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Feestelijk orgelconcert in Vorden
Een weliswaar klein, maar goed luisterend gehoor heeft dinsdagavond j.I. de
organist Christiaan Ingelse uit Rijswijk (geboren in 1948 te Haarlem) horen spelen
op het Loman-orgel in de Hervormde Kerk te Vorden. Zijn gedegen opleiding stond
er "borg" voor dat een vaardig, veelzijdig orgel-kunstenaar naar de Gelderse
Achterhoek gekomen was.
Christiaan Ingelse studeerde namelijk
orgel bij Piet van Egmond, Adriaan
Engels, Wim van beek en barend
Schuurman. Hij behaalde achtereenvol-
gens de akte orgel-B in 1973 en ook
orgel-C in 1975. Toen ontving hij ook de
Nicolai-prijs en de zilveren Rockmedail-
le. Vervolgens studeerde Ingelse te We-
nen bij Prof. Tachezi en bij Gustav
Leonhardt in Amsterdam. In 1977 vond
de openbare prestatie plaats van de Prix
d'Excellence in de Grote of St. Jacobs-
kerk in Den Haag.
Het was opvallend dat hij voor het
concert op het Vordens kerkorgel orgel-
weken gekozen had die zeer goed
speelbaar waren op dit fraaie,maar toch
niet grote orgel. Zo speelde hij van
Francois Couperin: Offertoire sur les
grands jeux. Van Girolamo Frescobaldi:
Toccata per l' Wlevatione. Goed speel-
baar op het genoemde orgel en ook zeer
goed gespeeld werden ook: het Choral
mit 9 Partiten:"Was Gott tut, das ist
wohlgetan" (Johan Pachelbel) en de twee
koraalvoorspelen van Joh. Seb. Bach:
"Aus tiefer Not schrei ich zu dir" en
"Allein gott in der Höh sie Ehr".
Speels-luchtig danste ook de muziek van

Wolfgang Amadeus Mozert door het
kerkgebouw: "Andante Für eine Walze
in eine kleine Orgel". Na Voluntary no. 8
van John Stanley werd magistraal-feeste-
lijk vertolkt een werk van Georg Böhm:
Praludium, Fuge und Postludiim in
g-moll.
Bij de opening en verwelkoming deelde
Ds. Krajenbrink mee, dat er in het
Zomerprogramma van de Vordense
V.V.V. ook dit jaar weer een drietal
orgelconcerten opgenomen is. De vol-
gende orgelbespelingen zullen zijn op
a.s. dinsdag 11 juli (Organist Ton
Zwartkruis uit Deventer, samen met
Ginie de Noord, fluit en Rob Zwennis,
trompet) en op dinsdag l augustus: Dirk
Jansz. Zwart uit Rotterdam. Hij maakte
ook van de gelegenheid graag gebruik
om de Kerkvoogdij van de Hervormde
gemeente hartelijk te danken voor het
beschikbaar stellen van orgel en kerk en
ook de koster werd dank gebracht voor
zijn altijd doorgaande hulpvaardigheid.
Rest ons nog te vermelden dat Mevrouw
Ingelse haar man behulpzaam was bij de
registratie en dat er na het concert
genoeglijk koffie gedronken werd in "De
Voorde".

toernoor eibergen, vorden-jeugd en bek
veld goed op dreef
Met het vorderen van de bondscompetitie touwtrekken wordt de spanning in
verschillende klassen groter. Op het jl. zondag in Aalsmeer door de TT V Sportzicht
gehouden zesde bondstoernooi van de Nederlandse Touwtrekken Bond was het
duel tussen de beiden koplopers Heure uit Borculo en TC Twente uit Almelo het
hoogtepunt in de 720 kg. klasse.

De ploeg van Goossens c.s. won met
gering verschil en werd winnaar van het
dagklassement, terwijl Heure eervol
tweede werd. Met de nog resterende twee
toernooien voor de boeg hebben de
Borculoërs nog altijd een kostbare voor-
sprong van zeven punten op hun rivaal.
Met de beide anderen kandidten: Bek-
veld en Eibergen hoeft men geen reke-
ning meet te houden, zij staan te ver
ach* A het klassement.
Op dit touwtrek-evenement dat ook door
regen werd geteisterd waren praktisch
alle Achterhoekse en Twentse achttallen
present. In de 560 kg. klasse ging de
strijd tussen Bekveld uit Hengelo Gld.
en Vorden. Zij gaven elkaar geen duim-
breed toe en eindigden gelijk met acht
punten, op de voet gevolgd door Eiber-
gen. Bij de jeugd was het in de A- en
B-klasse weer alles Vorden wat de klok
sloeg; zij veroverden niet alleen de
dagprijs maar hebben op de ranglijst een
dusdanige voorsprong dat hen de titel
niet meet kan ontgaan. In jeugd C gaf
Erichem (als nieuweling verrassend goed
in deze zomercompetitie) weer de toon
aan met Bekveld op de hielen.
In de middaguren kwamen de 640 kg'ers
aan de touwen. Eibergen bleek heer en
meester in de 640 A en schudde hierdoor
Bekveld resoluut van zich af als mede-
gegadigde voor het kampioenschap,
Heure werd tweede. In de 640 B-klasse
gaat Sportzicht, dat dit toernooi organi-
seerde, regelrecht op de titel af. Het won
met tien punten met Bussloo in haar
kielzog. In de nieuwe C-l klassen waren
Bekveld en Heure even sterk met acht
punten. Erichem werd tweede met ze-
ven. Eibergen werd winnaar in C-2 en
staat bovenaan in het klassement.

De eindstanden waren:
720 kg. klasse: 1. Twente, Almelo 17 p;
2. heure, Borculo 16 p; 3. Eibergen 14 p;
4. Noordijk, Neede 11 p; 5. EHTC
Eerbeek 10 p; 6. Bekveld 9 p; 7. Warken,
Warnsveld 6 p; 8. Hofboys, Harbrink-
hoek 4 p; 9. Oosterwijk, Zelhem 3 p; 10.
Vios-Bisons, Beltrum niet opgek.

560 kg klassen: 1. Vorden en Bekveld elk
met 8 p; 2. Eibergen 7 p; 3. EHTC 5 p; 4.
Erichem 2 p; 5. Oosterwijk O p.
Jeugd A-klasse: 1. Vorden 10 p; 2.
EHTC 8 p; 3. Bekveld 6 p; 4. Vios-Bi-
sons, Beltrum 4 p; 5. EHTC b en
Bathmen n. opgek.

640 A-klassen: 1. Eibergen 13 p; 2.
Heure 9 p; 3. Vios-Bisons, Beltrum 8 p;
4. Vorden en Bathmen met elk 7 p; 5.
Octopus Nieuwveen en Bekveld elk met
6 p; 6. DES, Zieuwent O p.
640 B-klassen: 1. Sportzicht Aalsmeer 10
p; 2. Bussloo 8 p; 3. Noordijk 5 p; 4.
Vios-Bisons 3 p; 5. EHTC en Okia,
Holten elk 2 p.
640 C-l klassen: 1. Belveld en Heure met
elk 8 p; 2. Erichem 7 p; 3. Twente 4 p; 4.
Bussloo 2 p; 5. DES l p.
640 C-2 klasse: 1. Eibergen 9 p; 2.
Amstelveen 7 p; 3. EHTC 6 p; 4.
Erichem 5 p; 4. Bathmen 3 p; 5. DVO n.
opgek.

Jeugd B-klassen: 1. Vorden b 10 p; 2.
Twente 8 p; 3. Noordijk en Amstelveen
elk 5 p; 4. Bussloo l p; Oosterwijk bleek
te zwaar en werd gediskwalificeerd.
Jeugd C-klassen: 1. Erichem 12 p; 2.
Bekveld 10 p; 3. DES Zieuwent 7 p; 4.
Eibergen a 6 p; 5. EHTC c 4 p; 6.
Eibergen b 2 p; 7. Vorden c l p.

Achterhoekse avond werd groot succes
In het kader van het VVV-program werd het afgelopen weekeinde een
Achterhoekse avond gegeven in de Boerderij bij Kasteel Vorden. Er was zo'n grote
belangstelling hiervoor vooral van de zijde der vakantiegangers en ingezetgenen,
dat praktisch alle plaatsen (ruim honderd) bezet waren.

Burgemeester mr. M. Vunderink vertel-
de in zijn functie als VVV-voorzitter het
een en ander over het nu in gebruik
zijnde kasteel Vorden als nieuw raad-
huis, en over de restauratie, waarna de
Vordense folkloristische boerendans
groep "De Knupduukskes" een demon-
stratie gaf. Mevrouw Van Til-Klumper
gaf bij de opgevoerde ouderwetse dansen
als Hoksebarge, Drikusman enz. een
duidelijke explicatie op de haar bekende

humoristische wijze. Iedereen was erg
enthousiast. Ook de boerenkapel "De
Achtkastelendarpers verleende zijn me-
dewerking.
Mevrouw Beckers uit Bredevoort vertel-
de tussen de bedrijven door oude Ach-
terhoekse verhalen, terwijl de bezoekers
eveneens konden smullen van de Ach-
terhoekse krentewegge en warme koffie.
Al met al een geslaagde avond, ondanks
het minder aangename vakantieweer.

Prettymarkt vorden werd druk bezocht
De grote Prettymarkt die zaterdag jl. werd gehouden is een groot succes geweest.
De organisatoren, de Vordense Zwem- en Poloclub hadden veel medewerking van
de weergoden, want vanaf de start - 's morgens om tien uur - tot aan de sluiting
tegen vieren bleef het practisch droog. In die tijd hebben enkele duizenden de
Prettymarkt bezocht en er wat van hun gading was kunnen kopen. Er was letterlijk
van alles: kinderspeelgoed, vele tientallen meubelen, oude tv toestellen, kachels
enz. De vele kramerijen, die 's morgens nog boordevol allerhande artikelen lagen,
waren bij de sluiting voor meer dan de helft leeg.
De antiekkraam kreeg ook veel belang- en de heer Aken (braadworst en ham-
stelling en afname. De organisatoren
hadden nog enkele neven attracties in
petto; zo reden er een viertal ezeltjes
rond beschikbaar gesteld door hotel
Langenbargh uit Laren. Kinderen van
vijf jaar en jonger mochten gratis een
ritje over het marktplein maken en dit
werd zeer gewaardeerd.
In de morgenuren kwam ook de boeren-
kapel De Achtkastelendarpers het eve-
nement met vrolijke muziek opluisteren.
Mevrouw Pelgrum uit Delden gaf voorts
een demonstratie aan het spinnewiel,
terwijl mejuffrouw Bijlsma het kantklos-
sen liet zien. Een en ander trok veel
bekijks. De grote verloting liep ook
gesmeerd; de hoofdprijs een televisietoe-
stel kwam terecht bij de heer Nijenhuis
uit de Insulindelaan.
Frans Carmiggelt - die oliebollen bakte -

burgers) waren zeer tevreden over de
verkoop. De vele tientallen leden van de
zwem- en poloclub, die de diverse
kraampjes als blikgooien, grabbelton,
oude boeken, envelop trekken enz.
bevolkten, hebben eer van hun werk
gehad. Vele maanden zijn ze bezig
geweest om alles bij elkaar te slepen en
ondervonden veel medewerking van de
Vordense middenstand en ingezetenen.

Hemmie Oudsen zal als speaker en
aanprijzer van de prettymarkt met de
evenmenten zeker een schorre keel
hebben overgehouden. Bestuurslid El-
brink: "We zijn dik tevreden, er is goed
verkocht ondanks het slechte weer.
Dank aan allen die hebben meegehol-
pen, ook de VVV die een en ander in
haar programma had opgenomen".

Kinderen doen karweitjes
Dinsdag 18 juli organiseert de Stichting Jeugd en Jongerenwerk H.CJ.M.V. uit
Hilversum een zogenaamde daghaick in Vorden. Dat wil zeggen dat kinderen in de
leeftijd van 7 t/m 13 jaar zonder geld en eten in Vorden afgezet worden. Zij moeten
deze dag d.m.v. klusjes in hun eigen onderhoud voorzien.

De kinderen krijgen 's morgens van ons
ontbijt en worden dan naar Vorden
gebracht, hier moeten zij voor de lunch
en de buskosten terug allerlei klusjes
doen, zoals; auto's en ramen wassen,
stoep vegen, in de tuin werken en
boodschan^^ doen. Het zijn in het
totaal 60 KÏWeren die in groepjes van 4
samenwerken, zij hebben een schrift bij
zich met verschillende opdrachten die zij
deze dag moeten uitvoeren. Het is de
bedoeling dat de kinderen weer om
18.00 op h|^»mpterrein de "Bettelt" in
Zelhem terug zijn.
Er zullen tien H.CJ.M.V. leiders in
Vorden de gehele dag rondlopen om te

zorgen dat alles goed verloopt. Mochten
er toch nog problemen zijn dan zijn wij
te bereiken bij het Restaurant de Roton-
de.
Zowel de Gemeente als de Politie zijn op
de hoogte gesteld en hebben toestem-
ming verleend. Wij hoperl^^k op uw
medewerking te mogen rnwnen, dan
kan het voor onze kinderen een geslaag-
de aktiviteit en dag worden. Spaar uw
karweitjes vast maar op, de kinderen
komen wel.

Vast onze hartelijke
medewerking,
de leiding.

inKdame voor uw

Ruim zestien miljoen omzetvermeerde-
ring bij rabobank Kranenburg/Vorden
De Rabobank Kranenburg/Vorden, gevestigd aan de Ruurlosewg 70 op de
Kranesnburg, boekt ieder jaar nieuwe records ten aanzien van de geldomzet. Het
afgelopen boekjaar 1977 werd een omzet vermeerdering bereikt van ruim zestien
miljoen gulden; te weten van 63 miljoen in 1976 naar 79 miljoen in 1977.

Op de in zaal Schoenaker Kranenburg
gehouden 58e algemene ledenvergade-
ring - waar de belangstelling niet zo erg
groot was - sprak voorzitter de heer
A.R.J. Zents zijn vreugde uit over de
bereikte resultaten. Hij gaf niet alleen
een overzicht ten aanzien van de eigen
plaatselijke bank, maar ook over de
algemene economische toestand van het
agrarische, het midden- en kleinbedrijf.
De directeur de heer H. Hartman gaf
een financieel overzicht. Er werden
toereikende saldi aangehouden voor het
betalingsverkeer. Door rekening-
couranthouders werd voor ƒ. 538.486,-.
opgenomen aan gelden tegen
ƒ. 509.827,- in 1976. Aan totale voor-
schooten stonden uit/. 2.382.101,- (f.
2.133.501,-. in het voorgaande boekjaar).
Het aantal leden is gestegen van 118
naar 128. Op de spaarrekeningen was
het aantal ingelegde bedragen weer
groter. Bij de bank werden door de
Stichting Spaarbank aan gelden gede-
poneerd voor/. 3.829.459,- tegen
ƒ. 3.393.079,- in 1976. De tegoeden in

Geslaagd

Aan de scholengemeenschap Marianum
te Groenlo slaagden voor het Havodi—
ploma onze plaatsgenoten M. Heuvelink
en A. Heuvelink, Kranenburg. Aan het
centrum voor christelijk tuimbouwon-
derwijs te Velp slaagden voor het diplo-
ma Vakbekwaam Bloemist-winkelier:
Janny Berendsen, Henk Boersbroek en
Bep Pardijs.
Aan de r.k. school voor Techniek en
Ambacht te Borculo slaagden voor
autogeen lassen beginners: A. Barge-
man, P. Bogers en M. Rouwen.
Aan de Pedagogische Akademie "Groen
van Prinsterer" te Doetinchem slaagde J.
Wullink.
Mej. S. Wunderink uit Toldijk, thans

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Voorafgaande aan het Volks- en Oranje
feest wordt elk jaar een avondwandeling
gehouden. Door de feestcommissieleden
de heer Hazekamp, Hans Stokkink en'
Gerrit Ribbers is een fraaie wandelroute
uitgezet in de nabije omgeving van het
Medler. De wandeling wordt gehouden
oo zaterdag 15 juli. Ook het puzzelele-
ment ontbreekt niet. De start en finish
zijn bij café Eykelkamp. Aan deze
avondwandeling kan iedereen deelrie-

Bedevaart naar
Wittem
Op 16 juli a.s. zal de jaarlijkse bedevaart
naar Wittem in Limburg worden ge-
maakt. Zowel volwassenen als kinderen
kunnen meereizen. Deelnemers worden
met de bus opgehaald bij de kerk in
Vorden of Kranenburg. Men kan zich
opgeven bij mevrouw Bleumink, of bij
het Minderbroedersklooster.

BURGERLIJKE
STAND

rekening-courant bedroegen/. 953.544,-
(in het voorgaande jaar/. 723.216,-.).
Winstsaldo
Het winstsaldo bedroeg/. 4328,— tegen
ƒ. 4972,- in 1976. Besloten werd om
hiervan ƒ. 500,- te bestemmen als
winstuitkering (speciaal fonds), terwijl
het resterende bedrag werd toegevoegd
aan de algemene reserve, die hierdoor
komt op een totaal van ƒ. 134.433,-.
Door de directeur werden balans en
verlies- en winstrekening uitvoerig be-
handeld. De balans sloot met een
totaalbedrag van/. 5.550.881,-. (in het
vorige boekjaar was dit ƒ. 4.824.236,-.)
Bij gehouden bestuursverkiezing werd
de heer A.R.J. Zents bij acclamatie
herkozen als voorzitter van het Bestuur;
de heer H.M. A. Helmink werd herkozen
als president van de Raad van Toezicht.
De voorzitter dankte in zijn slotwoord
speciaal de directeur de heer H. Hart-
man en zijn assistente mejuffrouw M.
Herlfterkamp voor hun accuratesse en
de vele werkzaamheden voor de bank
verricht.

Behoren: Geen;

Ondertrouwd: H. Scheffer en R.G.
Bannink;

Gehuwd: Geen;
Oveleden: G.L. Hissink, oud 74 jaar.

NIEUWS
VAN DE

KERKEN

verbonden als leidster van de kleuter-
school te Vorden slaagde te Arnhem
voor het diploma hoofdkleuterleidster.

Slecht weer voor
kastelentochten
De bekende Vordense
Achtkastelentocht heeft tot nu toe nog
weinig medewerking gehad van de weer-
goden. In de eerste week fietsten 28
deelnemers achter oud-burgemeester
Van Arkel aan, daarna waren het er 55,
en vorige week moest de tocht door het
slechte weer zelfs worden afgelast. De
Oudheidkundige vereniging De Graaf-
schap heeft de tocht gemaakt met 45
deelnemers, die allen de rit uitfietsten.
Men hoopt deze week op beter weer....l

Gezamenlijke Jeugddienst in Gerefor-
meerde kerk

De Interkerkelijke Jeugddienst commis-
sie belegt een gezamelijke Jeugddienst
op a-s. zondagavond 16 juli om zeven
uur in de Gereformeerde kerk aan de
Zutphenseweg, tegenover het Postkan-
toor. In deze Jeugddienst hoopt dan voor
te gaan Cand. Geerling uit Kampen.
Iedereen is er van harte welkom!

Koffie na de kerkdienst
In de zomer-tijd is er elke zondag na de
morgen-kerkdienst in de Hervormde
dorpskerk de goede gelegenheid om als
gemeenteleden en gasten elkaar te ont-
moeten en ook koffie te drinken in het
gemeentecentrum "De Voorde", gelegen
naast de dorpskerk, achter de kosters-
woning Kerkstraat 15. Voor de kinderen
is er wel een fris drankje.

Israel-expositie

In de Herv. dorpskerk is een eenvoudige,
maar toch goede Israel-expositie inge-
richt mede in verband met het 30 jaar
bestaan van de jonge staat Israël. De
kerk is open op de donderdagmiddag
van 3-5 uur, op de vrijdagmorgen van
10-12 uur en op de vrijdagavond van 7-9
uur.
Tijdens genoemde uren wordt ook een
klankbeeld vertoond over enkele beken-
de plaatsen in het land van de Bijbel. Op
een leestafel liggen een aantal boeken en
plaatwerken over Israesl.

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
9.30 uur Ds. J. Veenendaal
19.00 uur Cand. Geerling (Kampen)
Gezamenlijke Jeugddienst in Geref.
Kerk.

GEREFORMEERDE KERK
VORDEN
9.30 uur ds. K. Feenstra Vorden
19.00 uur kand. A. Geerling Kampen;
Jeugddienst

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

R.K. KERK KRANENBURG
Zterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur;
dinsdag 19.00 uur
Spreekuur: Vorden woensdag en don-
derdag 18.30 uur; Kranenburg dinsdag
en vrijdag 18.30 uur.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
(alleen spoedgevallen)
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur: dr.
Sterringa. s.v.p. boodschappen op zon-
dag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00
uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de
dienstdoende huisarts van 9-9,15 uur.
WEEKEND-,AVOND-,en NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN
Zaterdagmorgen om 12.00 tot maan-
dagmorgen 7.00 uur dr. Warringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook dr. Warringa.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
R.B. Hunink 's-Heerenberg, 08346-1340
J.H. Hagedoorn Lochem, 05730-1483

TAFELTJE DEK JE
De hele maand juli mevr. Wolters tel.
1262
Bellen tussen 8-9 uur.

NOODHULPDIENST
Tot 17 juli Mevr. v.d. Berg tel. 6875
Vanaf 17 juli Mevr. v.d. Vuurst tel 2072
Bellen tussen 8.30 - 9.30 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



SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5, Vorden. Tel. 05752-1232
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Voor uw blijk van medeleven,
dat wij mochten ontvangen,
na het overlijden van onze lie-
ve vader en opa

Evert Johan Vriezekolk
betuigen wij onze welgemeen-
de dank.
Uit aller naam,

A.F. Vriezekolk
en H. Dieseraad

Vorden, juli 1978
Graaf van Limb. Stirumstr. 2

Hartelijk dank voor de vele
felicitaties, bloemen en kado's
die wij ter gelegenheid van ons
40 jarig huwelijk mochtenont-
vangen. Het is voor ons een
onvergetelijke dag geworden.

L. Schouten
W. Schouten - Groot

Enzerink
Vorden, Nieuwstad 47.

Begrafenisdienst Herv. diaco-
nie - Begrafenisonderneming
A. de Jonge

Verzoeke van 15 juli tot 6 aug.
bij sterfgeval en voor het be-
stellen van de rouwauto te bel-
len, Zutphen 05750-12931.

Vermist in Brinkerhof grijs
getijgerde kat. Draagt vlooien-
band met naamkoker.
Roepnaam Nico. Gaarne
informaties. Tel. 2370

Te koop l .20 ha rogge
briefjes inleveren voor zater-
dag 16.00 uur. G. Waenink
Enzerinkweg 6, Vorden

Te koop: alle soorten kool-
planten, knolraap, sla, prei,
selderie, peterselie, bieslook-
planten en jonge konijnen
(hollandertjes en pooltjes)
D. Klein Geltink, Schutte-
straat l, Vorden. Tel. 05752-
1498

Elke donderdagavond:
avondwandeling op het land-
goed Den Bramel onder des-
kundige leiding van de heer
Terpstra, om 19.30 uur verza-
melen op de oprijlaan van het
kasteel. Te beginnen op 29
juni. Kosten ƒ2,- per persoon.

Te koop: g.o.h. kinderfiets
leef tijd 2 -6 jaar
Almenseweg 8, Vorden.

Te koop gevraagd:
handnaaimachine. Idema,
Reeoord weg 8, Vorden.
Telefoon 6814

Voor uw vakantietrips
heerlijke broodjes bij
't Winkeltje A.G. Schurink
Brood en Banket. Burg.
Galleestr. 22 - Telefoon 1877
Vorden.

Te koop: bankstel l'/2 jaar
oud. H. te Pas, Hoetink-
hof 13, Vorden.

Te koop: nieuwe aardappelen
Harmsen, Schimmeldijk 4,
Vorden.

Te koop: z.g.o.h. bankstel
de Boonk 43.

Te koop 3 ha rogge. Briefjes
inleveren vóór of op zaterdag
22 juli (15.00 uur.) Gunning
na beraad. E. Bultman,
Hazenhutweg 6, Hengelo (g.)

Onze zaak is wegens vakantie
gesloten

van 15 juli t/m 31 juli
Siemerink „Juwelier"
Zutphenseweg 7, Vorden

Te koop wegens vertrek:
z.g.a.n. Citroen 2CV6 de Luxe
6500 km. dec. 1977 compleet
met radio enz. Vraagprijs
ƒ6900,-
Datsun 120 Y 4 deurs met
trekhaak 30.000 km. juni 1977
Vraagprijs ƒ 9900,- Ruurlose-
weg 22, Hengelo (g.) Telefoon
05753 - 2309.

Te koop: -l- 80 are kuilgras
voor 25 juli weg wezen.
P.B.A. Schoenaker - Kranen-
burg. Tel. 05752-6727 of
6614.

Te koop een compleet dak
houten spanten met golfplaten
afmeting: 14 x 6 meter.
J. van Amstel, Wildenborch-
seweg 32, Vorden Tel. 05752-
6638.

Warnsveld - Vorden, juli 1978.

Op vrijdag 21 juli gaan we trouwen om 11.00 uur in
het gemeentehuis te Vorden en om 14.30 uur in de
N.H. kerk te Warnsveld.

Receptie van 16.00 uur tot 17.30 uur.

Dagadres: zaal "de Uitrusting" te Eefde.

RIEN GOTINK
en
HANNY SCHOTSMAN

Ons toekomstig adres:
Rouwbroekweg 2a, 7231 RB Warnsveld.

Op maandag 17 juli a.s. hopen wij met onze kinderen
en ouders ons 25-jarig huwelijk te herdenken.

J. W. SILVOLD
H. SILVOLD-LENSELINK

Vorden, juli 1978
Raadhuisstraat 17

Gelengenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.00 uur in
zaal Smit ('t Wapen van Vorden) Dorpsstraat 10.

Op zondag 16 juli hopen wij met onze kinderen en
kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk te herdenken.

H. J. BEUMER

J. BEUMER-GROOT OBBINK

Vorden, juli 1978
Schuttestraat16

Receptie op dinsdag 18 juli van 15.30 tot 17.00 uur in
zaal F. P. Smit, Dorpsstraat 10, Vorden.

Bedroeft om het verlies, maar dankbaar voor alles
wat hij voor ons heeft betekent, delen wij u mede, dat
na een moedig gedragen ziekte van ons is heengegaan
mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

GERHARDUS LAMBERTUS HISSINK
echtgenoot van F. H. Damhaar

op de leeftijd van 74 jaar.

Vorden: F. H. Hissink-Damhaar

Nijmegen: F. M. A. van Veldhuizen-Hissink
D. van Veldhuizen
Gerben, Inge

Vorden: J. W. Boers-Hissink
A. J. Boers
Hans, José

Hengelo (Gld.): G. L. Reerink-Hissink
H. J. Reerink
Rob, Nienke

Vorden: H. Rossel-Hissink
G. Rossel
Erik, Nancy

Vorden, 8 juli 1978
Zutphenseweg 107

De teraardebestelling heeft woensdag 12 juli plaatsge-
vonden.

„Gij hebt mijn rechterhand gevat"

God verloste uit lijden, en nam tot Zich onze lieve
zuster, schoonzuster en tante

THEODORA WILHELMINA ESKES

in de leeftijd van bijna 68 jaar.

Vorden:

Sask. (Can.):

Vaassen:

W. Eskes-Haijtink
Prince Albert
Joh. Eskes
L. Eskes-Barendsen
G. J. H. Eskes
H. G. Eskes-Keuper
neven en nichten.

Vorden, 7 juli 1978
Molenblick 2

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad.

Accountantskantoor Gelderland
Zaadmarkt 95 - Zutphen - Telefoon 05750-13440

Wekelijkse zitdag te Vorden

Door de vakantiesluiting van het Dorps-
centrum, kunnen wij helaas enkele
weken geen zitting houden.

De eerstvolgende zitting zal zijn 4 aug.
a.s. van 8.00 - 12.00 uur in het Dorps
Dorpscentrum.

Wij danken u allen hartelijk voor de vele gelukwensen
bloemen en kado's die wij ter gelegenheid van ons 25-
jarig huwelijksfeest mochten ontvangen.

P.G.H. VAN ASSELT
W.A. VAN ASSELT—VERSTEEGE

Zutphenseweg 18, Vorden

Wegens vakantie

gesloten
van 17 juli t/m 5 augustus

Zaterdag 15 juli 12.30 uur gesloten.

Slagerij Vlogman
Nieuwstad 14, Vorden.

Tijdens de bouwvakvakantie is onze
winkel

geopend
van 17 t/m 22 juli, en

gesloten
van 24 juli tot 5 augustus.

Schildersbedrijf

J. M. Ui
Ruurloseweg 35, Vorden. Telefoon: 1523

Al is de zomer niet zoals het
moet Maar onze
opruiming maakt alles goed.

o.a.: Tenniskleding en Rackets
voor Dames en Heren nu met 1 - 25% korting

Trimschoenen vanaf 14,50
Jacks vanaf 13,95

T-shirtS vanaf 3,95

Trainingspakken vanaf 39,95
Sweaters vanaf 15,00
Levi's linnen pantalon 17,95
Mepal kop en schotel vanaf 1,95
Poncho's vanaf 7,50

Adidas voetbalschoenen van 70, -voor . . 49,00
Knickebockers . . 29,70
Groene overhemden voor jacht en
vrije tijd 15,00

Wapen- en sporthandel

Martens
Zutphenseweg - Vorden

de opruiming begint donderdag 13 juli om 9.00 uur

Vakantie
van 17 t/m 29 juli

Voor dringende gevallen kunt u bellen:

Fa Ordelman - Dijkman
Hengelo (G.) Tel. 05753 -1285

fe Loodgietersbedrijf

WILTIIMK Vorden

alle dames en
heren kleur: aqua

Wegens vakantie

gesloten
van 17 juli t/m 1 augustus.

Schoonheidssalon ,
het Vaarwerk 18, Vorden

a«e ruit SPOKTKOUSEN

ruitheren^^^»0*
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alle wiinrode

De Openbare Bibliotheek

is wegens vakantie

gesloten
van 17 tot en met 28 juli,

r Jw iMiiil TBÉÉf" "^ 8 —

gebloemde
alle uni gekleurde

heren

De goedkoopste
persoonlijke lening

bedraa
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
Gevoli

Pet
Deventerst
Apeldoorn
Tel.055-26

ft

maandelijkse termijnen
bedraa
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000

72
190
370
549
729
908

96
155
300
444
589
734

120
134
258
382
505
629

nachtigd Financieringskantoor

>k en De Heus
raat 84 hetGulik12

Vorden
3613 Tel. 05752-2230

^—
Italiaanse mode
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A&OBRONS
SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5, Vorden.

A&O
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ZOEKT U EEN EXCLUSIEF RUSTIEK MEUBEL
IN HET BETERE GENRE

Kom dan eens geheel vrijblijvend een kijkje nemen en laat u zich
door ons vakkundig personeel eens adviseren.

Onze kollektie bestaat uit:
Gedisselde meubelen, geloogd en in de was gezet eiken.

Groenlose kasten, rundlederen bankstellen.

En ook kan aan speciale wensen in onze
fabriek worden voldaan.

118 % KORTING op de meeste meubelen

BIJENHOF's RIJNHOUT BEWERKING
Industrieweg 2, Vorden. Telefoon 05752-1216

*\ s&

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

Adverteren doet verhopen
OPEN HAARD BLOKKEN '.
Branden plm. 2!/2 uur.

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

Dit zijn pas

•̂Slaapkamer
Ledikant 140 * 200

bovenbouw met
spots, kaptafel etc.

In blank grenen
struktuur
nu slechts

675,-

opruimmgs prijzen

INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V.

MEUBELEN

i M r
HELMINk.

Zutphenseweg 24

VORDEN
Tel. 05752 -1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

Voor een
zeer pers' nlijke

bediening op ïuOO m2

meubeltoonzaal

Bankstel

zwaar massief eiken
uitvoering met antiek

rundieder
nu slechts

3475,-
Wandmeubel

zwart essen
2.50 m. breed

nu voor

795,-

Geldig zolang
de voorraad
strekt

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

^HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

in 't centrum van Vorden

Hoekkombinatie
-Szitsingeheel

2150,-

^^^—

Tienerkamer
grenen / bruin front
ledikant 90 x 190

nachtkastje
grote secrétaire

2deurs linnen kast
nu slechts

398.-

Permanente show op
1600 m2 meubeltoonzaal
Gratis bezorgen
Prima service en garantie
Opslag tot 1 jaar gratis
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

HENGELO(GLD)TEL.O5753-1461

Dansen
15 en 16 juli

Musketiers
4 BARS VOL GEZELLIGHEID

NU OVERAL AIR-CONDITIONING

Alle soorten
bouwmaterialen in

«teen. kunststof etc.
Grot* kollektie

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegel* en
plavulzen: 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

sektor betonroostert.
voederbakken etc.

Zand. grint, cement.
Dakbedekkings-

materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

[
Besteed uw

vakantielgeld)
goed.

Koop een keuken bij

In de bouwvakvakantie
showroom geopend van
9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

vrijdags en zaterdags gesloten

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 - tel. 05735 2000*
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52e volks- en oranjefeest medlertol
te vorden

vrijdag 21 en zaterdag 22 juli
Ondanks de steeds stijgende kosten, waardoor het elk jaar moeilijker wordt om een
feest te organiseren en draaiende te houden, heeft de Volksfeestcommissie van het
Oranjefeest aan de Medlertol ook dit jaar het Volks- en Oranjefeest weten te
organiseren. Mede gezien het zeer geslaagde gouden feest in 1976 en het
drukbezochte in 1977 acht men het mogelij dat het ook nu zijn bestaansrecht heeft.

Tijdens de voorbereidingsvergadering
was het verjongde bestuur het er over
eens om het feest niet meer in het najaar
te houden, zoals jaren gebruikelijk was.
Nu zijn de festiviteiten op vrijdag 21 en
zaterdag 22 juli a.s. Men wil in de
toekomst het feest altijd in de tweede
helft van juli organiseren; de door het
comité geëngageerde kermisexploitan-
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 "op stap"
met de lijsten en ik hoop dat men weer
gul zijn bijdragen geeft. Zonder deze
steun kunnen wij niet draaien".

Vrijdag 21 juli
Het was al jaren de gewoonte dat
vrijdagmiddags 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. basisschool
op de Kranenburg (Bijzondere Streek-
school Kranenburg en omgeving) wil
men de traditie voortzetten. De ouder-
commissie zal voor deze jeugd op vrijdag
middag allerhande spelletjes organise-
ren, ritjes in de draaimolen van de firma
Lentink, tractaties verzorgen enz.
Vrijdagavond zal voorafgaande aan het
feest door de toneelvereniging Irene uit
De Heurne te Ruurlo een homoristisch
dialectstuk worden opgevoerd. Het
draagt als titel "Amor richt zijn pijlen
zelf'. Het is een blijspel in drie bedrijven
geschreven door Eggegoor, gespeeld

door vijf dames en vijf heren onder regie
van de heer Johan te Velthuis uit
Ruurlo. In de pauze wordt een verloting
gehouden en na afloop is er dansen in
zaal Eykelkamp met muziek van de
Gebroeders Kamperman.
Zaterdag 22 juli
Het eigenlijke Volks- en Oranjefeest
wordt op zaterdag 22 juli gehouden.
Men begint nu 's middags om l uur met
de festiviteiten. In de morgenuren is er
dus geen vogel- beien schijfschieten,
zoals vroeger gebruikelijk was, dit is nu
een onderdeel van het middagprogram-
ma. Men hoopt zodoende de sfeer en
gezelligheid te verhogen. Ere-voorzitter
burgemeester mr. M. Vunderink zal het
feest officieel openen bij café Eykelkamp
op het Medler. Daarna gaat men in
optocht met muziek van Concordia,
naar het feestterrein nabij de voormalige
houtzagerij van de heer Ribbers.
Voor de kinderen zijn er de bekende
kinderspelen en tevens vermakelijkhe-
den als draai- en zweefmolen en andere
atracties. Voor de groteren zijn er de
volksspelen zoals het aloude vogelschie-
ten, waarbij de koning van 1977 het
eerste schot lost. Ook is er bel- en
schijfschieten, dogcarrijden voor dames,
doeltrappen voor heren, korfballen voor
dames en heren, flessentent. Specialiteit
voor de dames is het balgooien en
ringwerpen. De prijsuitreiking is 's
avonds om acht uur in zaal Eykelkamp.
In de feesttent wordt dan het groten
Oranjebal gehouden met muziek van
Cannon Ball, als sluitstuk van dit 52e
Volks- en Oranjefeest.

Tuinen landgoed De Wiersse te Vorden
open op zondag 30 juli en Maandag 31
juli

In juli 1077 is het bezoek aan de tuinen van het landgoed De Wiersse - een van de
acht kastelen van Vorden - zo groot geweest, dat men besloot de tuinen en het
omringende park dit jaar op twee achtereenvolgende dagen, inplaats van een
enkele dag, midden in de zomer open te stellen. Deze openstelling is nu op zondag
30 juli en maandag 31 juli, beide dagen van 10.00 tot 1700 uur.

De aandachtige bezoeker zal het mis-
schien opvallen dat er op een van de
hekpalen, tussen de romantische "wilde"
tuin en de klassieke rozentuin, het
jaartal 1878 en twee kruisjes staan
ingesneden. Honderd jaar geleden be-
hoorde De Wiersse aan J.B. Graaf van
Limburg Sturum. In zijn afwezigheid en
die van zijn vrouw en dochter Ila,
bezocht Victor de Stuers - toen in de
beginjaren van zijn carrière bij Kunsten
de Wetenschappen - de Wiersse en liet
hier een teken (de twee kruisjes) achter.
Hij had al een grote bewondering voor
Ila van Limburg Stirum, maar huwde
haar pas 15 jaar later. Hun enigst kind
Alice heeft van al haar voorouders
eigenlijk de grootste bijdragen geleverd
aan de huidige vorm van de tuinen. Ze

begon hieraan al op haar dertiende jaar
in 1908 en nog steeds staat zij de
tegenwoordige eigenaar, haar zoon Ed-
ward, met raad bij.
Eind juli zal men volop kunnen genieten
van de tuinen van De Wiersse, kenmer-
kend door hun grote verscheidenheid,
alsmede de vergezichten over de vijvers,
'tussen de boomgroepen van het Engelse
landschapspark en onder het hoge hout
van het schaduwrijke bos. De Wiersse
ligt aan de Vordense Beek, welke des
grachten en vijvers voedt. Het is te
bereiken via rijksweg Vorden-Ruurlo,
6,5 km. vanaf Vorden. Men kan zijn
auto gratis parkeren (in de schaduw). De
entreeprijs is/. 2,50 p.p. kinderen tot S6
jaar onder begeleiding gratis. Honden
worden, ook aan de lijn, niet toegelaten.

Fokvereniging Vorden
Door inspekteur Nieuwenhuis zijn van
de volgende eigenaren dieren in het
K.N.R.S. ingeschreven:
G. Smeenk: Rieneke l b79, Dea 4 b76,
Grada 2 b76, Engelieh l b78, Roosje l
b74.
H. Hazewinkel: Anja b77, Gusta b76,

' Roely b77, Geertruida b80, Frietje b77,
Hannie 2 b81.
T. Ruiterkamp: Marie b79, Astrid b80,
Gretha b78, Diana b74, Gezien b80,
Aafke b78, Tine 10 b78, Gerreke b78,

Dilly b75,
L. Groot Bramel: Mina 217 b77, Haalien
b79, Annelies 3 b75.
B.F. Bennink: Rozetta 30 b77.
W.A.J. Wissink: Truus 2 b76, Ina 6 b80,
Thea 3 b78, Trui 3 b76.
A.R.J. Zents:truus b79, Berry b77, Sjaan
b79.
J. Arfman: Nella 73 b77, Tilona 75 b78,
Gerda 74 b79.
A.J. Oltvoort: Marlies b80, Toos b79,
Irma 12 b76.

Rozanna b78, Mirjam b77.
M. Ruesink: Pien b78, Eefje b79,
Paulien b80.
J.F.A. Zents: Margje 17 b78, Tineke
b77, Lize 18 b78.
M. Kornegoor: Jannie 100 b76, Cora 3
b79, Meintje S6 b78, Janette 61 b77.
G.J. Bijebhof: Gusta 74 b80, Liesje 4
b74, Lies 5 b77.
DJ. v.d. Horst: Janny 2 b80, Heleen b81,
Anita 5 b76, Freule 2 b80, Katje 2 b82.
H.J. Rietman: Bolien b76, Ukkie b75.
H.J. Broekgaarden: Cato b78.
G.A. Gotink: Loulou b78, Louise b77.
J. Antink: Erica b76, Riek b80, Heiltje
b78.
Henny b78, Lijde b80.
K. Hietbrink: Lies 11 b81, Rozalien b80,
Mariska b82, Koosje 13 b82.
B.H. Koning: Dike 5 b76, Maria 60 b80,
Dina 12 b77, Anja 9 b80, Anja 12 b79.
M.J.Lebbink: Vizalien b78.
G.H. Kornegoor: Goosje b78, Guusje
b80.
H. Tjoonk: Liane b78, Joke b77, Dizire
b82.
E.J. ter Maten: Gonda b76, Tiny b77,
Sinie b74.
H. Regelink: Tiny b78, Truuske 5 b80,
Julia 7 b79, Bertha b77.
M. Regelink: Doortje 2 b78, Hentje 3
b78, Annie 4 b81, Truus b76.
Gebr. KI. Gotink: Hermien 6 b74, Greet

H. Rietman: Liesje b79.
H. Boenink: Mannie b78.
Joh. Rietman: Josefien b77, Jantje b77.

Jennie b74, Reini b78, Lotje b82 KS.
D. Holtslag: Evelien b74, Betsie b76.
D.W. Bargeman: Ruth 97 b79, Ruth 98
b77,Geertrui 52 b74, Ruth 99 b74,
Geertrui 38 b79, Ruth 103 b76, Ruth
104 b80, Geertrui 55 b79, Gretha 40
b75, Ruth 105 b76,Ruth 108 b80, Ruth
106 b77, Geertrui 56 b81, Ruth 114 b77,
Ruth 113 b79, Geertrui 42 b80.
B. Abbibk: Louise b79, Marja 31 b77,
Marja 5 b79, Marie 10 b78, Denize b77,
Liesbeth b81, Mientje 10 b80, Mina 4
b78.
M.J. Wuestenenk: Herma b78, Mieke
b77, Riek b79, Evelien b80.
R.J. Kornegoor: Reikie b81, Reina b76,
Dolfine b80.
D.J. Tjoonk: Gerrie b76.
G. Wagen^)rt: Frida l b77, Jestje 2
b79, Grac^b b74, Jennie b74.
D.J. Tjoonk E72: Rebekka 19 b77, Anke
b79, Doortje b79, Rebekka 16 b78,
Rozetta b80, Madam b79, Marleen b»l.
E.J.ter Maten: Vineent b79 def.
Joh. Rietr^a: Rom 9 b79 def.

Afscheid
B.J. Zweverink
In verband met het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd werd door
het bestuur en het personeel van de
school voor algemeen Vormend Biolo-
gisch en Agrarisch Onderwijs afscheid
genomen van de heer B.J. Zweverink. Bij
dit afscheid waren ook aanwezig mevr.
Zweverink en de echtgenotes van het
personeel der school. Reeds eerder had
de heer Zweverink afscheid genomen
van de leerlingen der school. Een en
twintig jaren was hij als leraar handen-
arbeid en algemene technieken aan
genoemde school werkzaam geweest.
Bovendien was hij de laatste jaren ook
nog verbonden aan de lagere agrarische
scholen te Laren en Winterswijk.

Door de voorzitter, de heer A. Schouten,
werd het eerst het woord gevoerd en de
heer Zweverink dank gebracht voor al
het werk dat hij in het belang van de
leerlingen aan de school had verricht.
Als dank hiervoor werd hem namens het
bestuur en het personeel der school een
enveloppe met inhoud overhandigd.
Hierna schetste de heer G.J. Bannink,
directeur der school, de levensloop van
de heer Zweverink bij het onderwijs. Hij
momoreerde dat de heer Zweverink in
die 21 schooljaren slechts een week
wegens griep had verzuimd. Hij hoopte
dan ook dat de heer Zweverink vele jaren
van een welverdiend pensioen zou mo-
gen genieten en bedankte hem voor alles
wat hij in het belang van de school, de
leerlingen en het personeel had gedaan.
Als dank werd de heer Zweverink nog
een aardige attentie aangeboden en werd
mevr. Zweverink in de bloemetjes gezet.
Met enkele gepaste woorden bedankte
de heer Zweverink, waarna men nog een
poosje gezellig in het Pantoffeltje bijeen
bleef. Hierna werd met een handdruk
afscheid genomen van de fijne collega
Zweverink met zijn echtgenote.

Bejaardentocht
Naar wij hebben vernorn^^is het de
bedoeling om op maandafV aug. een
dagje uit te gaan met een boot naar
Emerick, dus voor de anderen meer een
kans om een dagje uit te gaan. Nadere
mededelingen worden in Contact
bekendgemaakt.

Schietwedstrijden Gelderse jagers op
hameland wisselbeker 1978 voor g. van
veldhuizen
Door de afdeling Gelderland van de Nederlandse Vereniging van Jachtopzichters,
werd in samenwerking met de fa. Martens te Vorden het grote jaarlijksse
schiettoernooi gehouden op kleiduiven, doubletten, inkomende duiven, lopend
haas, dwarsvliegers en lopend konijn. Een en ander op de bekende schietbanen het
Hameland in het Galgengoor te Vorden. Er waren vele deelnemers die een
sportieve strijd streden met als middelpunt de fraaie Hamelandwisselbeker, die in
1977 werd gewonnen door de heer H J. Weegerink uit Haaksbergen en in 1976 door

J. Dasselaar jr.
Dit jaar wist de heer G. van Veldhuizen
uit Almen de meeste voltreffers te
plaatsen op de vaste baan en kwam met
220-190 als beste schutter uit de bus. Hij
won hierdoor niet alleen de wisselbeker
maar tevens het fraaie dubbelloops
jachtgeweer (Hammerless).
Bij de wedstrijden op de vaste baan
moest er op alle vijf banen (ink. 5
duiven, lopend konijn 3 rabbits, doublet
afgaand 3 doubl., lopend haas 5 duiven
en dwarsvliegers 5 duiven) worden ge-
schoten om voor een prijs in aanmerking
te komen. Per deelnemer werden 2
kaarten verstrekt.
De uitslagen waren:

Vaste baan: l eti wisselbeker G. van
Veldhuizen, Almen 220-190; 2 B. Brink-
man. Brummen 210-180; 3 H. de Groot
200-160; 4 Zwakhoven, Zutphen 190-
Ï8Ö; 5 Hr. Krabbenborg 180-160

Vrije banen:
Baan l inkomend 5 duiven: l Hr.
Oorlog, Doetinchem 7x50; 2 B. ter Dam
5x50; 3 A. Verkuyl, Hattem 3x50; 4 de
Groot 1x50; 5 Hr. Kreuper 1x50.
Baan 2 lopend Konijn serie a 5: l J.
Boscker; 2 B. ter Dam; 3 J.v.d. Wtering;
4 G. van Veldhuizen; 5 A. ten Dam.
Baan 3 doubletten serie a 3: l Zwakho-
ven, Zutphen; 2 A.C. Verkuyl, Hattem; 3
G. Tempelman; 4 H.J. Weegerink,
Haaksbergen; 5 J. Berenpas.

Baan 4 lopend haas serie a 5: l
G. Tempelman 9x50; 2 H.M. Verkuyl
3x50; 3 J. Besselink 1x50, 4x40 en 2x30;
4 Busker 1x50 en 2x40; 5 Elkink 1x50,
1x40 en 4x30.

Baan 5 dwarsvliegers serie a 5: l H.J.
Bremen; 2 B. Brinkman, Brummen; 3
Kolkhuizen; 4 J.v.d. Wtering; 5 Elkink,
Markelo.

100 jaar spoorlijn Winterswijk-Zutphen
Herdenkingsweek 100 jaar spoorlijn Winterswijk-Zutphen.
Winterswijk - De spoorlijn Winterswijk-Zutphen bestaat deze zomer honderd jaar.
Dat feit is voor de aan deze spoorlijn liggende gemeenten aanleiding om in de week
van 16 tot en met 2y september een groot aantal herdenkingsactiviteiten op touw te
zetten. De minister van Verkeer en Waterstaat, ir. D.S. Tuynman, heeft inmiddels
laten weten de opening van de herdenkingsweek in Winterswijk te zullen bijwonen.

Een werkgroep, bestaande uit vertegen-
woordigers van de gemeenten Winters-
wijk, Zutphen, Groenlo, Lichtenvoorde,
Ruurlo, Vorden, Gorssel en Warnsveld,
alsmede van de Nederlandse Spoorwe-
gen en de Veluwsche Stoomtreinmaat-
schappij uit Apeldoorn, heeft inmiddels
een voorlopig programma opgezet, dat
zich voor het grootste deel op 16 en 23
september zal afspelen. Een van de
grootste attracties zal zijn het doen
rijden van een stoomtrein van Zutphen
naar Winterswijk op zaterdagmiddag 16

september. Het ligt in de bedoeling, dat
deze trein op de tussenliggende stations
enige tijd stopt om plaatselijke autori-
teiten en andere gïnteresseerde burgers
de gelegenheid te geven in te stappen en
mee te rijden naar Winterswijk, waar
een muzikaal onthaal zal plaatsvinden.
In de trein zelf zal trouwens ook een
muziekkapel meereizen.

In het station van Winterswijk zal (in
samenwerking met de Nederlandse Ve-
reniging van Belangstellenden in het

Bi'j ons in d'n Achterhook
"En, hoe's 't ow gistren egaon op 't fees, heb i'j 't nogal nao ow zin
ehad?". 'k Hadde Toon van de Spitsmoes zo wied ekregen datte veur
mien nao ut Deldense fees wol gaon. 'k Wol d'r wel us un keer wat oaver
in de krante schrieven en dan mo'j d'r toch wel iets van wetten hoe of ut
t'c hen £ef egaon. Deur umstandugheden kon'k t'r zelf onmeugluk nao
too en dan prakkezeer i'j ow al wat uut. Toon had t'r eers ok neet volle
oarne nao maor nao volle gepraot kreeg ik um toch zo wied dat e zien
gezichte daor wol laoten zeen. De vri'jdagaovund veel bi'j um ok af want
dan had,e wat anders bi'j 't ende. "Now um ow de waorheid te zeggen
heel bes. 't Was ok uutgezoch weer, in anmerking enommen dat ut vierun-
twintug uur later met bakken vol uut de loch veel, dan mot zee ok nog
praoten van zuunug met water. Wieters waarn d'r nogal un stuk of wat
die'k heel goed kenn'n en dan ha'j de stemming zo te pakken, veural in
zo'n gemoedelukke buurte at Delden is".

"Dus dat is daor nog wel te vinden? "Oh jao, Delden is Delden wel
ebleven en volgens mien blif dat t'r ok wel. Ik heurn d'r metene bi'j of ik
t'r al jaorn had ewoond. Da's 't grote veurdeel van zo'n kleine
gemeenschap. A'j owzelf maor un betjen geeft zit i'j metene goed. Veural
now deur de mesjienes de buurtehulpe vlle minder vake neudug is hef zo'n
fees toch ok zien weerde veur de mensen. De gemeensschapsbanden wod
nog us weer wat anehaald en ze zie't dat t'r nog andere dinge bunt as
allene maor geld vedienen". "En 's aovunds ha'j ow zeker in 't zweit
edanst?" "Um ow de waorheid te zeggen, nee. Dat wazze wi'j eers wel
van plan, maor too'w de neuze achter 't tentzeil stokken zagge wi'j
allemaole van dat jonge grei waor wi'j met onze olde köppe helemaols
neet bi'j pass'n. Wi'j heb ons too maor gauw weer umme edraaid en bunt
op huus an egaon. 't Schient in Delden zo te wean dat de wat olderen zich
'n tweeden aovund neet laot zeen. Maor daor is 't fees neet minder umme.
'nleder op zien tied en de jongen wilt eur posjen ok wel hemmen. Die
krie'j met un polka of veleta ok neet op de bene. Dan mot ut wel rock
wean".

"Now in ieder geval bedankt da'j d'r veur mien hen bunt ewes. Veur dizze
wekke he'k weer wat en oaver drie wekke zie'w wel wieter of i'j meugt us
un paar keer de "Leestman" willen schrieven?" "Oh nee, ik bun al lange
bli'j da'j d'r us un paar keer neet in staot. Mien vrouw kan lastug dialect
leazen. Zodoende mot ik eur 't stuksken altied veurleazen en daor he'k de
boek al lange van vol". "Vandaor da'j um zo dikke heb zeker". Toon gaf
daor gin antwoord op. "Mo'k ow hond now al vaste metnemmen? Die
zoll wi'j jao oppassen he'k wel van de vrouw eheurd." "Nee, den krie'j
neet eerder as zaoterdagaovund, 'k vin 't al beroerd genog da'w um
veertien dage an 'n ander oaver mot laoten". "Mien bes af, dan gao 'k
maor weer us. In ieder geval vaste un goeie vekansie".

En wieters, at i'jluu ok nog op vekansie mot: volle plezier! Oaver drie
w/skke dramme wi'j wel us wieter oaver wat anders bi'j ons in d'n Achter-
hook.

H. Leestman.

Spoorweg- en Tramwezen) een expositie
worden ingericht van onder meer mate-
riaal, dat een beeld geeft van het
verleden en heden van de spoorlijn
Winterswijk-Zutphen. Aan de opzet van
deze tentoonstelling kan worden meege-
werkt door allen die over passend
materiaal beschikken. Zij kunnen daar-
over contact opnemen met de heer T.J.
Jansen Venneboer, tel. 05750-19424.
Ook de Nederlandse Vereniging van
Spoorwegfitalisten zal naar alle waar-
schijnlijkheid in het Winterswijkse sta-
tionsgebouw (eventueel in een omge-
bouwd rijtuig) een expositie gaan inrich-
ten van postzegels waarop stoomloco-
motieven staan afgebeeld. Tevens wordt
in die kring gedacht aan de uitgifte van
een speciale enveloppe en/of kaart die
door de P.T.T van een bijzonder post-
stempel zal worden voorzien. De exposi-
ties zullen gedurende de hele herden-
kingsweek in Winterswijk te bezichtigen
zijn.

Op 16 september zal verder in Winters-
wijk een herdenkingsbijeenkomst wor-
den gehouden, waar diverse sprekers de
historie en de toekomst van de spoorlijn
Winterswijk-Zutphen de revue zullen
laten passeren. Op zaterdag 23 septem-
ber zullen op het spoorwegemplacement
in Winterswijk wedstrijden worden ge-
houden met een zogeheten handlorrie
van de N.S. (bekend van een reclamespot
over wasautomaten). Daaraan zal wor-
den deelgenomen door teams uit de
verschillende aan de spoorlijn liggende
gemeenten. Na afloop van deze wedstrij-
den zal een grootscheepse muzikale
manifestatie, waaraan wordt deelgeno-
men door tal van muziekkorpsen, de
herdenkingsweek afsluiten.

Ter gelegenheid van het honderdjarig
bestaan van de spoorlijn val verder voor
de basisscholen uit alle betrokken ge-
meenten een tekeningen-collagewed-
strijd worden georganiseerd. Voor de
beste inzending steld de N.S. een dag-
tocht naar keuze voor de hele klas ter
beschikking. Dat het zwaartepunt van
de herdenkingsactiviteiten in Winters-
wijk ligt, houdt verband met het feit dat
daar - in tegenstelling tot de andere

gemeenten - voldoende ruimte en moge-
lijkheden zijn, zowel in het station als op
het emplacement, om de voorgenomen
activiteiten te doen plaatsvinden. Overi-
gens zullen ook in de andere gemeenten
evenementen worden georganiseerd. In
dat verband wordt onder meer gedacht
aan wandeltochten, kindervoorstel-
lingen, barbecues e.d. Deze evenemen-
ten worden door plaatselijke werkgroe-
pen en comités op stapel gezet. De N.S.
heeft ook nog een jubileum-aanbieding
in petto. Gedurende de herdenkings-
week zal voor de reizigers, die van een
van de stations aan de lijn Winterswijk-
Zutphen vertrekken, een gereduceerd
tarief worden gehanteerd. Dit tarief
geldt voor reizen naar elk ander station
in Nederland. Het is niet onmogelijk, dat
er - behalve op 16 september - nog meer
stoomtreinritten tussen Zutphen en
Winterswijk zullen worden gemaakt.
Voorwaarde is dat de daarvoor benodig-
de toestemming van de overheid wordt
verkregen. Ook wordt nog nagegaan of
het organiseren van ritten met de stoom-
trein naar de Bondsrepubliek Duitsland
tot de mogelijkheden behoort.

Ter gelegenheid van het honderjarig
bestaan van de spoorlijn zal verder een
folder worden uitgegeven, waarin onder
meer het programma van de herden-
kingsweek zal worden opgenomen; ook
zal in die folder aandacht worden
besteed aan de geschiedenis van de
spoorlijn. Verder zullen tijdens de her-
denkingsweel speciale wandtegels door
de plaatselijke middenstand worden ver-
kocht, terwijl ook aan de verzamelaars
van stickers is gedacht. Zowel op die
wandtegel als op de sticker komt een
speciaal voor deze gelegenheid ontwor-
pen vignet te staan. Degenen, die willen
meewerken aan de organisatie van plaat-
selijke activiteiten of op een andere wijze
een bijdrage willen leveren, kunnen
contact opnemen met de gemeente-
secretarie in hun woonplaats of met de
heren Schiphorst (bureau voorlichting
Zutphen) en Schepers (bureau voorlich-
ting Winterswijk).

Voor nadere informatie: tel. 05430-3741
of 05750-10733.

KPO organiseert
weduwenreis
De KPO organiseert op 25 augustus a.s.
een reisje voor weduwen en alleenstaan-
de dames. Mevrouw A. Cuppers-Besse-
link geeft alle mogelijke inlichtingen
hierover.

Adverteer
in

Contact



Donderdag 13 juli
begint onze
grandioze

textiel

meubelen en

woningtextiel

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Vorden

WV Zomerprogramma
1978
V.V.V. KANTOOR
Dorpsstraat 6 telefoon 05752-1342
Geopend: Dagelijks van 8 tot 18 uur; woensdags van
8 tot 12.30 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.

BEZICHTIGING PINETUM (landgoed da Belten)
Particuliere pijnbomen verzameling van 1500 ver-
schillende soorten. Rondleiding door de eigenaar Jhr.
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.

DINSDAG 18 JULI:
Gelderse avond op boerderij " 't Schimmel".
Achterhoekse verhalen, verzorgd door Ds. Krajen-
brink. Na de pauze optreden van de folkoristische
dansgroep "De Knupduukskes". Aanvang 20.00 uur.
Entree f 2,50 incl. koffie.

DONDERDAG 20, VRIJDAG 21 EN ZATERDAG
22 JULI:
Groot lunapark met geweldige attracties.
Donderdagavond 20 juli tevens grote braderie in de
Dorpsstraat.

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
. kompakte afmetingen, overal te plaatsen . geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig . bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden . géén onderhoud . binnen 1 Vz jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

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

Servicestation - Automobielbedrijf

E. W. BECKX
Zutphenseweg 30, Vorden. Tel. 05752-1840

• Diesel - Benzine
• B.K. - L.P.G.
• Castrol Oliën
• Automaterialen-shop

Vakkundige reparatie van
alle merken auto's
Controlebeurten, olieverversen en
doorsmeren
Inbouwstation auto-gas-apparatuur

Wilt u overgaan van benzine op gas?
Wij maken voor u graag vrijblijvend een offerte!

Erkend B.K. en Landi Den Hartog
L.P.G. inbouwstation

hubo
ruimt op

Alle in voorraad zijnde behang en

wandweefsels 10% korting

Ook nog enkele restanten behang

Bruine prachtcarboleum
3 kilo van 10,30 voor 8,75

nog enkele kajuitbedden voor 59,50

bijpassende latten bodem 27,50

De gehele bouwvakvakantie
geopend

Hubo - Dolphijn
Barchemseweg 13, Ruurlo Tel. 05735-1368

Autocross Halte
zondag 16 juli

aanvang 13.00 uur

HUSQVABNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 399,—

Naaimachinehandel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 — VORDEN — Tel. 05752-1385

DISCOUNT CEIMTRU Ruurlo
Tussen opruimen en OPRUIMEN zit
een groot verschil. Kijkt u zelf maar !
Zwaar eiken bankstel
gebloemde Kussens 1395,-
Eiken buffetkast
massieve peSelen 1450,-
Eiken wandmeubel
235 cm nu 995,-
Tienerburo's
te gekke prijs per stuk

Eiken dekenkist
klep aan de voorkant..

Nylon tapijt
400 breed op legklare rug

250,-

per meter

Wollen berber tapijt
(80% wol / 20% acryl) per meter

vanaf . 2,50 per meter

Vitrage vanaf 2,00 per meter

ktunts:
Moderne

schilderijen
1Uf" per stuk

Divanbed
+ matras samen
slechts 1 stuks

50,-

T.V. hoekkast
noten

10,-(iets beschadigd)
mmm—m T-r

Matrassen
s.g. 30-130/140 x 190

2zijdig gestikt. 50,"

Spreien
vanaf *£!),- p. st.

p. st.

douchegordijn
+ stang samen 4L.O,"

Moderne

vaaslamp
nu of nooit 5,-
(slechts 1 stuks)

.f r
11Stoffenboetiek'
Prachtige bloemstoffen

(zie etalage)... 4,ïf 3 per meter

Effen katoentjes
en terlenka'svoor
opruimprijzen!!
•_^_m__^^^^^^-^^^^—^_«—^—_—___—__

Coupons voor
halve prijzen

Slechts 1 stunt
per klant ! ! ! !

•MMM^HM^MtfMH^H^H^MMH^MMMM^VMMBMIiMMMnMMHtaMaHiMM

Start 13 juli
9.00 uur

Bovendien !
10% korting
(behalve aanbiedingen)

Dorpsstraat 29 Tel. 05735-1361

Donderdag 13 juli begint de grote

bij

Confectiebedrijf

Zowel in de damesconfectie als in de stoffen
afdeling GROTE KORTINGEN.
Verschillende artikelen voor de %. PRIJS.

Wees er als de kippen bij.
Onze opruiming duurt niet lang.
Wij doen het kort en goed.

AMMERS
Zutphenseweg
Vorden



pluimveebedrijf

boggelaar bv

is een onderneming die zich bezig-
houdt met de export van eieren.
Wegens uitbreiding van de werk-
zaamheden zoekt zij op korte termijn

een medewerker
wiens taak grotendeels zal zijn,
samen met andere medewerkers, de
eieren voor transport gereed te
maken.
Leeftijd omstreeks twintig jaar.

Sollicitaties te richten aan:

Pluimveebedrijf Boggelaar B.V.
Postbus 1029, 7230 AA Warnsveld
Voor nadere inlichtingen kunt u zonodig bellen:
05752-1919, de heer A. Vruggink.

Voor ons kantoor te Vorden zoeken wij:

Algemeen administratief
medewerkster

Haar taak omvat o. a.
fakturatie
debiteuren administratie
type -we r k
telefoon kontakten

Om deze taak goed te vervullen zijn
tenminste Mavo- en typediploma vereist.
Enige praktijkervaring is gewenst.

Schriftelijke sollicitaties kunnen worden
gericht aan direktie Morgenrood b.v.
postbus 332, 8000 AH Zwolle

Ook tijdens de bouwvakvakantie zijn
wij voor het afhalen van materialen

geopend
Tijdens de bouwvakvakantie wordt er
niet bezorgd.

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

Zaterdags van 9.00 -12.30
uur, en Donderdags van
19.00-21.00 uur.

H, C. l BOUWCENTRUM
Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-2121

U.B.I.
Binnenweg 4, Ulft. Tel. 08356 - 3141

Op onze textielafdeling is plaats voor
een

aktieve leerling
verkoopster
5 daagse werkweek
en een prettige werkkring
kunnen wij verzekeren.

Aanmelding na telefonische afspraak.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

b.g.g.
2512

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

Café-Restaurant

en

van 't Medler
Medler - Tel. 0634

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

r
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raadhuisstraat tel. 1367 vorden
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Maandagsmorgens gesloten
Woensdagsmiddags gesloten
Zaterdag na 16.00 uur gesloten
Vrijdagavond koopavond
van 19.00 tot 21.00 uur

Voor al uw binnen
en buiten zonwering

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

ZEER SNELLE
LEVERING

ZONWERING-INDUSTRIE
Spoorstraat 37, Dieren

ALUMINIUM
ZONNESCHERMEN
breed 200,
uitval 110 .

N. Klasse zonmring

IDEM
breed 300,
uitval 110 .

295,-

425,-

GRIJP UW KANS....

2 HALEN: 1 BETALEN
JAPONNEN - DEUX-PIECES - OVERGOOIERS-

ROKKEN - BLOUSES -TRUITJES en VESTEN.

REEDS V.A. f 25,-
In onze KINDERSHOP: lange kinderjurkjes, lange en korte broekjes,

truitjes, vestjes, blousjes, rokjes.

2 HALEN: 1 BETALEN
bniidskuis en modchuis

BELTRUM, bij Groenlo. Tel. 05448-222

Onze grootscheepse

. -.- .- . . .---. , . .-;, .... ; ... ;.-..: ,;.; ;. ;

PRUIMING is begonnen.

Enorme koopjes in
alle afdelingen.
Speciale koopjes
in onze meubelaf d.

10% korting op alle
niet afgeprijsde
artikelen, ook op
toonzaal meubelen

Vrijdags koopavond tot 9 uur. - Woensdags open.
Maandags gesloten.

RUURLO



'T WOO1U) ZEGT "l
AL: YOLKOllEN

In goed gebakken volkorenbrood zijn alle weldaden van
de tarwekorrel behouden: de kracht van de kiem, de
brand- en bouwstoffen, de mineraalrijke zemelen die
óók nog onontbeerlijk zijn voor een goede spijsvertering.
Volkorenbrood is het volkomen brood. Uw Echte Bakker
bakt het beter....

VANASSELT
Zutphenseweg - Vorden.

Buitenlands geld & reisverzekering
Regel alles bij de persoonlijke bank!
Alles ja. want bij de Rabobank vindt u het onder één dak:
het bui tenlands geld, de reisverzekering, de Internationale Reis- en
Kredietbrief van de A N W B . U kunt zich bij ons bovendien als
ANWB- en Wcgcnwachtlid opgeven en u krijgt aanvullende
informatie van deskundige reismedewerkers. Verder ligt er een gratis
Reiswijzer vol handige tips voor u klaar . En als u met de auto naar
Italië gaat kunt u 7.ich bij ons voorzien van voordelige benzine-
bonnen. U ziet wel, de Rabobank kan het u op allerlei manieren
gemakkelijk maken. En dat is belangrijk, zeker als u op vakantie gaat!

Rabobank S
gekj en goede raad

Wegens VAKANTIE
gesloten

van maandag 17 juli t/m

woesdag 2 augustus

Vakantie aanbiedingen

Sinaasappels 20 stuks 398

Granny Smith 1 kilo 229

Perziken 1 kilo . 269

Zaterdag moet alles leeg
daarom worden onze verse
artikelen sterk af geprijst.

Vrijdag en zaterdag
op alle planten 20% korting

Alles moet weg !!

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Citroëndealer

RUESINK RUURLO
DOOR INRUIL VERKREGEN

EUROCRSIOn

1977
Citroen CX 2400 Pailes
autom. airconditioning
Citroen CX 2400 Pallas
Citroen GS Club Break
CitoënGSCIub2x
Citroen 2 CV 6 2 x
Simca 1100GLX4-deurs
VW Passat LX
Citroen GS Spec. met LPG
1976
Citroen CX 2400 Pallas
Citroen CX 2200 D
Citroen G Special
Citroen GS Club
Citroen Dyane 6
Citroen 2CV4
Citroen 2CV6
Citroen 2CV4 Special
Volvo 245 DL Stationcar
Fiat 127 S.
Ford Escort

Inruil en financiering en leasing
Citroen-automobielen
uit voorraad leverbaar.

1975
Citroen Dyane 6
Citroen 2CV4
Citroen G Spec. 2x
VW Passat Stationcar
Renault 4
Alfa Sud
Dyane 4
Renault 16 TS automaat
Fiat 127
Ford Taunus
Alfa Sud Tl

1974
Fiat 127
Simca HOOTourist
VW Passat
Simca 1100 Spec.
Citroen 2CV4
Morris Mini clubman
Ford Escort

1973
Citroen AK 400
Citroen GS Club
Citroen Dyane 6
Citroen AMI Super
Simca 1100 Spec.
Simca 1301 S

1972
Citroen Dyane 6
Citroen Dyane 4 2 x
Citroen 2CV4
Simca 1100LE
Fiat 850

Automobielbedrijf A. RUESINK
x .
Verkoop en tankstation Borculoseweg 21, Ruurlo

Reparatie-af d.: Nijverheidstr. 3, Ruurlo
Tel. 05735-1753

SPECIALE SERVICE AAN ONS TANKSTATION:
d.m.v. Kredietkaartautomaat

Dag en nacht geopend
en 4 et. KORTING OP BENZINE

2 et. op LPG en DIESELOLIE

VRAAG OOK ZO'N KREDIETKAART

EUROCflSIOn

Grandioze tapijt-aanbieding
100% WOllen tapijt 400 breed . 150.- per meter

Slaapkamer tapijt 400 breed
meeneemprijs 45.- per meter

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Oranjefeest
^f A n /"i4 -̂>

Vrijdag
21 juli:

Zaterdag
22 juli:

Attentie!
Zaterdag
15 juli a.s.

Medlertol
Uitvoering Toneelver. Irene uit Ruurlo
,,Amor richt zijn pijlen zelf" in
feesttent. Humoristisch dialectstuk.
Na afloop dansen in zaal Eykelkamp
met muziek Gebr. Kamperman.

Volks en kinderspelen

13.00 uur officiële opening, daarna
volksspelen als vogel-, bel- en schijf-
schieten enz. op f eestterrein. Onder
meer dogcarrijden, doeltrappen,
korfballen, balgooien enz.

's Avonds
Groot Oranjebal met The Cannon
Ball in de f eesttent.

Oriënterings avondwandeling
door de fraaie omgeving van 't Medler.
Start en finisch bij café Eykelkamp.
Opgave vanaf 19.30 uur.

Donderdag 13 juli begint de

• Coupons tapijt
• Coupons gordijnstoff en
• Coupons vitrage

Veel meubelen, matrassen, dekbed
den en spreien worden met

10-20 tot 50% korting
aangeboden,

Kom kijken en wij maken er voor u een
echt koopjesfeest van.

Meubelen
Tapijten
Lederwaren

B. Lammers
Burg. Galleestr. 26 Tel. 1421
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MORGEN donderdag 13 juli om 8.00 uur gaan de deuren van het
c

JEUGDCENTRUM insuiindeiaan 4 open t/m zaterdag 15 juli 16.00 uur

voor ons

DRIE DOLLE DAGEN FEEST
inter-style

Dit mag u niet missen !! Het is gewoon te dol!! VORDEN, Dorpsstraat 22
Tel. 05752-1314

WARNSVELD, Rijksstraatweg 108
Tel. 05750-17332

Wilt u een uitgebreide informatie over donsbedden ? ? ? ? ? ? Wij beschikken vrijdag 14
juli van 10.00 tot 16.00 uur over de grote Bergstrasser dons-informatiewagen waarin
u alles over dons kunt zien en horen. Laat deze unieke kans u niet voorbijgaan.

Drukwerk
in offset
of Hoekdruk

DRUKKERIJ WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1494

mijn eerste bank
was de Spaarbank.
en ik blijf erbij!
loon mijn enige vervoermiddel no>j nuiar
'n /eepkist w;is. was ik al 'k lant ' van de
spaarbank. Hu dat hen ik sinds mijn eerste
spaarbankboekje gebleven. Ook nu ik met
vakan t i e ga stap ik naarde bank . waar m'n
salaris heengaat. Want voor mij is het niet b i j
sparen gebleven. Ik regel al mijn geld/.aken!
Die reis was gauw versierd. Peseta's m

.kontanten. Eurocheques en een reis-en bagageverzekering. M'n 'dure' postzegelverzameling

tvaardepapieren de k l u i s in. Ons kan n iks gebeuren! Hn omdat ik er toen was schreef ik gauw
even wat betaalopdrachten uit voor lopende rekeningen. Daar is die bankgirorekening

ideaal voor. Mijn eerste bank was de spaarbank, en ik blijf erbij, waarde reis ook heengaat!

ook voor m'n buitenlands geld•
BONDSSPAARBANK

Alle zaken voor alle mensen.

Dorpsstraat 15 - Telefoon 1988

DAGELIJKSE RENTEBEREKENING

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

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

Kunstgebiüenreparatie
DROGISTERIJ

TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden. Te-
lefoon 2219.

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

l

Nü 'n wolmerk tapijt
kopen met extra

vakantie-bonus

INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V.

MEUBELEN

p.strmü rs

'̂Komplimcnt'
van Forbo Parade
"Kompliment" een van de meest
verkochte zuiver scheerwollen tapijten
van Forbo Parade. U koopt het nu op
z'n voordeligst en dat is met het oog
op de a.s. vakantie mooi meegenomen.
Geschikt voor zwaar gebruik.
Zware kwaliteit met polyesterrug.
In naturel, lichtbruin, beige of bruin.
Breedte 400 cm. Normale prijs 299,
tijdelijk voor

en toch gratis
gelegd

w3:,,
Pgfc
£Xs£

SUPER
nog weer goedkoper, dan
u denkt.
KEUNE
Nijverheidsweg 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. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

Zutphenseweg 24

VORDEN
Tel. 05752 -1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301.

Voor een
zeer persoonlijke

bediening op 1600 m2

meubeltoonzaal

STAALSTRALEN
Wij maken van oud weer
nieuw, ook- hout en antiek'.

A. M. HEUVELINK
Metaalwaren Kerkhoflaan l,
Vorden, tel. 05752-1309.

Tapijt koopt u niet zomaar.
Daar wilt u alles over weten Alle kwaliteiten wilt u zien
En vergelijken Dat kan Met ons "Groot Nederlands

l Tapijt & Gordijnenboek 116 Kleurrijke pagina's dik!
v. n Toonbeeld van onze uitgebreide kollektie, vol tips en
\ informatie Dat boek ligt grétis voor u klaar.

200 Erkende interieurverzorgers
staan erachter!

VORDEN - TEL (05752) 1381

Gemeente Vorden
Op donderdag 20 juli aanstaande zal in verband met
de te houden braderie

a. vanaf 18.00 tot 23.00 uur een gedeelte van de
Dorpsstraat - vanaf Raadhuisstraat tot de Horster-
kamp - afgesloten worden voor alle verkeer, behalve
voetgangers;

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

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

Gemeente Vorden
De burgemeester van Vorden brengt ter openbare
kennis dat de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie
en Maatschappelijk werk bij zijn beschikking d.d. 5
juli 1978 heeft besloten dat in overweging is de
aanwijzing als beschermd natuurmonument in het
kader van de Natuurbeschermingswet van de land-
goederen, bekend onder de namen "de Wildenborch"
en "het Bosket" voorzover gevormd door de percelen,
kadestraal bekent gemeente Vorden, sektie C, num-
mers 344, 345, 605 t/m 608, 610 t/m 612, 614, 627,
665 t/m 668, 828, 1074, 1084 t/m 1089, 1112, 1114
t/m 1116, 1132, (ged.), 1171 (ged.), 1173, 1215 (ged.),
1260, 1264 en 1284, één en ander zoals aangegeven op
de bij de beschikking behorende kaart BN. 39.

In zijn bovenvermelde beschikking heeft de Staatssec-
retaris overeenkomstig de hem in artikel 8, lid 2 der
Natuurbeschermingswet toegekende bevoegdheid- te-
vens bepaald, dat de rechtsgevolgen, welke de
artikelen 12, 13 en 14 van de Natuurbeschermingswet
verbinden aan de aanwijzing als beschermd natuur-
monument ten aanzien van de bovengenoemde
kadastrale percelen terstond in werking treden.

Genoemde beschikking, met de kaart waarop boven-
vermelde kadastrale percelen zijn aangegeven, ligt
vanaf vrijdag 14 juli 1978 gedurende dertig dagen ter
gemeente-secretarie voor een ieder kosteloos ter
inzage.

Binnen veertien dagen na verloop van de termijn van
nederlegging kunnen de eigenaren, de ingeschreven
hypothecaire schuldeisers, burgemeester en wethou-
ders, het dagelijks .bestuur van het waterschap en
overige belanghebbenden hun gevoelen omtrent de in
overweging zijnde aanwijzing schriftelijk kenbaar
maken aan Gedeputeerde Staten van Gelderland.

de loco-burgemeester van Vorden

G.J. Bannink.



Wij VERBOUWEN
OPRUIMINGS KOOPJES kunnen wij niet laten
zien via onze etalage's maa r . . . . in de zaak volop
en hoe ! !
Alleen daarom ! !

Uw bezoek waard !!

dus er wordt gehamert en getimmert
door prima vakmensen.

MODECENTRUM

Komt u maar VORDEN - TEL. (05752) 1381

Waarom

omdat

daarom

is het brood van de ambachtelijke
bakker zoveel beter, zo smakelijk,
kortom echt brood

dit brood de normale rijstijden krijgt,
geen chemicaliën worden toegevoegd
het meel door ambachtelijke molenaars
word gemalen

is ambachtelijk brood zo rijk aan de
juiste voedingsstoffen, een waarborg
voor uw gezondheid

Echt brood in vele soorten en variaties steeds vers bij

't Winkeltje brood en banket
A. G. Schurink, Burg. Galleestraat 22, Vorden. Telefoon 1877

nieuwe
l sleutel?
w

desnoods
binnen één dag

H. Barendsen

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

H.BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

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

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553.

In onze OPRUIMING vindt
u prijzen die passen in uw
vakantie-budget.

Herensandalen met dichte neus f 35,-
Heren kruisband muilen / 15,-
Dames zomer-muliéres f 25,-
Kinderschoenen met steun nu f 35,-
Dames linnen open en dicht /15,-
DameS tassen (leer) vanaf f 20,-

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

Adverteren doel Verhopen
DE OLDE MEULLE — DE OLDE MEULLE — DE OLDE MEULLE — DE OLDE MEULLE — DE OLDE MEULLE -
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Dankzij de medewerking van:
Gemeente Vorden
Administratiekantoor Vorden B.V.
Architectenburo van Geenhuizen -Jansen B.V. (Hengelo!
Aannemersbedrijf Hofland en Fentsahm B.V. (Lochem)
Fa van Eldik (Zutphen)
Dakbedekkingsbedrijf Groot Jebbink (Lochem)
Schildersbedrijf Boerstoel (Vorden)
Winkelbetimmering Fa Helmink (Wichmond)
Interieurverzorging Fa Lammers (Vorden)
en vele kennissen en vrienden
is het ons gelukt om in zeer korte tijd een

Drogisterij - Parfumerie
Schoonheidssalon - Sigarenmagazijn
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te verwezelijken
Ter gelegenheid hiervan nodigen wij u uit om op woensdagmiddag

19 juli een kijkje te komen nemen van 2 tot 6 uur.
Inverband hiermee is onze Drogisterij en Schoonheidssalon op

woensdagmorgen 19 juli gesloten.

De verkoop in Drogisterij en Sigarenzaak begint donderdag 20 juli.

Diny en Hidde van der Wal - Dorpsstraat 9, Vorden
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