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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Carla Bultman gekozen tot Miss "In de Touwtrekwedstryden om grote prys van
Dennen" tijdens recreatiespelen Vorden

Bondsploeg Bekveld winnaar 640 kg. klasse.
Vorden eerste bij jeugd.
De bondsploeg van Bekveld [ Hengelo| uit de 640 kg. klasse is gisteravond winnaar
geworden tijdens de touwtrekwedstryden om de Grote Prys van Vorden. Door de
plaatselijke touwtrekvereniging waren deze traditionele wedstryden gehouden in
samenwerking met de VVV, die dit evenement in haar zomerprogramma had
opgenomen. In tegenstelling tot andere jaren had men geen plaatselijke ploegen
"aan de touwen", maar louter bondsploegen die meetrekken in de zomer-
competitie van de Nederlandse Touwtrekkers Bond. Er werd aan deelgenomen
door vier achttallen uit de 640 kg. klasse en drie jeugdploegen. By de jeugd slaagde
Vorden er in de meeste punten byeen te trekken en werd kampioen 1979.

"De rijlessen zullen vanaf heden wel één gulden goedkoper worden", merkte
zaterdagavond één der toeschouwers op toen Suzan Sonneveld namens de jury
bekend maakte dat Carla Bultman gekozen werd tot Miss "In de Dennen". De
bewuste toeschouwer doelde hiermede op het feit dat de vader van Carla een
rijschool heeft! Deze Miss-verkiezing waaraan door zo'n twintig meisjes werd
deelgenomen en waarbij Margreet Keizer by de jongste deelneemsters met de titel
ging stryken, vormde een onderdeel van de speel- en recreatiedag die de gehele
zaterdag in het weekend te Vorden plaatsvond.

De commissie onder voorzitterschap van
chef badmeester Martin Westerik, die
deze dag organiseerde kan op een
geslaagd evenement terug zien. Hij zelf
/.egt: "Wij hebben getracht de mensen
en dan met name de jeugd een gezellige
dag te bezorgen. Wat mij het meest
heeft getroffen is de bereidwilligheid van
de jeugd zelf. Van alle kanten is ons
spontaan door verschillende Vordense
jongelui toegezegd, "wij helpen wel een
handje bij de organisatie". Ik vind dat
een dergelijke positieve instelling best in
de krant vermeld mag worden", aldus
Martin Westerik.

In totaal passeerden ruim duizend per-
sonen op deze zomerse dag de poorten
van het zwembad. Het programma op
zich was verdeeld in drie gedeelten
(morgen, middag en avond programma)

Volgens een bepaald routesysteem kon-
den de kinderen aan twintig spelletjes
meedoen. Variërend van hindernisbaan,
/.aklopen, koekhappen etc. in de "droge
speeltuin" alsmede verschillende spel-
onderdelen in het water. Kortom de
jeugd werd op aangename wijze bezig-
gehouden, 's Avonds vond er behalve de
genoemde Miss-verkiezing een mot
show plaats waarbij allerhande sp
kleding van de firma Kluvers
totaal werd geshowd. Suzan Sonneveld
zorgde voor een vlotte explicatie. Het
optreden van de boerendansgroep "
Knupduukskes" ging er bij het pul
eveneens in als koek. Het gek
"proatster" Zus Klumper om verschil-
lende gasten op het plankier te krijgen.
Het bad was 's avonds feestelijk verlicht
waarvoor de technische commissie van
"De Deurdreajers" tekende.

Jan Hendrik Dekker 3000 bezoekers op
trouwde zien De Wiersse
Willemien Poeiert
"Mansluu en vrouwluu mag ik oe van
harte welkom heiten in disse trouwzeel.
Wie bunt hier bie mekare um de
trouwri'je bie te wonen van dit jonge
paar. Het is mien un genoegen um de
jonge luu bie te staon in de laatste
minuten van hun vriegezellentied. Van-
dage den 26 jul i 1896 verscheen veur
mien. Willen van de Bolderhorst ambte-
naar van de burgelijke stand te Vodden
um samen een huwelijk an te gaon, van
den Dekker Hendrik Jan, old 29 joar,
van beroep timmerman, geboren te
Vodden en wonende te Vodden, zunne
van Manus van den Dekker, van beroep
plaggenstekker en van Dientjen van
Draaiumme, zonder beroep, beide wo-
nende te Vodden, en van de Poeiert
Willemien, old 28 jaor, van beroep
dienstmaagd bie baron Striekzwevel,
geboren in Zanddarp en wonende te
Vodden. Dochter van Derjan van de
Poeiert, van beroep heujschudder en van
Jantje van de Bezem varkenshoedster in
rustte, beide wonende te Vodden.
Alvorens het bruidspaar op deze prach-
tige zomeravond bij kasteel Vorden door
Willem van den Bolderhorst in de echt
was verbonden, had de bruidegom aller-
eerst zijn bruidje afgehaald. In een
kleedwagen en een open wagen vertrok
de stoet via het Marktplein richting
kasteel. Vanzelf sprekend ontbrak de
bruidskoe niet terwijl de boerendans-
groep van "De Knupduukskes" de
familie fungeerde. Traditiegetrouw had-
den de "Knupduukskes" ook nu weer
veel eer van hun werk.

Na afloop van de huwelijksvoltrekking
op het kasteel ging het grote gezelschap
naar de boerderij van 't Schimmel waar
de bruiloft werd gevierd. Het ging er
echt "olderwets" naar toe. Natuurlijk
moest de bruidskoe door de familie
worden gekeurd (vetpriezen) terwijl Jan
Hendrik Dekker nogal flink met zien
Willemientje in de ronte "smoksen".

Het landgoed de Wiersse blijkt nog
steeds een grote toeristische trekpleister
te zij n. Ondanks het minder goede weer
van jl. zondag, waren er toch nog een
dikke drieduizend bezoekers, die de
tuinen van het landgoed bezichtigden.
Zij hebben er beslist geen spijt van
gehad. Behalve dat de paden, vooral in
de morgenuren nogal glibberig waren
door de regen, was er volop te genieten.
De Franse tuin met zijn vogel- en
vreemde beestenfiguren, was in bloei en
speciaal de rozen stonden op hun best te
pronken. Achter de strakke heggen van
de stijltuinen kon men genieten van het
geheel in bladergroen getooide park met
zijn eeuwenoude geboomte.
Langs de kronkelende paden en de stille
vijvers met verborgen prieeltjes, spoot zo
nu en dan een stralende fontein omhoog.
Al met al was de eigenaar van het
landgoed de heer E. V. Gatacre niet
ontevreden. "De mensen hebben rustig
kunnen genieten. Ze kwamen van over-
al, veel uit de nabije omgeving en ook
van veraf. Ook maandag 30 juli zal het
park geopend zijn. Het is mogelijk dat
ook tidjens de herfst in oktober aan-
staande nog een keer de tuinen geopend
zullen zijn, maar dit ligt aan de werk-
zaamheden bij het uitbaggeren van de
grote vijver", aldus de heer Gatacre.

Avondwandeling
Kranenburgs Belang
De buurtvereniging Kranenburgs Be-
lang houdt op zaterdag 4 augustus zijn
traditionele avondwandeling. In de rou-
te, die is uitgezet door de mooie natuur-
rijke omgeving van de Kranenburg,
ontbreekt ook het puzzel-element niet.
Iedereen kan deelnemen, ook niet- leden
en uiteraard de vele honderden vakan-
tiegasten die in Vorden verblijven. Men
kan zich opgeven bij café Schoenaker,
van waaruit ook de start zal plaats-
vinden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

De heer G. Koerselman sprak een kort
welkomstwoord op het terrein de Bleek,
waar het toernooi werd gehouden, waar-
na Vorden-voorzitter Jan Knoef voor de
microfoon begeleidend kommentaar
gaf. Een groot aantal bezoekers, waar-
onder vele vakantieganger maakten voor
het eerst kennis met de keiharde, on-
vervalste touwtreksport, zoals die ook
landelijk in competitieverband wordt
beoefend. Het terrein was ideaal en
hard. Nationaal kampioen 1978 en
onofficieel ook voor 1979 Eibergen
moest in de 640 kg. in een beslissend
duel met Bekveld de zege aan de Henge-
lose ploegen laten. Voor Eibergen echter
geen schande omdat men door de
vakantie zwaar gehandicapt bleek. On-
danks verwoede pogingen moest Eiber-
gen dus de touwen laten schieten, maar
door kundig coachen kon Arie te Bieze-
beeke zijn Eibergse ploeg tegen Vorden
wel naar de overwinning leiden. EHTC
uit Hall-Eerbeek met leider Bart Boks,
kon zowel tegen Vorden, Eibergen als
Bekveld "geen poot" aan de grond
krijgen. De eindstand in de 640 kg.

klasse werd dus: 1. Bekveld, 2. Eiber-
gen, 3. Vorden, 4. EHTC.

Bondsarbiter Henk Nijenhuis uit Henge-
lo, die ons land ook medio september zal
vertegenwoordigen op de Europese
Kampioenschappen Touwtrekken in
Zweden, kweet zich ook bij de jeugd-
wedstrijden uitstekend van zijn taak.
Vorden-leider Hendrik Jan Dijkman
vuurde zijn jongens kernachtig aan met
stimulerende kreten als: "Blieven stap-
pen, kom op, deurtrekken of "gaon,
gaon enz"... Uiteindelijk won de Vor-
dense jeugd van beide tegenstanders:
Bekveld en EHTC. De eindstand bij de
jeugd werd zodoende: 1. Vorden, 2.
Bekveld, 3. EHTC. Tegen negen uur
was het toernooi ten einde, nog net voor
het "grote licht" uitging, zoals een toe-
schouwer opmerkte. De heer Koersel-
man dankte namens het VVV-bestuur
voor de sportieve wedstrijden, de uit-
stekende leiding en de deskundige uit-
eenzettingen van de heer Knoef. Hij
hoopte ook in komende jaren een
beroep op cje^puwtrekkers te mogen

Vorden weer overspoeld met motorfietsen
Achtkastelenweekend uitstekend geslaagd

doen. Met een toepasselijk woord reikte
hij vervolgens de prijzen uit aan de
aanvoerders van de ploegen.

Touw t re k finales 5 augustus in Eibergen.
TTV Vorden goed voor vier kampioenen

Op zondag 5 augustus worden in Eiber-
gen de finales gehouden van de zomer-
competitie touwtrekken van de Neder-
landse Touwtrekkers Bond. Met dit
laatste en achtste toernooi zal een sei-
zoen worden besloten waarin nog nim-
mer zulke spannende wedstrijden wer-
den gespeeld. In letterlijk alle klassen
waren er op elk toernooi verrassende
resultaten te zien.

Vorden sterk by jeugd.
Nog niet eerder is het voorgekomen in de
geschiedenis van de touwtreksport dat er
drie jeugdteams van een en dezelfde
vereniging op de nominatie stonden om
kampioen te worden. In de A-klasse van
de jeugd is Vorden A officieus al natio-
naal kampioen, terwijl in de B-klasse
eveneens een Vorden-team tien punten
voorsprong heeft en aan kop gaat. Of er
nog een derde kampioen bij komt voor
de Vordense vereniging, ligt aan de
resultaten van zondag in Eibergen,
zowel Eibergen en Vorden staan gelijk in
de C-klasse. In de 640-kg. klasse is het
pleit beslecht ten gunste van Eibergen
dat hiermee de titel van 1978 continu-
eerde. In de 640 B-afdeling wordt
Bussloo de nieuwe kampioen, in de C-
klasse gaat het achttal van TTV Bisons
uit Beltrum met grote voorsprong aan
kop en in de D-klasse is Vorden zeker
van de titel.

Tenslotte de huidige stand in de bonds-
competitie na zeven toernooien:
Jeugd A. 1. Vorden, 2. EHTC, 3. Bek-
veld, 4. Noordijk, 5. Warken, 6. Bath-
men.
Jeugd B: 1. Vorden, 2. Oosterwijk, 3.
Erichem I, 4. Erichem II, 5. Eibergen.
Jeugd C: 1. Vorden en Eibergen, 2.
Bekveld, 3. Heure, 4. EHTC, 5. Vorden
II.
640 B-klasse: 1. Bussloo, 2. Vorden, 3.
Erichem, 4. Noordijk, 5. EHTC, 6.
OKIA, 7. Bekveld, 8 Heure.
640 D-klasse: 1. Vorden, 2. Warken, 3.
Bathmen, 4. Okia en Bisons, 5. EHTC.

Ze waren er weer. Van heinde en ver waren ze op de motor gesprongen om naar vJHlV2tHgdl
Vorden te rijden voor het bijwonen van het twaalfde Achtkastelenweekend van de
Vordense motorclub "De Graafschapryders". En met "ze" bedoelen we dan 30
Belgen. 50 Denen, 70 Engelsen, 75 Duitsers, 7 Fransen, 4 Zweden en l Noor.
Vanuit Nederland waren er 275 deelnemers. Met de passagiers erby betekent dat
dat er plm. 900 personen gedurende het weekend by café Schoenaker op de
Kranenburg arriveerden.

Ds. J. C. Krajenbrink ontving van de
Hervormde gemeente, St. Jansklooster,
te Vollenhoven (Ov.) een beroep.

De invasie begon reeds op donderdag
toen de eerste buitenlandse deelnemers
hun tentje op de kampeerplaats achter
Schoenaker opzetten. Mede door het
bij/onder fraaie weer heerste er al snel
een gezellig sfeertje. Leden van de
"Graafschaprijders" waren dag en
nacht in touw om het de gasten naar de
zin te maken. De club werd hierbij
gesteund door de VVV, OK benzine-
maatschappij, fam. Schoenaker, om-
wonende, gemeentelijke overheid en
EHBO. Gelukkig behoefde op laatst-
genoemde geen daadwerkelijk beroep te
worden gedaan. Vrijdagavond was er op
de kampeerplaats door Bennie Braak-
hekke en Ab Boesveld plus medewerkers
een barbecue georganiseerd.

Zaterdagmiddag vertrokken ongeveer
honderd motoren vanaf de Kranenburg
voor het maken van een toertocht door
de omgeving van Vorden. Bennie Hor-
sting had samen met mej. H. Spee een
72 kilometer lange tocht uitgezet, waar-
van door de deelnemers(sters) zeer werd
genoten. Zaterdagavond was er onder
het genot van veel gerstenat een groot
verbroederingsfeest. Penningmeester D.
J. Rouwenhorst bracht hierbij dank aan
allen die aan dit motorsportweekend
hebben medegewerkt. Hij reikte tevens
de prijzen uit. Henco Elbrink belastte
zich met de prijsuitreiking aan de

buitenlandse deelnemers. Voor de niet-
langslapers bestond er zondagmorgen
gelegenheid om een wandeling te maken
door de dreven van de Kranenburg,
Linde en Medle. Mede ochtendwande-
ling stond onder leiding van de heer J. J.
v.d. Peyl.

Bij de prijsuitreiking werd de heer W. de
Boer, voorzitter van de Haagse motor-
club MTC Holland apart in het zonnetje
gezet voor het feit dat hij alle twaalf
jaren in Vorden present was. Bij de
buitenlandse deelnemers was Knud Pe-
tersen uit Denemarken voor de tiende
keer aanwezig, evenals Peter Meiswinkel
uit Duitsland.

De prijzen gingen vervolgens naar:
Grootste KNMV club: MTC Holland, 2.
M. C. Roodrunner.
Grootste club buitenland: "Mayflower"
uit Engeland, 2. M. C. Knarsten,
Denemarken.
Verst wonende deelneemster binnen-
land: Tineke Bijl uit Alkmaar.
Verst wonende deelneemster buiten-
land: Mrs. J. Haltyard uit Engeland
(700 kilometer).
Verst wonende deelnemer buitenland:
Ralt Eigel Holvorsen uit Bodö Noor-
wegen (2935 kilometer).
Oudste deelnemer buitenland: Sven Stu-
re Svensson uit Malmö 59 jaar.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

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

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

5 augustus 10.00 uur Ds. J. Veenendaal,
Jeugddienst.

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 uur en 17.30 - 18.45 uur in de
Christus Koning pastorie; Kranenburg
18.30 uur dinsdag, vrijdag.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00
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.

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

WEEKEND-, AVOND- en NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

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

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
J. A. M. Stipdonk, Varsseveld, tel.
08352-2220; F. Scheepmaker, Ruurlo,
tel. 05753-2513. Spoedgevallen 11.30-
12.00 uur.

TAFELTJE DEK-JE
De hele maand augustus: mevr. Wol- l
ters, tel. 1262; graag bellen voor 8.30
uur.

NOODHULPDIENST
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.

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





met grote vreugde geven wij
kennis van de geboorte van
onze dochter

BARBAKA

Haar dankbare oude rs z i jn

Wim Poorterman
Dinie Poorlerman-

Cornelissen

Z.E.-weg 45 -Told i jk

Voor de vele fe l i c i t a t i e s , bloe-
men en geschenken, die wij
bij ons huwel i jk mochten
ontvangen, zeggen wij u al len
hartel i jk d a n k .

Henk en Marijke
Blocmendaal-

Brandenbarg

Vorden, augustus 1979
Zelledijk 3

Maandag 5 augustus begint
weer de verkoop van

STAATSLOTEN
Afhalen uitsluitend
's morgens tussen 9—
13 uur en van 17—19
uur.

MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg4, Vorden
telefoon 2367

Te koop: oude artikelen.
Prins Bernhardweg 4, Vorden

Welke 65 +er , liefst schilder,
wil drie slaapkamers behan-
gen. Tevens gevraagd: een
huishoudelijke hulp, leeftijd
van 30 tot 65 jaar, intern mo-
gelijk.
Brieven onder nr. 20-1 buro
Contact voor woensdag 8 au-
gustus a.s.

Gevraagd: gasfornuis.
Te koop: kolenhaard en olie-
kaehel, 3- en 1-pits gasstel.
J. Wiekar t , Dorpsstraat 30
Vorden

Te koop: l vijt'pits gasfornuis
met oven (oud) ƒ 150,— merk
Inventa; l vijfpits gasfornuis
met oven en grill-spit betrek-
k e l i j k n ieuw ƒ 225,— merk
Nestor Mar t in .

Te be/ichtigen en weg te halen
tegen kontante betaling aan
de stallen van de Kiefskamp,
Lindeseweg 6 te Vorden op
/aterdag 4 augustus '79 tus-
sen K) en 12 uur v.m.

Planttijd Planttijd

Volop herfsttijloos
(Colchicum) en herfst-
bloeiende eroeussen!!
Ook voor binnen
(droogbloeiers).

Tevens nog volop
water- en moeras-
planten

FA GEBR. KETTELERIJ
Zutphenseweg 64

VAKANTIE
Op 13 augustus staan wij

wee' gereed voor al uw
reparaties of voor

een deskundig advies

bij de aanschaf van een

FOIMGERS
toef-, sport-, trim- of

racefiets

BARINK
Nieuv\stad 26 Vorden

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

U kant ons tijdelijk
beroken op
INSULINDELAAN 4,
tegenover parkeerplaats
Hotel Bakker

Kunstget>ittenreparatie
Drogisterij

TEM KATE
Zutphereeweg 2 - Vorden
Telefoor2219

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderd<len direkt leverbaar
DEWIID
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

HENK MEIJERINK
en
M I N I W t I N D K R I N K

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kenn i s ie geven van hun
voorgenomen h u w e l i j k dat zal plaats-
vinden op donderdag 9 a u g u s t u s a.s. om
13.45 uur in het gemeentehuis
, ,Kasteel Vorden".

K e r k e l i j k e inzegening in de Hervormde
kerk te Vorden om 14.30 uur door de
weieerwaarde heer ds. .1. Veenendaal .

Reeeptie van 15.45 tot 17.15 uur in zaal
Smit , Dorpsstraat 10 te Vorden.

Vorden, augustus 1979
Rommelderdijk l / Ruurlosewcg 85

Toekomstig adres: Rommelderdi jk l te Vorden.

Op zondag 5 augustus a.s. hopen wij met onze k i n -
deren ons 25-jarig huwel i jk te herdenken.

Een ieder die ons hiermede wil feliciteren wordt
daarvoor gelegenheid gegeven op maandag 6 augus-
tus a.s. van 16.00 tot 17.30 uur in café-restaurant
,,de Uitrust ing", Kapperallee 89 te Eefde.

H.NIJLAND
C. J. NIJLAND-VAN DEN BERG

Warnsveld, ju l i 1979
Laan 1940-45 nr. 15

Heden is rustig, na een langdurige ziekte, van ons
heengegaan onze lieve moeder, grootmoeder en
overgrootmoeder

JANNA ESSELINA WEENK
weduwe van Jan Willem Abbink

in de ouderdom van 74 jaar.

Laag Keppel: B. Arfman-Abbink
M. Arfman

Lochem: B. H. Wesselink-Abbink
H. Wesselink

Vorden: B. Abbink
A. Abbink-Groot Roessink
klein- en achterkleinkinderen

7251 RL Vorden, 25 juli 1979
't Nijland, Kruisdi jk 9

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, is heden van ons heengegaan mijn
lieve man, onze lieve vader en opa

EVERT JAN STEENBLIK

op de leeftijd van 75 jaar.

Vorden:
Uden:

T. Steenblik-Wessels
E. Aaldering-Steenblik
W. Aaldering
Geert
Jan
Anita

Vorden, 30 juli 1979
H. van Bramerenstraat 5

De begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 3 augustus om
13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis dat - in verband met een te houden
autocross-wedstrijd op een terrein gelegen aan de
Van Lennepweg op zondag 5 augustus a.s. - gedu-
rende die dag tussen 13.00 en 18.00 uur een parkeer-
verbod zal gelden dat de volgende wegen omvat:

Aan beide zijden van de Van Lennepweg vanaf de
Oude Zutphenseweg in noordoostelijke richting, de
Wilmerinkweg - tussen Almenseweg en de Van Len-
nepweg - en het Lekkebekje - tussen de Van Lennep-
weg en de Zelstweg.

l
Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

Café Het Zwaantje

is wegens vakantie

GESLOTEN
van 5 t/m 10 augustus

2 - 3 - 4 augustus
schoonschipdagen

De laatste heren-, dames- en kinder-
schoenen en sandalen voor de helft
van de normaie prijs of nog minder.

De laatste leren tassen
nu 30% korting.
Panty's normaal f 2,75 of f 2,95
nu 4 paar f 8,—
Kindersokken en kniekousen . f 4,—
Herensokken f 4,—

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Wegens vakantie

GESLOTEN
' VRIJDAG 3 EN ZATERDAG 4 AUG.

Lammers
MEUBELEN TAPIJTEN LEDERWAREN
Telefoon 1421

Stichting Peuterspeelzaal
,,0ten Sien"te Vorden

vraagt per half oktober 1979 een

LEIDSTER
voor 5ochtenden en 1 middag.
Akte kleuterleidster of vergelijkbare
opleiding gewenst.
Bij voorkeur met ervaring.

Sollicitaties binnen 14 dagen te richten aan de voor-
zitter van het bestuur, de heer W. Wichers,
Het Kerspel 40 te Vorden.

5 AUGUSTUS:

SUPERFLY

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Vanaf 6 augustus tot en met 30 augustus neemt

ievrouw te Slaa
PÜEEN ADVERTENTIES AAN

U kunt hiervoor terecht bij

Drukkerij Weevers B.V.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

ATTENTIE

De bloemschikkursus van Floralia
begint 14 augustus a.s.
Nadere gegevens in Contact van 9 aug.

U kunt zich nu reeds opgeven bij mevr. Besselink,
Deldenseweg 8, telefoon 1700

VAKANTIETIJD?
BARBECUETIJD!

Bestel eens een heerlijke schaal

barbecuevlees
bü

JAN KRIJT
DE ECHTE SLAGER

Dorpsstraat 32, Vorden, tel. 05752-1170

Rekreatiespelen 1979
Bij deze willen wij alle medewerkers, en zij die hun
medewerking leverden aan de totstandkoming van
deze spelen, onze dank uitbrengen.
Mede hierdoor is het voor onze organisatie een on-
vergetelijke en geslaagde dag geworden.

Komissie Rekreatiespelen
zwembad „In de Dennen"
Vorden

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 5 tot en met 11 augustus

G. Eskes
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

JONGE FLORIJN 11,95

BESSEN OF KERSEN Hooghoudt 10,95

OLD MULL WHISKY van U,25 voor 12,95

RIOJA-CORDOVIN
een prima rode wijn uit het zonnige Spanje

•/INOTHEEK — SLIJTERIJ

SMIT
Dorpsstraat - Vorden - Tel. 1391

DIT ZIJN PAS
OPRUIMINGSPRIJZEN
Dekbedden dons 1 persoons nuf 119,-

Dekbedden dons 2 persoons nuf 179,-
Dekbedden synthetisch -1 persoons nuf 79,-

Draion dekens 1 persoons nuf 69,-

Veren hoofdkussens 2 stuks/ 29,-

1 persoonspolyethermatrassen ..vanaf/ 109,-

2 persoons polyether matrassen . . . vanaf / 179,-

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

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

Zuiver scheerwollen karpetten f „,-
Hoog polig berber -170 x 230 cm nu f 9/3,-

ReStanten tegels voor de^slaapkamer - 45x45 cm

Per stuk f Jf-

Coupons tapijt tegen ZEER SCHERPE PRIJZEN!!

HELMINK
Zutphenseweg 24

n II Vorden
D.V. Tel. 05752-1514
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Bi'j ons in d'n Achterhoek
't Bunt soms maor kleine dinge of un stuksken in de krante die de
mensen de kop op hol brengt. Kiek now nao Narus van de
Koekoekshof. Hee heit veur de börgelukke stand eigenluk Narus
Welmers maor umdat e al van kindsaf an op de Koekoekshof as
knech is, kent urn gin mense onder die name. Veurugge wekke
leazen e in de krante van de butte van Henk Graaskamp, boer te
Vorden, of liever e/.eg de butte die ze daor in de grond heb evonn'n,
anders zoll'n d'r soms de gekste praotjes rondgaon. Narus kwam
hieroaver an 't prakkezeern en too schot um inens te binn'n dat 'n
olden boer van de Koekoekshof, die now al zo'n veertug jaor
onder de zooien lei, al us epraot hadde van olde funderings en
munten. Die zoll'n daor bi'j de kolk in de grond mott'n zitt'n. Die
kolk lei daor achter in de weie tegen de eikenwal. Daor greujen
niks anders as un betjen zoor gres en zuring, daor kon nog gin sik
melk van geven laot staon un koe. Daor was van zeleaven al zovölle
pröttel in die kolk egooid, at hee daor us ging zuuken.

De boer von 't wel goed dat e daor de boel op de kop zett'n, daor
greujen toch niks. 't Wark was wel zo wied in de riege en at e um de
dieselöllie maor betaal'n mog e de trekker ok nog wel gebruuken.
Zo begon Narus 's zaoterdagsmargens al betieds an 't karwei, 'n
Neafken van um had e evraogd um te helpen kieken nao wat t'r
alzo veur 'n dag kwam. 't Rowste met 'n trekker en dan met de
schuppe 't fienere wark. 't Was wel un öazeri'je en hee kreeg de
rugge ok wel waternat van 't zweit maor dat deern um neet. Tot de
middag had e nog niks anders as un paar stottekarre vol puun nao
boaven ehaald. Toch had Narus noch wel hoppe want tussen 't
puun zatt'n nog van die olde kloostermöppe en dat duun op olde
tie'jen. Nao de middag hadd'n zee al gauw wat meer geluk. De
eerste butte kwamm'n de grond uut, maor too ze alles goed
bekekken, hadd'n ze al gauw deur dat die van 'n groten hond
waarn ewes, dat zaogen ze an de kop.

Efen later deijen ze de vons van eur leaven. Uut 'n iezeren kisjen,
deur de grieper in mekare edrukt, roll'n allemaole ronde veroeste
plaetjes, zo groot as 'n gulden, "Dat mot olde munten wean, dat
kan jao neet anders". Narus vuul'n zich de koning te rieke en
geiseln d'r met op huus an. "Now, wat ducht ow, is dat de moeite
weerd of neet soms," begon Narus onderwiel e de boer zien kisjen
leet zien. "Da's nog us wat anders as butte van un rinosaurus of
hoe die diers ok meugt heiten". "Jao, daor hei'j wel geliek an, zei
de boer, "ik zal d'r maondag daluk op uut gaon um gewaar te
wodd'n hoevölle of 't wel weerd is". "Maor dat kan'k zelf wel, ik
hebbe ze jao ok evonn'n". "Oh zeker, tien pecent is altied veur ow,
maor 't was wel mien grond waor ze in zatt'n, danderbi'j he'j mien
trekker ok nog gebruukt en in mien tied daor te gange ewes."
"Now nog mooier, ikke d'r un pense vol wark veur doen en i'j de
centen opstrieken, is mien dat now un meniere van doen", 't Ene
woord haal'n 't andere uut en in de kotste tied hadd'n zee de
grootste ruzie. De boerinne was nog 't wieste en raon eur an um
eers maor us te kieken wat 't weerd was en dan maor wieter te
praoten.

's Maondagsmargens gingen ze samen, zonder mekare ok maor
een woord te zeggen, nao 'n antikeer. En den hilp eur gauw uut 'n
dreum. 't Was neet anders as afval van 'n smid of zoiets, daor zol 'n
oldiezerkearl nog niks veur will'n geven. Zodoende leaft Narus en
de boer now weer in goeie vestandholding wieter met mekare, bi'j
ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.

Achterhoekse
boerenleven
Donderdagavond 2 augustus komt de
heer van Roekei uit Zelhem weer naar
Vorden. In de boerderij bij kasteel
Vorden /al hij vertellen over het boeren-
leven in de Achterhoek. De heer van
Roekei /.al tevens dia's vertonen.

Roei de Haan
algehele
voetverzorging
Al meer dan een jaar woont in Vorden
Roei de Haan, die vanaf januari een
geheel nieuwe praktijkruimte in geruik
heeft genomen achter zijn woning in

Vordens nieuwbouw: ' t Hoetinkhof. Hi j
is n a m e l i j k chiropodist of tewel algeheel
voetver/orger. Hen beroep waar zo lang-
zamerhand veel mensen, vooral ook de
ouderen mee te maken krijgen. "Van
hoofdberoep ben ik eigenlijk sportleraar
aan de Bijzondere Landbouwschool in
Vorden. waar ik al acht j aar als zodanig
aan verbonden ben" aldus de heer de
Haan. "Ik vond het leuk er wat anders
bij te doen en zodoende volgde ik in
Varsseveld gedurende 21/2 jaar avond-
lessen voor een erkende opleiding Aca-
demie Podologie". Hij heeft ook de
cursus sportmassage van de NSF met
goed gevolg gehaald.

"Hr zijn ontzettend veel mensen met
slechte voeten, doorgezakte voeten, eelt,
verkeerd schoeisel, likdoorns en noem
maar op. Algehele voetverzorging wil
dus /eggen dat wij zowel hulp verlenen
bij het weghalen van voetwraten als het
aanmeten van steunkousen. Heel veel
mensen hebben nog angst om de tele-
foon te pakken en ons te bellen om een
afspraak te maken. Ze denken op z'n
minst dat het een compleet bloedbad
wordt..." zegt de Haan. Hij heeft een
rustige afzonderlijke praktijkruimte,
waar alle aandacht aan de patiënt wordt
gegeven. Voor mensen die slecht ter
been zijn heeft hij een speciaal ingericht
koffer t je , waarmee hij samen met een
collega uit Zutphen... de boer opgaat.
Door de week heeft hij twee dagen vaste
p r a k t i j k : maandags en donderdags.

Oriënteringsrit
' Graafschaprijder s'
De oriënteringsrit die de Vordense auto-
en motorclub organiseerde trok in totaal
40 deelnemers. De heren B. Regelink en
G. Versteege hadden een rit uitgezet van
plm. 45 kilometer. Een door de OK
benzine My beschikbaar gestelde beker
voor de beste prestatie van een VAMC
lid werd gewonnen door Jan Luiten uit
Hengelo. De overige prijzen werden door
de heer D. J. Rouwenhorst aan de
volgen^fcersonen overhandigd:
Auto's^blasse: 1. J. Luiten, 2. P.
Reindsen, 3. G. Siemes.
Auto's B-klasse: 1. B. Memelink, 2. G.«
Kielstra, 3. H. Elbrink.
Toerkly*: 1. W. Maalderink, 2. J. G.
Timm<HPt A. Wessels.
Motoren A-klasse: 1. B. Horsting.
Bromfietsen B-klasse: 1. W. Fleerkate.
Poedelprijs toerklasse: mej. H. Wols-
heimer.

voetbalvereniging

Voetbal
Oefenprogramma
"Vorden".
Het oefenprogramma ziet er voor de
voetbalvereniging Vorden als volgt uit: 5
augustus Baakse Boys - Vorden; Vorden
2 - Baakse Boys 2. 12 augustus Vorden -
Beekbergen 1; Vorden 2 - Beekbergen 2;
14 augustus Vorden l - F.C. Twente
(jubileumwedstrijd); 15 augustus Vor-
den l - Eefde 1; Vorden 2 - Eefde 2; 19
augustus Apeldoornse Boys - Vorden 1;
Apeldoornse Boys 2 - Vorden 2; 22
augustus Voorwaarts - Vorden; 26 au-
gustus Vorden - Overwetering; Vorden 2
- Overwetering 2.

ZIEKENVERVOER
WOLSINK

Voor patiënten in Vorden,
Hengelo en Keijenborg.

Telefoon 05753 -1493

Nog een weekje
kunt u profiteren van de extra verlaagde prijzen m

in onze

OPRUIMING
Wilt u geld verdienen?
Koop nu koopjes bij

De laatste prijzenslag
in de grote
zomeropruiming bij

RUURLO

Alle konfektie in onze speciale opruimingsetalages

nu voor halve prijzen
dus al deze extra afgeprijsde artikelen nog eens extra
goedkoop. Profiteert van deze aanbieding!!!

Vrijdags koopavond - Woensdags de gehele dag open - Maandags de gehele dag gesloten

All* soorten
bouwmaterialen in

•t««n. kunststof etc.
Grot» kollektie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken.
banken, vijvers,

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board, gips, pvc,

asbest etc.
Voor de agrarische

tektor betonroosters,
voederbakken etc.
Zand, grint, cement.
/' ~ -«kbedekkings-

irialen: pannen,
r -<en. nibberroid.
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.

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 tel. 05735 2000'

Leif heit maakt
wecken weer leuk
én gemakkelijk
Er is nu een nieuwe manier van wecken, die min-
der tijd kost dan vroeger en een grotere zeker-

heid geeft: de Leifheitmethode. Dat kan op vier manieren: in een gewone
pan, in een snelkookpan, in een ketel of in de oven. Geen ringen, minder
risiko van "open flessen" en 't gaat vlugger. Leifheit brengt u een kompleet
nieuw weckprogramma met erg gezellige weckflessen met schroefdeksel.
Alle informatie over de beste manier om groenten en fruit te bewaren voor
de winter wordt u graag gegeven door

barendsen
ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN - TELEFOON 1261

Voor een betrouwbare gebruikte auto

Augustus
4 Avondwandeling Kranenburgs Be-

lang.
7 Vordens dameskoor, hervatting re-

petities

Achtkastelentocht
Aan de wekelijkse Achtkastelenfiets-
tocht werd dit keer door 180 personen
deelgenomen.

naar uw

V.A.G. dealer voor VW en AUDI

Autobedrijf HUITINK - Ruurlo
Tel. 05735-1325

Ook vrijdagavond en zaterdag geopend



Gratis aangeboden:
dri jfmesi .
Krijt, Delden.

Dikke

REPARATIK
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zu tphen
Tel. 05750-15410.

Drogisterij
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, t e l . 1.101

80 soorten
keukenkruiden

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

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Tel. B01.

LET OP!
Zwaar massief eiken bankstel
van 2485,- voor 1885,-

Zien is kopen bij

KUYK's MEUBELBEURS
Hulshofstraat 8 (bij Drie-
hoek), Lichtenvoorde
Telefoon 05443-1256

Te koop:

BOERENKOOL-,
SPRUITKOOL-,
KNOLRAAP- EN
SLAPLANTEN

D. Klein Geltink, Schutte-
straat l, Vorden, telefoon
05752-1498

Te koop: jonge bosfazanten.
Ruurloseweg 22b, Hengelo

F*~ir̂ !
P "VELBlTQEK" J

dé
nostalgiezaah

van de
achterhoek

tuiten Doetinchemrn Ruurl
Veldhoekicweg n - i t

(iroenlose Band (eigen werk)
/oekt met spoed een bassist
(met eigen installatie).
Voor inlichtingen tel. 05700-
20990

ATTENTIE!

Tienerburo's vanaf . . . . 59,00
Massief houten ledikant 87,50
enz. enz.

K U Y K ' s MEUBELBEURS
Hulshofstraat 8 (Driehoek),
Lichtenvoorde

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

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

desnoods
binnen één dag

H. Barendsen

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

H. BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

Zondag 5 augustus

grote autocross
Vorden

bij het Enzerinck

Plm. 150 coureurs in aktie !

Sportklasse, standaardklasse en
plaatselijke rijdersklasse.

Onder auspiciën van de Stichting
Autosport Oost-Nederland.

Aanvang 13.00 uur.

In de pauze:
grote demonstratie modelvliegtuigen

BBBBBBBBBB,

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

L

De Gaikhorst 2 Warnsveld
Tel. 05750-22244

UNIEK IN NEDERLAND
30 -50% KORTING
Restanten, b-keus, faillisement en gebruikte meubels
zoals:

sekretaires, bankstellen, eethoeken, salontafels,
div. kleinmeubelen, mimisets, tienerburo's, ma-
trassen, bedden, schoolbarikjes, spiegels, hang/
legkasten, stalen en eiken buro's (gebruikt), keu-
kenkasten enz. enz.

KUYK's
MEUBELBEURS EN HANDELSONDERNEMING
H. A. Hulshofstraat 8 (bij Driehoek), Lichtenvoorde
Telefoon 05443-1256

Met ingang van l augustus is Siemerink 's optiek
overgegaan van vader op zoon.

Andere ideeën en andere aanpak,
maar een onveranderd motto:

SIEMERINK
DE OPTICIEN DIE AL TIJD
VOOR U KLAAR STAAT

Wij gaan met vakantie
van maandag 6 augustus tot en met

zaterdag 18 augustus zijn we

GESLOTEN
Maandag 20 augustus staan we weer
voor u klaar.

Warme Bakker Oplaat
Dorpsstraat 11 -Vorden -Telefoon 1373

Sfeervolle leuke zaal voor bruiloften
en partijen. De prijzen zullen u
meevallen

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Modler - Tel. 6684

Trainingstijden
voetbalvereniging „Vorden"

A-junioren dinsdags en donderdags van 19.00—20.00
uur; keepers om 18.30 uur.

B-junioren woensdags van 19.15—20.30 uur.
C-junioren woensdags van 18.00 —19.30 uur.

Selektie senioren dinsdags en donderdags van 20.00
-21.30 uur.
Lagere senioren woensdags van 20.00—21.30 uur.

y v
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-
12.30 / 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 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:
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.

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;
22 juni; 6 juli; 20 juli; 3 aug.; 17 aug.; 31 aug.

DONDERDAG 2 AUGUSTUS:
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.

DINSDAG 7 AUGUSTUS:
De welbekende Staringavond in de kapel op de
Wildenborch. M.m.v. Ds. Krajenbrink. Zie dinsdag 17
juli.
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Dansschool
Houtman

INSCHRIJVING

DANSLESSEN

Voor inschrijving danslessen verwijzen wij u naar de
Feestkrant Wichmond/Vierakker en naar Contact van
de derde week van augustus.

LEER HET BIJ DANSSCHOOL

TH. A. HOUTMAN
(N.B.D.-leraar)

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

NAAR:

Wapen- en sporthandel

Martens
Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

AANBIEDING

z.g.a.n.

AANBIEDING

TERRASSTOELEIM
Tevens enkele stoelen voor hobbyist

HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan 1 - Vorden -Telefoon 05752-1309

Te koop: gashaard.
De Bongerd 5, Vorden

Te koop: vierdels van jonge
stieren, diepvriesklaar.
H. G. Dijkman, tel. 6846

Te koop: 2 gashaarden; l nij-
zetkachel (gas); l elektr. for-
nuis merk Neff; 3 gevelka-
chels; l zonnescherm lang
2,10 m; l scherm lang 5,80 m;
l scherm lang l ,90 m.
Bakker Oplaat, Dorpsstraat 11
Vorden

Aan komen lopen: poes,
zwart met witte pootjes en wit
befje, aan één oog blind.
Enzerink, Brinkerhof 10,
telefoon 2061

Wapen- en Sporthandel

Martens
,tetJs doeltreffend!

Zutphenseweg Vorden

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

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

GRATIS FILM
JJij ontwikkelen en afdrukken

)rog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,.
Vorden. Tel. 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.

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor .. f 13,-
SIGARENMAGAZIJN

„DB 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.

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden

Telefoon 1342.

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

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9-Tel. 1301

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Stoa m is een handige"
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

JUister II
^^ Steam]

Mister Steam is ta huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Ons occasionaanbod:

nov. '77
april '76
jan. '76

sept. '76
jan. '78
april '77

68.000 km nov.'76

VWSiroccoGTzilvergr.metal. 49.500 km
VW Polo Extra - geel 44.000 km
VW Golf Luxe - geel 61.000 km
Opel Record Luxe - wit 80.000 km
Mitsubishi 1400 GL - sign. geel 63.000 km
Audi 80 LS - koper metallic 94.000 km
Audi 80 LS
4-drs., schuifdak - blauw 68.000 km
Audi 100 LS
met gasinstallatie - oranje 72.500 km
Audi 80 SL - rood 89.000 km
VW Passat L variant - mar.geel 55.000 km
VW Passat L 4-drs. met
gasinstallatie - lobotengroen 90.000 km
VW Passat LS - baligroen 38.000 km
VW Passat S - manillagroen 68.000 km
NSU 1000C-blauw 60.000km

juli '76
april '75
okt. '74

okt. '75
okt. '77
mei '77

aug. '71

Zomeraanbiedingen van uw V.A.G.-dealer
Citroen 1220 Club Bazalt -zwart
19.000 km oktober 1978
Renault 4 TL - beige 47.000 km april 1977
Mazda 323-5V - beige metallic
18000 km september 1977
Datsun 140 J de Luxe 4-drs. - oranje
42.000 km april 1977

m Uw V W en
Audi-dealer

Autobedrijf
HUITINK
Dorpsstraat 14-16

RUURLO
Telefoon 05735-1325 HUITINK

AUTOBEDRIJF-RUURLO

Goed gegarandeerd
dus gegarandeerd goed

In onze
tassenafdeling

hebben we nu

LEUKE KOOPJES
VOOR U
Kom maar eens kijken

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

Telefoon 1342

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

Tel. 05750-13813

REISBUREAU

;::;; ELMUNDO
l̂̂ fPPP' Markt 10-ZutohenMarkt 10-Zutphen

Tel. (05750)17531

DAGTOCHTEN
1979

van maandag 2 juli t/m
vrijdag 17 augustus

Waarborg
voor uw geld

maandag dagtocht Texel
prijs volw. prijs kind

35, - 33,50
(incl. pontkosten)

dagtocht Efteling 19,50 18,
dinsdag dagtocht Sauerland 31, 29,50

dagtocht Brussel 32, - 30,50
woensdag dagtocht Belgische Ardennen 33, 31,50

dagtocht Den Haag/
Scheveningen 25, — 23,50

donderdag dagtocht Kóningswinter/
Ahrdal 32,- 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)

18,19,50

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.
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