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Pon betaald / Port paye kantoor Vorden

ÉKerkdiens en\

ZONDAG 28 JUNI

Hervormde kerk
8.30 uur ds J. C. Krajenbrink

10.00 uur ds J. C. Krajenbrink
Het lied van de week-zondag: (Psalm 81:1)

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds M. S. J. de Jong (Lochem)

Gereformeerde kerk
9.30 uur en 19.00 uur ds Th. P. van Belzen
(bed. Heilig Avondmaal en dankzegging)
Lied van de week-zondag: Psalm 81:1

R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis) 's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen l O tot zondagavond 11 uur
dr De Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Van zaterdagavond tot maandagavond zuster
Van der Schoot, telefoon (05752) 1487
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijkgebouw.
Wegens vakantie afwezig tot 4 ju l i zuster Stoop

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmorgen 12 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur A. Harmsma. telefoon
(05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van H.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 feestda-
gen en vanaf 18.00-8.00 uur vervoege men zich
aan Molenweg 19 Vorden, telefoon (05752) 1898

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

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

BURGERLIJKE.. - .
STAND V-

Geboren: Edwin Carolus Antonius z.v. B. J. T.
Rouwenhorst en H. J. M. Mullink. Robert Johan
z.v. D. J. Stokkink en G. Ellenkamp. José d.v.
J. Brinkerhof en S. Pardijs. Petrus Johannes Ar-
noldus Maria z.v. A. A. M. Groenendaal en J.
J. M. Snellenberg.

Ondertr.: W. H. A. van Kesteren en G. M. J.
Spoor. J. W. B. Thiele en E. W. M. Jansen.

Gehuwd: G. Fransen en H. W. Berenpas. H. M.
Kettelerij en Y. Siebelink. D. H. Roozegaarde en
A. M. Weenk.

Overl.: van Ark, Jan Frederik; oud 58 jaar; echt-
genoot van J. Kluvers.

Dit jaar geen wielerronde Vorden
De afgelopen 3 jaren werd in de maand juni te
Vorden altijd de wielerronde gehouden, georga-
niseerd door de personeelsvereniging van de Empo
in samenwerking met de Winterswijkse Wieler-
klub De Stofwolk.
Deze Ronde van Vorden had bij de renners een
goede naam, want van verre kwamen de renners
naar Vorden. Er waren altijd vele premies te ver-

dienen, iets wat wielrenners natuurlijk wel sterk
aanspreekt.
Dit jaar zal er echter geen Ronde van Vorden wor-
den gehouden. Het lijkt ons beter eens een jaar
te wachten want wij vonden de publieke belang-
stelling in het verleden te gering. Volgend jaar
zal de Ronde waarschijnlijk wel weer verreden
worden, maar dan op een later tijdstip, aldus ver-
telde ons de heer Mengerink die steeds nauw
bij de organisatie van deze Ronde was betrokken.

Nieuw bankgebouw
Boerenleenbank Vorden

In de Kranenburg wordt momenteel druk gebouwd
aan de nieuwe vestiging van de Boerenleenbank.
Men hoopt het 'nieuwe bankgebouw in 'het najaar
in gebruik te kunnen nemen, waardoor er voor de
bank weer grotere mogelijkheden zullen komen om
haar dienstverlenende sektor aanmerkelijk uit te
breiden in dit verzorgingsgebied, dat behalve de
Kranenburg ook een groot gedeelte van de gemeen-
te Vorden bestrijkt. Het nieuwe gebouw zal de
klanten volledige bankservice bieden met onder
meer verhuur van safeloketten en behandeling van
alle voorkomende bank- en verzekeringszaken.

Op de algemene ledenvergadering die dezer dagen
werd gehouden, werden diverse mededelingen om-
trent de ,nieuwe vestiging gedaan. Voorzitter Zents
besprak in zijn openingswoord het afgelopen boek-
jaar 1969, waarin hij zijn vreugde uitsprak over de
onverminderde groei van de bank. De methode van
salarisbetaling via de bank was voor veel werkne-
mers aanleiding bij de bank een privé-rekening te
openen. Ook in 1969 werd in toenemende mate ge-
bruik gemaakt van de spaar vormen met hoge rente
waarbij men weliswaar de opnamemogelijkheid aan
beperkingen is gebonden. Door aanzienlijke groei
van deze saldi werd het toch reeds hoge spaar-
overschot over 1969 nog aanmerkelijk overtroffen.
De rente van de g e l d l e n i k n werd aangepast aan
de in ons land geldende

Spreker bracht dank aan de direkteur en zijn me-
dewerker voor de wijze waarop zij in het afgelopen
jaar hun taak vervulden.
Nadat de voorzitter vervaMzns oiog een overzicht
gaf van de ekonomische omwikkeling in Westeuro-

pa, ons land, de ontwikkeling van de Boereenleen-
banken, de bouwnijverheid, de land- en tuinbouw
en het midden- en kleinbedrijf, behandelde direk-
teur H. J. Hartman de balans en verlies- en winst-
rekening. De sterke groei van de Boerenleenbank
te Vorden, aangesloten bij de coöperatieve cen-
trale Boerenleenbanken te Eindhaven zette zich in
1969 onverminderd voort.

In 1969 steeg het aantal leden van 100 naar 102,
het aantal spaarrekeningen vermeerderde van 913
in 1968 tot 934, het aantal voorschotten bleef ge-
lijk 72, terwijl het aantal rekening-couranthouders
(inklusief privé-rekeningen) steeg van liefst 122
naar 155. Na diverse reserveringen bedroeg het
winstsaldo ƒ 7430,91. Deze netto-winst zal wor-
den aangewend ter verdere versterking van de sta-
tutaire reserve. De in 1968 ingezette stijging van
hoogrentende tegoeden vond ook in 1969 voort-
gang. De daaraan verbonden rentelasten werden
gekompenseerd door de rente-opbrengsten van de
sterk gestegen uitleningen. Dit laatste had tevens
een stijging van de provisiebaten ten gevolge.
Besloten werd om van het winstsaldo ƒ 400,— te
storten in het winstuitkeringsfonds.

Bij de gehouden bestuursverkiezing werd inplaats
van het aftredende bes^urslid J. W. M. Lucassen
die niet herkiesbaar wMpwegens vertrek naar el-
ders, gekozen de heer Van der Sligte. De heer Hel-
mink werd herkozen als lid van de raad van toe-
zicht. Voorzitter Zents richtte zich in zijn slot-
woord tot de heer Lucassen, die enige jaren een
goed bestuurslid is ge>jéÊ|st. Hij dankte hem voor
de prettige samenwerk^^

Verbouwing
Villa Nuova
Bij Villa Nuova wordt momenteel druk gewerkt
om de belangrijke uitbreiding zo spoedig mogelijk
klaar te hebben. Aannemer Bijenhof doet alles om
september het bouwwerk te kunnen opleveren.

Zo wordt in 'het sousterrain een nieuwe keuken
gemaakt. De centrale verwarming gaat hier weg
waarvoor in de plaats een grote spoelruimte wordt
gebouwd alsmede een diepvrieskluis.

Tevens zijn hier ondergebracht een overdekte
rijwielstalling, een welfarekamer voor arbeidsthe-
rapie, met daarnaast een mooie ontvangstkamer
voor familie van patiënten. Voorts wordt hier on-
dergebracht de kantine met garderobe, een linnen-
kamer met magazijn en een werkplaats voor de
technische dienst plus de centrale verwarmings-
installatie (2 ketels).

De hoofdingang inaar de eerste verdieping ver-
dwijnt om plaats te maken voor een geleidelijke
oplopende brug ten dienste van de patiënten.

De oude gang wordt met het nieuwe gedeelte ver-
bonden. Op deze verdieping bevinden zich be-
halve 2 zitkamers, 3 eenpersoonskamers, een 2
persoonskamer en een 4 persoonskamer, een 4 tal
wc's, een badkamer en een kantoor voor het ver-
plegend personeel.

Een ruime trap geeft toegang tot de 2e verdieping
met 6 tweepersoonskamers, 4 eenpersoonskamers
en 2 vierpersoonskamers, een badkamer en 4 wc's.
Voorts zijn voor al deze kamers ruime balkons
aangebracht. Momenteel worden hier 50 patiën-
ten verpleegd.
Na de verbouwing en uitbreiding kunnen nog 30
patiënten worden opgenomen.

In de af d. Klein Enzerinck worden momenteel 12
personen verpleegd, terwijl in Huize Het Bnze-
rinck zelf 33 patiënten zijn ondergebracht. In deze
3 afdelingen werken 50 personeelsleden.
Volgens direkteur Ottens is er meer aanvraag
voor opname dan plaatsingsmogelijkheden.

Een ruime lift verbindt in Villa Nuova de diverse
etages. Wanneer over enkele maanden de uitbrei-
ding en verbouwing een feit zal zijn, beschikt de
direkteur en het verplegend personeel over prach-
tige ruimten om aan de lijdende mensheid op zeer
ruime schaal hulp te verlenen, terwijl tevens de ge-
meente Vorden weer over een nieuwe aanwinst
op medisch gebied kan beschikken.

Muziekvereniging Concordia
Dezer dagen hield de muziekvereniging Concordia
een ledenvergadering die goed werd bezocht en
welke onder leiding stond van voorzitter J. Smit.
Bij de bestuursverkiezing stelden de heren J. Smit
en H. Gerritsen zich niet meer herkiesbaar.

Er werd een nieuw bestuur gekozen dat bestaat
uit de heren G. Grootbod voorzitter; J. Hilferink
sekretaris; de heer Strokapper penningmeester en
de leden Weustenenk; Van Til en Meyer.
De nieuwe voorzitter dankte de heren Smit en
Gerritsen voor de vele verdiensten die zij Concor-
dia hebben verleend. Besloten werd om te starten
met een drumband Zij die hiervoor zij'n geï.iteres-
seerd kunnen zich opgeven bij sekretaris J. Hilfe-
rink.

Verder werd besloten deze zomer enkele malen
lichte zomerconcerten te geven, welke inmiddels
is gestart met een concert bij café Schoenaker in
de Kranenburg.
Door de heer Van Til werd de muziek aan het
niet talrijk aanwezige publiek uitgelegd welke hier-
voor haar waardering toonde. Het is de bedoeling
van Concordia deze zomer nog enkele concerten te
geven. Dit bewijst wel dat er toch nog een wils-
kracht in de muziekvereniging Concordia aanwezig
is en wij hopen dan ook dat door deze concerten
de animo verbeterd azl worden. Wij hebben ver-
nomen dat men 'nu moderne stukken in studie wil
nemen, hopenlijk wordt hierdoor de jeugd geïnte-
resseerd en bli jf t ook de muziekvereniging Concor-
dia behouden voor Vorden. Laat het in de toe-
komst groeien en dan zullen wij in Vorden twee
prachtige muziekkorpsen rijk zijn.

Jeugdturndag Sparta
Zaterdag 27 juni zal de buurtschap Kranenburg
geheel in het teken staan van de grote Jeugdturn-
dag met een deelname van maar liefst 1500 jon-
gens en meisjes.
Ln nauwe samenwerking met gym.ver. Sparta zal
Turnkring De Graafschap haar jaarlijkse jeugd-
middag houden, waarbij de de sv Ratti haar mede-
werking verleende.

Na de opmars en de opening door de vertegen-
woordigers van de kring volgt een demonstratie
van Sparta. Vervolgens een vrije les van jongens
en meisjes van 6-8 jaar en wedstrijdjes tussen de
jeugd in diverse leeftijdsgroepen.

Ook Prinses Beatrix uit Gaanderen geef t een de-
monstratie terwijl men besluit met een massale oe-
fening op muziek van alle deelnemende groepen.
Muzikale omlijsting: muziekver. Juliana uit Almen.
Tegen 6 uur hoopt men de puntentelling gereed
te hebben. Algeheel lieder is de heer Boswinkel
uit Neede.
Gymnastiekvereniging Sparta zal uiteraard een
groot gedeelte van de organisatie voor haar re-
kening nemen.

Prins Bernhard
59 jaar
Maandag 29 juni wordt prins Bernhard 59 jaar. Nog steeds maakt
de prins ten behoeve van ons tand vele buitenlandse reizen. Hij
geeft nog steeds zijn beste krachten voor allerlei ekonomische en
maatschappelijke taken en is onmiddellijk bereid tot daden en om
nieuwe plannen uit te werken.

Tevens legt de prins een grenzeloze sportiviteit aan de dag en toont
hij veel belangstelling voor nieuwe machines, vooral computers.

Als hij naast zijn dagelijkse werk eens wat tijd overhoud, is hij in
zijn element als hij een nieuwe auto of een vliegtuig kan proberen.
Wij hopen dat de prins het een en ander nog lang en in goede
gezondheid zal kunnen blijven doen.

„De Eendracht" Vorden
Onder leiding van voorzitter Pelgrum hield de
Coop. Landbouwvereniging De Eendracht haar
jaarlijkse ledenvergadering in hotel 't Wapen van
Vorden. De voorzitter memoreerde het verlies door
het overlijden van de heer Wolsing en de heer
te Paske, die beiden een lange reeks van jaren
hun krachten hebben gegeven in dienst van de
vereniging. Voorts schetste de voorzitter het prijs-
verloop van de landbouwprodukten en de gang
van zaken bij de vereniging.

De wnd direkteur Koning behandelde op uitvoe-
rige wijze het organisatorische verslag en de ba-
lans en exploitatierekening. Het voorstel van het
bestuur en de raad van kommissarissen om l % van
de afname over het boekjaar 1968-1969 bij te
schrijven op ledenrekening en de rest toe te voe-
gen aan de reserve werd met algemene stemmen
aangenomen.

Bij de bestuursverkiezing werd de heer Pardijs
herkozen. Voor de heer Woestenenk die 'niet meer
herkiesbaar was wegens vertrek, werd gekozen de
heer Harmsen uit Warnsveld. Bij de kommissaris-
senverkiezing werd de heer Kapper herkozen.

De voorzitter sprak woorden van dank aan de
heren Ruiterkamp en Woestenenk voor alles wat
zij in het belang vna de vereniging hebben gedaan.
Tevens werden tot direktie en personeel waarde-
rende woorden gesproken voor het werk door hun
verricht.

In verband met de toetreding tot de topcooperatie
per juli was het nodig dat er een statutenwijziging
plaats had. De heer Koning besprak de voorge-
stelde wijziging van de statuten. Omdat er onvol-
doende leden op de vergadering aanwezig waren
is het nodig t.a.v. dit punt binnenkort een buiten-
gewone ledenvergadering te houden.

Door de voorzitter werden mededelingen gedaan

omtrent de bestuurlijke opzet van de topcoöperatie
alsmede over de struktuurwijziging van CEBECO.
Over de voorlopige taakverdeling op direktieniveau
en reorganisatie van de voorlichting in het VLC
Graafschapverband werd door de heer Koning me-
dedelingen gedaan.

Fa Martens organiseerde
kleiduifschietwedstrijden

Op de schietbaan Hameland van de fa Martens
werden de bekende jaarlijkse grote kleiduifschiet-
wedstrijden gehouden. De deelname voor dit jaar-
lijkse evenement was ditmaal bijzonder groot, meer
dan 90 schutters en jagers uit alle windstreken
van ons land beproefden hun geluk op de doublet-
ten, de inkomende duiven, het lopend 'haas, de
dwarsvliegers en lopend konijn. Zowel op de vaste
baan als op de vrije baan werden hoge punten ge-
schoten.

De nieuwe wisselbeker voor de beste schutter op
de vaste baan - de wisselbeker Hameland werd in
1969 definitief gewonnen door de heer W. B. H.
Lucassen uit Drempt - ging nu naar de heer Fr.
Capis uit Winterswijk, die het presteerde om een
totaal van 250 punten bij elkaar te schieten (het
maximum was 260 punten).

In hotel Bakker werden na afloop de prijzen uit-
gereikt door de heer Martens aan de heer Fr. Ca-
pis behalve de wisselbeker Hameland 1970 tevens
een fraai dubbelloops jachtgeweer overhandigde.

Voor de prijswinnaars op beide banen bestonden
de prijzen voorts uit bekers, medailles, kunst- en
gebruiksvoorwerpen.

Adverteren doet verkopen
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Verzoeke beleefd de
zelf bedieningsmandjes die

meegenomen zijn weer terug te
brengen.

Wij hebben ze dringend nodig

lUt PCD

SLAVINKEN

VARKENSPOULET

3 stuks

300 gram

98
198

roodmerk koffie
500 GRAM VAN 389 VOOR

SCHOUDERKARBONADE
500 g**am

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

RIBSTUK
500 gram

Maandag 29 juni

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

Hierbij
2 KROP SLA voor

Herschi

VRUCHTEN-

LIMONADE

2 flessen

89
98

Royal

Crown

COLA

gezinsfles

55

Groot jampot

KNAK-

WORST

8 stuks

98

Geurts

HUISHOUD-

JAM l

div. smaken

99

3/4 LITERPOT

ZURE ZULT 150 gram 49

SNIJWORST 150 gram 89

GEKOOKTE LEVER 100 gram 79

HELE LUNCH WORST plm. 400 gr. nu 198

a.ugurkeji
VAN 119 VOOR

llCt aftfee PAK HEERLIJKE

BPC-HAANTJES
plm. 1200 gram voor

Hierbij l literblik
APPELMOES voor

PAK SPINAZI E

CROQUETTEN

MALSE KUIKENPOTEN
500 gram

PATATES FRITES
heel kilo van 195 voor

369
65
119
59
79

Nolen sprits
PROFITEER NU - PER PAK

179

Instant

POEDER-

KOFFIE

200 gram nu

350

r •*
T" f̂ c^rflr M^m4 iti^r r̂ nf i tl \mmtMM \0 r
Alleen donderdag
PRIMA KOMKOMMERS AQ

2 stuks ü%7

Vrijdag en zaterdag
TOMATEN (exportkwaliteit) O O

per kilo WO

De gehele weekm^

PRACHT BANANEN Qftküo 57o
NIEUWE HOLLANDSE AARDAPPELEN

TEGEN SCHERPE DAGPRIJZEN

Woensdag bij uw gehakt
MALSE ANDIJVIE A Q

per kilo PWJ

-W^

Grote of kleine

HAUST• m^^LmJ0+& m

TOAST

nu per pak

40

Pyramide

LUCIFERS

3 pakken

voor

75

Haust PA-
NEERMEEL

nu per pak

slechts

45

Jan Hagel

KOEKJES

pak 400 gram

voor

95

W

Nieuw v. Haust

PARTY
CRACKERS

per pak
van 98 voor

89

Maggi

GROENTE-
SOEP

2 zakjes voor

89

KOFFIEFIL-

TERZAKJES

no. 2

per pak

65

Literblik

PERZIKEN

zo lang de

voorraad
i

strekt van

169 voor

129

Koekje van de
week

div. soorten nu

per zak slechts

79

Literfles

RAAK

CITRON

van 79 voor

69

Grote fles

Maggi aroma
A f* P*van 4bo voor

425

met nog gratis
hierbij

1 navulflesje

Heel kilo

MACARONI

deze week

weer

99

Sprinklettes

choc. HAGEL

98

elke 2e zak

69

2 liter

WASVER-

ZACHTER

van 295 voor

265

Bij ƒ 10,- bood-

schappen

1 pak koeken

voor

49



Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij
u kennis van de geboorte
van ons zoontje
ROBERT JOHAN
Wc noemen hem Hans
D. ]. Stokkink
G. Stokkink-Ellenkamp
Vorden, 19 juni 1970
Prins Bernhardweg 6

Gaarne willen wij allen
die ons huwelijksfeest tot
een onvergetelijke dag
hebben gemaakt heel har-
telijk danken voor de
vele felicitaties, bloemen
en cadeau's.
G. Haijtink
J. Haijtink-Ruiterkamp
Zwiep L 64

Voor alle felicitaties,
bloemen en cadeau's die
wij ter gelegenhehid van
ons huwelijk hebben ont-
vangen, betuigen wij on-
ze hartelijke dank.
G. C. M. Nefkens
D. G Nefkens-Kreunen
Utrecht, juni 1970
Jansveld 27

Langs deze weg willen
wij allen hartelijk bedan-
ken voor de vele felicita-
ties, bloemen, fruit en
cadeau's, ter gelegenheid
van ons 25-jarig huwe-
lijk ontvangen.
G. Bogchclman
G. Bogchelman-Bosch
Vorden, juni 1970
Kruisdijk 6

Wij betuigen allen en
vooral onze buren, onze
hartelijke dank voor het
medeleven, betoond ,na
het plotseling overlijden
van onze lieve vrouw,
moeder en oma
Willempken Obbink
Abbink
Uit aler naam:
H. Obbink en kinderen
Vorden, juni 1970
Vordensebosweg 5

VOOR

*MM*M^^

Wapen- en sporthandel

teedr doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Te koop: l zb geit met
2 jongen (bokje en een
geit je) en l Togenbur-
ger met 2 geitjes.
T. Sikkema, Ijzerhorst 2
Vierakker

Bij inschrijving te koop
plm. l J/2 ha hooigras,
briefjes inleveren t.m.
zaterdagavond 4 juli tot
8 uur bij mevr. Bretveld,
Ruurloseweg B 108,
Hengelo G

Te koop prima Solex
H. Radstake,
Overweg 5, Vorden

Te koop l Bouvier ( t ee f )
met stamboom, geschikt
voor de fok. T. Sikkema
Ijzerhorst 2, Vierakker

Gevonden een sigaretten
aansteker in etui, tegen
adv.kosten terug te halen
bij D. KI. Bramel
Almenseweg 11

Te koop jonge en oude
konijnen en enige hokken
Pr. Bernhardweg 28
Vorden

Te koop een B+ inge-
schreven Yorkshire beer
16 maand tevens fok-
zeugjes en beertjes va,n 3
tot 7 maanden met ge-
zondheidsverklaring.
D. Lettink
Lieferinkweg 3

Te koop: Alle soorten
KOOL-,
KNOLRAAP. EN
SLAPLANTEN

Klein Geltink „Klein
Garmel" Vorden

Te koop gastoestel en
een trapnaaimachioie
Fleming
Insulindelaan 34

Te koop een goed onder-
houden groene kinder-
wagen uitneembaar.
de Bongerd 12, Vorden
tel. 1742

WIM SLöETJES
en
HENNY TIESSINK

geven, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking D.V. zal plaats- ^
vinden op vrijdag 26 juni a.s. om 10.30 l
uur in het gemeentehuis te Lochem.

Kerkelijke inzegening om 11.00 uur in
de Hervormde kerk te Lochem door de
weieerwaarde heer ds. J. C. Krajenbrink
uit Vorden.

Vorden, Almenseweg 36
Lochem, Gageldijk 3
juni 1970

Toekomstig adres: „'t Gage!" Gageldijk
3, Lochem.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in café-
restaurant „De Exelse Molen" te Exel.
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Vorden, juni 1970.

Mede .namens onze ouders, geven wij kennis
van ons voornemen om in het huwelijk te
treden op zaterdag 27 juni a.s. om 11.00 uur
in het gemeentehuis te Vorden.
Ons huwelijk wordt om 14.30 uur ingezegend
in de Nederlands Hervormde kerk te Vor-
den door de weieerwaarde heer ds. H. J. van
Leeuwen, predikant te Almen.

We geven receptie van 19.30 tot 21.00 uur
in restaurant „'t Wapen van Vorden" (F. P.
Smit) , Dorpsstraat 10 te Vorden.

Ons toekomstig adres is: Mijdrechtstraat 91
te Utrecht.

BEA ZEEVALKINK
Schoolstraat 17
Vorden

HENK PELGRUM
Mijdrechtstraat 91

Utrecht I
i3*e*eee$e!e}8ie*e!eie*eie!ee8K
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GERRIT BOSVELD
<> en

DIN IE SLOOT

hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk, waarvan de voltrek-
king zal plaatsvinden op woensdag l juli
a.s. om 15.00 uur ten gemeentehuize te
Vorden.

Zutphen, Dammanstraat 9
Vorden, Insulindelaaoi 36
juni 1970

Toekomstig adres: Heetijzerstraat 6,
Zutphen.

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in café- H
restaurant „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) Dorpsstraat Vorden.

3>

Tot onze grote droefheid werd plotseling van
ons weggenomen onze lieve man, vader en
opa

JAN FREDERIK VAN ARK

in de leeftijd van 58 jaar.

J. van Ark-Kluvers
Henk en A<nnie

Ardri en Erik
Jan

Vorden, 22 juni 1970
Zutphenseweg 53

De rouwdienst wordt gehouden op vrijdag
26 juni om 12.30 uur in de Hervormde kerk
te Vorden, waarna de teraardebestelling zal
plaatsvinden om 13.30 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Nadien is er gelegenheid tot condoleren in
de zaal van hotel Bakker.

Krijgt u een nieuwe woning ?

Gaat u verhuizen ?

Of wenst u uw interieur
te veranderen ?

Het adres voor uw installatie

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

MEER KEUS

lOOVo SERVICE EN ...

VOORDELIGE PRIJZEN

Heden werd plotseling uit onze familiekring
weggenomen onze neef

JAN FREDERIK VAN ARK
echtgenoot van J. Kluvers

in de ouderdom van 58 jaar.

Fam. Wuestenenk

Vorden, 22 juni 1970
„'t Hoetink"

Geheel onverwacht werd tot onze diepe
droefheid uit onze familiekring weggenomen,
onze geliefde broer, zwager en oom

JAN FREDERIK VAN ARK
echtgenoot van J. Kluvers

in de leeftijd van 58 jaar.

Vorden: J. H. Norde-vaon Ark
D. Norde

Vorden: G. van Ark
G. J. van Ark-Berenpas

Colmschate: G. J. Maalderink-van Ark
E. Maalderink

en kinderen

Vorden, 22 juni 1970

Heden overleed plotseling onze beminde pa-
troon, de heer

JAN FREDERIK VAN ARK

Zijn vriendelijke omgang zal steeds in onze
herinnering blijven voortleven.

Het personeel:
H. van Veldhuizen
W. Wilgenhof
J. Berenpas

Vorden, 22 juni 1970

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

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Heden overleed, na een noodlottig ongeval,
onze geliefde neef

JAN FREDERIK VAN ARK
echtgenoot van Johanna Kluvers

jn de leeftijd van 58 jaar.

W. Lindenschot
Gerd. Lindenschot

Vorden, 22 juni 1970
Ruurloseweg 50

Wegens sterfgeval is

VRIJDAG 26 JUNI 1970 DE
GEHELE DAG

Fa Kluvers graanhandel
Dierenspeciaalzaak Kluvers

VOORLICHTINGSAVONDEN
BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED VORDEN

Vanaf 11 juni U. ligt gedurende l maand het be-
stemmingsplan buitengebied 1970 ter inzage.

Dit bestemmingsplan omvat de gehele gemeente
Vorden, behalve de dorpskernen Vorden, Kranen-
burg en Medler-Tol.

OP VELER VERZOEK HOUDEN WIJ

2 VOORLICHTINGSAVONDEN
en wel op:

maandag 29 juni a.s. 's avonds van 7 tot 10 uur en
woensdag l juli a.s. 's avonds van 7 tot 10 uur
ten kantore van de heer J. W. M. Gerritsen
Beatrixlaan 18 Vorden liggen dan de tekeningen
en voorschriften ter inzage.

BEWONERS VAN HET BUITENGEBIED
Een bestemmingsplan heeft rechtskracht jegens u. Wij geven u
gaarne gelegenheid tot voorlichting, zodat u later geen teleurstel-
linden Irriidt.

NAMENS DE AFDELING VORDEN

BINDING-RECHTS
D. A. Lenselink, sekretaris

BROMFIETSEN
SOLEX BERINI van Gazelle PUCH

vanaf 349,00 vanaf 518,00 vanaf 520,00

PEUGEOT FLYTE RAP
vanaf 459,00 vanaf 439,00 vanaf 925,00

FLANDRIA
vanaf 1165,00

Uit voorraad leverbaar en als extra reklame
gratis een WA-verzekering tot 1 maart 1971
deze aanbieding is geldig tot 2 juli 1970

Rijwiel en bromfietsbedrijf

T R A G T E! R Telefoon 1256



WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN rrt BELLEN

SCHILDERSBEDRIJF VAN DER WAL N.V. - Het Hoge - Vorden

dit is uw kans
op afwisselend
werk

Als u vindt dat u in uw huidige betrekking
afwisseling te kort komt, of te weinig
verdient, of te weinig zelfstandigheid hebt,
dan is de functie van lokettist(e) op het
postkantoor in Vorden wellicht
iets voor u.

Want het loketwerk heeft u veel te bieden:
afwisseling, door het dagelijks contact
met allerlei mensen... een uitstekend
salaris... en zelfstandigheid, want dat
vereist het loketwerk nu eenmaal.

Lokettist(e) wordt u niet vanzelf. De PTT
heeft voor deze functie een speciale
opleiding, zowel theoretisch als praktisch,
die ongeveer 7 maanden duurt.

Bovendien biedt PTT zeer goede sociale
voorzieningen, 16 werkdagen vakantie
per jaar met 6% vakantietoeslag, vol
salaris vanaf de eerste dag - dus óók
tijdens de bedrijfsopleiding. En de
AOW-premie is voor onze rekening.

Aanvangssalaris afhankelijk van de leeftijd.
B.v. bij 18 jaar f 412,- bruto per maand,
na opleiding wordt dat f 502,- bruto;
bij 21 jaar f 599,- bruto per maand,
na opleiding wordt dat f 707,- bruto.
Bij goede dienstuitvoering uitloop
mogelijk tot hoofdemployé (maximum
salaris f 1202,- bruto per maand).

Het loketwerk staat open voor jonge
mensen tot en met 22 jaar met een
diploma 4-jarige MULO of MAVO-4
(of een gelijkwaardige opleiding).

De PTT-vraag- en antwoordkrant welke u
een dezer dagen ontving, geeft u
uitgebreide informatie. Naar aanleiding
daarvan kunt u ook schriftelijk solliciteren
bij de personeelchef van het postdistrict
Arnhem, Renssenstraat 1̂ Be Arnhem.
Telefoon (085) 43 31 11

PTT POSTKANTOOR VORDEN

7006185

Voorkom bederf, schaf nu een
koelkast of diepvrieskist aan!

PROFITEER NU VAN
ONZE
KOELKAST- EN

DIEPVRIESAANBIEDING

i ZIE ETALAGE!!

Tijdelijk 10% korting op o.a.
Marijnen Bosch Ignis Zanussi
enz.

RRV EfBB. BABfNDSEN VORDEN
VM Bv ••

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

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

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

In onze ijssalon
serveren wij diverse
ijsspecialiteiten !
Hele liter vers ijs met
verse slagroom en
vruchten ƒ 3,75
Halve liter ƒ 1,95
Ijssalon D. Boersma
Dorpsstraat 6, Vorden
Tel. 05752-1553

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

WIFO achterladers
hefbakkcn enz. enz.

Makelaars- en
assurantiekantoor

J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJ
TRAGTER

Wapen- en sporthandel

Maitens
iteedc doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

Weekendaanbieding

Donderdag

Speklappen

Lever

Hamburgers

Vrijdag en zaterdag

Verse worst

Runderlappen

Riblappen

500 gram 175

500 gram 150

3 stuks 98

500 gram 260

500 gram 275

500 gram 398

Voor de boterham
Bloedworst 200 gram 40
Boeren metworst 150 gram 93
Pekel vlees 150 gram 93
Boterhamworst 150 gram 68

Rund- en varkensslagerij

B. G. Vlogman
NIEUWSTAD 14 — TELEFOON 05752 - 1321

/

HOEFIJZER

BAKKERSVAKANTIE
VAN 29 JUNI TOT EN MET 4 JULI GAAN
MET VAKANTIE

BAKKERIJ VAN ASSELT
Linde

BAKKERIJ VAN GRONINGEN
Dorpsstraat

2 litersflessen Spar Up

HAANTJE 950 GRAM

24 KNOTSEN

l PAKJE PETIT BEURRE

l blik appelmoes

89

van 338 voor 299

98

van 69 voor 59

van 69 voor 59

ELK 2e PAK THEE OF THEEBUILTJES 25 cent GOEDKOPER

4 STUKS SPAR TOILETZEEP van 125 voor 100

2 LITERSFLESSEN SPAR COLA van 108 voor 89

150 GRAM BOERENMETWORST 99

l BLIK SPAR BAMI OF NASI 189

l kilo Grenny Smith 169

REMMERS
DE SPAR*

KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Lees Contact!

HEREN
ZOMERPANTALONS
diverse kleuren

vanaf 24,95

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Voor al uw tuinonderhoud
en nieuwe aanleg

BOOMKWEKERIJ-TUINAANLEG

M. G. SPIEGELENBERG
ZUTPHENSEWEG 57 - VORDEN
TELEFOON (05752) 1464

OPENBARE KLEUTERSCHOOL
VORDEN

Ouders, die hun klcuter(s) met
ingang van het nieuwe schooljaar
de openbare kleuterschool willen
laten bezoeken, kunnen dit opge-
ven bij de hoofdleidster van de
school (ingang aan De Boonk).

HEREN- EN JONGENS
HELANCA ZWEMBROEKEN,
SLIPS

NYLON ZWEMSHORTS
VAN SIR EDWIN

BAD- EN STRANDLAKENS

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Donderdag en vrijdag LAPJESDAGEN Looman • Vorden



Donderdag 25 juni 1970

Tweede bfad Contact
32e jaargang no. 12

Grasland vernieuwing

met de Lely-zaaifrees
In één bewerking alles kant en
klaar, graszaad wordt bijgeleverd
Beleefd aanbevelend

LOONBEDRIJF HISSINK
Hengelo (,'ld - Telefoon 05753-1439

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Donderdag, vrijdag
en zaterdag

500 gr. runderrollade v.a. 345

500 gr. haas-, rib- en
schouderkarbon. 325

500 gr. gehakt 225

500 gr. verse worst 260

500 gr. speklappen 180

500 gr. vet spek 90

200 gr. boterhamworst 80

Haantjes 300

Gevraagd:

CHAUFFEUR
VOOR VEEVBRVOER

D. J. JANSSEN
VEE EN VLEES

Wilhclminalaan 12 - Telefoon 05752-1416

Diepvriezers
of koelers

HIER IS IETS VOOR U BIJ

DIEPVRIESKISTEN EN KASTEN
Philips - Esta - BBC namen die
u kwaliteit garanderen

al vanaf 399,-

KOELKASTEN
SPECIALE AANBIEDING
AEG Santos 150 liter tafelmodel

260,-
AEG Santos 200 liter kastmodel

425,-
Esta 140 liter tafelmodel

239,-
U kunt ze zien in onze winkel en
showroom

GEMS VDRDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

AGENDA

Iedere dinsdagavond
Evangelisatiesamenkomst in het nutsgebouw
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

30 juni Al g. bijeenkomst woningbouwver.
Thuis Best in zaal Leemreis te
Hengelo Gld.

4 juli Bal voor gehuwden in zaal Eykel-
kamp, Medler

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
tussen- of bijgevoegd.

Vereniging tot bevordering van het markt-
wezen en andere openbare belangen in de
gemeente Vorden te Vorden

64e jaarlijkse
verloting
ter gelegenheid van de

GROTE
OKTOBERMARKT
OP VRIJDAG 4 OKT. 1970

Goedgekeurd d.d. minister van Justitie bij be-
schikking van 12 juni 1970 no. l.o. 690-067-
091.

Vanaf heden zijn de bekende Vordense
marktloten weer verkrijgbaar bij de heer H.
Klein Brinke, Beatrixlaan 8, telefoon 1409 en
bij tal van wederverkopers.

Hoofdprijs een koe
ter waarde van f 1000,—; verder

Shetland pony
biggen
een bromfiets
alsmede

huish. artikelen
Prijs per lot f l,—.
Aantal loten 8500

SORBO
huishoudprodukten

wegens uitbreiding van onze lan-
delijke besteldienst hebben wij
plaats voor een

CHAUFFjgJR
vrachtwagenrijbewijs vereist-

Telefonisch inlichtingen
05752-1773 A heer De Jong)

CENTRAAL VERKOOPKANTOOR

NEDAC N.V.
Nieuwstad 2 - Vorden

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

Zutphenseweg 95 - Vor-
den - Tel. 05752-1256

Schoolreisje
De kleuters van de Kranenburgse kleuterschool
hebben weer hun jaarlijkse schoolreisje gemaakt.
Enkele ouders brachten de kleuters naar de plaats
van bestemming. Om tien uur kwam men hier aan:
het vakantie- en buitencentrum Ruighenrode te
Lochem
Eerst werd de speeltuin bestormd, waarna de dorst
werd gelest in de speelweide. Bij de wilde zwijnen
was de jeugd niet weg te slaan en ook de reeën
en het nieuwe zwembad waren grote trekpleisters,
's Middags ging men spoorzoeken waarbij de leid-
sters gretig meededen.
Aan het eind van de middag kregen de kinderen
nogmaals een traktatie en bracht leidster mej. Wol-
bert de bereidwillige autobezitters die voor het
vervoer hadden gezorgd, hartelijk dank.

Jong Gelre
Op het gemeentelijk sportpark te Vorden werd de
tweede ronde gespeeld in het kader van de Ring-
voetbalkompetitie Jong Gelre (Ring Berkelstreek).
Laren won met 2—O van Warnsveld nadat de rust
was ingegaan met een O—O stand. Na de hervat-
ting bleken de Larense spelers over het meeste
uithoudingsvermogen te beschikken.

De wedstrijd tussen de ploegen van Vorden en
Lochem eindigde in een l—l gelijkspel. Reeds di-
rekt na het begin nam Lochem een O—l voorsprong
welke nog voor de rust door Vorden in een ge-
lijkspel werd omgezet.
In de eerste ronde waren de uitslagen: Vorden-
Warnsveld 3—O en Laren—Almen 2—0. De stand
is momenteel: 1. Laren 2-4; 2. Vorden 2-3; 3. Lo-
chem 1-1; 4. Almen 1-0; 5. Warnsveld 2-0.
Voor volgende week staan de volgende wedstrij-
den op het programma: Vorden-Laren en Lochem-
Almen.

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wethouders van Vorden,
roepen sollieitanten op voor

SCHOONMAAKSTER
VAN HET
GEMEENTEHUIS

Beloning:
voor 21-jari^en en ouder, bruto
./ 3,81 per uur, beneden de leef
tijd van 21 jaar jetlgdftftrek.

Vakantietoelage 6%.

Aanmelden ten gemeentehui/e, alwaar ook
nadere inlichtingen worden verstrekt

Ledenvergadering
Raiffeisenbank Vorden

„De groep der kleine zelfstandigen zijn harde wer-
kers die ploeteren voor hun bestaan en is een waar-
devol element in onze maatschappij."

Deze woorden sprak de direkteur van de Raiffei-
senbank Vorden G. J. Eskes tijdens de jaarlijkse
algemene ledenvergadering van de bank. Het ach-
ter ons liggende jaar was een jaar vol spanningen
de Franse franc werd gedevalueerd en de Duitse
Mark gerevalueerd. De btw deed de prijzen in Ne-
derland in versterkte mate omhoog gaan, hetgeen
een opwaartse druk op de lonen tot gevolg had,
aldus de heer Eskes.

De rente op de kapitaalmarkt bereikte een nieuw
rekord. De besparingen in ons land gaven een toe-
name te zien ten opzichte van 1968. De ontwaar-
ding van de gulden is een faktor die het lenen in
de hand werkt. Men neemt daarbij de hoge rente
op de koop toe. De Nederlandse Bank tracht met
kredietrestrikties deze ontwikkeling af te remmen.
De banken worden gedwongen bij het overschrij-
den van bepaalde grenen, voor het zgn. korte kre-
diet, een renteloos dfltt bij de Nederlandse Bank
aan te houden.

De heer Eskes betwijfelde of men alleen met maat-
regelen in het monetaire vlak het gewenste doel zal
bereiken. Zijns inziens is evenzeer terughoudend-
heid op het gebied ^fe overheidsfinanciën nodig.
Ook dient men er v^r te waken dat de loonstij-
gingen de produktiviteitsstijgingen niet overtreffen.

De sterke kostenstijgingen noodzaken vele indus-
triële bedrijven of de poorten te sluiten of een fusie
aan te gaan. Het is een harde strijd om het zijn of
het niet zijn, aldus de heer Eskes.

Sprekend over de Raiffeisenbank Vorden zei de
heer Eskes dat de bank kan terugzien op een jaar
waarin de omvang der aktiviteiten belangrijk toe-
nam. De omzet vermeerderde met 27 miljoen tot
161 miljoen. Speciaal de salarisrekeningen brach-
ten veel werk aan de winkel. Het aantal boekings-
posten vermeerderde met 29.385 tot 166.076. Daar-
naast werden nog 40.608 kasposten verwerkt. Het

bijkantoor te Wichmond werd in gebruik geno-
men en voorziet in een behoefte. Bij het kantoor te
Vorden werd de parkeerruimte belangrijk uitge-
breid.

Resumerend stelde de heer Eskes vast dat de guns-
tige resultaten van de Raiffeisenbank Vorden me-
de werden bereikt door een slagvaardig rentebe-
leid. Dit beleid is er op gericht, om ook bij toe-
nemende konkurrentie, voldoende middelen aan te
trekken om te kannen voldoen aan de kredietvraag
van de plaatselijke bedrijven en ten behoeve van
de woningbouw in ons werkgebied, aldus de heer
Eskes. De balans sloot per 31 december 1969 met
een bedrag van ƒ 26.676.585,26. De verlies- en
winstrekening sloot met een bedrag van f 1.389.
214,81.

In 1969 werden door de Raiffeisenbank Vorden de
volgende subsidies verleend: praktisch hulpbetoon
aan blinden ƒ 20,—; landelijke rijvereniging De
Graafschap ƒ 50,—; Bejaardenkring ƒ 25,-—; Ne-
derlandsche Roode Kruis ƒ 25,—; Plattelands-
vrouwen ƒ 25,—; Fokveedag FH f 25,—; Fokvee-
dag MRIJ f 50,—; Jongveekeuring f 25,—; zang-
les jeugdkoor ƒ 25,—; wegenverh. f 8853,—; eind-
keuring kalverklub f 25,—; streekvarkensfokdag
f 50,—; bijenvereniging ƒ 25,—; Plattelandsjonge-
ren ƒ 50,— subsidie schoolkinderen f 384,—.

De voorzitter van de bank H. Wesselink, deelde
mede dat in de eerste vijf maanden van 1970 de
spaargelden toenam met rond ƒ 425.000,—. De
leningen vermeerderden met f 1.300.000,— terwijl
de toegestane kredieten toenamen met ruim één
kwart miljoen. De uitzettingen zijn dus in de eers-
te maanden belangrijk hoger geweest dan de be-
sparingen. Dit is op zichzelf niet verontrustend,
de kredietvraag is elk voorjaar groot. Deze vraag
kan opgevangen worden uit de middelen die tel-
kenjare op 31 december na de rentebijschrijving
ter beschikking komen, aldus de heer Wesselink.

Verder werd het aftredende bestuurslid H. Tjoonk
herkozen, terwijl de heer Joh. Regelink werd her-
kozen als lid van de raad van toezicht.

SPORTDAG PUPILLENKRING
STEENDEREN

Ruim 250 pupillen waren zaterdagmorgen naar
Vorden getogen om deel te nemen aan de sport-
dag van de pupillenkring Steenderen. Bij toerbeurt
wordt deze sportdag door één der aangesloten ver-
enigingen georganiseerd. Ditmaal was het de beurt
aan de pupillenkommissie van de voetbalvereniging
Vorden. Deelnemende ploegen waren Pax, Steen-
deren, Zelhem, Keyenborgse Boys, Baakse Boys,
en Vorden. Halle liet het afweten.

Nadat de jongelui met clubvlag waren opgemar-
cheerd werd begonnen met een indrukwekkend pro-
gramma dat o.a. bestond uit hardlopen, versprin-
gen, hoogspringen, baltechniek, penaltyschieten,
touwtrekken etc. De meeste medailles werden be-
haald door de organiserende vereniging, doch qua
punten trok Zelhem aan het langste eind, met Key-
enborgse Boys op de tweede plaats en Vorden en
Pax op een gedeelde derde plaats.

Bij de prijsuitreiking, verzorgd door de oud-voorzit-
ter van Vorden de heer W. Kuiper, trokken de
prijswinnaars een trots gezicht want zij mochten
de prijs, staande op het schavot in ontvangst .ne-
men.

V.V. VORDEN ORGANISEERT ZATERDAG
27 EN ZONDAG 28 JUNI TOERNOOI
Voor het komende wekeend vindt voor de laatste
maal in deze maand een grote jeugdvoetbalhappe-

ning plaats op het gemeentelijk sportpark te Vor-
den.

Zaterdag komen de B-junioren in aktie. In totaal
nemen er 20 elftallen aan deel die in vier poules
zijn ondergebracht. De elftallen die bij elkaar in
een groep zijn geplaatst spelen een halve kompe-
titie. De winnaars van de verschillende groepen
spelen om de Ie, 2e, 3e en 4e prijs.

Voor de A-junioren die zondagmorgen om 9 uur
beginnen is bovenstaande eveneens va,n toepassing.
In totaal nemen hier 18 elftallen aan deel die zijn
ondergebracht in drie poules. De finales worden
gespeeld om half vijf.

Diplomazwemmen
In het Vordense zwembad In de Dennen werden
de zwemexamens A en B afgenomen. Bij deze exa-
mens was aanwezig de diploma-consul de heer
Velthuis, terwijl als toezichthouder de heer G. Aal-
bers uit Zutphen fungeerde. De beoordelingskom-
missie bestond uit mejuffrouw T. Oonk en de he-
ren Th. Beek, J. Gruyter en J. Verstoep. Laatst-
genoemde bleek de verschillende kandidaten weer
goed voorbereid te hebben, want van de 55 deel-
nemers moest er slechts een worden afgewezen.

A.s. zaterdagmorgen 27 juni om 9 uur zullen exa-
mens worden afgenomen voor het C en D diploma.

Touwt rekker s -nieuws
De touwtrekkers van 't Medler doen het steeds
beter in de landelijke bondskompetitie. Op het on-
langs i-n Steenderen gehouden jubileumtoernooi
slaagde Medler I er in om in de 640 kg gewichts-
klasse een fraaie eerste prijs in de wacht te slepen.
In de bondskgmpetitie bezet Medler I de bovenste
plaats met 43 punten. Als de Medlerploeg dit sei-
zoen weer kampioen wordt zal men ons land mo-
gen vertegenwoordigen op de Europese touwtrek-
kampioenschappen welke in september a.s in Lon-
den worden gehouden.
In de 560 kg gewichtsklasse werd Medler derde
met 3 punten terwijl dit team eveneens een derde
plaats bezet in het algemeen klassement van de
bondskompetitie.



Keurslager
M. G. Jansen
Biedt u deze week:

500 gr. 225

Vrijdag

Verse worst 500 gr. 275

Donderdag, vrijdag, zaterdag

Doorr. lappen 500 gr. 350

Karbonade

schouder 500 gr. 298
Magere
speklappen 500 gr. 210

Vlug-klaar artikelen

Bami of nasi uit eigen
keuken 500 gr. 150
Slavinken 4 halen

3 betalen
Ballen gehakt kant
en klaar per stuk 58

Schrikt dronkaards, dieven en
aanranders af.

Met een hand te bedienen
in zakformaat
zeer harde doordringende sirene-

Nieuw in Nederland 9,75
Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

GYMNASTIEKVERENIGING
SPARTA

Maakt bekend, dat de leden van
Sparta die deelnemen aan de

jeugddag
<>p zaterdag 27 juni a.s. om 1330
uur vanaf het gymnastieklokaal
per fiets vertrekken naar het
l\atti-terrein.

Het bestuur

"CONCORDIA"
Hengelo (GW) "M

A.s. zondag 28 juni

GEEN DANSEN
i.v.m. de Keyenborgse kermis.

VOLGENDE WEEK

dansen
met medewerking van

DE NICHT STARS
2 BARS GEOPEND

SFEERVOLLE VERLICHTING

AANVANG 19.00 UUR

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

VERSE HAANTJES
eet goedkoop en lekker
ƒ 2,90 per kilo

Poeliersbedr.
Rossel
Hengelose-
weg l
tel. 1283

SUPER BENZINE
53 cent per liter

KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
He t adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Wapen- en sporthandel

sleed? ~loeltref[end!

Zutphenseweg - Vorden

Voor de vakantie
studieboeken
bestellen

Boek- en kantoorboek-
handel
„Jan Hassink"

Te koop: Mestkuikentjes
Weenk „op Weenk"
Linde

Verloren: Siamese poes,
kleur bruin-beige, ge-
naamd Mirre, glad
haar, blauwe ogen.
Fam. Slotemaker bunga-
lowbedrijf „'t Schapen-
meer" Vorden tel. 1355

KUNSTSTOF
KEUKENS

lang 150
165
180
200

ƒ 355,
ƒ 387,
ƒ 420,
f 457,

Als speciale aanbie-
ding:

kunstof keuken
lang 220, kompleet m.
roestvrijstalen blad
tijdelijk slechts f 385,-
prijzen exkl. BTW

Wij kochten voor u
een grote partij

SPAANDERPLAAT
Om de prijzen zo laag

mogelijk te houden
moeten ze binnen de

kortst mogelijke tijd
weg

Let op
8 mm dik 3,30

10 mm dik 3,70
18 mm dik 5,56

prijzen per m2 exkl.
BTW
Afm. 122 x 244. Le-
vering alleen per volle
plaat

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden
telefoon 05752-1486

Te koop: 2 CV. b.j. '64
Ruurloseweg 51 Vorden

Gezocht: Kamers door
verpleegster, liefst in
dorp Vorden of Warns-
veld. Brieven onder >no.
12-1 bureau Contact

Weekendaanbieding

slaapzakken
met polyaerilvulling
in uni en gedessineerd

vanaf 22,95
VAKANTIEGANGERS
PROFITEER HIERVAN

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.057b2 1514

Gevraagd:

MONSTERNEMER
per l augustus voor de Wilden-
borch

Zich te melden:

FOKVERENIGING
p/a COÖP. ZUIVELFABRIEK

Gevraagd:

NET MEISJE
voor winkel of huishouding

SLAGERIJ M. KRIJT
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

DE WERKGROEP
VOOR
RUIMTELIJKE ORDENING

gevormd uit bestuursleden van de
plaatselijke landbouworganisaties
maakt de agrarische bevolking
van Vorden er op attent dat thanJ
het

ontwerp
bestemmingsplan

voor het agrarische buitengebied
vanaf 11 juni gedurende één
maand ter inzage ligt ter gemeen-
tehuize van Vorden.

In dit plan is door de makers voor
zo ver mogelijk, rekening gehou-
den met de ingediende bezwaar-
schriften tegen het vorige plan.

Toch is nu andermaal de gelegen-
heid open gesteld om bij het ge-
meentebestuur in genoemde tijd
een bezwaarschrift in te dienen.

Wij wekken belanghebbenden op hier goede
nota van te nemen.

Voor eventuele inlichtingen kan
men zich wenden tot:

Tjoonk, Geld. Mij van Landbouw
Wiltink, CBTB
Havekes, ABTB

Wasautomaten
VOOR MODERN
WASCOMFORT

AEG wasautomaten
Bella 5 kg volautomaat 1195,-
Princes 5 kg volautomaat 970,-
Domina 4 kg volautomaat 825,-
Turnamat S kombinatie 748,-

ERRES
wasautomaten

PHILIPS
wasautomaten

MARIJNEN
wasautomaten

vanaf 699,—

vanaf 549,—

vanaf 499,—

Kies NU uw wasautomaat tegen een lage
prijs. Bezoek onze winkel en showroom

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

De Twentsche Kabelfabriek te Lochem fabriceert
jaarlijks duizenden kilometers kabel (en dat getal
groeit nog steeds !)

Dat betekent voor u: zeker en goed betaald werk,
aan moderne kabelmachines-

Wegens uitbreiding van onze produktie-afdelingcn
vragen wij

FLINKE MEDEWERKERS
in 2- of 3-ploegendienst

Neem morgen al kontakt op met de

N.V. TWENTSCHE KABELFABRIEK
te Lochem, Kwinkwecrd 3 - Telefoon 05730-2147
vragen naar de heer Heinen

NV TWENTSCHE
KABELFABRIEK
HAAKSBERGEN - LOCHEM

Op vrijdag 26 juni a.s. is het kantoor en het magazijn te Vorden
en De Boggelaar

DE GEHELE DAG GESLOTEN
dit in verband met het uitstapje van het personeel

G.LV. DE EENDRACHT TE VORDEN

Een zorgeloze vakantie

begint bij de Bank!

Wij staan tot uw dienst met:

— VREEMDE VALUTA

REISCHEQUES

— ONGEVALLEN EN/OF BAGAGEVERZE-
KERING

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

EURO REISSPAARBOEKJES

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Vorden, Ruurloseweg 21, telefoon 05752-1888
Wichmond, Dorpsstraat 9, telefoon 05754-514
Postgiro 86 29 23

Drukwerk nodig?
Vraag dan eens prijsopgave

bij drukkerij Weevers

Nieuwstad 12 Vorden tel. 1404

Kunt u er voor zorgen,
dat u uw advertentie voor de a.s. opruiming

op tijd samenstelt ?

NOOIT GEEN TE KLEINE SCHOENEN MEER VOOR UW KINDEREN,
WANT WIJ METEN MET HET PIEDRO MEETAPPARAAT

£• W
* A. T SCHOENENHUIS - DORPSSTRAAT - VORDEN


