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Overleden
Na een kortstondige ziekte is toch geheel onverwacht de heer
J. Verstoep, badmeester te Vorden, overleden. Dit betekent
voor de zwemmerij in Vorden een enorm verlies.

De heer Verstoep die bijna 10 jaar de scepter op het zwem-
bad heeft gezwaaid, heeft al die jaren dag en nacht klaar
gestaan om de zwemsport in Vorden op een hoger plan te
brengen. In de eerste plaats denken we hierbij aan het aan-
tal kinderen dat onder zijn leiding een zwemdiploma heeft
behaald. Terecht was de heer Verstoep er altijd trots op dat
van het aantal kinderen dat de lagere school verliet, prak-
tisch iedereen de zwemkunst machtig was. In totaal heeft hij
in al die jaren als badmeester mogen meemaken dat er ruim
4()(K) jongelui zijn geslaagd voor een of meerdere zwem-
diploma's. Toen de heer Verstoep in 1963 de funktie van
badmeester in Vorden aanvaardde maakte hij hier bovendien
kennis met een zwem- en poloclub die voor 99% ter ziele
was. Vol energie heeft hij getracht de zwemclub nieuw le-
ven in te blazen. En niet zonder sukscs. Heel wat kilometers
heeft de heer Verstoep in z'n DAF-je afgelegd om maar tij-
dig zijn teams bij elkaar te krijgen voor de kompetitiewed-
strijden. Op z'n vrije zondagochtend en zaterdagavond gaf
hij al z'n tijd om de teeams te trainen. Het resultaat is ge-
weest dat de poloclub thans 3 herenteams, 2 damesteams en
2 jeugdteams heeft.
Op het bestuur en de leden van de zwemclub rust nu de niet
eenvoudige taak het werk van de veel te vroeg overleden
badmeester Jan Verstoep voort te zetten.

Jubileum
Tijdens een bijeenkomst in hotel Bakker van personeel, di-
rektie, echtgenoten en verloofden van de fa Albers is aller-
eerst herdacht dat de heer G. J. Bonk in februari 25 jaar in
dienst was geweest bij de firma. Op 10 mei j l . was hij 65 jaar
geworden en had hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt,
waardoor op deze avond tevens afscheid werd genomen van
zijn arbeid bij genoemde firma.

Allereerst werd het woord gevoerd door de oudste firmant
de heer H. S. J. Albers. Hij dankte de heer Bonk voor zijn
ijver en toewijding waarmee deze steeds getracht heeft de
klanten zo goed mogelijk te bedienen. Hij memoreerde in het
bijzonder de werkzaamheden van de heer Bonk in de tijd
van de grote pluimveestapcl. In deze periode heeft de jubi-
la r i s u i t s tekend werk verricht als selctkcur waardoor het
voor de firma niet nodig is geweest een specialist van elders
aan te trekken. Ook sprak de heer Albers zijn waardering
uit voor de wijze waarop in het voorjaar door hem de poot-
aardappelhandel behartigd is. Dit was geen gemakkelijke
taak, al deze soorten, klassen en maten te verdelen tot tevre-
denheid van de klanten. In een latere periode toen door de
ontvangst en aflevering van gezakte kunstmest er minder
werk was in deze afdeling, heeft hij spontaan medewerking
verleend aan het bezorgen van de bestellingen uit de levens-
middelenafdeling. De heer Albers beëindigde zijn toespraak
met de hartelijke dank aan zijn scheidende medewerker voor

zijn eerlijkheid en ijver waarmede hij de firma 25 jaren
heeft gediend en wenste hem nog vele jaren in goede ge-
zondheid toe tezamen met zijn echtgenote.
De heer K. Hoctink, pakhuischef bedankte de heer Bonk
voor z i jn grote kollegialiteit , mede daardoor heeft het per-
soneel al die jaren prettig kunnen samenwerken. Hij liet zijn
dankwoord vergezeld gaan van een enveloppe met inhoud
van het gezamenlijke personeel, terwijl mevr. Bonk bloemen
ontving, aangeboden door mevr. Thuis.

De jongste f i rman t , de heer Bogchelman, kon zich volledig
aansluiten bij de woorden van zijn schoonvader en legde
in zijn toespraak het aksent vooral op de steun en de bezie-
ling die de jubilaris steeds heeft ondervonden van zijn echt-
genote. Ook de heer Bogchelman overhandigde een envelop-
pe met inhoud en mevrouw Bonk kreeg wederom bloemen.
Na dit officiële gedeelte bleef men nog geruime tijd gezel-
lig bij elkaar.

goederenhandel |pj

derksen tijden
Hengelo gld.

spalstraat 32

tel. 05753-1884

naast r.k. kerk

betaalbare

kleding

Uitvoering
Zaterdag 19 mei zal er in Vorden in het Jeugdcentrum een
solistenconcours gehouden worden. In opdracht van de Bond
van Chr. Harmonie- en Fanfarekorpsen in Gelderland zal de
Vordense muziekvereniging Sursum Corda dit concours or-
ganiseren.

Ongeveer 100 muzikanten van verschillende verenigingen zul-
len die dag hun beste kunnen tonen en trachten een prijs in
de wacht te slepen. De verschiller^^nummers die ten ge-
hore gebracht zullen worden.zu ^Jt worden beoordeeld
door het j u r y l i d Piebe Bakker. Het programma omvat ruim
f>() s o l i s t e n , duo's, trio 's en kwartetten. Voor de pianobege-
leiding zal R. Wcrter zorgdragen.
Het concours is voor iedereen toegankelijk. Voor muziek-
liefhebbers uit Vorden en omgevin^^ mogelijkheid om te
genieten van de prestaties van de iWRiduele muzikant. Het
concours begint 's morgens om 9.00 uur.

Bijeenkomst
In „'t Wapen van Vorden'' kwamen de Plattelandsvrouwen
dit seizoen voor het laatst bijeen. Mevr. Pelgrum heette in

het bijzonder de heer Notrot uit Harfsen welkom, welke
laatste een f i l m heeft gemaakt over het boek „Wat kump,
wat geet, wat blif". Dit boek van D. v. d. Döker brengt de
oude Achterhoekse folklore weer tot leven. De heer Notrot
liet in zijn film, die hij „Good te gange" heeft genoemd,
de Achterhoekse gebruiken zien bij verkering en huwelijk.
De presidente noemde deze laatste avond een echte ont-
spanningsavond gezien de reakties van de dames.
Mevr. Pelgrum deelde mede dat op 24 mei het jaarlijkse
uitstapje zal plaatsvinden. Op 13 juni zullen de dames een
fietstocht maken met na afloop pannekoeken eten in „De
Hoofdige Boer" te Almen.

Oriënteringsrit
Op Hemelvaartsdag organiseert de VAMC De Graaf
schaprijders een oriënteringsrit voor iedereen. Er is 'n
boel aandacht besteed aan deze rit, aangezien er zelfs
3 ritten zijn uitgezet. Een voor beginners volgens een
eenvoudig reglement en gemakkelijke routebeschrijving
één voor fietsers volgens dezelfde normen en één voor
geroutineerden volgens het KNMV reglement. De prij-
zen zijn naar keuze bekers of gebruiksvoorwerpen. De
fietsers rijden e engeheel aparte route door een bos-
rijke omgeving, zodat ze niet gehinderd worden door
de gemotoriseerden. De start van deze unieke douw-
trappers rit is 's morgens om 7 uur bij café Schoen-
aker in de Kranenburg.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

INTERKERKELIJKE JEUGDDIENST
Ds. Kelder van Dieren zal a.s. zondagavond meewerken
aan de Interkerkelijke Jeugddienst die in de Ned. Herv.
kerk gehouden wordt. Hij wil dit doen door in deze dienst
de preek te verzorgen. Tevens verleent het Poenkt Jeugd-
koor uit Dieren haar medewerking.
Gezien de voorbespreking die de leden van de Jeugdwerk-
groep in Dieren had, belooft dit een fijne en vlotte dienst
met veel aktivitciten te worden. Ej^^dit keer geen nabespre-
king van de dienst.

Z I L V E R W I T E D E L S T A A L

KOERSELMAN CASSETTES

Gemeente
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openingstijden: van 8.00 tot 12.30 uur,
tevens vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 nar
Spreekuur burgemeester A. E. van Arkel:
iedere morgen tussen 10.00 en 12.00 uur
met uitzondering van de dinsdagmorgen
Spreekuur wethouder G. J. Rat in i uk:
dinsdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur
Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen:
vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur

Ook deze week vervolgen wij het overzicht over de
zgn. sociale wetten. Ter sprake komen vandaag de
Tijdelijke Rijksgroepsregeling Mindervaliden (TRM)
en de Tijdelijke Rijksgroepsregeling Bejaarden in Be-
jaardenoorden.

TIJDELIJKE RIJKSGROEPSREGELING
MINDERVALIDEN (TRM):
Doel
Wanneer iemand wegens een handikap niet kan wer-
ken, en blijvend niet in zijn levensonderhoud kan
voorzien, kan hij in aanmerking komen voor een bij-
stand als bedoeld in deze regeling, die voortvloeit uit
de Algemene Bijstandswet.

Wie recht heeft op een uitkering
Recht op een u i t k e r i n g heeft de h ie r te lande verblij-
vende Nederlander in de leeftijd van 18 tot 65 jaar,
die tengevolge van een blijvende belemmering of te-
kortkoming in zijn lichamelijke, zintuigeli jke of gees-
tel i jke vermogen in zodanige omstandigheden verkeert
of dreigt te geraken, dat hij niet door het verrichten
van arbeid, waaronder begrepen aangepaste arbeid bij
een daartoe opgericht werkverband, in de noodzake-
lijke kosten van het bestaan kan voorzien.
Voor bijzondere uitkeringen, die gericht zijn op het
verkrijgen of het behouden van arbeid, komen in aan-
merking personen, die de arbeidsgercchtigdc leeftijd
hebben bereikt.

Periodieke uitkering

Deze uitkering bestaat uit vaste in de regeling ge-
noemde bedragen, naar grootte verschillend voor

kostwinners, achtergebleven gezinnen (indien de min-
dervalide kostwinner in een inrichting is opgenomen),
alleenstaanden (zelfstandige en geen zelfstandige huis-
houding), thuis inwonenenden (18-20 en 21 jaar en
ouder) en minderjarige kinderen, en wordt verhoogd
met woonkosten en ziektekostenverzekering. Deze uit-
ker ingen zijn volkomen onafhankelijk van het inko-
men van de ouders. Bij bezit van vermogen wordt
een wachttijd vastgesteld. Een gedeelte van het ver-
mogen wordt evenwel buiten beschouwing gelaten nl.:
a. ƒ 6.000,— voor een kostwinner, welk bedrag wordt

verhoogd met ƒ 1.200,— voor elk geheel of in be-
langrijke mate te zijnen laste komend minderjarig
kind van hemzelf, zijn echtgenoot of gewezen
echtgenoot;

b. ƒ 3.600,— voor een alleenstaande of thuis inwo-
nende.

Bij/ondcrc uitkering

Deze dient ter dekking van uitgaven voor voorzie-
ningen:
1. welke noodzakelijk zijn in verband met de aard

van de invaliditeit;
2. welke strekken tot verbetering van de levensom-

standigheden.
Deze ui tker ing kan slechts verleend worden indien de
voorziening:
a. de handhaving in het maatschappelijk mi l i eu be-

vordert;
b. een passende opvang en maatschappelijke begelei-

ding verschaft;
c. strekt tot verminder ing van de maatschappelijke

gevolgen van de invaliditeit;
d. in het bijzonder is gericht op het verkrijgen of

behouden van arbeid.
Dc/e laatste u i t k e r i n g wordt slechts verleent als de
verwachting gewettigd is, dat de mindervalidc ten
gevolge van een te treffen voorziening binnen een re-
delijke termijn in staat is zelfstandig in zijn bestaan te
voorzien.

Verplichtingen

De aanvrager moet:
1. als werkzoekende bij het Gewestelijk Arbeidsbu-

reau ingeschreven staan en blijven;
2. gebruik maken van mogelijkheden met betrekking

tot revalidatie;
3. bereid zijn aangeboden passende arbeid te aan-

vaarden, welke naar het oordeel van daartoe aan-
gewezen deskundigen door hem kan worden ver-
richt, hetzij in een normaal dienstverband, hetzij
in een dienstverband ingevolge de Wet Sociale

Werkvoorziening;
4. periodiek inkomstenbriefjes invullen en inleveren,

indien hem een uitkering is toegekend;
5. de in verband met de uitvoering van deze regeling

noodzakelijk geachte inlichtingen verstrekken.
Aanvraag
Het verzoek moet schriftelijk bij het gemeentebestuur
worden ingediend, waartoe men zich moet wenden tot
de sociale dienst, c.q. sociale zaken.

Bezwaar en beroep
1. Alvorens in beroep gegaan kan worden tegen een

genomen beslissing moet een bezwaarschrift wor-
dien ingediend bij burgemeester en wethouders;

2. Daarna kan in beroep gegaan worden bij Gedepu-
teerde Staten en daarna eventueel nog bij de
Kroon.

TIJDELIJKE RIJKSGROEPSREGELING
BEJAARDEN IN BEJAARDENOORDEN (TRBB)
Bejaarden, die de kosten verbonden aan de noodza-
kelijke opname in een bejaardenoord niet kunnen be-
talen, kunnen als aanvulling op hun inkomen bij de
gemeente aanvullende bijstand vragen.
Wanneer zij voor bijstand in aanmerking komen
wordt hun een door de minister vastgesteld bedrag
verstrekt voor de noodzakelijke kosten ter voorziening
in de persoonlijke behoeften, namelijk zakgeld en
kleedgeld.
Ter voorziening in de persoonlijke behoeften wordt
een maandelijkse uitkering verstrekt.

Deze uitkering bedraagt:
Voor een bejaarde ƒ 104,—
Voor een bejaard echtpaar ƒ 180,50
Indien blijkt, dat de noodzakelijke kosten ter voorzie-
n ing in persoonlijke behoeften lager zijn dan kunnen
Burgemeester en Wethouders de uitkering verlagen
tot minimaal:
Voor een bejaarde ƒ 37,—
Voor een bejaard echtpaar ƒ 69,50
Indien de bejaarde of het bejaarde echtpaar geen
recht heeft op een vakantie-uitkering ingevolge de
Algemene Ouderdomswet, wordt een vakantie-uitke-
ring verstrekt ter grootte van het bedrag waarop
aanspraak zou bestaan wanneer de Algemene Ouder-
domswet van toepassing was.
Indien de vakantie-uitkering van de Algemene Ou-
derdomswet lager is dan normaal dan wordt deze aan-
gevuld tot 100%. De betaalbaarstelling is in dezelfde
maand waarin de Algemene Ouderdomswet de va-
kantie-uitkering uitbetaald. De uitkering wordt ver-
der verhoogd met de premie ziekenfonds.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink (H. Doop) de Kindercantorij
zingt mee
19.00 uur ds. Kelder, Geref. predikant te Dieren Interkerke-
lijke Jeugddienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier tevens kindernevendienst

19.00 uur Interkerkelijke Jeugddienst in de Herv. kerk, voor-
ganger ds. J. W. K. Kelder te Dieren m.m.v. jeugdkoor
„Poenkto" eveneens uit Dieren

R.K. KERK VORDEN

zaterdagavond om 17.00 uur; zondag om 10.00 uur
(crèche); door de week woensdag om 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG

zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 8.00 en 10.00 uur;
door de week dinsdag en donderdag om 8.00 uur, woensdag
om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur tot 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. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts
van 9.00 tot 9.15 uur.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur
en de week daarna van 19.00 uur tot 7.00 uur
dokter Harmsma, telefoon (05752) 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg. Gallée-
straat, telefoon (05752) 1487

DIENSTREGELING APOTHEEK

de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur,
zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met spoed-
recepten

MAATSCHAPPELIJK WERK
kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1662
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsis-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129;

donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Gld.
kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tt\. (05753) 1406.
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.

Hoofdleidster: zuster Leer. Spreekuur leidsters: gezinsver-
zorging mej. H. M. Lenselink; bejaardenhulp mevr. A.
Swart-Peereboom; maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 9.30 uur konsistoriekamer Gereformeerde kerk
Vorden, telefoon (05752) 2129

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon (05752)
1346;b.g.g. ^05750)2931

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het poli-
ieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Eijerkamp,
:elefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Has-
sink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Wilma, dochter van J. W. Wolters en G. Bats;
iianca Berlinda Bernadette, dochter van M. J. Weulen Kra-
nenbarg en M. J. Nossent.

ONDERTROUWD: J. W. Kuenen en L. C. Oudenampsen.

GEHUWD: G. H. Letink en E. H. Kelder; B. Broer en G.
Arendsen; J. H. Krijt en A. A. G. van de Meene.

OVERLEDEN: R. M. van den Berg van Saparoea, 60 jaar,
echtgenoot van S. W. de Joncheere.



SUPERMARKT
presenteert:

SLAGERIJ
GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

RUNDERLAPPEN OM TE STOVEN
500 gram

MAGER BRAADVLEES
500 gram

WIENER SNITZELS
per 100 gram

150 gram HAM

150 gram TONGEN WORST

250 gram AMSTERDAMSE LEVERWORST

GROENTE
Heerlijke MAROCCAANSE
H ANDSINAASAPPELEN per net

Donderdag
MALSE ANDIJVIE per kg

Vrijdag
PRACHT BANANEN per kg

Zaterdag
Export kwaliteit TOMATEN 500 gram

Geachte kliëntéle,

Op 21 juni a.s. zal het 6 jaar geleden zijn dat wij onze
supermarkt openden. Het grote vertrouwen dat wij van
u mochten ontvangen, deed ons bedrijf snel groeien en
dit stemt ons tot grote erkentelijkheid.

Het verheugt ons dat wij wederom een grote uitbrei-
ding aan ons bedrijf konden geven, waarin wij naast
het oude ook enkele nieuwe lementen zoals een koffie-
bar en een slijterij zijn geprojekteerd.

Door een prettige samenwerking, de architekt, de aan-
nemers en hun medewerkers enerzijds en onze eigen
medewerkers anderzijds, werd het mogelijk dit projekt
binnen 4 maanden te realiseren.

Maar nu de laatste loodjes.
In verband met het overbrengen der goederen van de
oude naar de nieuwe winkel, zijn wij zo vrij enige kle-
mentie uwerzijds te vragen en het is dan ook nood-
zakelijk dat wij voor deze werkzaamheden a.s. maandag
dinsdag en woensdagmorgen gesloten zullen zijn.

De normale reklame aanbiedingen voor dit weekend
moesten noodgedwongen beperkt blijven om een en an-
der zo soepel mogelijk te doen verlopen.

A.s. woensdag 23 mei hopen wij de zaak voor elkaar
te hebben en het doet ons bijzonder veel genoegen, dat
wij dezer dagen de uitnodigingen voor de officiële ope-
ning aan u konden verzenden.

Mocht u door een of andere oiRaak geen uitnodiging
hebben ontvangen, dan bent u toch hartelijk welkom.
Na de officiële opening geven wij gaarne tot 's avonds
9 uur de gelegenheid ons gehele bedrijf te bezichtigen.

De openingsaanbiedingen zult m
Contact van de volgende week.

inden in het weekblad

Hoogachtend,

FA J. W. ALBERS

A.s. maandag, dinsdag en woensdagmorgen gesloten

Gevraagd:
klokken, oude munten,
kabinetten, kasten, kisten
tafels en schilderijen
oude geweren, kralen-
snoeren, tegels, zolder-
opruimingen, voorwerpen
van koper, tin, goud
en zilver

Bericht aan:

„De Panne"
Borkeld 46a, Holten
Telefoon 05483-2418

Wekelijks te koop gevraagd
zware stierkalveren
voor onze mesterijen
WIM HEUSINKVELD
Hengelo G . Tel. 05753-1728

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

Wij blijven doorgaan met deze unieke aanbieding

Berber NYLON kamerbreed TAPIJT
400 cm breed met extra foam rug, geschikt voor woonkamers

Alle kamerbreed tapijt
wordt GRATIS gelegd!

Modemagazijn TEUNISSEN Ruurlo

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof de Steege 41 Vorden Telefoon 2039

HELANCA

zwembroeken
VOOR HEREN EN JONGENS

ook in hippe kleuren

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend l

Zutphenaeweg . Vorden

PANNEKOEKEN ETEN OP
T MEDLER ! DOEN I

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medlcr - Tel. 6634

In onze supermarkt is plaats voor

EEN VLOTTE

verkoopster

H. J. Remmers
SUPERMARKT - Zutphenseweg

N.C.B.
AFDELING VORDEN

INLEVEREN VAKANTIEZEGELS

a.s. maandag 21 mei 's avonds 7-10
uur Zutphenseweg 40

Plaatselijke vertegenwoordiger

PUCH-BftOMMERS
2 en 3 versnelling
In diverse uitvoeringen en kleuren

ZUND4PP-BROMMERS
snel en betrouwbaar, zie etalages bij

Rijwiel- en Bromfietsbedrijf

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 05752-1256

Zaterdag 19 HUM M . S .

dropping
Aunvan:; 19.30 uur - Bij café 't Zwaantje

Buurtvereniging Delden

WERF/
Verf waar u zo feiHoos mee schildert, ook al hebt
u 't nooit eerder gedaan. Uw verfhandelaar hééft
Juweel verf! Vraag ook naar die leuke ballonnen
en kleurbladen voor de kleintjes!

Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

Voor af uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879



Met grote blijdschap geven
wij u kennis van de geboor-
te van onze zoon en broer
Antony - Jochem
Wij noemen hem JOCHEM
A. J. Brandenbarg
I. Brandenbarg-v. Oeveren
Jaap
Warnsveld, 13 mei 1973
Vordensebinnenweg l

Daar het ons onmogelijk is
u allen persoonlijk te be-
danken voor het kado, bloe-
men, boeken en kadobonnen
en voor de wijze, waarop u
ons afscheid als dienst-
doend predikant zo feeste-
lijk hebt gemaakt, willen
wij u allen hartelijk danken
Ds en mevr. Jansen
Vorden, mei 1973

Wij willen langs deze weg
allen hartelijk danken voor
de felicitaties, kadoos en
bloemen die wij mochten
ontvangen ter gelegenheid
van ons 25-jarig huwelijk
Joh. Slagman en echtgenote
Vorden, mei 1973
't Hoge 39

Herenfiets billijke prijs f 25
Nieuwstad 71 Vorden
Telefoon 1435

Te koop 1V2 pk kracht
motor in prima staat
H. Kappert Ruurloseweg 87

Te koop wasmachine met
wringer, 2 rollen Heugafelt
kolenhaard samen f 60,-
Ber.v.Hackfortw. 15 Vorden

[nferkerke/i/'ke
Jeugddienst
a.s. zondag 19.00 uur

m.m.v. ds Kelder
en jeugdkoor Poenkto
uit Dieren

Wy verwachten ook U !

Te koop z.g.a.n. pick-up
Telefunken
Bennie Leemkuil
Maandagweg 4 Vorden

VERMIST: zwarte kater
met wit befje, tegen belo-
ning terug te bezorgen
Molenweg 33 Vorden

Zang/es ?
ELLEN DE WAABD-
STBOINK, dlpl. Amster-
dams Conservatorium

Beatrixlaan 12
Telefoon 2049

Ook piano/essen
voor beginners

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

SÏGARENMAGAZIJN

D. BOERSMA

U kunt bij ons
terecht voor:

REPARATIE
ONDERHOUD
CARROSSERIE
SPUITWERK

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

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

Te koop gevraagd
kasten, kisten, klokken
kabinetten, goud en zilver
en zolderopruimingen

M. J. Maas
Vordenseweg 2 Hengelo G
Telefoon 05753-1637

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

ALLE KLEUREN
AUTOLAK
(plm. 14000 kleuren)
ook In kleine verpak-
king.

SchildersbedrtJf - Verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insullndelaan 5 - Vorden
Telefoon 05752-1567

Interkerkelijke
Jeugddienst
a.s. zondag 19.00 uur

m.m.v. ds Kelder
en jeugdkoor Poenkto
uit Dieren

Wij verwachten ook U !

Vrijdag 18 mei is
DR VAN TONGEREN

afwezig
Voor spoedgevallen kunt u
zich wenden tot dr Sterrin-
ga van donderdag 17 mei
18.00 uur tot zondag 20 mei
23.00 uur

Verhuur
gelegenheidakleding voor
heren, In zwart en grijs

OEBR. WILLEMS
kleermakertj, Rozen-
hoflaan l, Zutphen
telefoon 2264

HWVWWWWW*^^

Inplaats van kaarten

(JKRRIT SCHONEWILLE
en
JOKE KETTELERIJ

hebben het genoegen u kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking zal plaats vinden op vrijdag 25 mei
1973 om 11 uur ten gemeentehuize te Vorden

Harfsen, Bielderweg 5
Vorden, Onsteinseweg 5
Mei 1973

Toekomstig adres: Nassaulaan 55, Lochem

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17
uur in restaurant 't Langenbergh (Eggink)
te Laren Gld

Heden is uit ons midden weggenomen onze vriend
en voorzitter

JAN VERSTOE1'
echtgenoot van G. R. Verstoep-Grakist

Zwaar valt ons dit verlies

Bestuur en leden

Zwemvereniging Vorden '64

Vorden, 10 mei 1973

Op zaterdag 19 mei a.s. hopen

(i. J. MEIJERINK
en
T. F. MEIJERINK-OOMS

met hun kinderen en kleinkinderen hun
50-jarige echtvereniging te herdenken

Vorden, mei 1973
Strodijk 7 „'t Heyink"

Receptie van 15.30 tot 16.30 uur op 22 mei
in café restaurant 't Wapen van Vorden
(F. P. Smit) te Vorden

Inplaats van kaarten

Op zaterdag 19 mei a.s. hopen wij ons 40-
jarig huwelijk te herdenken

D. J. «OLDENBELT

en
G. G. GOLDENBELT-OONK

Receptie van 15.30-17.30 uur in café restau-
rant 't Wapen van 't Medler (Eykelkamp)

Vorden, mei 1973
Molenweg 5

Met groot leedwezen geven wij kennis van het
overlijden van

JAN VERSTOEP

in leven sinds 1960 badmeester van het zwembad

Zijn voorbeeldige werklust en energieke aanpak
zullen nog lang in onze herinnering blijven voort-
leven

Het bestuur en personeel
van het zwembad
'In de Dennen' . Vorden

Vorden, 10 mei 1973

HENGELO (GLD)

20 MEI

muziek: The Evening Stars

3 bars vol gezelligheid

Op maandag 21 mei a.s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijksfeest te vieren

A. J. Z WE VERIN K
en
J. P. B. ZWEVER1NK-ZWEVERINK

Receptie van 16 tot 17 uur in 't Wapen van
Vorden (F. P. Smit)

Vorden, mei 1973
'De Steenkamp'

SPECIALE AANBIEDING

BERINI-GAZELLE
4 versnellingsbromtiets
met TOMOS motor en

voetschakeling f 1219,-

Tot l juni met gratis wa verzekering

Rijwiel- en Bromfietsbedrijf

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 1256

» » » » » »» .»»» » « » » » » « « » > M » » » « «M.» » » « » » » '

Heden werd uit ons midden weggenomen mijn
geliefde man, onze lieve vader en schoonvader

JAN VERSTOEP

op de leeftijd van 53 jaar

G. R. Verstoep-Grakist
Roelie en Paul
Gerda en Roei

Vorden:
Riverhead USA:

Vorden:

Vorden, 10 mei 1973
Oude Zutphensewe-g 9

De teraardeoestelling heeft plaatsgehad op Ge
Algemene Begraafplaats te Vorden

In fietsen
een grote keus bij

Rijwiel- en Bromfietsbedrijf

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 1256
Alle fietsen met GRATIS Animo-zegels

OCCASIONS
mef BQVAG garantie

Simca 1301 LS ............... bj.
VW 1300 ........................ bj.
VW 1600 T ..................... bj.
Simca 1100 S 4-deurs ...... bj.
Simca 1000 Special ......... bj.
Simca 1000 GL ............... bj.
Ford 12 M TS .................. bj.
Opel Rekord 4-deurs ......... bj.
Fiat 850 Special ............... bj.
Fiat 124 ........................ bj.
Simca 1501 Special ......... bj.
Renault R 16 ....... .". ......... bj.
Vauxhall Viva .................. bj.
NSU Prinz 4-L ............... bj.
BMW 1800 ..................... bj.
Simca 1100 LS 4-deurs ...... bj.
Fiat 850 ........................ bj.
VW 1300 ........................ bj.
Fiat 124 ........................ bj.
Ford Escort .................. bj.
Simca 1000 GLS ............ bj.
Simca 1100 GLS Tourist ... bj.
VW 1302 ........................ bj.

1969
1969
1971
1971
1971
1971
1969
1968
1969
1970
1969
1970
1970
1969
1969
1970
1969
1970
1972
1971
1972
1969
1971

Inruil en financiering mogelijk

DIVERSE INRUILAUTO'S

in mechanisch goede staat o.a.:

Fiat 125 bj. 1968
Fiat 1500 bj. 1967
Vauxhall Viva bj. 1968
Fiat 850 bj. 1968
BMW 1800 bj. 1966
Fiat 850 Coupé bj. 1967
NSU Prinz 4 bj. 1968
VW Karmann Gio bj. 1967
Ford Cortina bj.'1966

GARAGE

Wisselink
Steenderen, Dorpsstraat 4
telefoon 05755-228 en 432

Zutphen, Bernerstraat
telefoon 05750-2021

SIMCA

Attentie Attentie

De rode ZD zegel
behoudt zijn geldigheid t. m.

30 juni a.s.
HIERNA IS ALLEEN

DE GROENE ZD ZEGEL NOG GELDIG

Fles HALFVETTE MELK van 79 voor

2 kuipjes SPAR HALVARINE

Pot SPAR YORKERS van 114 voor

SPAR PANTY van 169 voor

Zak SPAR CHIPS van 98 voor .

59

78

98

149

89

3 pak SPAR MARGARINE van 132 voor 98

12 flessen TILBURY PILS van 628 voor 459

Blik SPAR APPELMOES van 108 voor 89

HAANTJES per kilo 318

Pak vacuüm SPAR KOFFIE , 209

Fles SPAR UP of COLA van 79 voor 69

Fles SPAR SLASAUS van 144 voor 129

150 gram SNTJWORST 108

1% kilo GOLDEN DELICIOUS 179

2 kilo SINAASAPPELS .. 198

.

REMMERS
SUPERMARKT
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

* rrwrr
mf^fn^+WmmJ noemen de Armeniërs hun brood en ons klinkt

ff dat als "hats" in de oren. Hats, kuch en bonen
*^ is het diner van de Armeniërs. Maar wij stap-

pen liever naar onze Echte Bakker met zijn overrompelende collec-
tie broden, allemaal gemaakt van de beste ingrediënten en een dosis
beroépstrots. Uw Echte Bakker, 'n bakker van hats je 'm maar!

Echte bakker HOF
Het Hoge 24 Vorden Telefoon 1394

in Ruurlo kunt u kiezen uit een grootse-
voordelige en modieuze kollektie

Damesjaponnen
Seriepri/zen: f 10,- t 20.-1 30.- t 40.- t 50.-

Links-links pakjes
vanaf f 69,50

Tuniekpakken
nu f69,50 179,50

Modemagasijn

TEUNISSEN
RUURLO — Graf/s koffie — Vrijdags koopavond



KNALLERS! t GEMS-WINKEL
SCHITTERENDE

KADO-SERIE
IN GESCHENKVERPAKKING

Asbak Fruitschaal Van

KRISTALHELDERE
GLAZEN! TEGEN WEGGEEF

PRIJZEN l

6 bitterglazen 6.SB

6 portglazen 7.95

6 wijnglazen 8.n

6 sherryglazen 8.M

6 bierglazen 5.95

DIT IS Ot GELEGENHEID

een dure kop en schotel GEWELDIGE ^
KWALITEIT EXCLUSIEVE KOPPENSERIE

Voor uw DRUKWERKEN
Briefpapieren

Doorschrijf systemen

Toegangsbewijzen

Loonstaten

Raambiljetten

Rekeningen

Convocaties, enz. enz

Orderbloks

Alsmede alle
familiedrukwerken

DRUKKERIJ WEEVERS B.V
Nieuwstad 12 • Vorden
Telefoon 05752-1404

Van slaapkamer
tot (eetkamer.

Mooier Wonen biedt
u nu een kleurrijke kans!

Ziehier een van de mogelijkheden. Een moderne ruimte-besparen-
de woonslaapkamer.'t Kleurgebeuren in gebroken wit, afgezet met
wengé. Ledikant in diverse afmetingen. Vanaf 194,-. Toilettaf e l
315,-. Linnenkast driedeurs 445P»P vierdeurs 598,-.
Kompleetprijs: ledikant, bedbovenbouw, 2 nachtkastjes en toilet-
tafel

Ontdek 't kleurgebeuren bij
Het moet gezegd: wij zijn complete adviseurs. Met magnifieke
mogelijkheden voor het totale huis. Met donzen dekbedden in bij-
passende kleuren, met tapijten en gordijnstoffen, je wat niet al!
Kom binnen en uw droomwensen worden vervuld!

KAMPEREN
Camping-Gaz voor
verlichting, verwarming en koken

Mepal kampeerservies
ook in Carnabij kleuren

Tafels, stoelen, vouwbedden

Strand- en windschermen

Rubber luchtbedden topmerken
SEMPERIT en PALMA

getest door de Konsumentenbond
en ANWB als de beste en sterkste

Lichtgewicht slaapzakken met
acryl, terlenka en donsonyl
vulling, nieuwe dessins

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Yorden

Te koop kleine 3 a 4 pers.
caravan 'Otten Speurder'
m. oplooprem en voortent
rij klaar in prima staat
bj. 1965 Te bevragen in het
weekend vanaf vrijdag na
19 uur B. Naessens
Willem Alexanderlaan 20
Vorden tel. 05752-1896

Gevraagd hulp in de huis-
houding Mevr. de Rijke
Wildenborchseweg 2
'Reewold' tel. 1832

Te koop g.o.h. bergmeubel
en rode kinderwagen en
ronde eethoektafel
De Hanekamp 16 Vorden

Voor badkleding
is uw adres

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

U zoudf de kantjes er wef eens af willen
lopen? Dat gaaf moeilijk in uw tuin !

E.T.C. gras-
kantschaar

Verstelbaar en voorzien van roestvrije
messen, normale prijs f 15,50

Bij WELKOOP tijdelijk slechts

Misschien al vast iets voor Vaderdag?

RUIME PARKEERGELEGENHEID

V.L.C. "De Graafschap" g.a.
WELKOOP- WINKEL
Hengelo Gld, Spalstraat 37 - Linde, Ruurloseweg 120
Ruurlo, Stationsstraat 14 - Vorden, Stationsweg 20



Donderdag 17 mei 1973

Tweede blad Contact
35e jaargang nr 7

19 mei
19 mei

22 mei
26 mei

31 mei

1 j u n i
2 juni
7 juni
3 juni
7 juni
8-19jn.

12-19jn.
18-23jn.
9 juni
9 juni

20-23 ju.
21 juni
27 j u n i

Iedere vrijdagTnorg'en weekmarkt
Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
zondagmiddag en avond

Vrtjdagavonds dammen (Jeugdcentrum)
Elke zaterdagmorgen trimmen btj pick-
nickplaats Wildenborchseweg

Kinderkantorjj elke zaterdagmorgen in
het katechisatielokaal Kerkstraat 15
ledere dinsdagavond bridgeclub in hotel
Bakker
Elke woensdagavond in het Jeugdcentrum
Badmintonclub
Ie woensdag van de maand klachtenavond
NW

Vrijdagavonds van 6.30-7.30 uur gevorderden
Nutsmelodicaclub
Zaterdagmorgens van 10 tot 10.45 uur begin-
nelingen blokfluit; 10.45-11.30 uur gevorder-
den blokfluit; 11.30-12.30 uur beginnelingen
melodica

Elke zaterdagmiddag padvinderij bij het
troephuis; verkenners v.a. 14.00 uur, welpen
v.a. 14.30 uur

Dropping Buurtvereniging Delden
Nat. volleybaltournooi op het gem.
sportpark, van volleybalver. Dash

Reisje Hervormde Vrouwengroep Linde
Openbare les Nutsblokfluit- en melodica-
club in het Jeugdcentrum
Oriënteringsrit voor iedereen van De Graaf-
schaprijders, vertrek 's mogens vanaf café-
restaurant Schoenaker te Kranenburg
Grote rommelmarkt Buurtver. Delden
Toernooi v.v. Vorden afdeling zaterdag
Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
Jong Gelre Ringvoetbalkompetitie
Jong Gelre Ringzwemwedstrijden
Jubi lcumakt ic Vordense Winkeliersverenig.
Etalagewedstrijd Vordense Winkeliersver.
Braderie Vordense Winkel icrsvereniging
Jong Gelre Ringsportdag

Toernooi v.v. Vorden afdeling zaterdag
Avondvierdaagse Vorden
Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
Bejaardentocht

Jubileum
Er zijn van die verenigingen die weinig in de publ ic i te i t
komen maar toch op eigen terrein voor een f l ink brok re-
kreatie zorgen.
Zo'n vereniging is bv. de hengelaarsvereniging De Snoek-
baars in Vorden, die b innenkor t haar zilveren jubi leum
gaat vieren. Toen De Snoekbaars inder t i jd werd opgericht
telde de vereniging 29 leden. Momenteel is het ledenbestand
de 4(X) bijna genaderd, hetgeen betekent dat deze hengelaars-
vereniging zo ongeveer de grootste vereniging ter plaatse is.
Het bestuur van De Snoekbaars heeft zich als doel gesteld
zoveel mogelijk sport te beoefenen tegen een zo laag moge-
lijke prijs. Om dit te bewerkstelligen is de vereniging aan-
gesloten bij o.a. het Twents Pootvisfonds voor de Berkel en
bij Oost-Nederland. Ook in de randmeren mogen leden van
De Snoekbaars vissen. Toch vist men veelal in de Baakse
Beek en het Twente-Rijnkanaal. In de oprichtingsjaren viste
men overwegend in de Berkel.

GAARNE EEN VISVIJVER
Wensen heeft men bij De Snoekbaars nog wel. Men zou nl.
zo graag de beschikking hebben over een eigen visvijver
met daarbij een clublokaal, waar onder het genot van een
konsumptie de hengelaarssport in alle toonaarden „bezon-
gen" kan worden.
Over de kwaliteit van het viswater is men bij De Snoek-
baars over het algemeen tevreden, ondanks het feit dat som-
mige landbouwers nog altijd menen dat er zonodig gier in
beken geloosd moet worden. Het bestuur zou gaarne zien dat
wanneer er vissterfte bespeurd wordt, dit onverwijld wordt
doorgegeven, temeer daar De Snoekbaas een paar mensen
„in dienst" heeft die bevoegd zijn tot het nemen van water-
monsters.

RECEPTIE
Behalve de onderlinge wedstrijden wordt er jaarlijks een
gekombineerde wedstrijd tussen Vorden, Almen en Laren ge-
houden. Dit jaar (zondag 24 juni) treedt De Snoekbaars bo-
vendien als gastheer op van de Ring Zutphen. Deze wed-
strijd (ca 2(K) deelnemers) zal worden gehouden in de veen-
goot.
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan wordt er op zater-
dag 2 juni een receptie gehouden in 't Wapen van Vorden.
's Avonds is er een feestavond voor de leden en hun dames.
Voor de jeugdleden wordt er zaterdag 9 jun i iets bijzonders
op touw gezet.
Het bestuur van De Snoekbaars bestaat momenteel uit : J.
Koster Voorzitter; W. Sessink sekretaris; J. Fleming pen-
ningmeester en de bestuursleden D. Weustenenk, A. Jansen,
H. Golstein en A. Jansen.

Volleybal
NATIONAAL VOLLEYBALTOERNOOI DASH
Vorden zal op zaterdag 19 mei een verrassende toename van
meer dan duizend inwoners hebben. Op het Gemeentelijk
Sportpark bij het zwembad wordt dan nl. eeen groot natio-
naal volleybaltoernooi gehouden, waaraan niet minder dan
110 teams zullen deelnemen. De plaatseelijke volleybalver-
enig ing DASH heeft de organisatie van dit „monstertoer-
nooi" terdege voorbereid. De deelnemende zestallen komen

uit de distrikten Oost-Geldcrland, Veluwe, De IJsselstreek
en Twente.
Er zijn wedstrijden voor heren- en damessenioren, voor jon-
gens- en meisjesjunioren en voor jongens- en meisjesaspian-
ten. Deelnemende clubs komen o.a. uit Huissen, Arnhem
Apeldoorn, Wageningen, Harfsen, Brummen, Heino, Lobith
Enter, Velp, Emst, Markclo, N i j verdal, Goor, Hengelo O.
Enschede, Almelo, Needc, Zeddam, Schalkhaar, Steenderen
Ruurlo, Bathmen, enz.
De wethouder van sportzaken van de gemeente Vorden, de
heer J. Gerritsen, zal om kwart voor tien het toernooi of-
ficieel openen, waarna er op liefst 27 velden zal worden
gespeeld tot plm. acht uur 's avonds. De prijsuitreiking zal
plaatsvinden na de laatste finalewedstrijden. Er zijn voor de
winnaars fraaie prijzen beschikbaar gesteld, als herinnerings-
bekers, lauwertakken en medailles. Het bestuur van DASH
heeft niets aan het toeval over gelaten. Er is een voortref-
felijke akkomodatie. Behalve kleed- en wasgelegenheid in de
kan t ine van de v.v. Vorden heeft men dankzij de bereidwil-
ligheid van plaatselijke firma's en expediteurs de beschik-
king over negen vrachtauto's.
Bij de verschillende poule-wedstrijden worden per wedstrijd
twee sets gespeeld; de finales worden gespeeld volgens het
systeem „the best of three". Alleen in de dames 3e klasse
en heren 2e en 3e klasse worden 2 sets gespeeld. DASH
neemt zelf met vijf teams deel.

DASH 2 KAMPIOEN HEREN TWEEDE KLASSE
Tijdens de maandagavond in de Zutphense Hanzehal ge-
speelde kompetitiewedstrijd van de Nevobo afdeling IJssel-
streek is het kranige tweede team van DASH uit Vorden er
in geslaagd om de kampioenstitel te behalen in de 2e klasse
heren. Hansa 6 uit Zutphen werd namelijk met 3-0 versla-
gen en daar de Vordenaren aan twee puntjes voldoende had-
den, was het kampioenschap een feit.
De beide eerste sets verliepen vlekkeloos en werden met
groot verschil gewonnen. In de derde set speelde de „kam-
pioensroes" de spelers parten en kwam men zelfs achter te
staan. Dit was hun eer echter te na en na een feil eindsprint
werd ook de derde set in winst omgezet. Het kampioensteam
bestaande uit de heren Borgonje (aanvoerder), Hartelman,
Vlogman, Oldenhave, Bos, Lubbers, Tiessink en Gruben
ontving de gelukwensen namens het distrikt van voorzitter
Wiersma en vice-voorzitster mevr. v. d. Cruysem, die ook
de kampioensmedaille overhandigde.
De vice-voorzitster van DASH, mevr. v. Houte, offreerde
bloemen, terwijl ook „Gerrit van de Rotonde" namens de
supportersschare en het vierde der heren bloemen aanbood.
DASH 2 promoveert nu naar de Ie klas heren, waarin dan
twee DASH-teams vertegenwoordigd zijn.

Damrubriek
Weer een 32-28 opening. ,
1. 32-28 19-24 2. 37-32 17-21 3. 24-30? 21-2» 4. 30x19
14x23 5. 28x19 26x28 6. 33x22 l^fc + 2
Ons probleem van 3 mei was:
.Zwart 9 schijven op 2 4 7 8 9 19 23 29 32
Wit 9 schijven op 15 20 27 34 35 38 40 43 48
De oplossing is: 15-10 4x24 25-30 24x44 43x39 44x42
48x28 23x21 34x1 met winst
Goede oplossingen ontvangen van^^otenhuis ten Har-
kel, Oldenhave, van Manen, Benni^; Harmsma, Reuver
Jansen en Erik ter Beest
Onze nieuwe opgave^:
Zwart 18 schijven op 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13 14 15 16
18 19 20 22 23
Wit 18 schijven op 25 26 29 31 32 33 34 37 38 39 41
42 43 44 45 47 48 49

zwart

wit
Deze opgave is niet gemakkelijk. De vraag is hoe haalt
wit een dam ?
Oplossingen inzenden aan H. Wansink, Prins Bernhard-
weg 18 of naar W. Wassink, Horsterkamp 4, Vorden

ALWEER! . . .

Een ambachtsman hier in 't kontrein
Mos veur ccn akkef ietjen noa 'n klant,
De keerl was vot, de kinder klein
En 't wiel' anhaalderig en bi'j de hand.
Ze kwam al gauw met koffie en met kuukskes,
En proaten at dat mens kon! . . .
Heel wat schandaaltjes dec ze uut de duukskes,
Schandaaltjcs, dee z'allichtc zelf vezon.
't Wark gong deur, moor onder dee bedrievc
Kwam z'ok nog met een hele flcsse snaps.
De ambachtsman: ik gleuvc, da'k moor blieve!
Twee kleine deerntjes:
O! wat fijn, alweer 'n n i'je paps!

MAX HOLT

Voetbal
Vorden heeft zondag de wedstrijd tegen Ratti met 2-1
gewonnen. Het was overigens geen al te best gespeelde
wedstrijd waarbij voor de toeschouwers niet bijster veel
te genieten viel. In de Ie helft had Ratti de wind in
de rug en was zodoende iets sterker. De achterhoede
van beide ploegen kregen het niet al te moeilijk. Na
een half uur nam Vorden een 1-0 voorsprong dankzij
een doeltreffend afstandsschot van Meyer. Na dit doel-
punt kwam Ratti gevaarlijk opzetten waarbij Vorden
nogal geluk had toen Beyen en Huiting tegen de lat
schoten. Ondanks het windvoordeel slaagde Vorden er
na de rust niet in een veldoverwicht te krijgen. Het
werd een gelijkopgaande strijd waarbij Hengeveld van
Vorden nog eens tegen de lat schoot. 20 minuten voor
tijd schoot Polman de stand naar 1-1. Bertus Nijen-
huis schoot Vorden echter 10 minuten voor tijd naar 2-1

Met grote blijdschap en dankbaarheid geven wij u
kennis van de geboorte van ons zoontje
HENDRIK ALBERT (Adri)

J. Groot Nuelend
J. G. Groot Nuelend.Rossel

Vorden, 16 mei 1973
W. C. H. Staringstraat 9

Motorsport
Afgelopen zondag heeft Jan Oosterink deelgenomen aan
een internationale motorcross 400 cc in Caillefonteine
Frankrijk. Er waren 3 manches van elk 10 ronden. Op
de Ie plaats eindigde de Duitser Schmitz op Maico, 2e
werd oud-wereldkampioen Torsten Hallamn terwijl Jan
op fraaie wijze de 3e plaats opeiste

Waterpolo
Het Ie herenteam van de Vordense poloklub wacht deze
zomer een zware kompetitie. Zij zijn ingedeeld in de 4e
klas E tesamen met DWK (Barneveld), Ysselmeeuwen
(Zutphen) Poseidon (Velp) en Natando (Arnhem)
Maandagavond 21 mei speelt Vorden de Ie wedstrijd
tegen Natando. Het verdere programma luidt: 24 mei
Ysselmeeuwen-Vorden, 28 mei Vorden.DWK 7 juni Po-
seidon-Vorden, 21 juni Natando-Vorden, 25 juni Vorden-
Ysselmeeuwen, 5 juli DWK-Vorden 9 juli Vorden tegen
Poseidon

Touwtrekken
Met het vorderen der kompetitie begnit de spanning
steeds groter te worden. Op het 3e tournooi te Warns-
veld hebben sommige ploegen zich aardig goede uit-
gangsposities verworven voor de titel in hun afdeling
In de belangrijke A klasse was dit het kranige achttal
van Bekveld uit Hengelo G dat ditmaal in zo'n goede
vorm stak dat zelfs Vorden de puntjes aan de mannen
van Bruil moest laten. Ketels uit Zieuwent was goed
voor een 3e plaats.

De TV Treklust uit Warken die het tournooi zo keurig
organiseerde, kwam goed voor de dag. Eibergen dat nu
weer over een superieure ploeg beschikt, had de groot-
ste moeite met Treklust dat tenslotte toch met een 2e
plaats genoegen moest nemen,

In de 640 C klasse is de beslissing reeds gevallen. De
Boltrumse Bizons en het team van Jonge Kracht uit
Meddo stonden beide geklasseerd als Ie met 23 punten
De Bizons waren deze middag oppermachtig en dit le-
verde hen de Ie plaats op. Daj^fcj een bijzondere in-
spanning lukte het Houvast uit TÜttelhorst bij Lochem
op de 2e plaats te eindigen. Bathmen raakte al haar
punten in deze klasse kwijt door diskwalifikatie (te
zwaar) ! Er was voor dit tournooi een goede belang-
stelling

De stand der bondskompetitie luidt:
640 A: l Bekveld met 35 punten, 2 Vorden 27 pt,
3 Ketels met 13 pt, 4 Heure 12 pt, 5 Noordijk met 3 pt
640 B: l Eibergen met 43 punten, 2 Warken 32 pt,
3 Vorden 23 pt, 4 Oosterwijk 13 pt, 5 Bathmen met 7
punten en 6 DVO met 6 punten
640 C: l Bizons met 35 punten, 2 Jonge Kracht met 27
pt, 3 Houvast 24 pt, 4 Eibergen 11 pt, 5 Bathmen 8 pt
Op zondag 20 mei wordt het volgende tournooi gehou-
den te Bathmen voor teams uit de 640 kg klasse

GEMEENTE VORDEN
Onteigening ingevolge artikel 77 lid l
van de Onteigeningswet

Het hoofd van het gemeentebestuur van Vorden
brengt ter openbare kennis, dat vanaf 21 mei
1973 t.m. 21 juni 1973 ter gemeentesekretarie
dezer gemeente voor een ieder ter inzage ligt het
plan tot onteigening - ten name van de gemeente
Vorden - van de percelen, kadastraal bekend ge-
meente Vorden sektie M nr 60 en sektie K nr
3238. De ter inzage liggende bescheiden zijn:

1. De bij onderhavig plan behorende kaart en
grondtekeningen, waarop de te onteigenen per-
celen (of gedeelte daarvan) en het perceel, dat
met een zakelijk recht van vruchtgebruik is be-
zwaard, zijn aangewezen met vermelding van hun
kadastrale nummers

2. Een lijst van kadastrale nummers van de te
onteigenen percelen, met vermelding van hun
grootte en de grootte van het te onteigenen deel,
alsmede met vermelding van de namen van de
eigenaars en-of mede-eigenaars der percelen (in
casu Baronesse J. A. F. C. van Westerholt van
Hackfort, de Vereniging tot behoud van Natuur-
monumenten en de woningbouwvereniging 'Thuis
Best'). Op deze lijst is tevens het te onteigenen
zakelijk recht van vruchtgebruik aangegeven
Onderhavige onteigening is nodig om tot uitvoe-
ring van het bestemmingsplan Brinkerhof 1973,
nr l te geraken (woningbouw, aanleg wegen,
openbaar groen, garageboxen e.d.)

Belanghebbenden kunnen uiterlijk 14 dagen na
verloop van voornoemde termijn van ter inzage
ligging hun bezwaren schriftelijk aan het ge-
meentebestuur opgeven

Vorden, 15 mei 1973

Het hoofd van het gemeentebestuur van
Vorden,
w.g. (G. J. Bannink, loco-burg.)

Weekend aanbieding!

Kampeerde kens
fraaie dessins en moderne kleur.
stellingen, 4 zijden afgewerkt
met brush band

nu f 19,95
UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Alsunü
die Azet trui
voor hem

koopt,
kunt u er de volgende keer

wel een Azet broek
bij nemen

of een Azet jasje
of een Azet T-shirt.

Junior Tricotmode
Bijdetijdse juniormode
voor 2-12 jaar

Ook fijn voor
moeders want
Azet kleding is

extra versterkt
en extra,
gemakkelijk
in het
onderhoud.

Ab

Uit de bundel:

Uut de Olde Doos9'
AS DE JEUGD GEET KOKKERELLEN

H'j bracht een vriend van schole met
Die zol ok blieven etten
Zien moeder von dat niet zo slim
At zi'j 't mor had gewetten.

Want zi'j had kliekskes, z'j was druk
De was mos an de kante
En ze kont meestal heel wat an
Die flinke jonge klanten.

Mor, zuchten leij niet in eur aard
Dan mor wat later etten
D'r ston nog sla zat in den hof
Die z'ieder veur kon zetten.

Ze schellen der wat eerpels bi'j
Toen kwam eur dochter binnen
Die zei: ,,de was hink an de draod
Waor mok now met beginnen?"

„Haal eers mor effetjes wat sla
Want Krelis blif hier etten".
„Goed", zei ze en ging naor den hof
Dat dee ze nooit, mo'j wetten.

Want ze was altied nog op school
Mor had wat vri'je dagen
En aover eur hulpvaardigheid
Had moeder niks te klagen.

Um één uur ston et etten klaor
De manslu kwammen binnen
De ,,slaschaal" was een waor succes
Daor zo'j zo an beginnen..



Voor al uw

vloer-
bedekking

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

MEUBELFABRIEK

Lenselink B.V.
vraagt voor direkt

schuurders
voor de afdelingen
houtbewerking en /akker//

Ook jonge, ongeschoolde krachten
kunnen in aanmerking komen om
hiervoor te worden opgeleid

Sollicitaties dagelijks van 9-12 uur en van 14-17
uur aan ons kantoor Vordenseweg 40a, Hengelo G

LEVI'S FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

Wapen, en sporthandel

ttedt doeltrelfendl

Zutphenaeweg - Vorden

speciaal• M»

Vrijetijds-
kleding

VOOR HEREN EN

JONGENS

Zie etalage

SCHOOLDERMAN
Raadhuisstraat - Vorden

MEDEDELING

Wij hebben autorijschool

Jan Schuppers
uit Vorden overgenomen

AUTORIJSCHOOL

van Vilsteren
Boxtartstraat 16 - ZUTPHEN - Telefoon 5445

Wij lessen met:

Opel Kadett - Daf 66
Morris Mini - Vrachtwagen
Motorrij/essen

Theorie in Vorden in café Eskes
donderdag 24 mei om 8 uur

Aanmelding nieuwe leerlingen in Vorden blijft
JAN SCHUPPERS, Het Wiemelink 59, Tel. 1913

Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij
kennis van de geboorte van
ons dochtertje
Bianca Belinda Bemadette
M. Weulen Kranenbarg
M. Weulen Kranenbarg-

Nossent
Vorden, 11 mei 1973
Enkweg 3

Te koop slachtkippen
Assink
Vordensebosweg 7

Zie onze grote sortering
DEODOfMNT
vele merken in
voordelige aanbiedingen!

Drogisterij Parfumerie
Schoonheidssalon
'De Olde Meulle '
Dorpsstraat 9

federe vrijdag-
avond geven wij

dubbele

zegels !

VERLOREN gouden scha-
kelarmband met naam-
plaatje 'Ronald en Ronnie'
Gaarne terug bezorgen bij
De Stroet 4 Vorden
Telefoon 2068

Huishoudt ra p

van stevige stalen

buis, met veiligheids-
beugel en plateau
Fleurig oranje gelakt

6 free f 29,95

5 free f 23,50

4 free f 79.95
i

l Bovendien deze week
10 procent korting op
aluminium trappen
uit voorraad

GEAAS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Aluminium jalouzie
Luxaflex 2.30 breed f 50,-
De Hanekamp 23 Vorden

Leuk kado?
Geef moeder een kadobon
voor een

schoonhe/ds-
behande/ing

Drogisterij Parfumerie
Schoonheidssalon
'De O/de Meuf/e'
Dorpsstraat 9 - Vorden

ledere vrijdag-
avond geven wij

dubbele

zegels!

Ter gelegenheid van de opening
van onze tapijtboetiek

ledere bezoeker

heeft kans op een

waardebon van

f 250,-

naar vrije keus

te besteden !

GROTE MEUBEL- EN
TAPIJTSHOW
op 22, 23 en 24 mei

van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds

Gelegenheid om kennis te maken met de nieuwste

ontwikkelingen op het gebied van meubelen

en tapijten (o.a. keukentapijt)

Deze unieke show wordt gehouden in zaal
Concordia tegenover onze zaak
en natuurlijk ook in onze zaak

Tot ziens op de show bij een heerlijk kopje koffie

LU B B EK o
Raadhuisstraat 33 - HENGELO GLD. - Telefoon 05753-1286

Brood
Proefde u al dat lekkere brood van

VAN ASSELT

Op de ouderwetse manier gebakken

WARME BAKKER

Bezorg uw advertentie
s.v.p. op tijd

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

.speciaal voor u
gereserveerd

Ook voor Uw dochtertje een
echte MEISJESBIKINI in
gezellige en zonnige kleuren.
Voor thuis of vakantie, een
bikini is gewoon ideaal. Kom
eens passen en kleur kiezen.

DAMESBIKINI in een geheel
nieuw zon-zomers dessin.
Zit ?.ls gegoten dank zij het
uitstekende model en de pri.ra
kwaliteit. Een bikini waarmee U
de zon tegemoet kunt gaan.

SCHOOLDERMAN - VORDEN

SPECIAAL VOOR U !!

F I A T

F I A T SHOW

Ter gelegenheid van de ingebruikname

van onze

SHOWROOM
aan de Ruur/oseweg 46 zal er een

FMT-SHOW worden gehouden op:

VRIJDAG 18 MEI van 17.00 tot 21.00 uur

ZATERDAG 19 MEI van 10.00 tot 21.00 uur

ZONDAG 20 MEI van 13.00 tot 21.00 uur

Waarbij de were/dpr/meur de

X1/9
uit de 128 serie met een in het midden
geplaatste motor zal worden getoond

Verder alle 1973 typen

Autobedrijf

HENK WIENDELS
Ruurloseweg 46-50 - Hengelo G - Telefoon 05753-1871

DEALER VOOR HENGELO GLD, ZELHEM E.O.


