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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Veel belangstelling bij gekostumeerd voetbal
Zaterdagavond werd achter de Vorden gymnastiekzaail de gekostumeerde voetbalwedstrijd tussen de
caruavalsvereniging De Deurdreajers en de Hengelose eaniavalsclub Hoest meugelijk gespeeld.
Ongetwijfeld zou het een spectaculaire wedstrijd zijn
"cvvorden gezien de verwikkelingen in het eerste
k w a i tiier, maar de weergoden zegden na vijftien min u t e n luim medewerking op. De regen plensde zo
li a rel neer, dat het onmogelijk werd de wedstrijd
voort te zetten.
De Vordense braderie viel donderdagavond ook al
in het water, terwijl de kermis, die donderdag, vrijdag en /aterdag werd gehouden, goed bezocht werd.
De organisatoren zijn van plan om bij de Vordense
krnuisdaigen van volgend jaar weer demonstraties
van oude ambachten te betrekken, iets wat de belangstellenden deze week moesten missen. Misschien
kunnen de kramen wat dichter bij elkaar geplaatst
worden of in een straat welke afgesloten wordt voor
het snelverkeer. Dait zal de gezelligheid zeker ten
goede komen.

Hedenavond (woensdag) zal om het kampioenschap
van Vorden getrokken worden op het terrein achter
de gymnastiekzaal, Nieuwstad. Moedig uw favorieten aan!

GEMEENTENMJWS
Het enige onderwerp betreft deze week de
verhogingen van de bijstandsuitkeringen.

Telefoon gemeentehuls 05752-2323

-

Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en
vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderlnk: vrijdagmorgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van
16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

PLUS:
De premie die u betaalt vooreen vrijwillige verzeDaar per l juli j. il. de bijstandsuitkeringen zijn ver- kering of een bejaardenvei^B^ring bij een ziekenhoogd zal een overzicht gegeven worden van de wij- fonds. Maar niet de aanvullende premie.
van de bedragen.
PLUS:
1. Gezinnen.
Vakantie-uitkeringen. Per ^|k ƒ9,45, per maand
2. Alleenstaanden.
ƒ40,90. Deze uitkering wo^^Béénmaal per jaar in
3. Thuisinwonende kinderen.
j u n i uitbetaald.
4. Bewoners van bejaardentehuizen of inrichtingen.
PLUS:
Ad. 1. Gezinnen.
Voor alleenstaanden die wel zelfstandig wonen.
Woonkosten. (Zie onder gezinnen).
Basisbedrag.
Basisbedrag per week
Ad. 3. Thuisinwonende kinderen.
'echtpaar zonder kinderen
............
ƒ 195,65
echtpaar met l kind
..................
ƒ 199,10 Basisbedrag.
echtpaar met 2 kinderen
..............
ƒ 200,95 16 jaar (werkloos)
echtpaar met 3 of 4 kinderen
..........
ƒ 202,80 Basisbedrag per week
ƒ 34,45
echtpaar met 5 of 6 kinderen
..........
ƒ 203,40 Basisbedrag per maand
ƒ 149,30
echtpaar met 7 of meer kinderen ...... ƒ203,80
17 jaar (werkloos)
per maand
Basisbedrag per week
ƒ 55,95
echtpaar zonder kinderen
..............
ƒ 847,80 Basisbedrag per maand
ƒ 242,40
echtpaar mot l kind
..................
ƒ 862,80
echtpaar met 2 kinderen
..............
ƒ 870,80 18 tot 21 jaar (werkloos of invalide)
ƒ 83,90
echtpaar met 3 of 4 kinderen
..........
ƒ 878,80 Basisbedrag per week
ƒ 363,60
echtpaar met 5 of 6 kinderen
..........
ƒ 881,30 Basisbedrag per maand
echtpaar met 7 of meer kinderen ...... ƒ 883,20 PLUS:
Is het gezin onvolledig dan worden bovenstaande Vakantie-uitkering.
bedragen verminderd met ƒ 22,— per week of ƒ 97,—
16 en 17 jaar (werkloos)
per maand.
Per
week
ƒ 3,35
(onvolledig gezin = vader of moeder alleen met één
Per maand
ƒ 14,60
of meer kinderen).
18 tot 21 jaar (werkloos of invalide)
PLUS:
Per week
ƒ 5,05
Woonkosten. Dit bedrag is gelijk aan de „kale" Per maand
ƒ 21,90
huur. Dat is het bedrag wat u aan huur betaalt, ver- Deze uitkering wordt éénmaal per jaar betaald in
minderd met eventuele huur van stoffering en meu- juni.
bilair, gas, licht, water enz. is bij de huur verwarming in begrepen, dan wordt ƒ480,— per jaar afge- Ad. 4. Bewoners van bejaardentehuizen of inrichtrokken.
tingen.
OF:
Basisbedrag.
Woonkosten eigen huis. Als u in een eigen huis De kosten van vei-zorgimg of verpleging.
woont dan is dit bedrag gelijk aan de te betalen
hypotheekrente, straat- en grondbelasting, eigenaars- PLUS:
onderhoud e.d.
De premie die u betaalt voor een bejaardenverzekerinig of een vrijwillige verzekering bij een ziekenPLUS:
fonds. Maar niét de aanvullende premie.
Premie. De premie die u betaalt voor een vrijwillige
verzekering of bejaardenverzekering bij een zieken- PLUS:
fonds. Maar niét de aanvullende premie.
Een bedrag voor persoonlijke uitgaven eens per
maand. Voor een alleenstaande is dat ƒ 168,50 en
PLUS:
voor een echtpaar is dat ƒ291,—.
Een vergoeding in plaats van kinderbijslag.
Als u door persoonlijke omstandigheden weinig
privé-uitgaven kunt doen, wordt de uitkering lager,
PLUS:
m a a r niet minder dan ƒ63,50 voor een alleenstaanEen vakantie-uitkering van ƒ 13,50 per week of de en ƒ 116,— voor een echtpaar.
ƒ 58,50 per maand. Deze uitkering is voor het onvolledige gezin ƒ12,15 per week of ƒ52,60 per PLUS:
maand. Eens per jaar, in juni, wordt dit bedrag uit- Een vakantie-uitkering die gelijik is aan de vakanbetaald.
tie-mi tkei-ing van de AOW. De/e uitkering wordt
eenmaal per j a a r in mei uitbetaald.
Ad. 2. Alleenstaanden.
MAAR:
Basisbedrag.
De b i j s t a n d wordt verleend voorzover de eigen inAlleenstaanden die niet zelfstandig wonen
komsiten niet voldoende zijn om bovenstaande kosBasisbedrag per week
ƒ 156,60 ten te betalen.
Basisbedrag per maand
ƒ 678,70
Penioenen:
Alleenstaanden die wel zelfstandig wonen
Basisbedrag per week
ƒ 128,50 Bewoners van bejaardentehuizen of inrichtingen,
Basisbedrag per maand
ƒ 556,90 die naast de AOW-uitkering ecu pensioen genieten,

mogen daarvan als echtpaar ƒ 33,— en als alleenstaande ƒ lf),. r )0 per maand behouden.
Eigen inkomen
Bijstand ontvangt u als u geen of te weinig eigen
in-komsten hebt. Heeft u helemaal geen inkomen
dan krijgt u de bedragen diein de tabellen hierboven vermeld staan.
4fc
Heeft u wel wat eigen inkomen dan vult de bijstand
dat bedrag aan tot dezelfde bedragen. Bijverdiensten worden niet helemaal afgetrokken. Welke bijverdiensten ziet u hieronder.
Bijverdiensten uit arbeid.
Van het geld dat u verdient met een bijbaan wordt
een derde niet als inkomsten geteld. Met de buitengewone kosten die u moet maken om dat geld te
kunnen verdienen, zoals bijvoorbeeld crèche-kosten,
wordt rekening gehouden.
Is uw gezin onvolledig — geen vader of moeder —
dan wordt de eerste ƒ 22,95 van wat u per week verdient niet afgetrokken. Per maand is dit ƒ 99,50.
Bijverdiensten uit kostgangers.
De helft van wat uw kostgangers u betalen, wordt
gezien als uw verdiensten. Die verdiensten worden
per kostganger gesteld op minimaal ƒ43,05 per
week of ƒ 186,50 per maand. Evenals bij andere bijverdiensten wordt een derde deel, dus minimaal
ƒ14,35 per week of ƒ62,17 per maand, niet afgetrokken.
Heeft u 4 of meer kostgangers, dan wordt dat beschouwd als een pensionbedrijf en worden die inkomsten volledig afgetrokken.
Inkomsten uit onderverhuur.
Een derde van de overeengekomen huur wordt niet
afgetrokken.
Maximaal mag u van al uw bijverdiensten niet meer
houden dan:
ƒ 57,45 per week of ƒ 249,— per maand voor het onvolledige gezin (inclusief de eerste ƒ 22,95 per week
van bijverdiensten uit arbeid).
ƒ 34,50 per week of ƒ 149,50 per maand voor een
gezin met of zonder kinderen. *
ƒ24,10 per week of ƒ104,50 per maand voor een
alleenstaande en ƒ12,90 per week of ƒ56,— per
maand voor een thuisinwonende.
Andere inkomsten.
Al uw andere inkomsten worden geheel van de uitkering afgetrokken. Dus ook uw per l juli 1975 verhoogde AOW of andere sociale uitkering.
Kostgeld van inwonende kinderen.
Van uw kinderen die een inkomen hebben, kunt u
een redelijk kostgeld verwachten. Daarin zit ook
een bijdrage in de vaste gezinslasten.
De bijstand stelt daar een zekere aftrek tegenover.
Dit is tenminste ƒ9,10 per week of ƒ39,50 per
maand voor meerderjarige en ƒ6,— of ƒ26,— per
maand voor minderjarige kinderen.
Eigen vermogen.
U hoeft niet al uw spaargeld aan te spreken voor u
voor bijstand in aanmerking komt. Het vrijgelaten
eigen vermogen is niet gewijzigd en blijft dus:
ƒ 10.000,— voor gezinnen
ƒ 5.000,— voor alleenstaanden
ƒ 6.000,— voor bejaarde echtparen in bejaardentehuizen of inrichtingen
ƒ 3.600,— voor bejaarde alleenstaanden in bejaardentehuizen of inrichtingen.
- de rente van dit vermogen is ook vrij.

Frankering bij abonnement
Port payé

Vorden

erkdiensten
HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 27 juli: 8.30 en 10.00 uur ds. J. Veenendaal
KAPEL WILDENBORCH
Zondag 27 juli: 10.00 uur Openlucht-kerkdienst bij
de Kapel. Voorganger de eerw. heer Aay (Lochem),
m.m.v. Ghr. Muziekvereniging Sursuni Gorda
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 27 juli: 9.30 en 19.00 uur ds. M. P. v. Dijk
te Nunspeet.
R. K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 11.00 uur (crèche); door
de week woensdag om 19.30 uur.
R. K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur; door de week:
dinsdagavond om 19.30 uur en vrijdagmorgen om
8 uur.
ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Sterringa, telefoon 05752-1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts van
9-9.15 uur.
WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN
van zaterdagm. 12 uur tot maarudagm. 7 uur en de
komende week van 's avonds 7 tot 's morgens 7 uur
7 uur dr. J. Wechgelaer, telefoon 1566
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon 1487. Spreekuur wijkzustcrs en
uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur in
het wijkgebouw.
DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotbeek is elke dag geopend van 8-18 uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
bellen uitsluitend spoedrecepten.
BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
2323, ook buiten kantooruren. Bij geen geh. kan het
politieburo, telefoon 1230 of de families Eijerkamp telefoon 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Hassink)
telefoon 1332, gebeld worden.
BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37 Vorden, telefoon
1346; bij geen gehoor 05750-12931.
GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en
woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Geref. kerk Vorden, telefoon 2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.
MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de Geref. kerk
Vorden, telefoon 2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere dag bereikbaar van 917 uur. telefoon 05753-2345.
STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.
DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-15603. Openingstijden: ma, di, do en vr 10.30—12.30 en 17—19
uur; wo en za 10.30—12.30 uur; zo gesloten
SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45 tot 19.45
uur in het Groene Kruisgebouw.
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KOERSELMAN CASSETTES

SUPER'-SLAGERIJ
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Biefburgers

3 stuks

Ajuinburgers

3 stuks

Wiener Schnitzel

il!!

gepanneerd
magere

Varkenslappen

500 aram

Fricandeau

500 aram

Runderstooflappen

500 gram

Soeppakket

ONS BEKENDE

van de schouder

338
338
118
498
528
478
258

ALLEEN DINSDAG:

S'!
:

Ü;

Sucadelappen

mager

648

Halviture
jam

Vruchten
limonade

per pot van 2,14 voor

DAGVERS VOORDEEL
MAANDAG

Tuinbonen
Magere speklappen

79
198

kilo
500gram

DINSDAG

Vleeswaren
Hongaarse Mix
'i • i

!

•« >
V

O&

(t

Snijworst

150 gram

Gekookte ham

150 gram

Katenspek

100 gram

Nierbrood

100 gram ••

li

ZONNETUIN
Sperziebonen
Tomaten

< M>

65
119
129
98
69

Hollandse
500 gram
Export
kilo

2 kroppen malse Sla
+ 1 Komkommer
samen
Gele pruimen
plm. kilo

Kippelevertjes
Loempia's
Frikandeilen
Van. of aardb. ijs

Alles zolang de voorraad strekt

kilo

500 gram

2 stuks
grijpzak
25 stuks

literbeker

89
248

kilo
500 gram

WOENSDAG

Zomer rode kool

500 gram

Vleesgehakt

500 gram

A&O

GRAAG TOT

'VAKANTIE VOORDEELTJES
128
98
175
225

DIEPVRIES-VOORDEEL
Kuikenrollade

Andijvie
Fijne verse worst

925
250
189
435
179

Long drink of
whisky glazen

van 5,50 voor

Koekepan

normaal 7,95 NU

Taartvorm

normaal 2,15 NU

Kaasschaaf

normaal 4,95 NU

Kaasstolp

normaal 6,25 NU

Bloempot

normaal 3,40 NU

.

325
625
125
385
495
195

WASVOORDEEL
Dixan

tonnetje, nu voor

Dash

koffer voor

1850
750

Fakt

koffer voor

625

Knijp afwas

met citroen, liter

Biotex

gemakspak, NU ..

89
239

A&O

Tweed ra n k

Kop en schotel

995

Amstel bier

diverse smaken
per fles nu

per stuk van 3,95 voor

SUPERVOORDEELTJES

krat a 24 pijpjes nu voor

99

Halfvolle koffiemelk

VOORDEEL SLIJTERIJ
Dubbele likeuren

VETTER - diverse smaken
fles van 9,55 voor

725

Inmaakbrandewijn

literfles

995

Abrikozenbrandewijn,ifer.
Jonge jenever
Courvoisier VSOP

LEGNER

liter .

950

945

00 0
T.U"".*..
. ""... 2250
per
WHITE LABEL
met GRATIS fles COLA

1345

UW DIENST

Unox tomatensoep

van 3,65 voor

Rozijnencakes

pak a 6 stuks van 2,50 voor

309
215

Bloemen en Planten
Gladiolen

pracht bos voor

165

Rozen

per bos

149

179

ZWARTE KIP
fles van 2,05 voor

169

extra gevuld, literblik

198

literblik voor

145

Crox halvarine
doos a 12 kuipjes 250 gram, nu voor

Halvarine

LEEUWEZEGEL
per kuipje

Rondello
Pindakoekjes
Eierkoekjes

OF JODENKOEKEN
per bus

FRISIA
Spekken
zak vol
Fruit Mix
pak a 3 rol
Mini Mars of SnickersNU

189

109
198
98
69
198

55

EUROMA
busje 50 gram

Droogkokende rijst SS"" NU
Fancy Pink zalm

Pannekoekmix

* >

l

79

3 blikjes voor

119

89
245

nu per blik

K 00

AI<S
,
,7,
van 1,07 voor

A&O
Doperwten

98

119

fijn, literblik NU

ZOETWAREN VOORDEEL

498

Italiaanse tomatenpuree
Nootmuskaa

UIT ONZE BROODBOETIEP

VAN NELLE
250 gram .

Montïlla Amontillado

2 literkruik

Vruchtenwijn

MET JONGE JENEVER
liter .

795
(l

<
<
'

198

>
>
*
l

!!

Möselblumchen

v/loezelwijn koel serveren - 4 FLESSEN NU VOOR .

895

%J \J \J

•
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V
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'< "'
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Nieuwstad 5
Vorden
Telefoon 1232
s^»»»^
»$*»^SE»y>»xt^^

t C iftt r.
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JANSE
Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting

Smidsstraat 2

UPERMA
IKEURSIAGER
'n goeie slager

Riblappen

500gram

Runderlappen

?0°0°7rfmn

Speklappen

5oogram

uit eigen worstmakerij!

GEKOOKTE LEVER
150 gram
ZURE ZULT
150 gram
GEBRADEN ROLLADE
100 gram
PALINGWORST
100 gram

Kuikenbouten
Tartaar

dinsdag:

Frikandellen

Woensdag:

Gehakt

Telefoon 2308

FIJNE VLEESWAREN

Schnitzeis
?5r!??üü:!
Geld. Schijven 5sfuks

Maandag:

Vorden

GROENTE EN FRUIT

1000 gram

Bananen

Chiquita
heel kilo

Aardappelen

Doree's (nieuwe oogst)
22 kilo

UIT ONZE BROODBOETIEK

Tomaten

heel kilo

Dagelijks VERS BROOD van de Warme Bakker Hartman. VELE SOORTEN

Chammanons

200 gram

Rode kool

gesneden
500 gram

, •, „
Andijvie

kilo

BROOD. Wordt gesneden waar u bij bent!

VAN ONZE BANKETBAKKER
Abrikozenvla

van 3,65 voor

Rozijnencakes

6 stuks, van 2,50 voor

Elke week verse bloemen
rechtstreeks van de kweker
deze week

1.5 liter Raak

218
225

VIM GROEN
per bus

„MOLNY" BILLIES-LUIERS
per pak van 5,50 voor

225

Halvarine
Vivo
2 kuipjes a 250 gram

DIEPVRIES

BETUWE HALVITURE
aardb. en abrik., van 2,14 voor

VIVO BESCHUIT
2 rol nu slechts

Prijswijzigingen voorbehouden

TROS ANJERS grote bos

Sinas of Citroen
zonder prik, van 1,79 voor

CARVAN CEVITAM
fles a 0,6 liter

Maandag en dinsdag:

Patat
1000 gram

KOFFER RADION
van 5,75 voor
VIVO AARDBEIENJAM
van 1,49 voor
VICTORIA PANKY WAFELS
voor

Ijslolly's
8 stuks nu voor
Hero
literblik van 2,28 voor

Koffïemelk
Vivo Halfvolle
liter van 1,96 voor
DUYVIS SALATA
fles a 0,75 liter
DUYVIS LIVORNO
fles a 0,75 liter
PINDA'S IN DOP
pak voor
BESSOLA WATERGRUWEL
van 1,49 voor
VIM GLORAX
per bus

VIVO APPELSAP OF JUS D'ORANGE
fles van 0,89 voor

SUN HALVARINE
500 gram

RENCO LIMONADESIROOP
van 1,39 voor

SMITHS FRITESSTICKS
paprika of naturel, nu voor

PALMOLIVE SHAMPOO
flacon van 2,75 voor

KOFFER PERSIL
nu slechts

GEMALEN KG KOFFIE
250 gram van 2,09 voor

FLACON JIF
van 1,65 voor

Afwasmiddel
Groente- en vleesaanbiedingen geldig t/m 26 julj
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TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN

Voor de achtste keer Achtkastelenrit

NIEUWS
VAN DE
KERKEN
OPEN LUCHT-KERKDIENST
IN DE WILDENBORCH
De ige/amenlijke evaiigelisatie^om'rniissie van de
plaatselijke Gereformeerde- en Hervormde Kerk belegt a.s. /.omlag-nrorgen 27 juli weer een openlurhtke.rkdiieiii.st vlak bij de Kapel in de WiWcnborch
(Kapelweg). Liturgieën voor de/e bijzondere dienst
worden volledig gestencild.
Voorganger is de/e keer de eerwaarde lieer Aay uit
TxH-hem. De sameii/ang wordt Ingeleid dooi de Chr.
Muziekvereniging Sursus Oorda u.it Vorden.
Na de dienst wordt er kol'liie aangel>:)den. (Voor de
kinderen limonade).
Bij minder g u n s t i g \\\rr wordt de dienst in de Kapel gehouden. Gasten, vakantiegangers maken we
ook gnaag opmerk/aam op deze kerkdienst.
KOFFIE NA DE KERKDIENSTEN

De Vordense auto- en motorclub De Graafschaprijders organiseert a.s. weekend voor de achtste keer
de traditionele „Achtkastelenrit". De laatste jaren
nemen luier aan zo'n 500 personen deel, die behalve
uit Nederland zelf afkomstig zijn uit diverse Europese landen zoals België, Duitsland, Denemarken,
Engeland etc.
De Achtkasfrelennit bestaat uit een drietal onderdelen nl. een sternit, toernit en een oriënteringsrit. De
eerste deelnemers worden reeds donderdag 24 juli
in Vorden en dan niet name op de Kranenburg verwacht. Voor de deelnemers is hier gelegenheid om

te kamperen. Vrijdagavond vindt de officiële ontvangst plaats.
ledere deelnemer die is ingeschreven ontvangt de
Aohtifcastelen-'plaqu'ette of een hanger. Er zijn extra
prijzen voor de verst wonende deelnemer, oudste
deelnemer, grootste motorolub etc.
Zaterdagmiddag wordt de toertocht gehouden. In
een rustig tempo zullen dan de honderden motoren
een tocht maken door een gedeelte van de Achterhoek.
Zaterdagavond wordt er feest geviierd met medewerking van het dansonkest The Starlets. Tevens worden dan de prijzen uitgereikt. Zondagmorgen be-

staat de mogelijkheid om deel te nemen aan een
ochtendwandeling van ca. 6 kilometer, met gezellig
koffie drinken onderweg.
Het dniedaagse motorsportfestijn wordt zondagmiddag 27 juli besloten met een oriënteringsriit van plm.
50 kilometer. Er kan gereden worden in een A- en
B^klasse. Het secretariaat van deze Achtkastelenrit is
in vertrouwde handen van de heer D. J. Rouwenhorst. Als kontaktman zal fungeren de heer H. G.
Klein Bninke.
De plaatselijke WV alsmede de OK zullen, zoals
te doen gebruikelijk, weer medewerking verlenen in
de vorm van gdftartiikelen, prijzen etc.

In de zomerse vakantiemaanden is er voor gemeenteleden en zeer zeker ook voor de gasten, vakantiegangers de mogelijkheid om met elkaar een kopje
koffie te drinken na de kerkdiensten in de Hervormde dorpsikerk.
Dit contact in De Voorde, gelegen vlak achter de
dorpsk-erk, wordt ook dit jaar door velen zeer op
prijs gesteld. Een aantal dames uit de gemeente very.orgt deze ontvangst. Uiteraard is het bezoek wisselend, miaar over het algemeen is hot zeer goed te
noemen.
Voor de kerkdienst is er steeds kinderoppas in ren
zaaltje van het genoemde gebouw De Voorde. De
(kleinere) kinderen -worden daar spelend aange
naam beaig geliouden.

maar al spoedig kwamen meer beentjes van de
vloer.
De polonaise „met z'n allen" vormde het sjuiitstuk
van het min of meer officiële gedeelte van de boerenbruiloft. Hierna barstte het feest in volile hevigheid los. De flessen kwamen op tafel en de beentjes
van de vloer. De Knupduukskes wisten Vordenaar
en toerist direct op de dansviloer te krijgen en zo
ging het door tot ver in de kleine uurtjes. De dorstige kelen werden konstant gesmeerd en dat kwam
de feestvreuigde ten goede.

Op /aterdag 5 en /atcrdag 19 juli vond in het zwembad In de Dennen te V'orden weer di|>loma/wemmen plaats voor resp. de /.wemvaardiglioidsdiploma's I, II, III en IV, waaraan in totaal 10 kandidaten deelnamen, die allen slaagden. Terwijl het geheel werd gecontroleerd door de heer J. Spaargaren
uit Dootinchem. Diploma-consul der KNZB, bijgestaan door 5 in opleiding zijnde officials, terwijl afgelopen zaterdag 33 A-ikandidaten en 7 B-kandidaten hun zwerndiploma behaalden onder toeziend
oog van KNZBofficial mevrouw Kistemaker-Steijl,
zodat niemand werd afgewezen.
De gehele organisatie stond onder leiding van chefbadmeester M. J. Western k, die met zijn team medewerkers zorg droeg voor een perfekte organisatie
en opleiding van hun kandidaten volgens de
KNZB-|gedelegeerden.
A.s. zaterdag vindt het proef/wemmen plaats voor
wederom het diploma A en B. Opgave met in
van heden, waarna op zaterdag U augustus liet a f zwemmen zal plaatsvinden.

Boerenbruiloft
trok weer veel
toeristen
„Gernitjen en J a n " , twee Vordense Knupduukskes,
hebben er een daverende bruiloftspartij op /itten.
Dolle pret was het woensdagavond bij boerderij Het
Schimmel (achter het kasteel) in Vorden. Gerritjen
van de Poeiert (Wdlly Velhorst) en Jan van Velhorst
Brugge (Henk Velhorst) hielden hier hun boerenbr ui lof t in het bijzijn van honderden toeristen en
Vordenaren.
Vanaf zeven uur stond heel Vorden in het teken
van deze traditionele boerenbruiloft. Een geweldige;
bruiiloftsitoet, gevormd dooi- de boerendansgroep
De Knupduukskes, de boerenkapel van de Vordense muziiekvereniging Goncordia en een groot aantal
,,l)i uiloltgasten", begaf zich aileerst naar de Nieuwstad, waar bruidegom Jan weixl opgehaald. Kompleet met „aaiukileedwagen" bereikte de stoet de woning van de bruid aan de Stationsweg, waar de met
bloemenkrans versierde bruidskoe — „de beste van
stal", volgens Gernitjen -- achter de kleedwagen
werd gezet. Op naar het gemeentehuis, waar Gerrit- een hindernis en nog een borrel. Na twee stevige
jen en Jan in de „echt" werden verbonden.
slokken werd Het Schimmel bereikt, waar allereerst
de koe werd „igevetprijst." „Het kon er mee door,"
HINDERNISSEN knikte de bruidegom goedkeurend en daar ging het
feest beginnen.
De tocht naar de boerderij verliep voor het bruidspaar niet zonder hindernissen. De gasten waren zo Een aantal accordeonisten van de folkloristische
vriendelijk al vlak bij het gemeentehuis een touw dansgroep en de borenkapel van Goncordia zorgden
over de weg te spannen en dat betekende eerst een voor de vrolijke deun en intussen kon het bruidsstevige fles onükurken en dan pas passeren. Op één paar veel felicitaties en kaïdoos in ontvangst nemen.
been kunnen de Knupduiulkskes niet lopen dus nog De eersite dans was natuurlijk voor het bruidspaar,

DISCOUNT

RUURLO

Wij hebben geen opruiming!!

Wij hebben grandioze aanbiedingen!!
VERDER KEUZE

o.a.:

100% WOLLEN

SLAAPKAMERTAPIJT

BERBERTAPIJT

400 cm breed
NU per meter .

39,-

400 cm breed
NU per meter

UIT:

200 kwaliteiten tapijt
300 kwaliteiten gordijnstof

99,-

KOM - KIJK - PROFITEER

DORPSSTRAAT 29 - TEL 05735-1361

Ga een vakantiedag gezellig winkelen in Ruurlo ! !
onze

Nieuwe koopjes

Al

.

JAPONNEN - BLOUSES - PAKKEN - ROKKEN EN TRUITJES nog eens

.

..

m de grandioze
opruiming bij
Modecentrum
PGUIllSSGIl Rillllplo
ZIET ONZE

zomerartikelen moeten weg dus hebben we onze

EXTRA VERLAAGD!!
Koopjes in VRIJETIJDS- EN KINDERKLEDING
N 9 3 dagen t>m> 26

°

(

Julj' kunt u Pro^iferen van onze 10% kOrtinCJ op alle niet-afgeprijsde goederen

MODECENTRUM TEUNISSEN

NIEUWE ETALAGES !

Paardrijlessen. Stoeterij
De Hessenkamp, Kerkhoflaan 5A, tel. 057521736.

Tandarts Haccou
ALLE VERZEKERINGEN

Vakantie
van 23 juli
tot 18 augustus

Ass.kantoor

Kunstgebitten-reparatie

G. J. Haaring

Spoedgevallen worden waargenomen
door tandarts Edens,
tel. 05752-1453

Drogisterij
TEN KATE

Hofstr. 17, Hengelo Gld., telefoon 05735-1228

Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Spec. verz. voor landb.- en veeh.bedrijv-en

Bij afwezigheid van tandarts Edens neemt waar
tandarts J. Groeneveld,
Warnsveid, tel. 0575011292

Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klokken, stoelen, tafels,
kabinetten, goud en
zilver en grootmoeders-tijd-artikelen

Herstellingsoord

Te koop: cassette-rekorder
Van Heekerenstraat 12,
Vorden.

'de Decanije'

Te koop: 4 eiken stoelen,
z.gja.n. Het Hoge 37, tel.
2054.

Moeten uw foto's
vakwerk zijn?

ervaren
tuinman

Dan uw reportages
en bruidsfoto's van
Dolphijn
Reeds vanaf ƒ 200,in kleur
Foto Dolphijn
Vorden - Ruurlo

Bij gebleken geschiktheid is t.z.t.
aanstelling als tuinbaas mogelijk.
Afspraak te maken met L. Velhorst, Het Wiemeliink 11, Vorden, telefoon 05752-1880.

en

U kunt bij ons
terecht voor:

woningtextiel
TAPIJTHAL
'T HOGE VORDEN

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD

GELDERS TARWEBROOD

't Hoge 32 - Tel. 057521486

PIJPROKEN
MANNENWERK!
stoere pijpen
vlotte pijpen
kromme pijpen
rechte pijpen

VAN

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, t*l. 1553

AANBIEDINGEN

t.m. woensdag 30 juli

Beeld en Geluid

Levensmiddelen - Slflterfl

Frans Kruip
Het Hoge 58 - Vorden - Telefoon 1420

van 21 juli t.m. 9 augustus
Maar onze

radio- en
t.v.-service
gaat gewoon door
U kunt hiervoor bellen van
8.30 tot 10.30 uur,
tele£>n 05750-13813

Fa. BREDEVELD
Weg n. Laren - Zutphen - Tel. 13813

REPARATIE
Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

NATUURLIJK

GARAGE KUftZ

vers van uw warme bakker

Industrieweg 5 . Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Galléestr.

Te koop: i.gjst. verkerende 2e hands terrasstoelen.
Heko, tel. 05752-1309.

A yvi

Te koop: 25 are rogtge.
Hoebink, Eikenlaan 19,
borden.

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

Stereo radio-versterker
de beste stereo radio van Philips
in zijn soort. Vijf FM voor keurnoetsen. 2 x 18 Watt
Nu van 835,— voor 599r—
Stel bijpassende
Hi-Fi luidsprekerboxen
van 300,— nu

Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05753-1637

vraaigt voor moestuin en plantsoen

vloerbedekking

van maandag 28 juli

MAAS

te Vorden

H-et juiste en
goedkoopste adres
voor al uw

Wij zijn GESLOTEN

RUURLO

Voor uw duforff/essen naar
V.A.M.O.R. RIJSCHOOL
„DE EENDRACHT"

150,—

Radio-cassette-recorder
van En es, batterij en lichtnetvoedinig. FM en middengolf
Nu van 338,— voor 285,—
Cassette-recorder
compleet met netsnoer, microfoon,
opnamekabel en cassette. Speelt
ook op batterijen. Merk Philips
145,—
Draagbare radio
merk Philips. Voor batterij en
lichtnet-aansluitinig. Ontvangst
van FM, lange-, midden- en korte
golf
Nu van 188,— voor 128,—
Kleuren televisie
Nog steeds hoge inriiilkorting op
kleuren televisie
Vraag inlichtingen en folders hierover

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

VORDEN
J. H. Hilferink, De Boonk 39
telefoon 1619

Wegens vakantie
Opgave ook bij:

GESLOTEN

O. J. Buunk instrukteur, tel. 1985
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1266
PETIT-RESTAURANT

„De Rotonde"
AJNWB bondsrestaurant
Kerkstraat - Vorden .

HET ADRES VOOR BRUILOFTEN
EN PARTIJEN
Café-Restaurant

N. H. A. v. Goethem
Telefoon 05752-1519

Gebr.
Eykelkamp

vraagt met spoed

flinke meisjes

Medler - Tel. 6634

in de bediening, voor plm. 6 £ 8
weken;

flinke jongeman

EN TOCH . . IS

voor de automatiek.

ONBETWIST

28 juli t.m. 9 augustus

Inwoners van Vorden en omstreken
Als de Heere Jezus komt!
Of als u sterven moet!
Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten?
Amos 4:12
2e Bent u gered van het komende oordeel?
Rom. 8:1, 38
3e Bent u op weg naar de hel of de hemel?
Joh. 3:36
Wilt u hierover meer weten?
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Luister naar de Bijbelse boodschap van de
E.O.
3-e Vraag gratis: a) Bijbelse lektuur; b) een
persoonlijk gesprek; c) een Bijbelstudie aan
huis.
STICHTING GOSPEL (evangelie) ARBEID
Postbus 1024 - Warnsveid

Zutphenseweg

- Vorden

-

Wij kunnen onmogelijk gieten voor
l of 2 matrijzen, dit wordt te kostbaar, daar is niemand mee gebaad.
Let wel: wij rekenen geen stypekosten alleen
de loodkosten, 3 cent per cm2.

Onze herensalon

voor zomer en vakantie
Wapen- en Sporthandel

is wegens vakantie

horsterkamp 15 - vorden

GESLOTEN

05752-1463

v.a. 25 juli t.m. 11 aug.

• verzekeringen
• boekhoudingen

Kapsalon

doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

BELEEFD VERZOEK
Matrijzen voor stypen gaarne voor
's maandags 12.00 uur in ons bezit!

Nieuwatad 12 - Vorden - Telefoon 08752.1404

VRIJETIJDSKLEDING

sleedt

Vorden

WEEVERS B.V.

Telefoon 05752-1514

met leuke gemakkelijke

Martens

Nieuwstad

DRUKKERIJ

UW MEUBEL SPECIALIST!

SPORTIEF

H.LUTH

• automatische gegevens verwerking

G. J. Heersink

• belastingzaken

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1215

• bedrijtsadviezen

ABTB - CBTB - GMvL
afd. Vorden

Voor het
uitstapje
op 28 juli a.s. naar Twente is
heden nog opgave mogelijk (t.m.
dondendagavond)
bij H. Pelgrum, telefoon 6686.

Ondertrouwd:
H. BUTTNR
en
G. MENKHORST
Dufalslothouberstraajt 61,
Doetinchem
Met grote blijdschap geven wij u kennis van de
geboorte van ons zoontje
WILLE M SANDER
Wij noemen hem Sander
Gernk en
iHenny KampermanEllenkamp
Vorden, 16 juli 1975
Ruurloseweg 10
Wij zijn erg gelukkig met
de geboorte van onze zoon
en broer

WIM GROOT JEBBINK
en

Heden is van ons heengegaan onze beste
zwager
Frans A. Smit

ADA JANSEN
gaan trouwen op 25 juli 1975 om 13.45
iuur in het gemeentehuis te Hoog-Keppel
Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in
de Ned. HCTV. Kerk te Hummelo door
ds. F. J. Dun

Kam. J. H. Oonk-Gosselink
Kam. H. K. CkysseLink-Wessdink
Kaïn. <i. (.osselimk-Ho^cweij
Vuulea, 22 juli l'J75

Vorden, 20 juli 1975
Het Kerspel 27
Allen, die er aan hebben
meegewerkt, dat de 12e
juli 1975 voor ons een onvergetelijke dag is geworden, betuigen wij onze
hartelijke dank.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in
Hotel De Gouden Karper te Hummelo

VW Vorden

Toekomstig adres:
Domiineespaadje la, Hummelo

Kantoor: Zutphenseweg 16 - Telefoon 1386

ZOMERPROGRAMMA
voor de maanden juni tot en
met augustus 1975

OOOOOOOOOOOOOOOOO'

Heden behaagde het de Here uit ons midden
weg te nemen, na een ziekte van slechts enkele
dagen, in Het Nieuwe Spittaal te Warnsveld,
onze lieve vader, behuwd- en grootvader

Hendrik Garrit Breuker
weduwnaar via n Tonia Berendina Nijland
op de leef.tijd van 72 jaar.
Wij verliezen dn hem een liieve,
zorgzame vader en grootvader.

Familie
J. J. van der Peijl
Vorden, juli 1975
„Tiro"
Voor alle felicitaties, bloemen en k a do's, die wij bij
ons huwelijk hebben ontvangen, zeggen wij allen
hartelijk dank.
Gerriit en
Ali es Wenfcink
Vorden, juli 1975
Lnngs deze weg willen wij
iedereen bedanken voor
de vele felicitaties, bloemen en kiado's, die ons
huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag voor ons
hebben gemaakt.
Mantin en
Annie Coobs
Vorden, juli 1975
Hamsveldsezijweg 2
Voor uw medeleven, dat
wij mochten ondervinden
tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve
vrouw en moeder
H. G. L. de Rijkvan Rebargen

VAN CA. 45-60 JAAR.
Gemiddelde werktijd 40 uur per week.
Dagelijks tijdens de kantooruren zijn wij gaarne bereid verdere inlichtingen te verstrekken over de
werktijden, de arbeidsvoorwaarden e.d.
Desgewenst kan men ook schriftelijk of telefonisch
contact opnemen, telef. (05750) 8.55.51, toestel 2358.

juli 1975
Linideseweg 12, Vorden
Dorpsstraat 24, Hummelo

RIEN
Ria en
Harry Mombarg
Bram

Voor de bewaking van onze gebouwen buiten de
normale werktijden zoeken wij een

W. D. Breuker
E. Breuker-Schouten
Tiny
Henk
Wilma
Vorden, 22 juli 1975
„'t Enzerinck", Koetshuis
De begrafenis zal plaatshebben op vrijdag 25
juli 's namiddags om 14.15 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
De overledene is opgebaard op „Het Enzerinck". Bezoekuren woensdag 23 juli van 19.00
tot 20.00 uur en donderdag 24 juli van 19.00
tot 20.00 uur.

Tot onze grote droefheid, ging nog vrij onverwacht van ons heen, onze lieve broer, zwager en oom

Hendrik Garrit Breuker
weduwnaar ^an T. B. Nijland
in de ouderdom van 72 jaar.
Namens broer, zusters,
zwagers en schoonzusiter
Nichten en neven

REESINK N.V.
HAVENSTRAAT

Elke maandagavond
Avondwandeling onder leiding langs de mooiste plekjes van Vorden, vertrek vanaf Marktplein. Te beginnen 16 juni, laatste wandeling
25 aug. In juni en juli vertrek 19.30 uur; in
augustus 19.00 uur. De kosten bedragen ƒ l,—
per persoon, kinderen ƒ 0,50
Elke woensdagmiddag
Achtkastelenfietstocht onder deskundige leiding. Vertrek om 13.30 uur van Marktplein.
De kosten bedragen ƒ 2,— per persoon, beneden 16 jaar ƒ l,—. Te beginnen 18 juni;
laatste tocht 27 augustus. Bij de plaatselijke
rijwielhandelaren zijn rijwielen te huur. Barink telefoon 1274 - Kuypers telefoon 1393
en Tragter telefoon 1256
Vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 juli:
Het jaarlijkse Achtkastelenevenement georganiseerd door VAMC De Graafschaprijders nabij ca IV- Schoenaker te Kranenburg.
Programma vrijdag 25 juli: ontvangst deelnemers, inschrijving van 18-23 uur. Vanaf 20
uur kampvuur, barbecue enz. Zaterdag 26 juli
ontvangst deelnemers, doKhrijvdng van 8-18
m i ) . 1 1 u u r : Start «e/amen.1ijke toertocht door
de prachtige omgeving van Vorden. 19 uur:
Grote feestavond met mu/iek, dans en prijsu i t r e i k i n g . Zondaig 27 juli om 9.30 uur: OchDendwandeHng en gezamenlijk koffiedrinken.
Oriiënterinigsrit start vanaf 2 uur bij café
Schoenaker in de Kranenburg (onder KNMV
rc-o-l. 1972)
Dinsdag 29 juli:
Gelderse avond op boerderij Het Schimmel.
Dia's en Achterhoekse verhalen, medewerking
verleend door de heer Van Roekel uit
en ds. Krajenbnink uit Vorden. Aanvatiig 20.00 uur.
Donderdag 31 juli:
Optreden Roerendansgroep uit Ruurlo op het
arktplein. Bij slecht weer in een zaal. Aanng 20.00 uur.

7 - ZUTPHEN

Hengelo <gid>
tel.05753- 1461

DANSEN
27 juli

4 vol
bars
gezelligheid

Connection

Adverteren doet verkopen

«

Vorden, 22 juOi 1975

betuigen wij u onze welgemeende dank.
Uit aller naam:
P. de Rijk
Hengelo Gld., juli 1975
„De Bleyke"

Hulp in de
huishouding
gevraagd
voor 2 ochtenden in
de week in doktersgezin
Telefoon 2221
Ze zijn weer te koop die

prachtige
DAHLIA'S
bij Dijkman,
Riethuisweg 6, Vorden
Te koop: Peugeot 204, bj.
'71, km-stand 60.000, in
prima staat. J. Eckhardt,
VV(ilhelmiinalaan 4, Vorden.
Te koop: Gazelle damesbromfiets. Siebelink, H.K.
v. Gelreweg 30, Vorden.
Te koop: inschuiifbare
kanteltrap voor zolder. Te
bevr. A. j. Klein Ikkink,
Oude Zutphenseweg 5,
Vorden.
Te koop: NSU Prinz 4 L,
bouwjaar okit. 1969, z.g.
o.h., 53.000 km. J. van
7Aiilekom, Mispeïkampdijk 3, Vorden.

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist
Heden is van ons heengegaan onze lieve man,
vader, behuwd- en grootvader

Frans Anton Smit

welkoop

J. J. Dijkerman

maakt van uw vrije tijdeen blije tijd

Zutphenaeweg 13 - Vorden - Telefoon 05752.1334

echtgenoot van J. J. Gosseliink

VRIJETIJDS-SCHOEISEL
zoals muilen, plastic klompen, laarzen enz.
pas aan bij Welkoop!
Vergeet die praktische zomerhoed niet.

op de leeftijd van 62 jaar.
J. J. Smit-Gosselink
F. G. Smit
J. Smiit-Raitstaaik
Fransje
H. H. ter Huerne-Smit
H. J. ter Huerne
Roxane en Jacqueline
H. Smit
G. Vruggink-Smit
J. M. Vruggiink
Masja
Vorden, 22 juli 1975
/uLphens-eweg 27
De overledene is opgebaard in de aula van De
Wehme. Bezoek donderdag 24 juli van 16.3017.30 uur.
De teraardebesitellinig zal plaatsvinden vrijdag
25 juli a.s. om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vonden.
Gelegenheid tot condoleren na afiloop in zaal
Smit, Dorpsstraait 10, Vorden.
Geen bezoek aan hun's.

PLASTIC FOLIE
komt .altijd van pas. Onder het grondzeil van
uw tent bijvoorbeeld. Niet vergeten!
PLASTIC JERRYCANS
al of niet olie- en benzinebestendig 5, 10 en
20 liter. Handig voor 'thuis en onderweg.

Profiteert
nu nog

PLASTIC TUINSLANG
per meter of op de rol. Soepel prijsje.
Al vanaf ƒ 0,95 per meter.
PLASTIC BLOEMGIETERS
met broes. 10 liter model
ƒ 8,10
Welkoop de wiinkel waar tuinenthousiiasten,
dierenvrdenden, doenhet-zelvers en land- en tuinbouwers hun hart kunnen ophalen.

t.m. zaterdag 26 juli

OPRUIMING
Koopjes
in alle afdelingen

Hengelo, Spalstraat 37, tel.
Linde, Ruurloseweg 120 tel.
Ruurlo, Stationsstraat 14 tel.
Vorden, Stationsw. 20, tel.

1713
6641
1541
1583

OCCASIONS

RUURLO

teHtiel en mode

/chooldermcin

TEGER

Heden overleed op de leeftijd van 62 jaar
onze lieve broer en zwager

Frans Anton Smit
Vorden: J. L. Smit
E. Sniik-Ditsel
Vorden: H. H. Eckhardt-Smit
Th. Eckhardt
Arnhem: D. v. d. Meyde-Smit
J. v. d. Meyde
Vorden:
Vorden, 22 juli 1975

Dansschool

Th. Houtman
M. van Dulkenstr. 7
Groenlo

F. Spanhaak-Smiit
W. Span ha a k
NHXMANDSEBONDW* CMNSlfiWEN

Stationsstraat 18
Telefoon 05735-1426
VW 1300
1969
FIAT 850 beige
1970
OPEL KADETT
1972
FIAT 850 Special
1970
OPEL REKORD blauw . . 1969
FIAT 127 groen
1972
AUDI 60 L 4«lrs.
1971
FIAT 127 rood
1973
FIAT 127 groen 3«lrs
1972
Speciale aanbiedingen:
FIAT 128 groen
1971
FIAT 128 groen
1973
SIMCA 1100 TI blauw metallic
FIAT 128 groen
1974
zeer mooi, type
1974
FIAT 128 groen
1974
FIAT 127 4^drs.
FIAT 128 rood
1973
demonstratieauto
.
1975
FIAT 128 rood 4-drs
1973
FIAT 132 1600 GLS
FIAT 128 groen 4-drs
1972
demonstratieauto .
1975
FIAT 132 1800 cc
1973
Onze showroom is vrijdags geopend tot 21 00 uur, zaterdags de gehele dag

ANDERS DAN ANDERS
Waarom zijn wij in de inrichting van ons huis vaak
nog zo fantasieloos? In al die duizenden huizen in
ons land vinden wij overal dat witte plafond, rechttoe-recht-aan. Netjes gewit, dat wel, maar wit, spierwit.

Tips voor „doe-het-zelvers"

dus regelmatig kan worden „afgesopt" met water
en zeep, zonder dat het behang er onder lijdt.

ZONDER PLAKTAFEL
Een plaiktafel is niet meer nodig bij deze behangsoort, want uw leverancier geeft u er een handig
waterbakje bij, waarin u de banen behang alleen
Onze wanden geven we een fris gezicht met behang; maar behoeft onder te dompelen. De lijmlaag gaat
waarom dat behang dan ook niet op het plafond hierdoor sterk kleven en maakt het opplakken vrij
geplakt? Deze vijfde wand kan zo veel boeiender eenvoudig.
worden door een fraai behang.
In het buitenland zult u dit al vaak aantreffen. NAAR EIGEN SMAAK
Daar groeit het romantische bloemetje niet alken Natuurlijk, niet iedereen zal een bloemetje voor zijn
plafond prefereren, maar de voorkeur geven aan
op de wand, maar loopt door over het plafond.
een rustig dessin of een effen kleur. Dat een plafond met een kleur of dessin meer spreekt, spreekt
NIET MEER WITTEN
Door gebruik van moderne beliangsoorten als b.v. voor zichzelf.
MAYFAIR wandvinyl, gemakshalve al voorzien van Overigens kan MAYFAIR wandvinyl ook zonder
een „voorgelijmde rug", bent u verlost van het eeu- bezwaar gebruikt worden in keukens en badkamers
vanwege die ongevoeligheid voor water.
wig terugkerende zware werk. . . . het witten.
MAYFAIR wandvinyl immers is voorzien van een Informatie kunt u altijd even inwinnen bij MAYoerdegelijke vinyllaag die volledig afwasbaar is en FAIR, Postbus 79, Weesp.

De vijfde
wand

De koop van een stacaravan...

... de vergeten
wand

waar moet u
beslist om
denken?

SPECIALE FEESTKRANT
Oranjefeest te Vierakker-Wichmond
Geachte adverteerder;
Het ligt in de bedoeling dat wij, evenals vorig jaar, 19 augustus verschijnen met
een speciale uitgave ter gelegenheid van het Oranjefeest te Vierakker-Wichmond.
Deze exitra krant zal huis-iaan-huis per post worden verspreid in Baak, Hengelo
Gld., Keyenborig, Oiburigen, Steenderen, Toldijik, Vierakker, Vorden, Warnsveld
Wichmond.
Evenals vorige jaren vindt in Vierakker-Wichmond weer 't bekende Oranjefeest
plaats en wel op 29 en 30 augustus. Het belooft dit jaar weer iets geweldigs te
worden met een grote optocht en tal van andere festiviteiten. Geziien de grote
belangstelling in deze streek voor dit Oranjefeest (het gehele programma zal in
deze krant afgedrukt worden) en het grote verspreidingsgebied, menen wij dat
juist voor deze editie de reklamewaarde der advertenties zeer hoog Ligt.
Gaarne verzoeken wij u indien u belangstelling hebt, voor woensdag 6 augustus
kontakt met ons op te nemen over eventuele plaatsing van uw advertentie.

DRUKKERIJ WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12

-

Vorden

Telefoon 05752J

Het is jammer dat er elk jaar opnieuw mensen een
stacaravan kopen die die naam nauwelijks verdient.
Wanden die doorbuigen als je er maar amper tegen duwt. Vloeren die rotten en tenslotte bezwijken
na één winter. Lekkende daken en niet sluitende
ramen, een litanie vacn ellende.
Het is een zaak waar door een gezaghebbend orgaan
als de ANWB bij herhaling tegen gewaarschuwd
wordt.
De oorzaak van deze narigheid is de grote belangstelling voor de stacaravan in het algemeen die de
dubieuze fabrikanten en importeurs er toe verleid
hebben „hun ge^k ook eens in deze sector te beproeven".

WAAR MOET JE DAN OP LETTEN?
Er zijn aldus deze dealer, een aantal goede wagens
als b.v. de Rinels. Deze wagens zijn gebouwd uit
een frame van hand hout, met een wand van dubbeldik aluminium en een viloer van speciaal hechthoiit met een anti-notlaag. Op het dak van een Rdnel
kan je zonder bezwaar lopen, dat lap je bij haast
geen andere stacaravan en de ventilatie is zo, dat je
je 'textiel gedurende de wintermaanden gerust in
de wagen kan laten. Bodenk dat een stacaravan het
hele jaar, dus ook onze beroerde winters, buiten
blijft staan. Is zo'n wagen, in feite een 2e huis, dan
gemaakt uit inferieure materialen, dan koop je een
hoop verdriet.

Een bekende dealer in Noord-Gronirugen Joop Westerling zei ons: „Er zijn momenteel een serie wagens
te koop voor ram^hprijzen. Ze zien er aan ds buiten- en binnenk^^Éop 't oog leuk uit. Bonte kleurtjes en veel overmatige opschik van binnen, een
strakke vorm van buiten, maar ga niet te zwaar tegen die wand leunen, want je gaat er doorheen."

NIEUWE TYPEN 1975/'76
De nieuwe Rinel's modellen 1975-1976, zoals ze op
de komende Caravan RAI eind 1975 in Amsterdam
te zien zullen zijn, zijn overigens sterk verbeterd.
Informaties k n u l u overigens krijgen bij Caravannimg Hollaiulia B.V., Ant.wooi nummer 4000, Naarden.
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