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Prettymarkt werd druk bezocht

De grote "happening" van de Zwem- en
Poloclub "Vorden '64" de zgn. Pretty-
markt is zaterdag jl. een groot succes
geweest. Het was voor de zesde maal in
successie dat deze rommelmarkt werd
georganiseerd en zoals elk jaar had men
de weergoden weer op de hand. De ruim
60 medewerkers begonnen 's morgens
met het opbouwen van de markt, die
tegen tienen werd geopend. Tegen slui-
tingstijd kon worden geconstateerd dat
enkele duizenden de Prettymarkt had-
den bezocht om er te kijken of wat van
hun gading was te kopen. Er was dan
ook letterlijk van alles te koop: vele
tientallen meubelen, oude tv-toestellen,
kachels, koelkasten, oude naaimachi-
nes, kinderspeelgoed. Ook de kraampjes
met oude boeken die er in honderden
soorten lagen deden goede zaken. Bij

sluitingstijd waren diverse kramen voor
meer dan de helft leeg.

De antiekkramen hadden ook veel be-
langstelling. Een oude koffergrammo-
foon was in een wip aan de man.
gebracht. Veel succes leverde de verkoop
van loten op, het zgn. eenentwintigspel.

Al in de morgenuren waren de meer dan
duizend loten verkocht. De heer Staring
uit de Wildenborch werd hoof prijswin-
naar en kreeg een stereo-radio-cassette-
recorder. Een leuke attractie voor de
jeugd vormde het ezeltje rijden, een
tweetal ezels beschikbaar gesteld door
de eigenaar van hotel 't Langenbargh uit
Laren de heer Joh. Eggink, maarkten

onder het toeziend oog van Ome Jan
Holtslag hun gratis rondjes.
De kramen waar oliebollen en braad-
worsrjes en Hamburgers werden ver-
kocht waren ook erg in trek. Dik
tevreden was ook bestuurslid Elbrink:
"We hadden ideaal weer, er is veel
verkocht". D^ele tientallen leden van
de zwem- en^Proclub, die de kraampjes
als grabbelton, busgooien, envelop trek-
ken bevolkten hebben eer van hun werk
gehad. Vele maanden was men bezig
alles bijeen teslepen. Frits Mengerink,
voorzitter \^A Vorden '64 werd 's
morgens, in verband met zijn vertrek uit
Vorden, in het zonnetje gezet. Als
stiefvader van de Prettymarkt kreeg hij
een horloge met inscriptie, aangeboden
door Ans Pelgrum. Mevrouw Mengerink
kreeg bloemen.

Veel deelname aan Achtkastelendarpers en Knupduukskes
Achtkastelentochten hadden succes
De bekende Vordense Achtkastelen-
tocht blijkt zoals ieder jaar een grote
toeristische trekpleister te zijn. Vorige
week woensdagmiddag peddelden 130
deelnemers achter de heer Hordijk aan,
gistermiddag waren het 135 enthousiaste
fietsers, waarbij de heer De Roode als
deskundige gids fungeerde. Moe maar
voldaan arriveerde het gezelschap tegen
zessen bij de finish: het marktplein te
Vorden.

In het kader van het V V V-/omer programma gaven de Vordense boerenkapel De
Achtkastelendarpers en de folkloristische dansgroep De Knupduukskes gezamen-
lijk een optreden op het plein rondom kasteel-raadhuis Vorden. Er was een grote
schate belangstellenden, waaronder vele vakantiegasten. De heer Ey er kamp
opende als VVV-voorzitter de avond met een welkomstwoord.

Geslaagd
Op de akademie voor sociale beroepen
de Cicsa te Amsterdam slaagde de oud-
plaatsgenoot Hettie Horsting voor het
diploma maatschappelijk werkster.

Aan de streekschool te Doetinchem
slaagde onze plaatsgenoot H. P. M. van
Langen voor werktuigbouwkundig teke-
naar constructeur.

De Knupduukskes voerden verschillen-
de ouderwetse boerendansen op die erg
in de smaak vielen mede door toedoen
van spölleman Willum Lindenschot en
"Gerritje Brummelstruuk" alias zus
Klumper, die op de haar bekende wijze
de nummers humoristisch aan elkaar
knoopte. Zij leidde ook een "dirigenten-
wedstrijd" waaraan door 2 heren en l
dame werd genomen. De boerenkapel
De Achtkastelendarpers onder leiding
van de heer J. Lauckhart speelden een
drietal nummers: wals, polka en mars,
waarbij beurtelings als "dirigent" optra-
den "Bernard Haytink", "Jan de
Waard" en "Willy Boskovski". Als gast-
dirigente en tevens jurylid was ook

aanwezig mevrouw "Meylando" uit Lon-
den.

Omdat de drie deelnemers allen hun
beste beentje hadden voorgezet ont-
vingen zij persoonlijk de VVV-jubileum-
tegel ter gelegenheid van het 75-jarig
bestaan.

Ondertrouwd: G. H. van Dijk en C. B.
Schotsman.
Gehuwd: G. H. Bloemendaal en A. M.
Brandenbarg.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- l/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur
wethouder W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 - 15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur.

Schilderen en bepleisteren van gevels.
Er heerst een algemene mening dat voor
het schilderen of bepleisteren van gevels
geen gemeentelijke toestemming nodig
is. Deze opvatting is alleen juist voor-
zover het onderhoud betreft en de
toestand niet echt verandert. Zolang er
niet van "bouwen" sprake is, is ook
schilderen niet wettelijk verboden. De
gemeente kan echter achteraf de toe-
stand niet aanvaardbaar vinden en
veranderingen voorschrijven op grond
van artikel 310 van de gemeentelijke
bouwverordening, waarin is bepaald dat
het uiterlijk van bestaande gebouwen
zodanig moet zijn dat het bouwwerk aan
redelijke eisen van welstand ( = schoon-
heid) moet voldoen. Dit kan ook gelden
als u andere dingen aan de gevel wilt

veranderen en b.v. ineens erg felle
kleuren wilt gaan toepassen voor het
verfwerk van ramen, kozijnen e.d. Het
bepleisteren van gevels kan wel onder
het begrip bouwen worden gerekend,
hetgeen betekent dat tevoren toestem-
ming door of namens het college van
B&W kan worden verleend. Voor dat
soort werk kan dat veelal, zonder een
officiële bouwvergunning, op eenvoudi-
ge wijze geschieden.

Wat is nu de praktische betekenis van
het bovenstaande? Dat het wenselijk is
bij enigszins ingrijpende wijzigingen van
een gebouw door andere kleuren, gevel-
behandeling o.d. overleg te plegen met
de ambtenaren van bouw- en woning-

toezicht om te overleggen of en hoe
toestemming dient te worden verkregen.
Deze ambtenaren en zonodig ook de
adviserende deskundigen van de Gelder-
se Welstandscommissie zijn gaarne be-
reid u ook desgewenst advies te geven.

Door gezamenlijk overleg moet het
mogelijk zijn de aantrekkelijkheid van
de gebouwen in ons dorp te bewaren en
zo mogelijk te verbeteren. Bij voorbaat
vragen wij in dit verband extra aandacht
voor de mooie nederlandse baksteen,
waar bewoners van vele andere landen
jaloers op zijn. Het is jammer dat
materiaal te schilderen of te bepleiste-
ren, nog afgezien van regelmatig terug-
kerende extra onderhoudskosten die dat
met zich meebrengt.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Openlucht kerkdienst de Wildenborch
De interkerkelijke evangelisatie commis-
sie van de plaatselijke Gereformeerde
kerk en Hervormde gemeente houdt a.s.
zondagmorgen 22 juni opnieuw een
kerkdienst-in-de-openlucht achter/bij
de Kapel in de Wildenborch, gelegen
aan de Kapelweg. In deze dienst hoopt
voor te gaan Ds. A. van der Hoeven,
emeritus predikant te Barchem. Het
thema luidt: "Wie ben ik...?" Bij
minder gunstig weer wordt de dienst
uiteraard gehouden in de genoemde
Kapel. Graag geven we, namens de
interkerkelijke evangelisatie commissie,
dit bericht nodigend door aan gasten/
vakantiegangers en gemeenteleden. Ie-
dereen is er zeer welkom! Na de dienst
kan er samen koffie gedronken worden.

In de dorpskerk.
De kerkdienst in de Hervormde dorps-
kerk zal D. V. a.s. zondagmorgen 22 juli
weer geleid worden door Ds. J. Veenen-
daal, pastor loei. Het is al een goede
gewoonte geworden dat er in de zomerse
vakantietijd na de kerkdienst koffie
geserveerd wordt en wel in het kerkelijk
centrum "de Voorde", gelegen naast het
kerkgebouw, achter de woning van het
kosters-echtpaar Eggink, Kerstraat 15.
Het gezamenlijk koffie drinken na de
dienst biedt de goede
elkaar te ontmoeten als
van hier en van elders. Het kerkgebouw
is twee dagdelen geopend: woensdag-
morgen en donderdagmiddag. Een fol-
der geeft enige informatie over het kerk-
gebouw zelf en de plaatselijk|^Jervorm-
de gemeente. Er is ook een ̂ |rne lees-
tafel ingericht.

U kunt daar b ü helpen...!
Iedereen weet wel dat A.I. staat voor
Amnesty International. Dat is een orga-
nisatie, die wereldwijd vervolging be-
strijd en de vrijheid van meningsuiting
beschermt. De nederlandse afdeling van
A.I. is gevestigd op het adres: 3e Hugo
de Grootstraat 7, Amsterdam-West.
Telefoon 020-847905. In vele gemeen-
ten, ik bedoel dan gewoon dorpen en
steden, kent met plaatselijke afdelingen
die schrijf-avonden organiseren. Een
groep schrijft dan brieven naar rege-
ringen die "politieke gevangenen" heb-
ben en het met de mensenrechten niet zo
nauw nemen. Uit de pers is het werk van
Amnesty International genoegzaam be-
kend. Zouden we ook in Vorden er
samen wat aan kunnen doen? Het lijkt
me goed daar in de vakantie-tijd al eens
over na te denken. Het blad van A.I.
heeft de veel-zeggende naam "Wordt
vervolgd", berichten van Amnesty Inter-
national. In dat blad staan ook adressen
van politieke gevangenen: mensen die
geen geweld hebben gebruikt, maar om
hun mening, hun politieke overtuiging,
hun strijden voor menselijkheid en
gerechtigheid gevangen gezet zijn. Na de
zomertijd hopen we op dit bericht uiter-
aard terug te komen. Deze regels zijn
bedoeld om-er-alvast-eens-over-na-te-
denken... In alle vrijheid, gelukkig!

Diplomazwemmen
"In de Dennen"
Zaterdag 14 juli vond in het zwembad
"In de Dennen" het diplomazwemmen
plaats voor A en B en de hogere zwem-
vaardigheidsdilpoma's. Na de voorselec-
tie van zaterdag 7 juli jl. konden in
totaal 36 kandidaten tot dit examen
worden toegelaten, die allen slaagden te
weten: 16 voor A, 15 voor B, 3 voor C (1)
en 2 voor F (4).

De examens werden geleid door chef-
badmeester M. J. Westerik en mevr. S.
Sonneveld, terwijl namens de KNZB
aanwezig was de heer F. van Ouwekerk
uit Beekbergen. Het volgende diploma-
zwemmen is op zaterdag 18 augustus,
waarvoor men op zaterdag 11 augustus
kan proefzwemmen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Dirk Jansz. Zwart
speelde in dorpskerk
Het was beslist een goede keuze dat de
plaatselijke VVV voor haar zomerpro-
gramma de Rotterdamse organist Dirk
Jansz. Zwart had uitgenodigd. In de
Vordense Hervormde dorpskerk bezorg-
de hij vele orgelmuziekliefhebbers een
genotvolle avond. Dirk Jansz. Zwart gaf
een orgelbespeling zoals we dat van hem
gewend zijn. Het programma bestond
uit koraalbewerkingen o.a. van Dirk
Zwart en van zij bekende muzikale vader
Jan Zwart.

Van de overige werken vielen vooral in
de smaak de bekende Toccata et Fuga
van Joh. Sebastiaan Bach en de Toccata
van Th. Dubois. Ook in de andere
werkjes kwam de schone klank van het
Lohman-orgel tot zijn recht. De toehoor-
ders, waaronder veel jeugdigen verlieten
voldaan het kerkgebouw na een hartelijk
applaus. Na het concert werd er nog
genoeglijk koffie gedronken in het ker-
kelijk centrum "De Voorde".

Expositie
In de galerie van de bibliotheek is een
expositie te bezichtigen die nu papier als
onderwerp heeft. Papier is een van de
meest ingrijpende uitvindingen van onze
beschaving. Sinds het ontstaan van het
schrift en boekdruk zijn onze gedachten,
liefde, wensen en dromen zoals wordt
gezegd "aan het papier toevertrouwd".

Een vaak gehoorde opmerking is: papier
is geduldig, en meestal wordt deze
uitspraak in ongunstige zin gebruikt.
Deze expositie wil laten blijken dat er
ook een gunstige kant aan deze uit-
drukking bestaat. De tentoonstelling
bevat uitsluitend werk dat van papier
gemaak* is, dus niet beschreven of
bedrukt papier, geen tekeningen op
papier, maar van papier als zelfstandig
materiaal, zoals plaksels, knipsels, plas-
tieken, reliëfs, blinddrukken, dus waar-
bij van het karakter en de eigenschap-
pen van het papier gebruikt werd
gemaakt. Deze expositie is te bezichti-
gen gedurende de openingsuren van de
bibliotheek en de toegang is gratis. Tot 4
augustus.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

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

WEEKENDDIENST GROENE KRULS
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

HERVORMDE KERK VORDEN
22 juli 10.00 uur Ds. J. Veenendaal.

KAPEL DE WILDENBORCH
10.00 uur Openlucht-kerkdienst bij de
Kapel. Ds. A. van der Hoeven, Emeritus
pred. te Barchem.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. R. Zijlstra; 19.00 uur
Ds. J. R. Zijlstra.

R.K. KERK VORDEN

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

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur;
dinsdag 19.00 uur;
Spreekuur: Vorden dagelijks: 12.00 -
13.30 UUT-en l7r3ü-"- r8^t5uur in de
Christus Koning pastorie; Kranenburg
18.30 uur dinsdag, vrijdag.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00
uur Dr. Sterringa.
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.

Taxidienst: Taxi-bedrijf Tragter, tel.
05752-1256 b.g.g en in het weekend
1961.

WEEKEND-, AVOND- en NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmorgen om 12.00 uur tot maan-
dagmorgen 7.00 uur Dr. Breukink.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Breukink.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN

C. Wijnberg, Ulft, tel. 08356-3670; J. H.
Hagedoorn, Lochem, tel. 05730-1485.
Spoedgevallen 11.30-12.00 uur.

TAFELTJE DEK-JE
De hele maand juli: mevrouw Wolters,
tel. 1262. Graag bellen voor 8.30 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875 tot 23 juli,
vanaf 23 juli mevr. v.d. Vuurst, tel.
2072. 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.
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Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van ons
dochtertje

RAMONA

Henk en Annie Slöetjes

7251 CH Vorden, 14 juli 1979
De Hanekamp 23

Dr. VAN TONGEREN
is afwezig van
23/7 tot en met 12/8

Patiënten wiens achternaam
begint met een van de letters
A t/m K kunnen zich wenden
tot dr. Vaneker, Zutphense-
weg 61, telefoon 2432

Patiënten wiens achternaam
begint met een van de letters L
t/m Z kunnen zich wenden tot
dr. Sterringa, Schoolstraat 9,
telefoon 1255

Hartelijk dank aan allen voor
de felicitaties, bloemen en
kado's die wij op ons 50-jarig
huwelijk mochten ontvangen.

A. Dimmendaal
W. H. Dimmendaal-

Pardijs

Vorden, juli 1979
Ruurloseweg 102

Voor de vele blijken van be-
langstelling en medeleven na
het plotseling overlijden van
mijn innig geliefde man

FREDRIK HENDRIK
BOUWMEESTER

betuig ik u allen mijn oprechte
dank.

D. Bouwmeester-Abbink
Vorden, juli 1979
Onsteinseweg 11

ATTENTIE
De bloemschikkursus van
Floralia begint 14 augustus
a.s. Nadere gegevens in Con-
tact van 9 augustus. U kunt
zich nu reeds opgeven bij
mevr. Boesveld, Het Wieme-
link 67, telefoon 1743

Te koop: andijvieplanten.
K. Hoetink, Het Hoge 13,
Vorden

Te koop: in zeer goede
staat zijnde eiken eetho^
Telefoon 2521

Te koop: 2,5 ha kuilgras aan-
een gelegen. Briefjes inleveren
voor maandagavond 23 juli,
8 uur.
B. Wunderink, Ruurloseweg
85, Vorden, tel. 6735

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9-Tel. 1301

FONGERS
de fiets die

met z'n tijd meefietst.
Barink, Nieuwstad 26, Vorden

Uw tweewielerspecialist

Ook voor uw reparaties

Gratis aangeboden: Dikke
drijf mest.
Krijt, Delden.

Te koop: 10 mooie zwarte
scr&penvachten, waarvan en-
kele blauw-grijs. Tevens
mooie zwartbles fokrammen
van 2 of 3 lingen. S. van de
Meulen, Vierakker.
Telefoon 05754-717

Zondag 5AUGUSTUS
GROTE

AUTOCROSS
te Vorden

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

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

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

HENDRIK JAN VAN DEN DEKKER
en
WILLEMIEN VAN DE POELERT

geven u mede namens hun familie ken-
nis van hun voorgenomen huwelijk.
De voltrekking zal plaatshebben te Vor-
den op donderdag 26 juli 1979.

De bruidegom vertrekt van Stationsweg
6 om 18.45 daarna wordt de bruid ge-
haald aan de Komvonderlaan 2.
We gaan met ons allen naar het gemeen-
tehuis „Kasteel Vorden" waar het hu-
welijk zal worden voltrokken door de
ambtenaar van de burgerlijk stand.

U brengt geen cadeau mee, maar betaald ƒ 6,—.
Daarvoor krijgt U koffie met een krentewegge en een
brandewientje met 'n kluntjen en viert met ons samen
ouderwets bruiloft .

Inplaats van kaarten

Op zaterdag 21 juli a.s. hopen wij met onze kinderen
en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk te herdenken.

A. J. EGGINK
W. EGGINK-BARGEMAN

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
Café-Restaurant ,,De Boggelaar" te
Warnsveld

Vorden, jul i 1979
De Boskamp
Rietgerweg 4

Partir c'est mourir un peut...
Dinsdag 24 juli a.s. vertrekken we naar Veendam
i.v.m. verandering van werkkring.

We brachten fijne jaren door in 't
mooie Vorden en zijn daarvoor onze
vele vrienden en bekenden erg dank-
baar.

Ons nieuwe adres is: Langewold 10, Veendam
('t nieuwe telefoonnummer is helaas nog niet bekend)

Alle lidmaatschappen moeten we bij deze opzeggen.

Een "tot ziens" van

FAM. MENGERINK
Insulindelaan 19, Vorden

Opruiming - Regenkleding
nu de

helft van de prijs!

LAMMERS
Meubelen - Tapijten - Lederwaren
Burg. Galleestraat26-Tel. 1421

Groot
touwtrektournooi

om kampioenschap
van Vorden
op woensdag 25 juli

door ploegen uit heel Nederland,
Aanvang 20.00 uur.

Terrein De Bleek,
bij brandweerkazerne.

Bejaardentocht 1979
Net als andere jaren organiseert het bekende bejaar-
dencomité weer een reis. Aangezien de boottochten
een groot succes bleken te zijn, hebben wij besloten
dit jaar weer een boottocht te organiseren, maar nu
naar Westerbouwing bij Oosterbeek.
't Is weer een geheel verzorgde reis, lunch en diner op
de boot met de bekende consumpties.
Deze boottocht zal plaatsvinden op maandag 3 sept.
Vertrek 8.30 uur vanuit Zutphen, terug om 20 uur.
De kosten bedragen net als vorig jaar ƒ 37,50 p.p.
Opgave liefst voor 26 augustus bij:

Boersma, Dorpsstraat 6, tel. 1553
Hassink, Raadhuisstraat 14, tel. 1332
Helmink, Zutphenseweg 24, tel. 1514
Kluvers, Zutphenseweg 41, tel. 1318

Namens het comité:
G. Remmers
G. W. Eijerkamp

j) Enkele voorbeelden uit de vele

VOORDEELPRIJZEIM

voor uw slaapkamers

Polyether matras 85.-
11 cm dik

80 x 190 -nu ...

l UU130 x 190 -nu

Polyether matras 90 x 200 - nu .

14cmdik 140 x 200-nu 235.-

IH3tr3S met dioleen afdekking

14cm dik 80 x 190-nu . IZÏJ.'

Polyether matras
15cm dik

met wol afgedekt

80 x 190-nu .1 /U."

90 x 200-nu .£ l D."

140 x 200-nu J43-"

KUSSENS

2 voor . 17.95

Veren 2voor29.95

Halfdons 65.

Dekbed
49.50

Donzendekbedden
1 pers. - nu

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

Goldencheck AaBe ddtens

219.-
Zaalberg dekens

190 x 240 150 x 220 119,

Spreien ipers.
2 pers.

32.50
75.-

MODEHUIS

VORDEN TEL. (05752) 1381

a.s. Donderdagavond, tijdens de braderie vanaf 8 uur

en... zaterdagavond vanaf 9 uur

HET BEKENDE ORKEST VAN

BERT BROEK!

Toegang onder voorbehoud.

OPRUIMING
LEREN SCHOOLTASSEN
3 vaks + 2 voorzakken r-r
van 82,50 nu 33, —

2 vaks + voorzakken
van 65,50 nu 45.-

LAMMERS
MEUBELEN TAPIJTEN LEDERWAREN
Burg. Galteestraat 26 - Vorden - Tel. 1421

vorden -tel. 1770-1519

Gelders tarwebrood
met kiem en al

De Gezonde Oase
in onze welvaart

Vers bij uw ECHTE BAKKER

ASSELT
Zutphenseweg -Vorden -Tel. 1384
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Expositie Nell Schültz

Boven de Amro Bank exposeert kunste-
nares Nell Schültz uit Leens (Gr.). Een
ieder die van schilderen houdt kan
genieten van het mooie werk wat zij
heeft vervaardigd. Speciale attracties en
gratis toegang. Onze Vordense predi-
kant en dichter Ds. Jaap Zijlstra heeft
deze expositie officieel geopend, na een
kort welkomstwoord door de heer A.
Schipper, directeur der Bank tot de vele
aanwezigen.

Ds. Zijlstra begon zijn openingswoord
met de volgende woorden, terwijl hij op
een zitbank was gaan staan, "U ziet dat
ik in wezen op twee banken ben gaan
staan, maar dat dit niets met geldzaken
te maken heeft. "Hij sprak lovende
woorden over het geweldige kunstwerk
wat mevr. Nell Schültz hier op deze
expositie laat zien. Zijn slotwoord als
predikant luidde: "beste mensen wan-
neer u uw ogen deze avond goed

gebruikt, welke wij van de Schepper
hebben gekregen, dan kunt u genieten
van schilderkunst die u gratis wordt
aangeboden. In samenwerking met
VVV Vorden en raambiljetten wordt u
nog eens aan deze Expositie herinnerd.
Hierna kon men onder genot van apera-
tiefje verder genieten van deze expositie
welke door de Amro Bank werd aange-
boden.

Gelderse avond
werd groot succes
In het kader van het VVV-zomerpro-
gramma werd op de boerderij 't Schim-
mel van de familie Harmsen een Gel-
derse avond gegeven. Er was een goede
opkomst van toeristen, vakantiegangers
en ook vele Vordenaren. In zijn functie
als voorzitter van de plaatselijke VVV
sprak de heer G. W. Eyerkamp een
openingswoord, hij heette de gasten wel-
kom en dankte ook de fam. Harmsen,
die steeds bereidwillig zijn medewerking
geeft.

Ds. Krajenbrink las voor de pauze
verschillende Gelderse gedichten voor
onder andere van wijlen D. H. Keuper
uit Dinxperlo. Voorts gedichten uit De
Moespot, het blad van de Achterhoekse
Schrieverskring, waaruit hij met name
gekozen had de vertelsels uit de bundel
Herfstbleui van de Vordense dichter
Max Holt. Deze waren bijzonder fijn-
gevoelig en kwamen goed over bij de
aanwezige toehoorders. Ds. Krajenbrink
besloot zijn vertellingen met de sage van
de Witte Wieven bij Barchem en het
verhaal van de Vordense Ruiter, die
"rondspookte" om de Decanije.
Het tweede gedeelte van de avond werd
verzorgd door de Vordense folklorische
boerendansers De Knupduukskes. Bij
de demonstraties van oude Achterhoek-
se boerendansen gaf mevrouw van Til-
Klumper op de haar bekende wijze een
duidelijke explicatie. Een van de mooi-
ste dansen was de Windmölle. Onder
muzikale begeleiding van de beide spöl-
lemannen werden ook de gasten en
kinderen bij het optreden betrokken, en
mochten zij verschillende keren mee-
dansen op het podium. De heer Eyer-
kamp bracht tot slot dank aan Ds.
Krajenbrink, de fam. Harmsen, de
Knupduukskes en de gasten.

Byna honderd deel-
nemers aan avond-
wandeling Medler
Voorafgaande aan het Volks- en Oranje-
feest op de Medlertol - dat op vrijdag 20
en zaterdag 22 juli wordt gehouden -
organiseerde de feestkommissie de tra-
ditionele avondwandeling. De animo
was erg groot, ca 30 groepen met in
totaal 93 deelnemers namen aan de
oriënteringstocht deel.
Vanaf acht uur startte men beurtelings
bij café 't Wapen van 't Medler. De
wandeling annex puzzeltocht leidde via
de Schoneveldsdijk door en langs het
landgoed het Medler, 't Bokslag en weer
terug naar de finish bij café 't Wapen
van 't Medler. De lengte was precies
6325 meter. Onderweg waren er een
aantal kontroles waar allerlei vragen aan
de deelnemers werden gesteld. Onder
meer de naam van boerderij 't Bokslag,
de lengte van de oprijlaan van kasteel 't
Medler, het gewicht van de kommissie-
leden Henk Kasteel en Herman Geerligs
enz. enz.

Al met al was men volop tevreden over
de mooie wandeling, die was uitgezet
door Paul Zents, Wim Oortgiezen en
Drikus Klein Geltink. Voorzitter G.
Norde reikte na afloop in café 't Wapen
van 't Medler met een toepasselijk woord
de prijzen uit en hoopte iedereen weer te
zien op het Volksfeest.

De winnende groepen waren: 1. groep
Jan Klein Geltink en groep Henriëtte
Fokkink; 2. groep D. G. Nijenhuis; 3.
groep Jan Gotink en groep Henk Brum-
melman. De poedelprijs was voor de
groep A. Horstman/Henk Groot Roes-
sink.

Fietstocht met
De Knupduukskes
Ruim 60 enthousiaste fietsers namen dit
weekeinde deel aan de door de folkloris-
tische boerendansgroep De Knupduuks-
kes georganiseerde fietstocht. Bij de
Lindese molen werd een rustpauze ge-
houden, onder de draaiende wieken
werden de d^oemers door de in origi-
neel costuurUPistoken Knupduukskes
getracteerd op koffie met krentewegge.
Velen maakten nog van de gelegenheid
gebruik om rond de molen enkele oude
dansen samen met de dansgroep te
maken.

53 Ste Volks- en oranjefeest Medlertol
Hoewel het elk jaar, door de steeds sttygende kosten, moeilijker wordt om een feest
te organiseren en draaiende te houden, heeft de Volksfeestcommissie van het
oranjefeest aan de Medlertol te Vorden ook dit jaar in het Volks- en Oranjefeest
weer "rond" gekregen. Mede gezien het zeer geslaagde gouden feest en de
drukbezochte feesten van 1977 en 1978, acht men het mogeUJk dat het ook nu nog
ztyn bestaansrecht heeft.

Tijdens de voorbereidingsvergadering
was het verjongde bestuur het er over
eens om het feest niet meer in het najaar
- na de oogstwerkzaamheden zoals te
doen gebruikelijk was - te houden. Nu
zijn de festiviteiten op vrijdag 20 en
zaterdag 21 juli a.s. Men wil ook in de
toekomst het feest steeds in de tweede
helft van juli organiseren; de door het
comité geëngageerde kermisexploi-tan-
ten houden deze data hier ook vrij voor.
Voorzitter Gerrit Norde:"Er is in de
feestcommissie en bestuur een buitenge-
woon goede samenwerking. Iedereen
werkt mee. Momenteel is men bezig met
het inzamelen van de lijsten en ik hoop

dat men weer als andere jaren gul zijn
bijdragen geeft. Zonder deze steun
kunnen wij niet draaien".
vdjdag20juli
Het was al jaren de gewoonte dat
vrijdagmiddag voor het "Medlerfeest"
het schoolfeest voor de kinderen van de
openbare basisschool Medler werd ge-
houden. Nu deze school is opgeheven en
samen is gegaan met de R.K. basis-
school op de kranenburg (samenwer-
kingsschool Kranenburg en omstreken)
wil men de traditie voortzetten. De
oudercommissie zal voor deze jeugd op
vrijdagmiddag allerhande spelletjes or-
ganiseren, ritjes in de draaimolen van de

firma Lentink, tractaties verzorgen enz.
Vrijdagavond zal voorafgaande aan het
feest door de toneelvereniging T.A.O.
uit de Wildenborch een humoristische
dialectsrukje worden opgevoerd. Het
draagt de titel "Engeltje" en wordt
gespeeld door drie dames en drie heren
onder regie van de heer j. Huidink uit
Exel. In de pauze wordt een verloting
gehouden en na afloop is er dansen in
zaal Eykelkamp met muziek van de
Gebroeders Kamperman.
Zaterdag 21 juli
Het eigenlijke Volks- en oranjefeest
wordt op zaterdag 21 juli gehouden.
Men begint nu 's middags met de
festiviteiten. In de morgenuren is er dus
geen vogel-, bel- én schijfschieten, zoals
vroeger gebruikelijk was, dit is nu een
onderdeel van het middagprogramma.
Men hoopt hierdoor de sfeer en gezellig-
heid te verhogen. Ere-voorzitter burge-
meester mr. M. Vunderink zal de
officiële opening verrichten bij café
Eykelkamp op het Medler. Daarna gaat
men in optocht met muziek van Concor-
dia naar het feestterrein nabij de gebou-
wen van de Werktuigenvereniging
MEDO.
Voor de kinderen zijn er de bekende
kinderspelen en tevens vermakelijkhe-
den als draai- en zweefmolen en andere
attracties. Voor de groteren zijn er de
volksspelen zoals het aloude Vogelschie-
ten, waarbij de koning van 1978 Hen-
drik Fokkink het eerste schot lost. Ook
is er bel- en schijfschieten, dogcarrijden
voor dames, doeltrappen voor heren,
korfballen voor dames en heren, flessen-
tent. Specialiteit voor de dames zijn het
speerwerpen en ringgooien. De prijsuit-
reiking is 's avonds in zaal Eykelkamp.
In dé feesttent wordt dan het grote
Oranjebal gehouden met muziek van
Cannon Ball, als sluitstuk van dit 53e
volks- en oranjefeest.

Touwtrekken
Woensdag 25 juli bondstouwtrekploegen
in actie om kampioenschap van Vorden.
Vorden zal woensdagavond 25 juli ge-
heel in het teken van de touwtreksport
staan. De plaatselijke touwtrekvereni-
ging Vorden organiseert dan namelijk
de kampioenschappen touwtijgttten van
Vorden. Dit evenement kri^Riu een
min of meer nationale betekenis omdat
men het "neusje van de zalm" aan het
touwtrekken zal zien. Er komen liefst
acht originele bondsploegen aan de
touwen, die in tegenstelling n^foroeger
toen men plaatselijke teams e^Hgeerde.
De wedstrijden vinden plaats op de
Bleek nabij de brandweerkazerne. Aan
de start zullen onder meer verschijnen
achttallen uit de 640 kg. klasse van de
Nederlandse Touwtrekkers Bond. Met
name de ploeg van Eibergen uit deze
klasse, welk team de leiding heeft in de
nationale zomercompetitie en ongetwij-
feld op het laatste bondstoernooi op 11
augustus kampioen wordt. Eibergen zal
ons land ook vertegenwoordigen op de
Europese Kampioenschappen in Zwe-
den dit jaar. Voorts komt de grote rivaal
Bekveld uit Hengelo Gld. aan de touwen
evenals EHTC uit Eerbeek. Zij zullen
allen een spannende strijd leveren om
zich in conditie te houden voor de nog
komende bondsfinale in Eibergen. Vor-
den, dat in de jeugdklasse met haar
teams hoge ogen gooit zal uiteraard ook
van de partij zijn bij de jeugd. Verder
komen hier de jeugd van EHTC uit
Eerbeek, Bekveld enz.
De winnaars uit de 640 kg. klasse
(senioren) en de jeugdklasse worden
Kampioen van Vorden 1979 en komen
in het bezit van de wisselbeker.

FOTO-
STRIP.
VER-
HAAL
praktische tips
voor fotografen
m de vorm van
een foto-drieluik

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

Speciaal de tekst voor uw

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

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

Bi'j ons in d'n Achterhoek
't Zit t'r weer op. De tied van gulasch-suppe, bouillon mit einlage,
rumpsteak en wiener-rostbraten he'w weer ehad. Wi'j mot now
maor gewoon weer an de sla met karnemelksaus of pompwottels
met gekokte earpels. "Salz-kartoffeln" nuumt ze in 't land van de
Alpen dat leste. I'j kriegt ze daor haos neet anders as bi'j "blaue
Forelle". Van die grote grize vissen die ze meestal op zied van 't
huus in een glazen bak heb zitt'n, netjes eur beurte afwachttend
veur ze de kokken ingaot um daorna in een of ander halsgat te
vedwienen. Al nao gelang i'j van vet of mager holt hö'j d'r daor dan
ene uutzuuken. De kok zorgt t'r dan wel veur dat de rouwste
schubben d'r zo'n betjen af bunt en dat e un half uur later op ow
bord lig.

Op een van onze eerste vekansiedage, too'w de pottemenee nog
dikke hadd'n en menen da'w 't anders toch neet opkregen, wolle
wi'j 't t'r us goed van nemmen en uutgebreid gaon etten. En daor
pass'n blaue forelle natuurluk heel bes bi'j. 't Was dan ok nog us
weer wat anders as schnitzel of cotelet met frieten. Hendrik van 't
Hoge Venne, die met zien vrouw samen met ons op vekansie was,
had 't eers nog neet zo op die vissen begreppen. "Zee kekken mien
daor buuten in die bak net an as bi'j de hond en zukke trouwe diers
gao'j toch neet opetten?" Wi'j probeern nog wel um um op andere
gedachten te brengen maor Hendrik leet zich neet van zien teks
afbrengen en leet 't spekwoord "wat un boer neet kent, dat et e
neet" hiet tot woarheid komm'n. Hee bestell'n maor un schnitzel.

Wi'j hadd'n de soep net zo'n betjen half op too de ober bi'j ons
kwam vraogen of t'r ene bi'j ons an taofel mog zitt'n. 't was t'r
nogal vol en angezien wi'j met zien vieren an un zespesoons taofel
zatt'n, waarn d'r hier nog twee stuule onbezet. Now, daor hadde
wi'j gin bezwaor tegen. U n kearl van zo'n jaor of veertug schaof
zich bi'j ons an taofel. 't Was un gezellugge praotzak en hee loll'n
dan ok heel wat bi'j mekare. Oaver wat t'r hier allemaole te zien
was en te belaeven veel, wao'j oaveral goed konn'n etten en wao'j 's
aovunds konn'n dansen. In 't restaurant waor wi'j now zatt'n
hadd'n ze volgens um un heel goeie kok. Met van de besten van 'n
helen umtrek. Allene forellen, die kon e neet klaormaken zoat 't
heurn. 't Schienen dat e zelf un hekkei an vis hadde want de halve
tied waarn ze ok nog neet goed schone. "Sinds ik t'r un keer straol-
misseluk van bun ewes et ik ze trouwens toch zelf neet meer. A'j
dan ok nog wet dat alles ingeblikt vanuut Japan, uut de streek waor
ze de eerste atoombom heb laoten vall'n, hierhen kump, now dan
hoef ut van mien helemaols neet meer".

"Maor die vissen daor buuten dan?" "Oh, da's allemaole sjoow,
die zit daor enkel veur reklame zich dikke te vretten, daor wod t'r
nooit ene van eslacht". Too hee zien verhaal uut hadde kwam 'n
ober met ons posjen an. Wat ons betrof kon e ut wel an Fikkie
geven. Allene Hendrik at wat e etten kon en zat heerluk van zien
schnitzel te genieten, 'n Ober, den langs kwam en zaog da'w in 'n
klaor earpel zatt'n te bieten en de vis leeten liggen vraog of 't neet
goed was. "Oh prima", zei Hendrik, "allene wat un boer neet kent
dat et e neet en dat daor bunt boertjes bi'j ons uut 'n Achterhoek".

H. Leestman.

Fotograferen is fijn en ik zou mijn kamera niet graag willen
missen. Maar dan zie je op een avond bij kennissen een filmpje, dat
ze hebben gemaakt van hun baby. Dan denk je: filmen is toch wel
een erg goede manier om de belevenissen van een gezin vast te
leggen. En wat is het later niet een mooi bezit voor de kinderen, die
opgroeien met een filmkamera in de buurt. Ze kunnen dan alle
fijne momenten, die ze als kind hebben beleefd, opnieuw bekijken.
Ze herhalen hun jeugd zo vaak ze willen. Zo'n film wordt steeds
waardevoller, hoe ouder ze worden. Dat dacht ik allemaal toen ik
die avond dat filmpje bekeek. En ik ging er toch eens serieus over
denken om zelf ook een filmkamera aan te schaffen.

Maar ik deed meer. Want die film over het
dochtertje van onze vrienden bracht me op het
idee om ook met de foto-kamera een verhaal te
gaan vertellen. Dat kon gelukkig, want de poesjes,
die in de film met het kind speelden, waren nog
klein genoeg. Ik koos een witte muur als achter-
grond om Natasja en de poezen goed uit te laten
komen. En met een bordje met wat kattebrood op
de grond en de kamera in de aanslag wachtte ik
gespannen af wat er van dit fotoverhaal terecht
zou gaan komen.

Het resultaat is hierboven afgebeeld. Wel moet ik
bekennen, dat ik op de achtergrond het verhaal
een beetje heb geregisseerd. De derde foto is zelfs
helemaal in scène gezet, want dat voorval ge-
beurde een uur later toen het bord echt geen
kattevoer meer bevatte. Maar iets smokkelen om
zo'n verrassend slot aan je fotoverhaal te krijgen,
is niet erg. De filmende Pa vertelde me, dat hij dit
bij het monteren van de film ook doet. Wat dat
betreft heb ik dus wel een beetje aanleg voor smal-
filmen.



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 3895.- opruimingsprijs 2975.-
Massief eiken BANKSTEL (klein model) met Draion velours 1525.- opruimingsprijs 1398.-
Klassiek BANKSTEL in mohair-look bekleding 1975.- 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 % hang % leg opruimingsprijs 189.-

Zie verder onze etalages mponnen tapijt zie onze tapijthal

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

* Permanente show op 1600 m1 meubeltoonzaal
* Prima service en garantie

De opruiming begint 19 juli a.s.

Dit is pas opruimen tegen stuntprijzen - kortingen tot 50%

De opruiming begint 19 juli a.s.

leut ie! en mode
/chooldermon

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

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

is de prijs !!

TANK DAAROM EENS BIJ

AUTO - BOESVELD
Enkweg 5 - 7 VORDEN

,Zeker het proberen waard"

Grandioze

Restanten wandtegels met kortingen van
10-30-50%

Showroomkeukens met of zonder apparatuur
20 - 40% korting

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

Grenen schroten van 21.- per m nu . . . 17.- per m2"

Sanitair: Wastafels reeds van , . 28.-

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.

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

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

Wandkasten

50 cm 63.
60 cm 73.
80 cm 89.
100 cm 99.
120 cm 119.

i

Prentplaten 122 x 244 28.65
6 soorten 122 x 274 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.

Voor een betrouwbare gebruikte auto

naar uw

V.A.G. dealer voor VW en AUDI

Autobedrijf HUITINK - Ruurlo
Tel. 05735-1325

Ook vrijdagavond en zaterdag geopend

Volks- en Oranjef eesten aan de Medlertol
Vrijdag 20 en Zaterdag 21 juli met o.a. volksspelen: vogel-, bel- en schijfschieten, dogcarrijden enz.



Grote CONFECTIE EN MODE

met vele echte koopjes in zowel onze stof f en -
als confectie-afdeling De opruiming begint donderdag 19 juli ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Het hangt weer
uooruklaar...
kamt u maar!

Modecentru^

Vorden, Tel. (05752) 13 81

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.

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,

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

Onze pannekoMen!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

^fe Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114,
Vorden-Tel. 6634

Slaapkamer eiken 2350. nu ......... 1 850.-
zonder kast

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

gen. bekleed 3-2-1 2490.- nu . . 1850.-

gen. bekleed 3-2-1 2846.- nu

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

Bergmeubel eiken 250 br. 2455. nu
Bergmeubel eiken i?obr. 1995. -nu

1995.-

1295.-
1195.-

1950.-
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

Woonkamertapijt en 37.50
wol van 198.-voor 145.- per meter

Woonkamertapijt
nylon van 89.- voor. . 59.- per meter

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

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

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

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

OPRUIMING
met kleine prijzen, o.a.:
Tennisracket -slinger-
van 45,- voor Z/,UU

Zwemslips vanaf 2,50
Rijcapsnu 10,-
Rijbroeken vanaf 15,-
Tennisjurken nu 34,75
t ShirtS vanaf 4,95

ADIDAS voetbalschoenen
van 70,75 nu 39,95

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martei
f t t c d t doellrtffrnJI

Zutphenseweg 9, Vorden

goed neuws
voor alle mensen,

die iets te vieren hebben!
Goed nieuws voor wie een brui lof t gaat

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

welkom in de nieuwe zaal
van Hotel Bakker in Vorden

DORPSSTRAAT 24 - TELEFOON 05752 - 1 3 1 2

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
van 21 juli t/m 28 juli a.s.

Schildersbedrijf en verf handel

J. H. Boerstoel B.V.
Insulindelaan 5, Vorden



KOERSELMAN
Burg. Galleestraat 12 - Vorden - Tel. 136*1

Troef Trekkers
Anti-hleefpannen
Handige steel- en koekepannen Aan de buitenkant bruin,van

binnen met anti-kleef laag.

Normale Troef
prijs prijs

Steelpan 16 cm
Steelpan 14 cm
Koekepan 24 cm T-tt 5.95
Eeierpan 16 cm -4^93 3.75

Compötestel Sonia
Heldere glazen schalen met
reliëfdekor. 7- delig.
Inhoud 1 grote schaal-ff 22 cm
en 6 schaaltjes 0 11 cm
Normale prij

Kurz campingstoel
Deze handige, inklapbare stoel
heeft een aluminium frame en
een rode of gele plastic mat.
Gemakkelijk mee te nemen op
uw tochtjes naar bos of strand
Profiteer nu van de
speciale zomerse prijs
Normale pri

Troefprijs

Luxe barbecue
Grill Chef .Gezellig en smakelijk
eten met deze lekkermaker
van oranje gelakt metaal.
Met extra onderblad. 0 36 cm.
Voor de smakelijke
troefprijs van 3&r9

voor

Schoudertas
Deze sterke canvas tas is
geheel met leer afgezet en
heeft een ovale bodem.U kunt
hem in de hand dragen of door
het verlengen van de riem als
schouderstas gebruiken.
Een handige berger voor al uw
bagage.Normale p

Curver
koelbox
Een kwaliteits produkt van
Neerlands grootste kunststof
fabriek.Inhoud 25 liter
Handig om uw eten en
drinken mee te nemen op uw
uitstapjes.Normale prij

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
om één van onze medewerkers te spre-
ken in het DORPSCENTRUM te Vorden

Accountantskantoor Gelderland
De Gaikhorst 2 Warnsveld

Tel. 05750-22244

Onze clubs zijn niet al-
leen ingedeeld naar
leeftijd maar vooral
naar dansvaardigheid.

Voor beginners, gevorderden, vergevorderden
Voor gehuwden en verloofden (ook ongehuw-
den) iedereen, in eigen club; Zo U dus nu wel
weet zijn wij erkend door de Nederlandse Bond
van dansleraren, vakmensen, die er veel studie
van maken, en dus steeds proberen om U zo
snel mogelijk en doeltreffend dansen te leren,
doe het bij

DANSSCHOOL

Th. A. HOUTMAN

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
van 23 juli
t/m 11 augustus

signatuur van
beter woonkomfort

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

't is jammer
maar we willen liever één ding goed doen

Een bloemenwinkel en een groenten- en fruitzaak goed leiden
is in deze tijd een méér dan dubbele taak.

We hebben het vele jaren en met veel plezier gedaan.
Maar 't kan ook teveel worden en daarom maakten we een keuze.
Het werd onze specialiteit en voorliefde: de bloemen en planten.

Daarom wordt in de vakantie onze afdeling groenten en fruit
opgeheven. En zullen we begin augustus een nieuwverbouwde

en wei voorziene bloemenspeciaalzaak openen.
We hopen, dat we u ook in de toekomst van dienst zullen kunnen zijn.

Dan zult u zeker ontdekken dat het verstandig was
te besluiten om via deze specialisatie één ding extra goed te doen.

ITPHENSEWEG 5 - VORDEN - TELEFOON 05752-1334

Nu nog volop keus in

goedkope schoenen
in onze

OPRUIMING
o.a.

Heren werkschoenen zwart en bruin 25,-

Heren zomerschoenen vanaf 35,-

Dames linnensandalets vanaf 10,-

10/0 Korting op alle niet afgeprijsde schoenen!

WULLINK
Vooraan in schoenmode
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN - TEL. 1342

JONGE BOKMA 12,95
HOOGHOUDT VIEUX 12,45
UIT HET VAT:

ROOD-WIT-ROSÉ per liter vanaf 3,65

SANGRIA liter 4,95

VINOTHEEK — SLIJTERIJ

SMIT
Dorpsstraat - Vorden - Tel. 1391

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

-400br. Skieuren 229.- nu

-400br. 3 kleuren 399.- nu

-400br. 4 kleuren 298.- nu

-400br. Skieuren 195.- nu

-400br. Skieuren 139.- nu

-400br. 5 kleuren 69.- nu

Vakkundig en GRATIS gelegd
l £lpljT 400 breed 2 kleuren l. en d. Beige meeneemprijs per meter ..

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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Voor de jeugd originele fotowedstrijd
LAAT ZIEN WAT JE LIEF IS!
De fotokamera heeft het gezin veroverd!
Het begon met de man, die zo'n kwart
eeuw geleden nagenoeg de enige was, die
de kamera hanteerde. Daarna was het
de vrouw, die ontdekte hoe waardevol
het is om de belevenissen van het gezin
vast te leggen in foto's. Maar ook de
kinderen beginnen zich steeds meer te
interesseren voor de fotokamera: bij het
laatst gehouden marktonderzoek bleek,
dat in 17% van de Nederlandse gezinnen
de zoon of dochter degene is, die de
kamera het meest hanteert.

FOTOWEDSTRIJD
VOOR DE JEUGD
De Stichting Amateurfotografie gaat in
het „Jaar van het Kind" extra aandacht
besteden aan het fotowerk van de
jongeren toten met 18 jaar. Dat gebeurt
in de fotowedstrijd met de uitdagende
titel: „Laat zien wat je lief is"! In die
wedstrijd wordt de jeugd van Nederland
gevraagd hun eigen wereld op een
originele wijze met foto's in beeld te
brengen.

VELE ONDERWERPEN
Met dat thema ,,Laat zien watje lief is"!
kunnen jonge mensen, die graag een
kamera hanteren, vele kanten op. Want
er zijn talrijke onderwerpen, die voor
een foto in aanmerking komen: een

huisdier of de brommer, een TV-pro-
gramma of een disco-avond, een vriend
(in), een kleiner broertje of zusje of een
oma. Er kan iets getoond worden van
een hobby of van een onderwerp in de
natuur. Samen zullen deze foto's, die
voor deze wedstrijd worden ingezonden,
een boeiend beeld geven van wat jonge
mensen in deze tijd bezig houdt en waar
ze van houden.

ONDERWERPKEUZE
IS BELANGRIJK
Ee deskundige jury zal allr foto's beoor-
delen en daarbij veel aandacht geven
aan de keuze van het onderwerp en de
originaliteit, waarmee het onderwerp in
beeld gebracht is. De nadruk valt
daarbij dus niet zozeer op de technische
kwaliteiten van de foto, waardoor ieder-
een kan meedoen ongeacht het type
kamera, waarover men de beschikking
heeft.

AANTREKKELIJK
PRIJZENPAKKET
Er zijn twee leeftijdsgroepen; voor elke
groep is een serie prijzen beschikbaar.
De eerste groep bestaat uit jeugdige
fotografen tot en met 14 jaar; de tweede
kategorie vormen de 15- tot en met
18-jarigen. Het prijzenpakket voor beide
leeftijdsgroepen is gelijk en voor jonge-
ren bijzonder aantrekkelijk. Er is per

groep een foto-uitrusting te winnen tot
een bedrag van ƒ 1.000,—, een tweetal
stereo-kombinaties, zeven kassetterecor-
ders, vijfmaal ,,een half jaar de topper
van de week" en een aantal foto- en
filmwaardebonnen. In totaal heeft het
prijzenpakket een waarde van ruim
ƒ 10.000,—.

EEN HELE ZOMER
Wie mee wil doen heeft in deze zomer
alle gelegenheid om foto's te maken,
want de inzendtermijn sluit op 31
oktobet 1979. Alle ingezonden foto's
zullen worden geretourneerd en de
uitslag zal bekend gemaakt worden aan
alle inzenders, die hun naam op de
achterkant van de foto hebben vermeld.
Het adres van de inzending is: Stichting
Amateurfotografie, Singel 32,
1015 AA Amsterdam.

sen al enige tijd tomaten, komkommers
en sla, de zgn. "grote drie". Overigens
wordt de laatste jaren hard gewerkt om
deze overheersende rol wat af te zwak-
ken. Gewassen als paprika, augurk en
aubergine, en, in mindere mate, radijs,
rettich (ramenas), ijsbergsla, courgette,
hebben snel aan betekenis gewonnen.
Het Wesland ("glazen stad") is het
bekendste en belangrijkste tuinbouwge-
bied.

Wie graag meer wil weten over de glas-
tuinbouw in ons land zal veel informatie
kunnen vinden in de gratis te verkrijgen
borchure "Tuinbouw onder glas". Ver-
meld deze titel op een briefkaart en
stuur die aan de Infotiek van het
ministerie van Landbouw en Visserij in
Den Haag. U krijgt dan de brochure
thuisgestuurd.

tuurlijk zijn er ook goede gewasbescher-
mingsmiddelen in de handel (in bussen
of als oplosmiddel in water). Spring met
dergelijke middelen wel voorzichtig om
en houd ze uit de buurt van kinderen.

Vooral als planten volop aan de groei
zijn dient men er op te letten of het niet
tijd wordt ze te verpotten. Dit moet
zeker gebeuren als de wortels uit de pot-
gaten komen groeien. De plant op z'n
kop uit de pot tikken en met zo min
mogelijk wortelbeschadiging overzetten.

Neem niet een te grote pot, dat heeft
geen zin. Goedgekeurde potgrond ge-
bruiken (dat staat op de zak) en met de
duimen langs de rand de grond goed
aandrukken. Nog een tip: stenen potten
eerst een nacht in het water leggen.
Gebruikte potten schoonboenen met
heet sodawater.

FOLDER BIJ DE FOTOHANDEL
Wie mee wil doen aan deze fotowedstrijd
voor jongeren tot en met 18 jaar, kan een
gratis wedstrijdfolder afhalen bij de
fotohandel. Deze folder kan ook worden
aangevraagd bij de Stichting Amateur-
fotografie (adres zie boven of telefoon-
nummer 020-2628647.

Klootschieten
Trui en Leida-toernooien op 21 en 28 juli
Op zaterdagmiddag 21 en 28 juli organi-
seert klootschietersvereniging "De Hek-
senkring" weer de bekende Trui en
Leida-toernooien voor "toeristen, Bar-
chemers en ander volk", opgedragen
aan de Zwiepse Witte Wieven. Voor
deze toernooien die worden gehouden
vanaf camping "De Heksenlaak" in
Zwiep zijn op beide zaterdagen drie
klasse ingesteld: herenklasse, dames-
klasse, mix-klasse (dames en heren).

Voor alle klassen kunnen teams worden
ingeschreven tot een kwartier voor de
start. In ieder ingeschreven team mag
slechts één aktief AKF-lid meedoen.
Evenals vorig jaar bedraagt het inschrijf-
geld ƒ 8,- per team. In alle drie de
klassen zijn prachtige prijzen, bestaande
uit bekers, te winnen, terwijl de leden
van de winnende teams een persoonlijke
herinnering uitgereikt krijgen. Al met al
is het zeker de moeite waard om op één
van beide zaterdagen naar Barchem te
komen en daar in een gezellig toernooi
de aloude klootschieterssport te beoefe-
nen.

De groene lijn

Gratis brochure over glastuinbouw.
Tuinbouw in Nederland is een veel-
vormig bedrijf. Ze omvat teelt in de open
lucht op over het algemeen grotere
oppervlakten ("tuinbouw in de volle
grond", zoals de vakterm luidt) en teelt
in kassen: de glastuinbouw. Verder
maakt men in de tuinbouw onderscheid
tussen "voedingstuinbouw" en "sier-
teelt". De voedingstuinbouw levert ons
groenten, fruit en champignons. De
sierteelt voorziet ons van "voedsel voor
het oog", in de vorm van snijbloemen,
potplanten, bloembollen en boomkwe-
kerijprodukten. Daarnaast kunnen wor-
den genoemd de teelten van medicinale
en aromatische kruiden. Totaal worden
er niet minder dan zo'n 1.800 houtige en
2.200 kruidachtige soorten tuinbouwge-
wassen geteeld. Het aandeel van de
tuinbouwprodukten in onze totale agra-
rische export, ter waarde van ruim
ƒ 21 miljard in 1975, bedraagt zo'n
20%. Daarvan is meer dan de helft te
danken aan de produkten van de glas-

tuinbouw. En dan te bedenken dat die
glastuinbouw maar ongeveer 0,4% van
onze totale oppervlakte landbouwgrond
tot haar beschikking heeft.

Van onze glasgroenten gaan liefst 80%
naar het buitenland en van de sierteelt-
produkten ca 70%. Daarbij is West-
Duitsland verreweg onze grootste afne-
mer. In d^fgelopen vijfentwintig jaar is
de glas^^xxiw sterk uitgebreid - de
oppervlakte verdubbelde tot ruim 7.800
ha in 1976 -, terwijl de tuinbouw in de
volle grond met zo'n 10.000 ha inkomp.
In de groenteteelt onder glas overheer-

Over plantenziekten en verpotten
Planten kunnen - als elk ander levend
wezen - last hebben zan ziekten (schim-
mel, virus, bacterie) of aantasting (blad-
en schildluis, spint, thrips e.d.). Dat is
eerder het geval naarmate en plant het
"niet naar z'n zin" heeft, onjuist wordt
behandeld of een verkeerde plaats heeft.
Hebben we zoiets niet tijdig in de gaten,
dan is een plant dikwijls niet meer te
redden. Bovendien is weggooien dan
vaak ook beter om besmetting van
andere planten te voorkomen. Schimmel
op een begonia (wit poeder op het blad)
gaat over op andere begonia's en spint
op een 'derasperge is korte tijd later ook
op de parapluplant eronder te vinden.
Tegen ziekten is in de huiskamer weinig
te doen, tegen dierlijke aantastingen
méér. Voorwaarde is wel dat de belager
snel te lijf wordt gegaan en een voort-
durende controle is een absolute nood-
zaak.

Voor betere tanden
Op dit ogenblik lijden zowat 9 van de 10
mensen aan tandbederf. Dit is duidelijk
een teken des tijds en de grootste
oorzaak ligt bij de etende mens zelf. Wij
zijn inderdaad wel degelijk uitgerust met
een stevig gebit, maar onze manier van
voedsel kauwen en het soort voedsel dat
we eten is verkeerd. Wij moeten bij-
gevolg de konditie van onze tanden en
kiezen verbeteren. Een belangrijk hulp-
middel hiervoor is langzamer eten en
minstens 40 maal te kauwen op iedere
hap. Hierdoor wordt ons kauwstelsel in
de hand gewerkt en nemen wij ook
minder kalorieën in. Een snelle eter
wordt dikker en krijgt door zijn grotere
lichaamsgewicht weer sneller behoeft
aan eten. Langzaam eten en goed
kauwen is dus niet alleen uitstekend

Tegen wol- en schildluis - vooral m blad- yoor het gebh maar ook voor de slanke

oksels en langs de nerven aanwezig -
helpt: aanstippen met spiritus. Spuiten
met een oplossing van zachte zeep en
spiritus (resp. l thee- en l eetlepel in l
liter water) helpt vooral bij spint (aan de
onderzijde van de bladeren). Hiervoor
zijn ook z.g. plantenpijlt^fee koop. Na
tien dagen moet zo'n bemmdeling wor-
den herhaald, want dan zijn er weer
volop jonge belagertjes. Bladluizen kan
men laten verdwijnen door de plant
krachtig met water te bespuiten. Na-t water te bespui

lijn.

Scandinavische tafel
voor vleesliefhebbers
Wie wel eens per veerdienst naar Scan-
dinavië is gevaren, heeft op deze schepen
vast een keer kennis gemaakt met zo'n
befaamd koud buffet. Dineren is op

deze manier een aparte ervaring.. Ieder-
een loopt met een bordje langs een
fantastisch opgemaakte tafel, waarop
als in een sprookje alle mogelijke lekker-
nijen zijn uitgestald. Het is niet nodig in
één keer zoveel mogelijk op het bord te
laden, want men kan teruggaan zovaak
men wil.

Ook in veel hotels en restaurants in
Noorwegen, Denemarken en Zweden
treft men veel van deze 'open tafels' aan.
Het aantrekkelijke ervan is, dat ze
werkelijk voor ieder wat wils bevatten.

De scandinaviè'rs hebben dan misschien
de naam uitgesproken viseters te zijn,
dat neemt niet weg dat ze een goed stuk
vlees toch ook bijzonder weten te waar-
deren. Naast de vis en de salades vindt
men dan ook veelal fricandeau, rauwe
ham en andere vleessoorten. En al
noemt met het een 'koldtbord', ofwel
een koud buffet, kijk niet vreemd op als
ergens op een tafel een pan met heerlijke
warme gehaktballetjes of bijzondere
worstjes staat. Die Vikingen weten heus
wel wat vlees eten is!

De Franse
"Haute Cuisine"
inblik
De Franse keuken is, zoals iedereen wel
weet, een van de beste en meest verfijnde
ter wereld. De franse chef-koks hebben
in de loop der tijden de meest heerlijke,
maar dikwijls ook erg moeilijke recep-
ten, uitgevonden. Nu hebben enkele
beroemde Franse meesterkoks de kop-
pen bij elkaar gestoken en dit resul-
teerde tot wat Fransmannen noemen:
"La haute cuisine en botte". Dit bete-
kent dat verscheidene beroemde Franse
gerechten verkocht worden in blik of
diepvriesverpakking. Voor de echte gas-
tronomen kan dit wel een doorn in het
oog betekenen, maar de meesterkokst
staan met volle overtuiging achter hun
zaak. "Natuurlijk smaken onze gerech-
ten niet zo goed als in een restaurant",
aldus chef Bocuse, "maar het werd nu
eenmaal tijd om onze "Haute Cuisine"
te democratiseren".

GELD MOET ROLLEN...
NIET GEROLD WORDEN!!
Zakkenroller, topartiest of...

U hebt hem misschien wel eens op TV of
in een theater gezien: de Koning der
Zakkenrollers. U hebt er met stijgende
verbazing naar zitten kijken en u mate-
loos geamuseerd met de (tijdelijke)
ontreddering van het "slachtoffer".
Maar alle overige beoefeningen van dit
métier, in de praktijk van het dagelijks
leven, is verre van amusant. Verdient
geen applaus. Zeker niet als u zelf de
"uitverkoren prooi" bent.

Voor het grijpen.
Hoe drukker de straten, hoe voller de
winkels, hoe meer de zakkenrollers zich
in hun element voelen. Met een beetje
routine en lef liggen er honderden
mogelijkheden voor het grijpen. Inder-
daad in de meest letterlijke zin van het
woord. Wat maken we het ze ook
makkelijk! We laten onze portemonnee
argeloos uit de te krappe achterzak van
onze jeans steken. We leggen de knip
boven op de boodschappen in die fijne
wijde tas. We staan temidden van
honderden mensen te wachten, te kij-
ken, te juichen of te demonstreren en
vergeten ondertussen dat anderen vrij
toegang hebben tot onze wijdopen jas-
zak. Onze o zo makkelijke, lichte schou-
dertas voel je haast niet verdwijnen...

Hoe bestrijden we dit kwaad?

Daar moeten we toch nodig iets aan
veranderen. We moeten het de zakkken-
rollers en -rolsters (want die zijn er ook
bij de vleet!) minder makkelijk, ja liefst
onmogelijk maken om hun slag te slaan.
Dan helpen we met z'n allen mee om dit
kwaad te beteugelen. Om het "vak"
zakkenrollen onrendabel te maken...
behalve voor die variété-artiest natuur-
lijk! Met wat gezond verstand en vin-

dingrijkheid en met wat minder noncha-
lance kunnen we misschien van deze
plaag verlost worden. En als u op dit
gebied een goed advies nodig hebt,
hieronder kunt u er al een aantal lezen,
u aangeboden door de politie.

De politie adviseert:

•Stop uw geld zorgvuldig weg als u op
plaatsen komt, waar veel mensen bijeen
zijn (sportvelden, stations, drukke win-
kelcentra, warenhuizen, op de markt, in
tram of bus, enz.).

• Laat uw geld of portemonnee niet in
open jas- of broekzak zitten.

• Met een knoop, rits ot klittenbanü
zijn jas- en broekzakken goed af te
sluiten.

• Sluit uw handtas goed en draag hem
zo, dat hij niet weggegrist kan worden;
draag hem waar het kan aan de huizen-
kant.

• Verstevig zo mogelijk het handvast of
de schouderband van uw tas met ijzer-
draad. (Overigens, met een schoudertas
loopt u wel heel wat meer risico.).

• Behandel cheques met evenveel zorg-
vuldigheid als uw geld. Bewaar ze nooit
samen met uw betaalpas.

• Neem niet meer geld mee dan u denkt
nodig te hebben en laat niet onnodig
zien hoeveel u bij u hebt.

• En vooral: zorg voor een gepaste dosis
argwaan als een vreemde plotseling
probeert uw aandacht af te leiden; het
kan de gebruikelijke ouverture voor de
zakkenrollerij zijn.

tips voor goed barbecuen

Barbecuen is een gezellig zomergebeuren. Dat het niet
helemaal ongevaarlijk is weten we wel. Een vuurtje stoken
en onderhouden vraagt tijd en aandacht, evenals het
roosteren zelf. Behalve brandgevaar bij open vuur is er
ook 'verbrand' gevaar. Verbrande stukjes vlees, vis en
groente kunnen namelijk op den duur schadelijk zijn voor
d-3 gezondheid. Eet ze daarom niet op. U kunt echter
rustig smullen als u op de juiste manier barbecuet.,
Hoe dat moet staat hieronder aangegeven.

De barbecue
Barbecues zijn er in vele soorten
en maten. Het meest bekend zijn
die waar u direct boven het vuur.
op een verstelbaar rooster, gril-
leert. Deze barbecues zijn vooral
geschikt voor klein vlees, sjaslieks
en worstjes.
Dikwijls is er ook een draaisoit
bij om kip of b.v. rollade aan te
roosteren. Wie voornamelijk aan
het spit wil roosteren kan beter
een speciaal daarvoor bestemde
barbecue kopen De bak voor de
houtskool staat hier verticaal en
het spit draait ervoor. Er is een
lekbak bij, zodat vleessappen op-
gevangen worden en eventueel
als 'jus' gebruikt kunnen worden.

Let er bij het kopen op dat een barbecue stevig staat

Het vuur
Een goed vuur maakt u door op of in de met aluminium-
folie beklede bak een hoopje houtskool te leggen. Tussen
de houtskool legt u enkele speciale aanmaakblokjes.
Steek die aan en wacht tot de houtskool is
uitgevlamd. Wakker het vuur zonodig wat aan met een
blaasbalg of rieten waaier Gloeit de houtskool gelijkmatig
dan kunt u hem wat verspreiden over de barbecue.
U begint met roosteren als op de gloeiende houtskool een
dun laagje as ligt. Afhankelijk van de hoeveelheid gebruikte
houtskool kan dit 30-45 minuten duren!

Klaarzetten: 1 bloemenspuit, emmertje zand, schepje

En nu barbecuen

• leg het rooster op de barbecue en laat dat even heet
worden. Vet een spit in met wat olie.

• zorg dat vlees of vis op kamertemperatuur is. Droog het
af met keukenpapier, voordat u het op de barbecue legt.

• zout vlees nooit voor het barbecuen; zout onttrekt name-
lijk vocht aan het vlees, waardoor het stug en taai kan
worden.

• leg het vlees op het hete barbecuerooster. Het kleeft
daar eerst even aan vast, maar laat vanzelf weer los,
waarna u het kunt draaien met een vleestang. Prik niet
in het vlees, de sappen lopen eruit en uw malse lapje
wordt droog en taai.

• de roostertijden zijn afhankelijk
van de soort en de dikte van het
vlees (zie tabel). Stukken vlees die
dikker zijr, Jan 5 cm zijn nici geiolnkt
voor deze manier van barbecuen.

• van vlees kan soms vet in het vuur druppelen. Is het
vuur erg heet dan krijgt u een steekvlam, die het vlees
plaatselijk verbrandt. Doof de vlam onmiddellijk met wat
water uit de bloemenspuit. Spreid het vuur daarna nog
wat uit of stel het rooster wat hoger, zodat het vlees
niet te heet wordt en er geen vlammen ontstaan.

• is het roosteren toch iets te hard gegaan en heeft het
vlees een verbrand randje, snijd dat er dan af. Verbrand
vlees en zwartgeblakerde randjes zijn niet geschikt voor
consumptie.

Roosteren aan het spit
Bij roosteren aan het spit lekken er dikwijls vleessappen
en vet uit het vlees. Vallen deze in het vuur, dan krijgt u
of veel rookontwikkeling of steeds weer vlammen. Beter
kunt u daarom roosteren aan het spit met barbecue 2.
Heeft u alleen een platte barbecue, dan kunt u een lekbakje
vouwen van dubbelgevouwen aluminiumfolie en dat op
het rooster onder het vlees plaatsen. Daarin kunnen dan
vet en vleessappen druppelen.



DRUKWERK?

huwelijkskaarten

verlovingskaarten

,-41o
n n

geboortekaarten

overig familiedrukwerk

DWD vond

OPRUIMING
bij

WIM POLMAN
van 19 juli t/m 21 juli

Onze opruiming staat bekend als een echte opruiming,
want u koopt kwaliteit tegen een lagere prijs . . .

* MEUBELEN
ZITGROEPEN, EETHOEKEN, FAUTEUILS

* TAPIJTEN
MERKTAPIJTEN TEGEN EEN LAGERE PRIJS

* GORDIJNEN
PLOEG - BOUSSAC

* VITRAGES
STORES-VALLEN

En natuurlijk als van altijd onze

sterk afgeprijsde coupons

Komt u ook nog op onze 3 dolle dagen in Warnsveld, Vordensebinnenweg
(gemeentecentrum). Wij starten daar morgen 19 juli

ZIEKENVERVOER
WOLSINK

Voor patiënten in Vorden,
Hengelo en Keijenborg.

Telefoon 05753 -1493

In volle vrede is van ons heengegaan onze lieve
moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder

WILHELMINA DOCTER
weduwe van Thomas Dijkstra

in de ouderdom van 88 jaar.

Vorden: R. Janssen-Dijkstra
E. H. Janssen

Umuiden: R. Dijkstra
B. Dijkstra-van Kampen
J. Lauckhart-Dijkstra
H. Lauckhart
kleinkinder^» achterkleinkind

Vorden, 18 juli 1979
,,De Wehme", Nieuwstad 32

De overledene is opgeh^ki in de aula van „de
Wehme". De RouwdienUral worden gehouden op
vrijdag 20 juli a.s. om 12.45 uur in ,,de Wehme".
Aansluitend zal de crematie plaatsvinden om 14.35
uur in de aula 2 van het Crematorium te Dieren.

Per 1 septembet vragen wij een

JONGE
VERKOOPSTER
(geen part-time).

Sollicitaties worden gaarne
ingewacht door

Telefoon 05752-1381

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 23 juli tot en met
5 augustus

Schoonheidssalon
„BEAUTY"
WILLY DE VRIES
Het Vaarwerk 18

Inde

Opwim'wq
bij

radio-/TV-speciaalzaak

OLDENKAMP
Stationsweg l - Vorden

vindt u vele interessante
koopjes

OPRUIMING
Vloerbedekking
allen merktapijten - 400 breed

5.05 K.V.T. gebloemd
100% wol 1641,
4.70 Desso berber
100% wol 1386,
4.00 Parade berber
100% wol 1156,
8.00 Desso berber
100% wol 2400,
5.60 Desso berber
100% wol 1764,
9.40 Desso berber
100% wol 2961,
11.10 Desso berber
100% wol 3385,
2.00 Parade berber
100% wol 378,
7.70 Parade nijlon tapijt
Van 1070,
8.00 Sisol tapijt
380 breed ..864,

-nu

-nu

-nu

- nu

- nu

- nu

- nu

-nu

-nu

-nu

750,
700,-
600,

1850,

1230.-

2075,
2350,

200,

770,

495,

LAMMERS
MEUBELEN - TAPIJTEN
Burg. Galleestraat 26, Vorden -Tel. 1421

\*& Terrasstoelen
z.g.a.n.

Tevens enkele stoelen voor hobbyist

'«v, HUVO VORDEN B.V
Kerkhoflaan 1 -Vorden -Telefoon 05752-1309



Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
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,-

SIGARENMAGAZUN

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

Zondag 5AUGUSTUS
GROTE

AUTOCROSS
te Vorden

DE
"VELDT)OEK"

dé
nostalgiezaah

van de
achterhoek

n Doetmchem rn Ruurl

'cldhockseweg n-ij

OÏ7»b 491

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

LITORAMA
Kunsthandel & Lijstenmakerij
Insulindelaan 4, Vorden
Tel. 05752-2675

U kunt ons t i jdel i jk
bereiken op
INSULINDELAAN 4,
tegenover parkeerplaats
Hotel Bakker

Te koop: boerenkool, spruit-
kool, bloemkool, knolraap en
preiplanten.
D. Klein Geltink, Schutte-
straat l, Vorden. Tel. 1498.

Gratis
kleurvergroting
13x 18en 13x 13
Bij afhalen ontwikkelen af-
drukwerk.
DROGISTERIJ

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

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

Sigftrenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

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

Sigarenmagazijn
„'T CENTRUM"
Dorpsstraat-Tel. 1553.

Drogisterij

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
k e u k e n k r u i d e n

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Het bestuur van de Vereniging voor Vreemdelingen-
verkeer Vorden bedankt ieder voor de getoonde
belangstelling bij het 75-jarig jubileum.

Bestuur V.V.V. Vorden
J. H. Lubberdink, sekretaris

Vorden, ju l i 1979
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Vorden

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-
12.307 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
jubiteumtocht gehouden op 23 juni. Bij de plaatselijke
rijwielhandelaren zijn fietsen te huur. Barink tel. 1274;
Kuypers, tel. 1393; Tragter, tel. 1256. Bij slecht weer
is er een alternatief in de boerderij bij het Kasteel-
Gemeentehuis dus u komt nooit tevergeefs naar
Vorden.

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

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

BEZICHTIGING PARK KASTEEL DE WIERSSE:
12/2 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.

BEZICHTIGING PINETUM (landgoed de Belten)
Particuliere pijnbomen verzameling van 1500
verschillende soorten. Rondleiding door de eigenaar
Jhr. Mr. Feith. Opgave bij het V.V.V. kantoor.
Kosten f 2,50 p.p. Geen kinderen jonger dan 12 jaar.
Geen honden, ook niet aangelijnd. Catalogi
verkrijgbaar bij het VVV kantoor. Data: 8 juni; 15 juni;
22juni; 6juli; 20juli; 3aug.; 17aug.; 31 aug.

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

DONDERDAG 19 JULI:
Demonstratie modelvliegtuigen. Aanvang 18.30
uur. Nabij Kasteel Vorden, oprijlaan.

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.

WOENSDAG 25 JULI:
Touwtrekken om het kampioenschap van Vorden.
Terrein op de Bleek nabij het tennispark. Aanvang
20.00 uur.

DONDERDAG 26 JULI:
Grote boerenbruiloft op de boerderij 't Schimmel
nabij Kasteel Vorden. M.m.v. "De Knupduukskes"
en "De Achtkastelendarpers" uit Vorden. De bruiloft-
stoet vertrekt om 19.30 uur vanaf het gemeentehuis,
Kasteel Vorden. Kaarten in voorverkoop bij het VVV
kantoor. Eventueel 's avonds aan de boerderij.
Kosten f 6,- p.p. incl. koffie met krentewegge en een
brandewientjen met suuker.

ZATERDAG 28 JULI:

Rekreatiespelen zwembad ,,ln de Dennen".

'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.

VRIJDAG 27, ZATERDAG 28 EN ZONDAG 29
JULI:
Het jaarlijkse achtkastelenevenement georganiseerd
door de V.A.M.C. "De Graafschaprijders".

DOOOO B O B B OOQOOBOOOOOOOOO

OPRUIMING! OPRUIMING!
Massief vuren bedden vanaf ................. 9öf -

2-deurs kasten nu ......................... l Juf "

Matrassen s.g 30- 14 cm. nu .................. UiJf"

Dekens 20% kOrtjIU)

spreien 20% korting
~_0,
d /O

Coupons voor minder dan de Helft V3R 06

Gordijnstoffen
Nu op voorradige stoffen

ZIE ETALAGE ZIE ETALAGE

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

OPRUIMINGS
aanbiedingen
Stereo radio - pick-up
combinatie 2 x 30 watt

515van 1365.-voor

Stereo radio - pick-up
Combinatie + afstandsbediening

van 1635.-voor 650.-

Stereo rack
compleet vanaf . . . 1599.-

Fa. WINTERS
SpalstraatS - Hengelo (G.)

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

Tel. 05750-13813

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

9.30 uur.

Bij voorbaat dank

R. de Haan Chiropodist
loetinkhof 89, Tel. 2576 T

A.s. donderdag 19 juli

DEMONSTRATIE

MODEL-
VLIEGTUIGEN
Aanvang 18.30 uur nabij
oprijlaan Kasteel Vorden

DIT ZIJN PAS
OPRUIMINGSPRIJZEN
Dekbedden dons 1 persoons ........... nu/ 119f-

Dekbedden dons 2 persoons nu/ 1 79f-
Dekbedden synthetisch - 1 persoons ...... nuf 69f-

Dralon dekens 1 persoons .............. nu / 69,-

Veren hoofdkussens .............. 2 stuks/ 29, •

1 persoons polyether matrassen . . .vanaf / 109,-

2 persoons polyether matrassen . . . vanaf / 1 79,-

400 breed - zuiver scheerwoL
van f 265,- .................... nu per meterf

Woonkamertapijt 400 breed nylon r
van f 119,- .................... nu per meterf

Zuiver scheerwollen karpetten f „,-
Hoogpolig berber -170x230 cm .......... nuf 3/3,-

ReStanten tegels voor de slaapkamer - 45x4B-cm

Per stuk .................................. l O, "

Coupons tapijt tegen ZEER SCHERPE PRIJZEN!!

HELMINKev
Zutphenseweg 24
Vorden
Tel. 05752-1514

Wegens vakantie

gesloten
vanaf 27 juli tot en met
4 augustus

AUTO BOESVELD
Enkweg - Vorden

REISBUREAU

«i ftELMUNDO
'PP'
'mr

Markt 10-Zutphen
Tel. (05750)17531

DAGTOCHTEN
1979

van maandag 2juli t/m
vrijdag 17 augustus

Waarborg
voor uw geld

maandag dagtocht Texel

dinsdag,
dagtocht Efteling
dagtocht Sauerland
dagtocht Brussel

woensdag dagtocht Belgische Ardennen 33,
dagtocht Den Haag/
Scheveningen

donderdag dagtocht Köningswinter/
Ahrdal

prijs volw. prijs kind
35, - 33,50

(incl. pontkosten)
19,50
31,-
32,-

25,

32,

18,-
29,50
30,50
31,50

23,50

30,50
dagtocht West-Friesland 40, - 37, -

(incl. boottocht en stoomtram)

vrijdag

dagtocht Drente met Barger
Compascuum en Giethoorn
dagtocht Brabant met
Beekse Bergen
dagtocht Bundesgartenschau
Bonn

44,- 42,50
(incl. diner)

19,50v 18,-

38, - 36,50
(incl. entree)

Programma's bij de VVV-kantoren en boekhandel Hassink,
Vorden. Voor al deze tochten gelden de bekende opstap-
plaatsen in Laren, Lochem, Barchem, Ruurlo, Vorden,
Warnsveld, Zutphen, Brummen en Dieren.

VOLKORENBROOD

betekent brood gebakken van
de volle tarwekorrel. Vers van
de warme bakker.

'T WINKELTJE
IN BROOD EN BANKET
A. G. Schurink, Burg. Gallee-
straat 22, Vorden
telefoon 1877

Weekendreklame

KWARKPUNTEN
vers van de warme
bakker

'T WINKELTJE
IN BROOD EN BANKET

A. G. Schurink, Burg. Gallee-
straat 22, Vorden
telefoon 1877

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

DONDERDAG A.S. BEGINT DE GROTE SEIZOENOPRUIMING IN ONZE

MODE- EN TEXTIELAFDELING. KOOPJES OP ALLE AFDELINGEN UW ZAAK HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514



Sla nu uw slag
inde

radikale
zomeroprumng
MODE- EN WOONCENTRUM

RUURLO

VOORKonfektie
Tapijten en !/2 prijzen
Gordijnen OF NOG MINDER!!

KOOPJES in MEUBELS
HUISHOUDTEXTIEL DEKENS
MATRASSEN etc.
Van 19 juli t/m 28 juli 10 ̂  kOrtlPQ op niet
afgeprijsde artikelen bij contante betaling.

. VRIJDAGS KOOPAVOND
• 'S WOENSDAGS DE HELE DAG OPEN

• 'S MAANDAGS GESLOTEN

BRADERIE HENGELO GLD
WOENSDAG 25 JULI EN
DONDERDAG 26 JULI
in de Kerkstraat, aanvang 18.00 uur

Plm. 50 standhouders o.a. oude ambachten, boerenkapel,
showorkest Take It Easy en vele anderen

KOM, KIJK EN GENIET

BESTUUR H.K.M.

Uw eigen
krachtcentrale.

Met crnW Honda generator
heelt u a l t i j d en overal stroom

Licht en kompakt.» l takt ,
f l u s gewone benzine, •(ieruis
arm. •Zuinig.•Ideaal voor
boot, caravan, motoi home en
noKlStrieël gebruik.

HONDJk
Dealer en serviceplaats

GROENEVELD
AUTOBEDRIJVEN
De Stoven 1,

ZUTPHEN
tel. 05750-20344

Verhuur per dag, per week
ook mogelijk

Alle soorten
bouwmaterialen in

•teen. kunststof etc.
Grote kollektie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

Tumartikelen:
bloembakken.
banken, vijvers.

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board. gips. pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroostere,
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.

Uw geslaagde M

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.

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

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

Wij maken van oud
weer nieuw

- staalstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

Gunstige prijzen

HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan l, telefoon
05752-1309.
Dagelijks geopend en zater-
dags van 8 tot 12.30 uur.

22 JULI:

BOB EAST SHOWBAND

Gld. telefoon 05753-1461

Sla nu uw slag
in onze grandioze

OPXUlMlNG
ALLE schoenen van dit seizoen tegen

WEGGEEFPRIJZEN
Waaronder:
JIMMY JOY, BUIMNIE
SANDALEN EN SCHOENEN 30 tot 50% korting
HELIOFORM EN CARALLE
GEMAKSCHOENEN al vanaf f 45,-

DAMESSCHOENEN vanaf / 20,
MUILEN, KLOMPEN, SANDALEN ENZ.
tegen weggeefpiïjzeii
HEREN- en KINDERSOKKEN en
kniekousen nu / 4f-
PANTY'S normaal f 2,75 nu 4 paar/ 9f-

Verder op alle niet afgeprijsde

TASSEN, LEDERWAREN, RUBBERLAARZEN
EN GYMPIES ENZ 10 tot 30% KORTING

bij Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

m

administraties
verzekeringen

dorpsstraat 20 - vorden
05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen
• automatische gegevens

verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

SS*

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286
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