchelman

Gemeente Vorden
De burgemeester van Vorden brengt, ter voldoening
aan het bepaalde in artikel 10, lid 2 van de
natuurbeschermingswet, ter openbare kennis dat de
Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk Werk bij zijn beschikking van 4 juli 1979
heeft besloten tot aanwijzing als beschermd natuur-
monument in het kader van de Natuurbeschermings-
wet van het landgoed "de Wildenborch" voorzover
gevormd door de percelen, kadastraal bekend ge-
meente Vorden, sectie C, nrs. 344, 345, 605 t/m 608,
610 t/m 612, 614, 627, 665 t/m 668, 828, 1084 t/m
1086, 1112, 1114 t/m 1116, 1132 ged., 1173, 1260,
1264 en 1284, één en ander zoals aangegeven op de bij
deze beschikking behorende kaart BN 39/SN 52.
Genoemde beschikking, met de kaart waarop boven-
vermelde kadastrale percelen zijn aangegeven, ligt
vanaf vrijdag 13 juli 1979 ter gemeente-secretarie voor
een ieder kosteloos ter inzage.

de loco-burgemeester van Vorden,

H. A. Bogchelman.

Wegens de steeds toenemen-
de vraag naar onze produkten
in zowel binnen- als buiten-
land vragen wij met spoed:

ENKELE HANDIGE MENSEN
die om kunnen gaan met o.a.
houtbewerkingsmachines.

Geboden wordt een afwisselende baan
in een kleine groep; zelfstandig werk.

GEEN MASSA PRODUKTIE

Gespreide vakantie:
Met bestaande vakantie-afspraken
wordt rekening gehouden.

Goede beloning!

Heeft u interesse, schrijf of bel ons dan:

IKORSIPLASTICS

Kwinkweerd 2, 7241 CW Lochem - Nederland
Telefoon 05730 -1931 / 1932

Benzine • Superbenzine - Dieselolie
Merkprodukten
Vrije prijzen!

Nieuw !
Zelfbedienings-Auto-Wasserette

Snel,
goed en goedkoop !

TANKSTATION

G. Weulen Kranenbarg & Zn BV
En k weg 3 bij N S-station Centrum Vorden

Zaterdag 14 juli

Zitdag Vorden
In verband met vakantie-sluiting van
het Dorpscentrum, zullen wij te begin-
nen met vrijdag 13 juli a.s., gedurende
de laatste 3 weken van juli geen zitting
houden.

Vanaf 3 augustus a.s. is er weer elke
vrijdag van 8.00 -12.00 uur gelegenheid

één van onze medewerkers te spre-
n in het DORPSCENTRUM te Vorden

Accountantskantoor Gelderland

Aanvang 20.00 uur

Bij Wegrestaurant
„DE BOGGELAAR"

De Qaikhorst 2 Warnsveld Telefoon 05752-1426 Warnsveld
Tel. 05750-22244

TAPIJT VOORDEEL
Zuiver scheerwol
Parade wol-tapijt
Desso zuiver wol
Polyamide tapijt
Polyamide tapijt
Slaapkamer tapijt

-400br. Skieuren 229.- nu

-400br. Skieuren 399.- nu

-400br. 4 kleuren 298.- nu

-400br. Skieuren 195.- nu

-400br. Skieuren 139.- nu

-400br. 5 kleuren 69.- nu

Vakkundig en GRATIS gelegd
400 breed 2 kleuren l.end. Beige meeneemprijs per meter ..

l llO V HOM 200 breed diverse kleuren per meter

Oersterke deurmatten 40/70 nu

50/80 nu

39.-
39.90

12.30
17.45

VORDEN

VORDEN - TEL (05752) 1381
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Staring-avond in de Wildenborch Avondwandeling op
het Medler
Voorafgaande aan het Volks- en Oranje-
feest op de Medlertol te Vorden wordt
elk jaar een avondwandeling gehouden.
Door de feestcommissieleden de heren
Wim Oortgiezen, Paul Zents en Drikus
Geltink is een fraaie wandelroute uitge-
zet in de nabije omgeving van het
Medler. De wandeling wordt gehouden
op zaterdag 14 juli. Ook het puzzelele-
ment ontbreekt niet. De start en finish
zijn bij café Eykelkamp. Aan deze
avondwandeling kan iedereen deelne-
men. Zie advertentie in dit blad.

In het kader van het Vordens V.V.V.--
zomerprogramma worden ook dit jaar
weer twee STARING—AVONDEN ge-
houden rond en bij kasteel de Wilden-
borch waar A.C.W. Staring (1767 -
1840) een reeks van jaren gewoond en
gewerkt heeft. De data van Dinsdag 17
juli en Dinsdag 7 Augustus.

De Staring-avond wordt gehouden in het
houten kapelletje tegen de bosrand,
Kapelweg, Wildenborch.

Na de begroeting geeft daar dan de
huidige kasteelbewoner Ir. D.M.W.
Staring een kort overzicht van het park,
de tuin rond het kasteel en leidt, samen
met tuinman Wiltink, de wandeling
door het fraaie park, waarin nog bomen
en partijen staan die geplant en aange-
legd zijn door A.C.W. Staring, de
dichter van de Wildenborch.
Na de koffie-pauze brengt Ds. J.C.
Krajenbrink, die enige jaren geleden het
initiatief nam voor deze Staring-avon-

den, enkele gedichten van Staring en
geeft ook een kort overzicht van diens
leven en werken.
Tot slot van de avond worden enkele
dia's vertoond van de heer Dolphijn jr.
over de Wildenborch, Vorden en naaste
omgeving.
Er wordt een kleine vergoeding gevraagd
voor de entree en de koffie met koek.
Elk jaar weer bestaat er grote belang-
stelling voor de Staring-avond in de
Wildenborch.

Vakantietips

Nederlander dik tevreden over vakantie-
foto's.

Straks vindt weer de "grote uittocht"
plaats. Het jaarlijkse fotografische
hoogtepunt waarbij miljoenen foto's
gernaatk worden. Om precies te zijn: een
door het NIPO gehouden landelijk
onderzoek toont aan, dat we in één jaar
tijd in Nederland ruim 300 miljoen
opnamen hebben gemaakt. Daarvan
waren er 170 miljoen kleurenfoto's en 72
miljoen dia's. Een nog sprekender gege-
ven uit dit onderzoek is, dat de neder-
lander met al die foto's zeer gelukkig is.
Maar liefst 93% van de fotoconsumen-
ten is over de kwaliteit van de foto's
tevrden of erg tevreden. Aan de basis
van dit fotogeluk staan de nederlandse
afwerkcentrales die, ook in de jaarlijkse-
vakantietopproduktie, in staat zijn de
amateur snel en goed zijn vakantie
herinneringen in kleur af te leveren.

Vakantie aan en op het water levert vele
leuke herinneringen. Het zou jammer
zijn als u de film laat zoekraken.

Om de miljoenen vakantie-fotografen
voor de grote uittocht nog wat nuttige
informatie te geven, volgen hier enkele
basistips die borg staan voor geslaagde
foto's:
De voorbereiding
De nieuwe generatie camera's herbergen
een batterij in het inwendige. Als deze er
langer dan eenjaar inzit is het raadzaam
hem te vervangen. Of zeker een nieuwe
batterij mee nemen, het zou jammer zijn
als de camera op een ongelegen moment
zijn diensten zou weigeren.
Filmpjes kunt u het beste hier kopen. U
bent dan verzekerd van uw favoriete
merk. Terwijl het locale merk hier
problemen zou kunnen opleveren met
het ontwikkelen. Bovendien kunt u er
van op aan dat de film die u bij u
fotoadviseur koopt vers is en niet uren
op een warme markt heeft liggen bak-
ken.

Geen zonnebad
Zon en fotograferen zijn twee bijne
onafscheidelijke zaken, toch kan de zon
ook een slechte invloed op uw films
hebben. Uw opnamen kunnen, als u de
camera eer^^aar uur in de zon laat
bakken, v.^Bbitter tegenvallen. Neemt
u de camera mee naar het strand, houdt
hem dan in ieder geval in de schaduw.
De camera in de auto op de hoeden-
plank is al helemaal af te raden. De
temperatuj^jtan daar oplopen tot ver
boven de JBgraden. Een temperatuur
die niet goed is voor uw film, maar waar
uw camera zelf ook niet al te goed tegen
kan. Bovendien als u uw kostbare
apparatuur zo verleidelijk etalleert, is
dit een uitnodiging voor grijpgrage
vingers. Na de terugkomst van uw
vakantie kunt u de belichte films het
beste direkt laten ontwikkelen. Dus niet
wachten met "vol schieten" tot de Kerst,
of een verjaardag volgend jaar april, de
kleur komt zoiets zeker niet ten goede.

Voorkom zoekraken van films
Van de vele miljoenen films raken er
jaarlijks een aantal zoek. Uit research is
gebleken, dat dit meestal het gevolg is
van slordigheidjes van de consument
zelf. Een onduidelijk handschrift of
helemaal geen adres op de ontwikkelen-
velop zijn de grootste boosdoeners.
Gelukkig komen van de zoekgeraakte
filmpjes een groot aantal boven water.
De ontwikkelcentrales beschikken over
een speurneuzenteam, dat met veel
kunst en vliegwerk een zoekgeraakte
film weer tevoorschijn kan toveren.

Een paar tips die het zoekraken kunnen
voorkomen zijn:
*de grootste zekerheid biedt de foto-
vakzaak. Het is dan ook verstandig uw
volle filmpjes bij uw fotohandelaar af te
geven. Hij staat bovendien borg voor een
goede en snelle verwerking.
*ciné-films of dia"s die rechtstreeks
naar afwerkcentrales worden gezonden
moeten duidelijk leesbaar van naam en
adres zijn voorzien.
* besteed per film één opname aan
bijvoorbeeld uw auto (met leesbaar
nummerbord) of kras uw naam in het
zand van hei strand, of fotografeer uw
kofferlabel. Zo is uw film «!i:«H terug te
vinden.

Wanneer u gebruik maakt van de tips,
hebben wij dit jaar 100% tevreden
vakantieherinneringen. En iedereen na
afloop zijn familie en kennissen de foto's
kan laten zien en zeggen:"Kijk daar zijn
wij met vakantie geweest en moet je eens
zien wat een prachtige kleuren".

Vakantie is bijvoorbeeld barbecuen voor
de tent, waarbij een lekker stuk vlees ligt
bruin te bakken. Uw film is niet zo
gesteld op "bakken", hou hem koel.

Ga eens de boer op

Op veel boerderijen heerst nu topdrukte,
maar dat neemt niet weg dat honderden
boeren, boerinnen en tuinders in het
hele land van harte bereid zijn om
gedurende een paar uurtjes niet-agrari-
sche landgenoten te laten rondneuzen.
Zij doen dat vooral, omdat vele stede-
lingen er geen idee van hebben wat er
vandaag de dag zoal moet worden ge-
presteerd op de boerderij om goed en
betaalbaar voedsel te produceren. Gaat
u maar eens kijken op een akkerbouw-
of veehouderijbedrijf of bij een tuinder.
Het kost u niets, u bent heerlijk buiten
en steekt er nog wat van op ook. Eén
voorwaarde slechts:u moet de betrokken
boer of tuinder even opbellen om een
afspraak te maken, want anders loopt
hij bijvoorbeeld onder het melke of
terwijl hij op de maaidorser bezig is de
kans dat er tientallen bezoekers tegelijk
op zijn erf komen en dat is zelfs voor het
meest gastvrije boerengezin teveel van
het goede.

Bijgaand vindt u enkele adressen van
bedrijven hier in de buurt, d^e kunnen
worden bezocht. Wie de co^H:te adres-
lijst van agrarische bedrijvenni het hele
land wil hebben, hoeft slechts een brief-
kaartje te sturen aan: "De boer op",
postbus 91430, 2509 EA Den Haag.

P. Hamelink, Mussenbergs^^Elst, tel.
08819-2074. Akkerbouwbedrijf (45 ha.)
Aardappelen, suikerbieten, granen, ma-
chines. Mevr. M. v.d. Schans Slijkwellse-
straat 20, Ammerzoden, tel. 04199-1283,
Rundveehouderij (33 ha.) Ligboxenstal,
visgraat- melkstal, 60 melkkoeien, gei-
ten, kippen. J. B. Simmelink De Koer-
boom 9, Eibergen. Gemengd bedrijf (23
ha.) Melkkoeien, varkens, rogge, haver,
kippen, eenden. J. Kleiboer, Achter-
hoekseweg 4, Wilp, tel. 05763-403. Ge-
mengd bedrijf (10 ha) Melkkoeien, var-
kens, maïs, aardappelen. J. Eyerkamp,
Ampsenseweg 26 Lochem, tel. 05730-
1785. Gemengd bedrijf (32 ha) Granen,
aardappelen, suikerbieten, 30 melkkoe-
ien. L. E. Bukman, Ehzerallee 4 Almen,
tel. 05751400.Varkensfok- en mestbe-
drijf en akkerbouw, 150 fokzeugen, 600
mestvarkens. D. Termeer Laageinde 23
Kapel Avezaath, tel. 03446-275. Pluim-
vee- en rundveehouderijbedrijf. 20.000
legkippen, 50 melkkoeien, ligboxenstal.
W. H.J. de Bruyn, Beatrixstraat l,
Acquoy, tel. 03458-1340. Fruitteeltbe-
drijf (20 ha) trekkers, koelmachines,
maaimachines, appels.

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

Speciaal de tekst voor uw

opruimingsadvertentie,
deze advertentie's dienen uiterlijk 's maandags 12.00
uur in ons bezit te zijn (dit geldt voor de maand juli).
Na maandag 12.00 uur kunnen wij geen garantie geven
dat Uw advertentie geplaatst wordt.

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

W. de Jager Burg. Knoppersweg 18
Randwijk tel. 08889-276. Proefboerderij
(33 ha) 15 verschillende gewassen, mest-
stieren, veel machines. G.W. v. Veld-
huizen Buzerdseweg 11 Lunteren tel.
03420-5232 Rundveehouderij (32 ha). 80
melkkoeien, jongvee, allerlei machines.
J.G. Janssen Meesterijweg 13 Etten tel.
08350-3975. Gemengd bedrijf, 9 koeien,
100 mestvarkens, 450 legkippen, kleine
camping. J. Lammertink, Rosseweg 18
Laren P. Lochem tel. 05738-394 Ge-
mengd bedrijf. 21 melkkoeien 65 fok-
zeugen, 380 mestvarkens, melkkoeltank,
machines. W.G.F. Wentink Heegsestr.
13 Terwolde tel. 05717-270 Gemengd
bedrijf (38 ha.) 40 melkkoeien, aard-
appelen, suikerbieten, granen. G.J. Kei-
holt Kapelleweg Lochem tel. 05737-324.
Pluimvee- en akkerbouwbedrijf (16 ha.)
snijmais, 32.000 legkippen. G. Ruiter-
kamp Ehzerallee 3 Almen tel. 05751-258
Pluimvee- en akkerbouwbedrijf (12 ha)
mais bieten aardappelen 12.000 opfok-
hennen. C. de Wit Merkenhorststraat 4.
Herveld tel. 08880-1612. Fruitteeltbe-
drijf sorteermachines, spuit- en maai-
machines. G.H.J. Pruijn De Pas 17
Doornenburg tel. 08812-1226. Fruitteelt-
bedrijf (6 ha) allerlei machines 200
mestvarkens.

J. H. Nieuwenhuis Ravensweetweg 9
Gorssel tel. 05759-2237. Rundveehoude-
rij (30 ha) 85 melkkoeien ligboxenstal
visgraatmelkstal allerlei machines. Th.
B. J. Gissen Eikelboom 5 Gendringen
tel. 08356-1529. Rundveehouderij (28
ha) 105 melkkoeien ligboxenstal, 12
standsdoorloopmelkstal. G. Krajen-
brink Wissinklaan 2 Sinderen tel 08354-
420. gemengd bedrijf (5 ha) 350 mest- en
tbkvarkens, schapen, geiten, snijmais. L.
Th. J. Holleman Hazenpad l Didam tel.
08362-1469. Fokbedrijf voor stamboek-
varkens en schapen 120 zeugen 400
jonge zeugen en beren. C. Andre de la
Porte Bemmelseweg 106B Eist tel.08819-
1257 Friitteeltbedrijf (6 ha) appels en
peren allerlei machines. G. Redele Burg.
Houtkoperweg 17 Lienden tel. 08886-
1280 Fruitteeltbedrijf (17 ha) appels en
peren. Koelhuizen, allerlei machines

Geslaagd
Welpenkamp
De welpen van de Davis I Alford groep
te Vorden/Hengelo hielden ook dit jaar
weer een geslaagd welpenkamp. Dit jaar
werd het kamp gehouden in de blokhut
van de IJsselgroep te Gorssel. Het kamp
had als thema "Indianenkamp" wat de
eerste dag uitmondde in het bouwen van

indianenhutten. Alle aktiviteiten in ver-
dere dagen hadden te maken met het
thema zoals vlaggeroof, strijdbijltjes
maken etc. Het hoogtepunt voor de
innppns was dinsdagavond toen de ou-
ders van bijna alle jongens op bezoek
kwamen. Op deze avond konden de
jongens hun ingestudeerde toneelstukjes
laten zien en eigengemaakte strijdliede-
ren ten gehore brengen. Aan het einde
van het kamp kregen de jongens een
leuke herinnering. Ook het weer werkte
deze week mee, zodat alles tot een goed
einde kwam.
P:S. De padvinderij begint weer op
zaterdagmiddag l september a.s.

Geslaagd
Maandag 2 juli jl. is Mevr. G.A.M.
leuverink-Eijkelkamp in Utrecht
geslaagd voor het diplom Costuméren.

Motorcross
Door de Vordense Auto- en Motorclub
De Graafschaprijders werd op het cir-
cuit Delden de vijfde onderlinge club-
wedstrijd georganiseerd. In totaal wor-
den er zeven club wedstrijden per seizoen
verreden, waarvan de vijf beste resulta-
ten meetellen voor het uiteindelijke
clubkampioenschap der VAMC. Onge-
veer 40 rijders namen aan deze wedstrij-
den deel, die in de verschillende klassen
een spannend verloop hadden. Per
klasse werden er twee manches verred-
den. Na afloop berekende J. Slagman de
volgende uitslagen:

Klasse jeugd 50 cc. [bromfietsen]:!.
Robert Helmink (Kreidler); 2. Hans
Bosch (Kreidler); 3. Nico Bouwmeister
(Kreidler); 4. Gerrit Bosch (Puch); 5.
Erik Bulten (Kreidler); 6. Wim Zweve-
rink (Kreidler); 7. Marcel Bulten
(Kreidler).
B-Klasse [alle overige rijders):
1. J. Klein Brinke (Maico); 2. G.
Wentink (Montesa); 3. E. Berenschot
(Honda); 4. T. Harmsen (Susuki); 5. G.
Hoftijzer (KTM); 6. F. Penterman
(KTM); 7. H. Willemsen (SWM); 8. J.
Harkink (KTM); 9. H. Bannink (Mon-
tesa); 10. A. Boesveld (Susuki).
A-Klasse [allen wedstrydryders cross]:
1. J. Oosterink (Kramer-Rotax); 2. R.
Oosterink (Susuki); 3. Joh. Bijenhof
(Kramer-Rotax); 4. H. Memelink (Su-
suki); 5. M. Jansen (Maico); 6. J.
Weustenenk (Montesa); 7. J. Koop
(Montesa).



Grote
• I I •met vele echte k

als confectie-afdeling
in zowel onze stoffen-

De opruiming begint donderdag 19 juli

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN-TEL. 05752-1971

'[autoccation

met drievoudige zekerheid:
1. Bovag garantiebewijs
2. Fiat dealer-garantie
3. 6 maanden omruil-garantie.

Fiat 127 blauw 1974
Fiat 127 rood 28000 km 1976
Fiat 127 geel 3 deurs 1974
Fiat 127 geel 3 deurs 1975
Fiat 127 geel 1976
Fiat 128 geel 1972
Fiat 128 CL 1300 4 deurs groen 35.000 km 1976
Fiat 127 3 deurs groen 1973
Fiat 600 1970-1973
Fiat 127 Special rood 2 deurs 1975
Fiat 127 Special rood 3 deurs 1975
Citroen 2 CV 6 geel 45.000 km 1976
Mazda 818 Coupé rood 1974
Austin Allegro de luxe dec. 1975
Simca 1000 SR groen metallic 1976
Peugeot 304 SLS groen metallic 1977
Datsun Cherry geel 1-ste eigenaar 1977

UUL3U
Specialisten met aandacht voor u.

Autobedrijf Teger B.V.
Ruurlo - Stationsstraat 18 - Telefoon 05735-1426

goed nieuws
voor alle mensen,

die iets te vieren hebben!
Goed nieuws voor wie een bruiloft gaat

vieren, een reeeptie wil houden of een
feestavond: de nieuwe, fraai verbouwde zaal
van Hotel Bakker is weer beschikbaar. Bel
vooreen afspraak uw gastheer Klaas Bakker

welkom in de nieuwe zaal
van Hotel Bakker in Vorden

DORPSSTRAAT 24- TELEFOON 05752 - 1312

Alle soorten
bouwmaterialen In

•tmn, kunststof «te.
Grote kollektie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

Goedkoop stencilpapier
500 vel

A4 ƒ 5f'
Drukkerij
WEEVERS BV

Contact
graag

gelezen

Grandioze

bij HARMSEN
Restanten wandtegels met kortingen van

10-30-50%

Showroomkeukens met of zonder apparatuur
20 - 40% korting

Hang-legkasten 100 cm van 170.- nu 140.-

2. 9
Grenen schroten van 21.- per m nu ... 17.- per m

Sanitair: Wastafels reeds van . . 28.-

Keuken-bloks
met r.v.s. blad, wit

150 cm 356.-
170 cm 364.-
180 cm 404.-
200 cm 434.- ,
220 cm 466.-

Prentplaten 122 x 244
6 soorten 122 x 274 .

Wandkasten

50 cm
60 cm
80 cm
100 cm
120 cm

63.-
73.-
89.
99.

119.-
v

28.65
33.-

Tapijten nergens goedkoper nu 15% korting

Keukens massief eiken lang 270 cm 3740.-
Keukens formica lang 270 cm 3230.-
met koelkast - oven - kookplaat en afzuigkap, ook

leverbaar in langere lengten.

HARMSEN Vorden
het voordelige adres voor al uw doe het zelf arti-
kelen en bouwmateriaal.
Schoolstraat 6 -8 Tel. 1486

Vakantiesluiting van 30 juli t/m 11 augustus.
tijdens de bouwvakvakantie wordt er niet bezorgd.

excl. btw

Tuinartikelen:
bloembakken,
bankan. vijvers.

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board, gips, pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosterc.
voederbakken etc.
Zand, grint, cement.

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

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

Koop uw
keuken niet

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

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

holislag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 tel. 05735 2000*

Dit is pas opruimen tegen stuntprijzen - kortingen tot 50%

HELMINK B.V. VORDEN

* RUIMT OP
Bankstel 3 - 1 - 1
massief eiken bankstel
in diverse bekledings-
stoffen losse, voorge-
vormde zit- en rugkus-
sens voor veel zitcom-
fort.
normaal: 2585.-

opruimingsprijs:

2250.-
Zwaar massief eiken BANKSTEL met echt rundieder 3tn5.- opruimingsprijs 2975.-
Massief eiken BANKSTEL (klein model) met Draion velours 1b .̂- opruimingsprijs 1398.-
Klassiek BANKSTEL in mohair-look bekleding K 'V opruimingsprijs 1450.
HOEKKOMBINATIE 3 + 2 zits in soepel rundieder (groot model) opruimingsprijs 2995.-
HOEKKOMBINATIE 3 + 2 zits in manou in div. stoffen opruimingsprijs 2495.
WANDMEUBEL 2.12 breed massief eiken front opruimingsprijs 1598.
WANDMEUBEL 2.48 m breed bali bruin essen opruimingsprijs 2098.-
Massief eiken EETKAMERSTOELEN nu per stuk opruimingsprijs 155.
Moderne EETHOEKEN tafel + 4 stoelen opruimingsprijs 499.
Bejaarden FAUTEUILS massief eiken opruimingsprijs 275.-
SLAAPKAMER 140 x 200 met bovenbouw, spots etc opruimingsprijs 650.-
Bijpassende 3 deurs LINNENKAST opruimingsprijs 385.
TIENERKAMER: bestaande uit ledikant 90/190 nachtkastje en secrétaire opruimingsprijs 299.
KAJUITBED 90/190 in Grenen struktuur opruimingsprijs 149.
Schuif-deur KASTEN in Grenen struktuur V* hang n/2 leg opruimingsprijs 189.-

Zie verder onze etalages Couponnen tapijt zie onze tapijthal

HELMINK B.V
Zutphenseweg 24
Vorden-Tel. 05752-1514

Permanente show op 1600 m meubeltoonzaal
Prima service en garantie

* De opruiming begint 19 juli a.s.

Dit is pas opruimen tegen stuntprijzen - kortingen tot 50%

•



Citroen Reusink Ruurlo
Onderstaande auto's staan in onze Eurocasionhal aan de Venterkamp 11

(aan de Rijksweg Ruurlo - Groenlo)

Citroen 2000 S 1975
Citroen CX 2500 D 1978
Citroen CX 2200 D . . . . 1976-77
Citroen CX 2000 Super 1977
Citroen CX 2400 Pallas Injectie
automaat • schuif dak 1977-'78
Citroen GS dub Break. 1975-77-78
Citroen G Special Break... 1977
Citroen GS dub . .1973 t/m 77

Citroen G Special 1976-1978
Citroen Ami 8 Break 1976
Citroen Dyane 6 . . . 1977 t/m 78
Citroen LN 1977-1978
Citroen 2 CV 6 1977-1978
Citroen 2 CV 4... 1975 t/m 1977
BMW 525 Automaat met LPG. . 1977
Mazda 323 1978
Aiistin Mini 850 , .1975

Austin Mini 1000 1975
Austin Allegro 11002x 1976
SimcallOO.. 1975
SimcallOOLS 1976
Mitsubishi 1200 Lancer ... 1977
Opel Ascona 16S 1974
Renault 16 TS 1975
Renault 6 1976
Alfa Romeo LPG. .1975

Alfa Alfetta 1.8 1976
Alfa-sud 1975
Toyota Corolla 1977
Toyota Carina 1600 met LPG1978

Nu ook fabrieksnieuwe

Heinemann bagagewagens
350-400-500 kg.

In vele uitvoeringen
uit voorraad leverbaar

Kom ook eensgeheel vrijblijvend een kijkje nemen. Alle auto's met volledig j 3 of 6 maanden garantie. Inruil- Financiering en Leasing mogelijk.

Automobielbedrijf A. Ruesink Ruurlo
Verkoop nieuwe automobielen: Borculoseweg 21
Verkoop gebruikte automobielen: de Venterkamp 11 Telefoon 05735 - 1753 - 2004

NIEUW! NIEUW! NIEUW!

Wast uw auto in onze

zelfbedienings-
wasserette

Snel, goed en
goedkoop!

Benzine tankstation

G. Weulen Kranenbarg & Zn. B.V.
Enkweg 3, bij NS-station Centrum Vorden

Wasserij Siebelink
heeft plaats voor een

chauffeur
voor haal en bezorgdienst

Industrie 3 - Tel. 05752-1465
's avonds na 17.00 uur tel. 05750-21132

l=-fy ten have

\ "

li

heeft zich gespecialiseerd in het leveren
en monteren van complete installaties
t.b.v. de veevoeder- de chemische- en
genotmiddelen industrie.
Zij wil op korte termijn de montage-
afdeling uitbreiden met:

MONTEURS voor de
BUITEN DIENST

Vereiste:
onze gedachten gaan uit naar iemand
met bij voorkeur een M.T.S. diploma
W.T.B, en aantoonbare vakbekwaam-
heid in het monteren van bovenge-
noemde installaties. Tevens is lasvaar-
digheid vereist.
Hij zal genegen moeten zin in het bui-
land montagewerkzaamhqden te ver-
richten.
Minimum leeftijd: 25 jaar. "
Vanzelfsprekend is de honorering in
overeenstemming met de aard van de

functie.

Voor inlichtingen Dhr. Schuijl
tussen 8.30-16.30 uur tel. 05752-2244
tussen 18.13- 19.30 uur tel. 05457-3241

Industrieweg 8 Postbus 55 7250 AB Vorden Tel 05752-2244

I

l
î
l

Openingstijden: van 9.00-12.00 uur / 13.00-17.00 uurj
Vrijdags van 19.00 tot 21.00 uur
Zaterdags van 9.00-12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur

Maakt u het zich gemakkelijk !
Bijenhof heeft het

RUSTIEKE EIKEN MEUBEL
dat u al lang zocht ,

Steeds de meest exclusieve modellen, ook
naar eigen ontwerp

Tijdelijk ZOMERVOORDEEL
op enkele toonkamermodellen

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

BI JENHOF's Rijnhout Bewerking
Industrieweg 2,
Vorden
Tel. 05752-1216 *

Grijp uw kans!
in onze grandioze opruiming

met minuscule prijsjes!
De prijzen die nu op onze prijskaartjes staan brengen iedereen in een opgeruimde

stemming. Kom ze maar eens vlug bekijken en grijp uw kans voor het te laat is.

Slaapkamer eiken 2350. nu 1850.-
zonder kast

Bankstel 3-2-1 eiken 2570.- nu 1950.-

Bankstel geh. bekleed 3-2-1 2490.- nu.. 1850.-

Bankstel geh. bekleed 3-2-1 2846.- nu.. 1995.-

Bergmeubel eiken 200 br. 1970.-nu.. 1295.-
eiken 170br. 1556.-nu . .1195.-

eiken 250 br. 2455. nu . . 1950.-

Bergmeubel eiken 170 br. 1995.-nu.. 1395.-
T.V. fauteuils 395. nu 295.-

Dit is een kleine greep uit de vele aanbiedingen
ook in gordijnstoffen - veel coupons

Couponnen tapijt 400 breed
meeneempriizen

4.10 meter wol 1230.-nu 850.-

2.25 meter wol 675.- nu 375.-

5.00 meter wol 1585.-nu 1100.-

4.10meterwol 1430.-nu 990.-

Slaapkamertapijt 400 br per meter 27.50
en 37.50

• • • 145.- per meter

Woonkamertapijt
nylon van 89.- voo r . . . . 59.- per meter

Woonkamertapijt
wol van 198.-voor .

Op alle in voorraad zijnde goederen 10% KORTING bij kontante betaling.

Tot ziens bij: Tapijt- en meubelshowroom
ANKERSMIT
Groenloseweg 9 - Ruurlo - Telefoon 1239

Wij zijn met vakantie van 29 juli t/m 12 augustus



Wist u, dat Honda
ook waterpompen
maakt?

Kn net als alles van \ iimda:

degelijk en betrouwbaar.

• C\i|>. vmi < > < > < > tot 1.100 liu-r

per minuut.

• l takt, dus normale ben/ine

• Krachtig. •(irniisami.

• /uinii;.«Start onmiddellijk

• Licht (MI kompakt.

Dealer en serviceplaat s

GROENEVELD
AUTOBEDRIJVEN
De Stoven 1,

ZUTPHEN
tel. 05750-20344

Verhuur per dag, per week
ook mogelijk

oooooooooooooooooooooooooooo

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

zijn wij GEOPEND
In de vakantie periode wordt er niet bezorgd.

De openingstijden zijn als volgt:

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

Zaterdagmorgen van 9.00 uur tot 12.30 uur.

Tijdens de bouwvakvakantie is er geen koopavond.

Geslaagd?
Gefeliciteerd!

Gazelle!
Kom langs bij
uw adviseur,

praat over type,
maat, kleur, prijs,

kwaliteit
en bovenal

service bij:

TRAGTER
Uw fietsenspecialist

Gazelle fietsen
rijden op
Vredestein
banden

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

Volkoren
en molenbruin

ook met kiem en al.

Eet er goed van

VERS VAN UW ECHTE BAKKER

ASSELTVAN

Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

rrKleintje prijs" in onze
OPRUIMING

(vanaf 19juli)

pa.:
Carall Damesschoenen nu vanaf 59.-
Helioform Damesschoenen nu vanaf 59.-

Diverse muilen nu vanaf

Kindersandalen nu vanaf 15.-
Dames zomerschoenen o.a. Jacobs
en Anrta vanaf 29.-
In onze gemaksschoenen (Durea,
Smits en Cristall) nu aantrekkelijke

prijzen

Herenschoenen vanaf 29.-
10% korting op Piedro en Renata modellen

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 Vorden Tel. 1342

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

ORANJEFEEST MEDLERTOL
Vrijdag 20 juli:

Uitvoering Toneelver. "T.A.O." uit de Wil-
denborch met "Engeltje" in de feesttent. Hu-
moristisch dialectstuk. Na afloop dansen in
zaal Eykelkamp met muziek van Gebrs. Kam-
perman.

i

Zaterdag 21 juli:

Volks- en kinderspelen
13.00 uur officiële opening, daarna volksspe-
len als vogel-, bel- en schijfschieten. Onder
meer dogcarrijden, doeltrappen, korfballen,
balgooien enz.

's Avonds GROOT ORANJEBAL met

THE CANNON BALL in de feesttent

ATTENTIE!!
Zaterdag 14 juli a.s.

Oriënterings-
avondwandeling

door de fraaie omgeving van 't Medler.
Start en finish bij café-Eykelkamp
Opgave vanaf 19.30 uur.

OOOOOOBCBBBOO

10% Korting van 19 juli t/m 28 juli
op niet afgeprijsde artikelen

Sla nu uw slag iiyle
Grote ZOMER-
OPRUIMINC? bij

RUURLO

Vele seizoenartikelen voor halve prijzen
of nog minder

Een bezoek aan onze zaak is beslist de moeite waard.

Dames japonnen
met korte of lange mouw t/m m.50
nu vanaf

Damespakjes vanaf...39.-
Regen- en zomerman-
telSvavaf 69.50

Blazers en Jacks ~0
vanaf ójf • ™

Rokken en blouses t A
vanaf J.U»"

T-shirts en zonne-
hempjes vanaf 5.-

Dames pantal. vanaf 10.-
KOStUUrilS vanaf ........ 98.-

Jackpakken vanaf 95 . -
Zomerpantalons ~0 _A
terl. kwal. vanaf ............... ^V.^U

Herenoverhemden
vanaf. . . . . ................... 14.50

Overhemden 1 n
met korte mouw nu ............... J. U • •

T-shirts en pullovers
vanaf ........................... 1U • •

Jacks en kolberts
vanaf.

In onze kinderkonfektie zijn enorme koopjes te halen

Jurkjes en rokjes 1 n
vanaf J.U • •

Blouses en T-shirts A
vanaf 4 • "

Jacks en bloussons
vanaf

Pantalons en spijker-
broeken vanaf 10.

Shorts vanaf. 10.-
Restanten aanbiedingen in merk-ondergoed en huishoudtextiel

Van 19 juli t/m 28 juli 10% korting op alle niet afgeprijsde artikelen
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Gratis aangeboden: Dikke
drijfmest.
K r i j t , Dolden.

Gratis
kleurvergroting ,
13 x 18 en 13\ 13
Bij afhalen on twikke len af-
drukwerk .
DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden-Te l . 1301.

Schoenreparatie
bij ons steeds v lun klaar!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphensevveg 2 - Vorden
Telefoon 2219

De blocmschikcursus van
Floralia begint 14 augus tus
a.s. Nadere gegevens in Con-
tact van 9 augustus. U k u n t
zich nu reeds opgeven bij
mevr. Boesveld, Het Wieme-
I ink67, tel. 1743

Natr ium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9 -Te l . 1301

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

Nu ook grootformaat kleu-
renfoto's met ronde hoeken
voor slechts 15 cent meerprijs.
FOTO DOLPHIJN
Kerkstraat l, Vorden.

Sigarenmaga/ijn
„DEOLDEMKl'LLK"
Nu ook voor

LOTTO E N TOTO
s . v . p . in leveren voor
donderdag

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

Drogisterij
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, t e l . 1301

80 soort en
keukenkruiden

Wat iedereen moet weten over verlovingen,
huwelijk en geboorte.

Doe vooral geen dingen waar u later spijt van zou kunnen
kriiyen Kom tijdig bij ons aan de zaakenlaatu
vrijblijvend voorlichten op het gebied van verkn
huwelijks- en dankbetuigingskaarti
geboortekaarten. Kortom; laat ons u de e ven smaakvolle
als uitgebreide Kennemer Kaarten Kollektle
voorleggen!

Als u daar uw persoonlijke keuze uit heeft gemaakt,
dan kan er werkelijk niets meer misgaan! Tot ziens bij:

AGENTSCHAPPEN TE HENGELO:

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

Drogisterij
Marianne

Schildersbedrijf ,
Bennie Harmsen

Drukkerij WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 - Vorden - Tel. 05752-1404

Goed bekeken
De Philips portable TX: een

bekeken zaak. Want u kunt altijd
en overal kijken.

In de caravan, op de boot of in
de slaapkamer. Waar u uw Philips
portable TV maar zetten wil.

En hoe! Deze Philips portable
TX 711 geeft een contrastrijk
beeld Haarscherp. En via z'n front
luidspreker een vol geluid.

Hij is een echte super-

ontvanger. All transistor. Een
31 cm "Quickstart" beeldbuis,
dus binnen 5 seconden beeld en
geluid Elektronische kanaalkeus
met druktoetsen voor 6 zenders.
Hij speelt zuinig (1,25 Ampère) op
een 12 volt accu of op 't lichtnet.
Op z'n eigen uitschuifbare binnen
antenne of de bj|en antenne.

De TX: schitterende vorm-
geving en superieure techniek.

O 78120762

PhillpsTX, 12 B 711 Inanthiadetof wit
Philips kwaliteit, service en garantie.

Bij ons voor:

299.-

8 PHIUPS

PHILIPS HILIPS

17 1T171VPT17 O C Spalstraat 8' Hen§el° <G->
J1 ft • W llN l HrfKö Telefoon 05753 -1280

20 augustus Ledenvergadering s. v. Ratti
25 augustus feestavond s.v. Ratti

6 augustus Hervatting repetities Vor-
dens mannenkoor in het Dorpscentrum
12 oktober Concert Vordens Mannen-
koor in de Christus Koningskerk
13 oktober Concert Vordens Mannen-
koor in de Christus koningskerk

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Een put laten slaan en een hydrofoor installere
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
• kompakte afmetingen, overal te plaatsen • geruisarm,
geen ekstra.isolatie nodig • bedrijfszeker onder a[le omstan-
digheden • géén onderhoud» binnen 1 Vi jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

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

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

Tel. 05750-13813

Vordense marktloten
voor wederverkopers

Vanaf heden verkrijgbaar bij:

A. BOGfS Stationsweg 17
(tel. 05752-2077)

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

NAAR:

Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

Tijdens de bouwvakvakantie is onze
winkel de «

eerste week open
daarna veertien dagen

gesloten.
Bestellingen twee dagen van te voren

opgeven.

Schildersbedrijf

J. M. Uiterweerd
Ruurloseweg 35, Vorden
- Meester schilder - Tel. 05752-1523



ZOMER
OPRUIMING bij
TAPIJTEN
scherpe meeneemprijzen

IN y lOU voor slaapkamers ..

IN yiOIl voor woonkamer O3 • "

W Ol voor woonkamers JL Vo • ™

Objecten kwaliteit 98.-
>

Keuken tapijt gebloemd
nu 29.50

[Perzen 70x140 98.-
EETHOEKEN

4 Stoelen formica 155.-
4 Stoelen + tafel 225.-
4 StOelen eiken massief.. 535.-

Ronde tafel - 4 stoelen
965.-zwaar eiken - biezenmat

Eiken tafel + 4 stoelen
595.-

Eethoekstoel^^J.SO
Bureautjes .......... 69.50

meeneemprijzen

BANKSTELLEN
rundleer -2 + 3 zits

500 gulden voordeel

Ribstof-3 + 1 + 1 zits 225U.-

400 gulden voordeel

Gebloemd - eiken - 3 + T+ l ..1695.-

300 gulden voordeel

Eiken salontafels
vanaf A / V . "

oiv Bergmeubels
vanaf O V3 . -

Wij zijn GROOT in
KLEIN meubels
met aangepaste prijzen

Wooncentrum

Ruurlo

Voor liggen . . . zit u
bij ons goed

Pol. matrassen metgarantie
80/190 119.- 90/190.. 135.-

120/190....169.50

Alle maten in voorraad

Dekbedden
Hollofill vanaf 59.50

Wol. deken (v.wijk.) ..95.-
Spreien vanaf 29.50
Vachtsprei 49.50
Gestikte dekens. 59.50
Slaapzakken 42.50
Poly-kussens 9.95

Loper bedjes
opvouwbaar 115,-
Lecükanten
vuren hout - met bodem 159.-

Plaids 19.50

Boekenkast
6 vakken - spotprijs 229.-

Haardfeauteuils
losse kussens

Manou stoel
draaibaar - ribstof 269.-

Vitrages
geborduurde rand ... 4. VD " l •jrO

Overgordijnen 3.95
voor keuken, slaapkamer en kinderkamer

Wooncentrum

Ruurlo

10% korting van 19 t/m 28 juli
op alle niet afgeprijsde artikelen

Smakelijk brood van de
echte warme bakker

Steeds volop en vers in
voorraad!

Grote sortering

bij de speciaalzaak in brood en banket:
,'t Winkeltje"

A. G. Schurink
Telefoon 1877

Burg. Galleestraat 22, Vorden

mm

AHC

14 en 15 JULI:

TAKE IT EASY

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Opruiming - Opruiming - Opruiming ! ! ]
start 19julia.s.

>

Damesschoenen v.a ....... 20.- l
Herenschoenen „„ 30.-
Kinderschoenen v.a 20.-
Klompen va 25.-
Muilen va 20.-
Linnen schoenen v.a 10.-
Tassen va ................... 10.-

S normaal 3.50 nu 3 paar ................ SJ."

S normaal 4.50 nu 2 paar ............. /.OU

Verder op alle niet afgeprijsde schoenen en leder-
waren

10 tot 30% korting
Dit mag u niet missen bij

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386



Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„DeOldeMeulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor .. f 13,-
SIGARENMAGAZIJN
„De Olde Meulle"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

„Stender kast en "
een goede bolknak
50 stuks f 17,-

SIGARENMAGAZIJN

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

FONGERS
de fiets die tegen een stootje
kan. Bij regen en ontij.
Vandaar dat Fongers fietsen
bouwt met die extra lakbe-
handeling, onverbrekelijk één
met 't staal, kras- en stootvast
En nimmer roestend.
Barink, Nieuwstad 26, Vorden
Uw tweewielerspecialist.

voorgoed
antiek

DE
"VELDTjOEK'

tutten Doctinchenten Ruurlo
Vel<f hoekse wee 11-13

OV7M. 491

O
Te koop: nieuwe aardappelen
Harmsen, Schimmeldijk 4

Te koop: z.g.a.n. kleine typ-
machine (Reminton) + kin-
derfietsje met stepwielen,
leeftijd tot 5 jaar.
Hackforterweg 15, Wichmond

Wapen en Sporthandel

Martens
itteJs doeltrtffenJI

Zutphenseweg - Vorden

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

Wegens vakantie en reorganisatie
zijn wij vanaf maandag 16 juli

GESLOTEN

Donderdag 9 aug. OPENEN wij onze
geheel nieuw ingerichte Bloemen-

winkel

Grote leegverkoop
t/m zaterdag 14juli

alles moet weg ! !
minimaal 20% korting

op alle artikelen

Het adres voor
EEN FIJN BRUIDSBOEKET

Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05702-1334

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Donderdag 19 juli a.s. begint onze

opruiming
's morgens 8.00 uur

EEN DIEPTEPUNT
IN PRIJS

'N HOOGTEPUNT
IN KOOPJES

LAMMERS
MEUBELEN TAPIJTEN LEDERWAREN
Burg. Galleestraat26, Vorden -Tel. 1421

Enkele voorbeelden uit de vele

VOORDEELPRIJZEN

voor uw slaapkamers

Polyether matras 85.-
11 cm dik

Polyether matras
14cm dik

Polyether matras
14cmdik

Polyether matras
15 cm dik

met wol afgedekt

80 x 190-nu ...

130 x 190-nu Uu.

90 x 200 - nu . l ̂ löi

140 x 200-nuZuU.

met dioleen

80 x 190-nu .

80 x 190-nu .1 /U.

90 x 200 - nu Z l U.

140 x 200-nuO'K)i

KUSSENS

2 voor. 17.95

Veren 2 29.95

Half dons 2v 65.-

iPers. Dekbed
49.50

Donzendekbedden
1 pers. - nu

Donsdekbed 65%
1 pers. 275.- 2 pers. 400

Goldencheck AaBe dfkens

219.-
Zaalberg dekens

190 x 240

Spreien

150 x 220 119.-

2 pers.

32.50
75.-

MODEHUIS

VORDEN TEL. (05752) 1381

Welkoop biedt ruime keus...
kijk maar!
PRACHTIG GEREEDSCHAP VOOR KNALLERS VAN
PRIJZEN! GELDIG VAN 12/7 t/m 28/7

Doppendoos ETC 24-delig
Een doppenset met Vz" aansluiting met 18 doppen
van 10-32 mm, een ratelsleutel, omslagsleutel
en schuifgreep en een kort en lang verlengstuk.
Alles in een fraaie
metalen kist.
Kost normaal f jLl& ĵO
De Welkoop
Knalprijs

Schroevedraaierset
Merk: Sora. Oerdegelijk. Een 8-delige set in een
fraaie geschenkverpakking. De set bestaat uit:
een (geïsoleerde) fittingschroevedraaier 100 x 4, ^
een schroevedraaier van de maten 100 x 5, ^
125 x 6 en 150 x 7, een kruiskopschroevedraaier ;
no. 1 en 2, een stubbyschroevedraaier 30 x 6 en
1 spanningzoeker.
Normale prijs f-24^95"
Wetkoop gQS
knalprijs !%>•

Baier handzaag De E-79 Companion gemaakt van prima kwaliteitsstaal. Dit is eer^
gepolijste uitvoering met rechte rug en zwart kunststof handvat. De lengte^
bedraagt 18" oftewel 45 cm, 7 tanden per duim. ^^ 9
Normale prijs f jU^se Welkoop knalprijs %(•

Parko bankschroef
Gemaakt van smeedstaal.
Verwisselbare bekken en
met schroefgaten voor be-
vestiging op de
werkbank. De
bekbreedte:
102 mm. L
Normale pnjs

Welkoop knalprijs:

34?

wcllcoop
altijd alles voor tuin, dier, hobby en doe-het-zel ver

HENGELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
TOLDIJK, Zutphen-Emmerikseweg 35, tel. 1441
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

»™«''*̂ ^«^̂ «^««''»*«™«^<^̂ «^̂ V^«^%W^V^C^V^V^C^>C^<^«^<^̂

3 dolle dagen
bij Wim Polman

in Warnsveld
Deze keer geen 3 dolle dagen in Vorden,

maar in Warnsveld.

Donderdag 19 juli gaan onze deuren
open van

Het Gemeentecentrum
Vordense-binnenweg, Warnsveld

Mi

ti

Als U onze 3 dolle dagen
vorig jaar hebt bezocht, dan
weet U wel voldoende.
Gewoon te dol

signatuur van
beter woonkomfort

Vorden - Dorpsstraat 22 - 05752-1314
Warnsveld - Rijksstraatweg 108 - 05750-1.73.32



Profiteer nu van onze grandioze

ZOMER -OPRUIMING
in schoenen en lederwaren

De laatste

zomerschoenen
en

sandalen
nu voor zeer lage prijzen

Op niet afgeprijsde artikelen

10% KORTING
Voor meer keus naar

Schoen en Lederwarenhuis

Klein ANTI N K
Ruurlo

- de opruiming begint donderdag 19 juli -

Wij zetten de prijzen van onze
artikelen finaal voor Aap

Waarom ? ?
de aannemer heeft reeds een begin
gemaakt met de verbouwing,
de overlast die U daarbij ondervindt,
maakt deze OPRUIMING extra inte-
ressant.

De opruiming begint 19 juli a.s.

tentiel en mode
/choolclermctn

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

Er zijn veel leer-
lingen die na een
aantal lessen erg
enthousiast zijn
en willen zelfs
doorgaan,

ja dat kan en daarom bieden wij geheel
vrijblijvend aan, als u dat graag wilt, het
afleggen van de officieel erkende NBD
Medal test, nog beter gezegd; ,,af dan-
sen", voor alerlei insignes en diploma's,
Balroom en Latin dansen is een gezond
tijdverdrijf, doe het; leer het bij

DANSSCHOOL

Th. A. HOUTMAN

Welke

flinke jongen
wil ons als vakantiehulp
helpen bij diverse karweitjes.

HELMINK
Zutphenseweg 24, Vorden
Telefoon 1514b.g.g. 2512

STENCIL PAPIER -
Drukkerij Weevers B.V.

Vakantie
van 16 juli t/m 28 juli
voor dringende gevallen:
Fa. Ordelman - Dijkman

Hengelo (d^Tel. 05753-1285

Fa. Wiltink
't Hoge 20, Vorden

Het hangt weer
uoor u klaar...
kooit o maar!

Modecentrum

Vorden, Tel. (05752) 13 81

Adverteren...
doet verkopen!

En Ü, wat zoekt u
bij dte Amro Bank?

„Ik vind het een fijne bank.
Met aardige mensen. En ik hou niet
van al die rompslomp met m'n geld.
Daarom heb ik er een Amro
Privérekening genomen.
Da's makkelijk. Bovendien wil ik
graag geholpen worden, met advies
en een beetje persoonlijk contact.
En hier gaat dat zo."

amro bank
Spalstraat 11, Hengelo (Gld.)
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