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Caravan in brand
Op de camping De Reehorst brandde zaterdagavond
de caravan van de heer J. C. C. uit Zutphen ge-
deeltelijk uit. Oorzaak was sluiting in het elektrici-
teitssysteem. De caravan was verzekerd; de inboedel
niet.
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ZOMMER
Wat is t'r met de zommer an de hand?
Mangs is de zunne heel vrog wakker.
Dan sleet de warmte trillend op 't land;
Een warmte as van 'n warme bakker.
De luu dee met vekansie bunt,
Wilt af en toe nog wel es klagen,
Eur is een mooie tied heel graag egiind.
Een bet jen zunne is nog wel te dragen.
Zelf bunk van 't jaor nog neet ewes,
Ik denke dak een luchkasteel gao huuren,
D'r kommen met 'n kattepul geet bes;
Een akkefietjen veur de jonges van de buren!

MAX HOLT

Klootschieten

was een 'belevenis'
Zaterdag 20 juli werd voor het eerst in Vorden de
klootschietsport beoefend. Het was de aktive zwem-
en poloklub Vorden '64 die deze sport introduceerde
daarbij geholpen door officials van de Klootschieters-
federatie. Niemand wist eigenlijk precies, wat deze
tak van sport inhield, maar dat heeft men nu in de
gunstige zin ervaren.

Het was gunstig weer (droog en niet te warm) en
men heeft met enthousiasme gespeeld. Winnaar werd
de familie Peters van camping De Bremstruik uit
Ruurlo. De deelnemers waren vol lof over de orga-
nisatie en over het spel en er klonken reeds stemmen
op om dit spel vaker te spelen (dan brengen we alle
campingbewoners mee) werd er gezegd!

Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752~1841
Openstelling gemeentehuis: maandag- t.m. vrijdag-
ochtend van 8.00-12.30 uur en vrijdagmiddag van
13.30-17.00 uur.
Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: vrij-
dagochtend van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdag-
middag van 16.00-17.00 uur
Spreekuur wethouder /. W. M. Gerritsen: vrijdag-
morgen van 10.00-12.00 uur.

Deze week slechts een korte aflevering van Ge-
meen tenieuws n.l. enkele aanvragen om Hinder-
wetvergunningen.
De volgende personen hebben een aanvraag om
vergunning ingevolge de Hinderwet ingediend:

de heer H. Kettèlarij, wonende Lindeseweg 3 te
Vorden; de heer W. Onstenk, wonende Holskamp-
weg 3 te Vorden; de heer G. J. Steenblik, wonen-
de Nieuwenhuisweg 4 te Vorden; de heer A. J.
Makkink. wonende Kruissdijk 11 te Vorden en
de heer H. Klein Geltink, wonende Wierserbroek-
weg 18 te Vorden
allen voor het oprichten c.q. uitbreiden van een
veehouderij met mestopsflag alsmede de opslag van
resp. dieselolie, resp. HBO-1, resp. propaangas, op
de percelen kadastraal bekend Gemeente Vorden
resp. sektie G nr 1266, resp. sdktie N nr 186
resp. sektie N nr 260, resp. sektie L nr 123, resp.
sektie E nr 643 (dat zijn de betreffende boerderij-
percelen).

Voor een ieder bestaat gelegenheid schriftelijk be-
zwaren in te brengen bij het gemeentebestuur tot
uiterlijk 2 augustus 1974.
Voorts heeft een ieder de gelegenheid in persoon
of bij gemachtigde MONDELING bezwaren in
te brengen in een openbare zitting ten gemeente-
huize op dinsdag 6 augustus 1974.

Zij, die niet in persoon of bij gemachtigde op het
bovenbedoelde zitting zijn verschenen, zijn niet ge-
rechtigd tot beroep. Degenen echter, die tijdig
schriftelijk bezwaren hebben ingebracht en niet op
de zitting zijn verschenen, zijn wel tot beroep ge-
rechtigd, indien zij niet woonachtig zijn in een ge-
meente, waar ingevolge artikel 9, lid l, onder b,
of lid 3 der Hinderwet, openbare kennisgeving
moet geschieden.

P.S. Burgemeester mr M. Vunderink is wegens
vakantie verhinderd om vrijdag 26 juli a.s. zijn
spreekuur te houden.

Gaat Gerrit Wolsink
het zondag in Markelo 'maken'?

ONGEKEND DUEL AAN DE TOP VERWACHT!
Gerrit Wolsink: onze grote troef

Het verbitterde motocross-duel dat zondagmiddag 28
juli even na 2 uur op de Herikerberg onder de vlag
van een voor het WK meetellende Grand Prix van
start gaat, belooft een ongekende merkenslag te wor-
den met de uiterste inzet van mens en machine. In-
teressant is, dat Gerrit Wolsmk in de puntentelling tot
nog toe hoge ogen gooide en thans als een der be-
gnadigde piloten van de al^fcitc wereldtop geken-
schetst kan worden.
Tijdens de jongste GP, die op 15 juli j.l. in Amerika
verreden werd (Carlsbad, Los Angeles) haalde Wol-
sink zijn topscore van het seizoen en werd in 2 man-
ches resp. 2e en Ie, zodat hij thans op een totaal van
117 punten gekomen is. Zoai^bekend worden er 12
wedstrijden van elk 2 mandB? georganiseerd, waar-
van de 12 beste manche-uitslagen bepalend zijn voor
het WK.

Na Markelo volgen nog België en Luxemburg, welk
drietal geizien de nek-aan-nek race om de Ie en 2e
plaats alle elementen bevat om 'n enerverend schouw-
spel zonder weerga te scheppen. Indien men alle fei-
ten kent, niet slechts ten aanzien van Wolsink en de
andere toprenners van eenzaam nivo, dan neemt Mar-
kelo in het hele spel van deze Grand Prix-keten wel
een sleutelpositie in.
Daarom is de prognose gewettigd dat na het orga-
niseren van de eerste GP motocross 500 cc (20 jaar
geleden, toen de motorklub 'Ons Genoegen' onge-
veer op de helft van haar historie was aangeland)
thans op de Herikerberg het meest spektakulaire
vuurwerk vertoond zal worden, dat in de analen van
deze steeds meer in opmars komende tak van motor-
sport zijn weeerga niet vindt.
Gerrit Wolsink die vorig jaar tijdens de voorlaatste
grote internationale wedstrijd te Markelo indrukwek-
kend de zegepalm in de wacht sleepte (de kranten-
koppen logen er niet om en spraken van 'formidabel'
'absolute wereldtop' en 'superieur aan konkurrenten')
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KOERSELMAN CASSETTES

is thans op een totaal van 117 punten gekomen en
staat slechts 5 punten verwijderd van de Duitse Maico
piloot Adolf Weil, die met het geal 122 de 3e plaats
bezet. Dit spreekt in het bijzonder aan, omdat tijdens
de laatste wedstrijd om de GP-trofee (9 juli in Enge-
land) de Duitser op een score van 114 stond en onze
land'genoot op 90.
De kracht van Gerrit is, dat hij een 'inloper' is, zo-
als zijn conduitestaat wel bewijst, omdat hij in het
eind klassement om het WK in 1971 als 12e finishte
in 1972 als 10e en in 1973 als 5e. In Amerika heeft
Gerrit zojuist de zich tot nog toe onbedreigd wanende
topelite op onnavolgbare wijze partij gegeven!

Het gevecht om de Ie plaats duurt onverminderd
voort. De 'flying Fin' Heikki Mikkola, die de vlag
van het in de mist van de merkenslag afgezakte wa-
pen van Husqvarna moet verdedigen (nog steeds is
het zo dat de winnende machine ook het marktaan-
deel bepaald), opende die seizoen op een fantastische
wijze en gaf de regerende Belgische wereldkampioen
Roger de Coster schijnbaar weinig kans meer. De Fin
boekte tijdens de eerste 4 GP's in Oostenrijk, Frank-
rijk, Italië en Denemarken liefst 6 manche-overwin-
ningen en 2 tweede plaatsen!
Hierdioor vergaarde hij voor dat ogenblik het voor
anderen schier onoverkomenlijke totaal van 114 pun-
ten. Roger de Coster, gedoodverfd als de man van

de grote hattrick, zowel in 1971, 1972 en 1973 tot
een der grootste motortalenten ter wereld gelauwerd,
keek toen tegen de vrij magere score van slechts 56
punten aan. Maar na 8 GP's is het beeld danig ver-
anderd, omdat de Coster tot 139 punten steeg en Mik-
kola met zijn totaal van 159 punten toch straks in
Markelo de hete adem van zijn grootste konkurrent
in zijn nek kan gaan voelen. Deze sterke verschui-
ving heeft een oorzaak: Mikkola viel in de vijfde GP
(Tsjechoslowakije 9 juni) en liep een blessure op,
waarna hij in Duitsland nj^kon starten. Hoewel er
geen gegevens bestaan in ^reverre de blessure thans
nog een rol kan spelen, kwam de Fin terug om zijn
afbrokkelend imperium die seizoen opgebouwd, te
verdedigen. In Carlsbad (USA) was hij goed voor 'n
4e en 2e plaats; in elk geval een voor zijn doen ge-
ringere prestatie dan Wolssadc uit zijn machine pers-
te. Natuurlijk zullen in M^petlo duizenden ogen ge-
richt zijn op de Coster, Mikkola, Weil en Wolsink,
want zij zullen op het beproefde circuit het wereld-
gevecht zonder weerga maken.
Indien er verrassingen komen omdat mens en machi-
ne onberekenbare faktoren blijven, heeft Wolsink
wellicht onverwachte papieren om door te stoten naar
een hoogte, die nog nimmer door een Nederlander
in deze sport genoteerd kon worden. De springplank
naar het wereldkampioenschap ligt vrij en dit zal
Markelo op deze gedenkwaardige zondag juist zo bij-
zonder enerverend maken!

Nog iets over de merkenslag. Nadat Husqvarna jaren-
lang (met CZ) 't onbetwistbare meesterschap claimde
kwam mede door de onstuitbare klim van de beken-
de Japanse machines de grote ommekeer: de eerst-
aankomende Husqvarna, gemend door Bengt Aberg
belandde in het WK 1973 op een povere 12e plaats.
Thans is er dus sprake van een onverwachte come-
back, maar de Japanners met Suzuki en Yamaha zijn
samen met het Duitse merk Maico van plan om tot
het uiterste met hun befaamde spoorzoekers partij te
geven. Markelo zet deze zondag zijn stijgende bijdra-
ge aan de internationale niotorhistorie op een onge-
kende wijze voort, nadat men reeds (zoals gezegd) in
1954 haar eerste Grand Prix over de Herikerberg liet
daveren. Na vele tussentijdse grootse internationale
evenementen is dit dan voor Twente de 7e en wel-
licht de meest fascinerende Grand Prix!

Alle groten der aarde treden aan in een verbeten ge-
vecht van één der hardste en meest mannelijke spor-
ten die de werdld kent. De achtergronden maken dus
ditmaal, dat veler hooggespannen verwachtingen in-
gelost kunnen worden. Er zijn inschrijvingen uit liefst
13 landen (met voorlopig 36 deelnemers) waarbij ook
Rusland, Amerika, Canada en Japan meedingen.
Ook het voorprogramma met de getalenteerde junio-
ren de mannen van morgen, is zeer kleurrijk en inte-
ressant. Om 13.30 uur begint de strijd met 41 deel-
nemers in de 125 cc terwijl 45 senioren in de 250 cc
zullen aantreden. Een uitstekende 'warming-up' om
alvast in stemming te komen voor het uiterst span-
nende duel in Markelo, dat door alle insiders en de
motorfans met grote spanning tegemoet wordt gezien!

Geboren:
Marjolein Henriëlte d.v. J. W. J. van Hees en A.
Geelmuijden; Paulien Bernadette d.v. W. Rakitow
en A. A. Wentink; Jeroen z.v. J. Oosterirak en B.
C. Weustenenk; Monique Nioole d.v. W. K. Althu-
Sius en G. A. J. van Dongeren; Albertus Garrit z.v.
A. Bggink en A. H. J. Maalderink

Ondertrouwd: J. G. M. T. Groels en G. Albers
J. Stol'k en H. Verkerk
Gehuwd: A. W. M. Berentsen en M. J. H. Horsting
Overleden:
H. te Slaa oud 94 jaar, weduwe van H. Bloemen

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden
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^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
S. 30 u u r ds Veen end aal

10.00 uur ds Joh. Gerritsen uit Doorwerth

KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur Openluohtdienst bij de kapel

Voorganger: ds Veenendaal
m.m.v. Chr. Muziekvereniging 'Sursum Corda'

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds Th. P. van Belzen uit Hoogeveen

Kindernevendienst
19.00 uur ds Th. P. van Belzen uit Hoogeveen

R. K. KERK VORDEN
zaterdagavond 17.00 uur; zondagmorgen 10.00 uur
(crèche); door de week woensdag 19.30 uur

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur; door de week dinsdag en donderdag 8.00
uur en woensdag 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur - zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten bij de dienst-
doende huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de week daarna van 19.00 tot 7.00 uur
dokter J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487
Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13.00-13.30 uur in het wijkgebouw

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00
uur; zaterdags tot 16.00 uur. Op zon- en feestdagen
's avonds en 's nachts kan men aan de apotheekdeur
bellen met spoedrecepten

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag
en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuren leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer Geref.
Kerk Vorden, telefoon 05752-2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer Geref. Kerk Vor-
den, telefoon 05752-2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastanjestraat 15, iedere dag bereikbaar van
9-17 uur, telefoon 05753-2345.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
(05752) 1541; ook buiten kantooruren. Bij geen ge-
hoor kan het politieburo, telefoon (05752) 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon (05752) 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) telefoon (05752)
1332 gebeld worden

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon
(05752) 1346; b.g.g. (05750) 12931

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen/jongeren Jeugd t. 15 jr.
woensdag : 14—17.30 uur 14—17.30 uur
donderdag: 10—13.00 uur
vrijdag : 14—17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
dinsdag : 14—17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14—14.30 uur

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdagavond van 18.45 tot
19.45 uur in het Groene Kruisgebouw

STANKMELDDMGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220



Literblik

HERO
WORTELEN FIJN

van 158 voor

Pot

DE BETUWE
JAM

aardbeien - abrikozen of kersen

vlees en vleeswaren

Hamburgers
3 stuks

Gelderse schijven
3 stuks

Fricandellen
3 stuks

Runderstooflappen
500 gram

Wiener snitzeis
per 100 gram

Varkensfrïcandeau
500 gram

Malse riblappen
500 gram

Hamlappen
500 gram

Ossestaart
500 gram

150 gram HAM 109
100 gram LEVER 89
150 gram BOERENMETWORST 119

150 gram PALINGWORST 119
200 gram SAKSISCHE LEVERWORST 99

Beker

CHOCOLADE
PASTA (MELK)

van 180 voor

Voor de jeugd

FRISIA
SPEKKEN

zak vol van 98 voor

groente en f ruit

Sperziebonen
(Hollandse) 500 gram

Volsappige perziken
per doos ± kilo voor

Uien
(nieuwe oogst) per kilo

Groene paprika's
nu 3 stuks

Fijne handperen
per kilo

Handappelen
'Romo Beauty' 2 klio

Groente- en vleesaanbiedingen geldig f.m. zaterdag

Uit onze
zoetwaren
hoek *

Div. soort. Lonka snoep
(hierbij gratis 1 toverleitje) per zakje

Enkhuizer jodenkoeken
bus van 178 voor

Smarius eierkoekjes
grote baal ± 80 tot 100 stuks voor ...

Ontbijtkoek
'Jumbo Jet' nu voor

Bos SPINCHRYSANTEN voor f 2,49

Blankenheim jonge jenever
nu met f 1,— korting !

Courvoisier V.S.O.P.
fijne Franse Cognac nu 2325

UIT ONZE
SLIJTERIJ

Beaujolais des Ducs
fles van 695 voor

Stock Vermouth
fles van 595 voor

595

495
NUTELLA CHOC. HAZELN.PASTA
pot van 329 geen 289 maar

DE RUYTER CHOC. VLOKKEN
melk of puur van 112 voor

HAZELNOOT OF KOFFIEKOEKEN
doos van 100 voor

VAN HELLE PRISMA KOFFIE
250 gram

Heerlijk zacht FRUIT SNOEPJE
400 gram slechts

BOLLETJE PANEERMEEL
2 pakjes voor

MAGGI TOMATENSOEP
2 zakjes

WIENER KNAKWORST
jampot 125 - Elke 2e pot

FIJNE RODE WIJN
'Old Ruby' per fles

GRAND YIN ROSE
'Siebrand' per fles

100% roomboter WENER PUNTEN
per pak

UNOX TOMATENSOEP
4 bordenblik voor

MANDARIJNEN
per blikje nu

PRODENT TANDPASTA
2 familietuben voor

AZET APPELSAP
grote fles nu

RAAK COLA, UP OF CITROEN-
LIMONADE liter

CLASSE ROYAL BIER
12 euroflessen voor

NUTRICIA CHOCOLADEMELK
literfles voor

ALL ZEEPPOEDER
koffer voor

10x10 TEMPO ZAKDOEKJES
nu
ARDITA LUIERS
pak a 30 stuks voor

650
138
695
179
269

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Te koop kachel voor CV
op olie 35000 kal. met
warmwateraftap en toebe-
horen en inbouw openhaard
merk Belfire
B. Braakhekke, Vorden
Wilhelminalaan 12

Te koop bergmeubel
Molenweg 22 Vorden

Te koop
jongensfiets 8-10 jaar
Ter Haar
H.K. van Gelreweg 3

Tijdens de
BOUWVAKVAKANTIE

blijft
onze winkel open

Schildersbedrijf

J. M. UITERWEERD
Meester schilder N.N.S
Ruurloseweg 35 - Vorden
Tel. 05752-1523

Te koop g.o.h. bank en
4 klubs en jongensfiets
8-12 jaar bij
H. Gosselink
Het Kerspel 6 Vorden

Te koop beste dragende
roodbonte vaars
aan de telling 2 augustus
A. J. Aalderink
Joostinkweg 2 Vorden

Staatsloterij
Per l augustus 1974

Het verkoop adres:

Mw. STOFFELS
Zutphenseweg 4
Vorden - Telefoon 2367

Kantooruren: uitsluitend
op werkdagen
van 5 tot 9 uur 's avonds
Verkoop van de eerstvol-
gende trekk. begint 5 aug.

Te koop jongensfiets van
5-9 jaar, vouwfiets geschikt
voor groot en klein en
prima bromfiets Solex
Hackforterweg 15
Wichmond

Te koop dragende koe
J. Oosterink
Almenseweg 59 Vorden

Te koop boerenkool-,
spruitkool- en knolraap-
planten
D. Klein Geltink
'Klein Garmel'
Schuttestraat l Vorden

Waar men kijkt
Steeds meer blijkt:

Tegen bederf
Uiterweerd's verf!

Te koop oud Hollandse
pannen (blauw) en 2e hands
Solex
B. J. Groot Jebbink
Almenseweg 41 Vorden

VOOR-Ol UW

Wapen en Sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

RIJD VEILIG
RIJD FONGERS

Rijwielhandel

Groof Obbink & Zn.
Dorpsstraat - Vorden

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753 -1295

Heden overleed, na een kortstondige ziekte, onze
lieve vader, groot- en overgrootvader

BEREND HENDRIK GROOT BRAMEL

weduwnaar van G. Tjoonk

in de ouderdom van 89 jaar

Uit aller naam:
Familie H. W. Groot Bramel

Vorden, 20 juli 1974
Ruurloseweg 12

Op verzoek van de overledene heeft de crematie
in stilte plaats gevonden

Al is het hongertje nog zo snel

Brood
van Schurink
achterhaald het wel !

Best brood dat brood wat u haalt bij:

A. G. Schurink
Burg. Galleestraat 40 - Vorden - Telefoon 1877

Gesloten
van 29 juli tot en met 10 augustus
wegens

vakantie

H. LU TH
Nieuwstad Vorden

Dinsdag 30 juli a.s.

is onze zaak de gehele dag

gesloten

Gebr. Barendsen
Vorden — Zutphenseweg

Onze HERENSALON
is wegens

vakantie
gesloten van 29 juli t.m. 12 augustus

Kapsalon

HEERSINK
Zutphenseweg - Telefoon 1215

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Wegens vakantie

gesloten
van vrijdag 26 juli na 18.00 uur
tot en met 3 augustus

Woninginrichting - Lederwaren

Bert Lammers
Burg. Galleestraat 26 - Vorden - Telefoon 1421

Vakantie
HERENSALON

van 29 juli tot en met 12 augustus

KAPPER

Beerning
Raadhuisstraat 9 - Vorden - Telefoon 05752-1462

Kamperen?
Ook wij kunnen u

CAMPING-GAZ

leveren voor verlichting, verwarming
en koken.

FA GEBR. BARENDSEN
Zutphenseweg 23 - Vorden - Telef. 1261

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752.1334

Ruime keus behang
Meer dan 500 soorten

natuurlijk bij

Uiterweerd
Heel iets aparfs en exklusief,
leuke kombinaties.

Niet duurder, wel beter

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Uiterweerd
MEESTER SCHILDERSBEDRIJF

Ruurlosaweg 36 - Vorden - Telefoon 05752-1623

Wegens vakantie

gesloten
p van 29 juli tot en met 11 augustus

SCHOONHEIDSSALON

De Olde Meulle
Mevr. v.d. Wal-Buszkamp, gedipl. schoonheids-
specialiste Dorpsstraat 9 - Telefoon 1301

Wegens vakantie

gesloten
van 29 juli t.m. 3 augustus

Fa H. Sueters
V.H. SESSINK - KRANENBURG
Ruurloseweg 91 - Telefoon 6658

Voor
Zeiljacks, Poncho's,
Fietscapes,
Regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water, en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

WAPEN- EN SPORTHANDEL

sleedt doeltreffendl

Zutphenseweg . Vorden - Tel. 1272

Gelders tarwebrood
NATUURLIJK

Vers van uw warme bakker:

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 1384

Bustocht naar de Flevohof
Opgave gevraagd voor deze tocht met de
bus van de GTW op maandag 26 aug.1974
naar deze mooie agrarische plaats

De onkosten zijn: bus en diner samen plm. f 25,—

DE INSTAPPUNTEN ZIJN:
Coop. De Volharding - Hengelo Gld • 8.00 uur
VLC De Graafschap - Ruurlo 8.15 uur
Coöperatie Ons Belang . Medler 8.20 uur
Marktplein te Vorden 8.30 uur

Opgave hiervoor gevraagd voor 3 augustus 1974 bij:

F. H. BOUWMEESTER, Onsteinseweg 11 te Vorden
's morgens tussen 8 en 9 uur - telefoon 05752-6760

Nog steeds

ALLE BEHANG
voor slechts f 5,50 per rol

of dit nu behang van f 10,- f 20,- of f 30,-

per rol is, bij ons betaald u

SLECHTS f 5,50 PER ROL
(uitgezonderd Vinyl behang en Rhaufaser)

Doe-het-zelf centrum
HARMSEN — Schoolstraat — Vorden

Bij onze mechanisatiebedrijven
te Linde en Ruurlo hebben wij voor u te koop

inruil trakteren
Ford Super Major en Ford Dexta
Fiat 40 pk en Eicher 35 pk
Guldner 30 pk en I.M.T. 35 pk
Deutz met ploeg en maaibalk

Tevens nog een

WELGRO Mengmestverspreider 3500 liter
enkele mestverspreiders en opraapwagens

Verder nog nieuwe hooibouwwerktuigen zoals
Weiger schotelmaaiers, Lely gemini's en Strela's

V.L.C. „De Graafschap"
Stationsstraat 14 Ruurlo

opleuering
altijd
op tijd!

BOUWBEDRIJF
A JEIM BRIIMKE ï

ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL.08342-1041*
ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

WEGENS FAMILIEOMSTANDIGHEDEN

staan wij a.s. vrijdag

NIET op de markt

Vishandel Witvoet
ZUTPHEN



JANSE VIVO SUPERMARKT
Smidsstraat 2 - Telefoon 2308

Voor gezellig winkelen!

Kassakoopje Petit Beurre groot pak f 0,99
VLEES Ie kwaliteit van uw

echte slager!
KEURSLAGER

'n goeie slager

Mag. malse riblappen
500 gram (Met gratis 4 serviesbonnen)

Hamlappen
500 gram ,

Mager runder braadvlees
500 gram

Roomsnitzels
nu 3 stuks

Wiener snitzel
3 stuks

500 gram (Met gratis 4 serviesbonnen)

Verse worst

Nasi en Bami
(uit eigen keuken) 500 gram (Met gratis 4 serviesbonnen)

woensdag Gehaktdag
500 gram

Groente en vleesreklames geldig t.m. zaterdag

498
468
548
198
375
278
188
250

Eerste kwaliteit VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

150 gram GEKOOKTE HAM

150 gram CERVELAAT

100 gram GEKOOKTE LEVER

100 gram H AM WORST

109
99
98
69

Dagelijks verse
groenten en fruit

2 dikke kroppen

import pruimen bakje ™ \ kg

Paprika's 2 ̂

W D ltS KOOI

Maandag «n dinsdag:

Zomer rode kool

(gesneden) 500 gram

(gesneden) 500 gram

Uit onze
zuivejpfdeling
Chipolata pudding
]/2 liter

Karnemelk
1 liter voor ,

Slagroom
liter voor

UIT ONZE DIEPVRIES

EED

CHIPOLATA PUDDING PIJPERS
(4 persoons) van 198 voor

10 BITTERBALLEN
van 88 voor

4 FRIKANDELLEN
van 98 voor

Deze week de laatste kans om serviesbonnen in te leveren
Koffiemelk

VIVO Jam

Macaroni

VIVO Luiers

CANDIDA
y2 liter van 110 voor

AARDBEIEN
van 119 voor

HONIG, SNELKOOK
500 gram van 119 voor

NU
van 345 voor

VIVO Sperciebonen ̂ B
b
R°KEN|

s s n a s van
118 voor

99

89

99

298

99
79

VIVO Cola
Sinasappelsap
Euro pils
Shampo
VIVO Chips
Frietsaus
Aanbiedingen geldig t.m. 29 juli

VIVO
van 98 voor

JAFFA
hele liter

VIVO
per krat van 732 voor

VINOLIA
4 soorten van 395 voor

GROTE BAAL
naturel of paprika, v.99 voor

EMMER (VIVO)
3/4 kg voor slechts



Donderdag 25 juli 1974

36e jaargang n r 21 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Inwoners van Vorden ejo.

ALS JEZUS KOMT
of als u sterven moet

Ie Bent u klaar om hem te ontmoeten? (Arno»
4:12); 2e Is Hij uw redder? (Rom. 3:23, 24);
3e Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17:31)

Hebt u vragen over het geloof in de Heere Jezus

Ie Lees dan uw Bijbel
2e Bezoekt evangelisatiesamenkomsten
3e Luister naar de bijbelse onderwerpen van de

EVANGELISCHE OMROEP

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

<>!> foto- en mingebied
nu mini-prijzen
toch service en Ie keus
vakhandels kwaliteit !

Foto Dolphijn
Vorden

Foto A.D. - Ruurlo

Gratis puin
af te halen bij:

KETTELERIJ
Kostedeweg 4 - Vorden

Profiteert nu nog
t.m. a.s. zaterdag 27 juli van

onze

Koopjes in

alle afdelingen!

textiel en mode
/choolderman

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

Wegens

vakantie
afwezig t.m. 12 augustus

G. Wullink-Lebbink
PEDICURE Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

VW Vorden
PROGRAMMA:

DONDERDAG 25 JULI

Grote boerenbruiloff
in het Jeugdcentrum
Vertrek 1.9.30 uur v.a. gemeentehuis

DINSDAG 30 JULI

Staringavond
in de Wildenborch
In de kapel, aanvang 19.30 uur

WOENSDAG 31 JULI

Finale touwtrekken
Terrein achter Gymnastieklokaal
aanvang 19.30 uur

Geslaagde kermis
De grootse aanpak van de kermis dit jaar te Vorden
heeft wel tot sirkses geleid. Hot bezoek was zonder
meer goed te noemen. Het is een goede greep geble-
ken van het VVV want de vermakelijkheden werden
goed bezet door jong en oud (en dat kon men de
laatste jaren nu niet bepaaild van de kermis zeggen).
In verband met het slechte weer van de laatste tijd
was het een goede afwisseling voor de toch al zo ge-
dupeerde vakantiegangers, die deze kermis dan ook
een welkome afwisseling vonden voor hun 'natte' be-
doening.
Jammer is het wel dat er tijdens de kermis niet ge-
danst kan worden. Men zou toch als zaalhouder hier-
op in moeten haken, want dat gebeurd ook in de om-
liggende plaatsen! Wij twijfelen er echter niet aan
of ook in Vorden kunnen in de toekomst op de ker-
mis de beentjes van de vloer!

Tijdschriften
Pockets
Modebladen
Auto- en hobbybladen
Radio, en TV-bladen

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

Te koop voorlopig inge.
schreven MRY stiertje
15 maand. Heeft bij het
jongvee gelopen
L. Groot Bramel, Vorden
Wiersserbroekweg l

UIT DE OMGEVING

De Shetlandruiters
vierden hun 3e lustrum
HENGELO — De viering van het 3e lustrum van de
Ponyklub 'De Shetlandruiters' had zeer grote belang-
stelling van het verenigingsleven uit Hengelo. Van
bijna alle verenigingen waren afgevaardigden naar
hotel Langeler gekomen om bestuur en leden te fe-
liciteren met het 15-jarig bestaan.
Naast deze afgevaardigden (waaronder ook de Gel-
derse Bond) was ook het gemeentebestuur van Hen-
gelo vertegenwoordigd door de beide wethouders de
heren Hiddink en Hooman. Een stampvolle zaal (men
moest zelfs nog ijlings ruimte creeëren op het toneel
om belangstellenden te herbergen) werd welkom ge-
heten door voorzitter Wuillink, die allereerst het ge-
meentebestuur welkom heette en vervolgens de an-
dere aanwezigen.
De heer Wullink wierp een korte terugblik op de af-
gelopen 15 jaar, waarbij het or^fctan en de oprichting
van de vereniging - waar toe^grote behoefte aan
bestond - werd gereveleerd. Er zijn in die afgelopen
jaren ups en downs geweest, maar ondanks alles ble-
ven suksessen van de leden bij diverse tournooien,
de vereniging in de belangstellijÉÉtouden.
Ook nu weer blijkt aldus spreWr, dat De Shetland-
ruiters een goede plaats inneemt in het Hengelose
verenigingsleven en daarom was het bestuur erg ge-
troffen door de grote opkomst bij deze receptie.

Namens het gemeentebestuur van Hengelo voerde
wethouder Hiddink het woord. Spreker feliciteerde de
vereniging met haar lustrum. De ruitersport is een
heel mooie sport en daarom is het gemeentebestuur
bijzonder veriheugd dat de activiteiten van De Shet-
landruiters steeds goede zijn. Wethouder Hiddink be-
sloot door de vereniging nog heel veel goede jaren
toe te wensen.
Ook de heer Hammink, voorzitter van de Gelderse
Bond van Ponyklubs, bood zijn gelukwensen aan en
hoopte ook op een lang bestaan van P.C. De Shet-
landruiters. Nadat alle besturen die aanwezig waren
het bestuur van de jubilerende vereniging hadden ge-
feliciteerd, was het tenslotte de heer Wullink, die na-
mens het bestuur van De Shetlandruiters dank zegde
voor de belangstelling.
Spreker dankte ook zijn medebestuursled en en was
vervolgens op het feit dat de heer Boers vanaf het be-
gin der oprichting tot nu, sekretaris van de veereni-
ging is geweest. Namens leden en bestuur bood hij de
heer Boers een attentie aan. Mevrouw Boers werd
ook in de huldiging betrokken; zij mocht bloemen in
ontvangst nemen.
P.C. De SheClandruiters kunnen terugzien op 'n fees-
telijke herdenking. Na het officiële gedeelte bleven
bestuur, leden en belangstellenden nog geruime tijd
gezellig bijeen.

M ar j a Bijl uit Hengelo, die al meer een ge-
dichtje maakte van aktuele gebeurtenissen,
zond nu iets over het laatste evenement

De koning van de
Tour de France
Na de spannende slotfase van de WK
besteden we nu alle aandacht aan de Tour de
France,
Want de renners zaten ditmaal Merkx achterna
maar tegen hem kregen ze weinig kans.

Vijf etappes staan nu op Merkx naam,
met een ruime voorsprong op Oarril.
Dit alles doet hij zeer vakbekwaam,
en met een onverzettelijke wil!

Toch zijn Poulidor. Panizza en Aja nog in de
strijd,
maar ook hen valt het niet meer mee.
Wamt tenslote is het al een feit:
dat deze Merkx weer fietst voor twee.

Bij een valpartij verloor hij even zijn balans,
maar gelukkig heeft hij het nog net gehaald.
F,n als Eddie Merkx niet meer faalt,
wordt hij winnaar van de Tour de France!

eigen akkomodatie hebben?
LEDENTAL IS NOG NOOIT
ZO GROOT GEWEEST!

Deze vraag en *hoe lang nog' waren de hangijzers bij
de algemene beschouwingen tijdens de jaarverga-
dering die werd geopend door voorzitter Grotenhuys.
Bij de vergadering in maart '72 was in beginsel reeds
een besluit genomen en heeft heit bestuur in de daar-
opvolgende tijd 2)ioh uitvoerig laten informeren over
de wenselijke grootte, indeling, financiën enz. omtrent
een eigen schietbaan.

Het lijikt er inderdaad op, aldus voorzitter Groten-
huys, dat deze plannen in een stroom versnel! ing ko-
men en de dag dat met bouwen begonnen wordt, niet
ver meer is! Dit is gezien het aantal leden en de aan-
was daarvan zeer wenselijk, want als je als lid van
een schietvereniging deze sport beoefend, wil je ook
schieten. Willem Teil die nu oefent in zaal Langeler,
beschikt over een belabberde ruimte, die ook nog
voor andere doeleinden wordt gebruikt.

Overigens is Willem Teil de familie Langeler zeer
dankbaar voor de moeite die zij zich mx>sten om elke
week weer, als de schietvereniging haar oefenavond
heeft, zich vrij te maken voor deze vereniging! Soms
lukt het niet altijd, maar men heeft het volste begrip
voor de belangen van de zaal-exploitant, welke nu
eenmaal niet evenredig zijn met die van de vereniging
Men streeft er echter naar dat de wensen van Willem
Teil binnenkort gestalte zullen krijgen bij o.a. de vie-
ring van het 45-jarig bestaan van de vereniging, dat
men dan - zo hoopt men - in een eigen gebouw wil
vieren.

Zowel intern als extern zijn de aktiviteiten het afge-
lopen jaar gestegen, een moeilijke periode werd door-
gemaakt door de vereniging, tijdens de bouw en ver-
bouw van zaal Langeler, waarbij een zeer kollegiale
houding werd aangenomen door de zustervereniging
Prinses Juliana te Völswijk. die eigenaresse is van een
eigen schietbaan en het de leden van Willem Teil mo-
gelijk maakten gedurende de zomermaanden met hè
oefenen door te gaan. Men heeft bij Coen Evers in de
Velswijk enige zeer plezierige maanden gehad!

Terug weer bij hotel Langela^yleek het aantal lucht-
geweerbanen tot de helft tei^^bracht moesten wor-
den, wat geen nadelige gevolgen had voor de vereni-
ging. De animo voor het schieten neemt nog steeds

toe en er zijn nog nooit zoveel leden geweest die over
een eigen Wapen beschikken. Dit aantal zal in de toe-
komst zeker nog stijgen want juist met een eigen wa-
pen zijn er meer mogelijkheden tot oefenen.

Extern treedt de vereniging ook naar buiten en zij
had een groot aandeel in de viering van het 40-jarig
jubileum van de (regionale) Schietvereniging Oost
Gelderland. Verder is voorzitter Grotenhuys ook de
voorzitter van het Distriktsbestuur van de Koninklijke
Nederlandse Schutters Associatie, de Landelijke Bond
van Sohidtsportverenigingen, wat tevens weer het lid-
maatschap inhoudt van de Provinciale Raad van
Sport, verder heeft de heer Grotenhuys ook zitting in
het Dagelijks Bestuur van diezelfde KNSA.

Maar naast deze organisatorische bezigheden wordt
de schietsport niot vergoten en in 't afgelopen seizoen
waren de schutters van de Hengelose vereniging op
tal van wedstrijden aanwezig. Zij deden mee aan
kompetities, d i stri k tskam pioenschappen en zelfs aan
het Nederlands Kampioensdhap, om bij verschillende
wedstrijden de mxlïge suksessen te behalen

Zo konden 17 bekers van diverse formaten in de prij-
zenkast worden bijgezet, waaronder fonkelnieuwe
Wisselbeker van de Luchtgeweeerschutters. De kast
dreigt nu langzamerhand uit zijn voegen te barsten.
De gezamenlij'ke leden veroverden op wedstrijden niet
minder dan 53 persoonlijke prijzen. Een en ander wel
een bewijs, dat de graad der geoefendheid stijgt!
Verheugend is verder ook dat de belangstelling groe-
iende is, hoewel het nare vanvde schietsport is, aldus
voorzitter Grotenhuys. dat het als kijkspel en kijk-
sport voor een niet-d es kundige weinig interessant is.
Maar onbekend maakt onbemind, in elke tak van
.sport en dus ook bij de schietsport

Wel grijpt de vereniging elk middel aan om in de be-
langstelling te komen en mede hierdoor is WillemTell
bijzonder in haar schik over het feit dat zij het initia-
tief van de Hengelose Winkeliersvereniging kan on-
dersteunen en haar gezicht kan tonen bij de aanstaan-
de Braderie welke in Hengelo wordt gehouden.
Wij hopen van ganser harte dat dit festijn mag slagen
aldus het bestuur van Willem Teil. die met haar deel-
name in één van de stands tijdens deze Braderie meer
bekendheid wil trachten te geven over de schietsport
waarvan men verder kan kennis nemen iedere vrijdag
avond tijdens de oefenavonden in hotel Langeler

Ruiterpuzzelrit
«ENGELO

Mede dankzij het buitengewone mooie weer was er
bij de puzzelrit, georganiseeerd door LR Hengelo, 'n
flinke belangstelling. De deelnemers hebben geweldig
genoten van de rit die voerde over boswegen en pa-
den, over heide en door de bossen in de prachtige
natuur van Hengdlo en in het bijzonder van 't Zand.
Omstreeks half elf 's morgens gingen de ruim 60 deel-
nemers van start vanaf Manege De öompert en be-
gunstigd door prachtig weer deerde het de deelne-
mers niet, of zij al of niet in de prijzen vielen. Toch
was het voor de rekenaars weer een apart werk om
a'lle strafpunten bij elkaar op te tellen, nadat om-
streeks 3 uur de laatste deelnemers de finish bij De
Gompert hadden bereikt. Voorzitter Wullink van de
LR Hengelo maakte aan het slot in de foyer de uit-
slagen bekend.

PONY's: l Freddie Verstege en E. Maalderink,
2 Lisbetih Smits en Mej. Breukink, 3 Christina van
Fraassen en Anilta Zoeleweg, 4 Riet Wensing en Mw.
ter Heurne, 5 Henk en Hans Langeler
PAARDEN: l H. Buunk en B. Klein Gotink, 2 exq.
Hanneke Ellenkamp en Mieke Kaak, 3 Hennie te
Bokkel en Mej. Nieuwenhuis, 4 Mej. R. Spaay en
Evelien Kreunen, 5 Hannie Eggink en H. Jansen

Voor af uw

MEUBELEN
natuurlijk r,'

MEUBELSHOW VORDEN
Ru-urloseweg 12 - Telefoon 0.^752.1879

Opbrengst kollekte
De opbrengst van de onlangs gehouden kollekte voor
het Nederlands Rode Kruis heeft het mooie bedrag
opgebracht van f 5847,87. Gevers en medewerkers
worden namens het hoofdbestuur hartelijk bedankt
voor dit prachtige resultaat in Vorden!

Elke maandagavond badmintonclub in het
Jeugdcentrum
Iedere dinsdagavond training volleybalvereniging
Dash in het gymnastieklokaal.
Ie woensdag van de maand klachtenavond NW.
ledere donderdagavond knip- en naailessen in het
Jeugdcentrum, verdere inlichtingen aldaar.
Elke donderdagavond Badmintonclub in het gym-
nastieklokaal.
Iedere donderdagavond training volleybalvereniging
Dash in het Jeugdcentrum.

Donderdagavond zangrepetitie Vordens Dames-
koor in zaal 't Wapen van Vorden
Iedere donderdagavond knip- en naailessen in
het Jeugdcentrum, inlichtingen aldaar.
Elke vrijdagmorgen week markt op het marktplein.
Elke vrijdagavond dammen in het Jeugdcentrum.
Vrijdagavond gevorderden Nutsmelodicaclub.
Zaterdagmorgen beginnelingen blokfluit; gevorderden
blokflait; beginnelingen melodica.
Elke zaterdagmorgen trimmen bij picknickplaats te
Wildenborch.
Elke zaterdagmorgen kindercantorij in het katechi-
satielokaal Kerkstraat 15.
Elke zaterdagmiddag padvinderij bij het troephuis;
verkenners en welpen.

25 juli VVV vorden boercnbruiloft
27 juli t/m 3 aug. kampeerweek van de CJV
30 juli WV vorden Staringavond
31 ju M VW vorden Finale touwtrekken

kampioenschap van Vorden
17 aug. Feestavond S.V. Ratti voor leden in

zaal Schoenaker
21 aug. Bloemschikkursus Floralia, Jeugdcentr.
28 aug. Bloemschikkursus Floralia, Jeugdcentr.
4 sept. Bloemschikkursus Floralia, Jeugdcentr.

11 sept. Bloemschikkursus Floralia, Jeugdcentr.
18 sept. Bloemschikkursus Floralia, Jeugdcentr.
26 sept. Bloemschikkursus Floralia, Bakker
27 sept. Floraliatentoonstelling, hotel Bakker
28 sept. Floraliatentoonstelling, hotel Bakker
29 sept. Floraliatentoonstelling, hote^ Bakker

De besturen van de vereniging worden verzocht hun
aktiviteiten aan ons door Ie geven dan kannen deze
in deze rubriek worden gevoegd.



Zaterdag de laatste dag van onze opruiming
Nog bijzondere koopjes van donderdag t.m. zaterdag

H.LUTH

HENGE LO (GLD)

Zondag 28 juli
LOST FELLOWS

T.m. a.s. zaterdag

kunt u nog profiteren

van onze grandioze

Profiteer
van deze voordelen!

Uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Hengelo Gld — Spalstraat 37

o
buitenkunt net

Een huisvrouw die rekent komt terecht bij slager

VLOGMAN
waar u ALTIJD eerste kwaliteit ontvangt!

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

VERSE LEVER
500 gram

RUNDERROLLADE
500 gram vanaf

500 gram RUNDERLAPPEN f 3,98
1 kilo

500 gram RIBLAPPEN f 5,48
1 kilo

BIEFLAPPEN
500 gram

HAMBURGERS
3 sfuks

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

f 2,50

f4,50

f7,00

f 10,00

f5,98

f 1,50

f 1,50
Voor de boterham:

100 gram HAM Of89

100 gram ARDENNER ONTBIJTSPEK Or89

100 gram PEKELVLEES 0,89

150 gram BOTERHAMWORST 0,89

250 gram KOOKWORST (stuk) 1,40

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad 14 — Vorden

KIJKEN EN LUISTEREN
overal waar u maar wilt !

TELEVISIE
draagbare televisie 31 cm beeld, voor
lichtnet en accu aansluiting
vanaf l 425,—

ZWART-WIT TELEVISIE
met moderne bediening, grootbeeld
61 cm, vanaf f 498,—

KLEUREN TELEVISIE
in verschillende beeldformaten, met
goede inruilmogelljkheid
vanaf f 1595,—

x

DRAAGBARE APPARATEN
Schaub Lorenz draagbare radio voor
lichtnet en batterij
van 140,- nu f 99,—

ERRES
grote draagbare radio
van 199,- nu f 149,—

GRUNDIG
draagbare radio nieuw model
van 186,- nu f 159,—

Radio kassetfe rekorders
ruim assortiment onder andere
Philips, Erres en Grundig
prijzen vanaf f 239,—

Kassette rekorder
kompleet met draagtas, mikrofoon,
opname kabel, kassette en batterijen
merk Erres van 169,- nu ... f 189,—

Voor beeld en geluid:

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

•

Hebt u alzo 'n prachtige
achtkastelenkalender

Voor slechts 5,-
kunt u ze kopen bij de navolgende adressen :

BOEKHANDEL HIETBRINK, Zutphenseweg - Vorden

BOEKHANDEL 'HASSINK', Raadhuisstraat te Vorden

SIGARENMAGAZIJN EIJERKAMP, Zutphenseweg te Vorden

SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad te Vorden

SUPERMARKT JANSEN, Smidsstraat te Vorden

SIGARENMAGAZIJN BOERSMA, Dorpsstraat te Vorden

DROGISTERIJ MARIANNE, Ruurloseweg te Hengelo Gld

BOEKHANDEL HOIJTINK, Borculoseweg te Ruurlo

Te koop grijze roodstaart
papegaai met kooi
Tevens dwergtackel pups
Van het Lamelag
Telefoon 05755-302

Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klokkon,
stoelen, tafels, kabinetten
goud en zilver en groot-
moeders tijd artikelen

MAAS
Vordenseweg 2 -Hengelo G
Tel. 05753-1637

Kunstgebitten-reparatie

Drogisferij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

JAPONNEN
STOFFEN
EN VOERING

nergens voordeliger
dan rechtstreeks van

CONFECTIEBEDRIJF

Op vrijdag 26 juli is

dr van Tongeren
AFWEZIG

Voor spoedgevallen
kunt u zich wenden tot
Dr STERRINGA

Voor uw aiffor/j/essen naar

Y.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. Hilferlnk, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bij:

O. J. Buunk inatrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

Nog enkele couponnen

KAMERBREED
TAPIJT

LAMMERS
de grote maten-specialist !
Indien nodig wordt naar
maat gemaakt
Raadhuisstraat 18 Vorder
Geopend dinsdag en donder-
dag van 2-6 uur en vr^j-
dagavond van 7-9 uur

Stukken voordeliger!

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514


