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Et Monster
Wi'j zit weer volop in de vakantietied, den enen geet,
den anderen kump. Wi'j wod uuteneudigt en meugt uut
en gaot naor alle landen waor nog neet ewest bunt en
toch zovulle te zien mot zunnen. Maor wat ik nog
emist hebbe? Et monster van Loch Nes! Dat kwam
vrogger jaoren altied in de krante. Dat mos daor er-
ges in Engeland in een helen groten revier rondzwem-
men. Sommigen meent dat ze um ezien hebt, heel efkes
in d'n donkeren, anderen gleuft der neet in. Maor alle
jaoren gaot d'r een hoop vakantiegangers naor kieken.
Ze zekt, dat et monster besteet. Neet dat ze opgevret-
ten zult wodden, anders zult ze zich wel waarn, maor
van et geld dat ze uutgeeft.
Ik zol an et hele monster neet edach hemmen ak Henk
Holtmans neet tegen was ekommen. Of ene die der
goed opliekt, ik wedde et neet vaste, ik hebbe um in
geen jaoren ezien. Henk hef vrogger met ons naor de
schoole egaon. En kon dinge vetellen dat ons de groe-
zel aover de rugge krop.
Toen ston der een keer een plaatjen in de krante. Van
een jager die een visotter had eschotten. Laot now
die jager een oom weazen van één van de schooljonges.
Now, dat neefken zurgen wel dat aover zin oom epraot
wier! Maor wie wis wat een visotter was?
Alleene Henk Holtmans! Hi'j praoten net of ze alle
dage bi'j hum um et huus liepen! En op zo'n maniere
daj um gleuven. Van et ene kwam et ander en zoo
ontston der veur onze vebeelding een monster waor
aw een paar maond met schrik an edacht hebt! Ook
een soort otter, maor dan zoo groot, as een herders-
hond. Korte veurpeute, lange achterpeute en een bek
met scharpe tande. At e op et ende kwam kon een
een mense dat neet te groot wazze de strot afbieten!
Meestal helen die diers zich op in vievers waor at et
riet in gruujen net as de viever waor at wi'j alle dage
langes mossen!
En wi'j smarges en saovends maor geveurluk op ziet
kieken, i'j konnen nooit wetten! Ezien hew um nooit
of meschien toch? Eene van de jonges had school
motten blieven en toen hi'j in zin eentjen langs de
viever kwam had e een plons eheurd. Et was et eerste
wat de anderen margen vetellen; hi'j zat der nog volle
van. Hi'j was maor vlot deureloopen zei e, at e zoo
late in huus kwam kreeg e maor wat te foeteren.
Maor veur d'n drea'j hat e toch nog effen achterum
ekekken . . . en hi'j kon et neet vaste zeggen, et was
al wat duuster ewodden onder de beume, maor et was-
net ewest of daor een dink leep, zoo groot as een her-
dershond. Korte veurpeute en lange achterpeute!
Maor goed dat e vlot deureloopen wazze!
Lang hef et monster neet bestaon. Henk hef et zelf
weer naor fabeltjesland estuurd. Bi'j ongeluk feiteluk!
Hi'j hat een van de kleinen veteld, dat zien oom al es
een leeuw had eschotten! In et bos van de baron. En
dat beston neet, daor mos e ons rekkenschap van geven
Hi'j wol et eers nog heiten liegen, maor et jungsken
hiel volle: hi'j hadde et wel ezegd!
Henk wier in et ongeliek esteld' hi'j was een liegebees!
En dat van d'n otter gleuv enwi'j toen ook neet meer,
dat zol e ook wel elaogen hemmen! Wi'j twiefelen im-
mers toch al ...
Henk hef wieter maor niks meer ezegd. Et monster
was gouw vegetten. Maor ik mos der toch effen an
denken toen ik Henk Holtmans weer zag. d'n Oom
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Achtkastelentocht
In aansluiting op het artikel 'VVV erg aktief' in onze
krant van vorige week, vermelden wij hier het aantal
deelnemers van het voor Vorden toch ook zeer belang-
rijke trekpleister de Achtkastelentocht; deze bedroeg 5
juli 176 en 12 juli 188 deelnemers.

Avondwandeling
op de Kranenburg

Het bestuur van de buurtvereniging Kranenburgs Be-
lang had zaterdagavond meer geluk toen men onder
fraai zomerweer de avondwandeling nu eens door kon
laten gaan. Het was wel te merken, dat er veel va-
kantiegangers in Vorden zijn, de deelname was goed
te noemen.
De afstand bedroeg 8,1 km die in 2 uur moest worden
afgelegd, wie later binnen kwam kreeg voor iedere
minuut een straf punt. Er was onderweg een kontrole,
terwijl aan de finish 3 vragen moesten worden beant-
woord.
Namens het bestuur van Kranenburgs Belang reikte
de heer Wunderink met een toepasselijk woord de prij-
zen uit aan: l Groep Mombarg-Roelvink 3 straf punten,
2 groep Smit 7 strafpunten, 3 groep De Zwoegers uit
Vorden met 12 strafpunten, 4 groep De Tippelaars uit
Vorden met 16 en 5 groep Gert Nijenhuis uit Medler
met 35 strafpunten.

Voor fwee

aktieve, vlotte

jongedames
eventueel gehuwd

is in onze zaak een plaats v r i j !

Zij, die hiervoor in aanmerking willen
komen, nodigen wij gaarne uit
voor een gesprek

Sollicitaties aan:

Telefoon 08340-23230

Jubileum
Touwtrekvereniging 'Treklust' Warken-
Warnsveld bestaat 22 juli 12y2 jaar

Akties voor eigen klubhuis

'Touwtrekken is geen sport voor kleine broekjes', maar
louter een krachtsport voor sterke kerels, die de sport
een niet meer weg te denken vrije tijds besteding vin-
den. Aan het woord is Jan Poorterman de voorzitter
der vereniging die zaterdag 22 juli het 12% jarig be-
staan hoopt te vieren.
Poorterman vindt het een gezellige vereniging met ca
30 leden, die 2 maal in de week bijeen komt om te
trainen. Wij hebben als bestu«| veel waardering voor
de gemeente Warnsveld en SlUnderen (waar ook ver-
schilende leden wonen) daar zij ons financieel steunen.
Wijlen Jan Steege was de grote animator om de klub
op te richten, na de 'wilde' tournooien. Warken was
de eerste klub die trainde, geen enkele klub kon ons
tegenhouden, zelfs niet VordoJ^Medler), Bruil in Bor-
lo) en Heure in Borculo. *^9
Trainer Hulshof spreekt met respekt deze zinnen uit
en zegt dat hun zelfs in Friesland wedstrijden wonnen
1 nde zware 200 ponders klasse tegenstanders!
Herman Spekkink de laatste man van Warken vindt
dat hun ploe glekker draait. We kunnen nog wel wat
leden er bij hebben om de prestaties op te voeren. Hij
vervult tevens de rol van Bondspenningmeester.
'Trek^pst' heeft haar sporen ook internationaal ver-
diend want men nam deel aan Europese en Open Kam-
pioenschappen. Wij wonnen zelfs een 2e prijs achter
Engeland in het Zweedse Malmo. In de bondskom-
petitie doet men het niet gek en in 1967 werd men met
2 teams kampioen.

Voor de toekomst heeft men grote plannen. Wij zijn
nu bezig met akties om de kas te versterken voor ons
nieuwe klubhuis, aldus voorzitter Poorterman. Ons cen-
trum ligt bij café te Winkel, doch wij verleggen onze
aktiviteiten wel eens naar Baak bij café Herfkens.
Daar houden wij bijvoorbeeld op 11 augustus een tour-
nooi De winnaar hiervan wordt Kampioen van Steen-
deren.
Het ijverige bestuur bestaande uit Poorterman voor-
zitter, Spekkink 2e voorzitter, van Hussel lid blijft zich
voor 100 procent geven voor de vereniging.
Het feest zal gevierd worden in café Zomerlust te
Warken met een receptie, 's Avonds is er een feest-
avond voor genodigden en donateurs.

Zomertournooi
Gebr. Barink trokken er flink aan
op het zomertournooi van de VVV

Het gaat er veel op lijken dat het stoere team van de
gebr. Barink opnieuw kampioen touwtrekken van Vor-
den zal worden.
De eerste ronde voor het zomertournooi van de VW
had plaats achter het voormalig café De Zon waar
flink wat toeschouwers welkom werden geheten door
de heer Kamperman.
Onder leiding van scheidsrechter Eckhardt begonnen
de zeven ploegen aan de eerste ronde.
Tijdens de pauze gaven twee Vorden-teams een demon-
stratie. Een team uit het publiek presteerde het om
de 'cracks' over de meet te krijgen !
De explikatie's werden verzorgd door de heer Besse-
link.
Na vinnige strijd luidt de eindstand als volgt:
1 Gebr. Barink met 12 punten, 2 Delden met 10 pun-
ten, 3 ten Have en Jong Gelre met 6 punten, 4 Barink
2 en Goldberg met elk 4 punten en laatste De Ree-
horst met O punten.
Woensdag 26 juli zal de finale zijn van dit tournooi.

Talentenjacht
Op een te Beek gehouden talentenjacht behaalde onze
plaatsgenoot J. Florijn met zijn Zingende Zaag een
fraaie tweede plaats. De jury bestond onder andere uit
Gert en Hermien Timmerman.

Touwtrekken
Vorden sterk op het vijfde
Bondstournooi te Beltrum
EAF-team niet opgewassen tegen Hollandse ploegen !

Fraai zomerweer begunstigde een goede opkomst bij 't
5e bondstournooi dat gehouden werden te Beltrum.
Zelfs een ploeg van de RAF uit West Duitsland was
aanwezig om haar krachten te meten met de Hollandse
ploegen. De Beltrumse Bizons hebben dit tournooi zeer
goed georganiseerd, in samenwerking met de Vios-
sportcentrale, waardoor de meer dan 70 wedstrijden in
vlot tempo konden worden afgewerkt.

VEEL SPANNING
De EHTC ploeg won fraai in de catchklasse, zelfs het
sterke Noordijk moest zich gewonnen geven. In de
720 A klasse was er een hevig gevecht tussen Bekveld
en Heure dat uiteindelijk door Heure werd gewonnen
beide ploegen kregen hierdoor 6 punten in de kompe-
titie, die nu wel erg spannend belooft te worden.
In de 720 B klasse was Vorden weer zeer sterk en
liet alle rivalen achter zich. Jonge Kracht uit Meddo
kampt met een inzinking. De Engelse ploeg van de
RAF zal voortaan deelnemen in de 640 kg klasse.

560 KG OOK VOOR VORDEN
In deze klasse wist Vorden kostbare punten te verove-
ren op Bekveld. Noordijk eindigde met de Hengeloërs
als 2e. Verheugend was verder de deelname van een
vierde jeugdploeg in deze klasse te weten van ttv Vor-
den. Zieuwent won hier alle wedstrijden en Bekveld
werd eervol tweede.

De uitslagen der wedstrijden waren:
Catch: EHTC met 12 punten, Noordijk 9, Buurse 5 en
laatste Holten met 4 punten
720 A klasse: Heure met 11 punten, Bekveld 10, Zieu-
went 6, Warken 3, Jonge Kracht met O punten
720 B klasse: Vorden 21 punten, Beltrum 20, Noordijk
12, Eibergen 11, Royal Air Force 7, EHTC 3 en laatste
Achilles uit Arnhem met O punten
560 kg klasse: Vorden 17 punten, Noordijk en Bekveld
met 13, Heure 9, Warken 8, Holten 3 en laatste Jonge
Kracht uit Meddo met O punten
Jeugd: Zieuwent met 9 pun^m, Bekveld met 6, EHTC
uit Eerbeek met 3 en Von^^met O punten

Na 5 tournooien is de stand voor de kompetitie:
' i : EHTC 50 punten, Noordijk 39, Holten 3^ on

Buurse 17 en laatste Bekveld met O punten
720 A klasse: Heure met 55 punten, Bekveld met 49,
Zieuwent 25, Warken 18 e^^atste Jonge Kracht met
3 punten
720 B klasse: Jonge Kracht met 79 punten, Vorden
74, Noordijk 49, Bizons 48, Eibergen 43, Achilles uit
Arnhem met 21 en laatste EHTC met 9 punten
560 kg klasse: Vorden 85 punten, Bekveld 77, Holten
37, Noordijk 36, Warken 35, Heure uit Borculo met
31 en laatste Jonge Kracht uit Meddo met 3 punten
Jeugd: Zieuwent met 27 punten, Bekveld met 15,
EHTC uit Eerbeek 9 en laatste Vorden met O punten

3 sleutels, schildpad, polshorloge met brede band, gou-
den armbandje, badhanddoek met zwembroek, zilveren
ringetje met Zeeuwse knoop, rood draion kindervest,
bruine sleutelbos, bruine portemonnee met ritssluiting
en inhoud, bruine wollen garbadine regenjas, bruine
knipportemonnee met inhoud,, sleutelring waaraan 2
sleutels, kortharige takshond, teef met groene halsband
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot het
groepsbureau der rijkspolitie, Raadhuisstraat 5 te Vor-
den, telefoon 05752-1230.

Kaderkursus
Piet van de Kruk naar Vorden
Woensdagavond zal de bekende Nederlandse kampioen
gewichtheffen Piet van de Kruk naar Vorden komen,
om tegenwoordig te zijn bij de uitreiking van de diplo-
ma's aan de geslaagden der kaderkursus van de Ned.
Touwtrekkers Bond.
Piet vertegenwoordigde Nederland bij de Olympische
Spelen in Mexico. Hij is momenteel direkteur van de
Sporthal in Delft. Deze avond, die gehouden wordt in
't Wapen van Vorden, geeft de oud-Nederlands kam-
pioen een inleiding over de Krachtsport.
Behalve de geslaagden en het volledige NTB bestuur
zullen afgevaardigden van alle verenigingen der NTB
tegenwoordig zijn, benevens de kadergroep.

Kollekte
De onlangs gehouden kollekte voor het Roode KruiJ»
heeft in Vorden f 5138,07 opgebracht. Dit komt neer
op oen bedrag van ruim 70 cent per inwoner. Het
plaatselijk komité dankt iedereen hartelijk die aan het
welslagen hebben meegewerkt en in het bijzonder de
gevers die dit prachtige resultaat mogelijk maakten.
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KOERSELMAN CASSETTES

Frankering: btJ abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds J. H. Jansen

10.00 uur ds J. H. Jansen

HERVORMDE KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur Kerkdienst in de openlucht bij de kapel,
o.l.v. de eerw. heer M. C. W. Smit uit Vorden

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
9.30 uur de heer H. v.d. Molen te Hoogeveen
19.00 uur de heer H. v.d. Molen te Hoogeveen

R.K. KERK DORP

zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 10.00 uur
hoogmis

R.K. KERK KRANENBURG

zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis; in de week elke dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 tot zondagavond 23.00 uur
dokter De Vries, telefoon (05752) 1288
Dokter van Tongeren met vakantie tot 7 augustus
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij uw eigen hulsarts van 9.00 tot 9.15 uur

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

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
Wechgelaer, tel. (05752) 1566 en de komende weck
van 's avonds 19 uur tot 's morgens 7 uur.

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

MAATSCHAPPELIJK WERK.

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

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1406
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30-9.30 uur
Hoofdleidster: zr Leer
Spreekuur leidster: mej. H. M. Lensellnk
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9-9.30 uur
konsistoriekamer Geref. kerk Vorden, tel. 05752-2129

BEGRAFENISDIENST
Begrafenisdienst Hervormde Diakonie
Begrafenisondernemer A. de Jonge
Wegens vakantie wordt u verzocht van 30 juni tot 17
juli voor sterfgevallen en bestellen van de lijkauto te
bellen Zutphen 05750-2931 bij geen gehoor 3479.
Rouwgoed kan worden gehaald bij J. Lenselink, graf-
delver aan de Kerkhoflaan.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nr (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het
politieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Eijer'
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Christine Jeanne Petronella d.v. A. A. G.
Oskamp en C. de Blois; Helmert Michel z.v. R. Brokke
en T. H. Baars
Ondertrouwd: R. Groot Nuelend en T. Brummelman;
J. R. H. Versteegen en J. J. U. M. Rensen
Gehuwd: M. G. Wolsing en A. Korten
Overleden: Abbink, Hendrika Johanna oud 79 jaar,
weduwe van H. Decanije



SUPIRMARKT
PRESENTEERT

*

Kwaliteit
Service

Lage prijzen

Uit de slagerij

GELDERSE SCHIJVEN

VARKENSPOULET

heerlijk voor bami en nasi

MAGERE VARKENSLAPPEN

VARKENSFRICANDEAU

RUNDERSTOOFLAPPEN

3 stuks

300 gram

500 gram

500 gram

500 gram

148
198

388

408

348
150 gram BOTERHAM WORST

100 gram LEVER

150 gram SN l J WORST

150 gram PALINGWORST

69

79

89

89

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

PROFITEER NU!

Volsappige PERZIKEN
HEEL KILO SLECHTS

Herschi

VRUCHTEN.

LIMONADE

89

Elke 2e fles

49

Herschi

UP

literfles 79

Elke 2e fles

49

Gezinsfles

APPELSAP

69

Elke 2e fles

Doos a 12 Euro

flessen CLASSE

ROYAL BIER

nu voor

625

Fries Meisje

KOFFIEMELK

3 blikjes

voor

119

Robijn WAS-

VERZACHTER

r/2 liter

van 225 voor

180

SHERRY
BIJ 3 FLESSEN SLECHTS

IfflWWHmWWiHHWIH

DIVERSE SOORTEN M1fe
Smarius KOEKJES JWI

Vlindertjes, Medaillon of

Raid INSEKTEN-

VERDELGER

spuitbus van

475 voor

375

Jampot

a 8 stuks

KNAKWORSTEN

van 125 voor

89

Margrieten

M W .̂̂
 P

nu per pak f ^

Set a lO flesjes

HAAR-

VERSTEVIGER

voor maar

350

Div. smaken

Geurts

HUISHOUDJAM

van 125 voor

99

HEERLIJKE

KERSENBONBONS
200 GRAM VOOR

Groot glas

HAZELNOOT

PASTA

nu per pot

109

Friki

HAANTJES

1100 gram

voor

319

Smarius

Reuze

ONTBIJTKOEK

van 119 voor

95

Groot pak 4

SPECULAAS C

van

voor

125 v

v

98

Grote baal

Sprinklettes

1 HAGELSLAG

Elke 2e baal

69

n
in één

:LOSETPAPIER

an 120

oor

98

^ •̂B

98

rj

^^

Smarius

EIER-

BESCHUIT

2 rollen voor

69

9
Pak a 3 stuks

MENTOS

ROLLEN

voor

69

Groente en Fruit
IMPORT PRUIMEN "MO

heel kg IKJ

Heerlijke KLAPS HANDPEREN QQkg yy
HOLLANDSE BLOEMKOOL QQ

per stuk O\7

Dore AARDAPPELEN -lOQ
2y2 fcg loSI

J4FF4 SINAASAPPELEN "IQQ
75 stuks JOU

GROENE P4PRI/OTS QQ
3 stuks öy

P4NKL4RE RODE KOOL £Q
500 gram O\/

ir/ f /iFi#*> fHYi/i/ipi*ipf^ l' l/ l/f f-<4?C/ Crf \J\J\Mi\5E t/\2

KRENTEBOLLEN QQ
per zak nu Ow

Heerfijk gebak KERSÊNSN/T -IQO
nu per stuk 1 v/O

>)f/een in 4fbers supermarkt.1 O C
Populair W/T of BRUIN BROOD ÖO

Pak heerlijke f\f\
STROOPKOEKJES voor 98

Grote ro/ O C
PRINCE FOURRE voor 85

Pak a 6 stuks dl^\/\
GEVULDE KOEKEN voor 109

Pak a 6 stuks f\f\
abrikozen of aardbeien PENCEE'S 89

Grote baaf ^/\
4ERO DROP voor slechts / 9



Aan allen die mij op 8 juli
een onvergetelijke dag be-
zorgd hebben, hetzij door
bezoek, felicitaties, bloemen
of kadoos, wil ik mijn har-
telijke dank betuigen.
Mede namens vrouw en
kinderen
H. J. GROOT ROESSINK
Vorden, juli 1972
Ruurloseweg 5

Hierbij danken wij allen
voor de felicitaties, bloemen
en kadoos, die wij mochten
ontvangen bij ons 25-jarig
huwelijk
G. J. Zweverink
H. G. Zweverink-Mombarg
Vorden, juli 1972
Kapelweg 4

Hiermede willen wij onze
hartelijke dank betuigen
voor de vele bewijzen van
medeleven, tijdens de ziekte
en na het overlijden van
onze lieve moeder, behuwd-
groot-, overgrootmoeder
en pleegmoeder

G. Gerritsen-Schut
Zeer in het bijzonder aan
clirektrice en personeel van
het bejaardencentrum 'de
Wehme', voor ale liefde en
zorg aan haar besteed

Uit aller naam:
G. M. Nekkers-Gerritsen

Lochem, juli 1972

Voor de vele bloemen, ka-
doos en gelukwensen bij ons
huwelijk ondervonden, zeg-
gen wij allen die daaraan
hebben bijgedragen,
hartelijk dank

Gerhard en Lieneke
Gosselink

Vorden, 17 juli 1972
Raadhuisstraat 27

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
De Volkskrant
Het Parool

Te koop nieuwe aardappelen
Assink, Vordensebosweg 7
Vorden

Te koop: r.b. vaarskalf
8 dag. oud goede produktie
L. H. Visschers
Galgengoorweg 6, Vorden

Te koop: goed onderhouden
Cortina km stand 72000
van okt. '66, donkergroen
H. G. Bakker
De Bongerd 13, Vorden

Maandag 24 juli
aanvang verkoop
STAATSLOTEN

J. Klein Haneveld-
v. d. Zee
Nieuwstad 57, Vorden
Telefoon 1987

Te koop': woonkamerlamp
(3 lichtpunten) f 25,-
B. G. te Lindert
De Hanekamp 23, Vorden

Te koop konijnen voedster
met 9 jongen, 6 weken oud
zwart-bont
A. J. Klein Ikkink
Oude Zutph.weg 5, Vorden

Te koop nieuwe aardappelen
(Blauwe Eigenheimers)
H. Walgemoet, tel. 6646
Brandenborchw. 10, Vorden

Te koop 25 are rogge bij
H. Roelvink
Ruurloseweg 90, Vorden
Briefjes inleveren voor
zaterdagmiddag 12 uur

Te koop jonge konijnen
groot soort bij
B. te Kamp
de Bongerd 26, Vorden

Te koop nieuwe aardappelen
A. H. Flamma, Deldense-
broekweg 9, Vorden

Te huur gevraagd door een
echtpaar zonder kinderen
(65 jaar) 2 kamers en keu-
ken, gebruik van schuur
voor permanente bewoning
ongemeubileerd in Vorden
of omgeving. Brieven
onder no 16-1 buro Contact

PROEF ONZE FIJNE
IJSTAARTEN EENS !

Een heerlijke verras-
sing voor het hele ge-
zin!
Voor 4. 6, 8 of 10
personen.

IJssalon D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Tel. 1553
Te koop gevraagd:

ged. inboedels
antiek, oude munten
zolderopruimingen
enz.

Bericht aan:

„De Panne"
BK 46a, Holten

TE KOOP Hef Wiemelink:

14 grote LUXUEUZE WONINGEN met garage
en cv. Indeling: L-vormige woonkamer 45 m-
met open haard, luxe keuken, garage (7x4 m).
Ie verd. 4 ruime slaapkamers, badkamer, 2e toi-
let, zolder voor hobbyruimte of 5e slaapkamer.
Oppervlakte van de bouwkavels 475 tot 535 m-.
Met de aanleg van de weg is reeds begonnen.
Na de bouwvakvakantie zal met de bouw van de
reeds verkochte Ie fase begonnen worden.

De verkoop van de 2e fase is gestart koopsom-
men vanaf f 89.500,-. Uitgebreide folder ontvangt
u op verzoek.

Beatrixlaan hoek Clauslaan.
Nog één van de drie daar te bouwen semi-bun-
galows. Ind.: hal, woonkamer, keuken, slaapkamer
badkamer, garage, boven 2 slaapkamers f 94.000,-

W. J. DE WILDE Jr
Makelaar onr. goed. lid N.B.M.
Rijksstraatweg 67, Warnsveld
Telefoon 05750-6627

Het boekje van de 'Zutphense Makelaars' met
vele andere objekten wordt u gaarne toegezonden

Inwoners van Vorden

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

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

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

EVANGELISCHE OMROEP

PROFITEERT

nu nog t.m. a.s. zaterdag

22 juni van onze

KOOPJES

IN ALLE AFDELINGEN!

*

RAADHUISSTR.. VOROEN

SIMCA1301
Een zeer comfortabele, snelle gezinswagen

met variabele mogelijkheden.
Het representatieve karakter blijkt overduidelijk

uit de verzorgde afwerking. Speciaal aan het
zeer ruime interieur is bijzondere aandacht be-
steed. Wij
lichten u graag
nader in
over de

praktische
en

economische^
aspekten van

deze wagen.

1 7 5

Bruidsjaponnen

A.s. Bruidjes
Dagelijks komen er bjj bruidshuis
BEIJER-BESSELINK
de nieuwste creaties binnen.
U kunt het zelf ook zien

De allermooiste en meeste bruids-
japonnen van Oost-Nederland vindt
u in

Beltrum bij Bruidshuis

BEIJER-
BESSELINK
Constant zo'n 400 bruidsjaponnen
voorradig !

UNIEK is ook onze kollektie

Comp/èfs en
dvond/aponnen

<

Gaarne volgens afspraak, telefoon 05448-222, ons vakkundig personeel
kan u dan in alle rust adviseren
Beltrum ligt ong. 5 km van Groenlo en ong. 10 km van Kuurlo

Auto- en rijwielbedrijf

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden

Telefoon 05752-1256

SIMCA

Sportief

A. G. Wolsink
Vordenseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1493

MET VAKANTIE

van 22 juli tof 6 augustus

Spoedgevallen opgeven:
OGZO te GOOR - Telefoon 05470-2800

met leuke gemakkelijke

vrijetijds-
kleding
voor zomer en vakantie

Wapen- en Sporthandfcl

l

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg Vorden

"CONCORDIA"
Hengelo (GId)

orkest

FREE-SENSE
3 bars vol sfeer
en gezelligheid

TOELEVERINGSINDUSTRIE
Productontwikkeling en fabricage van
electrotechnische en fijnmechanische apparatuur.
In ons bedrijf in Hengelo (Gld.) zijn nog steeds functies vacant voor NIET technisch
geschoolde medewerkers. Deze nog „open" plaatsen zien wij graag bezet door

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

Momenteel zijn reeds meer dan 40 meisjes in onze ateliers werkzaam. Zij kunnen u
vertellen dat het werk uitermate geschikt is voor vrouwenhanden.
Ongetwijfeld hebt u vragen over de verdiensten, de sociale voorwaarden, de werk-
sfeer, etc. Kom dan gerust vrijblijvend even praten of bel ons onder no. 05753-1900
voor een afspraak, eventueel bij u thuis. U kunt ook 's avonds terecht bij onze perso-
neelschef, de heer Rootinck, telefonisch te bereiken onder no. 05440-2285.

N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek

NEDAP - HENGELO (Gld)
Ruurloseweg 22

U doet ons een groot plezier

door uw advertentie

s.v.p. zo vroeg mogelijk te bezorgen!

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE !N

Schildersbedrijf van der Wal b.v.

Een zorgeloze vakantie
begint bij de bank!
WIJ STAAN TOT UW DIENST MET :

* Buitenlands geld

* Komp/efe vakantiereizen

* Reischeques

* Ongeva//en en ƒ of bagageverzekering

* Rechtsbijstandverzekering

* Ideale Reis Cascoverzekering
(voor hen die alleen WA verzekerd zijn)

* fnternationa/e Reis- en Kredietbrief
van de ANWB

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Telefoon 05752-1888 . Ruurloseweg 21 - Vorden
Telefoon 05754-514 - Dorpsstraat 9 . Wichmond



KNALL GEMS - VORDEN

Extra Kop «n «hotel 1.69
In 3 kleuren
hoog of laaf

Sla-schaal of Snack-schaal
op verzilverd blad

BEKER-REK
met 6 bekers
diverse kleuren

FLES RANJA 108

2 blik SPAR SINAS-COLA-UP ..

1 zak SPAR CHIPS van 98 voor

2 blikjes ANANAS

Blik KIPPESOEP

98

78

98

08

Blik GEHAKTBALLEN IN JUS 118

Blik SPAR SPERZIEBONEN 75

l zak PINDA'S van 68 voor 58

Blik SPAR NASI of BAMI 178

Bus YLIDO van 450 voor 225

500 gram MACARONI 68

500 gram JONGE KAAS 268

1% kilo GOLDEN DELICIOUS 159

150 gram SNIJWORST fijn 108

150 gram GEBRADEN GEHAKT 69

21-22 juli: KILO TOMATEN 98

REMMERS
SUPERMARKT

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Nog 3 dagen
kunt u profiteren

van onze grandioze

Sterk
verlaagde prijzen l

Zie etalage's

KOEK- OF GEBAKSTEL

Voor:
Tijdschriften
Pockets
Modebladen
Auto- en hobbybladen
Radio, en TV-bladen
naar:

SÏGARENMAGAZIJN

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

H.H. LANDBOUWERS

wilt u de hoogste prijs
voor uw
NUCHTERE
VAARS- OF
STIERR A LVEREN
dan naar

H. WEENINK
ilstraat 51 - Hengelo G

lefoon 1317

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs
A GEBR. WILLEMS

kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen
telefoon 2264

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

FOTO ZEYL.EMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Overhemdenreparatic
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden
Gratis puin af te halen
Molenweg 43
Vorden

Te koop meisjesfiets
in zeer goede staat (10 jr)
A. Hengeveld, Berend van
Hackfortweg 24, Vorden

Te koop: trouwjapon wit
met lange sleep, maat 38-40

Het Kerspel 16, Vorden

Te koop jonge eetaardappe-
len, Blauwe Eigenheimers
30 cent per kg bij
D. Meyerink, Vorden
Rommelerdijk l, tel 6776

De bol heeft

woorden gebrek...

Af z. Poes

Verlovingskaarten
Trouwkaarten
Dankbetuigingen
Uitnodigingen
Rouwcirculaires

Drukkerij
Weevers b.v.
Nieuwstad 12, Vorden
Telefoon 05752-1404

METSELSTEEN : nandvorrn, vormbak, sfrengpers

Levering francoKleur, formaat en kwaliteit naar keuze

STEENHANDEL STEENDEREN
Kantoor-showroom: Bronkhorsterweg 3 - Telefoon 05755-396

ORIGINELE BONE CHINE

ENGELSE KOP
EN SCHOTEL

Verschillende decors

LEVI'S FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

Wapen- en Sporthandel

Iteedt doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Te koop:

zwarte grond

DOSTALS
aannemingsbedrijf
VORDEN - TELEFOON 6691

OPBOCTWSERVIEZEN

GERO CASSETTES

ruime k^fc

•w GEBR.

y BARENDSEN
Zutphenseweg - Telefoon 05752-1261

Adverteer steeds in Contact!

Wege.is vakantie

GESLOTEN

van 24 ju/i t.m. 7 augustus

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. KRIJT
Vorden - Dorpsstraat 32 Telefoon 1470

Adidas-..Rakord"
wit met groene banden,ca. 26,90
Adldas-.,Favorir - (Gym)
vanaf maat 28. ca. v.a.ia,SO

adidas
Wapen- en Sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg Vorden

voor snoepjes

voor bonbons

VVV VORDEN

Zomer-
programma
voor de maanden
juni t.m. augustus 1972

Elke maandagavond: Avondwandeling onder lei-
ding langs de mooiste plekjes van Vorden, vanaf
Kerkplein. Te beginnen 19 juni, laatste wandeling
28 aug. In juni en juli vertrek 19.30 uur in aug.
19 uur. De kosten bedragen f l,- p.p. kind. f 0,50.

Elke woensdagmiddag, Achtkastelentocht per rij-
wiel onder deskundige leiding. Vertrek 13.30 uur
vanaf Kerkplein. De kosten bedragen f l,- p.p.
beneden l jaar 50 cent. Te beginnen 21 juni,
laatste tocht 30 aug. Bij de plaatselijke rijwiel-
handelaren zijn rijwielen te huur. Barink tel. 1274
Kuypers t*i 1393, Tragter tel. 1256.

Dinsdag 25 juli Grote boerenbruiloft m.m.v' De
Knupduukskes en de boerenkapel uit Vorden op
de uniek gelegen boerderij 'Het Schimmel' nabij
kasteel Vorden. De bruiloftsstoet vertrekt om
19.30 uur vanaf het gemeentehuis. Alle gasten
en inwoners worden Irerbij uitgenodigd om dit
feest mee te maken, volgens oud-Gelderse ge-
woonte. Bij slecht weer op de deel van de boer-
derij. Voorverkoop van kaarten bij het VVV-
kantoor Zutphenseweg 2 - Vorden.

V/oensdag 26 juli Finale touwtrekken tevens een
kermis op het Marktplein.

Damrubriek
Om deze rubriek wat aantrekkelijker te maken voor de
probleemoplossers, hebben we gemeend de partijen die
we voorheen op diagram plaatsten, voortaan in cijfers
weer te geven. Zodoende kunnen we dan de problemen
op diagram zetten waardoor voor de oplossers de gele-
genheid bestaat om vanaf de diagramstand (en met
direkt het bord er bij halen) de winst te vinden.

Op het wereldkampioenschap in Hengelo verraste de
Rus Andreiko de Italiaan Fanelli in het middenspel met
de volgende kobinatie:

De stand in cijfers was als volgt:
Andreiko zwart: 3 6 9 10 11 12 13 14 16 23 en 24
Fanelli wit: 22 25 26 31 32 35 36 39 43 44 en 45.

Zwart
14-20
24-30
12-18
18-40
16-21
11x44

Wit
25x5
35x24
5x28

45x34
26x17

Dit is mogelijk de fraaiste van het hele tournooi ge-
weest ! En nu het probleem op diagram:

zwart

V/M '-ym uu' -mf, ^m *
mm!mv^'ï^/-w^vjiyBji jtii

9..^ m ̂

Wit

De oplossing van ons vorige probleem:
Wit Zwart

36-31
31-27
42-38
48x50

39-44
21x32
32x43

Wit Zwart
of

36-31
48-43

31x42
25-20
42-37

21-26
39x27
36-31
31-36

Wit
of

36-31
48-43

43x34
25x34

Zwart

21-26
26x48
48x30

Goede oplossingen ontvangen van:
J. Masselink en zelfs één uit Assen met een ansicht-
kaart van H. Grotenhuis ten Harkel.

21 juli en 22 juli Buurtfeest Delden

5 aug. Dansen in 't Wapen van 't Medler
voor gehuwden en verloofden

10 sept. Onderlinge viswedstrijd ring Zutphen

16 sept. Oriëterings avondwandeling in Linde


