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Meikevers
't Was vanmargen iets later as anders toen ik met de
fietse van huus ging. Dat kwam umdat de vrouw ok

v rog wakker was en zei: 'laow eers maor etten'. In
d'n enk kwammen mien de auto's van mensen die
naor eur wark gingen al achterop, zoodoende mos ik
de kante van de weg hollen en uutkieken dak neet op
de rand an 't schraggelen kwamme.
Inens ree ik de bami in, stappen af en leep een paar
trad weerumme. Jao. ik hadde et goed ezien, op de
weg krop een meikever! Ik wette niet wanneer ik die
veur et laatst ezien hebbe, en dach dat ze die alle-
maole doodespuit hadden . . . . Met een soort heim-
wee hek d'r vaake an edach, die meikevers hebt in
onze kinderjaoren heel wat te beduujen ehad. Zoo
gauw at d'r kevers waren, begon op schole d'n handel
en vuulen wi'j ons as echte veekooplppj. De eersten
waren, net als bi'j de gruunte. et duurste.
Twee of drie kneupe, werd dan al gauw éne veur 'n
knoop, twee veur een knoop; et leagste wat mien
heugt was twaalf twaalf veur éne knoopp. In dat jaor
waren d'r vuile meikevers en zat de handel op de
konte. En d'n duursten dak nog wette, brach een cent
op! Dat was onderweg, een sjofel kearltjen kwam ons
achterop. Hi'j kwam uut de stad naor at e zei. 'Jon-
ges, hebt i l u u j nog een meikever'? vroeg e. Jao, Hen-
drik had d'r bi'j geluk nog een paar. De meikevertied
was zoowat veurbi'j. 'Wat moj d'r veur hemmen'?
Ene knoop, zei Hendrik. 'Een cent', is dat ook goed?
Wi'j spitsen de oore en Hendrik wier d'r haos ver-
leagen met. Een cent veur een meikever, dat was ge-
woon afzetteri'j! 'Jaowel, maor een knoop is ook wel
genog'. Ik hebbe gin knoop, hier hei'j een cent, ik wil
zo'n dink hemmen veur de kinder. Toe hef Hendrik
de cent maor anepakt.

Geliek had e vonnen wi'j. 'Wat zeien ze in huus wel',
vroegen wi'j dn' anderen margen. Zin moeder had
et eerst neet vetrouwt en de cent secuur bekekken.
'Jao. had ze ezegd, 't is toch een echte cent', en um
toen in et kabinet opeborgen. An een eigen spaorpot
was Hendrik nog neet toe . . . .
H n now trof ik dan weer zo'n meikever, net zoo ene
;is u-;,pr wi ' j in onze schooljaoren zoo druk met waz-
zen. Den krop hier maor zoo rond waor de auto's
joegen. Den verongelukt hier, dach ik, ik nem um
met. Met et opkriegen zag ik pas dat 't d'r twee waz-
zen, éne gewoon, den anderen wat kleiner en een bet-
jen blauwachtig. Zie wazzen, zoo et lek, op de hu-
weluksreis, zoodoende hak d'r maor ene ezeen.
'Nog mooier', dach ik die kunt bi'j ons in et holt
wel wieder vokken. daor is veurlopig nog plaatse ge-
nog. Tk hebbe ze beide in 't brillendeusken edaon.
daor konnen ze wel zoo lange inzitten.
In huus wok de vrouw verrassen. 'Kiek es wak nier
hebbe'. zei ik. Veurzichtig dei'j ik et deusken los.
Leug! Gauw de tesse nao'evuuld. niks te vinnen! Ze
wazzen mien ontsnapt! Jammer dach ik, ik hadde et
zoo goed met ze veur. Maor dat konnen zi'j ook neet
wetten. Ik hope, dat ze zich weerevonnen hebt, ze
konnen et, zoo te zien bizonder goed met mekare
vinnen . . . . d 'n Oom

Avondwandeling
in Linde met 39 deelnemers
Voorafgaande aan het meer dan 'n eeuw oude Volks-
feest in Linde worden elk jaar enkele oriënterings-
avondwandelingen gehouden. Het slechte weer was
ditmaal spelbreker; toch kwamen er nog 39 wande-
laars aan de start bij café van Asselt.
De totale lengte van de tocht was 8 km die voerde
'angs Spekop, Zelle, Vostert en de Vosheuvel. De
deelnemers moesten ook nog 2 vragen beantwoorden
'hoe lang was de wandeling' en 'het hoeveelste volks-
feest in Linde wordt dit jaar gehouden'.

De uitslagen waren: l Gebr. Lenselink, 2 G. Ruiter-
kamp, 3 Groep Alfons Nijenhuis, 4 Groep Lebbink
Poedelprijs was voor Groep Peter van Asselt. De
verst komende groep kwam uit Zutphen. Ongeveer
ccn week voor het Volksfeest (22 en 23 sept.) zal nog-
maals een wandeling plaats vinden, waarbij men op
beter weer rekent!

SOLfi m
Z I L V E R W I T E D E L S T A A U

KOERSELMAN CASSETTES

zwarte grijze wollen herensjaal. waterpas, blauwe por-
temonnaie met knipsluiting en inhoud, 3 bankbiljetten
/i l veren halskettinkje met penning waarop 'geen pe-
n ic i l l i ne ' , bruin snede etui waarin een pijp en tabak,
zwarte damesfiets met dubbele tassen merk 'Empo',
l groene kinderportemonnaie m. knipsl. en inhoud,

2 ringsleutels en een steeksleutel.
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot het
groepsbureau der rijkspolitie, Raadhuisstraat 5 te Vor-
den, telefoon 05752-1230.

Prachtig

sukses !

Unicum bij volleybal:
Dash heeft drie kampioenen in l seizoen!

De volleybal vereniging Dash uit Vorden zal het sei-
zoen 1971-1972 ongetwijfeld als een unieke mijlpaal
in haar historie memoreren. Deze week gelukte het
Dash 2 om de titel te behalen in de 3e klas dames
van de afd. Deventer-Zutphen in de Nevobo kom-

petitie. Dit feit is uniek omdat reeds eerder 2 teams
van Dash de kampioensvlag hesen, te weten Dash l
dames Ie klas en Dash l heren 2e klas.

De titel werd behaald in de ontmoeting tegen Valto
3 uit Eefde. De setstanden waren 15-4, 15-11 en 15-0.
Namens het distriktbestuur overhandigde de heer van
Savoyen de kampioensvaantjes, terwijl mevr. v. Houte
namens Dash bloemen aanbood. Het kampioenschap
werd 's avonds in de Rotonde verder gevierd.

Ledenvergadering
Werktuigenvereniging Medo Medler-
Linde nam afscheid van voorz. Waarle

Na ruim 23 jaar, vanaf de o^Pichting, de voorzitters-
hamer te hebben gehanteerd, heeft de heer A. F. J.
Waarle in Vorden afscheid genomen van de Medo.
Fn verband met bedrijfsbeëindiging en z'n vertrek van
Kranenburg naar Vorden legde de heer Waarle zijn
funk t i e neer.

Op de alg. ledenvergadering dinsdagavond in zaal
Eykelkamp sprak waarnemend voorzitter Gotink
waarderende woorden tot 'Teuntje Waarle' zoals hij
veelal wordt genoemd. U hebt vanaf de oprichting
de vereniging als voorzitter geleid, aldus de heer Go-
tink. die nog memoreerde hoe op 4 mei 1949 de Me-
do ten huize van de heer Knoef werd opgericht en
waarbij de heer Waarle de naam bedacht Medo (Me-
chanisatie door Organisatie). Hij dankte hem voor z'n
vele belangeloze werkzaamheden, waarna de schei-
dende voorzitter met algemene stemmen tot ere voor-
zitter werd benoemd.

GUNSTIG JAAR

De heer Gotink zei in zijn inleiding dat men nu opti-
mistischer kan zijn dan voorgaande jaren. Er is ge-
lukkig weer winst gemaakt en deze tendens lijkt zich
voort te zetten. De opbrengst der weilanden is heel
wat beter dan anders: er wordt veel gras ingekuild.
Belangrijk is ook dat nu al meer dan 100 ha met mais
is ingezaaid, welke dient als veevoer.

JAARVERSLAG

De heer Daatselaar van het boekhoud buro der ABTB
in Groenlo zei dat er winst was gemaakt (f 2606,87).
Ongunstige tendens in voorgaande jaren lijkt te zijn
doorbroken. De opbrengst van werkzaamheden be-
droeg f 75.392.68, de vereniging beschikt over ruim
40 werktuigen die een waarde hebben van f 210.928,-
Tn 1971 werd hierop afgeschreven f 17.643,98 de
boekwaarde per dec. 1971 bedroeg f 72.118.- Medo
telt 48 leden, met een gezamenlijke oppervlakte van
500 ha.

BESTUURSVERK1EZ1NG

Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende leden
Oortgiesen en Voskamp herkozen. De Medo heeft al
enige tijd een samenwerkingsverband met de werk-
tuigenvereniging in Ruurlo. Besloten werd om geza-
menlijk 2 eenrijige maishakselaars en 4 zelflossende
wagens aan te kopen. Het bestuur werd mandaat ver-
leend met een krediet van de bank tot f 20.000,-.

Tegen het bestu u rs voorstel om de telefoon bij de
loods in Linde buiten gebruik te stellen werd door
verschillende leden bezwaar gemaakt, omdat men dan
vooral in de morgenuren de machinisten niet meer
bereiken kan. Besloten werd om het toestel er dan
maar te laten. Wel werd de leden geadviseerd de ma-
chinisten ook thuis te bellen hetgeen een vlotte afhan-
deling ten goede komt.

Geslaagd
Dinsdag 30 mei slaagden onze plaatsgenotes mej. G.
H. Rouwenhorst en mej. G. H. Arendsen voor het
VOC Modinette diploma. De dames werden opgeleid
in konfektiebedrijf Lammers.

Vergadering
De voetbalvereniging Vorden belegt 5 juni haar voor-
jaarsvergadering. Er komt o.m. aan de orde een voor-
stel tot kontributieverhoging senioren, verkiezing ju-
nioren en pupillenkommissie. alsmede begeleiding der
seniorenelftallen. Jaarvei^^en, bestuursverkiezing
etc. komen in de najaarsvergadering aan de orde.

AL UW TEXTIEL

*£ l "O TOT 40%
GOEDKOPER!

Goederenhandel

DERKSEN
Hummeloseweg 30 - Hoek Rondweg
Hengelo G. - Telefoon 05753-1884

PvdA
Redelijke belangstelling voor
'Wens in-Klaag in'
Donderdagavond hield de afd. Vorden van de Partij
van de Arbeid weer een zgn. 'Wens in-Klaag in' in
zaal Eskes. De bedoeling van een dergelijke bijeen-
komst is, dat de ingezetenen hier nadere adviezen en
informatie krijgen betreffende wensen en klachten die
onder de bevolking leven.
Drie raadsleden mevr. v.d. Heide-v.d. Ploeg, de heren
Bosch en Koerselman, alsmede enkele bestuursleden
stonden de vragenstellers te woord en gaven, zover
mogelijk, direkt advies en zegden toe de klachten en
wensen verder te zullen uitzoeken om te trachten tot
een oplossing te komen.

Enkele inwoners zouden gaarne zien dat aan het sin-
telwegje tussen Burg. Galléestraat en de Timpe een
andere benaming zou worden gegeven, dit in verband
met de huisnummering. De stoep voor 't postkantoor
loopt nogal schuin op. Enige bejaarden zouden gaar-
ne zien dat hier een leuning aangebracht werd, zodat
het postkantoor gemakkelijker 'bereikt' kan worden.
Ook waren er klachten omtrent het ophalen van grof
huisvui l . Het blijkt dat hier en daar alles niet wordt
meegenomen.
Sommige ouders vinden het nogal een handicap dat
de scholen in het dorp tegelijk om 12.00 uur uitgaan
met fabrieken enz. De kinderen komen dan midden
in de drukte terecht. Gevraagd werd te onderzoeken
of er een mogelijkheid is dat de scholen bv. om tien
minuten voor 12 uitgaan.

Voorts drongen vragenstellers er bij de bestuurders
van de PvdA op aan, nogmaals kontakt met B&W op
te nemen over de kwestie toneelakkomodatie en open-
bare leeszaal, terwijl men gaarne wilde weten wanneer
de sportnota in het openbaar komt.

Nutsdepartement
Het bestuur van het Nut is reeds druk doende het
winterprogramma vast te stellen. Zo is op dit moment
bekend, dat de schaatscoach van het Nederlands he-
renteam Leen Pfrommer op dinsdagavond 3 oktober
naar Vorden komt om in zaal Smit een lezing met
dia's te houden over de schaatssport. De ledenver-
gadering van het Nut vindt plaats op maandagavond
19 september.

Frankering: bty abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten
HERVORMDE KERK VORDEN

8.30 uur ds J. H. Jansen
10.00 uur ds A. van der Veen uit Drummen

Jeugddienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

9.30 uur ds J. B. Kuhlemeier
19.(X) uur ds A. J. G. Dronkert te Geesteren-Gelselaar

R.K. KERK DORP
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 10.00 uur
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 Sterringa, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mog'eHJk tussen
930 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 tot maandagmoren 7 uur
Wegchelaer (tel. 1566) en de komende week van
's avonds 7 uur tot 's morgens 7 uur Harmsma
(tel. 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 'a 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 9-10 uur
Spreekuur: donderdags van 9-10 uur konslstorlekamer
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: mej. H. M. Lensellnk
Maandag, dinsdag, woensdag en vrfldag 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 Erjer-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Alberdina Anja d.v. F. H. van Zeijst en
A. P. M. van Reen; Marcel Martinus Leonardus z.v.
L. B. M. Westerhof en M. J. W. Veenhuizen; Bibian-
nc d.v. A. G. Braakhekke en M. E. C. Bosman;
Rachel Gerdien d.v. J. J. Woltering en G. H. A.
Ebbers

Ondertrouwd: M. G. Wolsing en A. Korten;
H. R. Leunk en Y. Hogendoorn

Gehuwd: H. B. M. Rikkerink en J. C. W. v. Eijkeren



Ibers
SUPERMARKT

PRESENTEERT

Kwaliteit

Service

Lage prijzen

Uit de slagerij
HAMBURGERS

ONS BEKENDE

RUNDERSTOOFLAPPEN

RUNDERROLLADE

(heerlijk gekruid)

MALSE RIBLAPPEN

3 stuks

SOEPPAKKET

500 gram

500 gram

500 gram

148

235

348

448

478

Palingworst

Gebraden gehakt

Boerenmetworst

Ham

150 gram 89

150 gram 79

150 gram 89

150 gram 109

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

GREEN GOLD

Diepvries Spinazie
PAK a 450 GRAM VOOR

limonade

literfles 102

Elke 2e fles

79

Frambozen of

sinaasappel

RANJA

per fles

89

Literfles

Royal Crown

COLA

nu voor

69

Mooie

bierpul

MOSTERD

voor

109

Geurts HUIS-

HOU D JAM II

diverse smaken

van 95 voor

85

Maak nu zelf uw

IJS! IJsdessert

pak van 172

voor

149
\MimMMHWJW^^

ALLEEN IN ALBERS SUPERMARKT

ZAK a 10 KILO VOOR MAAR

MEEUW Zeeppc^der
l FOSFAAT ARM)

MET GRATIS THEEDOEK

KLEENEX

KEUKENROLLEN
2 ROLLEN VAN 235 VOOR

IN FRAAIE KLEUREN

Zacht

snoepje

FRUITASSORTIE

nu per bakje

89

De Heer

CHOCOLADE

FLIKKEN

per bakje

99

Grote zak

FABELTJES

DROP

van 98 voor

79

Veluco

APPELMOES

Literblik 79

Elk 2e blik

49

Profiteer nu!

BRINTA

normaal 94

Nu voor

79

Koopmans

CUSTARD

Groot pak

van 76 voor

65

FANTASTISCH LEKKER

MARANDI WALNOOT

Amandel Chocolade
NU PER BAKJE VAN 159 VOOR

7/5
Unox

LEVERPASTEI

3 blikjes

van 135 voor

119

Unox SMAC

blikje d

200 gram

van 145 voor

119

Gepelde

WALNOTEN

in blik

voor maar

98

Koen Visser

NASI OF

BAMI

van 228 voor

198

Dubbelpak

Brillo

SOAPPADS

nu voor

179

Ardita

DAMES-

VERBAND

Elk 2e pak

49

85

Heerlijke JAFFA

SINAASAPPELEN

Export kwaliteit

TOMATEN

Maroc SINAASAPPELEN

Groente en Fruit
l O stuks

i/2 kilo

l O stuks

heel kilo

per kilo

per kilo

3 stuks

VERSE SPINAZIE

RAAPSTELEN

RABARBER

CITROENEN

PANKLARE RODE KOOL

500 gram

198
98

198
69
89
59
69
39

Uit onze brooderie
Gembola GEMBERKOEK

per stuk

Heerlijk appelgebak

APPELREiEP per doos

WIT OF BRUIN BROOD

'Populair' bij ons altijd

Heerlijke AARDBEIENPENCEE'S

per pak

Pak d 6 stuks

GEVULDE KOEKEN voor maar

Pak ZAANSE KOEKEN

of SPRITSKRANSEN

2 rollen

THEEBISCUITS voor maar

Voor de kleintjes

TOL of FIGUURSCHUIM van 98 voor

139
149
85
89
119
79

85
79



Met grote vreugde geven
wij u kennis van de ge-
boorte van ons dochtertje
RACHE1,
Bij het H. Doopsel zal zij
de namen ontvangen
Rachel G er d ie n
J. J. Woltering
G. H. A. Woltering-Ebbers
Vorden, 28 mei 1972
't Vogelbosje 4

Voor de vele felicitaties,
bloemen en kadoos ter ge-
legenheid van ons huwelijk
ontvangen, betuigen wij
onze hartelijke dank.
Jan Kamperman
llennie Kamperman-

Zwever i uk
Vorden, mei 1972
Julianalaan 19

Voor de vele blijken van
belangstelling, bloemen en
kadoos, ontvangen bij ons
huwelijk, betuigen wij onze
harteli jke dank.
Wini en Gercla FJlcnkanif)
Vorden, mei 1972
Heegherhoek 3

Langs deze weg betuigen
wij onze hartelijke dank
aan allen die ons gouden
huwelijksfeest tot een on-
vergetelijke dag hebben
gemaakt.
//. /. Jansen
G. J. J onsen-Wesselink
Wichmond, mei 1972
Scheurweide

Voor de vele belangstelling
gelukwensen, bloemen en
kadoos bij ons 50 jarig
huwelijk ontvangen, betui-
gen wij hierbij onze
hartelijke dank.
J. B. Voskamp
G. C. Voskamp-Wesselink
Vorden, mei 1972
'De Voskuil'

J. WECHGELAER
dierenarts

MET VAKANTIE
van 5 t.m. 18 juni

Dr A. Harmsma
neemt waar. Tel. 1277

Te koop: Opel Kadctt
Joh. Bakker
IVfolenweg 4, Vorden

<; REPROOSTERS
Zwaar gegalv., dubbel ge-
last, 10 jaar garantie!

80 x 100 cm ƒ 48.-
100 x 100 cm ƒ 65,-
inkl. BTW

Stalinrichting
A. R. Wogenvoorf

Julianalaan 16, Vorden
Telefoon 05752-1259

Te koop: z.g.a.n. 8 mnd.
oude kinderwagen,
rood lakleer
De Hanekamp 16, Vorden

Bij inschrijving te koop:
70 are h ooigras
A. Dimmendaal,
Ruurloseweg 102, Vorden
Briefjes inleveren t.m. za-
terdag 3 juni tot 20.00 uur

Wegens vertrek te koop:
bij inschrijving, diepvries,
kabinet en 2 oliehaarden
Bezichtiging en briefjes in-
leveren op zaterdag 3 juni
na 9.00 uur.
Verder te koop: gedeelte-
l i jke inboedel, wasmachine
met verw. Verkoop zater-
dag 3 juni 10-12 uur
G. J. Maalderink, Almen-
seweg 46, Vorden

Liter Bokma oude 13.60
Liter Bokma genever 12,45
Liter Bokma bessen 10.65
Liter Jenever 9,80
Liter jenever Florijn 11.55
Liter Vieux 9,80
Liter Vieux Florijn 11,85
('A f E
II.TT IN K
Almenseweg 35

RTTBBERSTALVLOEREN
10 jaar garantie
worden gratis gelegd
We hebben ruim 50
ton in alle lengten in
voorraad. Vraag nu
reeds aan.

A. R. Wagenvoort
STA IJ N RICHTING
Julianalaan 16, Vorden
Telefoon 05752-1259

VEILIGHEID
Gaat u naar een feest of
met vakantie en wil t u uw
eigendommen tegen ver-
goeding 's nachts of over-
dag bewaakt zien door een
betrouwbaar en ervaren
(i.b.v. politiediploma)
manlijk peprsoon, stelt u
zich dan in verbinding met
buro 'Contact'
onder nr 4-1

JOHN VAN DIJK
en
ANNIE VELDKAMI*

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders kennis te geven van hun voorgeno-
men huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaats vinden op vrijdag 2 juni a.s. des
middags 15.15 uur ten gemeentehuize te
Keerde.

Kerkelijke bevestiging des middags om
16.15 uur in de Ned. Herv. Kerk te Vees-
sen door de weieerwaarde heer ds.
P. Lugtigheid.

Vorden. Julianalaan 2
Heerde, Korenweg 21
Mei 1972

Gelegenheid tot feliciteren 's avonds van
19.30 tot 22.00 uur in zaal Koetzier,
Dorpsstraat 23, Heerde.

Toekomstig adres:
Herenveldweg 30, 't Harde

Na een langdurig lijden is heden nog onver-
wachts van ons heengegaan, in de gezegende
ouderdom van bijna 84 jaar, onze vader, be-
huwd-, groot- en overgrootvader

BEREND JAN BOSCH
weduwnaar van H. Voskamp

Voorst: A. Haverkamp-Bosch
A. J. Haverkamp

Vorden: G. Bogchelman-Bosch
G. Bogchelman

Nieuw Dordrecht: H. Brouwer-Bosch
L. M. Brouwer

Vorden: J. Bosch
J. L, Bosch-Straatnwn

Zeist: B. J. Hoetink-Bosch
B. A. Hoetink

Barneveld: M. Rossèl-Bosch
B. Rossèl
Klein- en
achterkleinkinderen

Vorden. 28 mei 1972
..Leopold Hoeve"

De rouwdienst zal worden gehouden op donder-
dag l juni 1972, in de Ned. Herv. Kerk te Vor-
den om 12 uur. waarna om 13 uur de begra-
fenis zal plaatsvinden op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Na de begrafenis zal er gelegenheid zijn tot con-
dolatie in liet Jeugdcentrum.

De overledene is opgebaard in de aula van de
„Leeuwerikweide" aan de Leeuweriklaan te
Zutphen. Bezoekuren elke dag van 1 1-12 en van
16-17 uur.

Heden t)verleed, nog geheel onverwachts te
Zutphen, onze broer en zwager

B. J. BOSCH
weduwnaar van H. Bosch-Voskamp

in de ouderdom van bijna 84 jaar.

Vorden: A. H. Bosch
Warnsveld: Mevr. J. Bosch-Prins

Hengelo (G): J. Bosch
Vorden: Mevr. G. Bosch
Vorden: W. Bosch

Wichmond: Mevr. A. Garritsen-Bosch
Vorden: H. J. Bosch

J. G. Bosch-Beumer

Vorden. 28 mei 1972

Wegens vakantie

gesloten
van 5 t.m. 10 juni

Eskes
'

LEVENSMIDDELEN BEDRIJF

Wegens vakantie

gesloten
van 5-11 juni

ELEKTRO TECHNISCH
INSTALLATIEBUREAU

P. DEKKER
Zutphenseweg 8 - - Telefoon 1253

Fa Hietbrink
Vorden - Telefoon 05752-1253

T.T.V. BEKVELD
organiseert groot

BON DS TOUW-

TREKKERS TOURNOOI
op zondag 4 juni a.s.
aanvang 13.30 uur op het
terrein achter café
de Zandheuvel Ruurlosew.

Kr wordt getrokken in
720 A EN K KLASSi:
5fiO K(i KLASSE
( ATCH- EN JElKiDKLASSE

IN DE PAUZE OPTREDEN VAN DE
HENGELOSE MAJORETTENVER.

Leden en donateurs vrije toegang.

Het bestuur

Zaterdag 3 juni a.s.

de gehele dag

gesloten
Fa Willink

Een zorgeloze vakantie

begint bij de bank!

WIJ STAAN TOT UW DIENST MET:

r̂ Komplete vakantiereizen

& Vreemd geld

-& Reischeques

TUT Ongevallen en/of bagageverzekering

& Rechtsbijstandverzekering

•& Autocascoverzekering voor een korte

termijn

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Telefoon 05752-1888 - Ruurloseweg 21 ~ Vorden

Telefoon 05754-514 - Dorpsstraat 9 _ Wichmond

Sportieve
swemshorts
en -slips

Wapen- en Sporthandel

steedr doeltreffend!

Zutphenseweg Vorden

Voor uw autorijlessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT11

VORDEN

J. H. Hllferink, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bij:
G. J. Buunk instrukteiir, tel. 1965
Autobedrijf A. (J. Tragter, tel. 15

1

KUIFJE WEU MARGARINE nu 52

BLIK SPERZIEBONEN van 94 voor 69

Pot a 900 gram AARDBEIENJAM 179

Blik Spar KIPPESOEP van 79 voor 69

Halve liter FRUITCOCKTAIL 138

Liter Spar CASSIS van 123 voor 108

Pot Yorker KNAKWORST van 110 voor 98

SPAR JHEEZAKJES van 98 voor 79

Spar ONTBIJTKOEK 98

200 gram LEVERWORST 69

ZOMERROOKWORST van 135 voor 119

500 gram TOMATEN 89

14 JAFFA'S 198

' 2 kilo GOLDEN DELICIOUS . . 145

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR i
IS SPAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
SUPERM4RKT

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

GEVRAAGD

net
winkelmeisje

IN ONZE

VOEDINGSMARKT

v.d. Mond
Ruurloseweg - Hengelo G - Telefoon 1392

SCHOENENHUIS
JANSEN
In verband met de verandering van een ge-
deelte van ons inferieur tot hef zgn.

voorkeuze-systeem
kampen wij momenfee/ met een enorm gebrek
aan ruimte.

Wij hebben echter gemeend van de nood een deugd te
moeten maken en u allen dan ook van ons

ruimte gebrek uw
ruime voordeel
te laten profiteren!

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's

Fietscapes, Regenpakken

en -broeken
in de modekleuren, water- en wind-
dlcht, Ijzersterk, gelaste naden

nieuwe modellen en kleuren

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

Daarom tijdelijk enkele honderden paren
ZOMERSCHOENEN met maar liefst

10-25% korting
SCHOENENHUIS
JANSEN
H. SMEETS - Dorpsstraat - Vorden



ECHTE BAKKER

HOF
Vorden - 't Hoge 24
Telefoon 1394

"CONCORDIA"
Hengelo (Gld)

Zondag 4 juni

EVENING
STARS
met zang van

DINY
SNIJDERS

MWjyByyyywtfuywyy^^

TE HUUR (eventueel te koop) gewaagd:

BOERDERIJTJE
of vrijstaand woonhuis
buiten bebouwde kom.

Moeilijk bereikbaar of slechte staat
hoeft geen bezwaar te zijn

Aanbiedingen en inlichtingen aan
BUREAU „MEDAM"
Postbus 106 - Doetinchem

Bejaardentocht
1972

OP WOENSDAG 14 JUNI

Wij willen dit jaar naar de
Flevohof bij Elburg enz.

Het wordt weer een gezellige en rus-
tige tocht evenals andere jaren en
men behoeft niets mee te nemen.

De kosten bedragen ƒ 22,50 per
persoon.

Vertrek 's morgens om 8.30 uur.

Opgave uiterlijk 6 juni bij:
BOERSMA, telefoon 1553
EYERKAMP, telefoon 1386
HASSTNK, telefoon 1332

Het komité

GEVRAAGD:

timmerlieden

en

metselaars
Bouwonderneming

Wullink
B.V.
Fokkinkweg 35 Hengelo G

Telefoon 05753-1914

Gevraagd:

Witlofdunners
bij

D. M. Wullink
D 136, Hengelo G
Telefoon 05753-1427

Te koop:
l ha hooigras
H. Takkenkamp
Ruurloseweg 79

Te koop gevraagd:
ged. inboedels
antiek, oude munten
zolder-opruimingen
enz.

Bericht aan:
„De Panne"
BK 46a, Holten

Wegens uitbreiding van het aantal filialen kunnen wij

plaatsen op ons hoofdkantoor te Hengelo G/d.

EEN AANKOMEND

KANTOORBEDIENDE
(mnh of vrl.) en

EEN HULP
op de af d. DECORATIE (mnl.)

G Li BODEN WORDT:

Goed salaris

5 daagse werkweek (vrije zaterdag)

16 vakantie of snipperdagen

6% vakantietoeslag

Reiskosten vergoeding per openbaar vervoer

Studieregeling

Met vakantieafspraken zal rekening

worden gehouden .'

Om het u gemakkelijk te maken met ons in kontakt
te komen, behoeft u alleen maar onderstaand sollici-
tatie formulier in te vullen en aan ons op te sturen.

Alle kosten verbonden aan uw sollicitatie worden
door ons vergoed.

Sollicitatie

Naam

AHrp<

Woonplaats

Telefoon

fïeJw»rtfiflfl.tiim

Hnirlip horopn of funklie

Gewenste funktie

~w~
formulier

A

Uitknippen en opsturen aan:

WEYENBERG
SUPERMARKT N.V.
Hoofdkantoor: Zelhemseweg 20-22 - Hengelo G - Telef. 05753-1542

FNOP erkende rijschool

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

Lessen in nieuwe Fiat 128!

Ook opgeven voor lessen bij

B. HENDRIKSEN

Noordink E 62a, Hengelo Gld.

TETIT RESTAURANT

vraagt met spoed

flinke
jonge kok
OF ECHTPAAR

ZONDER KINDEREN

Genegen zijn weekends te werken

Binnenkort woning beschikbaar

N. H. A. VAN GOETHEM
Kerkstraat 3 - Vorden - Telefoon 05752-1519

Vordense
Coop. Zuivelfabriek

te Vorden vraagt:

TELEFONISTE-

RECEPT/ON/STE

Tenminste Mavo-diploma verast

Sollicitaties ten kantore der fabriek

Tevens voor TIJDELIJK gevraagd

een administratieve hulp (eventueel 65+ er)

OPBOUWSERVIEZEN

GERO CASSETTES

ruime keus

GEBR.

BARENDSEN
Zutphenseweg - Telefoon 05752-1261

VOOR EEN GOEDE
HENGELSPORT UITRUSTING!
zoals: werphengels hol of volglas, zeewerphengels, telescoopwerphengels, vaste hengels of insteek, bam-
boe-, tonkin- of frans rieten hengels. Werpmolens, dobbers of pennen, foedralen, schep- of leef netten, ny-
lon en tuigjes, hengelsteunen, vistassen, viskoffers, visstoelen met en zonder leuning, haken, loodartikelen
aasvoeders en maden, regenkleding, vishoeden enz. enz.

VOOR EEN
ENORME SORTERING

NAAR:

KLUVERS'
voeder- en vissport

Zutphenseweg 53, Vorden, telefoon 05752-1318

Dag en nacht maden uit onze automaat

,DE HENGELSPORT-
ZAAK VAN DE

ACHTERHOEK"



Donderdag l juni 1972

Tweede blad Contact
33e jaargang no. 9

Met pensioen
Ambtenaar G. Polman trouwde
honderden

Het was deze week slechts een hamerstuk. Punt 4 van
de raadsagenda te Vorden: 'eervol ontslag ambtenaar
van de burgerlijke stand G. Polman'. 'Wegens het be-
reiken van de pensioengerechtigde leeftijd verzoekt hij
om ontslag', schreven B&W in hun pre-advies. Tij-
dens het afscheid van ambtenaar Potman zullen on-
getwijfeld wel woorden worden gesproken.

Na l augustus zal niemand Potman meer in zwarte
toga door het gemeentehuis kunnen zien schrijden en
zal hij jonggehuwden geen wijze levenslessen meer
hoeven te lezen. Mag het, na 49 jaar lang ambtenaar
te zijn geweest?
De heer Potman begon zijn loopbaan in Vollenhove.
Dat was in een tijd, dat je blij moest zijn een baan
te hebben. Over een beloning hield je toen wijselijk
je mond. Helemaal voor niets deed ook de jonge Pot-
man het niet. Zo af en toe, als de gemeentekas het
kon velen, kreeg hij een gratifikatie.

Gerhardus Potman die op 27 juli 1907 werd gebo-
ren in Zwartsluis, maakte op 15 januari 1931 kennis
met de Gelderse Achterhoek. Hij werd toen adjunkt-
k om mies Ie klas op het gemeentehuis van Hengelo G.
Op l augustus 1946 kwam hij in dienst van de ge-
meente Vorden. In 1948 werd hij zoals dat heet, be-
zoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand.
Stil hoeft Potman na zijn pensioenering niet te zitten.

Hervormde Kerk
TE VORPEN

JEUGDDIENSJ
a.s. zondag om 10 uur

Voorganger: ds A. v.d. Veen uit Brummen

Thema: Regeert God echt?

Organist: de heer Engel

Jij komt toch ook?

Er is ook dienst om half negen

en

Sportschoenen
Natuurlijk:

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

225 LITER ERRES
koelkast dubbeldeurs van 685,- voor
ƒ 570,- met bruikbare inruil t. 499,-

275 LITER ERRES
koelkast dubbeldeurs van 785,- voor
ƒ 655,- m. bruikbare inruil tot 599,-

140 LITER ERRES
koelkast tafelmodel

170 LITER ERRES
koelkast kastmodel

Diepvriezers:

200 LITER ESTA
standaard van 519,- nu voor f 449,-

300 LITER ESTA
standaard van 729,- voor ƒ 620,-

420 LITER ESTA
standaard van 869,- voor

Bovendien bij aankoop een cheque
van f 50,- te besteden bij eerste be-
stelling diepvries profijtkring, waar
u dan méteen lid van bent!

Inlichtingen dagelijks in on~e
winkel en showroom

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

KOELKASTEN

DIEPVRIEZERS

Zo is hij al meer dan 20 jaar boekhouder van de ge-
reformeerde kerk te Vorden en heeft hij een hele rits
funkties in de Vordense gemeenschap. Veel tijd vergt
het korrespondentschap van een aantal dagbladen.
Ook voor onze krant levert hij regelmatig kopij. Het
is een hobby, die al uit zijn Hengelose tijd dateert.
De heer Potman is een enthousiast aquariumhouder
hij vist en speelt orgel. Stuk voor stuk hobby's die na
l augustus de tijd, die hij daarvóór op het gemeente-
huis doorbracht, kunnen vullen.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

Door leden van de plaatselijke Raad van Kerken zijn,
na gevraagde en verkregen toestemming van de be-
treffende burgerlijke overheid, zo genaamde 'kerk-
borden' geplaatst bij de verschillende invalswegen van
Vorden en van de Kranenburg.
De borden vermelden, naast een woord van 'welkom'
de tijden van de kerkdiensten van de Gereformeerde
de Hervormde en de Rooms Katholieke parochies in
dorp en in de Kranenburg.
Deze kerkborden zijn uiteraard bedoeld als een ser-
vice aan gasten en vakantiegangers-sters.

Waterpolo
V ORDEN-YSSELMEEUWEN 1-5
In de eerste periode werd er niet gescoord, ondanks
fraaie kansen aan weerszijden. In de 2e periode was
het na l minuut 0-1 door Koordeman. Beus schoot
daarna tegen de lat en Sikkens miste jammerlijk. In
de 3e periode viel in feite de beslissing. Koordeman
bracht de stand op 0-2 toen de Beus nog kon tegen-
scoren 1-2. Plotseling was het 1-4 door doelpunten
van Wenneker.
In de laatste periode legde Ysselmeeuwen het accent
op de verdediging en het werd zelfs nog 1-5 toen een
schot van richting werd veranderd en doelman Vel-
horst kansloos was.

De heren 2 van Vorden ^wmen in Apeldoorn met
niet minder dan 9-2 van AZC 3. Doelpuntenmakers
waren Beus (3x), Eggink (3x) en Gotink (3x).
De heren 3 gingen op bezoek bij Dior l in Loenen
en verloren met 3-1. De manies wonnen met 6-1 van
WZC uit Wijhe door doelj^Pten van Anneke Sikkens
(5x!) en Marleen Sikkens.

In Vorden gespeelde ontmoeting:
WWV Winterswijk-WZC Wijhe 7-4

In deze spannende ontmoeting die in Vorden werd
gespeeld omdat het zwembad in Winterswijk nog niet
de gewenste temperatuur heeft, won WWV verdiend
met 7-4 in een wedstrijd die geleid werd door de heer
Verstoep. Keer op keer kwam de score bijna in even-
wicht, doch uiteindelijk was het toch WWV uit Win-
terswijk dat met de buit ging strijken, ondanks het
hardnekkige verweer van WZC uit Wijhe.

VORDEN-WWV (Winterswijk) 5-4
In een zeer spannende ontmoeting speelden Vorden
en WWV een goede wedstrijd die uiteindelijk met
5-4 door Vorden werd gewonnen.
Na met een ruime voorsprong van 5-1 te hebben
voorgestaan, kwam de overwinning toch nog even in
gevaar toen WWV in de laatste periode goed terug-
kwam tot 5-4.

Zwemmen
Voor de eerste maal in dit seizoen werden in het
zwembad te Vorden weer examens A en B afgeno-
men. Dit gebeurde onder het toeziend oog van de
heer Beek. De kandidaten te weten 24 A en 7 B ble-
ken goed door badmeester Verstoep en z'n assistente
mevr. Brandcnbarg te zijn voorbereid, want allen zijn
geslaagd.

Uit Vorden en omstreken slaagden: B. Zents, H. J.
Brokke, J. Eulink. J. Hilger, B. Eulink, G. Roeke-
visch, J. Maalderink, B. Wentink, H. Boes, J. Besse-
link, G. Golstein, H. Spithoven, H. Straalman, A.
Schotsman, P. van Goethem, A. Schepers, G. Berends
J. Eulink en H. Hogeveen.
Voor B: R. Krijt, H. Sessink, R. Dolphijn.

Voetbal
VORDEN-HARFSEN 2-1

Reeds in de beginfase nam Harfsen de leiding toen
de verdediging even niet attent was 0-1. In de 2e helft
maakte Jansen gelijk door nogal wild de bal uit de
handen van de keeper te trappen, de scheidsrechter
keurde deze treffer echter goed. Een kwartier voor
tijd maakte Bertus Nijenhuis aan alle onzekerheid een
eind door een hoge bal van Hengeveld resoluut in te
knallen 2-1.

Voor de derde ronde in de strijd om de GVB beker
speelt Vorden zondag uit tegen Bredevoort.

Zaterdagmiddag wordt op het gemeentelijk sportveld
een tournooi gehouden, georganiseerd door de afd.
zaterdag van de voetbalvereniging Vorden.

VORDEN (zaterdag)-NEEDE 2-1

Direkt na aftrap nam Vorden het initiatief en na 10
minuten was het al raak toen Sloetjes een fraaie bal
losliet die doeltrof 1-0. Vlak voor rust was het een
panalty die Neede aan 1-1 hielp.
Tien minuten voor tijd kreeg ook Vorden een panalty
toen Jansen onderuit werd gehaald en Wentink het
winnende doelpunt scoorde 2-1.

Dammen
Bravo Bijzondere Schoof.'

Zaterdag werden de schooldamkampioenschappen der
prov. Gelderland gehouden te Arnhem waaraan werd
deelgenomen door de bijz. Lagere School op 't Hoge,
die zich op 29 april had geplaatst bij de distriktskam-
pioenschappen voor vijftallen.
Onder leiding van onderwijzer Reindsen hebben de
leerlingen Gerrit Wassink. Joost Reuver, Eric Beumer
Rudy Lammer s en Herbert Scheffer 9 ronden ge-
speeld, waarvan de uitslagen waren:

Bijz. School Vorden-Laurentiusschool (Huissen) 5-5
Petraschool (Nunspeet)-Bijz. School (Vorden) 3-7
Bijz. School Vorden-Ds Piersonschool Hengelo 5-5
L. de Colignyschool Ede-Bijz. School Vorden 8-2
Bijz. School Vorden-Sl Jozephschool Huissen 7-3
Ds v. Dijkschool Dinxperlo-Bijz. School Vorden 2-8
Eusebiusschool Arnhem-Bijz. School Vorden 6-4
Bijz. School Vorden-Wilhelminaschool Lunteren 2-8

Eindstand:
1 Wilh. School Lunteren 8
2 L. de Colignyschool Ede 8
3 Laurentiusschool Huissen 8
4 Ds Piersonschool Heng G 8
5 Bijz. School Vorden 8
6 Eusebiusschool Arnhem 8
7 Ds van Dij k se h. Dinxperlo 8
8 Petraschool Nunspeel 8
9 St Jozephschool Huissen 8

Behalve het feit, dat het eindigen in zo'n sterke groep
voor de 5 plaats van Vorden toch al en bijzondere
prestatie is, werd aan Gerrit Wassink een prijs uit-
gereikt door het behalen van de beste persoonlijke
prestatie!

Touwtrekken
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Bekveld verslaat
Jonge Kracht ste

in Eerbeek !
de B klasse

Voor de 3e maal waren vele ploegen zondagmiddag
in Eerbeek bij EHTC present om onder auspiciën
van de NTB een tourn^i te houden.
Het tournooi droeg e^^P^nigszins internationaal ka-
rakter want een ploeg van Engelberg in Zwitserland
onder leiding van Hans Bünther trok geducht mee!
In de zware klasse behaalden zij een 2e plaats met
een 640 kg team, wat een verdiend applaus opleverde.

De eindstanden werden:
Catch: l EHTC Eerbeek, 2 Holten, 3 Noordijk,
4 Buurse Haaksbergen en 5 Bekveld Hengelo.
720 kg A: l Bekveld, 2 Heure, 3 Zieuwent, 4 Warken
720 kg B: l Jonge Kracht, 2 Engelberg uit Zwit-
serland en Bizons Beltrum, 3 Noordijk en Vorden,
4 Achilles Arnhem, 5 EHTC en Eibergen.
560 kg l Vorden, 2 Bekveld, 3 Heure, 4 Noordijk
5 Warken. 6 Jonge Kracht en Holten
Jeugd: l Bekveld, 2 EHTC, 3 Zieuwent

Na 2 tournooien is de stand in de bondskompetitie:
Catch: l Holten 21 pt, 2 EHTC 15 pt, 3 Noordijk 13
pt, 4 Buurse 8 pt, 5 Bekveld O pt.
720 kg A: l Heure 21 pt, 2 Bekveld 20 pt, 3 Warken
11 pt, 4 Zieuwent 8 pt, 5 Jonge Kracht O pt.
720 kg B: l Jonge Kracht 30 pt, 2 Vorden 22 pt. 3
Noordijk 20 pt, 4 Bizons 15 pt, 5 Achilles 9, 6 Eiber-
gen 6 pt. 7 EHTC 3 pt.
560 kg: l Vorden 35 pt, 2 Bekveld 31 pt, 3 Holten
14 pt, 4 Noordijk 12 pt. 5 Warken 11 pt. 6 Heure
10 pt, 7 Jonge Kracht 3 pt.

Touwtrekken
Scholcntournooi uitgesteld !

Fn verband met het slechte weer werd het tournooi
dat TTV Vorden zaterdag zou houden, uitgesteld,
inmiddels is bekend geworden dat alle scholen uit
Vorden mee gaan doen met 2 teams.De tien zestallen
(gewichtklassen 220 en 240 kg) zullen voor de wed-
strijden worden gewogen, om alles zo eerlijk mogelijk
te laten verlopen. De wedstrijden vinden plaats nabij
het klubhuis aan de Ruurloseweg. Twee fraaie wis-
selbekers zijn beschikbaar gesteld, verleden jaar werd
de beker gewonnen door RK School Kranenburg in
de 220 kg klasse en de Wildenborch in de 240 kg.
De TTV Vorden zal het op prijs stellen dat ook de
ouders hun kinderen komen aanmoedigen, hetgeen de
sfeer zeer ten goede zal komen. Voor elke deelnemer
is er een traktatie!

TOURNOOI TE BEKVELD

Het lijdt geen twijfel of het tournooi in Bekveld wordt
een groots evenement. De vereniging, Bekveld heeft
kosten nog moeite gespaard om zondag 4 juni een
groots tournooi te brengen, dat zeker het aankijken
waard zal zijn.
De wedstrijden vinden plaats nabij café de Zandheu-
vel aan de Ruurloseweg te Hengelo.
Hee tournooi zal worden bijgewoond door B&W van
Hengelo terwijl in de pauze de Hengelose marjoret-
tes zullen optreden. Als arbiters fungeren Oortgiesen
uit Laren en Steenblik uit Hengelo.
Er zullen meer dan 25 ploegen verschijnen!

Motorsport
GRAAFSCHAPRIJDERS

Afgelopen zondag heeft Jan Oosterink deelgenomen
aan een motorcross in het Franse stadje Poitiers.
Jan deed het lang niet gek en behaalde een 3e plaats.
De cross 250 cc, werd gewonnen door de Fransman
Novak (kampioen van Frankrijk) op Montesa.
Zondag 4 juni rijdt Jan in Borculo( en 11 juni te Hal-
Ie in de kampioenscross.

Avondvierdaagse
Op woensdag 7 juni is het weer zover. Dan begint
de Avondvierdaagse ook nu weer georganiseerd door
gymnastiekvereniging Sparta. Dit jaar zal de Avond-
vierdaagse wederom door de mooiste plekjes in de
omgeving van Vorden worden gehouden wat de voor-
uitzichten over het aantal deelnemers ten goede zal
komen. Men verwacht een rekord aantal inschrijvin-
gen, die op deze sportieve manier hun konditie zul-
len testen.

Mocht u nog inlichtingen wensen over de Avond-
vierdaagse wendt u dan tot de heer Sikkens, Mispel-
kampdijk 48, Vorden, want het zou jammer zijn als
u niet meeliep.
De start is woensdagavond bij de Openbare School
in het dorp. De muziek wordt verzorgd door de dis-
cotheek Black Dog. Maak er allemaal een paar ge-
zellige avonden van!

AGENDA
3 juni Toernooi v.v. Vorden afdeling zaterdag
4 juni Vissen De Snoekbaars
7 juni Avondvierdaagse
8 juni Avondvierdaagse
9 juni Avondvierdaagse

10 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

Hallo hier ben ik dan
Ik ben geboren vrijdag 26
mei om 16.30 uur
Mijn pappie en mammie
zijn:
H. Arend s
B. Arends-Taken
Mijn namen zijn:
Suzanne Johanna Albertha
Mijn roepnaam is:
SUZANNE
Wichmond, Dorpsstraat 5

Voor de felicitaties, bloe-
men en kadoos bij ons 25
jarig huwelijk ontvangen,
betuigen wij allen onze
hartelijke dank
E. J. Hukker
A. Hukker-Exx'ink
Vorden, mei 1972
De Horst 2

Hartelijk dank voor bloe-
men, planten enz. bij onze
35 jarige echtvereniging
en 25 jarig jubileum van
onze vader en opa
ontvangen
t-'am. H. Hannsen-
Essc hendal
Vorden, mei 1972
H. K. v. Gelreweg 14
Aan het zelfde adres te
koop: antieke stoelen

Voor de vele gelukwensen
bloemen en kadoos ont-
vangen bij ons 25 jarig
huwelijk, betuigen wij onze
hartelijke dank
A. J. Wentink
H. J. W en link-Nik kei
Vorden, mei 1972
Bergkappeweg 6

Te koop: g.o.h. Gazelle
bromfiets
H. Rutgers Hamsveldsc-
weg 8, Vorden

•

IWfënjf ' f l f t

JUWEËl
WERF/

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

^PROFIJT
AANBIEDING

Top-Ware
koelkast dozen
met hermetisch
sluitend deksel
si:r d VIER
top ware dozen in
rond of recht
hoekig
nu van 4,25 voor
f2,95

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Te koop: l perc. hooigras
briefjes voor 6 juni
"s avonds 8 uur
J. A. Lijftogt
Ruurloseweg 92

Te koop: kool-, knolraap-
en slaplanten bij:
D. Klein Geltink
'Klein Garmel', Vorden

Wie heeft in kapsalon
WIEK ART een verkeerde
regenjas meegenomen?

Tevens gevraagd
EEN MEISJE
v. winkel en huishouding

Te koop: perceel hooigras
plm. 65 are. Briefjes inle-
veren voor zaterdagavond
a.s. 8.00 uur
B. Wullink
Almenseweg 6, Vorden

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en KTy*

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

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

FOTO ZEYL.EMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Te koop: plm. 3 ha hooi-
gras. Briefjes inleveren
voor zaterdag 3 juni
W. J. Addink
(iccsinkweg 10, Warnsveld



WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN rfi BELLEN

Schildersbedrijf van der Wal b.v
Te koop: RAP bromfiets
trouwjapon wit met lange
sluier maat 38
Kerspel 16, Vorden

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

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

SUPERBENZINE
steeds goedkoper bfl

KEUNE
Industrieterrein

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

VOORAL UW

Wapen, en sporthandel

MARTENS
Zntphenseweg - Vorden

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

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

Schildersbedrtjf - Verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Vorden
Telefoon 05752-1567

Voor
VRIJEJUDS

en
SPORTIEVE
KLEDING

naar

Schoolderman
Raadhuisstraat

Voor diverse werkzaam-
heden zoeken wij nog

JONGE DAMES

CONFECTIEBEDRIJF

LAMMERS
Raadhuisstraat 18, Vorden
telefoon 05752-1971

Te koop: Hooigras in drie
percelen plm. 5 ha. Brief-
jes inl. voor of op zaterdag
3 juni. F. Mullink, Delden-
sebroekweg 15, Vorden

MONROE
®

GRATIS
VEILIGHEIDSTEST

Hebben Uw schokbrekers er al
20.000 km opzitten ?

Schokbrekers verslijten zo geleidelijk dat U niet merkt dat
de wegligging (dus de veiligheid) van Uw wagen ver-
slechtert. U kunt zich overtuigen of Uw schokbrekers nog
goed zijn op de speciale testdag door Monroe-specialisten
op

l en 2 juni van 8-18 uur en zaterdag 3 juni 8-12 uur bij;

Autobedrijf KuypVs
Dorpsstraat 12-14 Vorden

Trek er een kwartiertje voor uit. Voor Uw eigen veiligheid
en die van Uw gezin. Het is een gratis test, om te weten of
U nog "safe" zit.

WASBARE
MUURVERF

per emmer é.
3 kg ƒ 3,95

VINYL BEHANG
vele kleuren
rollen é, 10 meter
ƒ 15,— per rol

STRUKTUUR-
BEHANG

rollen ad 33 m
ƒ 8,50 per rol

ZONWERING
voor binnen en
buiten.

Spotgoedkoopf

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
telefoon 1486

Gevraagd wegens huwelijk tegenwoordige

EEN NET MEISJE

voor huishouding en winkel

5 daagse werkweek en
goed loon

BAKKERIJ JOLING
Lange Hofstraat 22, Zutphen, Tel. 05750-3269

Voor af uw

MOTORMAAIERS

Henk van Ark
Hendrik Jan weet hem

te vinden

Even noteren!
Onze afdeling winkel
heeft nu een eigen telefoonlijn

bel 2124
en u heeft ons rechtstreeks

GEMS WINKEL'
VORDEN (05752-2124)

Gevraagd:

EEN METSELAAR-TEGELZETTER

voor onderhoudswerk

EEN SCHILDER

moet ook genegen zijn ander werk
te verrichten

APTITO N.V.
voormalige Coveco fabriek
Burg. Galléestraat 65 - Vorden

Sollicitaties alleen van 14 tot 15 uur

Wij vragen op korte termijn

EEN KEURIGE
VERKOOPSTER OF

LEERLING VERKOOPSTER
5 daagse werkweek

Horloger Juwelier

A. F. W. VAN SOEST
Turf straat 16 - Zutphen
Telefoon 05750-4223

Te koop prima onderhouden en gunstig gelegen

BOERDERIJ
aan de Deldenscbrockweg 15,
groot 9,31 ha

Woonhuis bevat: kamer, ruime woonkeuken,
grote bijkeuken, douche, l si.kamer beneden
en 3 si.kamers boven.
Bed rijf sgedeelte: stalling voor 18 stuks grootvee
en bijbehorend jongvee, mestschuur voor ruim
100 mestvarkens, zaadloods met ingebouwde
melkstal.

De bijbehorende grond is gelegen direkt rond
de boerderij. Aanvaarding op korte termijn.

Bemiddeling en inlichtingen worden
verstrekt door:

H. HUURNINK
Kruisbrinkseweg 12, Toldijk, Tel. 05755-376

Gevraagd:

metselaar
Bouwbedrijf

RONDEEL
Ruurloseweg - Vorden - Telefoon 05752-1479

PUUR KRACHT - FLITSEND SNEL

IS KREIDLER ! !

Wij hebben keuze voor elke lief-
hebber!

Vanaf ƒ 1399,-

Firtna

J. Th. Slotboom
Kieftendorp - Telefoon 7278 Hengelf

U zoekt nieuw tapijt?
Zie onze tapijthal

KAMERBREED
TAPIJT

uit voorraad!

Wij leveren uitsluitend merktapijt
met fabrieksgarantie, in diverse
kleuren en kwaliteiten

De prijs?
Valt u beslist mee.'

Het leggen van uw tapijt
wordt door ons niet berekend!

Uw tapijt leverancier

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

AUTORIJLES
(N OPEL KADETT

Schuurman
De Boonk 47 -• Vorden - ' le l . 1875

Zojuist ontvangen :

DAMES MOCASSIN

MOLIÈRES

in pigskin-su(\le met voet bed

speciale prijs

slechts f 26,90

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

Er zijn 2 adressen waar u lekker kunt eten:

HET UWE EN HET ONZE

Café-Restaurant

Gebr.

Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

Inwoners van Vorden

ALS JEZUS KOMT

OF ALS U STERVEN MOET

Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amos 4:12)
Is Hij uw redder? (Rom. 3:23, 24)
Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17:31)

Hebt u vragen ovkf het geloof in de Heer Jezus
Christus, luister dan iedere maandagavond van
7-8 uur en iedere vrijdagmiddag van 3-4 uur
naar de

EVANGELISCHE OMROEP

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NEEUWSTAD — VORDEN

Koop nu een

Esta
diepvriezer

voordeliger dan ooit

en nog voor (f 50,-)

diepvries levensmiddelen

gratis !

Vrieskist 200 liter 519,- nu 469,
Vrieskist 300 liter 729,- nu 649,
Vrieskist 420 liter 869,- nu 769,

Loodgietersbedrijf

t T Wiltink
» Het Hoge 26 Tel. 1656

Landelijk erkend gasfitter

WEEKENDAANBIEDING

T shirts
met opdruk

Adidas f 9,95

in vele kleuren

Wapen- en Sporthandel

Maftens
uedr •loeltrcffendl

Zutphenseweg Vorden


