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Uitgave drukkerij Wee vers v.h. Wolters
Nieuw stad 12 - V orden
Telefoon 05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 12,— per /aar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Hoe stemde men in Vorden?
KAMER 1967
perc. stemmen

Opkomst kiezers 94.6 3816
KVP 14.6 557
PvdA 21.5 821
VVD 11.8 450
ARP 15.9 608
CHU 19.6 746
D '66 1.5 56
CPN 0.5 19
PSP 0.7 26
PPR —
Binding-Rechts
DS '70 —
SGP 0.3 13
Boeren Partij 12.2 464
GPV 0.1 5
Van Velsen
Demokraten 2000
Bej. en Arb —
KAB
Bej. Ned
N w. Rooms
Midd. —
Ned. Appel
Overigen 1.3 51

STATEN '70
perc. stemmen

80.1
14.0
22.6
13.3
12.4
20.7
3.0
0.5
0.4
1.0
9.2

0.3
2.4
0.2

3453
484
781
460
427
713
102

16
13
36

319

12
84
6

KAMER 1971
perc. stemmen

3861
469
878

86.7
12.2
22.7
14.5
13.3
15.2
3.6
0.3
0.3
1.0
6.7
4.1
0.4
1.2
0.8

0.3
0.1
0.2
0.2
2.4
0.5

559
513
586
140
13
13
37

258
159

14
46
32

l
10
2
9
9

93
20

AVO kollekte
We zouden bijna gezegd hebben: AVO Neder-
land kollekteerd nóg ! Inderdaad: AVO Neder-
land moet dagelijks vechten tegen 'het haast on-
dragelijke misverstand, dat 'het werk van de AVO
overbodig is geworden. Ondragelijk misverstand
vooral voor hen, die 'het direkt aangaat: onze ge-
handikapte medeburgers !
Het is heel duidelijk: de >ge!handikapten uit de ze-
ventiger jaren zijn veel beter af dan lotgenoten uit
de jaren twintig, de periode waarin de AVO ont-
stond. Vanzelfsprekend verheugt de AVO zic'h
met hen over de ontwikkeling in de sociale wetge-
ving, welke erop gericht 'is het leven van de ge-
handikapten dragelijker te maken door ze een kans
te geven gewoon deel te nemen aan het leven-van-
alledag.

Gelukkig mag een hoog percentage van onze dn
hun doen en laten beperkte landgenoten met suk-
ses een beroep doen op deze sociale wetten en
regelingen maar . . . niet alle gehandikapten zien
hun redelijke verlangens verwezenlijkt door wette-
lij'ke regelingen. Niet alle gehandikapten - die door
hun lichamelijk onvermogen reeds zo bezwaard
zijn - 'kunnen de geestelijke moed vinden om bij
hun gemeentelijke overheid om hulp aan te kloppen.
Alleen al voor deze beide kategorieën dient AVO
Nederland pal te staan en te pleiten voor gelijke
kansen in een maatschappij waarin weliswaar van
welvaart wordt gesproken, maar waarin juist voor
de zwakste groepen het welzijn steeds verder 'ach-
terop dreigt te geraken.

Daarom dienen de AVO-aktiviteiten voort te gaan
en wel in de vorm van 'het verlenen van veelsoor-
tige vormen van hulp. Het 'hoofdmotief van het
AVO-werk is: het voor de gehandikapten zoeiken
naar eigen middelen van bestaan door aangepaste
arbeid. Tegenover arbeid staat, ,naar AVO-opvat-
ting, 'het recht op vrijetijdsbesteding, vakantie, re-

kreatie, op ontspanning na inspanning. Het is gauw
gezegd en het klinkt zo vanzelfsprekend, maar
voor de gehandikapte die bv. niet kan lopen of
slecht ter been is, zijn de hotelkamers, campings,
watersportcentra enz. nog slechts moeizaam of in
het geheel niet te bereiken, evenals schouwburgen,
concertzalen, bioscopen, verenigingsgebouwen, ker-
ken. Oordeelt u zelf eens !

De AVO strijdt mee om ze toegankelijk te maken
voor hen, die nu in hun rolstoel buiten moeten
blijven. Het zijn slechts enkele 'grepen uit AVO-
aktiviteiten. Enerzijds op de^k|es staan voor het
belang van gehandikapten aflBgroep van onze sa-
menleving, anderzijds 'de helpende hand bieden
aan die honderdtallen 'gehandikapten die tussen
Jkade en schip" valden. AVO Nederland komt op
voor de gehandikapten, waar het gevaar voor iso-
lement, vereenzaming of to^fe uitschakeling uit
het volle leven bestaat.

Ja, u had het al begrepen, 'dat kan 'niet anders dan
met deskundige hulp en ... GELD. Helpt AVO
Nederland dit werk dat nu met te weinig middelen
moet plaatsvinden in ruimere mate uit te voeren.
Helpt AVO Nederland om 'de donkere wolk, die
een zware handikap met zich meebrengt, een zil-
veren rand te geven, of 'nog liever, helpt die wolk
te verdrijven. Het 'gaat om het welzijn van hen, die
er het meeste recht op hebben en er het hardst
naar hunkeren.

Geeft, geeft spontaan, geeft wat uw hart u ingeeft.
Giro 625000 AVO Nederland, Amsterdam.
(Zie de advertentie in dit nummer)

Benoemd
De heer G. H. Broekhuizen te Vorden is per l
augustus 1971 benoemd ais maatschappelijk wer-
ker in de gemeente Almelo.

• sportschoenen
zijn een begrip in de gehele wereld

!)<• vraag- naar QtllCK Sportschoenen stijgt voortdurend.

Daarom zijn in alle produktie-afdelingen nog vele plaatsen vrij voor:

MEDEWERKERS

Quick

mannelijke en vrouwelijke

Wij bieden u:

— VAST WERK

— GOEDE VERDIENSTEN

— GOEDE SOCIALE VOORZIENINGEN

— WINSTDELING

— MOGELIJKHEDEN TOT TARIEFWERK

Inlichtingen kunt u verkrijgen dagelijks aan de fabriek of in de avonduren

bij de heer M. Elshout, Kerkstraat 9, Hengelo G, telefoon 05753-1990

SPORTSCHOENFABRIEK N.V.
HENGELO G — TELEFOON 05753-1717

Inbraak
In de avonduren van woensdag 28 april jl. is er in
Vorden bij -wapen- en 'sporthandel fa Martens
aan de Zutphensewag een brutale inbraak gepleegd
waarbij verschillende soorten wapens zijn ont-
vreemd.

Kennelijk gebruik makend van ihet feit dat ieder-
een 's avonds voor de beeldbuis zat om de voetbal-
wedsrijden o'f de verkiezingen te volgen, 'hebben
de inbrekers hun slag geslagen. De eigenaar die
's avonds nog in de zaak moest zijn, ontdekte zelf
dat 'de onbevoegden zich toegang hadden verschaft.

Men is .na het indrukken van een ruit aan de ach-
terzijde van het pand binnengekomen. Uit de ver-
sdhillende afdelingen van de zaak werden voor-
werpen ontvreemd. Het was duidelijk dat men
speciaal op wapenroof uit was daar onder de ge-
stolen voorwerpen verschillende soorten wapens
waren. Waarschijnlijk is de inbraak door meerdere
personen gepleegd. Uit de brandkast is een bedrag
van enkele duizenden guldens ontvreemd.

Van de omwonenden heeft niemand iets gemerkt.
De politie heeft de zaak in onderzoek.

MOEDERDAG
geschenken

Koorsolman
Winkelcentrum - Telefoon 1364

Damesclub
Medler op reis
Op de maandelijkse bijeenkomst van de Damesclub
Medler, welke gehouden werd i<n het clubhuis van
de Sportkombinatie Medler, hield mevrouw Beren-
pas-van de Kamp, oud-direktrice van de chr. land-
bouwhuishoudschool te Vorden, een inleiding over
,.kinderparty's" en ./kinderspelen".

Door haar jarenlange ervaring als leerkracht aan
deze school, wist zij de aanwezige dames allerlei
leuke spelletjes aan de hand te doen die zij zelf
met hun kinderen kunnen doen. Vooral het in
groepsverband betrekken van de jeugd en het zelf
meedoen van de ouders bij deze spelletjes is een
belangrijk deel va<n de opvoeding.

Allen luisterden met aandacht naar de boeiende
inleiding, terwijl naderhand de dames zelf de ge-
legenheid kregen om met ballen, blikken en blok-
ken te „spelen".

Nadat in een korte pauze koffie was geserveerd
werden er hierna diverse vragen gesteld en uitvoe-
rig beantwoord.

Hierna volgden enkele mededelingen. Op 14 mei
a.s. gaan de dames per touringcar een uitsapje ma-
ken naar de Keukenhof en Lisse. Als er voldoende
tij'd is, maakt men ook nog een boottocht door Aals-
meer, terwijl een bezoek aan het nieuwe wassen-
beeldentheater van Madame Tussaud in de Kal-
verstraat te Amsterdam - waarvan de Vordenaar
mr Catacre van huize De Wiersse direkteur is -
op het programma staat. In Klarenbeek zal tot
besluit van de uitgaansdag worden gedineerd.

Brand
De Vordense brandweer ikwam dit weekend liefst
driemaal in aktie. In de nacht van zaterdag op zon-
dag werd de brandweer gealarmeerd om half een
in de .nacht. Het bleek loos alarm, daar iemand
de ,,aardigheid" had gehad om 'de alarmknop bij
het gemeentehuis in te drukken.

Zondagmiddag om 2 uur werd de brandweer op-
nieuw opgeroepen. In een 'klein perceel bos tussen
het bungalowpark van de heer Slotemaker en cam-
ping Pellenberg bleek brand te zij'n uitgebroken.
Met de tankwagen kon het vuur snel worden be-
dwongen.

De brandweerlieden waren nauwelijks weer op
hun basis bij het gemeentehuis terug of men moest
ten tweede male uitrukken, nu voor een bosbrandje
aan de Schoneveldsdijk onder het landgoed De
Wiersse, richting Lochem. Ook nu kon met behulp
van de tankwagen de brand snel worden geblust.

Bij beide branden, waarbij de oorzaak onbekend
is, ging een betrekkelijk geringe hoeveelheid heide
en jonge dennen verloren, dankzij het snelle ingrij-
pen van de Vordense brandweer die onder leiding
stond van kom m and a nt Van de Broek.

Frankering bij abonnement kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG 9 MEI

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. H. Jansen

10.00 uur ds. A. L. Ch. Stellwag uit Eefde
Jeu g d dienst

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. E. J. Wassink uit Zwolle
19.00 uur ds. E. J Wassink uit Zwolle

R.K. kerk dorp
Zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur
en 10.00 uur Hoogmis.

R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis). In de week elke dag om 8.00 uur H.
Mis. 's Zaterdagsavonds om 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

dr De Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
10.00 uur zuster Van der Schoot, tel. (05752) 1487.
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wij k gebouw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmorgen 12 uur tot maandagmorgen
uur tot 's morgens 7.00 uur A. Harmsma, telefoon
(05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
•/an 14.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.
Het Elshof 7, Vorden (plan Boonk)

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feest-
dagen 's avonds en 's nachts kan men aan de apo-
theekdeur bellen met spoedrecepten.

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

Mejuffrouw H. M. Lenselink van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur te Hengelo Gld
Bekveld D 16, telefoon 05753-1216.
Donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden,
Het Elshof 7, telefoon 05752-1772

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, te-
lefoon 05752-1346 b.g.g. 05750-2931

BRAND MELDEN
De melding van brand kan geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
gehoor kan het politiebureau, telefoon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1332 ge-
beld worden

Geboren: Gerard Jöhan, zoon van D. C. Onstenk
en G. H. Meijerink; Karin Ja net, dochter van H.
J. Westerveld en E. van der Wal.
Ondertrouwd: L. C. B. Eijkelkamp en G. H. J.
H el m er s.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij: '

J. H. Hilferink, telefoon 1619, De Boonk 39
Garage Tragter, telefoon 1256, Zutphensdw. 95
of donderdags van 20.00 tot 22.00 uur op de
theorie-avond in café Eskes Dorpsstraat Vorden
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SUPERMARKT
presenteert :

tiag&uij,
GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks 98
MAGERE SPEKLAPPEN

500 gram 168
RUNDERSTOOFLAPPEN

500 gram nu 288
MAGER VARKENSPOULET

300 gram nu
Heerlijk voor bami en nasi

198

OSSESTAART
500 gram 168

HAM

HAMWORST

BOERENMETWORST

TONGEWORST

150 gram 99

150 gram 89

150 gram 89

500 gram 89

MAGGI AROMA
flacon van 80 voor 70

89
ALBERS SUPERMARKT
LUCIFERS 3 pakken voor 75
ITALIAANSE TOMATENPUREE

6 blikjes 89
PEREN OP SIROOP
literblik voor 85
Sprinkleties CHOC. HAGEL
450 gram 98 elke 2e zak 69

Gezinsfles

JUS
D'ORANGE

van 98 nu voor

79

Gezinsfles

APPELSAP
75

elke 2e fles

25

3/4 literpotten

Geurts

APPELMOES

nu 2 potten

99

Fijne Chinese
SPERZIE-

BOONTJES
per blik

van 98 voor

79

Heerlijke

OUBLIES

KOEKJES

nu per pak

85

DIVERSE SOORTEN

VAN DOORN KOEKJES
NU PER PAK

De kinderen
zijn er dol op

zak vol

SAKKEN

van 79 voor

69

Zolang de

voorraad

strekt Marie

BISCUITS

3 rollen voor

Bij ƒ 10,00
boodschappen

l pak

WAFELS

voor

89 59

Groot pak

WEEKEND
BISCUITS

,Bruss. kermis'

nu per pak

85

18 in een zak

DROP-
KABELS

per zak

van 85 voor

69

Stal. Vermouth
f 3,50

1 kg Suiker
VOOR SLECHTS

cent

NIEUW ! SUNNY FLOWER

VRUCHTENWIJN
MET SINAASAPPEL-BRANDEWIJN NU PER FLES

Profiteer nu
Offley

SHERRY OF
PORT

per fles
van 795 voor

595

Div. smaken

Geurts

JAM

van 95 voor

79

Zolang de
voorraad

strekt Risso
plantaardige

MARGARINE

2 kuipjes

89

Grote zak

GEMENGD

DROP

van 98 voor

Venz

BROODPRET

nu per pak

89

ea
PRACHT BANANEN

KAS-ANDIJVIE

RABARBER

SPINAZIE

MALSE SLA

kg 98

kg 109

kg 69

kg 59

2 kroppen 79

FIJNE HANDSINAASAPPELEN
10 voor 189

PANKLARE RAAPSTELEN 500 gram 59

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

135
SHAMPOO
div. soorten per flacon nu 79
TOLET-AIR
grote spuitbus 198
STER AFWAS
literflacon 98 elke 2e flacon 49
KARNEMELKZEEP
3 stukjes van 140 voor 125
VISCOSE SPONS
Sorbo van 89 voor 69
ARDITA LUIERS
groot pak 150 elk 2e pak 89



Met dankbaarheid en bljjd-
schap geven wij kennis van
de geboorte van ons zoontje

Gerard Johan
Wij noemen hem

ANDRE
D. C. Onstenk
G. H. Onstenk-

Meijerink
Vorden, 28 april 1971
De Stroet 11

Geboren:
KARIN JANET

dochter van
E. Westerveld-

van der Wal
H. J. Westerveld

zusje van
Margrit

Vorden, Het Kerspel 4
l mei 1971

Hierdoor betuigen wij onze
hartelijke dank voor de gro-
te belangstelling en de vele
bloemstukken en cadeaus,
welke wij mochten ontvan-
gen ter gelegenheid van ons
gouden huwelijksfeest.

Fam. Vedders
Boerrigter

Vorden, mei 1971

Gevraagd: Hulp in de huis-
houding voor 2 ochtenden
in de week, wordt goed be-
taald. Brieven onder no. 5-1
bureau Contact

eeie!ee6*eieieee$eeee8ieie*6iefê*efc

Kunststof
keuken

2 m lang

kompleet met roestvrij-
stalen blad

slechts ƒ 360,—

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. 1486 - Vorden

Te koop: Een luchtbanden-
wagen bij H. J. Bouwmees-
ter, Klein Windenberg, Vor-
den, telefoon 6710

Te koop: 2 jonge koeien, l
van gust en l herfstkalve-
rend. Van Ark, Wilden-
borchseweg 19, tel. 6651

Balastore
zonwering

uit voorraad leverbaar

jalouziën
korte levertijd

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752-1486

Te koop: 3 tomen biggen.
Schotsman, Heijendaalse-
weg l, Vorden

Te koop gevraagd: Een 4-
vvielige ponywagen. B. Wil-
tink, Schoolhuisweg 2, Wil-
denborch, tel. 05752-6748

Te koop: Goed onderhouden
4-pers. bungalowtent.
H. Pardijs, Mosselseweg 4,
Vorden

Betontegels
30 x 30 cm grijs 0,55
40 x 60 cm grijs 2,80
50 x 50 cm grijs 2,80
40 x 60 cm rood 3,25
50 x 50 cm rood 3,25

Gewassen
grinttegels

50 x 50 cm 3,95 p. stuk

Alles
uit voorraad leverbaar

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752-1486

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen.
telefoon 2264

Te koop gevraagd: Zolder-
opruiming, kabinetten, oude
kasten, klokken, goud en
zilver en allerhande groot-
moederstijd artikelen.
MAAS, Westerstraat 72
Hengelo G, telefoon 1637

(Inplaats van kaarten

BAKT NOTTEN

en
EVELYN BUUNK

geven, mede namens hun ouders, kennis
van hun voorgenomen huwelijk, waarvan
de voltrekking zal plaatsvinden op vrijdag
7 mei a.s. om 12.00 uur ten gemeentehuize
te Vorden.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
in de parochiekerk van de H. Willibrordus
te Hengelo G om 13.30 uur.

Receptie van 15.30 tot 16.30 uur in hotel
Langeler te Hengelo G.
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Op maandag 10 mei
ouders

M. J. WUESTENENK
en

•ZKTXTFTFTFZKTKTF^VZKTFZK?

hopen wij met onze

H. E. A. WUESTENENK-MAKKINK

hun 25-jarig huwelijk

Vorden, mei 1971
Hackfortselaan 1

te herdenken.

Henk en Ad j e
Eef en Ine
Joop
Gerdien en Bert
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Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in café- ^
restaurant „'t Wapen
(F. P. Smit).
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van Vorden"
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Op maandag 10 mei a.s. hopen onze gelief-
de ouders hun 25-jarig huwelijk te
herdenken.

H. B. MAALDERINK
en
G. MAALDERINK-JANSEN

Hun dankbare kinderen. <

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 tot
16.00 uur in café-restaurant Den Bremer te
Toldijk.

Vierakker, mei 1971
Vierakkersestraatweg 23

ARCHITECTENBUREAU

VAN HOUTE

gesloten
VAN 30 APRIL TOT 15 MEI A.S.

Werken in uitvoering vervoegen bij

J. F. Woudstra
Telefoon 1322

Nog zo'n

SPECIALE AANBIEDING
uit ons sortiment

tuingereedschappen

Tuingarnituur
roestvrijstaal, handig voor kleine
karweitjes in de tuin.
Gemakkelijk in de hand liggende
handvaten.

Van ƒ 11,95 voor

ƒ7,95

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Hervormde kerk

JEUGDDIENST
A.S. ZONDAG 9 MEI OM 10.00 UUR

Voorganger:

Thema:

Organist:

ds. A. L. Ch. Stellwag Gestichtspre-
dikant bij de inrichtingen van Justitie
uit Eefde.

,We stinken er in"

A. de Vries

KOMT ALLEN

Er is ook dienst om 8.30 uur

In de week van 10 tot en niet 16 mei
a.s. zal weer de

JAARLIJKSE KOLLEKTE
worden gehouden voor de

AVO
Sociale zorg voor lichamelijk en
geestelijk onvolwaardigen.

Geeft wat uw hart u ingeeft
J. PAPPERSE
kontaktman voor de AVO

W. F. HACCOU
Telefoon 05753-1944

Gevraagd:

tandarts-
assistente
of meisje dat daarvoor opgeleid wil
worden.

De V.V.D. kwam op 28 april in Vorden
uitstekend uit de bus:

559 stemmen tegen 450 in 1967.

Wij danken onze kiezers voor het gegeven vertrouwen.

Uw stem maakte ons sterk,
uw lidmaatschap maakt ons
nog sterker l

MELDT U ALS LID BIJ ONS SEKBETARIAAT.

Mevr. H. F. G. Stenger-Torringa
Wientjesvoortseweg 4 (telefoon 6731)

WILT U EEN STRALENDE
MOEDER MET

Moederdag ?
komt u dan eens vrijblijvend kijken
naar onze keurkollektie

TEXTIEL-
GESCHENKEN

o.a.

Hollandia
onderjurken, nachthemden en dusters

Setterlaine
pullovers en vesten

Jorzolino
Éfe badsets, lakensets en ontbijtsets

Huishouddusters
in nylon en katoen

ENZ. ENZ.

RAADHUISSTR.. VORDEN

Inwoners van Vorden!
Bezoekt vrijdag 7 mei a.s. de

meimarkt
tevens verloting.

GROTE SORTERING IN DIVERSE ARTIKELEN

Bij een bezoek aan de markt behoort u wellicht tot de
gelukkigen die een attraktie ontvangen.

Zie de uitknipbon in dit nummer

HET ADRES VOOR BRUILOFTEN
EN PARTIJEN

Gebr.
Eykelkamp

Medler

Medler - Tel. 6634

Graafschap
Meubelen

U bent van harte welkom in cvnze

meubel
showroom
te VORDEN en RUURLO

Een droom wordt werkelijkheid
bij het zien van zo veel

Bankstellen
Slaapkamers
Kasten
Fauteuils

Maak eens een afspraak of vraag
naar die Graafschap meubel-katalogus

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL (05750) 7332
WARNSVELD

Wat word iker
wijzer van
als ik een Amro
Privérekening
neem?

Op een Amro Privérekening krijgt u 21/4% rente.
Bovendien kunt u dan profiteren van alle
giromogelijkheden. Zo regelt de Amro Bank gratis
al uw betalingen: gas, abonnementen, huur enz.
Bij de Amsterdam-Rotterdam Bank kunt u natuurlijk
ook gebruik maken van al die andere Amro diensten.
U kunt een Amro Spaarboekje of Spaarrekening
openen (rente vanaf 41/2%).

Een Amro Lening opnemen.
Verzekeringen afsluiten.
Vreemd geld kopen. Enzovoort.
De Amro Bank wil graag een en ander
met u bespreken.
Wanneer komt u langs?

Giroservice?
De Amro Bank is er voor.

Elk 2e paar Kalistos panty's HALVE PRIJS !

500 GRAM JONGE KAAS 269
2 KUIFJES WELI MARGARINE 115
3 PAKJES ZO-KLAAR PUDDING 98
ZAK LANGE VINGERS 59
LITER FRUITMIX 179
POT AARDBEIENJAM 119
2 PAKJES PETIT BEURRE 89
11 SINAASAPPELS . 198

Bij 200 gram boerenmetworst
100 gram boterhamworst GRATIS !

DE SPAR
KOPEN BIJ'DE SPAR'
IS SPAREN BIJ DE KOOP

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281



HOEFIJZER Extra Bulletin
VOOR VORDEN

HOEFIJZER
iry

DE ONDERSTAANDE ZAKEN GEVEN VRIJDAG 7 MEI
EN ZATERDAG 8 MEI

DUBBELE hoefijzerzegels
dus DUBBEL voordeel!

Weulen-
Kranenbarg
Benzinestation

Enkweg l
Telefoon 1811

Fa J. W. Hart-
man
Bakkerij

Ruurloseweg
D 21a - Tel. 1359

Fa J. J. Slager
Huishoudelijke artikelen

Burg. Galléestr. 64

Fa Schurink
Bakkerij

Burg. Galléestr. 46

Fa Lammers
Lederwaren

Burg. Galléestr. 32

Fa R. Koersel-
man
Huishoudel i jke, artikelen

Burg. Galléestr. 12
Telefoon 1364

Fa J. Wenfink
Juwelier

Zutphenseweg 25

Fa Dijkerman
Groente - Fruit en
Bloemen

Zutphenseweg 13
Telefoon 1334

Fa Luth
Textiel

Nieuwstad 4
Telefoon 1396

Fa Pongers
Huishoudelijke artikelen

Nieuwstad 7
Telefoon 1474

Fa G. Schurink
Bank etbak kerij

Nieuwstad 9
Telefoon 1384

Fa B. Vlogman
Slagerij

Nieuwstad 14
Telefoon 1321

Barink
Benzinestation

Nieuwstad

Fa J. Boerstoel
Verf en behang

Insulindelaan 5
Telefoon 1567

HOEFIJZER Profiteer h iervan! HOEFIJZER

WEGENS ZIEKTE IS HET
KANTOOR VAN DE

ONDERLINGE
BRANDVERZEKERING

ALLEEN GEOPEND OP

maandagmorgen
van 10-12 uur of per telefoon OBM
Aalten 05437-2788

Of bij de voorzitter G. W. Winkel
telefoon 1245

Marmoplast
UITERWEERD

WIJ ZOEKEN

een pïenter en
gezellig

meisje
voor winkel en huishouding

Frans Kruip
Het Hoge 58 - Telefoon 1420

Autolakken
UITERWEERD

Ladders
UITERWEERD

Traktor-
verven

UITERWEERD

Witkalk
UITERWEERD

ALUMINIUM JALOEZIëN
5 en 3]/2 cm breed

Gediplomeerd meesterschilder
Nat. Schildersschool
Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

Je gaat trouwen en een huis inrichten. Dus
stap je bij 'Het Binnenhuis' binnen en dan zie
je een kollektie vloerbedekkingen, gordijnen,
vitrages enz. die dromen tot een werkelijkheid
maken. Zo ben je in één keer klaar. En dan
krijg je die geweldige service en nazorg, om
maar niet te spreken van een deskundig advies
en dat vakmanschap, waarmee je 'huis omge-
toverd wordt in een ^gezellige sfeervolle wo-
ning. Natuurlijk ga je dan naar die woning-
inrichtimg:

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL (05750) 7332
WARNSVELD

INWONERS VAN VORDEN

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

Bent u klaar om Hem te ontmoeten?
(Amos 4 : 12)

Is Hij uw redder? (Rom. 3 : 23, 24)
Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17 :31)
Hebt u vragen over het geloof in de Heer
Jezus Christus, luister dan iedere maandag-
avond van 7-8 uur en iedere vrijdagmiddag
van 2-3 uur naar de

EVANGELISCHE OMROEP

PRIMA PANTY-NYLON
MET LENTE-VOORDEEL

Funny girl, de prima panty-nylon van Ten
Cate, 20 den. 1e keus, met ingezet kruisje.
Kost normaal f 3,25 (maten S M L),

nu slechts 1.95

H. LUTH
Nieuwstad -

Beslist op onze volgende
parar1 -aanbieding letten

RACKETS

SCHOENEN

BLOUSES

SHIRTS

SHORTS

BALLEN

Wapen- en sporthandel

Martens
teeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

SIMCA1100
Enorm handzaam voor een bedrijf en gezin.
Veel lading of ruimte voor vier of vijf
personen en bagage. Maakt u eens een
vrijblijvende proefrit.

AUTOBEDRIJF

TRAGTER
Vorden - Telefoon 1256

Een vorstelijk
geschenk

VOOR MOEDER IS EEN FR;VA l K

OUD-HOLLANDSE
KLOK
IN ZAANS, FRIES, STOELKLOK,
SCHIPPERTJE, SALLANDER.

Vanaf donderdag 29 april tot en met
zaterdag 8 mei bieden wij u ter ge-
legenheid van moederdag een

extra korting van 10%
op al onze artikelen horloges, klok-
ken, goud en zilver.

Nu extra voordelig en een blijvend
waardevol geschenk.

Siemerink
JUWELIER - HORLOGER - OPTICIEN

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BLJ

NIEUWSTAD — VORDEN

tuinmeubelen

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

KRANENBURGS BELANG

De buurtvereniging Kranenbur^s
Belang houdt op zaterdag 8 nu

oriënteringswandeling

Opgave om half acht in zaal Schoen-
aker te Kranenburg.

Zaklantaarn meebrengen

Het bestuur

VOOR

"**.

M&edetdog,
hebben wij een ruime sortering
in

dusters
nachthemden

schorten
handwerken
baddoeken

ontbijtlakens .
zakdoeken

V O R D E N

GEVRAAGD:

HUISHOUDELIJKE
HULP
in het gezinsvervangend tehuis

„De Zon"
/utphenseweg 24 te Vorden.

Werktijden in overleg te regelen.

Aanmelden bij het hoofd van het insti tuut
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Ratti-KSH 1-2
„Een kat in het nauw maakt rare sprongen". Dat
bleek zondagmiddag bij de ontmoeting tussen Rat-
ti en het bezoekende KSH uit Harreveld, dat on-
deraan de ranglijst bungelde.
De bezoekers wisten -hierbij, dankzij hun totale in-
zet, een 'kleine maar verdiende l—2 overwinning
te boeken, waardoor er voor 'hen nog een kans is
om de rode lantaarn over te dragen. Ratti kreeg
voor Jhaar spel een grote onvoldoende want het
ontbrak de spelers aan de juiste mentale inzet. Men
geloofde het wel en dat werd de groen-witten
noodlottig.
Na een kwartier scoorde de rechtsbinnen der gas-
ten .met een hoge bal, die met onder de lat doorging
en waarbij doelman Huitink, kennelijk gehinderd
door de zon, geen kans had O—1. Vijf minuten
voor ihet rustsignaal werd de balans door W.
Koers in evenwic'ht gebracht. Uit een van de wei-
nige goed opgezette aanvallen schoot hij met een
boogbal over de uitgelopen doelman de stand op
1—1.
Na de thee was Ratti weliswaar sterker, maar de
tegenstander bleek: doortastender. Tien minuten
voor 'het einde kwam het winnende doelpunt. KSH-
rechtsbuiten knalde de bal uit een zuivere pass
van links, laag in het 'doel l—2.

ZATERDAGVOETBAL

Ratti-DZSV 4 8-1
Ratti beihaalde zaterdagmiddag op eigen terrein
een 8—l monsterzege op het bezoekende DZSV 4
uit Dinxperlo. Met de wind tegen duurde het voor
de thuisclub nog ruim 20 ^minuten voordat J. Dijk-
man de score kon openen l—0. J. Aren'dsen, die
zich handig vrijspeelde, wist even later vanaf de
rechtervleugel de stand op 2—O te brengen. Het
ging nu van een leien dalkj'e. Dijkman scoorde 3—O
met een schot 'hoog in de hoek, waarna H. Reind-
sen via de binnenkant paal het vierde doelpunt'voor
zijn rekening nam. Dijkman verrichtte de ihattrick
met een kogel vanaf de 16-meterlijn 5—O, waarmee
de rust aanbrak.
Na de hervatting scoorde Reindsen tweemaal ach-
tereen 7—O, waarna de tegenpartij de eer redde
door een toegestane penalty in te schieten 7—1.
Reindsen, die in een produkieve bui bleek, scoorde
.hierna zijn vierde doelpunt waardoor de eindstand
8—1 in Ratti's voordeel werd.

Ratti b kampioen
Evenals verleden jaar is het kranige team van
Ratti b l er in geslaagd om kampioen te worden

ledere vrijdag weekmarkt
ledere dinsdagavond bridgen bij
hotel Bakker

Oriënteringsrit buurt ver. Delden
Avondwandeling Kramenburgs
Belang
EHBO-oefenavond
Ledenvergadering N C VB
Uitvoering Nutsblokfluit- en
melodicaclub
Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
Voetzoektocht Vordense Honden
Club vanaf café Schoenaker te
Kranenburg
Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
Beatclub Turn in zaal Sohoenaker
Nationaal jeugdtoernooi volleybal-
ver. DASH achter gymnastieklok.

9 t.m. 12 juni Avondvierdaagse

De besturen van de diverse verenigingen wor-
den verzocht hun data van bijeenkomsten en
festiviteiten in Vorden aan ons door te ge-
ven, dan worden deze gratis bij deze rubriek
geplaatst

8 mei
8 mei

10 mei
11 mei
15 mei

19 mei
20 mei

27 mei
29 mei

van haar afdeling.
Het ongeslagen rekord - men had slechts l verlies-
punt door een gelijkspel - werd ook zaterdagmid-
dag gehandhaafd doordat de Ratti-jeugd in eigen
home met flinke cijfers (7—2) de volle winst be-
haalde op het bezoekende Pax b2 uit Hengelo G.
Het was een goed gespeelde wedstrijd waarbij de
rust al met een 3—l voorsprong voor de jeugdige
Kranenburgers inging. Na de thee scoorde Ratti
nog vier doelpunten terwijl Pax de eindstand op
7—2 bepaalde. Ratti b l ihad door dit resultaat
25 punten uit 13 wedstrijden, net voldoende om
het kampioenschap te Vieren.
Na afloop bood de Pax-aanvoerder zijn geluk-
wensen aan en schonk bloemen. In zaal Schoen-
aker sprak jeugdleider broeder Canutus Schilder
waarderende woorden tot zijn pupillen die dankzij
intensieve training, goede teamgeest en volledige
inzet dit resultaat hadden behaald.
Ratti-voorzitter W. Lichtenberg stak zijn waarde-
ring in een korte toespraak ook niet onder stoelen
of banken en wenste de jeug^^og veel sukses toe.

Voetbal programma
Het programma van de s.v. Ratti voor a.s. weekend
Afdeling zaterdag: ^^

Ratti 2—AZSV 7; Ratti bffseenderen bl ; Sp.
Doesburg c2—Ratti cl .
Afdeling zondag:
Halle l—Ratti 1; Ratti 2—Pax 4.

VERLOTINGSMARKT
vrijdag 7 mei 1971

Op de a.s. vrydag te houden verlotingsmarkt vindt u ,eeii(
uitgebreide sortering

huishoudelijke en
andere artikelen
Degenen, die de markt bezoeken en deze advertentie met het
nummer meebrengen, dingen mee naar één van de waarde-
volle prijzen, door het bestuur beschikbaar gesteld voor de
bezoekers van deze verlotingsmarkt.

De prijzen zullen precies 11.30 uur door de voorzitter worden
uitgereikt.

UITKNIPPEN EN IN DE

BUS DEPONEREN

JST° '""1204

Alleen
dit nummer
in de bus l

De prijzen dienen op de markt in
ontvangst te worden genomen.

Bewaar deze bon zorgvuldig, neem hem mee naar de markt
«'n deponeer het nummer welke in het kaderlijntje staat, in
de op de markt aanwezige bus.

1204
HET BESTUUR DER
VORDENSE
MARKTVERENIGING

FLUOR
en het kindergebit

Het tandenpoetsen niet de tand-
pasta waarin de fluor reeds vcr-
irerkt is, heeft voor de kinderen
geen bijsmaak daar er een furtn-
bozensmaak aan toegevoegd is.

De fluoridering van het drinkwater staat nog immer
in de belangstelling. Nadat aanvankelijk instemming
met dit voornemen werd betuigd, kwam de publieke
opinie hier later gedeeltelijk op terug.
De tegenstanders zeiden immers: „Niemand kan voor-
spellen wat de uitwerking van fluor op de langere ter-
mijn kan zijn".

Desondanks werd van medische zijde met klem be-
toogd, dat het met het kindergebit van heden maar
zéér droevig is gesteld. Wetenschappelijk is al lang
vastgesteld dat fluor „caries", de verwoestende tand-
ziekte, tegengaat of duidelijk afremt.

IS FLUOR GEVAARLIJK ?

Fluor is een overal in de natuur voorkomende stof, al
verschillen de koncentraties van plaats tot plaats.
In het Engelse plaatsje Windsor bv. komt maar weinig
caries voor, omdat het drinkwater ter plaatse een rijke
hoeveelheid natuurlijke fluor bevat. De mensen daar
hebben al jaren en jaren achtereen fluor in het drink-
water gehad in de heerlijke^wetendheid, dat dit hun
gebit ten goede kwam. ^p

Het protest tegen de fluoridering lijkt daarom in de
eerste plaats een ietwat emotioneel verschijnsel, meer
gericht tegen de dwang, de onherroepelijkheid van
het moeten innemen tegen wil en dank, dan een op
wetenschappelijke grondsl|^ î gevestigde overwe-
ging.

EEN GOED ALTERNATIEF

Middelerwijl is er nog steeds geen algemene maat-
regel het drinkwater op landelijke schaal te fluoride-
ren, terwijl de noodzaak daarvan zich steeds meer
aandient.

Gelukkig heeft men een andere mogelijkheid gevon-
den. Want, wat is eenvoudiger dan het toedienen van
fluor in bv. tabletvorm of nog beter, de fluor te ver-
werken in tandpasta !
Uit onderzoekingen is reeds gebleken, dat bv. over-
dosering van fluor geen enkel nadelig gevolg had,
zodat zelfs iemand die zich vijf keer daags de tanden
poetst of zijn kinderen dat laat doen, niets te vrezen
heeft.

KINDERTANDPASTA

Momenteel is er bij de goede drogist speciale kinder-
tandpasta verkrijgbaar (Blendi) die niet alleen een
lekkere frambozensmaak heeft, maar ook nog fluor
bevat. De fluor in de pasta verbindt zich met het cal-
cium in de tandglazuur tot een zeer stabiele calcium-
fluoride verbinding.

Het regelmatig poetsen met tandpasta's als bv. de
Blendi is dringend aan te bevelen voor kinderen in
de groei. Juist het melkgebit is zo belangrijk, omdat
dit het regelmatige ingroeien van de latere tanden
en kiezen moet reguleren.

WOONT EXT

Groepskommandant A. de Roode
ontving de gouden ere-medalje

Onder de vele landgenoten die ter gelegenheid
van 'het Koninginnefeest door H.M. de Koningin
werden onderscheiden, behoorde ook een van de
prominente ingezetenen van Vorden. Adjudant
A. de Roode, groepskommandant van de rijkspoli-
tie groep Vorden-Warnsveld ontving de gouden
medaille in de Orde van Oranje Nassau.

Donderdagmorgen vond op de binnenplaats van
het politiebureau te Vorden de officiële uitreiking
plaats door overste G. J. Botterweg, kommandant
van het distrikt Apeldoorn der rijkspolitie, waar-
onder de groep Vorden^Warnsveld ressorteert.
Aanwezig hierbij waren onder meer de burgemees-
ters A. E. van Arkel van Vorden en mr D. Reits-
ma van Warnsveld, adjudant De Ruiter uit Nij-
kerk en voorts de kollega's groepskommandanten
vertegenwoordigers van de distriktsstaf uit Apel-
doorn en het voltallige politiepersoneel van Vor-
den en Warnsveld.

Overste Botterweg richtte in zijn toespraak waar-
derende woorden tot adjudant De Roode en zijn
echtgenote. ,,A1 vele jaren bent u met de Neder-
landse politie verbonden. Na uw 'dienstplicht te
hebben vervuld in 1931 bij 'het 4e Regiment Infan-
terie en een korte werkkring bij de PTT kwam u
in april 1936 in dienst bij de Militaire Politie met
o.a. standplaatsen te Breda en Geertruidenberg.
In 1940 kwam u bij de Koninklijke Marechaussee
en was tijdens de oorlogsjaren werkzaam in het
noorden van het land in Marum, Assen, Nieuwe
Pekela, Finsterwolde etc. en -was u vier jaar post-
[commandant te Zuidbroèk. In 1946 ging u over
naar het korps van de rijkspolitie en werd wacht-
meester Ie klasse. Van mei 1947 tot november
1955 was u postkomimandant te Eext (Anlo) in
Drente en daarna vervangend groepskommandant
te Westerbork (Drente). In 1954 werd u bevor-

derd tot opperwachtmeester. Per l januari 1963
werd u groepskommandant te Middeliharnis (Goe-
ree-Overflaklkee) waarna u per l april 1968 in ge-
lijke f u rikt ie naar Vorden werd overgeplaatst. Al
die jaren hebt u zich een uitstekend politieman ge-
toond. In uw dienstperiode hebt u uw funktie op
zeer goede wijze vervuld, uw leiding is kwalitatief
uitstekend. Ook op het menselijke vlak hebt u
zich een humaan funktionaris getoond."
Met de wens dat 'hij samen met zijn vrouw en
kinderen trots zou kunnen zijn op het verlenen van
deze koninklijke onderscheiding, speldde de overste
hem de medaille op de borst.

Burgemeester Van Arkel memoreerde bij zijn ge-
lukwens, dat adjudant De Roode vanaf zijn in
funktietreding per l april 1968 zich zeer goed van
zijn verantwoordelijke taak 'had gekweten. ,,De
verstandhouding tussen u en mij laat niets te wen-
sen over, terwijl de besprekingen altijd in goede
sfeer plaatsvinden."
Mevrouw Van Arkel t>ood 'hierna mevrouw De
Roode bloemen aan.
Adjudant De Ruiter uit Nij'kerk sprak als 'de oudste
van de kollega's groepskommandanten en de dis-
triktsstaf een gelukwens uit. Namens de staf en
de kollega's overhandigde 'hij de draagmedaille be-
horende bij de toegekende onderscheiding. Me-
vrouw De Roode ontving bloemen.

Adjudant De Roode sprak tot slot een hartelijk
dankwoord tot H.M. de Koningin voor de onder-
scheiding, benevens aan overste Botterweg, de
burgemeesters van Vorden en Warnsveld. De
groepskommandant, die per l oktober a.s. de pen-
sioengerechtigde leeftijd hoopt te bereiken, toonde
zich zeer verlheugd en dankte ook voor de volle
medewerking die hij steeds heeft van zijn supe-
rieuren.



Zuivelfabriek 'Vorden'
had goed jaar

Onder voorzitterschap van de heer G. W. Winkel
hield de Vordense zuivelfabriek haar jaarvergade-
ring in zaal Bakker. In 'zijn openingswoord bracht
de voorzitter direktie en personeel dank voor de
bereikte gunstige exploitatieresultaten over het jaar
1970. Tevens belichtte hij de door de raad van mi-
nisters in Brussel vastgestelde richtprijs der 'melk
en besprak de saneringsmogelijkheden voor de vee-
houder.

De jaarrekening werd door de vergadering onge-
wijzigd goedgekeurd. Een voorstel van het bestuur
om het krediet in rekening-courant bij de Raiffei-
senbank met ƒ 250.000,— te verhogen werd, na
toelichting door de direkteur, met algemene stem-
men aangenomen.

Bij de bestuursverkiezingen werden de aftredende
bestuursleden de heren H. J. ter Meulen en G. J.
Regelink 'herkozen. De aftredende en niet 'herkies-
baar zijnde kommissarissen de heren J. W. Bijen-
hof, M. A. Helmink en D. Pardijs werden opge-
volgd door de heren Jac. vaoi Amstel, A. R. J.
Zents en H. J. Kapelle.

Uit het jaarverslag maken we melding van ihet
volgende: per januari 1971 bedroeg het aantal le-
den 430. In het afgelopen boekjaar werd ontvan-
gen 23.593.184 kg melk met een vetgehalte van
3,72 procent en een eiwitgehalte van 3,32 procent.
Als voorschotmelkprijs volgens advies van de zui-
velbond wefd betaald ƒ 34,68 per 100 kg melk.
Een slotuitkerï'ng van f 4,42 per 100 kg melk bracht
de totaalprijs op ƒ 39,10. De totale onkosten be-
droegen ƒ 1.273.882,97 of per 100 kg melk ƒ 5,40.

Het bedrag aan afschrijven, hierin begrepen, was
groot ƒ 129.304,03.

Kaas maakte het belangrijkste ideel der produktie
uit nl. ruim 2,3 miljoen kg. De kwaliteit was weer
goed. Bij de landelijke kaaskeuring werd een igou-
den medaille behaald. Dat de veehouders melk van
goede kwaliteit leveren bleek uit de tweede plaats
welke op ide ranglijst van 90 bij het regionaal or-
gaan voor melkhygiëne aangesloten fabrieken door
de Vordense zuivelfabriek werd bezet. Ln de loop
van 1970 werd een aanvang gemaakt met het op-
halen van melk uit koeltanks op de boerderij.

Uit de mededelingen van de direkteur kon men
beluisteren dat in het afgelopen jaar de grote zui-
velvoorraden in Nederland en de gehele EEG ge-
ruimd zijn en dat momenteel van -een gezonde voor-
raadpositie kan worden gesproken.

Na de bespreking van enkele huishoudelijke pun-
ten, bracht 'de direkteur hulde aan een elftal leden
die er icn geslaagd zijn gedurende vijf jaar achter-
een melk van uitstekende kwaliteit te leveren. Het
betrof de heren G. Bieleman, C. Haytink, A. Lo-
man allen te Alm en; B. J. Groot Jebbink, B. Ros-
sel en A. J. Vrugigink allen te Vorden; H. Heuve-
link te Warnsveld; A. Groot Obbink te Vierakker;
J. G. Hiddink te Lochem en B. J. Lebbink en M.
Memelink te Wichmond. Zij zullen in het bezit
worden gesteld van een diploma, waarop deze bij-
zondere prestatie tot uiting komt. Ter vergadering
werd hen een attentie aangeboden.

De vergadering werd bezocht door 100 leden.

Jubilarissen
Tijdens een in „'t Wapen van Vorden" 'gehouden
feesavond van de Vordense zuivelfabriek werd
o.a. het 25-jarig dienstverband herdacht vati een
viertal medewerkers, terwijl 'afscheid genomen werd
van de heer H. Uenk als melkbezorger wegens het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
De h-eer E. Z. Stegeman (machinist) was op 26
januari jl. reeds 25 jaar in dienst, de heren H. J.
Bggink (centrifugist) en J. Oukes (bedrijf skon-
troleur) op 29 april, terwijl de heer G. J. Gotink
(melkbezorger) op 13 mei a.s. de 25 jaar hoopt
vol te maken. Besloten was om alle jubilea op de-
zelfde dag te vieren.

Het voltallige bestuur van de fabriek, allen ver-
gezeld van hun echtgenotes, waren daarbij aan-
wezig. De voorzitter van het bestuur G. W. Winkel
ging de levensloop van de jubilarissen en de heer
Uenk na, roemde hun plichtsbetrachting en deed
zijn woorden vergezeld gaan met het aanbieden
van een enveloppe met inhoud, terwijl de dames een
taart kregen, nadat ze thuis reeds een bloemen-
hulde hadden ontvangen.

De direkteur van de fabriek M. Groen, bracht
vervolgens zijn waardering voor genoemde perso-
nen naar voren, terwijl hij het genoegen had om,
namens de Kon. Ned. Zuivelbond, hen de medaille
met oorkonde voor 25 jaar trouwe dienst te mogen
aanbieden.
Namens het personeel sprak de heer Koster de
jubilarissen op humoristische wijze toe. Hij bracht
dank voor de prettige omgang en bood mede na-
mens het personeel van de fok- en kon trolevereni-
ging, een geschenk onder couvert aan met voor de
dames een bloemetje.
Namens de werknemersorganisaties spraken de
heren Mulder en Stienstra. Ook zij lieten hun woor-
den vergezeld gaan onder aanbieding van enkele
cadeaus.
Met medewerking van het Madigo Combo werd
hierna tot in de kleine uurtjes feest gevierd.

Verwen moeder op Moederdag!

J. Uenk

In Vorden begon het Koninginnefeest met een au-
bade voor het gemeentehuis, waar burgemeester
A. E. van Arkel de jeugd van Vorden alsmede
andere belangstellenden toesprak.
Hierna vertrokken de schoolkinderen van 1 1 tot
en met 14 jaar van alle lagere scholen voor de
oriënteringsrit, terwijl de kleintjes in het Nutsge-
bouw konden genieten van de goocheltoeren van
de heer Deenink.
Op een terrein achter café Eskes vond het vogel-
schieten plaats. De heer J. Uenk werd schutters-
koning en ontving voor deze prestatie een fraai
horloge. De 2e prijs (kop) werd gewonnen door
H. Voskamp; 3. rechtervleugel W. Stokkink; 4.
linkervleugel B. Groot Obbink; 5. staart J. Wie-
kart sr.

Bij het buksschieten personele baan ging de eerste
prijs naar B. Regelink; 2. L. J. Eskes; 3. D. Besse-
link.
Idem vrije baan 1. A. G. Tragter; 2. D. Besselink;
3. D. Pardijs; 4. J. Groot Nuelend; 5. B. Regelink.
Bij de oriëneringsritten werden de prijzen gewon-
nen door: meisjes 11 jaar: 1. R ia Spithoven; 2.
Els Mokkink; 3. Marjo Gotink.
Jongens 11 jaar: 1. Henk Grotenhuis ten Arkel;
2. Jan Masselink; 3. Herpert Scheffer.
Meisjes 12 jaar: 1. Mariette Besselink; 2. Odile
Eggirik; 3. Rinie Schotman.

Jongens 12 jaar: 1. Nol Grotenhuis ten Arkel; 2.
Jahan Bolink; 3. Freddy Hamond.
Meisjes 13 jaar: 1. Marlies Boersma; 2. Inge ten
Have; 3. C om el ia Peppelinkhausen.
Jongens 13 jaar: 1. Wim Huessink; 2. Wim Leb-
bink; 3. Jim Heersink.
Volwassenen: 1. de heer A. Sikkens; 2. mevrouw
Sikkens; 3. L. de Vries.
De beide plaatselijke muziekverenigingen zorgden
voor de muzikale medewerking op dit Koninginne-
feest.

Concours Rijver. De Graafschap
had gunstig verloop

30 juni
bejaardentocht
Het organiserende komité heeft besloten om de
bejaardentocht te houden op 30 juni a.s.
Het zal zoals voorheen weer een pracht tocht wor-
den. Reserveer nu alvast deze datum. Wij hopen
hier nog op terug te komen.

Voor de liefhebbers van de paardesport viel er op
Koninginnedag heel wat te 'genieten in Vorden.
De landelijke rijvereniging De Graafschap organi-
seerde deze dag op het 'gemeenteterrein in plan
Zuid een streekconcours waaraan door ca 80 rui-
ters werd deelgenomen. De organisatoren boften
dat het weer deze dag zo uitstekend meewerkte
zodat een flink aantal toeschouwers van ruiter en
paard konden genieten.

Het ochtendprogramma bestond uit dressuur en
vöorspfingen, terwijl na de middag de wat meer
spektakulaire nummers werden afgewerkt.

Als vertegenwoordiger van de federatie was deze
middag aanwezig de heer H. te Luggenhorst uit
Beltrum die tevens de ,,lintjes" aan de winnaars
overhandigde. Juryleden bij de dressuur waren J.
Hijink, Laren; L. W. ter Aardt, Eiberg'en; H. J.
Reurink, Geesteren en H. te Luig>genhorst, Bel-
trum. Jurylid bij het springen was G. Esselink,
Laren. Het parcours werd gebouwd door H. J.
Nijhof, Geesteren.

De uitslagen van de verschillende evenementen
waren:
Dressuur ring l LI : 1. W. Hagelstein met Charlie
Chan, Zutphen; 2. Mej. Oosterlaar 'met Garette,
Zutphen; 3. Oltvoort met Li 11 Ie Lady, Barchem;
4. H. Draaier met Mister, Laren; 5. G. Gosselink
met Fortunant, Vorden.

Idem B I : 1. J. Harmsen met Jodi, Zutphen; 2. B.
te Veldhuis, Geesteren.
Caprilliproef: 1. H. J. te Veldhuis met Hendrika B,
Geesteren; 2. B. Bosveld, Laren; 3. J. Harmsen
met Jodi, Zutphen.

Ring 2: 1. J. Klein Brinke met Floris, Ruurlo; 2.
mevrouw D. Wagen voort met Gerwin, Vorden;
3. R. Bril met Donkozak, Zutphen; 4. G. Kamper-
man met Ina, Lochem; 5. A. Bretveld met Gallina,
Ruurlo.
B 2: 1. J. Draaier met Rino, Laren; 2. B. Tiessink
met Henriette, Vorden; 3. mevrouw Van Nus,
Lochem.

Ring 3: 1. J. Klein Braskamp met Violetta, Gees-
teren; 2. mejuffrouw M. Dokter met Philip, Zut-
phen; 3. J. Hijink met Caballero, Laren; 4. mejuf-
frouw W. Seinhorst met Pirikie, Ruurlo; 5. S. Co-
hen met Heidi, Zutphen.
Ring 4 L jeugd: 1. F. Klein Brinke met Goldstar,
Ruurlo; 2. en 3. H. Rekbergen met Gamin, Gees-
teren en mejuffrouw H. Nijhof met Victor, Ruurlo.

L 2: 1. A. Lichtenberg met Gravin, Geesteren; 2.
mejuffrouw L. Lutke Willink met Greta, Geeste-
ren; 3. mejuffrouw W. Dokter met Carlos, Zut-
phen.

M-Z springen: 1. mevrouw Garvelink met Cinoda,
Zutphen; 2. G. Klein Brinke met Wrangless, Ruur-
lo; 3. B. Wagenvoort met Enusa, Vorden; 4. W.
Hagelstein met Mustang, Zutphen.
B-springen: 1. J. Draaier met Rino, Laren; 2. me-
juffrouw G. Kamperman met Ina, Lochem; 3. H. J.
Klein Braskamp met Violetta, Geesteren; 4. H.
Reusink met Herolina, Ruurlo; 5. F. Weenink
met Shally, Ruurlo.

L-springen: 1. A. Flierman met Happy Girl, Ruur-
lo; 2. J. Nijkamp met Lady Madonna, Laren; 3. J.
Nijhof met Cugatha, Geesteren; 4. mevrouw D.
Wagenvoort met Gerwin, Vorden; 5. H. Blikman
met Charlotte, Ruurlo.
M-Z springen: 1. B. Wagenvoort met Enusa, Vor-
den; 2. W. Hagelstein met Mustang, Zutphen; 3.
D. Pardijs met Burita, Zutphen; 4. H. J. Lichten-
berg met Gravin, Geesteren; 5. mejuffrouw Dokter
met Carlo, Zutphen.

Voor het puissancenummer was te weinig belang-
stelling. Hiervoor in de plaats werd er gesprongen
per equipe. Per vereniging mochten 2 ebuipes van
drie personen deenlemen. In totaal namen 7 equipes
deel. De equipe van Vorden werd winnaar; 2.
Geesteren 1; 3. Ruurlo; 4. Laren; 5. Geesteren 2;
6. Lochem en 7. Zutphen l. Het team van Zutphen
2 deed buiten mededinging mee.
Na afloop werden door leden van het bestuur de
prijzen uitgereikt.

Mr. M. A. V. Slingenberg, distriktsdirekteur in
het distrikt Arnhem van de Amsterdam-Rotterdam
Bank NV is benoemd tot Officier in de Orde van
Oranje Nassau.
De heer H. Koops, thans werkzaam op het bureau
gemeentewerken, werd in dezelfde funktie be-
noemd in de gemeente Monnékendam.

Mejuffrouw P. G. Blauw, hoofdleidster aan de
prot. chr. kleuterschool De Springplank werd met
ingang van 15 augustus a.s. benoemd tot hoofd-

ieidster aan een kleuterschool te Hoogeveen.

ONDERHOUD ZANDWEGEN

Belanghebbenden, die het schaven van zandwegen
tegen verminderd tarief door de gemeente willen
doen uitvoeren, dienen hiervan mededeling te
doen vóór 22 mei a.s. op het bureau gemeente-
werken.
Na vaststelling van het te betalen bedrag, het-
welk bij vooruitbetaling moet worden voldaan,
zal de weg in het werkschema 1971 worden opge-
nomen.
Bij opgaven na 22 mei zal op een langere wacht-
tijd moeten worden gerekend.

Vorden, 6 mei 1971.
Burgemeester en wethouders van Vorden,

de burgemeester,
Van Arkel
de sekretaris,
J. Drijfhout

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen
ter openbare kennis, dat in de maand mei geen
zitting voor woningzoekenden wordt gehouden.

Vorden, 29 april 1971.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester,
van Arkel
de sekretaris,
J. Drijfhout

GEMEENTE VORDEN

REKTIFIKATIE
Burgemeester en wethouders van Vorden, maken
bekend, dat ter sekretarie dezer gemeente gedu-
rende het tijdvak van 7 tot en met 20 mei 1971
voor een ieder ter inzage is gelegd een aanvr;i;ti;
met bijbehorende stukken van de heer Mr. J. O.
Thate te Epse, namens de erven W. J. Thate,
om vergunning tot ontgronding van het perceel
kadastraal bekend gemeente Vorden sektie A nrs.
2187, 1359 en 1360.

Belanghebbenden kunnen eventuele be/,\varen te-
gen de voorgenomen ontgronding schriftelijk bij
Gedeputeerde Staten van Gelderland indienen vóór
21 mei a.s.

Vorden, r mei. 1971

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de burgemeester,
Van Arkel
de sekretaris,
J. Drijfhout

Ballonvaarders
Een tweetal ballonvaarders, een Belg en een Ne-
derlander, stegen 'naar wij vernamen vrolijk op van
het terrein Ruigenrode nabij Lochem voor een
luchtreisje.

Groot was evenwel de ontsteltenis van de beide
heren toen zij bemerkten dat er een scheur in de
ballon was gekomen waardoor het gas de vrije loop
kreeg. Met grote moeite werd het gevaarte, dat
spoedig hoogte verloor, op het Grote Veld bij de
heer Heijenk aan de grond gezet met medewerking
van enige omwonenden. De luchtreis duurde slechts
enkele minuten.

Stille tocht
Ter herdenking van de gevallenen in de Tweede
Wereldoorlog werd ook dit jaar weer een stille
tocht gehouden. Hieraan werd door ca 250 perso-
nen deelgenomen.

Aangekomen op de Algemene Begraafplaats legde
burgemeester A. E. van Arkel een rouwkrans op
een der Engelse graven. Na twee minuten stilte
in acht te hebben genomen zong het Vordens Man-
nenkoor onder leiding van zijn dirigent het beken-
de zangstuk Boven de Sterren.
Vanaf de openbare gebouwen en enkele partiku-
liere woningen was de Nederlandse vlag halfsok
gehangen.

Uitwisseling
Dinsdag 6 juli komt een groep jongeren, afkomstig
uit verschillende landen naar Vorden toe om hier
een fietstocht te maken langs enkele kastelen.
Na de fietstocht worden de jongelui (ca 120 per-
sonen) onthaald op een pannekoekenmaaltijd op
de boerderij Het Schimmel. Jong Gelre afdeling
Vorden zal de pannekoeken bakken. Het probleem
is alleen nog, hoe komt men aan 120 fietsen. Le-
den van Jong Gelre die een fiets beschikbaar heb-
ben kunnen dit melden aan het bestuur.

Zaterdagavond 8 mei organiseert de afdeling Vor-
den van Jong Gelre een dropping De start is bij
,,'t Wapen van Vorden".
Van 26 juni tot en met l juli gaat de Ring Ber-
kelstreek met vakantie naar de Harz in Duitsland.
Zij die interesse hebben kunnen dit melden bij het
bestuur.

De provinciale oriënterinsrit wordt dit jaar «gehou-
den op 12 juni in Laag-Soeren.



Omdat het moederdag is
genieten we er allen van:

Tuinstoelen
(ook die u buiten 'kunt laten staan)

Tuintafels

Parasols

Ligbedden
Een pracht sortering
in het betere genre

VOOR EEN NUTTIG
MOEDERDAGGESCHENK

KOELKASTEN

DIEPVRIESKISTEN

GASFOKNUIZEN

VVASAUTOMATEN

Speciale aandacht voor onze

IÏADKAMERACCESSOIRES

WILTINK
Huishoudelijke artikelen - Het Hoge - Vorden

HEREN EN JONGENS

Helanca
zwembroeken, slips
Nylon en terlenka
zwemsifaorts

Wapen- en sporthandel

Martens
siteds doehreffendi

Zutphenseweg - Vorden

Zondag 9 mei a.s.

Groot touw-

OP 'T MEDLER (BIJ CLUBHUIS)

AANVANG 13.30 UUR

CATCHKLASSE 640 KG EN

JEUGDKLASSE

Organisatie:

Sp. Medler
onder auspiciën van de NTB

Wegens huwelijk van een onzer medewerkers

vrijdag na 12.00 uur

gesloten
WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22,VORDEN
TEL (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL (05750) 7332
WARNSVELD

Verwen moeder
eens extra!

DENK AAN ONZE LEUKE
AANBIEDINGEN
ZIE ETALAGE

Veel keus in luxe- en

artikelen

Kom vrijblijvend even bij ons

rondkijken.

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg - Telefoon 05752-1261

HEEFT U
ZE AL GEZIEN ?

Gekleurd
herenondergoed
in effen en bedrukt

T shirts
korte mouw gebiesd met bijpassende

slips

Al loopt ge in uw hemd, dan toch
nog gekleed.

Kom eens kijken !

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

GEMEENTE VORDEN
Het gemeentebestuur van Vorden, bretigt ter ken-
nis aan verenigingen, organisaties e.d. dat in be-
perkte mate de mogelijkheid aanwezig is voor
1971 gebruik te maken van de speelvelden op het
gemeentelijk sportterrein.

Zij, die hiervoor interesse hebben kunnen vóór
15 mei a.s. schriftelijk een verzoek richten aan
Burgemeester en Wethouders, onder opgaaf van
datum-data, uren en aantal velden waarvan zij
gebruik wensen te maken.

Tevens dient te worden opgegeven of al dan niet
gebruik zal worden gemaakt van kleedkamer (s)
en-of kantine.

Na voormelde datum ingediende aanvragen kun-
nen niet meer in behandeling worden genomen.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

burgemeester
Van Arkel,
sekretaris
Drijfhout,

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:
KEUNE - Vorden
Industrieterrein

MAAK VAN MOEDERDAG

EEN FEESTDAG !

bestel een heerlyko

hors d'oeuvre of salade
hot hele K«'v.in zal er van smullen.

En dan nog een

fles goede wijn
en moederdag zal dan onvergetelijk zijn !

Voor bruiloften en partijen het aangewezen adres

HOTEL BAKKER
Dorpsstraat - Vorden

Wullink's
schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

Speciaal adres:
Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

ZONDAG 9 MEI

moederdag bloemendag
VOOR ELKE MOEDER WAT WILS

Grote sortering voor kleine en
grote portemonnaies

BLOEIENDE GROENE EN BONTE PLANTEN

MOOIE BLOEMEN- EN PLANTENBAKKEN

ALLE SOORTEN SNIJBLOEMEN

PRACHT KOLLEKTIE KOPER-, GLAS- EN

AARDEWERK

Onze kracht: kwaliteit en service
KOOP BIJ UW VAKMAN-BLOEMIST

J. J. DIJKERMAN
Zutphenseweg 13 - Vorden

Telefoon 1334

BLOEMEN PLANTEN GROENTE

Luxe
hand-
tasjes

Steun- en
gemak-

schoenen
Porte-

monnaies

Schouder-
tassen

Vlotte
san-

daletjes

Moederdag!
natuurlËjt naar . . .

Schoenenhuis
Jansen

voor een royale keuze

Koffers

Elegante
zomer-

schoenen

Gezond-
heid-

sandalen

Zweedse
muilen



Moedetdaq
MAAK MOEDER BLIJ MET EEN FIJN CADEAU !

Er zijn zoveel elektrische huishoudelijke apparaten van

klein tot groot waar moeder dolgelukkig mee is.

Komt u eens kijken, wij demonstreren u vrijblijvend.

ELEKTRO TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

P. DEKKER
Vorden - Telefoon 1253

9 mei

Enkele suggesties voor een
geslaagde moederdag
GROTE TUINPARASOLS bloemdecor 49,95
HIERBIJ STANDAARD (ƒ 10,75) GRATIS

LEUKE FONDUESTELLEN vanaf 15,95

SET VAN 6 SHERRYGLAZEN Leerdam
van 9,30 voor 7,75

SOLA LETTERLEPELTJES
massief 2,25

pleet 4,05

THEEGLAZEN MET HOUDER
speciale moederdagprijs ft voor 5,9J

Leuke byoux in alle prijzen
ELEKTRISCHE THEELICHTJES vanaf 16,20

HET NIEUWE KLEURMETAAL VAN TOMADO

KOP EN SCHOTELS van 0,75 tot 10,75

Alle soorten BLOEMPOTTEN vanaf 1,35

BOLDOOT ZEEP EN EAU DE COLOGNE

Enkel- en dubbelwandige THEEPOTTEN VAN DAAL-
DEROP met GRATIS zwaar verzilverd SOLA THEE-
LEPELTJE.

Allessi - Brabantia - Boldoot - Flora - Leerdam -
Leifheit - Potterie De Driehoek - Sola - Tiger - Tornado
W.M.F.

KOERSELMAN
juweel

kleurvogel

Doe-het-zelf service

UITERWEERD
Ruurloseweg 35

Vorden - Telefoon 1523

Uw interieur
uw eigen
wereld!

Wij adviseren u deskundig

bij de inrichting

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 73 32
WARNSVELD

UTINA

weide-
pomp

TT!U*
Loodgietersbedrijf

Wiltink
Het Hoge 26 - Tel. 1656

Landelijk erkend gasfitter

Te koop: Aardappelen 10 et
per kg en een prima pomp
met motor voor eigen wa-
terinstallatie. H. W. Mul-
link, Ganzensteeg 7, Vorden
telefoon 6784

Gevraagd: Hulp voor l dag
of 2 morgens per week.
Inlichtingen bureau Contact

Te koop: Eetaardappelen,
Pimpernel. Assink, Vorden-
sebosweg 7

VOOR

Wapen- en sporthandel

Maitens
steek <ioeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

Voor vakkundige en
snelle

schoenreparatie
Schoenenhuis
Jansen
H. SMEETS
Dorpsstraat - Vorden

Makel.- en assur.kantoor
/. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop v. onr. goederen
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

Onze kollektie vrije-
tijdskleding vormt
de sportieve top in
de mannenmode.
Kom eens kijken,
wat wij hebben aan
te bieden in panta-
lons, truien, polo-
pulls, sporthemden
en weekenders. Als
u het ziet, wrijft u
zich in de handen
van plezier.

Schoolderman
Raadhuisstraat

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

PASFOTO'S
voor half één ge-
maakt, dezelfde dag
nog klaar

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

MOEDERDAG
maak het gezellig
met een
VERS HAANTJE
van uw poelier

POELIERSBEDRIJF
Rossel
Nieuwstad tel. 1283

Voor moeder is moederdag
toch ook een feestdag !

Bestel zo'n heerlijke

SCHOTEL
bij ,,De Rotonde"

EJSTAART TOE?
Heerlijk, lekker, rustig.
Echt moeders dag.

PETIT RESTAURANT

VORDEN

N. H. A. VAN GOETHEM
Vorden - Telefoon 05752-1519

Moederdag
Bloemendag

Ruime keuze aan KAMERPLANTEN
in de verkoopkas.

Fa Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 54 - Vorden

Buurtvereniging Delden

oriënterings-
rit

voor auto's en bromfietsen op zater-
dag 8 mei 's avonds 19.30 uur.

Start: Café 't Zwaantje te Vorden

Voor alle
moeders!

TAARTEN
in diverse smaken en prijzen

ZE
d^P s

DOZEN BONBONS
smaak.

Alleenverkoop van

MOUSSET'S
SPECIALITEITEN
TIJDIG BESTELLEN S.V.P.

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart

U ZOEKT EEN LEUK CADEAU
VOOR MOEDERDAG ?

Geeft u haar dan eens een

hoedendoos
Kroneman -Jörissen

VERRAS MOEDER EENS MET

7O'N HEERLIJKE

IJstaart
VAN IJSSALON

Boersma
Dorpsstraat - Vorden

Moeder
ZORGT 364 DAGEN PER JAAR

VOOR U

zorgt u l dag voor
haar
GRAAG HELPEN WIJ U MET
KEUS MAKEN

WONINGINRICHTING'
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Badpakken
voor dames, heren,
jongens en meisjes

^M>t̂ nv/uvix

V O R D E N

Donderdag, vrijdag en
zaterdag

500 gr. speklappen 170
500 gr. verse worst 260
500 gr. gehakt 225
500 gr. doorregen vlees 345
200 gr. ontbijtspek 140
200 gr. boterhamworst 80
200 gr. gebraden gehakt 1,40
500 gr. haas-, rib-,
schouderkarbonade 338

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 Telefoon 1470

Een gouden
ring

UIT ONZE ZEER RIJKE
SORTERING

Het cadeau waar u moeder extra mee
verwend, nu tegen prijzen die rrhl
aantrekkelijk zyn.

Bovendien voor moederdag cru

extra korting van 10%

Siemerink
JUWELIER - HORLOGER - OPTICIEN

Zondag
Moederdag

Voor elke beurs hebben wij een

bloemetje of plantje
VRAAG OOK NAAR ON/E
WEEKEND-AANBIEDINGEN

Bloemisterij
Wehmezicht
Nieuwstad 57 _ Telefoon 1987

G. KLEIN HANEVELD

Plantschalen
Sierpotten, vazen
Bloemenspuiten enz.

Moederdag
sportieve en exklu-
sieve geschenken
een greep uit onze kollektie

ZOMERPANTALONS
SHORTS
TRUITJES
VESTEN
SWEATERS
ZOMERPARA SOLS
WINDSCHERMEN

in diverse kleuren

VELDBEDDEN (opvouwbaar)
KAMPEER- EN TUINSTOELEN
MEPAL SERVIES

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden
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Tot ons leedwezen is onze
Fraktie in de Tweede Kamer
afgegaan.

Haar familie in Vorden,
de Fraktie in de Gem.raad
en de afdeling Vorden

BLIJFT op de BRES
staan voor:

OPENHEID

DEMOCRATIE

VRIJHEID BINDING RECHTS

Volleybal Dash
De Vordense volleybalvereniging Dash neemt met
wisselend su'kses deel aan de kompetitie van de
sektie Zutphen (afdeling Deventer-Zutphen).
In de dames tweede klasse waar zowel Dash l als
Dash 2 uitkomen, speelde het eerste een fraaie
wedstrijd tegen Wilhelmina 4, waarbij de puntjes
dankzij een O—3 overwinning voor de Vordense
dames meegingen naar het Achtkastelendorp. De
setstanden togen er niet om: l —15, l—15, 10—
15.

Dash 2 was minder gelukkig in de wedstrijd teigen
DVC - een ploeg die bijna kampioen is - de Die-
rense dames wonnen met O—3 en de volgende set-
standen 1 — 15, 8—15, 4—15.
In de derde klasse dames beet Dash 3 goed van
zich af. Eerst behaalde men een 2—2 gelijkspel
tegen Wilhelmina 6 15—13, 16—14, 14—16, 7-
15, waarna van Voorst met O—3 werd gewonnen
met de setstanden 9—15, 5—15, 13—15.

De heren zijn praktisch uitgespeeld in de eerste
klasse en zo de situatie momenteel ligt, kunnen zij
zich 'handhaven in deze afdeling, ondanks een
plaats ki de onderste regionen. Tegen V en K
Twello werd met 2—2 gelijkgespeeld.

De heren 2 speelden tegen WW Warnsveld een
fraaie wedstrijd die met 2-—2 eindigde 15—13, 13
— 15, 15—12 en 11—15. Spanning was er in de

ontmoeting tegen "WIK 2 uit Steenderen, dat met
veel moeite de Vordense heren een l—3 nederlaag
ko,n toebrengen 13—15, 14—16, 15—12 en 7—15.
De kans dat de heren 2 zullen degraderen is niet

i ' aanwezig.

Dash bezit een enthousiaste jeugdafdeling, waarin
de meisjes-aspiranten onlangs het kampioenschap
behaalden van de sektie Zutphen. In de beslissen-
de wedstrijd tegen Milavoc om het clubkampioen-
schap van de afdeling Deventer-Zutphen verloren
de Vordense meisjes.

Inmiddels ging de kompetitie - die nu bijna ten
einde is - verder. Dash a wist van Hercules a met
k'ein verschil te winnen 2—l (15—5, 9—15, 16—
l ! ) , maar tegen Wilhelmina b gin-g het andersom
1—2 (4—15, 15—9, 15—17).

Bij de jongens-aspiranten kon Dash a winst be-
halen in de ontmoeting tegen Hercules a l—2
(9—15, 15—7, 13—15), maar door niet opkomen
tegen Wilhelmina a verspeelde de Dash-jeugd 2
puntjes.

De jongens-junioren verloren met 3—O van Her-
cules a 15—2, 15—4, 15—11, maar kregen de
puntjes cadeau tegen Hercules b dat niet opkwam
zodat de Vordense jongens reglementair wonnen.

Touwtrekken
in Meddo
De Nederlandse Touwtrekkers Bond startte zon-
dagmiddag 2 mei met de nieuwe bondskompetitie
1971 voor de 720 en 650 kg-klasse. De organisatie
hiervoor was opgedragen aan de touwtrekvereni-
ging Jonge Kracht te Meddo-Winterswijk, die te-
gelijkertijd haar 10-jarig bestaan herdacht.

Op dit toernooi, dat plaatsvond op een terrein ach-
ter café Spiekerman te Meddo, toonde Bekveld uit
Hengelo G over zulk een kracht te beschikken, dat
zowel in de 720 kg-klasse (poule a) als bij de 560
kg-klasse de eerste <plaats werd bezet.
Jonge Kracht leverde in poule b van de zwaarge-
wichtklasse een felle strijd met Zieuwent, maar in
het beslissende duel werd laatstgenoemde winnaar.
In de lichtgewichtklasse (560 kg) had Bekveld
een kwade tegenstander aan Warken, terwijl Vels-
wijk deze middag ook geen katje was om zonder
handschoenen aan te pakken. De Hengeloërs ble-
ven echter ongeslagen.
In totaal werden er 45 wedstrijden getrokken waar-
bij als arbiters fungeerden de heren G. J. Oort-
giesen uit Laren, Th. Zaarbelink uit Hengelo G,
A. Steenblik uit Hengelo G en H. Nijenhuis uit
Vorden. Door de organiserende vereniging Jonge
Kracht werd een verloting gehouden waarvan de
opbrengst ten goede kwam aan Sportclub Meddo.
Juryleden waren mevrouw Bnzerink uit Hengelo G
en de heren W. Weenk uit Ruurlo, B. Enzerink
uit Hengelo G en W. Wolbert uit Vorden. Da.nk-
zij de goede organisatie en het fraaie weer, ont-
stond er geen stagnatie in het verloop van de wed-
strijden, zodat tegen vier uur de balans kon wor-
den opgemaakt.

720 kg-klasse poule a: A chili es—Bekveld O—3;
i Enter—Heure O—3; Oosterwijk—Warken 0—3;
| Bekveld--Heure 3—0; Adhilles—Warken 0—3;

Enter—Oosterwijk 2—1; Achilles—Heure O—-3;
, Bekveld—Oosterwijk 3—0; Enter—Warken 2—l;
j Heure—-Oosterwijk 3—0; Achilles—Enter O—3;
j Bekveld—Warken 3—0; Achilles—Oosterwijk O

—3; Heure—Warken 3—0; Bekveld—Enter 3—0.
j 560 kg-klasse: Jonge Kracht—Bekveld O—3; Oos-

• t er wijk-—Velswijk O—3; Holten—W arken O—3
j (wegens niet opkomen van Holten); Bekveld—
i Velswijk 3—0; Jonge Kracht—Warken O—3; Oos-
' terwijk—Holten 3—O (regl . ) ; Jonge Kracht—Vels-

wijk O—3; Bekveld—Holten 3—O (regl . ) ; Ooster-
wijk—Warken O—3; Velswijk—Holten 3—O (re-
gl . ) ; Jonge Kracht—Oosterwijk O—3; Bekveld—

i Warken 2—1; Jonge Kracht—Holten 3—O (regl.) ;
| Velswijk—Warken l—2; Bekveld—Oosterwijk 3
-0.

Eindstand 720-kg-klasse poule a: 1. Bekveld, Hen-
gelo G 15 punten; 2. Heure, Borculo 12 punten; 3.
en 4. Enter en Warken, Warnsveld beiden met 7
punten; 5. Oosterwijk, Zelhem met 4 punten; 6.
Achilles, Arnhem met O punten.
720 kg-klasse poule b: 1. Zieuwent met 15 punten;
2. Jonge Kracht, Meddo-Winterswijk met 12 pun-
ten; 3. Neede met 9 punten; 4. Noordijk, Neede
met 6 punten; 5. Thor, Doesburg met 2 punten;
6. Achilles, Arnhem met l punt.
560 kg-klasse: 1. Bekveld, Hengelo G met 15 pun-
ten; 2. Warken, Warnsveld met 12 punten; 3. Vels-
wijik, Zelhem met 10 punten; 4. Oosterwijk, Zel-
hem met 6 punten; 5. Jonge Kracht, Meddo-Win-
terswijk met 3 punten; 6. Holten met O punten.
Het eerstvolgende toernooi voor de 720-560 kg-
klasse dat meetelt voor de bondskompetitie, wordt
gehouden op zondag 25 mei en georganiseerd door
de TTV Warken te Warnsveld.

Tournooi in
Medler
Ruim 300 touwtrekkers, verdeeld over 27 ploegen,
zullen a.s. zondag 9 mei in aktie komen op het
grote touwtrektoernooi dat door de Sportkombi-
natie Medler zal worden georganiseerd.
Het is het tweede bondstoernooi van deze zomer-
kompetitie dat uiteraard meetelt voor de kompetitie.
De wedstrijden worden gehouden op 'het terrein
nabij het nieuwe clubhuis van de Sp. Medler aan
de weg Ruurlo-Vorden op het Medler. Het toer-
nooi in Vorden - welke plaats wel als centrum van
de toüwtreksport in de Achterhoek mag worden
beschouwd, is heel belangrijk. Er wordt getrokken
in de catchklasse, de 640 kg-klasse en de jeugd-
klasse. Door de steeds stijgende belangstelling van
nieuwe clubs, heeft men de toernooien in tweeën
gesplitst, verleden week startte in Meddo de 720
en 560 kg-klasse.
Men verwacht in de 640 kg-klasse een verbeten
strijd tussen de leider Bekveld uit Hengelo G en
Medler l , die beiden in de A-klasse uitkomen.
Ook Neede is niet kansloos.
In poule B is Zieuwent kandidaat voor de titel met
Holten op de tweede plaats, terwijl Heure uit Bor-
culo de beste papieren heeft in de C-klasse (640
kg) . Medler 2 is favoriet in de D-klasse evenals
plaatsgenoot Delden.
In de catchklasse heeft Noordijk, dat onlangs de-
buteerde, tot veler verrassing direkt de kop geno-
men. EHTC uit Eerbeek zal er ook nu een kluif
aan hebben evenals Bd^bld en Buurse die op de
derde plaats staan.

In de jeugdklasse mag men rekenen op een over-
winning van de Noordijk-j uniores. Zieuwent a zal
met Holten, a uitmaken wie tweede wordt.
Gezien de reeds vorig^J^en georganiseerde toer-
nooien door Sp. MedlewBlag verwacht worden dat
de Vordense touwtrekvereniging niets aan het toe-
val zal overlaten om de organisatie vlekkeloos te
laten verlopen. De NTB onder wiens auspiciën
de wedstrijden plaatsvinden, zal met de nieuwe
geluidsinstallatie en jurywagen present zijn, terwijl
van bondswege een drietal scheidsrechters de lei-
ding zullen hebben. Er wordt met drie touwen te-
gelijk getrokken.
De stand in de bondskompetitie is momenteel:
Catchklasse: 1. Noordij'k, Neede 17 punten; 2. E
HTC, Hall-Berbeek 13 punten; 3. Bekveld, Henge-
lo G en Buurse, Haaksbergen met elk 12 punten;
4. Holten met 6 punten; 5. Houvast, Nettelhorst-
Lochem; 6. Medler, Vorden met l punt.
640 kg-klasse poule a: 1. Bekveld, Hengelo G met

12 punten; 2. Medler l, Vorden 9 punten; 3. Neede
6 punten; 4. Velswijk, Zelhem 3 punten; 5. EHTC
Hall-Eerbeek O punten.
Poule b: 1. Zieuwent 8 punten; 2. Holten 7 punten;
3. Enter 3 punten; 4. KTC, Klarenbeek O punten.
Poule c: 1. Heure, Borculo 9 punten; 2. DVO,
Hengelo G 5 punten; 3. Buurse, Haaksbergen 4
punten; 4. EHTC, Eerbeek O punten.
Poule d: 1. Medler 2, Vorden 9 punten; 2. Del-
den, Vorden p óunten; 3. Thor, Doesburg 3 pun-
ten; 4. Enter 2 O punten.
Jeuigdklasse: 1. Noordijk, Neede 15 punten; 2.
Zieuwent 12 punten; 3. Holten 9 punten; 4. Buur-
se 6 punten; 5. KTC, Klarenbeek O punten.
Door de wedstrijdkommissie van de NTB is het
volgende aantrekkelijke programma samengesteld:
Catchklasse: Holten—Bekveld; Houvast—Medler;
Noord ijk—B u u rse.
Jeugdklasse: KTC a—Holten a; Buurse a—Zieu-
went a.
640 kg-klasse a: Medler—Neede; EHTC—Vels-
wijk.
Catch: Holten—EHTC; Bekveld—Houvast; Med-
ler—Noordijk.
640 kg a: Medler—Bekveld; Neede EHTC.
640 b: Enter—Zieuwent; Holten—'KTC.
640 kg c: BHTC—DVO; Buurse—Heure.
640 kg d: Thor—Medler 2; Enter 2—Delden.
Catchklasse: Buurse—EHTC; Holten—Medler;
Bekvel d—N oordijk.
Jeugdklasse: KTC a—Noordijk a; Holten a—Buur-
se a.
Catchklasse; Houvast—Buurse; Medler—EHTC;
Holten—Noordijk.
640 kg a: Velswijk—Bekveld; Medler—EHTC.
640 kg b: Enter—Holten; Zieuwent—KTC.
640 kg c: EHTC—Buurse; DVO—Heure.
640 kg d: Thor—Enter 2; Medler 2—Delden.
Catchklasse: Bekveld—Buurse; Houvast—EHTC;
Bekveld—Medler.
Jeugdklasse: Zieuwent a—Noordijk a; KTC a—
Buurse a.
Catchklasse: Holten—Buurse; Houvast—Noordijk;
Bekveld—EHTC.

640 kg a: EHTC—Bekveld; Neede—Velswijk.
640 kg b: Enter—KTC; Zieuwent—Holten.
640 kg c: EHTC—Heure; DVC—Buurse.
640 kg d: Thor—'Delden; Medler 2—Enter 2.
Jeugdklasse: Buurse a—Noordijk a; Holten a—
Zieuwent a.
Catchklasse: Medler—Buurse; Holten—Houvast;
Noordijk—EHTC.
640 kg a: Medler—Velswijk; Neede—Bekveld.
Jeugdklasse: Holten a—Noordijk a; KTC a—
Zieuwent a.

KOT 4 won
KOT 4 dat als kampioen van de KNBB afdeling
Zutphen in de tweede ronde libre klasse C3 zit,
door uit en thuis van Vaassen l '68 met 5—4 te
winnen, speelt nu met Gazelle 2 uit Dieren en De
Vink l uit Ede een halve kompetitie. De winnaar
van deze drie gaat over naar de volgende ronde.
Donderdag 29 april was de eerste wedstrijd tussen
KOT 4 en De Vink l uit Ede. KOT 4 kwam te-
gen deze sterke tegenstander zeer goed uit de bus
en won met het kleinste verschil nl. 5—4. De wed-
strijdpunten werden binnengehaald door overwin-
ningen van W. Golstein die 70 caramboles maak-
te in 23 beurten en W. Zuurveld die 70 carambo-
les maakte in 27 beurten.

Op 5 rrei speelt Dieren in Ede en 10 mei speelt
KOT in Dieren in de Gazelle-kantine. Dan valt
ook tegelijk de beslissing.

Campingtips
De tijd van olielamp is voorbij, tegenwoordig gebrui-
ken negen van de tien kampeerders de moderne lamp
met gaspatroon. Deze lampen geven een helder wit
schijnsel, dat praktisch evenwaardig is aan elektrisch
licht.

Op de afbeelding tonen wij u de lamp zoals deze
voorkomt in het programma van „jetgaz", deze heeft
als enige een handige vuursteenontsteking, welke het
licht feilloos doet aanfloepen.

Het ,,jetgaz-programma" omvat een serie moderne
gasapparaten van kooktoestellen, lampen en zelfs
een komplete fondueset op gaspatronen, alsmede een
koffiezetapparaat.

Dit type kampeergas is voordeliger dan andere typen
en wordt via een uitgebreid dealernet overal in Eu-
ropa geleverd.

h**;: feil» li«ht ;«J?) J

Contact uitstekende weekblad uit Vorden!



Voor het centrale Sorbo-magazijn vragen wij een

magazijnbediende
liefst niet vrachtwagenrybewijs. Leeftijd 18-25 jaar.

Telefonische inlichtingen kunt u verkrijgen onder num-
mer 05752-1773 afdeling personeelszaken.

CENTRAAL VERKOOPKANTOOR

NEDAC N.V.
Nieuwstad 2 - Vorden

ZONDAG 9 Ml

THE
WOODPECKERS

NCORDIA
HENGELO (GLD.)

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

Voordeel voor u!
Vreugde voor haar!
Voor moeder persoonlijk

LADYSHAVE „Philips" vanaf 31,80
HAARBORSTEL „Philips" 46,50
BEAUTYSET „Philips" 109,50

HAARDROOGKAP „Tornado"
met vloerstandaard 55,—

HAARKRULTANG 21,—

Aanbiedingen voor onze moederdagkopers
CX)FFEEMAKER voor 12 koppen 65,—
STOOMSTRIJKER 65,90 nu 56,—
MESSENSLIJPER 25,75 nu 23,25
WEKKERKLOK elektrisch 31,— nu 24,50
KOFFIEMOLEN „Philips" 21,50 nu 16,95
MEDICIJNKAST in kunststof 33,— nu 18,50
MELITTA l x 6 FILTERKAN 9,50 nu 7,95
JENA SCHAAL 1,5 liter 10,25 nu 6,95
PERSONENWEEGSCHAAL „Tornado" 39,95 nu 26,50

Nog méér laaggeprijsde artikelen
VAATWASMACHINE 685,—
BROOD- EN VLEESSNIJMACHINE AEG 117,—
CITRUSPERS 43,50
KOFFIEZETAI1TOMAAT 44,60
TOASTER 45,—
BROODROOSTER automatisch 43,50
STOFZUIGER „Erres" 149,—
PEDAALEMMER roestvrijstaal „Brabantia" ... 21,50
BROODTROMMEL roestvrijstaal 19,75
NAAIBOX met vakverdeling 11,25
FLESSENDRAGER de luxe 4,95
Set a 4 KOELKASTDOZEN Top Ware 3,60
Set a 3 THEEGLAZEN 3,65

Er zijn nog veel meer mogelijkheden voor moederdag. Komt u zelf eens
vrijblijvend bij ons winkelen.

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05742-15 46

Gevestigd

W. F. Haccou
Tandarts

Praktijk:
PRINS BERNHARDWEG l,
VORDEN, TELEFOON 05752-1908

Privé 05753-1944

Spreekuur:
DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG
9.00 - 9.30 uur

DINSDAG EN VRIJDAG
13.30 - 14.00 uur

WASSERIJ

Brandenburg
heeft plaats voor enkele

medewerkers
op alle afdelingen.

Ook voor gehuwde vrouwen voor
halve of hele dagen hebben wij plaats

Aanmelden aan de fabriek Industrieweg Vorden
telefoon 1465 of 's avonds na 18.00 uur Hertog
Karel van Gelreweg 30

Adverteren
doet verkopen

Moederdag
modische
KONFEKT1E EN MODEHUIS

Speciaal voor
moederdag

KOCHTEN WE BIJZONDER

LEUKE MODELLETJES IN.

O-a» veel in open hiel

en open teenmodellen

KIJK RUSTIG EENS BIJ ONS

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

Gevraagd: Net meisje voor
de winkel. J. J. Dijkerman,
Zutphenseweg 13, Vorden
telefoon 1334

MERKBENZINE
vrije lage prijzen

G. Weulen Kranenbarg
Enkweg bij NS-station

Voor
moeder

Hotel Langeler
OP ZATERDAG 8 MEI AANVANG

20.00 UUR TOT 01.00 UUR

DANSEN
m.m.v. orkest

„Wêelheezen"

VOOR GEHUWDEN EN
VERLOOFDEN.

Sfeervolle verlichting.

Kaarten in voorverkoop vanaf heden.

KTTIYS

Weldadige schoen-
tjes voor veel ge-
bruikte en mode-
minnende voetjes

Wulllnk's
schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

Onbetwist
de schoenenspecialist

Houten
garages

plm. 3,25 x 5 m.

Uitneembaar met
kanteldeuren

ƒ 1475,— inkl. BTW

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752- 1486

YOOR • t»

NAAJZ:

Wapen- en sporthandel

steedf -loeltrcffend!

Zutphenseweg - Vorden

Gevraagd wegens huwelijk:
Net meisje voor alle voor-
komende werkzaamheden.
Zaterdags en zondags vrij.
Liefst zo spoedig mogelijk.
Hotel Langeler Spalstraat 5
Hengelo G, tel. 05753-1212

Betonramen
batonroosters
betonrooster-

balken

Nu goedkoper dan ooit.

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752- 1486

PETROLEM BESTELLEN
1736 bellen!

KEUNE
altijd goedkoper

Tel. 05752-1736 - Vorden

KAPBROEKEN
voor uw koeien, oersterk en
solide. Direkt uit voorraad.
A. R. WAGENVOORT
STALINRICHTING
Julianalaan 16, Vorden
Telefoon 05752-1259

VOOR

moederdag
een keur van

geschenken

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

reklameadvies

och, dat is niet zo moeilijk . . .

ECHTER
Een reklame-advies dat ook
rekening houdt met uw
portemonnaie,
dat is moeilijker l

Een maandrekening
levert u voordelen,
die zeer aantrekkelijk
zijn l

CONTACT
graag gelezen, veel gelezen!

Vraagt vrijblijvend advies

dat kost helemaal niets!

DRUKKERIJ WEEVERS
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

Moederdag-
geschenken

LUTH HEEFT VOOIt l

Haar
PASSENDE GESCHENKEN

H. LUTH
Nieuwstad - Vorden

Japonnen en pakjes dragen
iat kan iedere vrouw!

\laar maken dat is ccn vak.

Meisjes
kom dat bij ons leren, je zult er-
varen hoe plezierig dat is en het
leukste is, wij betalen nog goed
ook!
Vanaf 16 jaar mag je bij ons wer-
ken en voor enkelen v.a. 15 jaar.

Kom eens vrijblijvend kijken

?n inlichtingen vragen bij:

Confectie-

bedrijf ILAMMERS
Raadhuisstraat 18 - Telefoon 1971
Vorden - Tel. na 6 uur 1708
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