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Uitgave drukkerij Weevers v. h. Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 - Telefoon 05752-1404 - Giro 120586i

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 10, — per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

^Kerkdiensten

ZONDAG 9 AUGUSTUS

Hervormde kerk

8.30 uur ds. C. Petri (zdekenhuispredikant te
Zutphen)
10.00 uur ds. C. Petri

Kapel Wildenborch

10.00 uur ds. J. H. Jansen
In de zomermaanden koffie na de diensten

Gereformeerde kerk

9.30 uur Prof. dr M. J. Mulder uit Badhoeve-
dorp (N.-H.)
19.00 uur Prof. dr M. J. Mulder

R.K. kerk dorp

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

R.K. kerk Kranenburg

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10 tot zondagavond 11 uur
dr De Vries, telefoon (05752) 1288

S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
-Metten half tien en tien uur 's morgens.

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

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

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

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

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

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestda-
gen en vanaf 18.00-8.00 uur vervoege men zich
aan Molenweg 19 Vorden, telefoon (05752) 1898

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

Mejuf f rouw H. M. Lenselink van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur te Hengelo Gld
Bekveld D 16, telefoon 05753-1216.
Donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden,
Het Elshof 7, telefoon 05752-1772

BEGRAFENISDIENST
De heer 'De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, te-
lefoon 05752-1346

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

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Johanna Wilhelmina, dochter van W. A.
Berendsen en P. J. Bremer; Maria Johanna, doch-
ter van B. G. Reintjes en J. M. H. Waarle; Esther
Johanna Hendrika, dochter van J. B. M. Sessink
en J. B. S. Woltering.

Ondertrouwd: C. Klein Nengerman en B. Bouw-
huis.

Gehuwd'. A. A. G. Brinkman en J. M. G. Vreman.

Overleden: Gerrit Grotenhuis ten Harkel, 78 jaar,
echtgenoot van H. W. Vreeman; Garritjen Breu-
ker, 82 jaar, echtgenote van H. J. Arendsen.

Boerenbruiloft
Donderdagavond 6 augustus vindt er in Vorden
een boerenbruiloft plaats, zoals die plm. 100 jaar
geleden werd gehouden. Kompleet met bruidskoe
en kleedwagens zal er dan 's avonds om half acht
een bruiloftsstoet vanaf het Marktplein vertrek-
ken richting boerderij „Het Schimmel" waar om
acht uur de folkloristische bruiloft van Gerrit Ko-
per en Mientje Slager zal beginnen.

Mocht het slecht weer zijn dan staat de bezoekers
aan de brui lof t (iedereen is welkom) de deel van
de boerderij ter beschikking. Bij goed weer wordt
het feest in de openlucht gevierd. Het geheel, dat
in het kader van het VVV-zomerprogramma
wordt georganiseerd, staat onder leiding van de
boerendansgroep De Knupduukskes terwijl verder
medewerking zal worden verleend door de boe-
renkapel uit Ruurlo.

De vakantiegangers wordt bovendien de gelegen-
heid geboden een dansje te maken met de leden
van de boerendansgroep.

Nutsfloralia
Het bestuur van Nutsfloralia heeft de heer Fide-
man uit Apeldoorn' bereid gevonden de cursus in
Japans bloemschikken te geven. Het is een zeer
bekwaam iemand op dit gebied en we hopen dan
ook dat velen zich voor deze cursus van Nutsflo-
ralia zullen opgeven. Het is voor de 45e keer dat
Floralia zijn, aktiviteiten ontplooit en in al die
jaren hebben honderden geleerd hoe van een hand-
vol bloemen uit eigen tuin een smaakvol bloem-
stukje gemaakt kan worden.

Geeft u tijdig op, er is maar 'voor plm. 20 cursis-
ten plaats. (Zie advertentie in dit blad.)

Raadsagenda
Dinsdagavond 25 augustus zal de gemeenteraad
van Vorden om 19.30 uur bijeenkomen. Er staat
dan onder meer op het programma vaststelling van
het bestemmingsplan buitengebied 1970. De ove-
rige agendapunten zullen nog nader worden be-
kend gemaakt.
Vrijdagavond 28 augustus komt de raad om 20.00
uur weer bijeen, om afscheid te nemen van die
raadsleden, die niet meer in de nieuwe raad zit-
ting zullen hebben.

Diplomazwemmen
Tijdens het diplomazwemmen dat zaterdagmorgen
jl . in het zwembad In de Dennen te Vorden werd
gehouden, slaagde de pas 6-jarige Heleen Martens
uit Warnsveld er in het diploma C te behalen,
hetgeen een unikum genoemd mag worden, want
het behalen van een C-diploma op die leeftijd hoort
men niet vaak.
Deze zaterdagmorgen gingen in totaal 47 kandi-
daten voor het C-diploma te water, waarvan er
slechts vier behoefden te worden afgewezen. Van
de 9 D-kandidaten slaagden er 8, terwijl de 5 A-
kandidaten de proef glansrijk doorstonden.
De kandidaten waren ook ditmaal weer voorbereid
door badmeester Verstoep, geassisteerd door me-
ju f f rouw Oonk. Dit tweetal aangevuld met de
heer De Gruyter, vormde tevens de beoordelings-
kommissie, terwijl het afnemen van de examens on-
der leiding stond van de heer G. Aalbers uit Zut-
phen, official van de KNZB.
Vrijdagavond 7 augustus bestaat er gelegenheid
om in het zwembad In de Dennen te Vorden het
zwemdiploma A of B te behalen. Zaterdagmor-
gen 15 augustus worden de zwemexamens E en F
afgenomen.

AGENDA
Elke vrijdagmorgen weekmarkt
Iedere dinsdagavond evangelisatie-
bijeenkomsteo^in het Nutsgebouw

15 aug.

21 aug.

22 aug.

^^^•

lelmqAvondwandeling Kranenburgs
Belang, start bij café Schoenaker

Oranjefeest Wildenborch.
Toneel in de kapel

ildenborch.
Feest bij het kasteel en toneel in
de kapel

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

Oriënteringsavondwandeling Medler

Voorafgaande aan het Volks- en Oranjefeest aan
de Medlertol werd de traditionele oriënterings-
avondwandel'ing gehouden. Deze eerste avondwan-
deling - over enige weken wordt er weer een ge-
houden - mocht zich in een goede belangstelling
verheugen; ondanks de verschillende festiviteiten
in de omliggende dorpen en buurtschappen waren
er 81 deelnemers (sters) die zich bij café-restau-
rant 't Wapen van 't Medler verzamelden.

Vanaf acht uur werden de deelnemende groepen
door de organisatoren met een routebeschrijving op
pad gestuurd. De hele route had een lengte van
6200 meter die in ruim anderhalf uur kon worden
afgelegd.
Onderweg kreeg elke deelnemer een attraktie. Na
afoop reikte de voorzitter van het Mederfeestko-
mité, de heer Van Bruggen, met een toepasselijk
woord de prijzen uit, waarbij de heer Ribbers de
gelopen route besprak.

De prijzen vielen ten deel aan: 1. groep G. D. Nij-
enhuis; 2. groep H. Bogchelman; 3. groep H. Roth-
man; 4. groep Jonkers; 5. groep H. Gotink. De
poedelprijs ging naar de groep B. Koning.

Jong Gelre
Dankzij de welwillende medewerking van 'het ge-
meentebestuur van Vorden en van de v.v. Vorden
zal er zaterdag 8 augustus op het Gemeentelijk
Sportpark de jaarlijkse provinciale sportdag van
Jong Gelre worden gehouden.

Deze sportdag wordt georganiseerd door de Ring
Berkelstreek waarbij de afdelingen Vorden, Laren,
Almen, Lochem en Warnsveld zij>n aangesloten.
In totaal zullen deze dag 10 Ringen uit de pro-
vincie Gelderland aanwezig zijn. Het ligt in de
bedoeling dat om 10 uur 's morgens een begin met
het sportfestijn zal worden gemaakt.

In het zwembad In de Dennen zullen dan de zwem-
wedstrijden plaatsvinden, terwijl tegelijkertijd op
het sportterrein gestart zal worden met o.a. voet-
bal, volleybal, handbal voor dames, touwtrekken,
100 meter hardlopen, 4 x 100 meter estafette,
hoogspringen, hink-stap-sprong en een cross van
3 km voor dames en heren.

Aan de teamsporten mag per Ring één team dee-
nemen. De uiteindelijke Ringwinnaar mag na af-
loop de West-Betuwe-cup in ontvangst nemen,
die momenteel in het bezit is van de Ring Berkel-
streek.
De dag zal worden besloten met een groot open-

luchtbal op het sportveld. Bij slecht weer zal het
bal worden gehouden in de zaal van café-restau-
rant ,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

Zeldzame reuzenpaddestoel gevonden

De heer H. Wesselink^^uit de Kranenburg heeft
dezer dagen een wel ^Kr bijzondere vondst ge-
daan. Hij vond namelijk een reuzepaddestoel, on-

' zo groot als een leren voetbal.

De heer Wesselink meende aanvankelijk dat de
witte paddestoel een vog&al was of een soort on-
ontplofte bom uit de ^|brbije oorlog. Het bleek
evenwel een zeer zeldzame reuzen bovist (bovista
gigantea batsch). De heer Hazekamp van de Med-
lerschool identificeerde de vondst. Het 'bolvormige
vruchtlichaam van de reuze bovist kan kolossale
afmetingen aannemen (tot ru im een halve meter
in doorsnee); hij is wit of geelachtig van kleur,
van binnen oijfbruin of groenachtig. Als ze oud
worden en de sporen verspreiden, scheuren ze in
onregelmatige flarden open. Het zachte inwendige
vruchtvlees kan in jonge toestand gegeten worden.
De bovist groeit op mestrijke plaatsen in weilan-
den, gazons of tuinen en parken en komt spora-
disch voor; ze groeien meestal bij elkaar, zelden
afzonderlijk.

Vorden l tegen Sp. Dieren

Naast de oefenwedstrijd tegen Wilsonmeters uit
Den Haag op zaterdagmiddag 22 augustus zal
Vorden l zondagmiddag 30 augustus een vriend-
schappelijke ontmoeting spelen tegen Sp. Dieren.
Voor zondag 16 augustus is de tegenstander nog
niet bekend op dit moment.

Jubileumwedstrijden

Ratti-veteranen
De verleden jaar opgerichte Ratti-veteranenclub
heeft door de jubileumfestivitei ten ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan van de s.v. Ratti een
nieuwe impuls gekregen.

In het kader van het jubileum hebben de vetera-
nen besloten om a.s- zondag 9 augustus twee wed-
strijden te spelen met twee elftallen.
Om 2 uur zal een Ratti-veteranenteam aantreden
tegen Socii uit Vierakker, terwijl om kwart over
drie het andere team speelt tegen de Ruurlo-vete-
ranen. Onder de Ratti-veteranen bevinden zich di-
verse prominente spelers uit de beginjaren.

Tegen vijf uur zal de prijsuitreiking (er zijn twee
fraaie bekers voor de winnaars beschikbaar ge-
steld) in zaal Schoenaker plaatsvinden.
Het ligt in de bedoeling dat de Ratti-veteranen
op geregelde tijden wedstrijden zullen spelen tegen
veteranenclubs uit de omgeving.

OPEN BRIEF
L.S..

Paramaribo 17-7

Dit is dan onze tweede brief. Deze keer in ver-
band met de geboorte van ons dochtertje, vanuit
Paramaribo. In de eerste plaats willen wij iedereen
bedanken voor de wijze waarop u hebt gereageerd
op de geboorte van Arjanne. Erg euk.
Wij willen u voorts het één en ander vertellen over
de eetgewoontes van de indianen. In verband met
mijn werk is dat natuurlijk erg belangrijk. De in-
dianen gaan graag op jacht. Op een dag werd dat
weer eens duidelijk gedemonstreerd. Iedereen was
rustig aan het werk, de mannen met hun huizen-
bouw en het maken van pijl en bogen. De vrou-
wen met hu<n cassavekoeken en hun verdere voed-
sel. En dan opeens de kreet „Picho's, Picho's" en
daar stormen de mannen weg.

,,Wie riep dat?" Hij, ,,waar zijn de Picho's, waar
zijn ze". Met veel gebaren erbij legt de man uit
waar de kudde Wilde zwijnen zijn. Picho is name-
lijk een wild zwijn die in een kudde leeft. Even
later draven de mannen het dorp uit met geweren
en pijl en boog bij zich en een half uur later hoor
je overal schoten. En dan ongeveer anderhalf uur
later, de eerste komt terug, een wild zwijn op zijn
rug. En .dan komt er nog één en nog één. Alle
vrouwen worden druk, er wordt water gehaald, ver-
geten zijn ze de cassave; nu is er vlees. En weer
komen er een paar mannen terug. Overal zijn ze be-
zig met slachten en overal worden de houtskool-
vuurtjes harder opgestookt. En aan het eind van
de dag tellen we 23 Picho's. (Later werden er nog
eens 56 geschoten.)

Alalapadoe eet vlees, heerlijk vers vlees. Overal
hangt de lucht in het dorp en vanuit ons huis zien
we een blauwe damp van rook over het dorp han-
gen. En we weten iedereen heeft vanavond ple-
zier, want er is vlees, veel vlees.
Ook zijn de indianen gek op muizen, als ze de
kans krijgen dan vangen ze ze en na geslacht te
zijn worden ze gebraden of liever gezegd gekookt
en opgegeten. Ze zijn dus niet voor de poes.

Wat eten indianen al zo meer? Nu dat is het vol-
gende: mais, napi, dat is een soort zoete aardappel,
pompoen, dat is een vrucht die op komkommer lijkt
maar met de smaak van worteltjes. En verder het
hoofdvoedsel cassave. Dit is een bewerkeijlk ge-
was. Een jaar nadat het geplant is, kun je het
oogsten. Het is familie van onze aardpeer. Het is
een plant met grote dikke wortels, die worden ge-
geten; maar omdat de wortels normaal vergiftigd
zijn, worden ze eerst geschild, geraspt en daarna
in een rieten slurf uitgeperst. In het vocht zit na-
melijk het gif. Als de indianen vroeger hun kinde-
ren kwijt wilden, dan lieten ze de kinderen dat cas-
savevocht drinken, zodat ze op slag dood waren.

Dit gebeurt gelukkig nu niet meer. Het geraspte
cassavemeel wordt gedroogd en hiervan worden
grote ronde koeken gebakken. Soms eten wij ze
ook; met sterke soep er bij is het een lekkernij.
Toch zouden de Nederlandse huismoeders gauw
klagen als ze op zulk een ingewikkelde manier
hun brood moesten bakken. Een bakker zou hier
misschien wel geld kunnen verdienen hoewel Bums
dwarsgebakken zouden de indianen veel te klef
vinden.

Op 27 juli gaan wij Paramaribo weer verlaten.
Eerst gaan we een rondreis amken langs een paar
indianendorpen van de stam van de Wajana's.
Eind augustus gaan we dan weer terug naar Ala-
lapadoe. We zoeken dan het ijzeren ti jdperk weer
op en toch deze mensen praten over een vliegtuig
als wij over onze fiets. Wij zien van dichtbij de
ontmoeting van onze westerse beschaving en een
oude indiaanse kuituur. Het is bijzonder boeiend
om dat mee te maken en we zullen u ervan op de
hoogte houden. Tot schrijf s dus maar weer.

Hartelijke groeten,
Jan en Ria Lenselink
Postbus 506 Paramaribo

Subsidiespel met de pers

Minister dr Marga Klompé is er in geslaagd een
aantal dagbladen aanzienlijke subsidiebedragen
toe te spelen.
Zij deed de vorige maand aan de ministerraad het
voorstel gedurende drie jaren een bedrag van ƒ 10
miljoen per jaar op een speciale wijze onder de
Nederlandse dagbladen te verdelen.
Het Vrije Volk f 2.200.000,— per jaar
Parool-De Volkskrant... f 1.770.000,— per jaar
De Tijd ƒ 1.080.000,— per jaar
Handelsblad-NRC 'ƒ 770.000,— per jaar
Trouw f 660.000,— per jaar
Diverse regionale
bladen ƒ 3.520.000,— per jaar

f 10.000.000,— per jaar

Het kabinet-De Jong heeft deze verlangens van
minister Klompé voor de he l f t ingewilligd.
Hiertegen is als weekblad (bv. Contact) niet te
konkurreren. Hopenlijk zullen dan de weekbladen
ook gesubsidieerd worden, of i's er in Nederland
ook al persdiskriminatie?
Wij denken alleen maar eens aan de porto van
dagbladen met nieuwsbladtarief (plm. 3 cent) en
weekbladen (advertentiebladen als bv. Contact
12 cent per stuk).
Ook wij als nieuws- en advertentiebladen zullen
alles in het werk stellen ook een graantje mee te
pikken. Of het lukt????



SUPERMARKT
PRESENTEERT

Zo lang de voorraad strekt

10 pennywafels
voor slechts

Uitdes&ag&aj,

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

MAGERE SPEKLAPPEN
500 gram

SCHENKEL
500 gram

STOOFLAPPEN
500 gram

RIBSTUK
500 gram

ONS BEKENDE
SOEPPAKKET

98
198

198
FIJNE VLEESWAREN:

BOT ÏRHAMWORST

GEKOOK1 EVER

SNIJWORST

Hl IK GEBRADEN

ROLLADE NU

150 gram 49

100 gram 79

150 gram 89

100 gram 119

PRACHT BLOEMKOOL

KOMKOMMER

CHAMPIGNONS

GRAPE FRUITS

SUNKIST SINAASAPPELS

PANKLARE GESNEDEN
RODE KOOL

200 gram 98

500 gram 39

Groente- en vleesreklame geldig t/m

zaterdag

PERMINTA ROLLEN
heerlijk fris in de mond 5 voor 100
HEERLIJKE SPRITSSTUKKEN
Nolens per pak

POTGROND
2 zakken

STER AFWAS
literflacon 98

vn 98 voor

WASVERZACHTER
2 liter

3 flesjes

van 295 nu

68
49
69

HEERLIJKE GEV. SNOEPJES
div. smaken van 98 nu

MADELAINES CAKES
royaal pak voor

79
119

ITALIAANSE VERMOUTH
Montalia van 350 voor

ZAKJE TUTTI FRUTTI
alleen deze week 75

y2 LITERBLOK

OLA IJS
VAN 159 VOOR 119

••.

Sinaasappel

LIMONADE-

SIROOP

van 98 voor

79

Grote fles

Herschi

CASSIS

van 89 voor

79

Herschi

VRUCHTEN-

LIMONADE

2 flessen voor

89

24 flesjes

Classe Royal

BIER

deze wek voor

525

De echte Am.

Royal Crown

COLA

per fles

55

LITERBLIK VELUCO

Appelmoes 79
ELK 2e BLIK 49

— m
Jampot

CHOC.
PASTA

van 98 nu

voor slechts

79

P.C.D.
ZOUTE

PINDA'S
baal van 500

gram geen 169
maar

149

m

450 gram

Sprinklettes

CHOC.

HAGEL 98

elke 2e 450 gr.

69

Jampot

KNAK-
WORST

8 stuks

van 125 voor

98

Gezinsfles

SLASAUS

geen 105

maar

89

P.C.D.

Roodmerk koffie

Handig op ta-

fel : kuip jes

„SUN"

margarine

2 voor

79

2 x 500 gram

VERMICELLI
geen 118

maar

99

Maggi

KIPPESOEP

2 zakjes

geen 98 maar

89

De kinderen

zijn er dol op

Engels DROP

grote zak

van 98 voor

79

100 gram

ROODMERK

THEE

geen 89 maar

69

VAN PAREIN

Bastogne koeken
VAN 125 VOOR IOS



Jonkheer en mevrouw
Van Panhuys-de Vries
geven met vreugde ken-
nis van de geboorte van
hun zoon

Haro Gaspar
Drunen (N.-Br.)
l augustus 1970
lepstraat 15
Tijdelijk: St. Nicolaas
Ziekenhuis Waalwijk

Voor de vele blijken van
belangstelling, ondervon-
den bij ons huwelijk,
zeggen wij langs deze
weg allen hartelijk dank.

E. J. Eggink
A. C. Eggink-

Lettink
Vorden, augustus 1970
Langkampweg 5

Wij gaan met
VAKANTIE

van 17 tot en met
29 augustus.
Denkt u aan uw
reparatie

Schoenmakerij Visser
Telefoon 1849

Te koop: Nieuwe aardap-
pelen „Parel". H. J. Brin-
kerhof, Kruisdijk 11
telefoon 05752-1674

Te koop: Een meisjes-
fiets tot 10 jaar.
W. Leunk, Nieuwstad 8
Vorden

Te koop: Z.g.a.n. brom-
mer, Berini. Vraagprijs
ƒ 500,—. Het Wiemelink
63, Vorden

Te koop: 12-weekse jon-
ge konijnen. M. Gotink,
Rouwbroekweg 2
Warnsveld, tel. 2756

l GERRIT HARMSEN

Wapen- en sporthandel

steeds doelircffendi

Zutphenseweg - Vorden

Te koop: ll/2 ha hooigras
briefjes inleveren voor of
op zaterdag 8 augustus.
H. J. Maalderink, Vor-
denseweg 11 Warnsveld
telefoon 05750-4879

Makel.- en assur.kantoor
ƒ. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop v. onr. goederen
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

SUPER BENZINE
53 cent per liter

KEUNE - Vorden
Industrieterrein

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

Poeliersbedr.
Rossel
Hcngelose-
weg l
tel. 1283

Aangeboden: 1-jarige
Schotse Colly met stam-
boom. Te bevragen
Nieuwstad 67, Vorden
telefoon 1339

Te koop wegens verhui-
zing: Kolenkonvcktor :-g.
o.h. grijs-beige. Tevens
voor billijke prijs jonge
pincer 8 maand oud erg
lief voor kinderen.
Inlichtingen bur. Contact

Te koop: Ruim l ha hooi-
gras. Briefjes inleveren
voor zaterdag 8 aug. om
19.00 uur bij B. Luesink,
Bolderhorst

Te koop: Goed onder-
houden jongensfiets leef-
tijd 8-12 jaar. B. Vos-
kamp, De Voskuil

Te koop: Siegler olieka-
chel met thermostaat, zo
goed als nieuw. J. Zwe-
verink, Deldensebroek-
weg 13, Vorden

l GERRIE LEUNK
en

geven u, mede namens wederzijdse ou-
ders, kennis van hun voorgenomen hu-
welijk, waarvan de voltrekking zal plaats
vinden op vrijdag 14 augustus a.s. om
13.30 uur ten gemeentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in
de Ned. Herv. Kerk te Vorden door de
weleerwaarde heer ds H. Y. Talens
van Warnsveld.

Vorden, Molenweg 22
Warnsveld, Rietgerweg l
Augustus 1970

Toekomstig adres:
Lunettestraat 44, Zutphen.

Receptie van 15.00-17.00 uur in café-
rest. 't Wapen van Vorden (F. P. Smit)
te Vorden.

WeKKX3CKXKK^^

GERRIT KOPER
en
MIENTJE SLAGER

geven u, mede .namens hun familie, ken-
nis van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaatshebben
te Vorden a.s. donderdag 6 augustus.

U wordt met uw gezin uitgenodigd op
ons huwelijksfeest, dat we houden op
boerderij ,,Het Schimmel" achter hotel
De Konijnenbult. Het wordt een boeren-
bruiloft, zoals die plm. 100 jaar geleden
werd gehouden.

Opstelling van de bruiloftsstoet, kleed-
wagens, bruidskoe, bruidspaar en fami-
lie op het Marktplein 's avonds half
acht. U kunt u aansluiten en meegaan
naar de bruiloft, die om acht uur begint.
Entree ƒ l,—.

De bruiloft wordt gespeeld door de Vor-
dense boerendansgroep De Knupduuks-
kes en opgeluisterd door de Boerenkapel
uit Ruurlo.

Pracht dansvloer en goede muziek in de
open lucht bij de mooi gelegen boerderij
„Het Schimmel". Bij slecht weer wordt
de bruiloft in de boerderij gehouden.

Tot ziens donderdagavond 6 augustus

Met spoed gevraagd:

MEUBELMAKER OF
FIJNE TIMMERMAN
EN LEERLINGEN

Bijenhof's
fijnhoutbewerking N.V.

Industrieweg 2 - Vorden

Telefoon 1216, na 6 uur 1617

TENNIS EN BADMINTON

RACKETS

SCHOENEN

BLOUSES

SHIRTS

SHORTS

ROKJES EN

BALLEN

Wapen- en sporthandel

teedt doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

"CONCORDIA"
Hengelo (GM)

A.S. ZONDAG 9 AUGUSTUS

dansen
met medewerking van

THE NIGHTSTARS

AANVANG 19.00 UUR

2 BARS GEOPEND

Heden overleed in de leeftijd van bijna 79
jaar onze lieve man, vader en opa

GERRIT GROTENHUIS TEN HARKEL

echtgenoot van H. W. Vreeman

Vorden: H. W. Grotenhuis ten Harkel-
Vreeman

Vorden: L. Groten'huis ten Harkel
H. K. Grotenhuis ten Harkel-

Bril
Nol en Henk

Nijmegen: H. W. Grotenhuis ten Harkel
H. W. Grotenhuis ten Harkel-

Ligtenbarg
Aaltjen, Gerrit en Wim

Vorden, 2 augustus 1970
Molenweg 12

De teraardebestelling heeft plaats op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden op donder-
dag 6 augustus om 13.00 uur, vanaf café Es-
kes.

Inplaats van kaarten

Heden overleed zacht en kalm mijn lieve
vrouw en onze lieve moeder, grootmoeder en
overgrootmoeder

GARRITJEN BREUKER
echtgenote van H. J. Arendsen

in de gezegende ouderdom van 82 jaar.

Uit aller naam:

H. J. Arendsen
kinderen
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 3 augustus 1970
Insulindelaan 24

De rouwdienst wordt gehouden op donder-
dag 6 augustus om 13.30 uur in de Hervorm-
de kerk te Vorden, waarna om 14.30 uur de
teraardebestelli-ng zal plaatshebben op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.
Daarna gelegenheid tot condoleren in café-
restaurant ,,'t Wapen van Vorden" (F. P.
Smit) te Vorden.

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Donderdag, vrijdag
en zaterdag

500 gr. runderrollade v.a. 345

500 gr. haas-, rib- en
schouderkarbon. 375

500 gr. gehakt 225

500 gr. verse worst 260

500 gr. speklappen 190

200 gr. boterhamworst 80

100 gr. tongeworst 70

RIJKSWATERSTAAT
DIREKTIE GELDERLAND

BEKENDMAKING AAN
HET WEGVERKEER
De hoofdingenieur-direkteur van
de Rijkswaterstaat in de direktie
Gelderland te Arnhem

maakt bekend:

dat in verband met het uitvoeren van werk-
zaamheden de spoorwegovergang in rijksweg
47, ged. Warnsveld-Ruurlo in km 11.3 te
Vorden in de nacht van zaterdag 15 augus-
tus op zondag 16 augustus 1970 tussen 23.00
en 8.00 uur door plaatsing van borden 11
van bijlage II van het Reglement verkeers-
regels en verkeerstekens gesloten zal zij>n
voor alle verkeer in beide richtingen behalve
voetgangers.

De te volgen route zal door borden worden
aangegeven.

Indien mogelijk zal de maatregel eerder wor-
den opgeheven, indien nodig zal zij langer
worden gehand'haafd.

Arnhem, 28 juli 1970.

De hoofdingenieur-direkteur
voornoemd,

Ir K. W. Patst

BAKKERSVAKANTIE
A.S. MAANDAG 10 AUGUSTUS TOT EN

MET ZATERDAG 15 AUGUSTUS
IS WEGENS VAKANTIE GESLOTEN

BAKKERIJ GEBR. VAN ASSELT IN LINDE

Staanplaatsen worden evenals vorig jaar ingeno-
men door kollega Hoornenborg nl.
van 11-12 uur bij smid Berendsen en van 12-13
uur op 't Zelle

Attractie
Markt Vorden

Kom op 7 augustus
a.s. een bezoek brengen aan

de markt te Vorden en u

ontvangt

gratis bonnen
te besteden op de markt.
Goedkoop en veilig kopen

l pot Spar jam van 118 voor 98

TANDENBORSTEL van 110 voor 69

GEZINSBAAL CHIPS van 98 voor 79

200 GRAM SNIJWORST van 144 voor 779

Elke 2e bus Vlido van 435 voor 198

1 POT ZILVERUITJES van 89 voor 79

3 PAKJES ZO-KLAAR-PUDDING van 114 voor 98

2 PAKJES PETIT BEURRE van 138 voor 98

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Kilo tomaten

500 gram druiven

79

98

REMMERS
supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

KEUKENS
uit voorraad leverbaar
lengten 100, 120, 150,
165, 180, 200, 220 cm.

Alles zeer laag in prijs
Brengt een bezoek.

Het verplicht u tot
niets.

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden
telefoon 05752-1486

GEMEENTE ZUTPHEN

GEMEENTELIJKE
HANDELSAVONDSCHOOL

Opleiding voor de diploma's

drie- en vijfjarige handels-
avondschool,

voor de Praktijkdiploma's
van de Associatie,

voor het officiële MBA-diplomd.

Aanmeldingen alsnog op 13 en 14 augustus,
des avonds van 7 tot 9 uur in de school,
Isendoornstraat 3, Zutphen.

Prospectus bij de directie:

Vordense Binnenweg 21, Warnsveld,
tel. 2797 en Bonendaal 46, Warnsveld,
tel. 3422.

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

Speciaal adres:
Acrobaten
Tro m m el se h udders
Strooiers enz,

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

Grote
paarden- en
veulenmarkt

(Knollenmarkt)

OP WOENSDAG 12 AUG.

TE HENGELO (GLD.)

GROTE VEULENKEURING
van warm- en koudbloedpaarden.

Gratis deelname.

De Marktvereniging.



NOOIT GEEN TE KLEINE SCHOENEN MEER VOOR UW KINDEREN,
WANT WIJ METEN MET HET PIEDRO MEETAPPARAAT FA. JANSEN T SCHOENENHU1S - DORPSSTRAAT - VORDEN

LAATSTE DRIE DAGEN
VAN DE

opruiming
A.S. DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAG

Dames- en
herensandalen 10,-

Dames- en
herenslippers 10,-

Tienerlakschoenen 10,-

Damessandaletjes 10,-

Zonterschoenen 10,-
Alles wat er nog staat in dit schoeisel deze
laatste drie dagen voor slechts

10,- per paar

Het Schoenenhuis
Fa Jansen
Dorpsstraat 34 - Vordcn

van Zutphenseweg 12 Vorden
naar

Het Molenblick 6 Vorden

DIT WEEKEND GEVEN WIJ

dubbele
Animo zegels
OP ONZE LONNEKER
JUNIOR OVERALLS

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

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

VERHUISD

ADMINISTRATIE-

KANTOOR

H. v. d. BROEK
van Zutphenseweg 12 Vorden
naar

Het Molenblick 6 Vorden

W K C J K N S

GESLOTEN
VAN 10 TQftEN MET 24 AUG.

Cj^

SLAGERIJ M. KRIJT

Denkt u aan metselen of
timmeren,
nieuwbouw of verbouw ?

Wij leveren alle materialen
xoals bv.:

hardboard - zachtboard
spaanplaat (tijdelijk extra
voordelig)
planken - balken - latten
golfplaten - cement enz.

Alles uit eigen voorraad leverbaar,
ongekend lage prij/en.

Komt geheel vrijblijvend kijken, het
verplicht u tot niets. Wij laten u graag
alles zien.

DOE-HET-ZELF CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden

Telefoon 1486

Nutsfloralia

IN HET NUTSGEBOUW

Aanvetng dinsdag 11 augustus
'savonds 20.00 uur.
Te geven door de heer Tidcm.in
uit Apeldoorn.
Prijs f 8,— voor 6 lessen.

Geeft u zo sooedig mogelijk op voor deze
unieke cursus.

Voor de eerste avond meebrengen: cursus-
geld, bloemen, klein vaasje of bakje, mesje.

Opgeven bij:

Mevrouw ]. thn>crk<imp-Bosloo,
Komvonderlaan, telefoon 1265

Mevrouw N. Albers-Bloemendaal
Zutphenseweg 75, telefoon 1228

adidas
v •

1 ̂ f-non |:£:. cjedep.

VOOR TENNIS, VOLLEYBAL

VOETBAL EN GYMNASTIEK

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

PUCH BROMFIETSEN
MUNTEN UIT DOOR HUN

LEVENSDUUR

BROMFIETSBEDRIJF

TRAGTER
Zutnhcnseweg

Adverteren doet verkopen

VERHUISD

Stichting Ned. Midd.

Spaarbank AGS Vorden
van Zutphenseweg 12 Vorden
naar

Het Molenblick 6 Vorden

Vrijetijdskleding
Pullovers, truien, polli s
ook in open weef

Shirts
(Button down) nieuwste kleuren

Levi s spijkerbroeken

Korte broeken
in katoen, Helanca of Terlenka

Trainingspakken
vormhoudend Terlenka

Wapen- en sporthandel

teedc doeltreffend l

Zutphenseweg - Vorden

Met vreugde en dank-
baarheid geven wij ken-
nis van de geboorte van
onze dochtertjes

Marie Gcrritje
en

Johanna Aleida

MARGREET
en

JEANETTE

A. Zeevakink
T. W. Zeevakink-

Pardijs
Dieren, 29 jul i 1970
H. B. Buyslaan l

LAMMERS
CONFECTIEBEDRIJF
Telefoon 1971

Wij zoeken een
ADMINISTRA-
TIEVE KRACHT
voor enkele avon-
den per maand.

Moet ervaring hebben
met loonadministratie

ZONDAG 9 AUGUSTUS A.S

JUBILEUMWEDSTRIJDEN
RATTI-VETERANEN

Ratti - Socii
\5.\5 uur:

Ratti - Ruurlo

Leest Contact!
hét stredjblad voor

Vorden en omgeving

Nu diepvriezen
voor de winterdag

SPECIALE PRIJS
DIEPVRIESKIST BBC

Inhoud 150 liter

Regelbare temperatuur

Met snelvriesschakeling

Invrieskapaciteit 17 kg in
24 uur

Voorzien van d r i e signaal-
lampjes

Bovenblad van Reseopal
(werkblad)

Gestandaardiseerde maten

Prijs inklusief geplastificeer-
de mand

399,-

BBG 220 liter kist 499,-
Nog méér diepvrieskisten en -kasten kunt u
dagelijks zien in onze showroom boven de
winkel. Daar staat óók de nieuwe diepvries-
automaat van BBC

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Kijk op Europa
Onderschat de jeugd niet, zij ziet meer dan men
denkt.

Liselore Henneker uit Dortmund (15 jaar), deel-
neemster aan de derde Europese Foto- en Film-
wedstrijd in 1967, slaagde er in om met één enkel
beeld heel wat van ons moderne Europa vast te
leggen.

Daar is het harde kontrast tussen de zich even
verpozende mens en het stinkende industrie-dier.
Dat valse-beest-met-twee-gezichten leverde ons de
zo onontbeerlijke fiets, of auto, tram, trein, brom-
mer of vliegtuig, vult u maar in wat u nodig heeft.
In ruil daarvoor vreet het ons groen op, gaat het
wonen in onze rekreatie-ruimten en voor zover we
die dan nog zelf mogen houden vergalt het toch
nog een belangrijk deel van ons genoegen in ,,bui-
ten-zijn" met zijn stinkende adem en giftige urine.
Het beest groeit even snel als ons verlanglijstje

met materiële behoeften. Het is de vraag nog of
wij daar nu zo echt gelukkig mee zullen zijn.
Deze foto is gemaakt door een kind. Een kind
dat de gelegenheid pakte ons keihard twee dingen
te zeggen: dat het begreep dat dit óók haar aan-
ging en dat ze er wel degelijk haar eigen mening
over had.

Bij de Stichting Amateurfotografie te Amsterdam
beginnen nu de foto's binnen te stromen voor de
vierde Europese Foto- en Filmwedstrijd. Het the-
ma „EUROPA, GISTEREN EN MORGEN",
vraagt naar kontarsten (uit te beelden in fotopa-
ren) tussen oud en nieuw. Ook nu blijkt weer dat
onze jeugd niet voorbij gaat aan deze konsekwen-
ties van groei en dat zij op verrassende wijze in
staat is zich op een moderne wijze per kamera in
tijdsbeelden uit te drukken.


