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Opeen
zondagmargen

Juni 1971.
Jan had op de gewone tied et melken gedaon, hie heel
d'r neet van um 's zondagsmargen een uur langer te
blieven liggen. De vrouw dach 't er net zoo oaver en
had de varkens al evoerd. Die kregen staks nog een
slomp water in de bak en dan mossen ze et 'r met
doen !
Et wassen was maor een klein werk (Jan was gister-
aovend nog onder de does ewest) dan et 's zondagse
pak an en een betjen etten - ziezoo, nou kon'e gaon en
staon waor at'e wol.
,,Vrouw, ik gao effen in 't broek kieken, die grote maol
mot, duch mien, gauw ankommen."
,,1'j gaot maor effen kieken" zei de vrouw. Zie kennen
dat wel, at Jan niet nao et broek was ewes had'e gien
zondag ehad.

Effen later zat'e op de fietse. Et was nog stille op de
weg, anders zog i'j hier al weinig, nou heelemaol niks.
Jan kek met plezier naor de weg, foi, wat was et hier
vrogger toch een moddeboel, en nou zo'n mooi asfalt-
weggetjen. Niks kon d'r vrogger in odder kommen en
nou kon alles - dat geld - daor kenne wi'j de krach
neet van.
Al gauw leep'e op zien gemak in de weide te kuiern.
Straks wodden'e disse grond kwiet, en al kreeg'e et
dan bi'j huus weer, et stok um toch ok wel een betjen.
Hier had'e van kindsaf elopen, zien vader en grootva-
der ok al. Maor at'e die d'r nog nao vraogen kon zollen
ze zeggen: „Doen, jonge ! wi'j hebt die kans nooit ehad,
anders ha'w et ok edaon !"
De beeste wazzen gouw bekekken, die kwammen um al
integen. De grote maol kon nog wel een wekke lopen -
dat zaog'e zo wel. En at'e nog nao de kerke wol dan
mos'e ok zuutjes weer op huus an.

Goed en wel op de weg heel'e inens stille - daor lei maor
zoo een kwatjen op de weg, et metnemmen weerd. Daor
mos 't er intied eene hen e'kommen we'en die de knippe
en de tesse niet dichte had, wonder dat'e niks ezien
had. Effen later mos'e d'r weer af, nou was et een
cent. Wat is nou een cent ? Veur vief gulden mos i'j
viefhonderd keer af en op de fietse, nee die cent mossen
in 't vervolg de kinder moar opgaarn. Kort bi'j huus
lei nog een dubbeltjen, dat ging nog.
„Daor hef 'ter ok eene met geld estreujt", zei'e in huus
tegen de vrouw.
„Zo, maor wat lig daor dan ?"

Naost um lei een kwatjen. Een duustere gedachte vlaog
deur zien heufd, hie vuulen in de tesse, daor lei los geld
in. In den hoek zat een gaetjen en de knippe ging niet
goed dichte. Hie had zien eigen geld evonden. Maor
lange niet alles, hie had meer in de knippe 'ehad. De
rest zol wel in de weide achter'ebleven we'en. Veur de
ni'je eigenaar.
Gelukkig dat die twee riksdaalders wazzen blieven zit-
ten. Daor is'e later met naor de winkel egaon. Et klei-
ne geld mos 't er nog bi'j kommen. Toe had'e weer een
ni'je knippe. En hie mot maor zien dat'e d'r weer wat
in krig !

d'n Oom

EHBO
Door het bestuur van het Roode Kruis afd. Vorden wer-
den op verzoek van het hoofdbestuur, 2 bijzondere be-
wijzen van waardering uitgereikt aan beheerders van
een hulppost EHBO met het volgende opschrift:
'Uit erkentelijkheid voor de betoonde belangstelling en
verdienstelijke medewerking ten behoeve van het Neder-
landsche Roode Kruis, wordt ditbijzonder bewijs van
waardering uitgereikt aan:
Coöperatieve Landbouw Vereniging 'Ons Belang', be-
heerster hulppost no. 441 te Linde sedert 1937.
De Overste van het Klooster der Franciscanen, beheer-
der Hulppost no. 516 te Kranenburg, sedert 1958.

Geslaagd
Aan de Pedagogische Akademie te Doetinchem slaag-
den voor de volledige bevoegdheid als onderwijzer (es)
mej. L. Bannink en de heer H. Eggink en de heer K.
Meenink.

Te Delft slaagde onze plaatsgenoot de heer Joop Oud-
sen voor Fysiotherapeut.

Vissport
De Vordense Hengelaarsver. De Snoekbaars hield in
De Baakse Beek de eerste onderlinge wedstrijd van dit
seizoen. Hieraan werd door 32 personen deelgenomen
die in totaal 68 vissen op het droge brachten met een
totale lengte van 1183 cm.
De uitslag was als volgt:
l van Ark 13 vissen, 207 cm; 2 Sessink 8 stuks 146
cm; 3 Kolkman 6 stuks, 109 cm; 4 Eykelkamp 6 stuks
98 cm; 5 Weustenenk 5 stuks, 91 cm; 6 v.d. Linden
5 stuks 89 cm, 7 Hellewegen 5 stuks 87 cm; 8 Jansen
4 stuks 73 cm; 9 Heutink 3 stuks, 59 cm; 10 Golstein
3 stuks met 55 cm.
De volgende wedstrijd wordt gehouden op woensdag 30
juni de loting hiervoor zal om 18.30 uur plaatsvinden
bij café Krijt te Wichmond.

NKV afd. Vorden
vierde 25-jarig bestaan

Zaterdag 19 juni zal in de annalen van de afd. Vorden
van het NKV met zilveren letters worden geboekstaafd.
Op waardige en feestelijke wijze herdacht zij namelijk
het feit dat 25 jaar geleden in de lagere sehool op de
Kranenburg de oprichting plaats had. Hoogtepunt van
deze viering was een receptie en feestavond met huldi-
ging van 7 jubilarissen.

In zaal Schoenaker bleek 's middags op de receptie hoe
de afd. niet alleen plaatselijk goed staat aangeschre-
ven in het verenigingsleven, maar eveneens onder de
vrienden van de vakbeweging. Onder de belangstellen-
den die hun gelukwensen kwamen aanbieden waren:
past. van Berkel ofm., de overste van het Franciscanen-
klooster pater Sutorius ofm, burg. van Arkel, de dis-

Men gelooft het wel. De heer Broens uitte zijn teleur-
stelling over de nieuw te vormen regering, waarin juist
voor het onderwijs minder gelden beschikbaar zullen
worden gesteld.

Ik vind het een treurige zaak. Juist in Gelderland zal
het voor de komende 4 jaar bijzonder moeilijk liggen.
In deze provincie heeft de LTS een grote voorsprong
ten aanzien van het landelijk gemiddelde. 38 procent
van de geslaagden zullen doorstromen naar UTS of
MTS, terwijl het landelijk percentage 32 procent be-
draagt. Bij de Havo en Mavo ligt het hier juist anders-
om en zien wij weer dat het arbeidskind niet aan zijn
trekken komt. Wij hadden zo gehoopt een duidelijke
steun van de regering.
De heer Broens hoopte er met aller steun toch het beste

Vele handen werden geschud tijdens een geanimeerde receptie

triktsbestuurder van het NKV in Gelderland de heer
Broens, de heer Muller distr. bestuurder Industriebond
St Willibrordus uit Arnhem, de heren Koerselman en
Slagman namens de afd. Vorden van het NW, de he-
ren Potman en Berenpas namens het CNV, afgevaar-
digden van de KPO, de carnavalsvereniging De Deur-
dreajers, de ABTB, de Boerenleenbank en Raiffeisen-
bank, Herwonnen Levenskracht, het ANB en vele an-
deren.

FEESTREDE

De voorzitter van de jubileumkommissie de heer van
Langen, memoreerde in zijn feestrede in het kort en-
kele hoogte- en dieptepunten uit het 25-jarig bestaan.

Eens dacht men dat het gebeurd was, maar gelukkig
werd de kracht gevonden om weer door te gaan. Hij
wees speciaal op de ontwikkelingsavonden, die de afd.
in het verleden had gegeven in het kader van het win-
terprogramma. Momenteel worden de banden met de
plaatselijke afd. CNV en NW strakker aangehaald en
geeft men gezamenlijk diverse avonden. Spreker hoopte
ook in de toekomst op deze nauwe samenwerking en
wenste de zilveren jubilaris nog veel sukses toe in de
komende jaren.

Als voorzitter van het NW afd. Vorden sprak de heer
Koerselman die de goede samenwerking benadrukte.
'Wat ons betreft en gezien de vele belangen die paral-
lel lopen, zullen wij bij onze leden ook aandringen om
de goede onderlinge band te aktiveren en te bestendi-
gen', aldus spreker. In dezelfde geest sprak nu ook de
heer Koerselman jr namens de afd. Metaal Bedrijfs
Bond van het NW die zijn felicitaties overbracht met
de wens nog vele jaren samenwerking.

Distriktsbestuurder Muller uit Arnhem sprak namens de
vakafd. St Willibrordus (Industriebond) en huldigde
speciaal de heren Besselink en Bekker die resp. 25 jaar
als bestuurslid en als lid hun beste krachten gaven.

De heer Besselink was vanaf de oprichting lid en be-
stuurslid, de heer Bekker was de oprichter en grote
propagandist van Herwonnen Levenskracht. Beide he-
ren, die tevens al die jaren zorg droegen voor het innen
der kontributie, ontvingen een fraaie vulpen met in-
scriptie.

DISTRIKTSBESTUFRDER BROENS:
'OVERGESOCIALISEERD'

De provinciaal distriktsbestuurder NKV de heer Broens
uit Helmond hield een kernachtige toespraak, waarin
hij er op wees, hoe de vakbeweging direkt na de oorlog
wel de noodzaak van de oprichting zag, maar de moge-
lijkheden waren vaak veel moeilijker. In Vorden was de
afd. tot bijna 100 leden uitgegroeid, maar helaas is het
te betreuren aldus spreker, dat er nog zovelen zijn die
nog geen lid zijn. 'Het lijkt overigens of wij - door de
goede sociale voorzieningen, overgesocialiseerd zijn'.

van te maken. Mede namens de landelijk voorzitter de
heer Mertens wenste hij de afd. en de jubilarissen nog
veel sukses toe op hun weg naar de volgende mijlpaal
en overhandigde enige passende geschenken.

Ook andere belangstellenden, afgevaardigden van ver-
enigingen enz, boden hun gelukwensen aan en lieten
deze vergezeld gaan van bloemen, kado's en de beken-
de enveloppen met inhoud.
Afdelingsvoorzitter Hoevers dankte allen hartelijk, spe-
ciaal de distriktsbestuurders de vertegenwoordigers van
NW en CNV, burg. van Arkel en H.H. Geestelijken.

FEESTAVOND

Voorafgaande aan de feestavond in zaal Schoenaker,
werd 's avonds om 7 uur een Eucharistieviering gece-
lebreerd door rector Pans en pastoor van Berkel ofm.
resp. in de parochiekerken van Vorden en Kranenburg,
tot intentie van de levende en overleden leden van de
afdeling.

Voorzitter Hoevers, die vanaf december 1970 de scep-
ter zwaait en nog te kort in Vorden was om een terug-
blik in het verleden te geven, roemde de 7 jubilarissen
van de afdeling, die mede door hun aktiviteiten de afd.
in stand hadden gehouden. Spreker brak nog een lans
om gezamenlijk de verschillende onderwerpen die ak-
tueel zijn, aan te pakken als medezeggenschap in de
bedrijven, woningbouw, ontwikkelingshulp, rekreatie, 't
leger, onderwijs, volksontwikkeling, vorming werkende
jeugd enz.

Vooral de jeugd wekte hij op om niet afzijdig te blijven,
in alle geledingen kan men terecht bij de vakbeweging.
Hij verzocht de medewerking van de dames der leden
om hun mannen naar de vergaderingen te sturen. NKV
met Nieuwe Kracht Vooruit, aldus spreker.

HULDIGING JTTRILA KISSEN

Vervolgens werden de 6 jubilarissen gehuldigd door
de voorzitter, te weten de heren Besselink (Industrie-
bond St Willibrordus), Bekker (Idem), van Langen
(Metaal Bedrijfsb-ond St Eloy), Huitink (Agrarische
Bond Voedingsen en Genotmiddelen), Beening, Keyen-
burg (AVG) en Eykelkamp (Kath. Bond van Vervoers
Personeel).

Voor hun aktiviteiten in de afgelopen 25 jaar ontvin-
gen zij de zilveren NKV-speld die hun door de voorzit-
ter werd opgespeld. De dames van deze leden ontvin-
gen prachtige bloemen.
De heer Oudsen die 40 jaar lid was van de KABO werd
in verband met ziekte 's morgens thuis gehuldigd door
een deputatie van het bestuur, waarbij hem de gouden
NKV-speld werd uitgereikt. Namens de jubilarissen
dankte de heer Besselink.

Na afloop van het officiële gedelete werd het feest ge-
zellig voortgezet met een dansje, waarbij The Rithm
Stars voor de muzikale omlijsting zorgden.

Frankering bij abonnement kantoor Vorden

8.30
10.00

^Kerkdiensten!

ZONDAG 27 JUNI

Hervormde kerk
uur ds J. H. Jansen
uur ds J. H. Jansen

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds J. C. Krajenbrink

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds Th. P. van Belzen te Hoogeveen

19.00 uur ds Th. P. van Belzen te Hoogeveen
Voorm. belijdenisdienst en tevens voorbereiding voor het
te vieren Heilig Avondmaal

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

R.K. kerk Kranenburg
e H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur

(Hoogmis). In de week elke dag om 8.00 uur H
Mis. 's Zaterdagsavonds om 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

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

Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
consulten bij uw eigen huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het Wijkgebouw, tel. 1487.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

25, 26 en 27 juni van vrijdagmorgen 7 uur af:
J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

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

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

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

Mejuffrouw H. M. Lenselink van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur te Hengelo Gld
Bekveld D 16, telefoon 05753-1216.

Donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden,
Het Elshof 7. telefoon 05752-1772

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

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

Geboren: Albert Christiaan Jan z.v. H. G. Bakker en
G. Scholtens; Maarten Albert Theodoor z.v. H. J. Graas-
kamp en W. Norde.

Ondertrouwd: J. J. A. L. van Hamond en Annemarie
den Boesterd.

Overleden: Antonia Alberta Mol oud 57 jaar, echtg. van
Hendrikus Walgemoet; Fredrika Klein Ikkink oud 55
jaar, echtg. van Evert Jan Kreunen; Gerhard Gosselink
oud 85 jaar, wed van Heintje Bijenhof; Jan Willem
Wonnink oud 81 jaar, wed. van Johanna Reindina ten
Harve.



* Kwaliteit

* Service
SUPERMARKT

PRESENTEERT: *
Lage prijzen

UUt de i

3 stuks nu

VARKENSPOULET
300 gram

heerlijk voor bami en nasi

STOOFLAPPEN

RUNDERROLLADE

REBLAPPEN

OSSENSTAART

500 gram

500 gram

500 gram

500 gram

98
198

298
348
398
158

Si-Si

VRUCHTEN-

LIMONADE

85

elke 2e fles

69

DIXAP
Ingedikt

goed voor 3 Itr

appelsap

van 215 voor

169

Dubbele fles

ROOSVICEE

van 325 voor

279

Calvé
PINDAKAAS

nu met

10 CENT
KORTING

145

2 blikjes

SOEP-
BALLETJES

van 156 voor

725

PALINGWORST

BOERENMETWORST

150 gram

100 gram 79

150 gram 89

150 gram 89

PROFITEER HIERVAN !

Nicolet choc. hagelslag 139
Gezinsfles

Duyvis

van 236 voor

Ovaal blik

HARING IN

TOM. SAUS

nu voor

89

Gaar in het

pak

BRINTA

per pak van

89 voor

75

Busje a 500 gr

WITTE

PEPER

deze week

voor

89

Geurts

APPEL-

MOES

2 potten

voor slechts

98

NIEUW!
Nu ook in Albers supermarkt!

Heerlijk brood in onze BROODERIE:

SESAMBOLLEN (79)

TARWEBOLLEN (64)

KROKANTE BOLLEN . (70)

TIJGERBOLLEN (70)

Krentebrood

nu per stuk 59

met spijs

van 145 voor 99

Broodjes
6 stuks

van 79 voor 59

LITERBLIK

Koen Visser NASI GORING
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT VAN 215 VOOR 179

Pak

COCKTAIL

KAUWGOM

van- 49 voor

39

10 rolletjes

ZOUTE

DROP

van 110 voor

89

Chinese

SPERZIE-

BOONTJES

van 98 voor

79

Droogkoken-

de Sindoro

RIJST

pak a 500 gr

89

2 x 500 gram

VERMI-

CELLI

voor

99

CLOSETPAPIER _Q
4 in een van 110 voor /\J

PAGE LUIERS 4QQ
groot pak van 230 voor 1x7 O

KIPPESOEP OQ

Maggi 2 zakjes O\/

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

PRACHT AARDBEIEN

TUINBONEN

TOMATEN

ANDIJVIE

SPITSKOOL

500 gram 119

kilo 79

500 gram 79

kilo 69

kilo 69
GRANNY SMITHS APPELEN kilo 189

PRINS FOURRE
grote rol voor

HEERLIJKE RUMKOGELS
per zak

PERMINTA
pepermuntsmaak 5 grote rollen

TOFFEEMELANGE DE LUXE
van Gilde per zak

LUYCKS ZILVERUITJES
3/4 literpot voor maar

STER AFWAS
literflacon 98 elke 2e liter

KOFFERS ALL
profiteer nu nog van 795 voor

79
89
98
79

149
49

595



Voor de vele blijken van be-
langstelling ontvangen bij
ons 25-jarig huwelijk betui-
gen wij onze hartelijke dank
M. J. Wuestencnk
H. E. A. Wuestenenk-

Makkink
Vorden, juni 1971
Hackfortselaan l

Voor de vele blijken van be-
langstelling bij ons 25-jarig
huwelijk, betuigen wij onze
hartelijke dank.
A. J. Hulstijn
A. H. J. Hulstijn-Masselink
Vorden, juni 1971
Insulindelaan 23

Be j. verzorgster vraagt een
grote gestoffeerde zit-slaap-
kamer met cv of aardgas-
verw. eventueel met gebruik
van keuken.
Brieven onder nr 12-1

Te koop:
plm. 10 jonge hennen
Deldensebroekweg 12
Vorden

Ons huis is nog niet klaar,
daarom zoeken wij (3 pers.)
per 1-10-1971 voor ± 6 mnd
gem. zomerhuisje te huur,
omg. Vorden, geschikt voor
winterbewoning.
Br.m.prijsopgave: Y. C.
Doesburg, Wijk aan Duiner-
weg 105, Beverwijk

Te koop:
2 mooie bonte geitjes
H. Bolwiender
Helderboomsdijk 6,
Linde bij Vorden

Jongen van 14 jaar zoekt
vakantiewerk
Bert Klein Brinke, Kruis-
dijk 7, Vorden, tel. 1210

Onderwijzeres zoekt kamer
(met warme maaltijd)
G. Zemmelink
Keyenborgseweg 15,
Zelhem

Wapen- en Sporthandel

Vorden

Vanaf heden staat ter dek-
king een nieuw aangekochte
Yorkshire Beer van
Arends uit Vierakker
H. HISSINK
Rietgerweg l, Vorden

Te koop: z.g.a.n. bankstel
+ tafel, zuiver wol
de Hanekamp 16, Vorden

A. HARMSMA, dierenarts
wegens vakantie

AFWEZIG
van vrijdag 25 juni 7 uur
tot maandag 19 juli 7 uur
Praktijkwaarneming:
J. Wechgelaer

In alle gevallen blijft
a w verzekeringsman
uw vertrouwensman

A. GROOT JEBBINK
Prunushof 21, Velswijk
Zelhem, tel. 08344-414

G. W. Eijerkamp
Vorden

tel. 1386

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden
HBO I~~
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

ARNO VISSER
en
DINIE DONDERWINKEL

hebben de eer u, namens wederzijdse ouders,
kennis te geven van hun voorgenomen hu-
welijk, waarvan de voltrekking zal plaats-
vinden op vrijdag 2 juli om 15.00 uur
in het stadhuis te Zutphen.

Kerkelijke inzegening op donderdag 8 juli om
20.00 uur in de Nieuw Apostolische kerk,
Boompjeswal 8, Zutphen.

Vorden, Zutphenseweg 55
II Zutphen, Aert van Nesstraat 78

Juni 1971

Receptie op vrijdag 2 juli van 17.00-19.00 uur
in café 'de Golden Helm', Houtmarkt 74
te Zutphen.

Voorlopig adres: Zutphenseweg 55, Vorden.
II

o
<!>

H
O

i!<P

i e||
\\
l\
i

Inplaats van kaarten

WIM GOLSTEIN
en
ANNIE BARINK

hebben het genoegen u, mede namens hun
ouders, kennis te geven van hun voornemen
in het huwelijk te treden op vrijdag 2 juli
a.s. om 13.30 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

Het kerkelijk huwelijk zal worden ingezegend
door de weieerwaarde heer ds. J. H. Jansen
om 14.00 uur in de Hervormde kerk te Vorden

Vorden, juni 1971
Nieuwstad 30/Kruisdijk 3

Receptie van 16.00-17.30 uur in café-rest.
't Wapen van Vorden (F. P. Smit), Vorden.

Toekomstig adres: De Bongerd 7, Vorden

Na een langdurige ziekte ging heden in volle
vrede van ons heen, onze lieve vader, behuwd-,
groot- en overgrootvader

GEKHARD GOSSELINK
weduwnaar van H. Bijenhof

in de ouderdom van 85 jaar.

J. J. Smit-Gosselink
F. A. Smit
J. H. Oonk-Gosselink
J. H. Oonk
H. E. Gosselink
W. Gosselink-Wesselink
G. Gosselink
F. W. Gosselink-Hogeweij
klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, 17 juni 1971
Raadhuisstraat 27

De begrafenis heeft 21 juni op de Alg. Begraaf-
plaats te Vorden plaats gehad.

Na een kortstondige ziekte ging heden van ons
heen onze beste vader, behuwd-, groot- en over-
grootvader

JAN WILLEM WONNINK
weduwnaar van J. R. ten Arve

in de ouderdom van 81 jaar.

W. A. Wonnink
D. Wonnink-Derksen
H. J. Wonnink
C. J. Wonnink-Nieuwenhuis
H. A. Beck-Wonnink
D. Beek

Vorden, 21 juni 1971
Het Hoge 61

De teraardebestelling zal plaatshebben op don-
derdag 24 juni om 13.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Wij zyn van

3 JULI T.M. 19 JULI

wegens vakantie

gesloten
JUWELIER - HORLOGER - OPTICIEN

ZUTPHENSEWEG 16 - VORDEN .TELEFOON 1506

tVEGENS VAKANTIE

gesloten
VAN 28 JUNI T.M. 3 JULI

Levcnsmiddelenbedrijf

Fa Eskes

Voor uw
vakantie!
om enkele dingen te noemen:

Een gezellige en voordelige
JAPON ƒ 12,50

EEN LEUKE NACHTJAPON
fleurige dessins reeds voor ƒ 7,90

Laddervrije PANTY's ƒ 2,50

BADLAKENS vanaf ƒ 8,75

Neem een vest of
pullover mee voor de
koude dagen

Voor de heren: pullovers, korte mouw
met en zonder kraag, heerlijke dracht
voor uw vrije dagen!

Kom eens kijken
er zijn zoveel meer artikelen

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

Blik sperziebonen van 89 voor 69

HAANTJE 900 gram 289

500 gram ROYAL KOFFIE van 316 voor 289

Blikje VARKENSVLEES 79

150 gram BOERENMETWORST 108

l fles ranja van 119 voor 98

l doos AGAR DE LUXE 250 gram .................. 98

I pak MAGGI GROENTESOEP van 61 voor ...... 55

H/2 kilo GOLDEN DELICIOUS ........................ 169

II SINAASAPPELS ....................................... 198

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR.
IS SPAREN BIJ DE KQQP;

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

gesloten
VAN 28 JUNI TOT 3 JULI

Fa Sessink
KRANENBURG - VORDEN

Solex 5i
NIEUWE SOLEX

solex voor de jeugd !

LAGE PRIJS

f 420,-
JL voordelig in onderhoud

JL zuinig in benzine

JL moderne kleur, leuk model

Bij termijnbetaling ƒ 150,- kontant

Nu speciale reklame:

DE EERSTE VIJF KOPERS

EEN GRATIS WA-VERZEKERING !

Ga kijken en proefrijden bij
Rijwiel- en Bromfietsbedrijf

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 1256

KAMPEREN
Camping-Gaz voor
verlichting, verwarming en koken

Mepal kampeerservies
ook in Carnabij kleuren

Tafels, stoelen, vouwbedden

Strand- en windschermen

Rubber luchtbedden topmerken
SEMPERIT enPALMA

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 - Vorden

G.M.v.L.

A.B.T.B. en C.B.T.B.

Als u nog mee wilt met

ons uitstapje
NAAR 'DE FLEVOHOF'

geef u dan zo spoedig mogelijk op!

De besturen

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wethouders van Vorden, maken
bekend, dat ter secretarie dezer gemeente gedu-
rende het tijdvak van 25 juni tot en met 8 juli
1971 voor een ieder ter inzage is gelegd een aan-
vraag met bijbehorende stukken van de heer Jhr.
Mr. L. M. E. von Fisenne te Hengelo (Ov), om
vergunning tot ontgronding van het perceel ka-
dastraal bekend gemeente Vorden, sectie B. nr.
2056. aan de Wildenborchseweg.

Belanghebbenden kunnen eventuele bezwaren te-
gen de voorgenomen ontgronding schriftelijk bij
Gedeputeerde Staten van Gelderland indienen
voor 9 juli a.s.

Vorden, 24 juni 1971,

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de burgemeester,

de sekretaris,

J. J. v.d. Peijl wnd

Na de vakantie,

na het verlaten van de school

zoeken meerdere meisjes

een baan of'n
andere
betrekking

Wij hebben
nog meisjes
nodig
die ons kunnen helpen bij het vervaardigen van
de bekende

SEEZO
uniformen welke steeds meer gevraagd en
gedragen worden.

Voor deze meisjes hebben we leuk werk met
goede lonen en sociale voorzieningen.

Kom of bel even en wij komen u gaarne alle inlichtingen verstrekken.

uniformbedrijven
KEYENBURG - Telefoon 05753-1641 na kantoortyd 1984 - 1864 - 1938



COUPONS - COUPONS - COUPONS

Puch
bromfietsen

voor dames en heren

PUCH MAXI
nu binnenkort ook met achterwiel-
vering

PUCH SKYTKACK
voetschakeling, lange uitlaat, 1.30 m

Rijwiel- en Bromfietsbedrijf

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

De nieuwe
jaloezie.
Ll i =xiCL
( i -=f
/ — t— —t-
/ 1 f-
1 \/ 1— — t-

i£- j.

/ t— 1-
r~ [ ~~t~'/ IE
' \ -T-f— 1

/ 1 1

I i

'/

d-
( l — 1-

( I i

/ i 1

f J ^
/ 1 - i

rr " ' :

n | |
i i \
::z\
!n

Q

;i3
\

;i3
D
Z\
z\

.z^
;z \̂

\
\
^

• \
n

We vonden dat fiet beier kon.
Daarom maaklcnwe Radobfinds Small.
Moderner. Fraaier (zonder lelijke
b(Dnlcn). Met smalle bovcnbak; en han-
dig slelxtanyelje. Minder zichtbaar.
Kleuriger (ook in zilver). Enfin, u zult
zelf het verschil snel ontdekken als
u een Radoblinds folder naast die van
de concurrent legt. Moge de betere
winnen,.

RATH & DOODEHEEFVER

verkrijgbaar bij:

Gediplomeerd meesterschilder
Nat. Schildersschool
Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

WEGENS HUWELIJK

is woensdag 30 juni onze rijwiel- en

bromfietszaak de gehele dag

gesloten
H. W. GROOT ENZERINK
Zutphenseweg 21 - Telefoon 05752-1254

Weekend
voordeel

KEUKENBUFFET

100 cm breed van ƒ 265,- alleen vrijdag en

29.50
DOE-HfT-Z! LF CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

vanaf donderdag 24 juni bij LOOMAN - VORDEN
GESLOTEN WEGENS

vakantie
vanaf 28 juni tot en met 13 juli

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. KRIJT
Voiden - Dorpsstraat 32 Telefoon 1470

VOOR GEHUWDEN EN VERLOOFDEN

ZATERDAG 26 JUNI

Orkest:

THE MELODICA'S
AANVANG 19.00 UUR

Gereserveerde plaatsen worden tot

20.80 uur vrygehouden.

Zaal Susebeek
Ruurloseweg - Wolfersveen - Telefoon 08342-1340

Bezoek ook onze

SPEELTUIN
speciaal voor kinderen ingericht

Paraplui«s

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

heeft ze voor u

De Professionals.
De AEG slagboormachines.

Ontworpen voor de vakman.
Nu te koop voor de

veeleisende doehetzelver.

Elke AEG slagboormachine is twee
machines in één. Met het ingebouwde
slngmechanismo boort u in het
hardste beton en graniet. En met het
uitgeschakelde slagmechanisme
vormen hout en metaal al evenmin
een probleem.

AEG
AMSTERDAM

U kunt de Professionals kopen bij:

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg - Telefoon 05752-1261

Strijd om de GVB-beker zondagmiddag 27 juni

Aanvang 14.30 uur

VORDEN l

RKGVVl
(Giesbeek)

OP HET PAX-TERREIN TE
HENGELO G

Te koop: 2-pers. opklapbed
Bloemendaal, Hackforter-
weg 33, Wichmond

Te koop: S dragende var-
kens a.d.t. 26-27 juni.
H. v. d. Meij, Hackfortse-
laan 2, Vorden

VOOR4t UW

Bakkersvakantie
BAKKERIJ VAN ASSELT

VAN 28 JUNI TOT EN MET 10 ,111M

BAKKERIJ SCHURINK
VAN 28 JUNI TOT EN MET 12 J U L I

De gezamenUJke bakkers

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Bent u al abonné
op dit blad Contact?

GEMEENTE VORDEN
Naar aanleiding van ontvangen klachten wijzen
wij er op, dat het wekelijks aanbieden van vuilnis
dient te geschieden in deugdelijke vaten of dicht-
gebonden zakken.

In dit verband wordt thans reeds medegedeeld dat
een regeling voor de invoering van uniforme
plastik zakken in voorbereiding is.

Vorden, 22 juni 1971

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de burgemeester,
van Arkel

de sekretaris,
J. Drijfhout

Goede reis

MET B E E L E N GELUID

STEREO TUNER-VERSTERKER „ERRES"
2 x 6,5 stereo versterker met inge-
bouwde radio-ontvanger. Drie FM-
zenders vast instelbaar. Kompleet
met luidspreker boxen.
Vakantie-aanbieding ƒ 754, —
nu ƒ 620, —

STEREO CASSETTERECORDER „ERRES"
een ,, nieuw" apparaat wat we u di-
rekt kunnen laten horen, kompleet
met boxen.
Vakantie-aanbieding ƒ 569, —
nu ƒ 469,—

BANDRECORDER „ERRES"
moderne recorder voor de huiskamer.
Kompleet met mikrofoon, aansluit-
kabel en band.
Vakantie-aanbieding ƒ 289, —
nu ƒ 240,—

TRANSISTOR KAMERRADIO „ERRES"
Kompakte vorm, FM midden, lange
en korte golf.
Vakantie-aanbieding ƒ 237, —
nu ƒ 209, —

CASSETTERECORDER „ERRES"
voor batterijen, kompleet met mikro-
foon, band, draagtas en netvocdings-
apparaat.
Vakantie-aanbieding ƒ 232,50
nu ƒ 199, —

TELEVISIE DRAAGBAAR
voor lichtnet en 12 volt accu-aanslui-
ting. Ontvangst voor alle zenders
vanaf ƒ 499, —

RADIO CASSETTERECORDER „Telefunken"
Een nieuw, handig kompakt model,
met voortreffelijke eigenschappen.
Vakantie-aanbieding ƒ 519, —
nu ƒ 475,—

RADIO CASSETTERECORDER „Toshiba"
Joost de Draaier presenteert hem u
dagelijks over Radio Nordsee
ƒ 348,—

DRAAGBARE RADIO „Philips"
portable met keuzetoetsen ƒ 310, —
nu ƒ 249,—
FM portable microtechniek ƒ 159, —
nu ƒ 114,—
Portable in handig formaat met FM
ƒ 139,— nu ƒ 89,—

STEREO PLATENSPELER
in houten kast met twee losse boxen.
Tijdelijk bij aankoop gratis grammo-
foonplaat tot ƒ 13, — naar keuze.
Platenspeler ƒ 185, —

VOOR BEELD EN GELUID

GENIS VDRDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

GEVRAAGD:

Touwtrek-
ploegen

voor het grote

TOUWTREK-
TOERNOOI
op woensdag 21 juli 1971 en woens-
dag 4 augustus 1971 (finale)

OM HET KAMPIOENSCHAP VAN
VORDEN

Opgave zo spoedig mogelijk bij:

Sigarenmagazijn Eyerkamp, telefoon 1386 of
H. Brummelman, Medler, telefoon 6713

Een
reklameadvies
geven
och, dat is niet zo moeilijk...

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

Een maandrekening
levert u voordelen,
die zeer aantrekkelijk
zijn !

CONTACT
graag gelezen, veel gelezen!

Vraagt vrijblijvend advies
dat kost helemaal niets!

DRUKKERIJ WEEVERS
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
VAN 28 JUNI TOT EN MET
11 JULI

Onze service-dienst gaat gewoon
door, gelieve te bellen van 's morgens
8.30 tot 10.30 uur 05750-3813

BLAUPUNKT

Weg naar Laren 56 - Zutphen - Tel. 3813



Donderdag 24 juni 1971

Tweede blad Contact
32e jaargang no.

Nieuws van
de kerken

N.H. kerk
OPNIEUW EEN TOEZEGGING VAN ƒ 1000,-
VOOIt VERBETERING

Geleidelijk zijn we de ƒ 25000,- gepasseerd! Honderden
hebbeu inmiddels gereageerd op het verzoek van de
kerkeraad en kerkvoogdij met een toezegging die va-
rieert van ƒ 50,- tot ƒ 250,- en soms ƒ 1000,-.
Ook jonge lidmaten hebben positief geantwoord. Velen
hebben met hun toezegging de plannen van de kerke-
raad en kerkvoogdij ondersteund. Het is gewoon ple-
zierig om te weten dat men de kerk niet is vergeten.
Dit geeft moed om d6 plannen nader uit te werken.
Maar we hebben nog niet helemaal ons doel bereikt!
Misschien zijn sommigen van u nog niet in de gele-
genheid geweest om een toezegging te doen, of u wilde
nog overleggen.
Eigenlijk wilt u wel meedoen! U vindt ƒ 100,- of ƒ 200,-
een groot bedrag! Dat is het ook.
Maar het is goed besteedt. Wees maar gerust.
Mocht de gele kaart zijn zoekgeraakt, dan kunt u ook
per brief antwoorden en sturen naar het kerkelijk buro.
N.H. Gemeente, het Hoge 27.
Zou u vanavond kunnen besluiten ?
Of stelt u een bezoek op prijs? Wij willen graag de
aktie sluiten, om nadien alle leden te bezoeken die nog
niet schriftelijk een toezegging hebben gedaan.

IN DE HE R V. KERK VEELZIJDIGE

muziekavond
In het kader van de zomeraktiviteiten van de plaatse-
lijke VW zal er volgende week zaterdagavond 3 juli
een muziekavond gehouden worden in de hervormde
kerk op de Markt,
Aan dit programma hopen mee te werken:
mevr. Margreet Prinsen (Doetinchem): orgel en spinet;
Hans van Loenen: fluit; Hans van Gelder: cello.
Margreet Prinsen bekend organiste, bespeelt ook haar
spinet. Zij is docente aan de muziekschool in Gronin-
gen. Uitgevoerd wordt o.a. werken van Jan Pzn Swee-
linck, Ger. Frescobaldi, Joh. Pachalbal, koralen van Joh
Seb. Bach.
Het belooft voor Vorden en zijn gasten een bijzondere
avond te worden. Er staat namelijk nog meer op het
programma:
het Vordens Mannenkoor ons allen welbekend, zal na de
pauze een aantal liederen ten gehore brengen.
Wij zeggen niet teveel: een veelzijdige muziekavond!
Wij hopen dat zeer velen een fijne avond zullen hebben.
Wilt u ook uw gasten opmerkzaam maken op deze mu-
ziekavond? De toegangsprijs is niet hoog, integendeel.
Zie de advertentie in ons volgend nummer van Contact.

it Suriname
Alalapadoe, 9-6-1971

L.S.
Boven dit stukje had als titel 'Geitendrama' kunnen
staan. Gelukkig is het drama nog net afgewend. Zoals
u uit vorige brieven wellicht weet, konden we hier
overgaan tot de aanschaf van een stel geiten. Drie
weken geleden was het dan zover dat de geiten konden
worden ingevlogen. Achterin het vliegtuigje had men
ze neergelegd onder een groot net. Zonder enige moei-
lijkheden zijn ze op die manier toegevlogen. De jeugd
van Alalapadoe had zich om het vliegtuigje verzameld
om de beesten te bewonderen.
Het bleken vier geiten te zijn en één bok. Alle vier gei-
ten zijn waarschijnlijk drachtig zodat dus binnen een
jaar het aantal verdubbeld kan zijn. Onder luid gelach
en gemekker werden de dieren naar hun hok gebracht
en netjes geïnstalleerd. De dieren voelden zich direkt
thuis en alles leek prima. Eén van de indiaanse jon-
gens was aangesteld als verzorger en hij begon en-
thousiast aan zijn taak.
Toen ik echter de derde dag 's morgens vroeg hij het
hok kwam, zat alles onder de bloedspatten. 2 geiten
hadden lelijke wonden op hun buik en een derde aan de
poten. Na wat heen en weer gepraat kwamen we tot
de konklusie dat de geiten aan het vechten waren ge-
weest of aangevlalen waren door vleermuizen.
Het eerste was aannemelijker omdat de wonden van
vleermuizen er volgens de indianen anders uitzagen.

Die avond bleek echter het tegendeel; toen tegen negen
uur één van de indianen ging kijken waren alle geiten
al gebeten. En er zaten tientallen vleermuizen oftewel

Vampieren rond het hok. Goede raad was duur, ten-
slotte besloten we de geiten onder ons huis in een
schuurtje te plaatsen en de indianen zouden dan bij ze
waken als de vleermuizen toch zouden komen.

In de stromende regen en het pikke donker hebben we
toen de geiten overgedragen. 2 Jongens hebben hang-
matten erbij gehangen en hebben die nacht de vleer-
muizen weggejaagd. De volgende dag heb ik radiokon-
takt gemaakt met Parimaribo en toen bleek dat vleer-
muizen bang zijn voor licht.
Het probleem leek opgelost maar we hadden niet ge-
noeg lampen, dus hebben we nog 4 dagen moeten wach-
ten tot het vliegtuig kwam met olielampen.
Nu zijn de geiten dan weer in hun eigen hok en slapen
onder de lampen. Hun verzorger vertrouwt de zaak
echter nog niet en hij slaapt dan ook nog steeds bij
'zijn' geiten in het hok. Al met al een mooi avontuur
dat nog goed is afgelopen.
We willen besluiten met de mededeling dat we eind
dit jaar met verlof komen. Velen van u zullen we dan
weer ontmoeten en we kunnen dan onze verhalen met
dia's illustreren. Voor deze keer gaan we weer be-
sluiten met de hartelijke groeten van
Jan, Ria en Arjanne Lenselink

PO Box 506, Paramaribo

Afkoopregeling
rentekaarten
Ook in de op l juli a.s. beginnende afkoopperiode zal
weer een groot aantal afkoopsommen worden uitbe-
taald aan vroegere bezitters van zgn. rentekaarten.
Van l juli af zijn aan de beurt zij, die geboren zijn
in de jaren 1934, 1935 en 1936. Voor deze groep geldt
dat hun vroegere invaliditeitsverzekering in elk geval
zal worden afgekocht, ongeacht het aan rentezegels

geplakte bedrag.

Anders ligt het met hen die zijn geboren in de jaren
1913 en 1914. Zij kunnen alleen op een afkoopsom re-
kenen als hun ouderdomsrente bij het bereiken van de
65-jarigc leeftijd minder dan ƒ 60,- per jaar zou be-
dragen. In de praktijk wil dit zeggen dat in de meeste
van deze gevallen alleen dan afkoop plaatsvindt, als
in totaal minder dan ƒ 286,- is geplakt. Om het aan
rentezegels geplakte bedrag terug te krijgen, kan men
zich wenden tot de Raden van Arbeid.
Aanvraagformulieren zijn daar en op alle postkantoren
te verkrijgen.

Terwille van de volledigheid zij nog medegedeeld, dat in
vorige jaren voor afkoop aan de beurt zijn geweest
zij, die geboren zijn in de jaren 1937-1951 en zij, die
zijn geboren in een der jaren 1903-1913. Voorzover deze
personen al niet een aanvraag hebben ingediend, kun-
nen ze dit alsnog doen. De in 1903-1912 geborenen,
kunnen alleen op afkoop rekenen als er minder dan ƒ 286
is geplakt.

Zij, die in andere dan genoemde jaren zijn geboren,
komen later aan de beurt.

Kursus sociale
verzekering
De uitvoeringsorganen van de sociale verzekering, maar
ook vele andere instellingen en bedrijven hebben me-
dewerkers nodig die beschikken over een goede, op de
praktijk gerichte vakkennis van de sociale verzeke-
ringswetgeving.
Een hierop gerichte kursus begint medio september,
georganiseerd door de Stichting Opleiding Sociale Ver-
zekering, Bos en Lommerplantsoen l, Amsterdam.
Oorspronkelijk was deze^^rsus bedoeld als een vakop-
leiding voor hen die we^^Ëam zijn bij een der uitvoe-
ringsorganen van de sowue verzekering. De praktijk
wijst echter uit, dat in de laatste jaren ca een derde
deel van de kursisten, zoals maatschappelijk werkers,
medewerkers van pcrsoneelsafd. en organisaties op het
sociale gebied, elders wiÉk.

De kursus omvat 2 delen. Het eerste deel (van half
sept. 1971-ultimo mrt 1972) betreft een aantal onder-
werpen die met de sociale verzekering in relatie staan;
het 2e deel (van mei 1972-juni 1973) geeft een ge-
detailleerde behandeling van de sociale verzekerings-
wetgeving.
De mogelijkheid van aanmelding voor deze kursus sluit
31 juli 1971.

Voetbal
JUNIOREN DVC DIDAM WINNEN
VOETBALTOURNOOI TE VORDEN

Ondanks de neerplenzenrle regen is het 2-daags voe.tba.l-
tournooi dat de juniorenkommissie van de vv Vorden
zaterdag en zondag in het gem.sportpark organiseerde
geslaagd te nor-men.
Zaterdag vond het tournooi voor B-junioren plaats,
(spelers geb. na 31 aug'.

De uitslagen van de verschillende wedstrijden waren:
Vorden-Lochem 0-0, Longa-Fortuna 0-6, Ruurlo-Soci 0-0
Klein Dochteren-Baak 2-0, Ratti-Rcunie 0-1, DVC-SV
DES 2-0, Longa-Lochem 0-2, Vorden-Fortuna 1-3, Ruur-
lo-Klein Dochteren 1-0, Soci-Baak 3-2, Ratti-DVC 0-5,
Reunie-SVDES 2-2, Longa- Vorden 0-7, Lochem-Fortuna
1-2, Ruurlo-Baak 3-2, Klein Dochteren-Soci 2-1, Ratti-
SVDES 0-3, Reunie-DVC 1-3.
In poule A werd Fortuna winnaar met 6 pnt, 2 en 3
Vorden en Lochem 3 pnt, 4 Longa O pnt. In poule B
werd Ruurlo winnaar met 5 pnt, 2 Soci 4 pnt, 3 KI.
Dochteren 3 pnt, 4 Baakse Boys O pnt.
In poule C werd DVC winnaar met 6 pnt, 2 en 3 Reu-
nie en SVDES met 3 pnt, 4 Ratti met O pnt.
Ruurlo, Fortuna en DVC speelden hierna een halve kom-
petitie om de eerste t. m derde plaats. De uitslagen wa-
ren: Ruurlo-Fortuna 1-0, DVC-Ruurlo 2-1, Fortuna-DVC
1-1, winnaar werd aldus DVC B, 2 Ruurlo en 3 werd
Fortuna uit Winterwijk.

Zondag kwamen de A-junioren in het veld die verdeeld
waren over 2 poules van elk 5 teams.
De verschillende uitslagen waren:
Silvolde-Vorden 1-0, Reunie-Soci 0-1, Lochem-Klein
Dochteren 0-2, DVC-Baak 2 1-0, Süvolde-RKZVC 1-0,
Vorclen-Reunie 3-0, Lochem-Vorden 2 0-1, Klein Doch-
teren-DVC 0-3, Soci-Vorden 1-0, Reunie-RKZVC 1-0,
Baak 2-Vorden 2 1-0, Lochem 1-DVC l 2-2, Silvolde 1-
Soci I 0-2, Vorden-RKZVC 1-2, Klein Dochteren- Vorden
2 1-0, Lochem-Baak 2 5-0, Soci-RKZVC 1-2, Silvolde-
Reunie 1-0, DVC-Vorden 2 1-0, Klein Dochteren-Baak
2 2-0.
In poule A eindigden Silvolde en Soci gelijk met 6 pnt.
Na het nemen van strafschoppen werd Soci winnaar.
3 RKZVC 4 pnt, 4 en 5 Vorden en Reunie 2 pnt.
In poule B werd DVC winnaar met 7 pnt, 2 Klein
Dochteren 6 pnt, 3 Lochem met 3 pnt, 4 en 5 Baak 2

en Vorden 2 met 2 pnt.
In de finale won DVC met 1-0 van Soci.
Na afloop bracht voorzitter Oost van Vorden allen dank
voor het doen slagen van dit tournooi.
Hij reikte tevens de prijzen uit.

STRIJD OM DE GVB-BEKER

Vorden dankzij grandioos keepende Gerrit Wentink
hij de laatste vier!

Het is Vorden zaterdag gelukt om door te dringen tot
de halve finales in de strijd om de GVB beker. Dit ge-
beurde door een 2-0 zege op het in de zaterdagafd.
uitkomende Elspeet.
Maar wat hebben de geelzwarten het in de eerste helft
moeilijk gehad! Steeds kwamen de Elspeters in het
strafschopgebied van Vorden, doch gelukkig voor Vor-
den voorkwam Wentink in deze periode zeker schijnen-
de doelpunten. Als er een doelpunt in deze periode was
gevallen, was Vorden een geslagen ploeg geweest, al-
dus trainer de Weert na afloop.
Door het geweldige spel van doelman Wentink slaagde
Vorden erin om geleidelijk meer vat te krijgen op het
spel van Elspeet. Door een aktie van Hengeveld en
Buunk vloog de bal via een der backs in het doel van
Elspeet, wat 0-1 betekende. Tot de rust bleef de stand
ongewijzigd.
Gesteund door het publiek toog Elspeet na rust on-
middellijk ten aanval, doch de achterhoede, goed ge-
steund door Hendriksen en Nijenhuis gaf geen krimp.
Doelman Wolsink kreeg het in deze periode lang niet
zo moeilijk.

Aanvallend kreeg Vorden enige goede kansen. Buunk
schoot in het zijnet en Klein Brinke knalde rakelings
over. Juist toen Elspeet zich begon op te maken voor
een slotoffensief, plaatste Hengeveld de bal naar Klein
Brinke die een hrad schot losliet, waarbij de bal in het
doel belandde, 2-0.
Elspeet gaf zich toen gewonnen en Holsbeke (ingevallen
voor Buunk) en Hengeveld kregen nog enige goede
kansen maar het bleef tenslotte toch 2-0. Dat keeper
Wentink talloze komplimentjes in ontvangst mocht ne-
men kon men zich wel indenken!

SPORTUITST APJES
VIELEN IN HET WATER.

Het was zaterdag voor de sportminnende Vordense
jeugd wel een heel trieste dag. De pupillen van de VV
Vorden konden hun jaarlijkse uitstapje niet maken.
Dit zal nu op een later tijdstip plaats vinden. De jeugd
van de gymnastiekvereniging Sparta zag de turndag
van de kring De Graafschap door 'de neus geboord'.
De meisejs en jongens van de zwemclub Vorden, die
in Zutphen uit zouden komen togen de jeugd van De
Ysselmeeuwen, konden eveneens thuis blijven. Ook deze
zwemontmoeting zal op een later tijdstip plaats vinden.

Waterpolo
nlucN
«IBpETITIE

TE GROT
IN WATERPOLO K

In de 4e klas K van de KNZB is er voor de ploegen

WZC (Wijhe), de Dinkel (Denekamp) en Vorden wei-
nig eer te behalen. In deze afd. spelen nl. ook het
sterke Piranha uit Enschede en De Mors (Rijssen).
Deze 2 ploegen zijn voor deze klasse nl. veel te sterk
zodat er van ene interessante kompetitie geen sprake
kan zijn.

In feite speelt dit euvel iedere kompetitie want met
name Piranha wint altijd met zeer grote cijfers.
Wanneer dan in de zomer de prom.wedstrijden voor <k '
deur staan om een plaats in de 3e klas dan zijn van
dit studententeam altijd spelers met vakantie, zodat dQ
ploeg niet promoveert met als gevolg het volgend sei-
zoen weer monsteroverwinningen.

Hoe sterk Piranha wel is, ondervonden de heren van
Vorden. In 4 wedstrijden waren de Enschedeërs erin
geslaagd om 63 maal raak te schieten (13 doelpunten
gem. per wedstrijd). Overwinningen van 12-0, 17-2 enz.
zijn heel gewoon voor dit overigens sportief Piranha.
Vorden werd in deze wedstrijd dan ook volkomen weg-
gespoeld en toen de arbiter voor de laatste maal floot
was de stand 25-0 bereikt! De grootste nederlaag ooit
door Vorden geleden. Tegen een ploeg als dezo echter
geen schande. Wel zij opgemerkt dat Vorden niet de
beschikking had over enkele spelers als Parmentier.
Maandagavond liggen de papieren voor Vorden waar-
schijnlijk gunstiger want dan speelt 'men thuis f
WZC uit Wijhe.

Zwemdiploma's
Onder het toeziend oog van de heer van Houte werden
in het zwembad in de Dennen zwemexamens A en B
afgenomen. De kandidaten waren door badmeester Ver-
stoep, daarbij geassisteerd door mej. Truus Oonk, weer
goed voorbereid want van de 48 A-kandidaten slaagden
er 47, terwijl de 10 B-kandidaten allen het diploma be-
haalden.

De Vordense geslaagden:
Westerveld, Berenpas, Harmsma, Hartman, Eykelkamp
Klein Ikkink, Nijenhuis, Klein Geltink, Doornink, Olt-
hof, Tolkamp, Kampcrman, te Pas, Fokkink, Kornegoor
en Wolsing.
Voor B slaagde uit Vorden: E, Kuypers.

VOOR DK VKOl W

DOOK MABT1NE

Kies eens een ander gezicht
Al eeuwenlang heeft de vrouw getracht haar natuur-
lijke schoonheid niet bepaalde middelen te aksentueren.
Overbekend is het 'bad in ezelinnemclk' dat de dames
in de oudheid als schoonheidsmiddel bij uitstek plach-
ten te nemen.
De make-up, het gebruik van kleurende pasta's, dateert
ook al van duizenden jaren voor onze jaartelling.
Wat echter wel verschilt van vroeger-tijden is het feit
dat deze schoonheidsbehandelingen meestal waren voor-
behouden voor de dame van 'betere stand', terwijl de
mogelijkheden nu voor iedereen openstaan.

MEER OOG VOOR HET HAAR
De moderne vrouw stelt er prijs op met een verzorgd
uiterlijk gezien te worden, denkt u maar eens aan dat
haastige 'duwtje' tegen het kapsel voor zij de deur
uitgaat. Zij toont ook duidelijk minder weerstand tegen
middelen die haar uiterlijk een ander 'gezicht' kunnen
geven.

TT KUNT HET ZEI-F DOEN
Zo kunt u bv. uw haar nieuw leven inblazen, door de
kleur en glans er van te verdiepen en te verlevendi-
gen. Dit was vroeger een tamelijk ingewikkelde zaak,
iets dat men eigenlijk aan de kapper overliet, maar nu
even simpel is als een gewone haarwasbeurt en in ver-
houding veel voordeliger is.

Veel gebruikt wordt de bekende Poly-color kleursham-
poo, die verkrijgbaar is in 20 verschillende tinten, van
zilverwit tot blauwzvvart. Het is verpakt in een tube
waarvan de inhoud met een ontwikelpoeder vern
dient te worden, hoewel enkele soorten zonder dit poe-
der worden gebruikt.

De crème wordt gelijkmatig over het vochtige haar
verspreid, waarna men dit, afhankelijk van de gewen-
ste kleurintensiteit, 5-20 min. laat inwerken. Daarna
wordt, onder toevoeging van water, het haar gewoon
Sfewassen, goed doorgeschuimd en uitgespoeld.

VERANDEREN OF AKSENTUEREN

U kunt uw natuurlijke haarkleur ermee verfrissen en
verlevendigen. Een lichte vergrijzing wordt op natuur-
lijke wijze afgedekt en onzichtbaar gemaakt. Bovendien
wordt uw haar met Poly-color ook optimaal verzorgd.

GEEN NAGROFIBEHANDKLING NODIG
Deze moderne kleurshampoo vergt maai' een enkele
behandeling, waarbij u in fe i te gelijk 'wast en kleurt',
terwijl een zgn. nagroeibehandeling geheel achterwege
kan blijven.

Martine

NKDKRLAAG VOOR VORDENSE DAMKS
TEGEN NZC (NEEDE)

In een zeer koud bad in Neede speelden de dames van
Vorden vrijdagavond tegen NZC. Vorden mm-st het stel-
len zonder Jet Smit, Marijke Schuppers en Truus Oonk
De snelle Needse had bovendien goede schutters. De
strijd was nauwelijks begonnen of het was al 1-0. De
Vorden achterhoede bleef rammelen. Steeds liet men
een speelster vrij, zodat doelvrouwe Gerda Hellewegen
die overigens goed keepte, het deze avond druk had.

Dij rust was het 4-0. Neede deed het kalm aan, waar-
door Vorden door mevr. van Dijk terug kon komen tot
4-1. In de slotfase slaagde NZC erin nog 2 maal raak
te schieten zodat het 6-1 werd.



Alle landbouwwcrk-
tuigen

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204
PETBOLEM BESTELLEN

1736 bellen!
KEUNE - Vorden

altijd goedkoper
Tel. 05752-1736 - Vorden

Te koop gevraagd: Enige
koperen ketels ƒ 100,— tot
ƒ 350,— per stuk; enige
klokken ƒ 500,— tot
ƒ 1.500,— per stuk; kabinet-
ten, kasten, kisten, goud,
zilver, tin enz.
Brieven of bericht aan:
de Panne Borkeld 46a Hol-
ten (O.) Niet op zondag

GESLOTEN
l, 2 en 3 juli

Schoenmakery VISSER
Zutphenseweg 55, tel. 1849

juweel
kleurvogel

wat een verf l
wat een kleur!

ZONDAG 27 JUNI

Sang und Klang
m. zang v. Cecil

NCORDIA
HENGELO (GLD.)

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

Doe-het-zelf service

UITERWEERD
Ruurloseweg 35

Vorden - Telefoon 1523

Uw adres voor
VERSE
HAANTJES
KIP EN
EIEREN

POELIERSBEDRIJF
Rossel
Nieuwstad tel. 1283

Verhuur
gelegenheidskleding voot
heren, in zwart en grijs

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

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

MERKBENZINE
vrije lage prijzen

G. Weulcn Krancnbarg
Enkweg bij NS-station

ZATERDAG 26 JUNI

Grote
jeugdsportdag
te Vorden

zgn. „Olympiade Vorden"

op het gem. sportparW

waaraan wordt deelgenomen door 450 schoolgaande
kinderen van alle lagere scholen te Vorden.

De organisatie berust hij: voetbalverenigingen Vorden
en Ilatti, gymnastiekverenig. Spart̂ t̂ de padvinderij.

AANVANG 9.00 UUR 's MORGENS
PRIJSUITREIKING OM 16.30 UUR.

KOMT ALLEN

MOEDIG UW KINDEREN AAN

Kasteel Camping Vereniging

Elf eigenaren van landgoederen, watronder het Zelle te
Hengelo G, 't Zand te Zelhem en de Wientjesvoort te
Vorden, hebben een vereniging opgericht die ten doel
heeft te bevorderen dat door het exploiteren van cam-
pings de middelen worden verkregen om de landgoede-
ren in goede staat te behouden.
Men volgt hiermee het voorbeeld van de organisatie
Castle and Camping van kasteelbewoners in Frankrijk.
De Nederlandse organisatie heet Vereniging Nederland-
se Landgoed- en Kasteelcampings.
Van de betrokken landgoederen liggen er acht in Gel-
derland, twee in Limburg en een in Friesland. Andere
landgoederen kunnen worden aangesloten als de cam-
ping bij een kasteel of landhuis of op een groot land-
goed ligt. De campings dienen te zijn ingericht voor
kampeerders die ruimte en rust verlangen en die geen
prijs stellen op de aanwezigheid van een kampwinkel,
een kantine en dergelijke. De vereniging beoogt het be-
vorderen van een zakelijke exploitatie die het mogelijk
maakt de landgoederen in stand te houden en te onder-
houden zonder dat het oorspronkelijke karakter verlo-

ren gaat.
Hieraan zijn allerlei problemen verbonden o.a. van pla-
nalogische aard. De vereniging stelt zich dan ook ten
doel op te treden als gesprekspartner bij de vaststelling
en wijziging van bestemmingsplannen. Een van de uit-
gangspunten is dat de campings geen afbreuk doen aan
het landschappelijk schoon. De kampeerterreinen van
de aangesloten leden moeten dan ook zijn aangepast
aan het landschap. De vereniging gaat haar eisen stel-
len op het gebied van de sanitaire akkomodatie in de
hygiëne op de kampeerterreinen van de leden, waarbij
men een hoge kwaliteit beoogt. Ook gaat de vereniging
zorgen voor kollektieve reklame om de landgoed- en
kasteelcampings meer bekendheid te geven.
De aangesloten landgoederen zijn de volgende: Eysinga-
State te St. Nicolaasga 500 ha; 't Zelle te Hengelo G
338 ha; De Wientjesvoort te Vorden 25 ha; 't Zand te
Zelhem 375 ha; Westerwolde te Apeldoorn 55 ha; Qua-
denoord-Bosbeek te Renkum 230 ha; Ooyn Broekhui-
zen vorst 58 ha; Geysteren te Geysteren (ZL) 750 ha.
Old Putten, Elberg 17 ha; Molecaten, Hattem 120 ha.

Blaupunkt
RADIO
TELEVISIE

PERFEKTIE IN BEELD EN

KLANK.

EIGEN SERVICE-DIENST

BLAUPUNKT

Weg naar Laren 56 - Zutphen - Tel. 3813

Iedere vrijdag weekmarkt

24 juni Bejaardenkring H. 15 u. Nutsgeb.
30 juni Bejaardentocht
30 juni HSV De Snoekbaars wedstrijd
10 juli Bal voor gehuwden (Eykelkamp)
7 aug. HSV De Snoekbaars wedstrijd

27 en 28 aug. Bazar muziekver. Concordia
29 aug. HSV De Snoekbaars wedstrijd
12 sept. HSV De Snoekbaars wedstrijd

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

ACRYl
RIPOLIN

verf in de kleuren van morgen
millirVPff T00r een feestelijk huis

l Koor binnen en builen
?oor grote en kleine kamen
bal ripliA-ierf bij:

SCHILDERSBEDRIJF EN VERFHANDEL

J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Telefoon 1567

Jeugdsportdag
te Vorden
Plm. 6 weken geleden kregen de ouders van alle lagere
schoolleerlingen een briefje thuis gezonden met daarop
de mededeling dat er zaterdag 26 juni op de voetbal-
velden van het gemeentelijk sportpark een jeugdsport-
dag zal worden gehouden voor de gehele Vordense
jeugd. Een simpele mededeling.
Dezer dagen tijdens een onderhoud met één van de ini-
tiatiefnemers van deze sportdag, de heer L. de Boer,
hebben we toch wel even verbaasd aangehoord welk
een enorme organisatie aan deze sportdag is voorafge-
gaan. Hoe is deze sportdag ontstaan l
De pupillenkommissie van de voetbalvereniging Vorden
vroeg zich op een gegeven moment af: ,,Kunnen we nu
eens iets doen voor de gehele Vordense jeugd". Er werd
kontakt gezocht met de voetbalvereniging Ratti, de
gymnastiekvereniging Sparta en de padvinders van de
David Alfordgroep. Deze verenigingen besloten toen ge-
zamenlijk de organisatie op zich te nemen.

MOTIEF

Het motief was dank te willen brengen aan het ge-
meentebestuur voor de subsidieregeling voor de jeugd-
afdelingen van genoemde verenigingen. Het probleem
deed zich voor dat d.m.v. genoemde verenigingen niet
alle schoolgaande kinderen werden bereikt. De hoofden
van alle lagere scholen in Vorden werden toen bereid
gevonden medewerking aan deze sportdag te verlenen.
Alle kinderen werd een formulier meegegeven naar
huis, dat ingevuld weer op school moest worden inge-
leverd.
Het resultaat van dit alles is geweest dat a.s. zaterdag
450 jongens en meisjes aan dit sportfestijn, door de or-
ganisatoren aangeduid als „Olympiade Vorden", zullen
meedoen. De jongelui worden verdeeld In drie leeftijds-
groepen t.w. 7-8 jaar; 9-10 jaar en 11-12 jaar. Er zal
worden gewerkt met groepen van pim. 16 kinderen.
Deze kinderen zijn niet van één bepaalde school of ver-
eniging maar zijn gemixed. Per leeftijdsgroep komen er
drie winnende groepen. Ieder lid van een winnende
groep ontvangt een diploma. Er wordt deze dag dus al-
leen in teamverband gesport.

VIJFTIEN SPELEN
In totaal zijn er vijftien spelen t.w. doelschieten, 100 m
hardlopen, wipbalk, 2 x 50 m hardlopen, stuiterbal, 15

m kruiwagen lopen, ringgooien, mandgooien, 4 x 25 m
estafettelopen, bal ingooien, korfbalgooien, 30 m hin-
dernisbaan, 30 m zaklopen, 30 m bordbal lopen en ver-
springen. Ieder spel duurt pim. 13 minuten, waarna een
rustperiode van 13 minuten valt. De kinderen zijn zo-
doende op deze manier de gehele dag bezig. De jongelui
dienen zelf brood mee te nemen (limonade wordt gratis
gegeven) en worden 's morgens om 8.30 uur op het
voetbalveld verwacht. De spelen duren vanaf 9.00 uur
tot 16.00 uur, waarna of burgemeester Van Arkel of
de wethouder van sportzaken Mr. R. A. v. d. Wall Bake
om 16.30 uur de prijzen zal uitreiken.

KOMMISSIE
Als kommissie treedt deze dag op: voorzitter broeder
Canutus (Ratti); 2e voorzitter G. Koop (Sparta), se-
kretaresse mej. G. Hellewegen (Sparta); penningmees-
ter J. Roozendaal (Vorden); co-ordinator is de heer L.
de Boer (Vorden).
Behalve de 450 jongens en meisjes komen er deze dag
liefst 56 personen in touw (spelleiders, groepsleiders,
tijdwaarnemers, juryleden enz.). De organisatoren heb-
ben niets aan het toeval willen overlaten. Er zijn tijd-
schema's gemaakt, spelformuliereen, groepsformulieren
kortom zo te zien is aan alles gedacht. De organisatoren
hebben nog twee wensen nl. mooi weer en veel bezoek
van ouders. (Zie advertentie in dit nummer.)

Geslaagd
Voor het examen HBS B slaagden Erik Koning, René
Kettelerij, Alfons Veldkamp en W. Wassink.
Voor het examen Mulo A slaagden Riky Breuker, A l ie
Vruggink, Henny Kettelerij, Tiny Voskamp, Erna Klein
Obbink; Ida Weevers. Voor Mulo B slaagden Herman
Bijen en Frits Bordeaux.

Uitstapjes
VORDENS DAMESKOOR GING UIT
Ondanks het slechte weer, maar in goede stemming
heeft het Vordens Dameskoor haar jaarlijkse uitstapje
gemaakt. Evenals de laatste jaren het geval was, was
het ook nu weer een „geheime" tocht, die werd geor-
ganiseerd door de heer Klein Brinke.
Op de heenreis werd in Epe een kopje koffie gedronken.
Het hoofddoel was uiteindelijk de Flevohof, waar de
tijd in feite te kort was om alles te bezichtigen. De
lunch was in Harderwijk, terwijl in Stroe de kelen wer-
den gesmeerd. Op de terugreis werd in de zgn. Kroon-
domeinen bij Apeldoorn verschillende dieren geobser-
veerd.
In Klarenbeek, waar intussen ook de mannen waren
gearriveerd, werd gedineerd. Hier werd de heer Klein
Brinke een rokertje aangeboden als dank voor de goe-
de zorgen. Tot slot ging het gezelschap naar De Uit-
rusting in Eefde waar men nog een tijdje gezellig bij-
een bleef.

PLATTELANDSVROUWEN GINGEN NAAR
DE SLANGENBURG
De afdeling Vorden van de Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen heeft een bezoek gebracht aan de St. Willi-
brordus Abdij in de Slangenburg bij Doetinchem.
Allereerst werd er uitleg gegeven over het werken en
leven van de Benediktijner paters. Vervolgens werd een
rondgang gemaakt door het klooster waar de kapel
bezichtigd werd en het naai-atelier, waar prachtige
kerkelijke gewaden worden gemaakt. Tenslotte werd de
moderne boerderij bekeken.
Het werd een bezoek dat alleszins de moeite waard was.

JAARLIJKS UITSTAPJE GEMEENTEWERKEN
Met een GTW-bus trokken leden van het personeel van
gemeentewerken met hun dames, 36 in getal, er op uit
tot het maken van het jaarlijkse uitstapje. Na een
vlotte rit werd allereerst Eindhoven aangedaan en werd
daar een bezoek gebracht aan de Evaluontentoonstel-
ling. Hier konden de technische mensen hun hartje op-
halen aangezien dit een expositie is, gewijd aan het
menselijk vernuft, onze snel veranderende samenleving
en de evolutie van wetenschap en techniek.
In Valkenswaard werden enkele uren doorgebracht aan
het Eurostrand. Via Nijmegen werd de terugtocht ge-
nomen en werd in Drempt op uitstekende wijze voor
de inwendige mens gezorgd.
Het was voor de deelnemers (sters) een genotvolle dag.

Attentie
Vorige week werd in ons verslag over de Avondvier-
daagse de schijn gewekt (volgens enkele lezers) als zou
enkel bij de groep van de fa Lammers konfektie-atelier
de verzorging perfekt zijn. Vanzelfsprekend werd ook
bij de andere groepen en verenigingen de inwendige
mens niet vergeten. Redaktie.

Coveco
AFDELING VORDEN

Gevraagd:

een flink
persoon
voor het ophalen van varkens.

Inlichtingen verkrijgbaar bij:

E. J. KAMPERMAN
Veldwijkerweg l, Vorden

Voetbalprogramma
In de strijd om de GVB-beker zijn Vorden, RKGVV
(Giesbeek), Boskamp en Vios (Beltrum) doorgedron-
gen tot de laatste vier.
Zondagmiddag om half drie wordt op het Pax-terrein
te Hengelo G de ontmoeting Vorden l—RKGVV l ge-
speeld. De andere halve finale tussen Boskamp l en
Vios l vindt plaats te Lochem, eveneens om half drie.

Zondagmorgen wordt op het terrein van de voetbalver-
eniging Vorden de beslissingswedstrijd gespeeld tussen
Ruurlo 2 en Sp. Lochem 3. De verliezer van deze ont-
moeting degradeert naar de 3e klas GVB.


