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875 deelnemers aan internationale achtkastelenrit te Vorden Veel belangstelling
Folkloristische
avond

Het geronk van motoren was de afgelopen dagen in Vorden niet van de lucht toen
daar de deelnemers aan de befaamde achtkastelenrit kwamen binnen "scheuren".
En zoals sekretaris Jan Slagman vorige week al voorspelde opnieuw was het de Belg
Gaston Couvin die als eerste deelnemer arriveerd. Dat was reeds op dinsdag. Tot
en met zaterdagavond laat was het een komen van deelnemers uit niet alleen
Nederland maar ook uit landen als Duitsland, Denemarken, Zweden, Noorwegen,
Frankrijk, Zwitserland, Engeland kortom half Europa was vertegenwoordigd. In
totaal 550 motorrijders en 325 passagiers, [de helft van dit aantal uit het
buitenland].

Nabij café Schoenaker was een groot
weiland als camping ingericht die bin-
nen de kortst mogelijke tijd mudjevol
was. Vrijdagavond vond daar een gezel-
lige barbecue plaats, terwijl zaterdag-
avond de vele gasten aangenaam werden
bezig gehouden door de Vordense boe-
rendansgroep "De Knupduukskes",
waarbij menig zweetdruppeltje op het
houten plankier werd achtergelaten.

Zaterdagmiddag verzamelden zich zo'n
125 motoren achter het zijspanduo
Bennie Braakhekke en Bennie Horsting
voor het maken van een 60 kilometer
lange tocht. Bennie Horsting had een rit
uitgezet in de omgeving van Vorden,
Lochem, Hengelo en Ruurlo. Alles
verliep vlekkeloos, zoals in feite het
gehele motorsportgebeuren goed geor-
ganiseerd verliep. De plaatselijke EHBO
zoals altijd met veel man paraat, behoef-
de dan ook niet in aktie te komen.

De organiserende vereniging "De Graaf-
schaprijders" was dezer dagen met zo'n
40 man in touw om alles in goede banen
te leiden. De vele fraaie motoren werden
dag en nacht bewaakt, zodat de deel-
nemers zich niet bezorgd behoefden te
maken over hun "speelgoed". Zaterdag-
avond vond in de zaal van café Schoen-
aker onder tropische omstandigheden
een groot verbroederingsfeest plaats
waar heel wat litertjes werden "getankt"
Hier Maakte penningmeester Jan Rou-
wenhorst de verschillende prijswinnaars
bekend waarbij Karel v.d. Wey als tolk
optrad. Een elk die aan het welslagen
van dit motorsportfestijn heeft meege-
werkt werd door Jan Rouwenhorst be-
dankt. Zondagmorgen stond er voor de
liefhebbers een ochtendwandeling op
het programma onder leiding van Jan
Rouwenhorst en Jan v.d. Peyl.

De uitslagen van deze internationale
kastelenrit waren als volgt: Grootste
deelnemende KNMV club: MTC Hol
land; Grootste buitenl. club: AD AC
Marsberg uit Denemarken; Oudste Ne-
derlandse deelnemer: H: de Boer, Den
Haag 71 jaar; Oudste buitenlandse deel-
nemer: Svesture Svensson uit Malmö;
Verst wonende binnenlandse deelnemer:
Kristoffer Eilertsen, Noorwegen. Idem
binnenlandse vrouwelijke deelnemer:
Tineke Bijl, Alkmaar; idem buitenland-
se vrouwelijke deelneemster: Margaret
Racklyett uit Australië Idem buiten-
landse zyspancombirratie: Graham But-
ler, Essex Engeland) Verst wonende
hromfietsryder: H. Knevelman, Leeuw-
arden, deelnemer met de oudste motor:
Hans Brink met Harley Davidson. 2e
grootste club binnenland: M.C. Hama-
land. idem buitenland: M.C. Flying
Wheels Denemarken. Oudste scooter-

ryder: Gaston Couvin, België; 2e verst
wonende buitenlandse deelnemer: Josef
Sommer, Linz Oostenrijk, idem binnen-
landse deelnemer: H. Barten, Vlissingen
idem buitenlandse vrouweiyke deel-
neemster: Diana Thatcher, Indiana A-
merika; idem binnenlandse vrouwelijke
deelneemster: Jenny Slagter en Anja van
Dijken, Groningen, verst wonende z^j-
spanryder binnenland: Gerard de Haan,
Vlissingen.

Oriënteringsrit
'Graafschaprvjders'
met 49 deelnemers
Ter afsluiting van het Achtkastelen-
weekend organiseerde de Vordense au-
to- en motorclub "De Graafschaprij-
ders" zondagmiddag een zeer warme
oriënteringsrit waaraan door 49 perso-
nen werd deelgenomen. Gezien de om-
standigheden een flink aantal. De rit die
was uitgezet door de heer J. Luyten had
een lengte van 52,5 kilometer. Start en
finish waren bij café Schoenaker waar de
heer D. J. Rouwenhorst na afloop aan de
volgende personen de prijzen uitreikte:

Auto's A-klasse: B. regelink; 2. G.
Verstege; 3 T. Bijma. Auto's en brom-
fietsen (toerklasse): 1. A. Weevers
(bromfiets); A. J. Weevers; 3. D. Ver-
steege. auto's (toer): 1. J. G. Timmers;
2. A. Wessels; 3. A. Koenders. Motoren
(A-klasse): 1. E. Bijma. Motoren B-
klasse: l J. H. van Dijk. Motoren
toerklasse: 1. C. Radstake; 2. H. Hum-
melink; 3. H. Kroekenstoel. bromfietsen
toer: 1. W. Veerkate.

De poedelprijs werd gewonnen door J.
van Someren uit Ermelo 570 str. Door
de O.K. (sponsor van het Achtkaste-
lenweekend) was een beker beschikbaar
gesteld voor de beste prestatie van een
lid van "De graafschaprijders" Deze
beker werd in de wacht gesleept door
Bert Regelink.

Geslaagd
Voor het praktijkdiploma boekhouden
van de Ned. Associatie voor Praktijk-
examens slaagde mej. M. Gotink, werk-
zaam bij Administratiekantoor Vorden
B.V.
Voor het praktijkdiploma boekhouden
van de Ver. voor Leraren slaagde de heer
R. C. kl. Obbink, werkzaam bij de
Amro Bank te Zutphen.
Genoemde kandidaten werden opgeleid
door de heer D. Luichies te Gorssel.

Voor de folkloristische avond welke de
Vordense VVV organiseerde bij kasteel
Vorden bestond een grote belangstel-
ling. Sekretaris G.W. Eyerkamp verwel-
komde onder meer de 36 Amerikanen
die deze dagen te gast waren van de ring
Berkelstreek van Jong Gelre. De avond
werd verzorgd door de plaatselijke boe-
rendansgroep "De Knupduukskes" en
de boerenkapel "De Achtkastelendar-
pers". Deze kapel onder leiding van di-
rigent Joop Lauckhart zette de avond
muzikaal in met het spelen van de 'Acht-
kastelenmars", de Hooibergwals enz.

De Knupduukskes brachten een groot
aantal van de alom bekende boerendan-
sen waarbij het publiek werd uitgeno-
digd om mee te doen. Dit viel zeer in de

: smaak want met veel overgave werd de
"Drikusman" gedanst. Ook ging het he-
le gezelschap met mekare naor de Ker-
mis in Hoksebargen.

Tante Zus Klumper had zoals te ver-
wachten weer veel succes als "praotster"
Op humoristische wijze praatte zij het
programma aan elkaar.

Autocross wordt enorm spektakel
Meer dan honderd coureurs in actie op
terrein bij het Enzerinck
Veel favorieten aan de start
Het autocrossen is de laatste jaren in ons land en met name in deze regto enorm
populair geg^den. Vorden zal op zondag 6 augustus opnieuw kenn^Bunnen
maken metiRe spektaculaire sport. Het autocross-team Linde zal dan namelijk
voor de derde keer in successie dit grote evenement organiseren op h et terrein van
de familie Berendsen naby het Enzerh^k, waar ook de eerste cross werd gehouden.

Vele duizendte hebben het autocrossen
in Vorden rVfs gezien. Helaas viel het
evenement vorig jaar in het water door
de vele regenbuien, maar de organisato-
ren verwachten nu weer veel publiek.
Bestuurslid Jan Berenpas: "We zijn ook
grotendeels van het weer afhankelijk,
maar daarnaast hebben we het "neusje
van de zalm" wat betreft de deelne-
mers". Een en ander wordt georgani-
seerd in samenwerking met de Stichting
Autosport Oost-Nederland te Halle.
"We zijn al vele maanden bezig met de
voorbereiding" zegt Berenpas, die met
voorzitter Gerrit Veenhuizen en nog en-
kele enthousiastelingen het autocross-
team Linde hebben opgericht. Het ter-
rein bij het Enzerinck hebben zij dank
zij de bereidwillige medewerking van ei-
genaresse mevrouw van Lennep ter be-
schikking gekregen. In hun vrije tijd
sleutelen zij aan hun eigen wagens want
allen nemen ook deel aan verschillende
crosses.

De Stichting Autosport Oost-Nederland,
die alle steun van de autocrossers krijgt,
staat pal achter het amateurcrossen in
Oost Nederland. Zij zorgt voor eigen
juryleden, het keuren van de auto's voor
de aanvang der wedstrijden ten aanzien
van rijvaardigheid en snelheid. De cross
in Vorden telt mee voor het kampioen-
schap van Oost-Nederland, waarvoor al
wedstrijden zijn gehouden in Buurse,
Ruurlo, Halle, Warken, Noordijk, Loc-
huizen. Er komen na Vorden nog enkele
crossen o.a. te Doetinchem, Gendringen
en Bekveld.

Er komen op zondag 6 augustus meer
dan honder coureurs aan de start. Er
wordt in drie klassen gereden: de sport-
klasse, de standaardklasse en een klasse
voor plaatselijke rijders. Voor eigen
publiek zal de strijd tussen de plaatse-
lijke rijders het aankijken zeker waard
zijn. Er nemen onder meer deel: Bennie
lebbink (NSU), Tonnie Walgemoed
(NSU), Jos Schroër (VW), Peter Vlog-
man (VW), Klein Haneveld (VW) Wes-
selink op NSU en anderen. Zij zullen
acht ronden rijden. In de standaard-
klasse verschijnen liefst 73 coureurs aan
de start, die in zes series van 12 rijden.
Hieronder zijn de bekende Willem Bak-
ker uit Doetinchem die met zijn Volks-
wagen rijdt en favoriet is voor de titel,
die hij ook in 1977 won. Verder staan
hoog genoteerd Takkenkamp uit Zel-
hem, Appie Bosman uit Hengelo en niet
te vergeten de eigen Vordense leden
Gerrit Veenhuizen (VW) en B. Dim-

mendaal (VW), al deze auto^moeten
origineel zijn tot en met 1600M^notor-
inhoud en l carburateur. Dit is in tegen-
stelling met de sportklasse waarin men
allerlei "eigenbouwsels" aantreft.

In de sportklasse hebben 36 deelnemers
ingeschreven, die in drie series van 12
starten. Kanshebbers zijn Freddy Bak-
ker uit Doetinchem die met BMW
verschijnt en evenals Jannink uit Neede
(FORD) in de kopgroep zit. Reinderink
uit Haaksbergen (BMW) en Meulen-
kamp uit Noordijk met Ford zijn ook
niet "voor de poes". Plaatselijk favoriet
is Jan Berenpas zelf, die met zijn BMW
al enkele jaren trouwe deelnemer is. In
de "eigenbouwwagens" dus die meedoen
in de sportklasse mogen net zoveel
carburateurs worden gebouwd als men
zelf wil.

Stuurmanskunst, geen zenuwen en snel
reageren zijn drie belangrijke factoren
om te winnen. Er zijn vele prijzen
beschikbaar gesteld voor dit evenement
dat 's middags om l uur begint. De
organisatie is goed voorbereid; er zijn
diepe greppels gegraven ter beveiliging
evenals strobalen langs de kant. EHBO,
politie, brandweer enz. geven hun me-
dewerking. "We hopen dat het publiek
ons ook niet in de steek laat" zegt het
autocrossteam Linde. "Men kan verze-
kert zijn van spektaculaire wedstrijden,
met veel spanning en sensatie".

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Vakantiegangers
genoten van
Staringavond in de
Wildenborch
De Staringavonden die een paar maal in
het zomerseizoen in het kader van het
VVV programma worden georganiseerd
mogen zich in een steeds groeiende be-
langstelling verheugen. Zo was het ook
dinsdagavond nabij kasteel de Wilden-
borch weer gezellig druk. De weersom-
standigheden werkten natuurlijk daar
flink aan mee. De bezoekers genoten
van de wandeling naar het kasteel en
door het fraaie park. Nabij de kapel wer-
den de aanwezigen aangenaam bezig ge-
houden door ds. J. C. Krajenbrink die
vertelde en declameerde over de dichter
Staring. Johan Dolphijn vertoonde enige
films over onder andere de Wilden-
borch. Het ligt in de bedoeling om op 8
augustus nogmaal een Staringavond te
organiseren.
Achtkastelentocht

De Achtkastelenfietstocht beleeft ook
weer hoogtijdagen. Onder leiding van
oud-burgemeester A.E. van Arkel ver-
trokken woensdagmiddag zo'n 285 toe-
risten per fiets voor het maken van deze
circa 33 kilometer lange tocht.

Een inwoner uit het Zuid Limburgse
Brunsum, de 23-jarige J. W. G.,
momenteel met vakantie in Vorden is
door de politie bekeurd omdat hij
probeerde zangvogels te vangen.
In zijn woning werd hij hiervoor reeds
meermalen gesnapt. Agenten van de
rijkspolitieverkeersgroep uit Apeldoorn
zagen hem en een dertienjarige jongen
bezig in de bossen bij de Wientjesvoort-
seweg. Toen de politie het bos inliep
zagen zij dat G. met behulp van lijm-
stokjes, een opgezette vink en een band-
recorder die vogelgeluiden liet horen,
bediende om hiermee de vogels te
lokken. Hij ontkende eerst maar gaf
later toe dat hij probeerde de vogels te
vangen.

Ruim 2500 bezoekers bezochten park
landgoed de Wiersse
Hoewel de tropische temperaturen nu niet bepaald geschikt waren voor het
wandelen, waren er zondag toch nog ruim 2500 bezoekers op het landgoed De
Wiersse, gelegen tussen Vorden én Ruurlo. Eigenaar de heer E. Gatacre had
namelijk zijn park en landgoed voor de derde keer dit jaar opengesteld voor het
publiek. Een voordeel was dat men zijn auto heerlijk koel kon parkeren in de
schaduwrijke oprijlaan en langs de brede Wiersser Allee.

Een groot gedeelte van de wandelroute
liep trouwens ook door en onder het
eeuwenoude geboomte, waarbij een koel
windje het verblijf in het park en de
tuinen zelfs veraangenaamde. De be-
zoekers, die in de morgenuren - het park
was al vanaf tien uur geopend - de meest
aangename temperatuur aantroffen,
kwamen van alle windstreken. Veel uit
de nabije omgeving, de Achterhoek,
Twente en zelfs uit het westen van het
land. "Er zijn zelfs vrij veel mensen
geweest die voor de derde of vierde keer
kwamen "aldus de heer Gatacre, "ter-
wijl ook velen bij elke openstelling

komen".

Ook maandag hebben vele honderden
wandelaars de gelegenheid te baat geno-
men om het landgoed De Wiersse te
gaan bezichtigen. De toeloop was niet zo
groot als zondag, maar er waren toch
nog ruim 1800 bezoekers die de warmte
trotseerden. De tuin zag er erg fris en
verzorgd uit en men heeft zeker volop
genoten. Met behulp van eigen perso-
neel, de pachtersgezinnen, jachtopzich-
ters uit de omgeving en vele anderen
lukte het om alles in goede banen te
houden.

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
9.30 uur Ds. J. Veenendaal Jeugddienst
Onderwerp: Het geheim van de liefde.
19.00 uur Ds. W. Hoogendoorn uit
Zutphen.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
6 augustus 9.30 uur Ds. J. B. Kuhlemei-
er; 15.00 uur Ds. J. B. Kuhlemeier;
afscheid.

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur;
dinsdag 19.00 uur.
Spreekuur: Vorden 18.30 uur; woens-
dag, donderdag; Kranenburg 18.30 uur
Dinsdag , vrijdag

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
(alleen spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 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 dienstdoen-
de 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
maandagmorgen 7.00 uur Dr.
Wechelaer.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Warringa.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
W. M. E. Hamerlinck, Ulft. Tel. 08356-
1246; N. J. Edens, Vorden. Tel. 05752-
1453.

TAFELTJE DEK-JE
De hele maand augustus mevr. Gille,
tel. 2151; bellen tussen 8-9 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg, tel. 2003; Bellen
tussen 8.30 - 9.30 uur, en 13 - 13.30 uur.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
geopend; ma, di, wo, vrij 14.00-1730uur
do 10.00-1300 uur. di.av, vrij.av. 18.30-
21.00 uur. Woensdagmiddag voorlezen
van 14.00 -14.30 uur.

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.,

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8-
18 uur; zaterdags tot 16 uur. Op zon- en
feestdagen 's avonds en in de nacht kan
men aan de apotheekdeur bellen uitslui-
tend voor spoedrecepten.

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp
maandag, dinsdag en vrijdag van 9-9.30
uur. Spreekuur leidster gezinsverzorging
maandag en vrijdag van 9-9.30 uur in de
konsistoriekamer van de Geref. kerk,
Vorden, tel. 2129. Voor het maken van
afspraken is het kantoor te Hengelo be-
reikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345.

SPREEKUUR OGZO
inspecteur de heer Grootbod, telefoon
05753-1778, elke donderdag van 17-18
uur in het Groene Kruisgebouw.

BRAND MELDEN
Tel. 05700-16633 b.g.g. 05700-13333 •
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Blij en gelukkig zijn wij met
de geboorte van ons dochter-
tje en zusje

LINDA
Gerrit en Ria
Zweverink-ten Elshof
Cindy

7251 EC Vorden, 27 juli 1978
Burg. Galleestraat 34
Tijdelijk adres: Het Nieuwe
Spittaal, Warnsveld kamer
544.

Voor de vele blijken van me-
deleven ondervonden tijdens
en na het overlijden van onze
lieve moeder

Janna Willemina van Til
betuigen wij onze oprechte
dank.

Uit aller naam:
B. van Til

Vierakker, l augustus 1978
Koekoekstraat 8

AFWEZIG
N. J. EDENS
Tandarts

op woensdag 9 augustus
donderdag l O augustus
en vrijdag 11 augustus

Voor spoedgevallen tandarts
W. F. Haccou

Te koop: jongens- en meisjes-
fiets. Leeftijd 10-12 jaar.
Mispelkampdijk 14, Vorden

Te koop: jonge aardappelen.
Vordensebosweg 7, Vorden.

Te koop: z.g.a.n. stacaravan,
3 x 8 meter. Nieuwstad 45 ,
Vorden. Tel. 1283.

Te koop: z.g.a.n. bromfiets,
Puch, rafimpiral.
Zutphenseweg 80, Vorden.

Wil de jonge vrouw die zater-
dag morgen ± 11 uur gepar-
keerd heeft bij Koerselman
6659 bellen.

Te koop: 4 pits gascomfoor
voor Butagas, en + 250 meter
4 ad. kabel.
Staringstraat 4, Vorden. Tel.
05752-2780.
Te koop: Nieuwe aardappelen
„Parel" en Afrikanenplanten
A. Hissink, Heijendaalseweg
3. Tel. 1778.

Hulp gevraagd voor hele da-
gen in een gezin met 2 jonge
kinderen.
Mevr. Jansen van den Berg,
Christinalaan 16, Vorden.
Tel. 05752-1507.

Te koop:
- boerenkool,
- spruitkool,
- knolraap,
- prei,
- selderie,
- peterselie,
-sla
- en andijvieplanten

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

Te koop: l 2CV6
Februari 1977.
Vraagprijs 5700,-
's Avonds: 05735-1421.

Te koop nieuwe aardappelen
(parel) H. Snellink, Bekmans-
dij k 4, Vorden. Tel. 6876

Gratis kleurenvergroting
n X 18 en 13 X 13
Bij afhalen ontwikkelen af-
drukwerk
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden. Tel. 1301.

Te koop: snijbonen.
H. Weenk, Schuttestraat 12,
Vorden. Tel. 6659.

Te koop: dragende NL en
Groot Yorks BB zeugen en
Groot Yorks B + beren.
D. Lettink, Lieferinkweg l,
Vorden. Tel. 05753-1526.

Te koop: nieuwe aardappelen
(Parel) goede kwaliteit bij H.
v. Kouswijk, Okhorstweg 6,
Wichmond. Tel. 05754-793.

GERRIT GROOT ROESSINK
en
DINIEOLDENHAVE

gaan trouwen op vrijdag 4 augustus 1978

Vorden, Ruurloseweg 5
Hengelo Gld., Wichmondseweg 6
Toekomstig adres: Banninkstraat 33, Hengelo Gld.

Receptie van 15.45 tot 17.00 uur in Café-Rest. „Con-
cordia" te Hengelo Gld.

GERTIE BROUWER
en
HANNIE WAGENVOORT

gaan trouwen op vrijdag 11 augustus
om 14.30 uur in het gemeentehuis te
Twello.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.30 tot
18.00 uur in hotel "De twee Schimmels"
te Voorst.

Voorst, Binnenweg 18
Voorst, Hengelder weg 7

Toekomstig adres: Kruizemuntstraat l, Voorst

BENNY PATTYNAMA
en
DINIE HULSHOF

Wij gaan trouwen op vrijdag 11 augus-
tus a.s. om 14.30 uur in het gemeente-
huis „Kasteel Vorden" te Vorden.

Receptie van 19.00 tot 20.30 uur in Café
Restaurant „'t Wapen van 't Medler"
te Vorden.

Augustus 1978
Huygenstraat 57, Ede
Costa Ricadreef 1203, Utrecht

1953 1978

Inplaats van kaarten

Op maandag 7 augustus hopen wij met onze kinderen
en kleinkinderen ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

H. J. ARENDSEN
en
J. A. ARENDSEN

Vorden, Insulindelaan 24

Receptie van 16.00 uur tot 17.30 uur in zaal Smit,
Dorpsstraat te Vorden.

Inplaats van kaarten

Op vrijdag 4 augustus zijn wij 40 jaar getrouwd.
Wij vieren dit feest met onze kinderen en kleinkinde-
ren op vrijdag 11 augustus.

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 uur tot 17.00
uur in Zaal Smit, Dorpsstraat 10, Vorden.

A. VREEMAN
G. J. VREEMAN-ZWEVERINK

Grens weg l, Lochem.

Gesloten
van 10 t/m 25 augustus

Fa. G. Groot Obbink
Vorden

Op een Fongers fiets
BARINK - Nieuwstad 26

Zomeraanbieding
GYMSCHOENEN
Zwart met biezen f 6,65

BASKETBAL-
SCHOENEN f7,95

TRAININGSJACK
Met capuchon
Oranje of rood f 23,50

Helanca

TRAININGSPAK
Korenblauw of marine
met biezen f 52,50

Haast U, beperkte voorraad
Wapen- en sporthandel

Martens
itttdê dotltnffindl

Zutphenseweg 9, Vorden

Gemeente Vorden
Burgemeester en Wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis, dat zij voornemens zijn met inacht-
neming van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening juncto artikel 50, lid 8 der Woningwet vrij-
stelling te verlenen van de bepalingen van het
bestemmingsplan "Vorden, Herziening 1962" aan:
de heer A. G. Tragter, Zutphenseweg 85 te Vorden
voor het bouwen van een woonhuis aan de Zutphen-
seweg te Vorden.
De betreffende bouw- en situatietekening ligt vanaf
dinsdag 8 augustus 1978 gedurende 14 dagen voor een
ieder ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene
Zaken, ter inzage.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden
schriftelijk bezwaren tegen gemeld voornemen indie-
nen bij Burgemeester en Wethouders.

Vorden, l augustus 1978

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
de locosecretaris, deburgemeester,
S. Kulsdom Mr. M. Vunderink

Bejaardentocht 1978
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 Duitsland, een klein eindje over de grens Emme-
rik.
't Is weer een geheel verzorgde reis, lunch en diner op
de boot met de bekende consumpties.
In Emmerik is gelegenheid om ong. 2 uur te winkelen.
Deze boottocht zal plaats vinden op maandag 28 aug.
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 20aug. bij:

Boersma, Dorpsstraat, tel. 1553
Eijerkamp, Zutphenseweg 16, tel. 1386
Hassink, Raadhuisstraat, tel. 1332

Namens het Comité:
G. Remmers, voorzitter

P.S. Indien geen geldig paspoort, dan met de opgave
de namen van de deelnemers voluit datum van ge-
boorte en plaats van geboorte, dit in verband met de
gezamelijke pas.

Als u geen vervoer hebt, wordt hierin voorzien.

EMPO
RIJWIELFABRIEK
VORDEN

Gevraagd

chauffeur
die tevens bereid is magazijn-
werk te doen.

Sollicitaties zowel schriftelijk als
mondeling aan:

Afdeling Personeelszaken,
Enkweg 17, Vorden. Tel. 1241

EMPO

De goedkoopste
persoonlijke lening

bedrad
5.000

10.000
12.500
15.000
20.000

maandelijkse bedragen
36

167
325
404
483
644

48
132
255
317
378
505

60
115
213
265
316
421

72
104
196
245
293
388

96
86

161
201
241
318

De goedkoopste 2e hypotheek

j
Gevolr

Pee
Deventerst

Apeldoorn
Tel.055-26,

maandelijkse termijnen
bedrag
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000

72
190
370
549
729
908

96
105
300
AAA
r̂"̂ ^

589
734

120
134
258
382
505
629

nachtigd Financieringskantoor

*k en De Heus
raat 84 hetGulik12

Vorden
3613 Tel. 05752-2230

l
BI J BRONS:

en dat is erg goedkoop!
een buitenkansje om uw linnenkast weer eens aan te vullen 1

nieUW1. pu a' volop, machtig
mooie kinder,

SCHOOL
TRUIEN
ingebreide patronen

J W - NIEUW - NIEUW - NIEUW- Ml
leuke meisjes
OVERGOOIERS
mét borduur!

GRIJP UW KANS!
katoenen en badstof
DAMES ZOMER
JAPONNEN

HALVE PRUZEN

NIEUW! voor zo tussendoor;

DAMES
ROKKEN
met zijsplit en knopengarnering
fraaie uni kleuren

van bekend merk!
T/NA/M geweldige mooie partij

SOFT a-H-s
B cup

'maten 75/9(

in lingerie-kleuren

pastelkleurige
ajour dames

SLIPS
Ovoor;

effen gekleurde en
gedessineerde

DAMES
SLIPS

149

NIEUW! type half
wollen gemeleerde
KINDER
CAMISOLES

1 98••00
met
mouwtje

NIEUW!
gemeleerde

NOORSE
SOKKEN
maat 101/2 t/m 12

2 98•*JO

A O A O

IKT ALBERS, Nieuwstad 5, Vorden.

128 FILIALEN DOOR HEEL NEDERLAND

Accountantskantoor Gelderland
Zaadmarkt 95 Zutphen

WIJZIGING ZITDAG TE VORDEN
Vanaf 16 juni 1978 wordt in Vorden

wekelijks zitting

gehouden en wel elke vrijdag van 8.00-12.00
uur in het nieuwe

Dorpscentrum

indien gewenst kunnen vooraf telefonische
afspraken gemaakt worden.

Daarvoor kan gebeld worden 05750 -13440.

Dit is toch wel een

voltreffer
van Helmink

Een gehele woning

gemeubileerd voor slechts

3750,-
l

Daarvoor heeft u:
een bankstel met een nieuwe moderne stof,
eethoek 120 x 80 met schuiftafel zwart essen,
een modern wandmeubel 2,50 breed zwart es-
sen, een salontafel en een grenen slaapkamer
met bruine spots in de bovenbouw.

ONDANKS DE PRIJS TOCH KWALITEIT

HELMINK
Zutphenseweg 24, Vorden. Tel. 05752-1514



Twaalfuurtje
met Brood

Thuis op tafel of in 't trommeltje op het
werk: brood is een heerlijk middagmaal.

Mits
Mits u de moeite neemt naar een goede
bakker te stappen en minder soortvast
broodschappen te doen. Dus gewoon bij
uw Echte Bakker een keus doen uit al
die tientallen soorten brood, vandaag 'ns
dit en morgen dat. Er is zóveel te avon-
turieren bij een Echte Bakker

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

*YOTA TOYOTA TOYOTA TÖYótA tOVÖTA TÓYQTA TOYÖ

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

2 jaar volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzi-
ne en diesel) 100.000 km.

TOYOTA Cressida 2000 De Luxe 1978
TOYOTA 1000 De Luxe '. 1976
TOYOTA 1000 De Luxe 1977
TOYOTA Corolla 30 5-deurs Stationcar . 1977
TOYOTA Coralla 30 Hardtop Coupé.. 1976
TOYOTA Carina 1600 De Luxe 1976
CITROEN 2CV6.. „_. 1977
CITROEN Dyana 4.... 1973
CHRYSLER 180 1973
DATSUN 120Y De Luxe
met nieuwe gasinstallatie December 1976
SIMCA 1100 LS 1972
SIMCA 1000 GLS — — • •1972

MAZDA 818 Coupé 1976

Erkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle.
OFF. TOYOTA-DEALER voor de gemeenten
Hengelo - Ruurlo - Vorden

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOY01

administraties
verzekeringen

dorpsstraat 20 - vorden
05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens

verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

Regenkleding
jacks - broeken - poncho's

Kleuren: oranje, geel, groen,
licht en donker-blauw

LEDERWAREN

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

WV Zomerprogramma
1978
V.V.V. KANTOOR
Dorpsstraat 4, telefoon 05752-1342
Geopend: Dagelijks van 8 tot 18 uur; woensdags van
8 tot 12̂  uur; zaterdags van 8 tot 16 uur.

ELKE WOENSDAGMIDDAG:
Achtkastelenfietstocht onder deskundige leiding.
Vertrek om 13.30 uur vanaf het marktplein. De kosten
bedragen f 2,- p.p. beneden 16 jaar f 1,--. Te
beginnen woensdag 14 juni, laatste tocht 30 augus-
tus.
Bij de plaatselijke rijwielhandelaren zijn fietsen te
huur. Barink tel. 1274; Kuypers tel. 1393; Tragter tel.
1256.
Bij slecht weer zal er voor een alternatief gezorgd
worden, in de boerderij bij Kasteel Vorden.
ELKE MAANDAGAVOND:
Avondwandeling onder leiding, langs de mooiste
plekjes van Vorden. Vertrek vanaf het Marktplein om
19.30 uur. Kosten f 1,-- p.p. Te beginnen maandag
26 juni, laatste wandeling 7 augustus.

ELKE DONDERDAGAVOND:

avondwandeling op het landgoed Den Bramel onder
deskundige leiding van de heer Terpstra, om 19.30
uur verzamelen op de oprijlaan van het kasteel. Te
beginnen 29 juni kosten f 2,- per persoon.

BEZICHTIGING PINETUM (landgoed de Belten)
Particuliere pijnbomen verzameling van 1500 ver-
schillende soorten. Rondleiding door de eigenaar J hr.
Mr. Feith. Beperkte deelname. Opgave bij het V.V.V
kantoor. Kosten f 2,50 per persoon. Geen kinderen
jonger dan 12 jaar. Geen honden, ook niet aangelijnd.
Catalogi è f 5,00 verkrijgbaar bij het WV-kantoor.
Data: 9 en 23 juni, 7 en 21 juli, 4 en 18 augustus, 1 en
15 september. Aanvang 19.00 uur.

ZONDAG 6 AUGUSTUS:
Grote autocross op terrein aan de Van Lennepweg.

DINSDAG 8 AUGUSTUS:
De welbekende Staringavond in de kapel op de
Wildenborch. M.m.v. Ds. Krajenbrink en de heer
Van Roekei uit Zelhem. Zie dinsdag 25 juli.

ZONDAG 13 AUGUSTUS:
Aanspanning "In de Reep'n, Vorden e.o. "Kaste-
lentocht voor aanspanningen met historische rijtui-
gen.

Er zijn twee adrAen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Oafé-Reataurant

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. 6634

INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V
U HQ rV

M E U B E L E N

Zutphenseweg 24

VORDEN
Fel. 05752-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

Voor een
zeer persoonlijke

bediening op 1600 m2

meubeltoonzaal

Extra voordelige
aanbiedingen
Grote bloemkool 9o

Perziken per kilo 229

Grote komkommer 69

Yellows handappel per k i lo . . J 69

^3951 bos trosanjers

M. i. v. 7 aug. zijn wij op maandagmor-
gen

gesloten

Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

ZOMERMARKT
vrijdag 4 augustus 1978

Op de a.s. vrijdag te houden zomermarkt vindt u een uitge-

breide sortering

huishoudelijke- en
andere artikelen
Degenen, die de markt bezoeken en de bon ingevuld met
hun naam, adres en woonplaats in de bus deponeren,
dingen mee naar één van de waardevolle prijzen, beschik-
baar gesteld voor de bezoekers van deze markt.

De prijzen zullen precies om 11.00 uur v.m. worden

uitgereikt.

DE PRIJZEN DIENEN OP DE MARKT
IN ONTVANGST TE WORDEN GENOMEN

Bonduidelijk en volledig invullen, uitknippen en in de bus deponeren

l Naam:

Adres:

Woonplaats:

De Vordense markt... altijd een bezoek waard!!!

Zondag 6 augustus

Grote
autocross Vorden

bij het Enzerinck

Plm. 100 coureurs in actie!

Sport- standaard- en plaatselijke rijders

Onder auspiciën Autosport Oost-Nederland

Aanvang 13.00 uur

TAPIJTAANBIEDING
SLAAPKAMERTAPIJT 400 cm breed. Vanaf 39,50

WOONKAMERTAPIJT 400 cm breed. Vanaf 49,50

KEUKENTAPIJT 200 cm. Breed. Vanaf 29,50

WOLLEN TAPIJT (berber) 400 cm. breed. Nu 149,00

Wooncentrum Teunissen

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

Te koop: hooi en stro, ^üit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Em meioor d
Onderduikersweg 30c, N.O.P.
tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of 05618-
214. .

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 2Vi uur. - ;".

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverbeidsweg 4, Vorden

Drogisterij

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
Drogisterij

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

w

Te koop: tweede hands- en

demonstratie motormaajers.
Fa. Gebr. Barendsen,

Zutphenseweg, Vorden.

ADMINISTRATIEKANTOOR
VORDEN B.V. Dir. B. H. J. deRegt

VOOR EEN DESKUNDIGE VERZORGING
VAN UW GEHELE ADMINISTRATIE

Als U problemen hebt met Uw boekhouding, dan verwerken wij die graag voor
U per computer. Wij kunnen U snel, zo nodig zeer snel, informeren over de
stand van zaken.
Als U problemen hebt op belastinggebied, dan zal één van onze belastingspeci-
alisten U graag van dienst zijn.

Als U over een andere ondernemingsvorm denkt, bijv. aan een B.V., dan be-
schikken wij over een zeer ruime ervaring in het opzetten daarvan.

Speciaal voor het begeleiden van Uw zaak beschikken wij over een organisatie-
deskundige, die met U meedenkt.

Kortom: bel eens op, wij komen graag vrijblijvend langs.

Ruurloseweg 21, Vorden. Tel. 05752-1485



Donderdag 3 augustus 1978
40e jaargang nr. 22 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Jong Gelre Vorden blijft aktief
Druk programma voor komende maanden
De plaatselijke afdeling van Jong Gelre, heeft de laatste maanden een grote toe-
vloed van nieuwe leden te verwerken gekregen. Men zit duidelijk "in de lift".
Ondanks de vakanties heeft het bestuur toch weer een druk bezet programma rond
kunnen krijgen voor de komende maanden.

Op zaterdag 5 en zondag 6 augustus
houdt men een uitwisseling met Simpel-
veld (L.). Hier blijkt een grote animo
voor te bestaan. Op vrijdag l september
wordt een klein feestje "gebouwd" ter
ere van het Zeskamptoernooi jl. Dit
wordt gehouden in het nieuwe jeugd-
honk van het Dorpscentrum. De heer
Pardijs zal een door hem gemaakte film
van de Zeskamp vertonen. Op vrijdag
15 september wil men een trekkerbehen-
digheidswedstrijd voor heren organise-
ren en voor de dames een pannekoek-
bakwedstrijd. Waar her precies gebeurd
is nog niet bekend. Deelnemers kunnen
zich voor 30 augustus opgeven bij het
bestuur.
Op 6 oktober wordt er een dropping
gehouden met vertrek bij hotel Bloe-
mendaal.

Op 3 en 4 november worden de grote
feestavonden gehouden, waarvan op 3
november in samenwerking met de
GMvL te Vorden en de Bond van Plat-
telandsvrouwen. Na aflooop van het
toneelstuk is er dansen met de gebr.
Kamperman. De zaterdagavond 4
november wordt geheel verzorgd door
Jong Gelre met medewerking van het
orkest "Take it Easy". Beide avonden
worden naar alle waarschijnlijkheid

gehouden in het Dorpscentrum te
Vorden.

Op 24 november wordt in hotel Bloe-
mendaal de ledenvergadering gehouden,
waarop de bestuursleden Peter van
Asselt, Johanna Berenpas en Ans Rue-
sink aftredend en herkiesbaar zijn. Na
het huishoudelijk gedeelte wordt voor
de leden gratis een film gedraaid.
In december wordt er weer een schiet-
avond gehouden voor de heren en voor
de dames een knutselavond. In het win-
terseizoen zal voorts elke maand, om
om de drie weken de volleybalsport
kunnen worden beoefend in de sport-
hal. Men kan zich voor deelname opge-
ven bij Henk Ruesink. De contributie
zal volgend jaar moeten worden
verhoogd tot ƒ 20,-. omdat de afdracht
per !id aan het provinciaal secretariaat
ook hoger wordt.

Omdat de laatste jaren op de provinciale
activiteiten nogal wat "zwarte leden"
meededen, is op de algemene leden
vergadering besloten over te gaan tot
uitgifte van lidmaatschapspasjes. Elk lid
krijgt dan een pasje (stamkaart) met
eigen pasfoto erop, elk jaar komt er ook
een nieuwe contributiekaart, die hierbij
hoort.

Bondsploeg Heure en jeugd van Bekveld
winnaars by touwtrekkampioenschappen
De bondsploeg van Heure uit Borculo uit de 640 kg. gewichtsklasse is gisteravond
winnaar geworden tijdens de touwtrekwedstrijden om de Grote Prijs van Vorden.
Door de plaatselijke touwtrekvereniging Vorden waren deze traditionele wed-
strijden georganiseerd in samenwerking met de VVV, die dit evenement telkenjare
in haar zomerprogramma heeft opgenomen.

In tegenstelling tot andere jaren had
men ditmaal geen plaatselijke ploegen
geëngageerd, maar louter bondsploegen

die lid zijn en meetrekken in de zomer-
competitie van de Nederlandse Touw-
trekkers Bond. Er werd aan deelgeno-

men door zeven achttallen uit de 640 kg.
klasseen vier jeugdploegen. Bij de jeugd
haalde het Hengelose Bekveld de meeste
punten en werd daardoor kampioen
1978.

Namens de VVV sprak de heer W.
Kamperman een welkomstwoord tot
ploegen en gasten, waarna Vorden-
voorzitter Jan Knoef voor de microfoon
begeleidend commentaar gaf. Een groot
aantal bezoekers, waaronder vele toe-
risten, maakten hier voor het eerst
kennis met de keiharde en onvervalste
touwtreksport, zoals die ook in landelijk
competitieverband wordt gehouden. Het
terrein, gelegen nabij de Vordense ten-
nisbanen, leende zich uitstekend voor
het toernooi, want "gaten" konden bijna
niet worden gemaakt. Dat vele ploegen
dit toernooi min of meer hadden benut
om - tussen de bedrijven door in verband
met het tijdelijk stopzetten van de
competitie - nog eens een pittig partijtje
te trekken, bleek vooral in de 640 kg.
klasse. Heure had kennelijk een knappe
ploeg van 'zware' jongens, en haalde
ongeslagen de eindstreep. Zelfs Bekveld
en Eibergen beten in het zand voor de
Borculose ploeg, die goed op dreef was
en alleen tegen Noordijk een gelijkspel
trok. Bekveld uit Hengelo ook een der
sterke ploegen verloor alleen van Heure
en klasseerde zich uitstekend als tweede.

De wedstrijden die aanvankelijk gearbi-
treerd werden door de heer Eveleens,
stonden na tien trekbeurten onder lei-
ding van Joke Spekman, die zich uit-
stekend kweet vna haar taak als vrouwe-
lijke arbiter. Eibergen, dat sterke ploe-
gen in de bondscompetitie heeft viel wat
tegen en had kennelijk in verband met
vakanties niet haar volledige ploeg ter
beschikking. Noordijk was in puike
conditie en haalde met gering verschil
met de koplopers toch een derde plaats.

De eindstand werd tenslotte: 640 kg.
klasse: 1. Heure, Borculo 11 p. 2.
Bekveld, Hengelo 10 p. 3 Noordijk
Neede 9 p. 4. Vorden 6 p. 5. Octopus,
Nieuwveen 4 p. 6 Eibergen en EHTC
beide met l punt.
Bij d^^igd bleken Bekveld en Vorden
de sw^te ploegen; de jongens van

Eibergen - de meesten waren een "kop"
kleiner dan de Vordense en Bekveldse
jeugd - moesten uiteraard aan het
kortste eind trekken. Uitslagen: Jeugd-
klasse: 1. Bekveld Hengelo 6 p. 2.
Vorden 4 p. 3 EHTC, Eerbeek 2 p. 4.
Eibergen O p. Tegen tien uur was het
toernooi ten einde, nog net voordat het
"grote licht" uit ging, zoals een toe-
schouwer opmerkte. De heer Kamper-
man dankte namens het VVV-bestuur
voor de sportieve wedstrijden, de uit-
stekende leiding en hoopte ook in de
komende jaren een beroep op de touw-
trekkers te mogen doen. Voorzitter Jan
Knoef reikte hierna met een toepasselijk
woord aan de leiders van de desbetref-
fende ploegen de bekers uit.

Augustus
16 Bloemschikcursus Nutsfloralia

Augustus
5 Jeugdwedstrijd ,,De Snoekbaars"

16 Bloemschikcursus Nutsfloralia
23 Bloemschikcursus Nutsfloralia
26 Wedstrijd „De Snoekbaars"
30 Bloemschikcursus Nutsfloralia

September
3 Wedstrijd „De Snoekbaars"

15 Tentoonstelling Nutsfloralia Hotel
Bakker

16 idem
17 idem

Wist u ook
dat u kunt
adverteren

in de edities
Ruurlo

of Hengelo
voor

HALF GELD'm.

Bi'j ons in d'n Achterhook
't Zal owluu alwel opevall'n wean hoo goed de mensen 't in de vekansie heb
ehad a'j ze zo us tegenkomp at ze pas weer in huns bunt. Vehalen oaver 't
goeie weer en de volle schik die ze heb ehad. Niks gin narugheid of ruzie,
alles koek en ei. 't Is dan altied aardug um un maond later nog us weer
oaver diezelfde vekansie te beginnen en dan krie'j vake heel wat anders te
heurn. Zo ging 't mien ok met Harm van 't Hietland. Veur veertien dage
trugge net veur onze vekansie, ha'k um 's oavunds nog opebeld um te
heurn hoo 't egaon was. Daor was nogal wat reagen evall'n in die tied maor
dat had eur neer edeerd. Z hadd'n volle schik ehad en 't was allemaole
goed bevalin. Harm was t'r gewoon van in de wolken a'j um heurn prooien
maor dat kon ok kommen van 't afscheidsdiner [inclusief de neudugge
pils] dat zee bij Nico hadd'n gebruukt. 't Vewondren mien wel un betjen
want ik hadde d 'r nogal un zwaor heuftoo 'k van zien plannen heurn. Veur
't eerste nommen zee kenussen vaneur met. Harm had zich un
achpesoons-bungalotente ekoch en now wolle d'r ok ach man in hemmen.
Harm met zien vrouw en twee kinder en zien kennus van 't zelfde. Harm
von dat veural 's aovunds volle gezellugger. A 'j met zien vieren wazzen ko'j
nog us un pötjen kaarten en i'j hadd'n ok nog us wat te proaten. D'r bunt
now eenmaal luu die as man en vrouw allange met mekare uutepraot bunt
en dan neet met zien tweeën kont wean zonder tillevisie. Pesoonluk he'w
daor niks gin las van. Wij wandelt in onze vekansies nogal volle en dan
zitte wij 's aovunds um negen uur al un pötjen te gapen dat 't neet mooi
meer is. Zo muu as un hond ligge wij um goed half tiene dan al vake in
bedde zonder d'r an te denken da'w van veschillendgeslachte bunt, maor
dat kan ok wel deur de leaftied kommen. Moch ut soms un keer veur-
kommen dat t'r um die tied nog praotvolk zit dan wet mien vrouw ze de
deure wel uut te kriegen. At zee zeg: "Kom Leestman, wij mot nao bedde
want de mensen wilt nao huus", dan snap ze meestal wel wat de bedoeling

Maor goed, gisterenaovund leep ik Harm weer tegen 't lief. Wij kwammen
met 't praoten weer op de vekansies trechte en too heurn ik 't wel un betjen
anders as kots. Harm zol zich nog wel effen bedenken veur hee weer met
Gart-Jan Lansman en zien gezin op vekansie ging. Op Gart-Jan zelf had e
dan wel niks an te marken maor die blagen. Die waarn ok wel zo knetter
vewend in huus, daor was gewoon niks met te beginnen. Hele dage maor
drammen um petat en ijsjes. Brood etten deijen zee 's morgens neet maor
um negen uur vroagen zee al um nuts of ander suukela-grei wao'j wel
dikke maor neet better van wod. En zien vrouw, den stond hele dage veur
de spiegel. A 'w 's aovunds afsprokken um 'n anderen margen um negen
uur argens hen te gaon dan wier ut deur eur altied wel tien uur. Eers nog
lipstick hier en un poeiertjen daor, 'n schilder zol d'r haos dagwark an
hemmen, 't Lek wel of zee elke dag nao de schouwburg ging. Zo ene ko'j
gewoon net bi'j ow hemmen, teminste neet in de vekansie.

"Dus i'jgaot volgend jaor maor neet weer met eur met?" "Gin denken an,
'k maaie nog liever tien scheppels zaod met de zich as weer met eur op
vekansie". En zoat 't Harm egaon is zal t 'r wel meer oaverkommen bi'j ons
in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Familiedrukwerk
Geboorte-, verlovings- en trouwkaarten

alsmede uitnodigingskaarten

o

Briefpapier, enveloppen, rekeningen, folders,

enz, enz.

offset - boekdruk
n n



Wegens vakantie
gesloten
van maandag 7 augustus
t/m zaterdag 19 augustus

Maandag 21 augustus zijn we weer
open

WARME BAKKER

OPLAAT
Dorpsstraat 11, Vorden.

Vordense marktloten
voor wederverkopers van 3
t/m 19 augustus verkrijgbaar
bij:

A. Boers
Stationsweg 17 te Vorden.

Monuta Stichting
Voor Uw laatste eervolle verzorging

A. G. Berendsen, Christinalaan 6, Vorden.
Tel. 1844

Wenst U inlichtingen over de eervolle
verzorging en unieke verzekeringsvoor-
waarden van de Monuta Stichting?

Schrijf dan Uw naam en adres op een envelop (geen
postzegel) en richt die aan

MONUTA STICHTING
Antwoordnummer 35, Vorden.

Tegen een kleine
vergoeding een heel jaar rijden
onder risico tffa Av*^1

vtv 0000
Ons occasionaanbod:

GOLF EXTRA
Sign. groen. 48.000km. juli 1975 8500,00
AUDI 50 LS + Achter wisser
Oranje. 67.500 km. November 1974 7400,00
OPELREKORD1900L
4 drs. Br. metallic. 50.000 km. Dec. 1975 .. .9750,00

, CITROEN DYANE 6 Confort
' Beige. 17.000 km. Maart 1977 7350,00
DATSUN CHERRY120A
Geel + Vinyl dak. 21.000 km. Dec. 1976.... 8450,00
AUDI 80 LS
Marinogeel. 60.000km. Juli 1976 11.250,00
AUDI 80 GL
Bruin. 53.000 km. Januari 1973 5950,00
AUDI 80 LS
Groen. 70.000 km. April 1973 5800,00
VW PASSAT LS Variant
Marino geel. 100.000 km. Juni 1974 6900,00
VW PASSAT Extra
Sign. groen. 70.000km. Mei 1975 8950,00
VW GOLF + Achterruitwisser
Sign. rood. 13.000 km. April 1977 13.600,00
VWGOLFS
Geel. 80.000 km. Oktober 1974 7.100,00
VW GOLF L
Marinogeel. 68.000km. Mei 1975 8900,00
VW GOLF L
Rood. 53.000km. November 1974 8000,00
VWGOLFLS
Groen. 58.000 km. Augustus 1974 8200,00
VW GOLF L DIESEL + Schurfdak + vinyldak
+ achterr.wisser 79.000 km. Mei 1977.13.600,00
Wisselende voorraad VW Kombi's met zit-
tingen en bestelwagens in diverse kleuren en
van diverse bouwjaren.
Alle types GOLF uit voorraad leverbaar (extra,
L, S, LS). 1 augustus 1978 prijsverhoging van alle ty-
pes VW + Audi

Vakantieaanbieding
Audi 60 - VW Kever - Simca 1100

TEGEN SPOTPRIJZEN

UwVWen
Audi-dealer

Autobedrijf
HUITINK
Dorpsstraat 14-16

RUURLO
Telefoon 05735-1325 HUITINK

AUTOBEDRIJF-RUURLO

0000 Goed gegarandeerd
dus gegarandeerd goed

Profiteert nog van de
LAATSTE ECHTE KOOPJES
uit onze OPRUIMING

RUURLO

Vrijdag koopavond. Woensdag de hele dag open. Maan-
dags gesloten.

H ENGELO(GLD)TEL.O5753 -1461

Dansen
6 augustus

Musketiers
4 BARS VOL GEZELLIGHEID

NU OVERAL AIR-CONDITIONING

Assistent
kantoorbeheerders
Voor enkele van onze kantoren
in de omgeving van Zutphen
zoeken wij jonge mensen voor
de functie van assistent
kantoorbeheerder.

Na een inwerkperiode, welke
deels zal plaatsvinden op het
moederkantoor, zullen zij belast
worden met de dagelijkse
werkzaamheden op het kantoor,
het onderhouden en uitdiepen
van contacten met onze relaties
en het vervangen van de
beheerder bij diens afwezigheid.

Voor deze afwisselende functie
met doorgroeimogelijkheden
naar bijv. beheerder vanden
eigen kantoor of een ^P
specialistische functie op een
groter kantoor, zoekenMk
commercieel ingestelde^pensen
met een HAVO- of MEAO-
diploma en bij voorkeur

ervaring in het bankwezen.
Leeftijd ± 20-25 jaar.

Een psychotechnisch onderzoek
maakt deel uit van de selectie-
procedure. De uitslag van dit
onderzoek kan voor rapportage
aan de bank met het bureau
besproken worden.

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de heer
R. J. H. M. Heller, telefoon
05750 - 1 08 55, toestel 53.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt
u sturen naar de Amro Bank,
afdeling Personeelzaken,
Houtmarkt 68 in Zutphen.

amro bank

Tijdens de laatste opruimingsdagen van
deze week, gaan alle restanten tuinmeubelen weg
met een korting van

10% Haast U

HELMINK
Zutphenseweg 24
Vorden
Tel. 05752-1514

Waarom zou u uw trouwdag, die zo romantisch begint
in het gerestaureerde kasteel, niet in dezelfde stijl
voortzetten in „'t Pantoffeitje"? Voor de prijzen hoeft u
het zeker niet te laten . . .

bodeaa

Airconditioned Vorden - Telefoon 05752-1519 of 1770

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Schooltassen
een fantastische kollektie
in voorraad.

LEDERWAREN

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

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

heden zowel nieuw als onderhoud:
•

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof, Pieter v. Vollen hoven l. 8 Vorden, Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532

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

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553.

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301.

Kunstgebittenreparatie
DROGISTERIJ

TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden. Te-
Iefoon2219.

SUPER
nog weer goedkoper, dan
u denkt.
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

Voor al uw binnen
en buiten zonwering

Ruurlo 05735-2314 ALUMINIUM
JALOUZIEEN
breed 150,
hoog 150 62,-
IDEM
250 breed,
180 hoog.. 106,-

ZEER SNELLE
LEVERING

N. Klasse zonwering

ZONWERING-INDUSTRIE
Spoorstraat 37, Dieren

ALUMINIUM
ZONNESCHERMEN
breed 200,
uitval 110 .

IDEM
breed 300,
uitval 110 .

295,

425,

aufju
Occasions door inruil verkregen:
FIAT 850 groen
FIAT 850 Special, rood
FIAT 127, rood
FIAT 127, rood, geel
FIAT 127, 3 deurs, grijs
FIAT 127 special, 3 deurs, rood
FIAT 127 special, 2 deurs, grijs metallic
FIAT 127 rood, 15.000 km
FIAT 127 geel, 20.000 km
FIAT 127 3 deurs, groen
FIAT 128 N, 2 deurs, rood, 12.000 km
FIAT 128 N, 2 deurs, rood, 20.000 km
FIAT 128 CL, 2 deurs, groen, 20.000 km
FIAT 131 Special, 2 deurs, 1300 cc, rood
FIAT 131 special, 2 deurs, 1600 cc, oranje
VW 1200, oranje
DAF Marathon 1300 cc
FIAT 124, 30.000 km, groen
SIMCA 1301 Special, beige
CITROEN 2 CV4, geel

1970
1972
1971
1972
1973
1975
1975
1977
1977
1976
1976
1977
1976
1975
1977
1974
1973
1973
1969
1971

AANBIEDING DEZE MAAND:
L AD A 1200, geel Ie eigenaar, 4 deurs
60.000 km., 1976 ƒ4750,-

1. De Bovag-garantie

2. De Fiat garantie

3. Omruilgarantie
6 maanden

Autobedrijf TEGER
Ruurlo - Stationsstraat 18 - Telefoon 05735-1426
Onze showroom en magazijn zijn elke dag ge-
opend van 08.00 tot 21.00 uur.

[autoccaiion


