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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

EHBO oefening
Op de laatste ledenoefenavond van de EHBO afdelin
Vorden werden de diploma's uitgereikt aan de geslaag
den van de kursus welke het afgelopen seizoen gehou
den werd. Aan dit examen namen 13 kursisten deel
waarvan er twee moesten worden afgewezen.
De nieuwe diplomabezitters (sters) zijn de dames Leb
bink-Groot Roessink, Koopman-Schelling, W. M. Eskes
M. A. W. C. Gal, D. A. Bruil, J. G. v. d. Laan en de
heren J. A. Walma, G. J. W. Vreeman, L. A. M. H
Bleumink, D. J. Pardijs, G. D. Nijenhuis.

Vervolgens herinnerde voorzitter J. J. van Dijk de leden
er aan dat zij tijdig hun presentiekaarten bij het sekre
tariaat dienen in te leveren. Voorts werd medegedeeld
dat er voor a.s. herfst een niet vooraf bekend gemaakte
oefening gepland wordt waarbij de leden dan per tele
foon of boodschap opgeroepen zullen worden voor hulp-
verlening. Het doel van deze oefening is eens te testen
welke daadwerkelijke hu'p er vanuit de gemeente ge-
boden kan worden binnen de kortst mogelijke tijd wan
neer er in Vorden iets zeer ernstigs van grotere om-
vang zou plaats vinden. Dit plan werd met enthousias-
me door de vergadering begroet.

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen hield haar laatste bijeenkomst van dit seizoen
in zaal ,,'t Wapen van Vorden" met een bespreking ovet
het boek ,,Pappa's vrouw van Thyra Ferré Bjorn" door
de heer Hoeve uit Harfsen.
Na een welkomstwoord door presidente mevr. Bes-
selink, inzonderheid tot de spreker, vertelde deze op
uitstekende wijze uit dit boekwerk waarin een domi-
neesdochter over het huwelijk van haar ouders en hun
acht kinderen vertelt welke naar Amerika emigreerden

Deel Kramer heeft dit boek vertaald uit het Zweeds
Verder werd medegedeeld dat de afdeling Vorden op
.'11 mei a.s. een bezoek brengt aan de Floriade te Am-
sterdam terwijl er in juni op een nader te bepalen dag
!-en fietstocht zal worden georganiseerd naar de poli-
tie-opleidingsschool De Cloese te Lochem. De eerste
bijeenkomst in het nieuwe seizoen werd vastgesteld
op 27 september a.s.
De presidente wenste alle leden een mooie zomer en
een prettige vakantie toe.

Kollekte
Eind mei, begin juni is elk jaar du vaste periode waar in
de kollekte voor het Ned. Rode Kruis wordt gehouden
Ook in 1972. Als onderafdeling van Zutphen slaat Vor-
den elk jaar een heel goed zo niet het beste figuur. In
1971 bracht onze gemeente bijna ƒ 5.000,- bijeen. On-
geveer ƒ 0,70 per inwoner.
Het komité hoopt dat ook dit jaar alle Vordenaren het
Rode Kruis goed zullen gedenken zodat de opbrengst
van het vorig jaar minstens wordt geëvenaard. Voor
het vele werk is veel geld nodig. Bij voorbaat onze har-
telijke dank.
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Iedere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
zondagmiddag en avond
ledere dinsdagavond bridgen bij hotel
Bakker
Elke zaterdagmorgen trimmen bij pick-
nickplaats Wildenborohseweg
Vrijdagavonds dammen (Jeugdcentrum)

25 mei Hervormde Vrouwengroep Wildenborch
25 mei Wens-in klaag-in PvdA afdeling Vorden

in zaal Eskes
27 mei Oricnteringsavonclwandeling in Linde,

start bij café Van Asselt
l juni Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
3 juni Toernooi v.v. Vorden afdeling zaterdag
4 juni Vissen De Snoekbaars
7 juni Avondvierdaagse
8 juni Avondvierdaagse
9 juni Avondvierdaagse

K) juni Avondvierdaagse
10 juni Toernooi v.v. Vorden afdeling zaterdag
14 juni Bejaardentocht naar Flevohof
15 juni Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
17 juni Vissen jeugdleden De Snoekbaars
28 juni Vissen De Snoekbaars
l juli Oriënteringswandeling Kranenburgs

Belang
22 juli Vissen De Snoekbaars
12 aug. Vissen De Snoekbaars
3 sept. Gekombineerde viswedstrijd Almen, La-

ren, Vorden
H) sept. Onderlinge viswedstrijd ring Zutphen
7 okt. Vissen De Snoekbaars

Do besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis bij deze rubriek geplaatst.

Groene Kruis Vorden
had weer een uitstekend jaar

Dokter W. N. Lulofs tot erelid benoemd
De jaarvergadering welke woensdagavond in het wijk-
gebouw van het Vordense Groene Kruis werd gehouden
was ditmaal goed bezocht. Na een welkomstwoord van
waarnemend voorzitter dr. de Vries werd het woord
verleend aan sekretaresse mevr. Drijfhout welke in
haar jaarverslag het volgende naar voren bracht.

De kleuterkursus welke in maart 1971 van start ging
onder leiding van distriktsverpleegster voor de kinder-
hygiëne zuster J. B. Slotboom, had een belangstelling
van 25 dames. De zwangerschapsgymnastiek gegeven
door mevr. Dros uit Eefde werd gevolgd door 10 aan-
staande moeders. De bejaardengymnastiek werd in het
Jeugdcentrum gehouden onder leiding van mevr.
Braam. Op verzoek van de bejaarden heeft het Groene
Kruis 24 stokken voor hen aangeschaft. Hieraan namen
20 bejaarden deel (3 heren en 17 dames). De Nederland-
se Invaliden Bond werd toegestaan eenmaal per maand
zitting te houden in het wijkgebouw en wel op de eers-
te woensdag van de maand van 1-2 uur. Van ds. Bar-
nard uit Barchem mocht het Groene Kruis een wa-
gentje van haar overleden moeder ten geschenke ont-
vangen als waardering voor de diensten door wijkzus-
ter Stoop aan haar moeder bewezen. Mevr. Voskamp-
Eichhorn schonk het looprekje van haar overleden man
aan het Groene Kruis. De dames T. G. Ridderhof-
Meesters en Kosse stelden zich beschikbaar voor het
waarnemen van de weekenddienst voor de wijkzusters.

In verband met het vertrek van de heer Broekhuizen
naar Almelo werd in diens plaats benoemd mevr. A
Drijfhout-Sijtsma. Verder werden de wijkzusters Stoop
en v. d Schoot dank gebracht voor het vele werk in
dienst van het Groene Kruis verricht evenals de heer
Hiemeke en Lijftogt en mevr. Korenbleck terwijl ook
de doktoren Lulofs, de Vries, van Tongeren en Sterrin-
ga in verband met de konsultatiebureaus en dokter
de Bruin die de kleuterbureaus verzorgde in haar dank
werden betrokken.

Penningmeester P. de Vries i i i o c h l ren b a t i ^ Uasxa ldc
meedelen.
Op voorstel van het bestuur werd de thans naar elderf
vertrokken voorzitter dr. W. N. Lulofs tot erelid van
de vereniging benoemd. In een aan het bestuur gezon-
den brief dankte deze voor deze geste.

Bij de bestuursverkiezing werden inplaats van de al '
tredende bestuursleden dr. W. N. Lulofs en dr. de Vries
benoemd mevr. J. Beek-Lelie en pater H. Sutorius. Tot
voorzitter werd benoemd de heer N. J. Edens, tand-
arts te Vorden. De doktoren de Vries en Sterringa wer-
den benoemd tot medische adviseurs van de vereniging.

De waarnemend voorzitter riep de heer Edens een har-
telijk welkom toe in het bestuur en sprak de hoop uit
dat deze nog menig jaar de voorzittershamer mag han-
teren.

Chr. Vrouwenbond
Over het onderwerp Kinderen ookaan het Avondmaal ?
sprak ds. Krajenbrink, Hervornj^kredikant te Vorden,
voor leden van de afdeling VorSén van de Ned. Chr.
Vrouwenbond in zaal Eskes.

In de tegenwoordige tijd waarin alles verandert, is in-
spraak vanzelfsprekend, ook in ̂ ^ kerk. De kerk, ont-
staan op het eerste Pinksterfe^B kende in het begin
zelfs de zuigelingenkommunie, wat men thans nog
kent in de Russisch Orthodoxe kerk. Tijdens de refor-
matie werd de leeftijd voor toelating tot het Heilig
Avondmaal bepaald op 10 jaar; later werd de leeftijd
opgetrokken tot plm. 18 jaar.

Het onderwerp is dan ook geen modegril. Al door de
eeuwen heen is men bezig geveest met deze belang-
rijke vraag. Door de huidige oekumene is dit onder-
werp thans zeer aktueel. Doo:- de doop behoren de
kinderen tot de kerk en zijn zij in de gemeenschap rond
Jezus Christus opgenomen. Ook het Pascha-maal vier-
den de kinderen mee. De kinderen vragen terwijl de
ouders hebben te antwoorden. Het Heilig Avondmaal is
het door Christus vervulde Pascha-maal. Het werd echt
gevierd. Zo mag het gezin ook het Avondmaal vieren
in gezinsverband. Wanneer de kinderen toegelaten
worden tot het Heilig Avondmaal berust bij de ouders
de belangrijke taak hun kinderen de betekenis daarvan
uit te leggen. Kinderen van deze tijd zijn veel meer
visueel ingesteld waardoor ze alles beter begrijpen. Al
doende zal men het Avondmaal leren verstaan.
Na de pauze werden aan ds. Krajenbrink een groot
aantal vragen gesteld ter beantwoording.
Met dankgebed besloot de presidente deze laatste bij-
eenkomst van dit seizoen.
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KOERSELMAN CASSETTES

biers werd in Vierakker de tocht geleid en uitgestippeld
door mej. B. Rouwen.
Ca 200 deelnemers vei trokken voor een mars in de
mooie omgeving van Vi3rakker, uitgeleide gedaan door
de Zutphense majorettcs en de drumband uit Vorden.
Tussen de bedrijven door werden de bewoners van Vier-
akker nog verrast dooi1 een show van de majorettes.
Ondanks de warmte onder de colbakken deden deze
meisjes hun uiterste best hetgeen ook in het applaus
tot uitdrukking werd gebracht. Na afloop werden on-
geveer 200 deelnemers geteld, hetgeen voor deze aktie
een leuk bedrag opbracht. Jammer dat het er niet meer
waren. Voor al het werk dat er door mej. Rouwen was
verzet hadden het er best 2000 mogen zijn. Met har-
telijke dank aan het optreden van de politie, de majo-
rettes, de drumband en aan de helpers van het Ned.
Rode Kruis besloot zij deze dag.

Door nog onbekende oorzaak sloeg de heer Wentink
uit Delden met zijn bromfiets nabij de rondweg over de
kop. Dr. Sterringa verleende eerste hulp. Het slacht-
offer werd met een lichte hersenschudding en wonden
aan het hoofd bij de fam. Hiddink binnengebracht en
later naar zijn woning vervoerd. De bromfiets was da-
nig beschadigd.

Vierakker-Wichmond

Aktie Lopem
Onder een stralend blauwe lucht werd er door de ma-
jorettes van de heer Martinus te Zutphen weer mede-
werking verleend aan een tocht in Vierakker. Deze tocht
was uitgeschreven door mej. B. Rouwen ten bate van
de slachtoffers van de aardbeving in Sicilië. Tesamen
met een drumband van het muziekkorps Concordia uit
Vorden werd veel luister aan deze tocht bijgezet. De
shows van de meisjes van de heer Martinus tesamen
net de muzikale omlijsting van de muziek oogsten dan
ook veel bewondering.

Het doel was echter om geld bij elkaar te krijgen voor
mensen die na vier jaar ellende nog niet in een wo-
ning wonen. Pater Duynsteo uit Amsterdam richtte
hiertoe een verzoek tot de Nederlandse bevolking en
onder supervisie van de heer W. Molde en mej. E. Bar-

In juni weer
avondvierdaagse
De gymnastiekvereniging Sparta organiseert dit jaar
voor hot vijfde achtereenvolgende jaar een avondvier-
daagse. De data's zijn 7, 8, 9 en 10 juni. Zij die door
bijzondere omstandigheden niet in de gelegenheid zijn
op zaterdag te lopen, kunnen reeds op dinsdagavond 6
juni beginnen. In elk geval moet op vier achtereenvol-
gende dagen gelopen worden.

Voor junioren van 8 t.m. 14 jaar zijn de afstanden 3x10
en lx 15 km. Voor de ouderen zijn de afstanden 3x15
km en 1x20 km of ook dezelfde afstand als de junioren.
Behalve individueel kan ook in groepsverband worden
deelgenomen. Een ieder die de (ingeschreven) afstand
aflegt ontvangt een medalje. Verenigingen of groepen
van 10 personen inklusief leider, die zonder uitvallers
de vierdaagse uitlopen, ontvangen een verenigingsprijs.
Bij 15 of meer deelnemers is 10 procent uitvallers toe-
gestaan.

De start vindt plaats op het schoolplein voor de open-
bare lagere school dorp. Er wordt gestart tussen 18.15
en 18.45 uur. Zaterdag voor de 20 km om 13.30 uur en
voor de 15 km om 14.00 uur. De afdeling Vorden van
de EHBO is weer bereid gevonden langs de route te
patrouilleren. Bij de heer A. Sikkens, die deze vier-
daagse voor Sparta organiseert, kan men alle gewens-
te inlichtingen krijgen. Hier kan men zich tevens op-
geven Mispelkampdijk 48 en bij de heer G. Koop, Ruur-
loseweg 51.

Frankeiingr brfl abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds. J. W. Albers, Zeddam

10.00 uur ds. J. W. Albers, Zeddam

HERVORMDE KAPEL WILDENBORCH
lo .o i ) uur ds. J. H. Jansen

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.45 uur de heer J. Bruyn te Hattem
19.00 uur de heer J. Bruyn te Hattem

R.K. KERK DORP

zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 10.00 ü\ir
hoogmis

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis; In de week elke dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 tot zondagavond 23.00 uur
dokter De Vries, telefoon (05752) 1288
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogemk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij uw eigen huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wtjkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00
uur en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot
's morgens 7.00 uur A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

DIENSTREGELING APOTHEEK

de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur;
zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 'B avonds
en 's nachts kan men aan de apotheekdetir bellen met
spoedrecepten

MAATSCHAPPELIJK WERK
Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1662
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9-10 uur
Spreekuur: donderdags van 9-10 uur konsistorlekamer
Geref. kerk Vorden, telefoon 05752-2129
Donderdags van 19.00-20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1406
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30-9.30 uur
Hoofdleidster: zr Leer
Spreekuur leidster: me j. H. M. Lensellnk
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9-9.30 uur
konsistoriekamer Geref. kerk Vorden, tel. 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 nr (05752)
1541; ook buiten kantooruren. BIJ geen gehoor kan het
politieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Efler-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE.,.
STAND ^

(•elioren: Marye, < l < - » r h l r r v;m .1. A. Jansen en K. T. Vos

Ondertrouwd: Geen.

(«ehuwd: J. G. Notten en T. Maalderink.

Overleden: Hendrik Brinks, 76 jaar, echtgenoot van J.
Kervel; Gerritjen Klein Ikkink, 86 jaar, weduwe van

. J. Ruiterkamp.



SUPERMARKT
PRESENTEERT

DE KINDEREN ZIJN ER DOL OP:

RUMKOGELS
NU PER ZAKJE

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN

MAGERE SPEKLAPPEN

3 stuks

500 gram

FIJNE VERSE WORST OF
SAUCIJZEN 500 gram nu

RUNDERSTOOFLAPPEN

MALSE RIBLAPPEN

500 gram

500 gram

148

188

268

348

478

150 gram ZURE ZULT

150 gram TONGEN WORST

150 gram SN l J WORST

200 gram GEK. GELDERSE alleen aan stuk

59

89

89

99

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

LITERBLIK

ANANAS
VAN 149 VOOR

Krat a 24 flessen

Classe Royal

BIER

nu

750

Herschi

UP

literfles 79

elke 2e fles

49

Grote fles

JUS

D'ORANGE

nu voor

79

Dubbele fles

ROOSVICEE

van 335

voor

298

Magere

CHOCOLADE.

DRANK

literfles

79

Div. soorten

AROSA

WIJNEN

per literkruik

265
ftyyywsMrt/wwvsMMWWtfWtt^^

BIJ 3 FLESSEN SLECHTS

SHERRY

DIT IS ONGEKEND, HELE LITER
.̂ •̂MM ^M^̂ M^ ^̂ ^M^̂ »^

VANILLE IJS IftQ
Mm tMi^M

VOOR SLECHTS M ^^^

Heerlijke

SPRITS-

STUKKEN

per pak nu

79

KERSEN-

BONBONS

200 ;

gram |

125

-

NIET VERGETEN FR ICO ETEN

JONGE v.v.

Div. soorten

KAAS-

ZOUTJES

ser pak

98

Pak a 10 stuks

Donald Duck

KAUWGOM

van 60 voor

50

'

WAFEL-

KOEKJES

nu 4 pakjes

voor

89

Ê

Heerlijke

WAFEL-

KOEKEN

per pak

75

mm*
KAAS ^ifSi

M
500 GRAM VOOR ~

Groot blik

Fancy Pink

ZALM

van 229 voor

189

Jampot a 8 stu

KNAK-

WORST

van 125 voor

98

ks 2 x 200 gram

LEVER-

PASTEI

nu voor

125

Div. smaken

Geurts HUIS-

HOUDJAM 1

van 125 voor

98

2 blikjes

SOEP-

BALLETJES

voor

125

Bolletje

PANEER-

MEEL

pak van 55 voor

45

Groente en Fruit
BANANEN ^Q

per kg 9O

GROTE JAFFA SINAASAPPELEN -|AO

10 stuks 198

JAFFA SINAASAPPELEN O VI A
20 stuks C.49

GR APE FRUITS -MA
3 stuks llw

JONGE BIETJES ^^

per bos O\7

MALSE ANDIJVIE ^Q
L n ^m mmW

IMPORT SPERZIEBONEN 4^A

500 gram lU\/

PANKLARE SOEPGROENTE -ft

1 Cn nrnrw »^L«*i DU gram ^•'^^

PANKLARE WORTELTJES -. ̂

500 gram O\/

KUIKENSOEPPAKKET ^Q

van 129 voor \J\J

FRIKI HAANTJE O-IA
plm. 1100 gram O l\/

LITERBLIK DOPERWTEN «f C A
extra fijn slechts O\/

Unox 4 borden blik M f\

GROENTESOEP 105 elk 2e blik 49•• ^^^

WATTENSTAAFJES ftQ

pak a 100 stuks voor maar w O

ARDITA LUIERS OOA
groot pak a 45 stuks van 450 voor OOv/



Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij kennis
van de geboorte van onze
dochter

Maria Hemlrika
Wij noemen haar

HESTEK
A. L. Visser
B. H. Visser-

Donderwinkel
Vorden, 10 mei 1972
H. K. van Gelreweg 4

Voor de vele blijken van be-
langstelling, bloemen en
kadoos, ontvangen bij ons
l O-jarig huwelijk, betuigen
wij onze hartelijke dank.

G. Sarink
H. Sarink-Boschloo

Vorden, mei 1972
nminkweg 2

Voor de vele bloemen, ka-
doos en gelukwensen ter ge-
legenheid van ons 50-jarig
huwelijksfeest, zeggen wij
allen die daaraan hebben
bijgedragen, hartelijk dank.

F. J. Spijker
H. G. Spijker-

Steenman
Vorden, mei 1972
Ruurloseweg 17

Te koop: Jongensfiets, leef-
t i j d 10-12 jaar. Kettelerij,
Zutphenseweg 51, telefoon
1508

Te koop: 3 dragende geiten
3 juni aan de telling.
W. Vlemingh, E 63, Noor-
dink Hengelo G

Te koop: Z.g.a.n. kinderwa-
gen /wandelwagon in een en
reiswieg en looprek.
H. J. Winkelman, Delden-
sebroekweg 10, Vorden

Te koop: Halve ha hooigras
briefjes inleveren voor 29
mei a.s. om 6 uur bij
W. Bargeman, Almenseweg
46, Vorden

Te koop: Hooigras in drie
percelen plm. 5 ha. Briefjes
inleveren voor of op zater-
dag 3 juni. F. Mullink, Del-
densebroekweg 15, Vorden

Te koop: Prima dames
!-;><>rt rijwiel met rei n naat' .
Prins Bernhardweg 8

Zaterdag 27 mei a.s. hopen onze geliefde
ouders en srrootouders

H. EGfilNK

en
H. J. EGGINK-BEEFTINK

hun 40-jarige echtvereniging te herdenken.

Dat ze nog lang gespaard mogen blijven is
de wens van hun dankbare kinderen en
kleinkinderen.

Vorden, mei 1972
Het Jebbink 44

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in r a f <
restaurant „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit).

Wapen- en sporthandel

MARTENS
Zutphenseweg - Vorden

Te koop: 10 dekrijpe met
b+ ingeschreven Groot
Yorkshire beren. D. Lettink
Lieferinkweg 3, Vorden,
telefoon 05753-1526

Te koop of te ruil voor
2 CV 4: Een V W 1200 2'/2

jaar oud 42.000 km, Ie ei-
genaar. Wientjesvoortsew.
2, Vorden, tel. 05752-6647

Te koop:

Tomatenplanten
A. G. Breuker, 't Enzerinck
Vorden

Goed tehuis gevraagd voor
7 maand oud hondje lief
voor kinderen. Telefoon 1326
Burg. Galléestraat 48

Te koop: Opel Kadett 1970
38.000 km in prima staat.
W. Oortgiesen, Het Wieme-
Imk 41, Vorden

Te koop: Plm. % ha hooi-
gras. Briefjes inleveren vrij-
da.L; 26 mei voor 8 uur 's a-
vonds. Luesink ,folder-
horst" Vorden

JUWEEL

Verf waar u zo feilloos
mee schildert, ook al
hebt u 't nooit eerder
gedaan. Uw verfhande-
laar hééft Juweel verf l
Vraag ook naar die
leuke ballonnen en
kleurbladen voor de

Doe-het-zelf service

UITERWEERD
Ruurloseweg 35

Vorden - Telefoon 1523

Heden overleed, zacht en kalm, onze geliefde en
zorgzame moeder, behuwd-, groot- en overgroot-
moeder

(JERRITJEN RtHTERKAMF-KLEIN IKKINK
weduwe van G. J. Ruiterkamp

in de ouderdom van 86 jaar.

Ingen: W. H. Ruiterkamp
A. C. Ruitcrkamp-Pellenberg

Vorden: T. Ruiterkamp
M. J. Ruiterkamp-Korenblik
H. J. Ruiterkamp
H. Ruiterkamp-Groot Nuelend
G. H. Bargeman-Ruiterkamp
D. Bargeman

Hengelo G: G. J. Ruiterkamp
R. Ruiterkamp-Dimmendaal

Vorden: J. G. Rietman-Ruiterkamp
Joh. Rietman
Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 19 mei 1972
Wiersserbroekweg 6

De teraardebestelling hooft plaats gehad dinsdag
23 mei 1972 op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt bekend, d;i!
de raad dezer gemeente in zijn vergadering van
16 mei 1972 heeft besloten, dat een herziening
van artikel 23 van het raadsbesluit d.d. 25-8-1970
vastgestelde bestemmingsplan buitengebied 1970
wordt voorbereid.

Het voorbereidingsbesluit, alsmede het ontwerp
voor de herziening van dit bestemmingsplan lig-
gen vanaf 26 mei 1972 gedurende één maand ter
sekretarie voor een ieder ter inzage, gedurende
welke termijn een ieder schriftelijk bij de ge-
meenteraad bezwaren kan indienen tegen het
ontwerp.

Vorden, 16 mei 1972.

De burgemeester voornoemd,

Van Arkel.

GEMEENTE VORDEN
Wegens verhindering is er op dinsdag 30 mei a.s.

geen spreekuur van de wethouders.

Het gemeentebestuur van Vorden.

Sportief
met leuke gemakkelijke

vrijetijds-
kleding
voor zomer en vakantie

/

Wapen- en Sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg . Vorden

Jong Gelre
afdeling Vorden

:!e prijs provinciale toneeluedstrijd

IIEKOl'VOEKING

Een beeld van een man
A.S. ZATERDAG 27 MEI IN HET
NUTSGEBOUW OM 19.30 UUR

NA AFLOOP DANSEN

Weekend aanbieding!

FLANELLEN HEREN

PYAMAJASJES
diverse kleuren en maten

nu f8,95
UW ZAAK

WONING.NRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Bakkers-
vakantie

WIJ HEBBEN VAKANTIE VAN

MAANDAiJ 29 MEI TOT EN MET

MAANDAG 12 JUNI

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

VAN GRONINGEN, VORDEN

f£USIA BERNHMA HU8QVARNA MIHEWVA «DU

HUISKES
RIJDENDE SPE( I VAL/A A K

«lenionstruert :
ELNA
BERM N A
HUSQVARNA
RICCAR Europa

^H>-zags al voor

F 209.-
TE VORDEN, MARKT
VRIJDAG 26 MEI 17.30-19.15 t1 HR
RIIITRLO 19.30-21.00 UUR.
Naalden olie garens ook aan de auto

BON
Ik wil
al uw
tie op
Naam
Adres
Straat

L; r; KI L; uitgebreide prospektussen van
machines of vrijblijvende demonstra-

Stuurt u deze bon in gesloten envel. even op aan:

HUISKES
Hengelo O helpt allijd, ook met uw machine

ongeacht welk merk, belt u maar !

NED. RODE KRUIS
AFDELING VORDEN

De jaarlijkse kollekte wordt gehou-
den van

29 mei tot en met 10 juni
1972

Helpt uw Rode Kruis helpen en steunt het \ \ erU
met u\v gift.

Het plaatselijk komité:
W. ter Haar, voorzitter
G. J. Brummelman, sekretaris

Koop nu een

Esta
diepvriezer

voordeliger dan ooit
en nog voor (ƒ 50,— )
diepvries levensmiddelen
gratis !

Vrieskist 200 liter 519,— nu 469,—
Vrieskist 300 liter 729,— nu 049,—

Vrieskist 420 liter 869,— nu 769,—

„ Loodgietersbedrijf

| Wiltink
g^ Het Hoge 26 - Tel. 1656

Landelijk erkend gasfitter

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2 x 3, 3 x 4,
3 x 5, 4 x 6 enz. enz.

Maandag 29 mei a.s.

10.00-18.00 uur op het marktplein tegenover café-restaurant
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit)
14.00-15.00 uur bfl café De Boggelaar te Warnsveld
16.00-17.00 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Wind jacks (van klein tot de allergrootste maten en aller kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers (alle
kleuren), gaacapes, regenjassen, leren vesten (z. mouwen), tropenschoe-
nen tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en khaki),
dekens, Marine-truien, sokken, brandweer- en politiejassen (waterdicht),
rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken en -jassen,
kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, R.A.F.-
broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders) van ƒ 7,50
tot ƒ 15,—, melk jassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens voor ƒ 12,50. Originele dubbele jasjes, waterdicht, flzer-
sterk, voor vanaf ƒ 18,50.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bfllen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppen-sets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoe-
nen, maten 32-40 voor ƒ 14,50. Hoge bruine jongensschoenen, maten
28-39, vanaf ƒ 79,75. Hoge bruine schoenen, maten 38-50 ƒ 23,50.
Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines
per meter.

Fa W. Veenstra & Zn -

enz. 75 et

Telefoon 1451 ENORME KEUZE

2 FLESSEN SPAR UP OF COLA 138

BLIK Sl'AK UKOKNTKSOEI» v ; in 79 voor (.9

500 GRAM JONGE KAAS 2«X

500 GRAM ri'l 'R HAGELSLAG lXr>

3/4 I'OT APPELMOES van 75 voor 68

PAK BRINTA . van 94 voor 79

FLES MOUSSERENDE WIJN van 210 voor 188

LITKKSKLKS W I N N E R KOFKIEMELK I I ! )

l'A K SPRITSSTUKKEN van 103 voor H9

500 GRAM MELK HAGELSLAG ... van 167 voor 157

150 GRAM TONGEWORST !»!!

200 GRAM BOTERHAMWORST 69

REMMERS
DE SPAR1

KOPEN BIJ'DF SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

SUPERMARKT

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Vele tevreden klanten zeggen steeds
maar weer, voor schoenen . . .

Schoenenhuis
Jansen allicht!
Geweldige sortering - Verrukkeli jke, n indot in ten en

wat belangrijk is: betaalbare prij/.en !

SCHOENENHUIS JANSEN
BIJ LI Cl K EN BERT

De zaak voor de jonge mensen
die tracht te voldoen aan ieders wensen

SCHOENEENHUIS JANSEN
Dorpsstraat 34 - Vorden



Itfetn ̂
Jiet*tnoeft

ECHTE BAKKER

HOF
Vorden - 't Hoge 24
Telefoon 1394

wel k® 01»
KIJK/KOOPAVOND

Vanwege de sluiting van de dicpvrieskluis by Oplaat,
hebben wy een kijk/koopavond gepland.

Gaarna nodigen wy ook andere belangstellenden in

diepvries, koelkasten wasaufomafen en
vaafwassers

uit op:

dinsdag 30 mei a.s. 's avonds 8 uur bij
café Eyke/kamp (Medler) Ruurloseweg
Vorden.

Y.L.C.

„DE GRAAFSCHAP
afdeling Welkoop-landbouwwinkel

Hengelo G - Linde - Ruurlo - Vorden

"CONCORDIA"
Hengelo (Gld)

Zondag 28 mei

BELCANTOS
OP VELER VERZOEK:

ZATERDAG 27 MEI A.S. WEER

bal voor gehuwden

MET „THE FLAMINGO'S"J J

aanvang 79.00 uur

voor faf e/reservering f el. 05753-7467

SIMCA 1301 SPECIAL
De sportieve aristocraat. Fraai van lijn, luxueus interieur, zeer verzorgde

afwerking tot in details. Een chique, vierdeurs reis- en familiewagen die
op gedistingeerde wijze opmerkelijk sportieve prestaties kan verrichten.

Met een 70 Din pk motor die met typisch Frans vernuft is geconstrueerd
om hoge kruissnelheden te ontwikkelen bij een zeer laag benzineverbruik.

Kortom: een prestigewagen met
bijzondere eigenschappen.
Maak nu eens
een proefrit
en oordeel

zelf!

Autobedrijf T RAGT E R
Zufphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 05752-7256

LEVI'S FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

Wapen- en Sporthandel

sleedt <loeltreffendl

Zutphenseweg . Vorden

FNOP erkende rijschool

W. C. Teger
RUURLO - Stationsstraat 18 - Tel. 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128!

Ook opgeven voor lessen bij

B. HENDR/KSEN

Noord ink E 62a, Hengelo Gld.

Wij zijn ruim gesorteerd in

bikini's en
badpakken

feuke dessins en

voordelig in prijs

UW ZAAK:

m
mm}m
m

Gezocht voor direkte indiensttreding als

BASSIST
van de

THE ERUPTION
I n l i c h t i n g - u telefoon 05753-1206

Sportieve
swemshorts
en -slips

nieuwe modellen en kleuren

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend l

Zutphenseweg - Vorden

OPBOUWSERVIEZEN

GERO CASSETTES

ruime keus

. GEBR.

f BARENDSEN
Zutphenseweg - Telefoon 05752-1261

DERKING AUTO's
\ i m 100 LS
PEUGEOT 504
CHRYSLER 160 GT
VAUXHALL VICTOK
VAUXHALL VIVA
OPEL KADETT Coupé
OPEL KADETT
FIAT 600
FIAT 600
FIAT 850

V W 1600 Tli.

VVV 1300
VW 1300
VW 1300
V\V Pic Up dubbel
V W 1300 Automaat

1970 HAF 33
1969 DA F 33 bcstH
1972 DAF 55
1968 I) Al 55
1970 DM I I
l !)<><> MORRIS 850
1970 MORRIS 1100
1967 RENAULT R 10
1970 RENAULT R 4
1969 SIMCA 1100 GL
1968 SIMCA 11(10 GLS
1966 SIMCA RALLY
1967 SI M ('A 1000
1971 SIMCA 1301
1969 SIMCA 1501 Special
!9fiS SIMCA 1100 Tourist

1969
1972

1969

1971

1970

1968

1969
1971

19«8

1970

1970-1971
1970

1970

1970

3 maanden garantie, Inruil mogelijk

Barchemseweg 45 - Ruurlo
Telefoon 05735-7618

\

R TUIN
ENDEN
HENDRIK-JAN
DE TUINMAN

Een juweel is deze
PLANTENSCHAAL
JUWEEL,

Fraaie vormgeving.
Geheel van stootvaste
kunststof.
Schaal en voet verbonden
door speciale patent-
sluiting.
Bovendiameter 50 cm.

van 13,90 voor O 90

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Voor diverse werkzaam-
heden zoeken wij nog

JONGE DAMES

CONFECTIEBEDRIJF

AMMERS
Raadhuisstraat 18, Vorden
telefoon 05752-1971

Voor uw auforij/essen naar

Y.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. Hilferink, De Boonk S!)

telefoon 1619

Opgave ook bij:
G. J. Buunk instrnkteur, tel. 19(if>
Autobedri j f A. G. Tragter, tel. 12515

WILT U STRAKS MET DE

OLYMPISCHE SPELEN

GRAAG KLEURENTELEVISIE HEBBEN ?

BEGIN ER NU
VOOR TE SPAREN!

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroariK en alle bankzaken

Telefoon 05752-1888 - Ruurloseweg 21 - Vorden

Telefoon 05754-514 - Dorpsstraat 9 , Wichmond



Donderdag 25 mei 1972

Tweede blad Contact
.'{:><• jaargang I10<

OPOWWEÜW

Volleybal
Bij de heren 2e klasse is de titel naar het Vordense
DASH l gegaan door een zege op Hansa 6 dat gevaar-
lijk onderaan zweeft. WIK uit Steenderen dat de Vor-
denaren steeds dicht op de hielen zat, blijft waarschijn-
lijk tweede omdat zowel Hansa 5 als Bruvoc 2 te ver
achter staan. De Bruvoc-reserves wonnen weliswaar
van Hansa 7 met O—3 maar de afstand blijft te groot.

Bij de heren 3e klas hadden de beide kampioenskandi-
daten een vrije dag. Harfsen won van Hansa 9 met
3—O terwijl Voorst de wedstrijd tegen Valto 3 met 2—l
won. DASH 3 staat hier op een vierde plaats.
Bij de dames 2e klas is de spanning verdwenen daar
DASH l de titel behaalde. Er wordt nog wel strijd ge-
leverd om de tweede plaats waarvoor Hansa 2 zich kan-
didaat stelde door een 2—l zege op Valto 2.

Bij de dames 3e klasse is in tegenstelling tot de andere
klassen de spanning ten top gestegen. Voorst dat de
leiding heeft maar de kompetitie er op heeft zitten,
wordt op de hielen gezeten door DASH 2. Weliswaar
wonnen de Voorster dames met O—3 van Hansa 5 maar
het Vordense zestal behaalde de volle winst tegen Bru-
voc 2. DASH kan nog deze week kampioen worden als
men de wedstrijd tegen Valto 3 wint. Ook DVC dat nu
met 0—3 zegevierde over Hansa 6 heeft theoretisch nog
een kans om aan de leiding te komen maar dan moet
DASH alles verliezen, wat niet waarschijnlijk is.

Damrubriek
In deze rubriek wil ik aan de Lochtenberg-variant eni-
ge bekendheid geven. Gedurende zijn leven (de heer
Lochtenbarg was een sterke hoofdklassespeler van Ge-
zellig Samenzijn te Amsterdam) wilde hij daarvan niet
horen om begrijpelijke redenen. Legio spelers zijn van
deze variant het slachtoffer geworden. Met buitenge-
wone handigheid wist Lochtenberg het spel te bren-
gen zo hij dat wenste te spelen meestal ging zijn te-
genstander hier vlot op in. Lukte het hem, dan was er
in de regel een tweetje in de wacht gesleept. Hier volgt
het spel verloop:

Wit
1) 31 27
2) 33—28
3) 28x19
4) 39—33
5) 33—28
6) 28x19
7) 44—39
8) 27—22
9) 36—31

10) 32 27 enz.

Zwart
17—21
19—23
14 x 23
10—14
5—10

14x23
10—14 ?
18x27
27x36

Ons nieuwe probleem:
Zwart 3 schijven op: 8, 34 en 40.
Wit 2 schijven op: 17 en 45 en dam op: 31.
Oplossingen zenden naar W. Wassink, Horsterkamp l
of H. Wansink, Prins Bernhardweg 15, Vorden.

De oplossing van ons vorige probleem:
Zwart 3 schijven op: 23, 24 en 27.
Wit 4 schijven op: 34, 37, 38 en 44.

Wit Zwart
34—30 24 x 35
38—33 en zwart staat vast

Goede oplossingen ontvangen van: H. Grotenhuis ten
Harkel en J. Masselink.

Voetbal
SI'ORTDAG PUPILLEN VV VOKDEN
De sportdag voor de pupillen die zaterdag werd gehou-
den, is bijzonder goed geslaagd. Het prachtige weer
heeft hierbij een grote rol gespeeld. Slechts de zeer
geringe belangstelling van ouders of andere familiele-
den liet te wensen over.
In totaal werden er 9 spelen gehouden. De jongelui
waren onderverdeeld in drie leeftijdsgroepen. Voor elke
groep waren er per onderdeel 4 prijzen te verdienen.
De mededeling dat deze sportdag het volgend jaar
weer zal plaats vinden werd door de pupillen met ge-
juich begroet.

BUITENLANDS
GELD

reisverzekeringen

BONDSSPAARBANK

NUTSSPAARBANK
DORPSSTRAAT 15

VOETBALPROGRAMMA
VOETBALVERENIGING VORDEN

De wedstrijden voor de tweede ronde om de GVB-be-
ker welke zaterdag 13 mei werden afgelast, worden nu
zaterdagmiddag gespeeld. Dit betekent dat Vorden l
afdeling zondag uitkomt tegen Harfsen en Vorden' l
afdeling zaterdag tegen Sp. N a f e 4.

Motorsport
GRAAFSCHAPRIJDERS ™

De eerste onderlinge wedstrijd tussen de crossers van
De Graafschaprijders tegen Hamac uit Harfsen is in
een overwinning voor het Vordense team geëindigd.
In de A-klasse werd Jan Oosterink eerste 2. J. Klein
Brinke Vorden; 3. R. Elling Vorden. Wat betreft de
clubpunten werd Vorden l met 88 punten tegen Harf-
sen 72 punten.
In de B-klasse werd G. Wentink Vorden winnaar; 2.
W. Veenstra Vorden; 3. H. Korenblik Harfsen. Ook in
deze klasse werd Vorden met 143 punten winnaar.
Harfsen behaalde 109 punten.
De volgende wedstrijd wordt op 7 juni op het circuit
Delden gehouden.

Touwtrekken
De touwtrekvereniging Vorden beschikt in de 640 kg
A-klasse over een uitstekend achttal. Op het vierde
bondstoernooi op Tweede Pinksterdag gehouden waar-
van de organisatie berustte bij de TTV Vorden, wisten
de mannen van J. Knoef alle kandidaten resoluut van
zich af te schudden. Ongeslagen werden zij winnaar en
dat betekent meteen in het algemeen klassement (na
vier toernooien) een fikse voorsprong.

Geen wonder dat de TTV Vorden in ,,de bakermat"
van de touwtreksport op het bekende terrein bij het
clubhuis te Medler voor een voortreffelijke organisatie
had gezorgd. Faktoren' voor het slagen van dit jaar-
lijkse evenement waren ook het fraaie weer, de hon-
derden toeschouwers, de grote deelname van 18 clubs
en de sportieve wedstrijden.

Bekveld, tot voor kort nog lang niet kansloos in de
A-klasse, had een off-day en moest zelfs punten kado
geven aan Vorden, Zieuwent, Enter en Noordijk. Het
team van Ketels uit Zieuwent wint elk toernooi aan
kracht en bereikte nu een fraaie tweede plaats. Holten
en Enter kwamen gelijk met 7 punten, Noordijk kreeg
er 4 mee terwijl Achilles nog 3 punten kado kreeg om-
dat Enter te laat arriveerde.

In de B-klasse leverden Heure en Bathmen een ge-
weldige strijd. Bathmen dat in voorgaande toernooien
steeds eerste werd, moest nu deze plaats delen met de
Borculoërs (beid enhadden 14 punten), Oosterwijk ging
alleen tegen Bathmen en Heure „voor de bijl" en werd
eervol tweede met 12 punten. Velswijk en de Beltrum-
se Bizons waren verrassend goed. Vooral de Bizons
beiden kregen 10 punten mee.

Als vanouds ontspon zich in de C-klasse een fel ge-
vecht tussen Eibergen en Vorden. Weer werd de Ei-
bergse ploeg (na een beslissing) winnaar. Houvast
uit Nettelhorst mocht met haar derde plaats tevreden
zijn.
Op zondag 28 mei a.s. wordt het eerstvolgende bonds-
toernooi gehouden voor de catch, 720, 560 en jeugd-
klasse in Eerbeek. De organisatie berust bij de TTV
EHTC In het kader van de vriendschappelijke uit-
wisselingen met buitenlandse ploegen zal daar een
achttal uit het Zwitserse Engelberg te gast zijn. Deze
ploeg zal buiten mededinging meetrekken in de 560
kg klasse.

De heren l van Vorden hebben ook de tweede kompe-
titiewedstrijd verloren in de 4e klas KNZB en wel te-
gen Wijhe. De wedstrijd werd gespeeld in Deventer.
WZC toonde zich in deze ontmoeting technisch de be-
tere ploeg en was over het algemeen ook sneller. In de
eerste speelperiode liep Vorden al gauw een 2--O ach-
terstand op alvorens Eggink kon tegenscoren met een
afstandsschot 2—1. In de tweede periode waren er kan-
sen voor beide teams. Bij Vorden zochten Parmentier en
Gotink het doel op de verkeerde plaats. Ook WZC was
weinig gelukkig met haar schoten als was doelman
Ter Heurne éénmaal kansloos bij een schot van de
midvoor 3—1. In de derde speelperiode werd het al
gauw 4 1. Toen bij Vorden Sikkens het water werd
uitgezonden was het voor WZC een koud kunstje tot
5—l uit te lopen. Eggink zorgde voor 5—2. In do
laatste speelperiode probeerde WZC door vertragend
s ; u l de verkregen voorsprong te konsolideren. Dit
kwam hen bijna duur te staan want Vorden zocht gre-
tig de aanval hetgeen resulteerde in doelpunten van
E s;.«.vink en Parmentier 5- 4. De tijd was hierna voor
Vorden te kort om alsnog een gelijkspel uit het vuur
te slepen. Niettemin was de WZC-overwinning volko-
men verdiend.
Uitkomend met vier aspiranten waren de heren 3 v ; in
Vorden volkomen kansloos tegen de Berkelspringers uit
Almen, he t werd een 8 0 nederl;i;i;;.

TENNIS EN BADMINTON
RACKttTS EN

SCHOENEN

DAMES- KN I1EIIEN-

SHORTS

ia terienka, helanca en

katoen

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds <ioeltreffendl

Zutphenseweg Vorden

•^^

Voorjaarsvergadering

voetbalvereniging Vorden

K A N T I N E . A
r> ,Jl NI IN DK

20.00 U1TR

AGENDA:

1. Opening.
2. Notulen.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Begeleiding seniorenelftallen.
5. Verkiezing junioren- en pupillenkommissie.
6. Voorstel kontributieverhoging senioren.
7. Training.
8. Sluiting.

Het bestuur

ORIËNTERINGS-

AVONDWANDELING

LINDE
op zaterdag 27 mei a.s.

Start om 20.00 uur, opgave

vanaf 19.30 uur bij café

Van Asselt.

/aklaiiiiuiru meenemen s.v.p.

Kommissie Volksfeest Linde

Maandelijkse premiebetaling
voor uw autoverzekering

met no-claim korting tot 40 procent.

Bestaande no-claim nemen wij over
premie vanaf ƒ 17,50 per maand.

Hebt u ook al aan uw reis- «-n
tagageveraekëriBg gedacht
c» u\v caravan?

Informeert u eens bij

C. DEKKER
Storm van 's-Gravesandestraat 7, Vorden
Telefoon 2165

Voor al uw verzekeringen en
financieringen en hypotheken

A.s. zaterdagmiddag, aanvang 16.00 uur

VORDEN l afd. zondag
HARFSEN l

VORDEN l afd. zaterd.
SP. NEEDE 4

BEKERKOMPETITIE

Hout...
bron van
gezondheid!!
Masserende
voetbedden. ,:?

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

Even
noteren!

Onze afdeling

winkel heeft nu

een eigen

telefoonlijn

bel 2124
en u heeft ons
rechtstreeks

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

GEVRAAGD:

MEISJE
VOOR KANTOOR

in bezit van MULO- en t y p < M l i p l n m ; i . .

L ie fs t met enige kantoorervaring.

UNIFORMBEDRIJVEN

Postbus 10 - Keyenbor^

Telefoon 05753-1641 . Na kantoortijd 1864



TOELEVERINGSINDUSTRIE
Productontwikkeling en fabricage van
electrotechnische en fijnmechanische apparatuur.
In ons bedrijf in Groenlo zijn nog steeds funkties vakant voor NIKT t e c h n i s e l .
schoolde medewerksters. Deze nog „open" plaatsen /ien wij graag bezet door

die handig en nauwkeurig zijn
' en de wil hebben om te werken.

Momenteel zijn reeds meer dan 40 meisjes in onze ateliers werkzaam. Zij kunnen u
vertellen dat het werk uitermate geschikt is voor vrouwenhanden.
Ongetwijfeld hebt u vragen over de verdiensten, de sociale voorwaarden, de werk-
sfeer, etc. Kom dan gerust vrijblijvend even praten of bel ons even onder no 05440-2 !<>:.>
voor een afspraak, eventueel bij u thuis. U kunt ook 's avonds terecht bij onze perso-
neelschef, de heer Rootinck, telefonisch te bereiken onder no. 05440-2285.

N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek

NEDAP - GROENLO
Postbus 6 Oude Winterswijkseweg 7

H.H. LANDBOUWERS
wilt u de hoogste prijs
voor uw
NUCHTERE
VAARS- OF
STIERKALVEREN
dan naar

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

Te koop gevraagd: /older-
opraknlngeh. Kasten, kis-
ten, kabinetten, klokken,
goud en zilver en boeren-
antiek. Maas Hengelo G
telefoon 05753-1637

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN
f G. W. Eijerkamp

Vorden
tel. 1386

DAN BELLEN

Schildersbedrijf van der Wal b.v.

Overhemden reparatie
Vernieuwer, van
boorden en
manchetten

i-ooman Vorden
Jongen van 16 jaar biedt
zich aan voor vakantiewerk
telefoon 1859

ONS STRIPVERHAAL DEEL 23 — 25 MEI 1972

HET BISON DUEL
... zich hdrdmhkis lezende verdere aaiiles van
spoor wezen, dj&ortocht Vdn farmers en de vesti-
$m vdn n mi e nederzettingen. Daarom heeft
generaal Sherktani'in hoofdkwartier inForthwes
om een veldtocht t&endelüodHuiden te tesinnen!

Pe speculanten komen in actie l Ve
leveranties bereiken nooit hun doel, de
Indianen ondervinden niets anders dan
bedros! De Indianen verzetten..:

hiermee te maken
heb!

Pe seneraal heeft üfoennodtë)
die het land kennen! H'j
heeft ie in Leaven-
NOrtH laten 2oe
ten. M laat nu
overalrondver-

Mui AM DACHT OOEP M ÖEHERMl
6HERÏMH HAP HEMNOPiG EH
PAftROM VERTROK H'jPE VOLöENPE
PAO HAAR FORT LflRNEy t WAAR
VOLGENS 5ALTONPE GENERAAL
VERBLEEF.

TWENS Z'JN RjT ONTMOETTE H'j
MEERDERE MALEN COMANCHEN
P'lE V AH HET H00R P E H H m
OKMHWA TROKKEN...

Vt TOCHT VERLIEP NIET
ftLT'JP EVEN RUST'IÓ.

...ENHETOEBEURPE VAMMT
PE 5/OUX, CmWHHES ENCEROM
HEM VRiENPSCHAPPEL'M TEGEMOET
H W AMEN O F...

2ICHOPENLW VMNPI6TOONDEN.

VERBiriERD VIELEN PE MfiNEN
iEDtfóENflANPiEZiCHOP HUN
6EB/EP VERTOON PE. CoPV WflS
VOORZ'JN EIGEN VÜUGHEiP
m H ÓEPWONOEN ZICH VftN
Z'JN REVOLVER Of 6EHEER TE
BEPtENEN. EN DAN OPEEN PAG...

Gedichten
'Uut de olde doos'

KLANDESTIEN ?
Historisch

- 't Was spiegelglad, un wek of wat geleeën
Het busverkeer was bi'jnao stopgezet
Eén enk'le bus uut afgeleagen plaetskes
Nom hier en daor nog wel wat mensen met.

De jeugd had schik, dat kon i'j wel begriepen
Niet naor de school, een extra vri'je dag
Geen reptities, waor ze bang veur waren
Eén dag geen dwingend oog, dat alles zag

Een edel drietal van zo'n zestien winters
Hef helemaol geen moeite meer gedaon
Um al die gladheid moedig te trotseren
En netjes naor de schole toe te gaon

,,Heel vreemd", zei streng die dag de directrice
,,dat juist dat drietal hier vandaag ontbreekt
Jao vremd, was et, dat vonnen ok de and'ren
ze kwammen ens niet uut dezelfde streek

Mor niemand wol ze openlijk verraojen
Al hadden ze 't met eigen oog gezien
Dat ze mor zo een snipperdagjen nommen
Al was et dan heel duud'lijk ,,klandestien".

Mor toen 't geval al bi'jnao was vergetten
Geen mens meer an de spijbelaarsters dach
Kregen ze lest van Sint en Piet een briefken
Met d'inhold: Weet dat Spijbelen niet mag.

Mor goed dat Sint dat duud'lijk hef geschreven
Zo dat et eed'le drietal et now wet
Want anders waren ze now vast weer weg gebleven
Met reajen? jao wi'j hebt waterverlet.

LET OP!
Nu is I n - t de t i jd om uw t u i n t l . je) in

orde te maken

KWEKERIJ
HUBERS-BAAK

Ook uw Jidres voor

KOOL- EN PERKPLANTEN

Wij hebben p n i e h t i g i > soorten

GERANIUMS

Telefoon 05754-406 - Baak
Ook voor handelaren

5850,—

MOTOREN
Nieuw uit voorraad leverbaar:

Yamaha 650 XS 'l
Yamaha 200 CSE 5
Dueati «50 DESMO
Jupiter «50 2 eyl.

Ingeruild:
KSA LightuiiiK «50 ee
Yamaha DS 7 250 ee
Triumph Bonneville «50 ee
Norton 650 cc
Norton «00 ee y.eer mooi
Norton (iOO Special

I n r u i l Financiering - Verzekering
Dealer van: Norton, Yamaha, Dueati

ENGBERS MOTORS
\Y:issinkbrink\veg 2 - /elhem - Te le foon 181!)

VELE ONDERDELEN
OOK LEVERING V A N ELK
GEWENST MERK
MOTORRIJWIEL

H7!>5,—

2000,—

1JI7I
1964
1965
1 96:5
1957

Zomerse
JAPONNEN

k u n n e n wij u tonen in : i l l e n i j i t . c n en

prijzen

REEDS VANAF 17,50

KOMT VRIJBLIJVEND Z I K N

H.LUTH
Nieuwstad 4 - Vorden

Telefoon 05752-1396


