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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING
„het kommando" en de zorg op zich nam, om deze
gedurende bijna 20 jaar te houden. In deze periode
ontkwam ook de padvinderij niet aan de invloed van
televisie, veranderende maatschappelijke opvattingen
en interessen en beleefde een tijd van opbloei en
neergang. De laatste tijd beleven wij gelukkig weer
een opbloei, zowel bij de welpen als 'bij de verkenners, niet in het minst door een behoorlijke deelnadoet. Naast de „boomplankenaffaire" maakte een ge- me van jongens uit Hengelo.
houden fancy fair in de stal van hotel Bakker het
mogelijk dit troephuis daadwerkelijk op te bouwen. De heer Rouwenhorst heeft inmiddels, na zich vele
Dat deze fancy fair zo'n sukses werd (opbrengst jaren verdienstelijk te hebben gemaakt, afscheid geƒ 1800,—! en dat voor die tijd) dankte men aan de nomen als groepsleider. Zijn werk en dat van de eeroverheid. Niet dat de Vordense overheid zich ten op- der genoemde leiders wordt voortgezet door drie in
zichte van de padvinderij stimulerend opstelde, doch de beweging gegroeide leiders t.w. de heren B. Turfomdat gelijkertijd de eerste politionele aktie in Indië boer, B. Beek en W. Harwig. Deze drie werden zaterdag 22 juni jl. in aanwezigheid van ouders, echtgenote, vrienden en oud-hopman Spanhaak geïnstalleerd door de assistent-distriktskommissaris van
Scouting Nederland, de heer Terpstra, tot resp. hopman en vaandrigs. Helaas was daarbij geen vertegenwoordiger van het uitgenodigde gemeentebestuur van
Vorden of Hengelo.

Aan de „vooravond" van
30 jaar padvinderij in Vorden
DE DAVID I ALFORDGROEP
De grote oprichter van de pad vindersbeweging, Baden Powel, werd reeds ver voor de tweede wereldoorlog in veel plaatsen in ons land gevolgd in zijn
„spel van verkennen". Dit „spel" werd echter helaas
door de duitse bezetters niet lang toegestaan.
Na de oorlog nam een komité uit de Vordense burgerij (waarschijnlijk „Volksherstel" geheten) het ini-

Een foto van de groep
uit vroeger jaren

tiatief om óók in Vorden tot de oprichting van pad- plaats vond, waarbij men oordeelde dat alle manifesvindersgroepen te komen.
taties dienden te worden geroyeerd. De fancy fair in
de
stal bij hotel Bakker vond echter doorgang en
Op de heer Spanhaak werd een beroep gedaan de
leiding van de jongens op zich te nemen. Hij was als hoe!
onderduiker in 1943 naar Vorden gekomen en was Het was ook de Vordense padvinderij, die op l april
bekend als pad vinder. Truus Emsbroek zou de meis- 1946 de eerste d oden herdenking voor de gevallenen
jes onder haar hoede nemen en akela Winia (van de hield (met zelfgemaakte kransen).
Decanije) de welpen. Uit een enorme aanloop van be- In 1948 nam hopman Spanhaak in verband met verlangstellenden (alleen voor de jongens reeds 100) trek naar Lunteren, afscheid als hopman en werd opwerden de eerste enthousiaste groepen gevormd. De gevolgd door de heer Üitersd^ut. Mevrouw Uitereerste uniformen leken meer op militaire, dan op schout leidde aanvankelijk de^Rvindsters, doch deze groep ging na enige tijd ter ziele door gebrek aan
verkennersuniformen!
belangstelling.
Nu nog de naam. DAVID I ALFORD. Hoe kwam Na hopman Uiterschot trad nog de heer Kulsdom als
men aan deze naam. Hopman Spanhaak (wel in bezit zodanig op, terwijl in 1952 de heer L. Rouwenhorst
van volmacht tot 'leidinggeven, doch niet officieel geinstalleerd) was als onderduiker in februari 1944 mede betrokken bij de opvang en verzorging van een bij
een neergeschoten bommenwerper behorende Amerikaanse piloot. Hij had zelfs zijn padvindersinsigne
gebruikt om de piloot gerust te stellen. De piloot,
David I Alford, werd eind maart 1944 op de vluchtroute naar Engeland gezet.

Deze jonge kerels zijn van plan om zich, naast de
bestaande leiding van de welpen, met hart en ziel in
l:, zetten voor de opgroeiende jeugd, opgenomen in
Scouting Nederland, in navolging van de grote Baden Powel. Zij weten zich daarbij wat betreft de onontkoombare administratieve en andere rompslomp
geruggestetind door een sinds april jl. opgerichte ouderkommissie voor verkenners en welpen. U hoort
vast nog van ze, deze David I Al ford verkenners en
-welpen, binnenkort en zeker wanneer zij 30 jaar bestaan in het voorjaar van 1975. Geïnteresseerde jongens voor de verkenners of welpen behoeven uiteraard hier niet op te wachten.
Namens de ouderkommissie,
J. C. A. Schunselaar.
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KOERSELMAN CASSETTES

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink, jeugddienst (kinderoppas in het zaaltje achter de kosterswoning)
muzikale medewerking: Hans en Monique Denkers,
trompet
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.30 uur kand. B. H. Groot Enzerink te Visvliet
tevens kindernevendienst
19.00 uur ds. G. O. N. Veenhuizen van Zutphen
R. K. KERK VORDEN
zaterdagavond 17.00 uur; zondagmorgen 10.00 uur
(crèche); door de week woensdag 19.30 uur
R. K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur; door de week dinsdag en donderdag 8.00
uur en woensdag 19.30 uur
ZONDAGS DIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)
vgn vrijdagavond 18.00 uur - zondagavond 23.00 uur
dokter Van Tongeren, telefoon (05752) 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts van 9.00 tot 9.15 uur
WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de week daarna van 19.00 tot 7.00 uur
dokter Harmsma, telefoon (05752) 1277

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00
uur; zaterdags tot 16.00 uur. Op zon- en feestdagen
's avonds en 's nachts kan men aan de apotheekdeur
bellen met spoed recepten
GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag
en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuren leidster gezinsverzorging maandag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer Geref.
Kerk Vorden, telefoon 05752-2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.
MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer Geref. Kerk Vorden, telefoon 05752-2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastanjestraat 15, iedere dag bereikbaar van
9-17 uur, telefoon 05753-2345.

Als eerste kader, naast hopman Spanhaak, traden op
De Waal, Stapper, Veldhuis en Meijerink. Veldhuis
heeft het nog steeds in gebruik zijnde troephuis getekend en „versierde" bij de verschillende boseigenaren bomen, welke door Groot Roessink tot plan- Een gedeelte van
ken werden verzaagd, materiaal voor het troephuis. de groep thans
Het bosterrein. inklusief de plaats voor het troephuis
werd geheel belangeloos beschikbaar gesteld door de
heer Van de Wal Bake, die dit overigens nog steeds

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

Bijstandswet, ingaande l juli 1974. Met ingang van
deze datum is de 5 procent marge tussen de bijstandsnormen en het netto minimumloon vervallen en heeft de bijstandsnorm voor gehuwden het
niveau van het op l juli 1974 geldende netto minimumloon bereikt.

5 kinderen
ƒ 154,20 p.w.; ƒ 668,20 p.m.
6 kinderen
ƒ 154,20 p.w.; ƒ 668,20 p.m.
7 kinderen/meer ƒ 155,95 p.w.; ƒ 675,80 p.m.
Bovengenoemde bedragen te vermeerderen met
woonkosten, ziekenfondspremie en kinderbijslag.

De normen zijn als volgt:
Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
a. Voor een echtpaar zonder kinderen ƒ 168,45
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
per week te vermeerderen met woonkosten en
Openstelling gemeentehuis: maandag- t.m. vrijdagziekenfondspremie; per maand ƒ 729,95.
ochtend van 8.00-12.30 uur en vrijdagmiddag van
13.30-17.00 uur.
Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: vrij- b. Voor een gezin met minderjarige kinderen, die
voor kinderbijslag in aanmerking komen, of
dagochtend van 10.00-12.00 uur.
zouden komen:
Spreekuur wethouder G. J. Bannink dinsdagmidGezin met l kind ƒ 171,50 p.w. ƒ 743,15 p.m.
dag van 16.00-17.00 uur.
2 kinderen
ƒ 174,15 p.w. ƒ 754,65 p.m.
Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen: vrijdag3 kinderen
ƒ 176,80 p.w. ƒ 766,15 p.m.
morgen van 10.00-12.00 uur.
ƒ 176,80 p.w. ƒ 766,15 p.m.
4 kinderen
kinderen
ƒ 178,55 p.w. ƒ 773,70 p.m.
Deze week slechts een korte aflevering van Gekinderen
ƒ 178,55 p.w. ƒ 773,70 p.m.
meentenieuws, met als onderwerp:
kinderen/meer ƒ 180,30 p.w. ƒ 781,30 p.m.

Voor een alleenstaande met eigen huishouding
en huisvesting ƒ 110,— per week te vermeerderen met de woonkosten en de ziekenfondspremie; per maand ƒ 476,65.

DE UITVOERING VAN DE ALGEMENE
BIJSTANDSWET IN DE GEMEENTE
VORDEN

Kerkdiensten

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487
Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13.00-13.30 uur in het wijkgebouw

De eerste tijd voor de David I Alfordgroepen werd
gekenmerkt door groot enthousiasme, zowel bij padvinders, padvindsters en welpen, als bij de dorpsgenoten. Ook van de zijde van de toenmalige politiemensen was de medewerking bij allerlei akties en
spelen enorm. De troepen presenteerden zich regelmatig aan de bevolking door al hun aktiviteiten te
beginnen op de markt. De officiële installatie van de
eerste verkenners bij Tjoonk (bekend bij echte Vordenaren) was een indrukwekkende zaak, in aanwezigheid van het bestuur, de heren Pousse, Huurman en
Radstake (voorlopers leden ouderkommissie). Geinstalleerden droegen nu voortaan de groene groepsdas, adspiranten bleven nog de witte das dragen.
Een onderkomen was er nog niet, tenzij een kippenhok als zodanig genoemd kan worden.

Gemeentenieuws

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

c. Voor een onvolledig gezin met
1 kind
ƒ 147,15 p.w.;
2 kinderen
ƒ 149,80 p.w.;
3 kinderen
ƒ 152,45 p.w.;
Onderstaand ziet u de normen van de Algemene
4 kinderen
ƒ 152,45 p.w.;

ƒ 637,65 p.m.
ƒ 649,15 p.m.
ƒ 660,65 p.m.
ƒ 660,65 p.m.

Voor een alleenstaande zonder eigen huishouding en huisvesting ƒ 136,35 per week te vermeerderen met de ziekenfondspremie; per
maand ƒ 590,85.
Bedragen van de uitkeringen voor persoonlijke
behoeften:
1. echtpaar per maand ƒ 242,50 (maximaal);
2. alleenstaande per maand ƒ 140,— (max.).
De bedragen voor vrijlating t.a.v. spaargelden,
onroerende goederen, effekten enz. zijn:
ƒ 9000,— voor een echtpaar en voor een onvolledig gezin;
ƒ 4500,— voor een alleenstaande en voor een
thuiswonende.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon
(05752) 1346; b.g.g. (05750) 12931
OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL
Volwassenen/jongeren
Jeugd t. 15 jr.
14—17.30 uur
14—17.30 uur
woensdag
donderdag 10—13.00 uur
14_17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
vrijdag
14_17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
dinsdag
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje
14—14.30 uur
SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke (*insdagavond van 18.45 tot
19.45 uur in het Groene Kruisgebouw
STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220

Inbraak
Voor de derde maal in dit jaar is er in de Kranenburg
een inbraak gepleegd. In de nacht van maandag op
dinsdag )1. hebben onbevoegden zich via een toiletraampje toegang versdhaft tot het café van de heer
P. B. H. Schoenaker. Ontvreemd werden - evenals
de beide voorgaande keren - een radio met stereoinstallatie, plm. 40 radiocassettes en een grote hoeveelheid rookartikelen.

Pracht

Palos

Jonker Fris

2 zakjes

KAAPS
VIOOLTJE

CREAMIX
VRUCHTENWIJN

AARDBEIEN
JAM

ROYCO
GROENTESOEP

jampot van 138 voor

voor

109

98

deze week

met sherry aroma

165

Nu

225
vlees en vleeswaren

groente en f ruit

Hamburgers

148
148
148
298
398
298
528

3 stuks

Gelderse schijven
3 stuks

Fricandellen
3 stuks

Fijne verse worst
500 gram

Runderstooflappen
500 gram

Saucijzen
per 100 gram

Malse riblappen
500 gram

Export tomaten

128
38

per kilo

Flinke komkommer
per stuk

Malse tuinbonen

89
169

per kilo

Sperziebonen
500 gram

Import perziken

189
128
198

per kilo

Rode bessen
per doos

Grape Fruits
5 stuks

Profiteer van deze koopjes!

69
69
69
69

Magere vanillevla
literpak voflP.

Fijne vleeswaren

Magere chocoladevla

150 gram HAM

99

150 gram ZURE ZULT

79

150 gram SNIJWORST

119

Magere hopjesvla

150 gram PALINGWORST

119

pak van 117 voor

200 gram GELD. KOOKWORST alleen aan stuk
Groente en vleesreklame t.m. zaterdag

99

literpak van 108 voor

Kardomel
(karnemelk met aardbeien of perziken) nu van 111 voor

HEERLIJKE KRUIDKOEK van Bakker Oplaat, deze week voor 198

Legner vieux
literfles van 1025 voor

Vetter Beerenburger
literfles nu voor
P.K. KAUWGOM
8 stuks van 160 voor
SMARIUS EIERBISKWIE
grote zak vol van 265 voor
EUBISFA ABRIKOZEN RONDO's
pak a 4 stuks van 120 voor
Klinkhamer GRONINGER OF
GEMBERKOEK van 155 voor
VAN NELLE SUPRA KOFFIE
normaal of snelfiltermaling, pak nu ...
VENZ CHOCOLADE HAGEL
melk of puur, nu per pak
MAGERE CHOCOLADE DRANK
literfles voor

119
198
98
125
235
98

69

925

UIT ONZE

Moselblümchen

1095

SLIJTERIJ

Cluny Scotch Whisky

HERSCHI VRUCHTENLIMONADE
literfles van 95 voor
ROBIJN WASVERZACHTER
1]/2 l'*er van 248 voor
POPLA 1000 CLOSETPAPIER
pak a 4 rol van 152 voor
ALL ZEEPPOEDER
tonnetje van 1995 voor
ARDITA LUIERS
pak a 45 stuks van 470 voor
GOUD-EI of ANTI ROOS SHAMPOO
liferfles van 215 voor
UNOX GROENTESOEP
4-bordenblik deze week

298

(koel serveren)

van 1395 voor

66
198
125
1575
398
159
95

1195

Voor de jeugd ZAK VOL SPEKKEN
nu voor maar
IJSCUPS WIT OF BRUIN
bakje van 98 voor
PAK-AF CHOC. REPEN
pak a 6 stuks voor
FLESJE ROOSVICEE
van 206 voor
SUN MARGARINE
4 pakjes voor
5 IEBRAND AMONTILLADO
2 literkruik voor
NIEBOER APPELSAP
grote fles nu

SUPERMARKT

nieuwstad 5 vorden . telefoon: 1232

49
79

89
179
219
750
75

Met grote vreugde en dankbaarheid geven wij u kennis
van de geboorte van ons
dochtertje
JOLANDA CAROLINE
J. J. Kos
R. G. Kos-WUlemsen
Vorden, 28 juni 1974
De Haar 15
Voor de vele felicitaties,
bloemen en geschenken, die
wij bij ons huwelijk mochten,
ontvangen, zeggen wij allen
hartelijk dank
Frans
en Carla Zieverink
Vorden, juli 1974
't Wiemelink 19
Aangeboden in verband met
overlijden: Fiat 600 bouwjaar 1970, 40000 km gelopen
in zeer goede staat
't Wiemelink 4 Vorden

DEGALUX ZONNESCHERMEN
beter en goedkoper!

JOHAN KOBNEGOOK

en
JEANNET BOENINK
hebben het genoegen u, mede namens hun
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaatsvinden op vrijdag 5 juli a.s. om 11.45 uur ten
gemeentehuize te Steenderen
Kerkelijke inzegening om 12.30 uur in de
Kapel te Bronkhorst door de weieerwaarde
heer Ds C. Fortgens
Vorden, Hoekendaalseweg 4
Baak, Waterslagweg 2
Juli 1974
Toekomstig adres: Oranjelaan 36, Warnsveld
Gelegenheid tot feliciteren van 15.00-16.30
uur in cafe-restaurant 'De Uitrusting' Eefde

VERS BROOD
DE GEHELE DAG DOOR
Eigenlijk nog warm als u het ontvangt
Erg belangrijk voor een gezellige broodmaaltijd

A. G. Schurink
Burg. Galleestraat 46 - Vorden - Telefoon 1877

Doe-het-zeif centrum

/xY^mWWWWWW^

Boerenkoolplanten te koop
K. Hoetink
Het Hoge 13 Vorden

Best brood dat brood
wat u haalt bij Schurink!

DEGALUX ZONNESCHERMEN
onderscheiden zich van vele andere merken t.w.:
1. Absoluut windvaste armen van 100 en 135 cm
voor dezelfde prijs waarvoor de konkurrentie
'n zonneschermen met gewone armen aanbiedt
2. Buizen en kap zijn 20% dikker en dus sterker
dan normaal
3. DEGALUX zonneschermen trekken 40% lichter op door het perfekte loopwerk en door toe.
passing van hoogwaardige kunststoffen
4. Extra zwaar geanodiseerd voor superlange
levensduur
5. Zonder meer kosten extra lang doek zodat de
zonneschermen door de 'haak' kunnen zakken
6. Zeer eenvoudig te monteren (montagelint
wordt bij ieder scherm gratis bijgeleverd) eenvoudiger kan het niet
7. Daarbij gevoegd 5 jaar garantie en de inmiddels bekende DEGALUX service
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Inplaats van kaarten

HARMSEN
Schoolstraat 6

Vorden - Telefoon 05752-1486

Waar men kijkt
Steeds meer blijkt:
Tegen bederf

UiferweercTs verf!
Te koop wegens verhuizing
kantelbed met ombouw en
teakhouten wandmeubel
beide in prima staat
Pieter van Vollenhovenlaan
3 te Vorden Telefoon 2103

hebben de eer u kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk op dinsdag 9 juli a.s.
om 15.00 uur in het gemeentehuis
te Warnsveld

Receptie van 17.00-18.30 uur in café 'De
Worp' Twelloseweg 3 te Deventer

Te koop houten kruiwagen
melkkarretje, oud kastje
met glazen opzet
A. F. J. Waarle, Vorden
Stationsweg 14 Tel. 2186

Toekomstig adres: Bloemstraat 62, Deventer

Damesbromfiets te koop
Te bevragen:
't Wiemelink 45 Vorden
Te koop kinderledikantje
commode met toebehoren
box, koelkast 145 liter
T. Vos, Vorden
H.K. van Gelreweg 34
Tijdens de bouwvakvakantie blijft

onze winkel open

Voor
Zeiljacks, Poncho's,
Fietscapes,
Regenpakken en -broeken

Beekbergen, De Els 23
Warnsveld, Vordenseweg 32

Te koop Fiat 850
Harmsen, H. K. van Gelreweg 14 te Vorden

AALTJE VAN 't BOTTERHUUS
en
AORNT VAN DEN ZILVERBERG

voor al uw

reisverzekeringen

in de modekleuren, water, en winddicht, ijzersterk, gelaste naden
NAAR:

Dinar, Peseta,^
Pound,
Escudo,
Lire, Mark,
Franc, Dollar,
Kroner, Forint,
Dirham, Schilling,
Leva, Lei, Drachme

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Zutphenseweg • Vorden - Tel. 1272

wilt met mekare goan trouwen
De trouweri je is op donderdag 11 juli um 8
uur in de zaal van Langeler an de Spalstroate
in Hengel
lederene wod't op de brulfte verzoen!
Atte d'r tenminste un kleinigheid veur oaver hef

Maak het u gemakkelijk, alle geldzaken
aan één adres ook voor

Buitenlands geld

Natuurlijk bij
Schildersbedrijf

J. M. UITERWEERD
Meester schilder N.N.S
Ruurloseweg 35 - Vorden
Tel. 05752-1523
Te koop
nieuwe eetaardappelen
G. J. Schutte, Vorden
Hengelosew. 20 Tel. 1882

Heden is van ons heengegaan, na een geduldig
gedragen lijden, mijn lieve man, vader, behuwd,
en grootvader
LAMBERTUS HENDRIKUS

Wij hebben

Vorden:

J. A. VISSCHERS-ZWEVERINK
H. M. VISSCHERS
D. J. G. VISSCHERS-STEMERDINK
Mirna
G. J. VISSCHERS
W. VISSCHERS-BURKINK
T. H. JANSSEN-VISSCHERS
M. H. JANSSEN
Marko - Patricia

VAKANTIE

JANSSEN
Ruurloseweg 20 - Vorden

X

op de leeftijd van 62 jaar.
Vorden:
Vorden:

Assurantiekantoor

VISSCHERS

echtgenoot van J. A. Visschers-Zweverink

Te koop dekrijpe
Gr. Yorks B-f- beren
D. Lettink, Lieferinkweg l
Vorden Tel. 05753-1526

van 6 t.m. 22 juli
Tijdens de vakantie dagelijks te bereiken tussen
17.00 en 19.00 uur onder
telefoon nr 05752-1460

Zutphen:

Vorden, 28 juni 1974
Galgengoorweg 6

TE VORDEN

JEUGDDIENST
Zondag 7 juli a.s. om 10 uur

Voorganger: ds J. C. Krajenbrink

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op
woensdag 3 juli

Muzikale medewerking:
Monique Denkers en Hans Denkers

f 13,95

Woensdag 10 juli te Hengelo Gld
Grote centrale keuring van
Koudbloed en Haflinger paarden

doeltreffend

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

Zutphenseweg - Vorden

REPARATIE
Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

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

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Brood

Van de Kon. Ver. het Nederlandse
Trekpaard afd. Gelderland
Kermis met groot standwerkers konkours
De marktvereniging

Er zijn 2 adressen waar u lekker kunt eten:
HET UWE EN HET ONZE

zo oud als de wereld en toch elke dag
opnieuw weer vers !

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553
Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad

Maandag 8 juli

.

Vorden

-

Telefoon 1384

op het marktplein tegenover café-restaurant
Vorden" (F. P. Smit)
bij café De Boggelaar te Warnsveld
bij café Schoenaker te Kranenburg

Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en aller kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers (alle
kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (z. mouwen), tropenschoenen tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en khaki),
dekens, Marine-truien, sokken, brandweer- en politiejassen (waterdicht),
rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken en -jassen,
kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, R.A.F.broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (Iets bijzonders) van ƒ 7,50
tot ƒ 15, — , melk jassen, leren Jekkers, bomberjacks (gevoerd en waterdicht), koppels enz.
Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse legerdekens. Dekens voor ƒ 12,50. Originele dubbele jasjes, waterdicht, flzersterk, voor vanaf ƒ 18,50.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!
Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppen-sets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoenen, maten 32-40 voor ƒ 14,50. Hoge bruine jongensschoenen, maten
28-39, vanaf f 19,75. Hoge bruine schoenen, maten 38-50 ƒ 23,50.
Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen.

Café-Restaurant

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

Gebr.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz. 75 et
per meter.

Eykelkamp
Zutphenseweg

uur
van
uur
uur

Alle soorten legerkleding o.a.:

KERMISMARKT
PAARDENMARKT

per meter

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD

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

10.00-13.00
„'t Wapen
14.00-15.00
16.00-17.00

vanaf

U kunt bij ons
terecht voor:

Groteverkoop

P.S. Om half negen is er ook dienst

Nylon
keukenlopers

stetds

\V

Rabobank

Zo
noemen zich Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken.
Zone

Hervormde Kerk

Onderwerp:
'Het leven: een partijtje voetbal?!'

VOOR4ILUW

Wapen en Sporthandel

NUTSSPAARBANK
DORPSSTRAAT 15

Medler - Tel. 663-1

Fa W. Veenstra & Zn Telefoon 1451

ENORME

KEUZE

VIVO
Smidsstraat 2 - Telefoon 2308

Voor gezellig winkelen!i

Kassakoopje GEVULDE KOEKEN 4 stuks voor 95 et
VLEES

KEURSIAGER

1 e kwaliteit van uw
echte slager!

Riblappen
500 gram

,

Doorr. runderlappen
500 gram
i (met 4 gratis bonnen voor glasservies)

Magere speklappen

198

500 gram

Hamburgers

1dQ

3 stuks

Bakje perziken
Holl. paprika's
Geschr. wortelen
Tas appels

500 gram

Golden Delicious, 2 kg

Maandag en dinsdag:

I^W

Gelderse schijven

149
98
• 198

nu 3 stuks

Fricandellen
nu 3 stuks

Nasi en Bami
(uit eigen keuken)

Kersverse groente!
en fruit

500 gram

(met 4 gratis bonnen voor glasservies)

Eerste kwaliteit VLEESWAREN
150 gram BOTERHAM WORST

Andijvie

per kg

Uit onze
zuivebfdeling
Volle^nelk
1 liter voor

69

150 gram BOERENMETWORST

109

100 gram PAARDEROOKVLEES

QQ

250 gram LEVERWORST

QQ

Karnemelk
1 liter voor

Hopjes vla
liter voor

GEMENGD BOEKET f 2,49
Exota
Jus d'Orange
Tova saus
Vivo pils
Vivo koffie
Huishoudjam
Dixan
Wasverzachter
Brinta

VERSCHILLENDE SMAKEN
2 tessen
VIVO
per tles
AARDBEIEN EN KERSEN
van 114 voor
PIJPJES

per stuk
GEMALEN OF BONEN
2 pak
BETUWE, VERSCHILLENDE
SMAKEN van 172 voor
DRAAGKARTON
van 860 voor
ROBIJN
van 248 voor
DE KOMPLETE VOEDING
van 119 voor

99
129
99
37
398
149
595
218
99

Appelmoes
Fritessaus
Kippesoep
Groentesoep
Halvarïne

VIVO, 1/3 POT
van 59 voor
VIVO
3/4 kg
ROYCO
van 69 voor
ROYCO
van 69 voor
LEEUWENZEGEL
2 kuipjes

Zondag allemaal mei

ORANJE T-SHIRT
voor de buis !

IJslollies

Aanbiedingen geldig tm 8 juli

Van 475 voor

TIP-TOP
10 stuks
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TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN

dereen een gelijke kans te geven moesten de ploegen
net als in de grote bondskompetitie, vooraf op de
H.H. ADVERTEERDERS
weegschaal. Om twee uur begonnen de eerste wedstrijden terwijl men tegen half drie de eindstand kon
Door de te verwachten toename van adveropmaken. Tussen de wedstrijden door werd er getraktenties voor de volgende uitgaven van Contact
teerd op limonade.
verzoeken wij u advertenties vroegtijdig in te
De einduitslag in de 240 kg klas was: 1. o.l. school
leveren, zodat wij er voldoende zorg en aanMedler; 2. school Het Hoge; 3. r.k. school Kranendacht aan kunnen besteden.
burg; 4. Julianaschool Wildenborch; 5. o.l. school
dorp.
Redaktie.
Einduitslag 260 kg klasse: 1. o.l. school Medler; 2.
Julianaschool Wildenborch; 3. r.k. school Kranenburg; 4. school Het Hoge; 5. o.l. school dorp.
De heer Zeevalkink bracht namens de hoofden van organisten zijn: Roei Smit, Deventer; Els Bongers,
JEUGDDIENST IN DE HERVORMDE KERK
de diverse scholen dank aan de organiserende vereni- Zutphen en Gerrit Oldenbeuving, Zutphen.
De tweede morgendienst van a.s. zondag 7 juli in de ging voor de sportieve middag.
Hervormde dorpskerk zal een jeugddienst zijn. Voorganger hoopt dan te zijn ds. J. C. Krajenbrink. In
overleg met en op verzoek ook van de jeugddienstkommissie is het thema voor deze dienst: „Het leven:
Tn verband met de verlaging van de leerlingenschaal
een partijtje voebal?'" Muzikale medewerking hopen
mogen er aan de bijz. school Het Hoge met ingang
te verlenen Monique en Hans Denkers (trompetten)
van l augustus 12 leerkrachten aan de school ver(Zie ook de advertentie in dit nummer)
Dezer dagen vond in de chr. huishoudschool de di- bonden zijn. Het is niet zeker of dat gedurende het
ploma-uitreiking plaats van resp. de 3-jarige LHNO- gehele kursusjaar het geval zal zijn, dat hangt af van
opleiding en de OVB. Dit laatste samenzijn van de het aantal leerlingen op l september. In elk geval mag
geslaagden vond dit jaar wel in een bijzonder fees- J o twaalfde leerkracht blijven tot l j a n u a r i en waarschijnlijk tot l augustus 1975.
telijke sfeer plaats.
Op liet programma van de plaatselijke VVV staat Het plateau achter de school was omgetoverd in een Mevr. J. J. Terpstra-Bakker, onderwijzeres van de
voor volgende week dinsdag een zogenaamde Sta- groot barbecue-feestterrein met overal gezellig smeu- eerste klas, heeft ontslag gevraagd. Ook mevr. E. A.
ring-avond in en om knsteel de Wildenborch.
lende vuurtjes waarop iedereen zoveel vlees kon laten E. te Winkel-Wolters, die één dag per week les geeft
De dichter A. C. W. Staring heeft immers jaren op roosteren als men maar wilde. Nadat hiervan ruim- heeft ontslag gevraagd. Inmiddels zijn in deze vakagenoemd kasteel gewoond en kreeg ook landelijke schoots gebruik was gemaakt, vond in de school, in tures benoemd mej. F. Buijs, Doetinchem en mevr.
bekendheid als dichter. Sinds enkele jaren worden in aanwezigheid van de ouders, de uitreiking van de E. M. van Zanten-Hanekamp uit Hengelo (Gld.).
de zomertijd enkele Staring-avonden gehouden. De diploma's plaats.
In totaal zullen 63 leerlingen de bijz. school verlaten.
avond omvat: een prachtige wandeling door het fraaie Hierbij werd het woord gevoerd door de heer Men- Van hen gaan er 38 naar mavo, havo of lyceum; 16
park rond het kasteel; gedichten van Staring, te bren- nink, voorzitter van de kommissie van beheer en de naar de technische school; 8 naar de huishoudschool
gen door ds. Krajenbrink; dia's van deze streek, te direktrice mej. Nijhoff, die hoopte dat de school meer en l naar de landbouwschool.
vertonen door de heer Van Roekei te Zelhem.
voor de meisjes had betekend dan alleen een instituut
De avond begint in de kapel aan de Kapelweg in de waarop cijfers en feiten werden ingepompt.
Wildenborch met een inleidend woord door de hui- De avond werd besloten met een gezellig samenzijn
dige kasteelbewoner de heer Ir D. M. W. Staring. van ouders, leerlingen en leerkrachten, waarbij een
ieder in de gelegenheid werd gesteld zijn of haar glas
Door de buurtvereniging Kranenburgs Belang werd
met een drankje te vullen.
onder gunstige weersomstandigheden de jaarlijkse
avondwandeling gehouden. Bijna 70 deelnemers{sters)
De geslaagden 3-jarige LHN O-opleiding zijn:
gingen v:inaf acht uur van start vanaf zaal SchoenG. van Boven, Hengelo; H. G. Demming, Hengelo; aker voor een v•••i n ddtocht van tien kilomeer. Het
L. van Dijk, Zutphen; A. J. Elkink, Ruurlo; W. J. parkoers ging via de Eikenlaan, Roelvink, Zents naar
(Buiten verantwoording van de redaktie)
Enzerink, Hengelo; G. A. M. Firing, Hengelo; H. G. de Gangen steeg, Mosselseweg (bij Reintjes), GiesenHarmsen, Hengelo; E. Hoekman, Vorden; A. J. Katt, kampwc Y Spithoven langs camping De Reehorst,
Warnsveld; J. A. Klein Tkkink, Vorden; A. Maelde- Gal, Lochemsewec. Kreunen, Pardijs naar de finish
rink, Hengelo; G. J. Maalderink, Hengelo; G. A. ter bij Schoenaker. Na afloop moesten een aantal vraEEN KIJKJE IN DE DRUKKERIJ
Maat, Hengelo; J. Oltvoort, Vorden; D. E. Pelskamp gen worden beantwoord. Voorzitter H. Wiggers van
25 juni 1974 Almen; M. H. Reesink. Baak; D. G. Regelink, Vor- Kranenburgs Belang reikte met een toepasselijk
den; K. E. Snippe, Zutphen; H. Stege, Hengelo; B.
Het was tegen elf uur toen we op de fiets stapten en Verstege. Vierakker; H. J. M. Waarle, Vorden; J. W. woord de prijzen uit.
Binnenkort zal de buurtvereniging een avonddropop weg gingen naar drukkerij Weevers.
van Zuilekom, Warnsveld; A. H. G. Aberson, Vor- ping organiseren.
^
We liepen eerst door een gang waar allemaal oude den; C. J. M. van Bereen^lengelo; H. W. Bosman.
machines stonden. Toen kwamen we in een grote Hengelo; I. W. M. EykelkWJx Vorden; A. H. Haneruiinfe waar we in twee groepen verdeeld werden veld. Vorden; L. A. Hekkelman, Vorden; J. W. HierEr waren twee heren die ons rond gingen leiden. We brink. Vorden; H. G. W. Hulshof. Hengelo; W. A.
zagen allemaal machines.' We kwamen bij een machi- Knol. Wichmond; B. G. Lenderink, Hengelo; G. R.
ne waar het Contact van Ruurlo werd gedrukt. Het Lenselink. Hengelo; T. J. van der Linden, Baak; G. De afdeling Gelderland Jjfcji de Nederlandse Vereniging allemaal heel erg vlug. Er was ook een machine J. Lubbers, Hengelo; D. AJtM. Maalderink. Hengelo; ging voor Jachtopziene'^Mtganiseerde in samenwerdie alle kranten die gedrukt waren, op ging vouwen W. G. Maalderink, Vordei^P W. Memelink, Warns- king met de firma Marlens het grote jaarlijkse schietEr was nog een machine die lettertjes uit een grote veld; C. A. Rikkers. Ruurlo; M. C. Stokkink, Vor- toernooi op kleiduiven op de schietbaan Hameland in
kast haalde en in volgorde zette zoals je ze hebben den; G. H. Stoltenborg. Hengelo; C. J. W. Vreeman, het Galgengoor. Er werd geschoten op doubletten,
wou. Was dat klaar dan drukte je op een knop en Vorden; G. A. Vruggink. Hengelo; J. A. M. Waarle, inkomende duiven, lopend haas, dwarsvliegers en
was alles gereed voor de drukmachine. Alle lettertjes Vorden; A. W. Weevers. Hengelo; W. J. Wunderink, vaste baan.
die gemaakt werden staan in spiegelschrift.
Vorden. Afgewezen: l kandidaat; uitgesteld examen: De wedstrijden werden onder iedeale weersomstanToen we naar huis gingen kregen we een boekje l kandidaat.
digheden gehouden. De ruim 60 deelnemende jagers
waar je op kon tekenen, waaronder stond Drukkeri^
kwamen uit alle streken van Gelderland en Overijssel
Weevers B.V. V orden, Nieuwstad 12, postbus 22. De geslaagden OVB-opleiding zijn:
om de fraaie Hameland wisselbeker te veroveren.
Het was een erg interessante morgen.
H. E. Addink, Warnsveld; T. Agterkamp, Steenderen; De heer H. J. Meerdink uit Winterswijk wist nu de
Marietje Riefel en Heidi Brummelman. M. H. J. Baten, Hengelo; G. E. Berendsen. Vorden; meeste voltreffers te plaatsen op de vaste baan en
W. G. P. Besselink, Vorden; B. M. Breedeveld, Ruur- kwam met 230 punten als beste schutter uit de bus.
Bovenstaand werd ingezonden naar aanleiding van de lo; G. H. V. M. Ernst, Vierakker; J. H. Eskes, Steen- Hij verwierf hierdoor de wisselbeker en tevens het
uitgeschreven opstelwedstrijd over het bezoek van de deren; B. G. M. Gotink, Vorden; G. J. Groot Jeb- dubbelloops jachtgeweer.
hoogste klassen van de basisscholen aan de nieuwe bink, Warnsveld; J. Hobrink. Brummen; M. M. J. T. Bij de wedstrijden op de vaste baan moest er op alle
drukkerij. Zij ontvangen voor hun inzending de in Hoendersboom, Borculo; H. J. Lassche, Hengelo; G. vijf banen worden geschoten om voor een prijs in
deze drukkerij vervaardigde Achtkastelenkalender, A. Piek, Borculo; M. Radstake, Vorden; G. Reerink, aanmerking te komen.
Neede; J. W. Riethorst, Eibergen; D. R. Riezebos, Na afloop reikte de heer J. J. v.d. Peyl namens de
welke aan het kantoor afgehaald kan worden.
Ruurlo; M. N. Roest, Borculo; M. de Ruig, Zutphen; Gelderse jagers en de firma Martens in hotel Bakker
E. J. Wenink, Zutphen; W. M. H. Wullink, Vorden; de prijzen uit die bestonden uit medaljes, kunst- en
M. Roeterdink, Vorden. Herexamen: 2 kandidaten. gebru iksvoorwerpen.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

Diploma-uitreiking
chr. huishoudschool

Bijz. school Het Hoge

Staring-avond

Avondwandeling

Schietwedstrijden

Touwtrekscholentoernooi
Jan Klein Geltink, Herbert Brummelman, Teun
Brummelman, Reinier Hendriksen, Wim Lenselink
en Eric Bouwmeester hebben pit in de mouwen. Zij
zijn er in geslaagd om dit jaar !het scholentoernooi
touwtrekken van de gemeente Vorden te winnen,
waardoor zij, evenals in 1973, de kampioenstitel veroverden in de 260 kg klasse. Maar ook in de 240 kg
klasse was het zestal van de Medlerschool supersterk
want hier oogstten Hans Weenk, Ria Fokkink (ook
meisjes trokken mee), Henriet Hazekamp, Joke Lebbink, Albrecht Ribbers en Wim Fokkink de hoogste
lauweren.
Het scholentoernooi werd georganiseerd door de
TTV Vorden op het terrein bij het clubhuis. Vordenvoorzitter J. Knoef heette de jeugd, het onderwijzend
personeel en de supporters hartelijk welkom. Om ie-

Inschrijving NRS

Schoolreisje

De zaddoék

Geslaagd

Aan de school voor algemeen vormend biologisch en
agrarisch onderwijs (landbouwschool) slaagden de
volgende leerlingen:
B. H. ten Bokkel; H. G. Cortumme; J. H. F. Loskam; A. H. Maalderink; H. J. Stoltenborg allen uit
Hengelo; H. Bouwmeester, Vorden; J. W. Kornegoor,
Vorden; L. J. Rietman, Vorden; H. J. Ruiterkamp,
Vorden; G. Hissink, Deventer; J. M. Kaemingk, Loohem; G. W. H. Klein Hofmeyer, Eefde; H. Jansen,
Zutphen; J. W. Loman, Warnsveld. Afgewezen: l
kandidaat.
Voor het machinaal melken PFA3 slaagden: B. H. ten
Bokkel; J. M. Kaemingk; J. W. Loman; J. H. F.
Loskamp; A. H. Maalderink; L. J. Rietman; H. J.
Ruiterkamp; H. J. Stoltenborg; W. Wichers.
Voor het examen machinaal melken in doorloop- De schoolreisjes van de beide hoogste klassen van de
melkstallen slaagden: H. E. Bouwmeester; G. His- openbare dorpsschool zijn ook dit jaar weer uitstekend geslaagd. De 6e klas ging 5 dagen kamperen in
sink; J. W. Kornegoor; H. J. Ruiterkamp.
Koekange in Drente. Dankzij de welwillende medewerking van de ouders werd de jeugd er per auto
heen gebracht en later weer opgehaald. Vanuit de
camping werden per fiets uitstapjes gemaakt. Zo
werden de hunebedden bij Havelte en Ruinen beOp het zomerprogramma van de VW Vorden staan zichtigd. Bij Dwingelo trokken de telescopen aller
ook dit jaar weer een viertal orgelconcerten te geven aandacht. Ook de schaapskooi met zijn levende have
op het fraaie orgel in de Hervormde kerk. De data werd niet vergeten.
zijn de dinsdagen 2 juli; 16 juli; 6 augustus en 20 De 5e klas trok per fiets naar de jeugdherberg „De
augustus. Dinsdagavond 2 juli speelde de bekende Heemhoeve" te Ernst. Bezoeken werden gebracht aan
Rotterdamse organist Dirk Jansz. Zwart. De andere de viskwekerij, kasteel Cannenburg te Vaassen. De

WV Vorden

Meer dan 40 Amerikaanse plattelandsjongeren zullen
via de organisatie People to People de gast zijn van
de Ring Berkelstreek van Jong Gelre. Zij zullen in
het kader van een rondreis door Europa ruim een
week lang in de Achterhoek vertoeven.
De Amerikaanse gasten arriveren donderdagmorgen
4 juli per vliegtuig op Schiphol en gaan van daaruit
per toeringcar naar Vorden. Hier zal 's middags om
vier uur het buitenlandse gezelschap officieel worden
ontvangen door B&W van Vorden in het kasteel
Vorden. Hierbij zal ook het bestuur van de Ring
Berkelstreek van Jong Gelre tegenwoordig zijn en de
gasten verwelkomen in hun eigen taal.
Na de officiële ontvangst zullen de Amerikaanse jongeren worden ondergebracht bij de leden/gastgezinnen van Jonc Gelre in Vorden en omgeving. Voor
de buitenlandse gasten is een omvangrijk programma
samengesteld, waarbij vele attraktieve delen van de
Gelderse Achterhoek worden bezocht.
Vrijdagmorgen vertrekt men voor een tocht door de
Flevopolder niet een bezoek aan het Zuiderzeemuseum in Schokland en 's middags een rondvaart per
punter door Giethoorn.
Zaterdag 6 juli wordt er een grote tocht door de
Achterhoek gemaakt met o.a. een bezoek aan Bronkhorst, de bekende kapel aldaar en de boerenkaasmakerij van de fam. Meutstege. Op die dag wordt ook
kasteel Bergh bezocht, voorts de watermolen in Borculo en nadien een diner in zaal Schoenaker te Kranenburg. Zaterdagavond wordt er feest gehouden in
zaal De Uitrusting in Eefde, samen met de leden van
Jong Gelre. De leden van de Ring Berkelstreek kunnen die zaterdag deze reis ook meemaken, daar de
Amerikaanse gasten voor hen deze tocht willen bekostigen. Er zal zodoende een extra bus worden gecharterd.
Zondag 7 ju H is iedereen vrijaf mede in verband met
de finale van de wereldkampioenschappen voetbal.
Maandag 8 juli wordt een bezoek gebracht aan een
klompenfabriek in Doetinchem, het Openluchtmuseum en het Safaripark in Arnhem.
Op dinsdag 9 juli vertrokken de gasten en kan om
tien uur afscheid worden genomen in de Exelse Molen te Lochem.

Aan de r.k. school voor mavo „Tsendoorn" te Zutphen slaagden voor het diploma mavo-4 de plaatsgenoten(es) Anja de Rozario, Harry Spithoven, Trudy
Tolkamp, Gerda Verhoeven, Michel Völker.
Aan de Hogere Technische School te Arnhem slaagde voor het diploma weg- en waterbouwkunde D. J.
Norde.
Aan de school voor MHNO „St. Martha" te Groenlo
afd. vormingsklas slaagde Liesbeth Akkerman.
Aan de r.k. School voor Techniek en Ambacht te
Borculo slaagden voor timmeren: G. Hartman en
voor metaalbewerken: A. v.d. Logt en J. Nijenhuis.

Te Lochem slaagde onze plaatsgenote mej. Stijl voor
het eindexamen Mavo 4A. Tevens slaagde zij voor
het toelatingsexamen CIOS te Arnhem.
Onze plaatsgenoot de heer F. Bennink slaagde aan
de HTS in Hengelo (O.) voor bouwkundige weg- en
waterbouw.
Te Deventer slaagden onze plaatsgenoten de dames
Oukes, Waarle en Bekker voor het diploma MEAO.

of St. Walburgkerk te Zutphen worden gegeven, zal
op maandag 8 juli a.s. een aanvang worden gemaakt.
Op die datum zal de organist Feike Asma het eerste
van een reeks van drie concerten het prachtige orgel
in deze oude en akoestisch voortreffelijk klinkende
kerk bespelen.

Jong Gelre ontvangt
Amerikanen

Door inspekteur Nieuwenhuis zijn van de volgende
eigenaren dieren in het NRS ingeschreven:
L. H. Visschers: Margo 2 b78, Liesje 4 b79; J. Groot
Jebbink: Jo 29 b76. Tity 20 b78; W. A. J. Wissink:
Thea b76, Mia b78; B. T. Bennink: Tnnet b+82; L.
Groot Bramel: Annelies b75. Jansje b78, Mina 144
b77; G. Dijkman: Meta b + 80; G. J. Zweverink: Meta b76; J. Arfman: Nella 69 b78; G. Harmsen: Giesta b + 80. Jo b76; B. Voskamp Derry b—73, Berdi
b75, Jaantje b77; K. Hietbrin'k: Corrie b77, Greta
b—74, Roosje b+ 81. Bea b77; B. Toonk: Halena
b79; G. Lenselink: Odille b77; H. J. Rietman: Bontje b76. Riet b76. Linda b + 80; H. Regelink: Deci 3
b77. Leentje b77; B. Abbink: Dinie 10 b77, Daatje
b78, Dora b + 80; G. Bogchelman: Frida 2 b76. Bertha b 78, Marja b75, Dora b77, Hilda b78; B. H.
Norde: Treesje b77, Ria b + 80; Joh. Rietman: Aafje
b77, Alie b + 80. Bontje b76, Marca b + 80, Johanna
b + 80, Aida b78; L. Gotink: Marion b77. Eva 4 b77.
Marie 4 b77, Hennie 4 b78. Manje b75. Marijke b76:
G. A. Gotink: Lilian 3 78; J. W. Bijenhof: Gertie 2
b—74, Gusta 72 b77: J. Antink: Ada b77, Beatrix
b77; Joh. Wentink: Clara b77; A. J. Vruggink: Bontje 11 b79; G. Hummelink: Karin b+80; Joh. Regelink: Mia b78, Ronnie b78, Magda b + 80, Tineke
b + 80. Marijke b+ 79. Alie b78: H. J. Berenpas:
Brenda b + 80. Lieske b78; J. W. C. Roelofs: Gonda
7 b75, Gonda 6 b78. Dina 16 b + 80; D. J. Tjoonk
EJ 21: Helvise b78, Marjon b + 80, Tanja b+ 74; D.
J. Tjoonk: Rosanna b77: G. Wagenvoort: Dina l b +
80, Grada 12 b77. Ans b76; D. W. Bargeman: Ruth
70 b79, Ruth 66 b79. Gina 17 b77, Ruth 67 b + 80,
Giena 18 b77. Gretha 27 b79. Geertrui 36 b78, Ruth
64 b76, Ruth 62 b76. Giena 12 b+80; E. H. M. Loman: Liseloer b79; R. J. Kornegoor: Rika 39 b+ 82,
Flora b79, Greet b + 80, Truida b+80. Drieka b77,
Tiny b77; H. B. N. Arends: Ans b76. Maureen b78;
Th. Deunk: Gonda 80 b76; Gebr. Klein Gotink: Gretha 4 b—73, Marijke b76: H. Ruiterkamp: Toos b77.
Dorien b79. Annie b + 80. Hennie 6 b79, Clara 12
b78: A. Wuestman: Dine b77. Sara b75. Liesje b77,
Saartje b + 80: M. Regelink: Brinto b79, Karin b+73.
Ligette b78. Sonja b78; J. W. Zoetenhorst: Bartje 7
b76. Elsje 31 b78. Marjan b78, Gretha b + 80; B. H.
Koning: Dieke 3 b + 80, Dika 3 b—72, Maria 50 b77,
Luusje 3 b78; D. J. v.d. Horst: Anita 2 b+80, Konna b77. Enge b78. Laura 12 b—74. Dina 172 b78,
Anette 2 b+80, Dian 159 b77: Th. Pardijs: Blondine
b75: A. Loman Azn: Wieske b78: H. A. Klein Kranenbarg: Ria b77; B. H. Koning: Grunewald b voorl.;
C. G. Vliem: Marcel b— voorl.; L. H. Visschers: ??
voorl. b; D. W. Borgman Spieker: Gustaaf b voorl.

Geslaagd

Orgelconcert in Zutphen Geslaagden
Met de traditionele orgelconcerten die elk jaar onder
auspiciën van de Stichting Orgelcentrum in de grote landbouwschool

tweede dag trok de jeugd naar het Hulshorster land,
daarna werd een bezoek gebracht aan het diorama
in Nunspeet en de Zandenplas. De derde dag werd
koers gezet naar Apeldoorn o.a. paleis Het Loo, Berg
en Bos. Voor beide 'klassen een zeer geslaagd schoolreisje.

De buurluu zek, ze wet van niks.
Noe jah, dat zo'w dan-moor geleuven.
't Geet oaver Alberteume Diks,
Den bi'j de buurman stumpe kleuven.
Zien neuze was onwettend an de dieëree,
Zien zaddoék was zo glibrig as 'n slekke.
Geleuf moor vri'j, dat Alberteume dooran lee,
En 't duur'n al langer as 'n wekke.
Gin mense, dee kan zeggen hoe 't ekommen is.
Moor op 'n oavend, dat de buurluu wollen etten,
Hei de meid zien zaddoék uut de pap evis.
Wat kek dat deerntjen toen bedretten . . .!
MAX HOLT

Bespaar de komende winter op de stijgende
stookkostenrekening

en neem bovendien maximaal f 1000,subsidie mee door NU

isolerende
beglazing

UIT DE OMGEVING

Voetbal
Afscheid zr. Wieringa

Zaterdag vond de uitwisseling plaats tussen de voetbalklubs WKE uit Emmen en de voetbalvereniging
Vorden afdeling zaterdag. Om half elf werden de STEENDEREN — Na bijna 13 jaar in deze gemeengasten uit Emmen ontvangen bij café Eykelkamp, te werkzaam te zijn geweest, gaat mevr. Stokkinkwaar de heer A. J. van Houte het gezelschap welkom Tulp de Ver. Ziekenzorg per 31 augustus verlaten,
heette en vervolgens een koffietafel aanbood. Hierna om van een vervroegd pensioen te gaan genieten in
werd het woord gevoerd door wethouder van sport- verband met pensionering van haar echtgenoot. Zuszaken de heer J. W. M. Gerritsen, die het voor Vor- ter Tulp zoals men haar heeft leren kennen, heeft
den een eer vond om WKE hier te ontvangen voor in onze gemeente zegenrijke arbeid verricht en velen
een uitwisseling, temeer daar Emmen jaarlijks als die van haar diensten gebruik hebben gemaakt, zultegenstander fungeert van o.a. Ajax uit Amsterdam len dankbaar zijn voor de wijze waarop zij de zieke
en andere grote ploegen, aldus wethouder Gerritsen. medemens tegemoet trad.
Hierna kwamen de eerste elftallen en de reserve-elftallen van WKE en Vorden op het gemeentelijk
sportpark tegen elkaar uit. Vorden l verloor met
11—4. De tegengoals werden gescoord door Koning
2x, Wentink en Toebers. Vorden 2 verloor met 5—1.
De heer Van Houte overhandigde de gasten uit Em- STEENDEREN — Een evenement dat zich nog nimmen na afloop een beker waarna de dag werd be- mer in deze gemeente voordeed, voltrok zich vrijdagsloten met een gezamenlijk diner in lunchroom De avond op het Marktplein toen de ruim 400 deelneRotonde. Voor het vele werk voor de afdeling zater- mers aan deze wandelmars met vrolijke klanken en
dag verricht werden de heren Mulder en Gosselink de gebruikelijke bloemen werden verwelkomd. Op
deze laatste dag liep de route Toldijkseweg-Covikseen bloemetje aangeboden.
weg-Dr Alfons Ariënsstraat naar Bronkhorst terwijl
de groep van de grootste afstand het 'kleinste stadje
bereikte via de ietwat hobbelige Bakerwaardsedijk.
Op het Gijsbert Plein verzamelden zij zich om begeleid door de drumbands zich via de Molenweg te begeven naar het dorp waar zij aan de rand werden opZaterdag 15 juni werd het A- en B-diploma afge- gewacht door de muziekvereniging DSS en St. Ceazwommen; er werd deelgenomen door 34 A-kandida- cilia en vele toeschouwers die hen op deze avond de
ten en 33 B-kandidaten die allen zijn geslaagd. eD gebruikelijike bloemen aanboden. Na een fleurige
eksamcnkoinmissie werd gevormd door badmeester mars door het dorp en op vele plaatsen toegejuichd
M. J. Westerik en zijn echtgenote mevr. M. B. J. M. door vele toeschouwers, ontvingen zij aan het eindWesterik-Hulshof, namens de KNZB was aanwezig punt op het Marktplein een herinneringsvaantje en
de heer J. v.d. Worp uit Apeldoorn.
sprak voorzitter D. J. Remmelink een dankwoord
voor de grote medewerking die zij op allerlei terrein
Zaterdae 29 juni werd er afgezwommen voor hè C- bij deze eeste wand ela vond en had mogen ontvangen.
en D-diploma: er waren 2 C-kandidaten en 7 D-kan- Tn het bijzonder werd een woord van dank gebracht
didaten waarvan er l werd afgewezen die door een aan de muziekkorpsen voor de muzikale ontvangst
ongelukje niet verder kon deelnemen bij het afzwem- en zij die zich deze avonden met de kontrole hadden
men voor het D-diploma, de rest slaagde. De eksa- belast. Het was de eerste wandelmars in onze gemenkommissie werd gevormd door bovengenoemde meente, aldus de heer Remmelink, maar met aller
personen en namens de KNZB was de heer A. v.d. medewerking zal deze ongetwijfeld het volgend jaar
worden herhaald.
Bosch uit Apeldoorn aanwezig.

Avonddriedaagse sukses

Diplomazwemmen

Zaterdag 13 juli wordt het diplomazwemmen A en B
afgezwommen.

Tn de 560 kc klasse waren er weinie verrassingen.
Vorden. dat reeds officieus de titel in haar bezit had.
was goed OP dreef en had alleen wat moeite met het
team van Bekveld. dat de Vordenaren nog een puntje
afsnoepte. Het achttal van Eibereen was uitstekend
en slaafde er in om een eervolle tweede plaats te behalen. Tn het eindklassement was er nog een sukses
voor de Eiberese ploec. die hierdoor met Bekveld op
een gedeelde tweede plaats eindigde.
Tn de jeugdklasse waren de verrassingen deze laatste
middac niet van de lucht. De jeugd ploeg van Ketels
uit Zieuwent - die onlangs het kampioenschap behaalde - kreeg geduchte tegenstand van EHTC. De
Eerbeekse jongens behaalden eerst drie punten uit de
wedstrijd tegen Bekveld waarna tegen Ketels (na beslissing) een 2—l zege werd bereikt.
Door het behalen van de kampioenstitel in de 720
kg klasse zal het achttal van Bekveld eind september
a.s. Nederland mogen verteeenwoorditren op de Europese touwtrekkampioenschappen 720 kg klasse in
Engelberg, Zwiterland.
Op zondag 7 juli a.s. zullen de finales worden gehouden voor de ploegen uit de 640 kg A- en Bklasse en de catchklasse. Dit zesde en ook laatste
toernooi wordt georganiseerd door de TTV Buurse
te Haaksbergen.

DEZE WEEK SLECHTS

f 34,95

^ THERMOPANEGLAS
^ POLYGLAS
^ 2-GLAS
^ ALUMINIUM VOORZETRAMEN

WULLINK
Dorpsstraat 4
Vorden
's Maandags de gehele dag geopend

Vraagt snel inlichtingen en prijsopgave bij:
SCHILDERSBEDRIJF EN VERFHANDEL

J. M. BOERSTOEL

Insulindelaan 5 - Vorden - Telefoon 05752-1567
Gevraagd:

verkoopster
ervaring strekt tot aanbeveling

Voor uw

PRETTIGE WERKKRING

vakantietrips

Uw sollicitatie wordt graag tegemoet
gezien bij

VERSE WITTEBOLLEN EN
KRENTEBOLLEN
HARDSTIKKE LEKKER !
Zaterdags tot 5 uur geopend

Haal ze bij

A. G. Schurink

Nieuw !

Burg. Galleestraat 46 - Vorden - Telefoon 1877

Fotobehang
een muurgrote foto

WEGEN^TAKANTIE

gesloten
van dinsd^k
i n s d k 9 t.m. maandag 22 juli

J. J. Dijkerman
Bloemen

-

Planten

-

Groente

-

Fruit

Vorden - Zutphenseweg 13 - Telefoon 05752-1334
Het adres voor modern bruidswerk!

Elke maandagavond
Jeugdcentrum

in semi juchtleder
met crèpe-zool

Wij leveren en plaatsen ook bij u vakkundig:

Touwtrekken

Heure, dat in de 720 kg klasse de beste papieren
had, omdat zij in het algemeen klassement een punt
voorprong had op Bekveld, won aanvankelijk vrij
vlot van Eibergen. Nadat Houvast aan de Borculose
zegekar was gebonden kwam Warken in het veld.
Buiten verwachting leden de Borculoërs een 2—l nederlaag waardoor Bekveld - dat alle trekbeurten gewonnen had - betere kansen op de titel had gekregen.
Tn het beslissende duel tussen Bekveld en Heure
speelden de zenuwen een woordje mee, want zowel
de Hengelose als de Borculose ploeg werden eenmaal
afgefloten. Nadat Heure de eerste trekbeurt had gewonnen revancheerde Bekveld zich uitstekend in een
minutenlang gevecht. De derde trekbeurt moest de
beslissing brengen en deze viel uit in het voordeel
van Bekveld waardoor dit achttal de kampioensvlag
kon hiisen. Heure bleef in de totaalstand twee punten achter. Eiberpen trok zich naar een eervolle derde plaats waarna Warken, dat zich goed weerde tegen
Heure. bezit kon nemen van de vierde plaats. OKTA
uit Holten. EHTC en Houvast werden resp. vijfde,
zesde en zevende.

Herenschoenen

te bestellen !

Sukses ponyKÏub

STEENDEREN — De nog jonge ponyklub „de Viersprong" heeft in het weeJ^jjid met sukses deelgenomen aan het streekkonk<^^pvan de pony vereniging
De touwtrekvereniging Bekveld heeft in de bonds- ..Coldenhove" te Eerbeek, alles onder reglementen
kom petitie 1974 de hoogste lauweren geoogst in de van de Kon. Ned. Federatie van Landelijke Rijvereni720 kg klasse. Het achttal slaagde er in om op het eingen.
zesde en tevens laatste toernooi de grote rivaal Heure Hierbij werden de volgende prijzen bemachtigd: Lte verslaan. Alle deelnemende ploegen uit de 720 kg dressuur en B-springen mej. R. Wensink resp. 4e en
klasse boden de kampioensploeg bloemen aan. Dit 3e prijs; bij de B2-proeven verwierven Rieni Schielaatste toernooi voor de ploegen uit de 720 kg, de ven, Beppy Seegers en Elze Breukink resp. een 2e,
560 kg en de jeugdklasse werd ook georganiseerd 3e en 6e prijs.
door de TTV Bekveld zodat het sukses voor eigen
publiek des te groter was. De beide Zwitserse ploegen die buiten mededeinging zouden deelnemen, lieten verstek gaan. Tn verband met de wereldkampioenschappen voetbal startte men om l uur waardoor
om 3 uur de balans al kon worden opgemaakt.

SPECIALE
AANBIEDING

Een hele muur als foto - deze wens wordt vervuld
met SCANDECOR - fotobehang. Dit Is modern
attraktief en geeft iedere ruimte een geheel nieuw
en eigen gezicht.
Door internationale verkoop en een nieuw produktiesysteem is de prijs ongekend laag en alles
is handzaam verpakt in een stevige kartonnen
koker - zelfs de lijm is bijgesloten
SCANDECOR - fotobehang is door iedereen op
een gladde schone ondergrond aan te brengen
Verschillende motieven in kleur en zwart-wit
bieden keus voor elke smaak en elk interieur
Alle motieven zijn aan alle zijden afsnijdbaar
zonder dat zij aan werking verliezen
Verkrijgbaar b(j

Doe-het-zelf centrum
HARMSEN
Schoolstraat

Vorden

Telefoon 1486

badmintonclub in het

Iedere dinsdagavond bridgeclub in hotel Bakker.
Iedere dinsdagavond training volleybalvereniging
Dash in het gymnastieklokaal.
Ie woensdag van de maand klachtenavond NW.
ledere donderdagavond knip- en naailessen in het
Jeugdcentrum, verdere inlichtingen aldaar.
Elke donderdagavond Badmintonclub in het gymnastieklokaal.
ledere donderdagavond training volleybalvereniging
Dash in het Jeugdcentrum.
Donderdagavond zangrepetitie Vordens Dameskoor in zaal 't Wapen van Vorden
Tedere donderdagavond knip- en naailessen in
het Jeugdcentrum, inlichtingen aldaar.
Elke vrijdagmorgen week markt op het marktplein.
Elke vrijdagavond dainmen in het Jeugdcentrum.
Vrijdagavond gevorderden Nutsmelodicaclub.
Zaterdagmorgen beginnelingen blokfluit; gevorderden
blokfluit; beginnelingen melodica.
Elke zaterdagmorgen trimmen bij picknickplaats te
Wildenborch.
Elke zaterdagmorgen kindercantorij in het katechisatielokaal Kerkstraat 15.
Elke zaterdagmiddag padvinderij bij het troephuis;
verkenners en welpen.

Hebt u alzo 'n prachtige
achtkastelenkalender
Voor slechts 5,kunt u ze kopen bij de navolgende adressen :

BOEKHANDEL HIETBRINK, Zutphenseweg - Vorden
13 juli
17 juli
20 juli
31 juli
17aug.

Pretty-markt
Touwtrekkampioenschap van Vorden
Klootschieten
Touwtrekkampioenschap van Vorden
Feestavond S.V. Ratti voor leden in
zaal Schoenaker
21 aug. Bloemschikkursus Floralia, Jeugdcentr.
28 aug. Bloemschikkursus Floralia, Jeugdcentr.
4 sept. Bloemschikkursus Floralia, Jeugdcentr.
11 sept. Bloemschikkursus Floralia, Jeugdcentr.
18 sept. Bloemschikkursus Floralia, Jeugdcentr.
26 sept. Bloemschikkursus Floralia, Bakker
27 sept. Floraliatentoonstelling, hotel Bakker
28 sept. Floraliatentoonstelling, hotel Bakker
29 sept. Floraliatentoonstelling, hotel Bakker
De besturen van de vereniging worden verzocht hun
aktiviteiten aan ons door te geven dan kunnen deze
in deze rubriek worden gevoegd.

BOEKHANDEL 'HASSINK', Raadhuisstraat te Vorden
SIGARENMAGAZIJN EIJERKAMP, Zutphenseweg te Vorden
SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad te Vorden
SUPERMARKT JANSEN, Smidsstraat te Vorden
SIGARENMAGAZIJN BOERSMA, Dorpsstraat te Vorden
DROGISTERIJ MARIANNE, Ruurloseweg te Hengelo GId
BOEKHANDEL HOIJTINK, Borculoseweg te Ruurlo

j

»

tt

Zomerjaponnen en stoffen
tot 70 procent korting!
Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij u
kennis van de geboorte van
ons dochtertje en zusje
WILJA
J. Harmsen
G. H. Harmsenvan der Vegt
Evelien
Vorden, l juli 1974
Overweg 13
Tijdelijk adres: Wilhelminaziekenhuis, Doetinchem

Deze week
restanten week!

Diverse restanten

Wilma Koers-Kamperman
W i m Koers
danken u hartelijk voor uw
gelukwensen, bloemen en
kadoos, die wij van u op
onze trouwdag mochten
ontvangen
Mede hierdoor is het voor
ons tot een geweldig mooie
dag geworden
Vorden, juli 1974

prijzen

VERLOREN

een verlichtingsbalk, vanaf
de stortplaats Vorden via
Wientjesvoort-Linde
H. Pelgrum, Vorden
Lindese Enkweg l Tel. 6686

Pakt deze kans
WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

Uw

advertentie
komt bij
heel wat mensen
onder de ogen !

H E LM INK

Drukkerij
WEEVERS B.V.

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

•

Daarom verzoeken wij ook uw medewerking: bezorg uw copy voor advertenties
en nieuws vroegtijdig, dan kunnen wij
beter een planning maken.
Speciaal geldt dit voor het maken van
stypen, dit gebeurt maandags

nergens voordeliger
dan rechtstreeks van
CONFECTIEBEDRIJF

.AMMERS
de grote maten-specialist !
Indien nodig wordt naar
maat gemaakt
Raadhuisstraat 18 Vorder
Geopend dinsdag en donderdag van 2-6 uur en
vrjjdagavond van 7-9 uur
Centrale verwarming
Gas en olie
Het adres
met de scherpe prijzen
Loodgietersbedrijf

Na 5 uur kunnen wij niet garanderen of wij
de advertentie stype nog kunnen plaatsen
Door uw advertentie zo vroeg mogelijk in te zenden
is het mogelijk er de nodige tijd aan te besteden !

Drukkerij Weevers b.v.
—

Vorden

—

Raadhuisstraat

„TAKKE"
W. Weulen Kranenbarg
Telefoon 1364 - Zelhem

goedkoper !

G. Weulen
Kranenbarg

Telefoon 1404

Vorden

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN

BELLEN

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof

Pietor v. Vollenhovenl. 8 Vorden Tel. 2039
Nagekomen familiebericht

KIJKEN EN LUISTEREN
overal waar u maar wilt !

Heden werd nog vrij onverwacht uit ons midden
weggenomen, onze beste broer, zwager en oom
LAMBERTUS HENDRIKUS VISSCHERS
echtgenoot van J. A. Zweverink

TELEVISIE
draagbare televisie 31 cm beeld, voor
lichtnet en accu aansluiting
vanaf
f 425,—

op de leeftijd van 62 jaar
Vorden:

ZWART-WIT TELEVISF

G. H. Visschers

met moderne bediening, grootbeeld
61 rri vnn^f
f 498,—

H. G. Kettelerij-Visschers
J. Kettelerij

KLEUREN TELEVISIE

D. Schot-Huurneman

in verschillende beeldformaten, met
goede inruilmogelrjkheid
vnnaf
f 1595,—

nichten en neven
Vorden, 28 juni 1974

DRAAGBARE

APPARATEN

3chaub Lorenz draagbare radio voor
lichtnet en batterij
van 140,- nu
f 99,—

Grote sortering

ERRES
grote draagb
van 199,- nu .

radio
f 149,—

Heren en jongens

draagbare rac
van 186,- nu l

ft
ft
ft
ft
ft

nieuw model
l
f 159,—

Radio kassette rekorders
ruim assortiment onder andere
Philips, Erres en Grundig
prijzen vanaf
f 289,—

Kassette rekorder

artens

kompleet met draagtas, mikrofoon,
opname kabel, kassette en batterijen
merk Erres van 169,- nu ... f 189,—

iteedt tocltnlfendl

Zutphenseweg - Vorden

Voor beeld en geluid:

GEMS WINKEL

ZWEMBROEKEN
ZWEMVLIEZEN
DUIKBRILLEN
ZWEMBANDEN
SNORKELS

Wapen- en Sporthandel

•

VORDEN (05752-2124)

Meisje van bijna 16 jaar
zoekt werk in bejaardencentrum, liefst omgeving
Hengelo-Zelhem-Vorden
Brieven onder nr 18-1
buro Contact, Vorden

TANKCAS

—

Geopend elke di, do, vr en zat.middag en vrijdagavond
Zie ook onze noodetalage aan de Zutphenseweg

GRUNDIG

Ook wij hebben steeds meer zorg om voldoende papier te krijgen voor Contact.

Nieuwstad 12

ConfectiebedrUf LAMMERS

Nieuwstad 12 - Vorden

JAPONNEN
STOFFEN
EN VOERING

Papierschaarste

Enkele restanten
restanten tegen
tegen weggeefprijzen
cnxeie
weggeerpnjzen. bij

Hotel Langeler
Spalstraat 5 - Hengelo Gld - Telef. 05753-1212

biedt u
kermismarkf te Hengelo Gld

kiezen

Telefoon 1217 en 1811

Woensdag 10 juli DANSEN
vanaf 10 uur v.m. tot 3 uur n.m.
's avonds vanaf 7.30 uur
•jf Donderdag 11 juli BOERENBRUILOFT
^ Vrijdag 12 juli BONTE AVOND

EN TOCH . . IS

^ Zaterdag en zondag DANSEN

Onze zaak is van

Orkest 'The Woodpeckers'

15 t.m. 29 juli
ONBETWIST
UW MEUBEL SPECIALIST!
Zutpliensfucj,

. Vorden - Telefoon 05752-1514

Kamperen?

gesloten
wegens VAKANTIE
JUWELIER - HORLOGER - OPTICIEN

COR DU BUY

Met spoed gevraagd

WULLINK

kassière

VOORAAN IN SCHOENMODE
Dorpsstraat 4
Vorden
's Maandags de gehele dag geopend

leeftijd min. 18 jaar, liefst met
ervaring
Voor een net en vriendelijk meisje
of vrouw (gehuwd) hebben w\j een
goed loon over

WEGENS VAKANTIE

CAMPING-GAZ
leveren voor verlichting, verwarming
en koken.

FA GEBR. BARENDSEN
Vorden

IMPORTEUR

ZUTPHENSEWEQ 15 - VORDEN - TELEFOON 1605

Ook wij kunnen u

Zutphenseweg 23

Een jongensschoen, een wedstrijdschoen,
een superschoen? Neem PUMA!

Telef. 1261

Uw vakman'bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

gesloten
VAN 8 T.M. 14 JULI

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752.1334

Dagelijks aanmelden op de zaak of
telefonisch nr 05752-2308 tot 7 uur

JANSEN
Supermarkt - Vorden - Smidsstraat 2

levensmiddelenbedrijf

Voor al uw

opleuering
altijd
op tijd!

MEUBELEN

sinds 1830

matuurlljk naar:
Wfl hebben plaats voor:

MEUBELSHOW VORDEN

ba nk werkers/dr a a ier s aankomend.
bankwerkers/lassers seoetend
en/of
geschoold
elektrisch lassers

Ruurloaeweg 12 - Telefoon 05752.1879

BOUWBEDRIJF
A JEIXIBRIIMKE 5:

TB
ZELHEM

INDUSTRIEPARK 13-15

leerling en -monteur

TEL.08342-1041*

ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

CENTRALE VERWARMING

AANBII DING

leerling-schilder

3 top aanbiedingen i

Voor uw vakantie !

Voor alle afdelingen Is gratis opleiding en scholing mogelijk

BARBECUE

Inlichtingen over ons bedrijf kunt u krijgen bij onze medewerkers in fabriek, kantoren of op de installatiewerken; over
de funkties en kondities door een envelop met uw adres en
met vermelding van de funktie waar het om gaat te richten
aan: GEMS - Antwoordnummer 16, Vorden
(geen postzegel opplakken!)

koffermodel met inklapbare poten
handig om mee te nemen ... f 24,95

1e

Teener slaapkamer

WEKKER

bestaande uit: 1 persoons ledikant,
nachtkastje en ruime opbergkast (tevens
geschikt als bureautje)

opwindwekker voor een wegwerpprijs
f 10,95

VOORRAADREK

GEMS METAALWERKEN N.V.

tornado of plastik

Ongelofelijk, samen

f 8,95

OPROLDROOGLIJN

ZUTPHENSEWEG VORDEN - TELEF(05752) -1546

met ongeveer 8 meter
drooglengte

TANKEN APPARATENBOUW VOOR DE ALGEMENE,
CHEMISCHE EN PETROCHEMISCHE INDUSTRIE

f 325,-

f 5,95

AFVALBAKJE
met zelf sluitend deksel

Tot in de puntjes afgewerkt

f 4,95

2e

GERECHTENSCHAAL
kan zo in de koelkast
en op tafel

Wenge bergmeubel
3-delig, 230 cm breed, 180 cm hoog

f 8,95

YAPONA

HENGELO (GLD)

Voor slechts

spuitbus tegen vliegen en andere
insekten van 4,50 voor
f 2,50

f 795,-

SET KLEERHANGERS
3 stuks, klemt zichzelf vast
aan de waslijn
f 1,15

Fantastisch

GEMS WINKEL

3e

Eiken bergmeubel

VORDEN (05752-2124)

Zondag 7 juli
De Musketiers
Motrac - Zutphen

-1

265 cm breed, 250 cm hoog
met bar en tv-vak
NU

nu f 995,UW ZAAK:

importeur LINDE interne transportvoertuigen
Vraagt

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

2voorautomonteurs
het verrichten van reparatie- en

HELIYIINK

servicewerkzaamheden aan
vorkheftrucks

Noteert u vast!

DRIE DOLLE
DAGEN
In de zaal van
hotel Bakker te Vorden
Woensdag 17 juli kijkavond van 19.00-22.00 uur
Donderdag 18 juli 8-18.00 uur
Vrijdag 19 juli 8-21.00 uur
Zaterdag 20 juli 8-13.00 uur
VOLGENDE WEEK HOORT U MEER !

MOTRAC B.V. - ZUTPHEN
Pollaan 49 - Tel. 05750-10944 t.a.v. afd. pers.zaken

ZOMERKOLEN bestellen?
WEULEN KRANENBARG
bellen !
Grote sortering
Telefoon 1217 of 1811
Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klokken,
stoelen, tafels, kabinetten
goud en zilver en grootmoeders tijd artikelen

DORPSSTRAAT 22, VORDEN
TEL. 05752-1314
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. 05750-17332
WARNSVELD

B.V. TEXTIEL- EN PLASTIKBEDRIJF

Gebr. Morssinkhof
DE VENTERKAMP 11

—

RUURLO

MAAS
Vordenseweg 2 -Hengelo G
Tel. 05753-1637
Voor
LOODGIETERS WERK
e.d.
Loodgietersbedrijf

„TAKKE"
W. Weulen Kranenbarg
Telefoon 1364 . Zelhem

Attentie!
In deze moderne tijd van techniek moeten wij ook als
textielbedrijf blijven moderniseren
Uitsluitend om deze reden hebben wij het besluit genomen om het spoelen
van garens op de confessionele machines (handspoelmachines) af te bouwen en hiervoor in de plaats gaan wij ons verder uitbreiden met de
volledig automatische speelautomaten

Merkbeniine
voordelige prijzen !

G. Weulen
Kranenbarg - Vorden
Enk weg (bij NS station)
Centrum Vorden
Steeds te leveren
alle soorten

Interieur -verzorging
wim polman b.v.

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

ruwvoeders
JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753 - 1295

Spoorbiels
voor uw tuin
GOEDKOOP!

G. Weulen
Kranenbarg - Vorden
Ruurloseweg 45-47

Voor het bedienen van deze spoelaufomaten kunnen wij nog enkele
GOEDE EN SERIEUZE

mannelijke werkkrachten
plaatsen, die genegen zijn eventueel in 3-ploegendiensf te gaan werken
Werktijden: Ie week . Morgendienst
2e week - Middagdienst
3e week - Nachtdienst

ma t.m. za
ma t.m. vr.
ma t.m. vr.

6.00 uur-14.00 uur
14.00 uur-22.00 uur
22.00 uur- 6.00 uur

Wij bieden u een zeer aantrekkelijk loon, met goede arbeidsvoorwaarden,
een prettige werkkring en verder zijn wij sociaal denkend t.o.v. de werknemers (sters)
Hebt u interesse, maakt u dan even telefonisch een afspraak en bel:
de zaak 05735-2004 De Venterkamp 11 te Ruurlo of privé: 05735-1827
J. Morssinkhof - Borculoseweg 44 te Ruurlo
KOMT U EENS RUSTIG EEN PRAATJE MAKEN !

