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Ingezonden
(Buiten verantwoording van de redaktie)

Isfahan, juli 1973.
L.S.,
Vanuit het warme Isfahan (35—40° C) weer een brief van
ons met wat informatie over het werk.
Eerst moeten de blinden opgezocht worden in de dorpjes.
Dat is erg moeilijk, omdat hierover niets bekend is en we
dus gewoon alle dorpjes af moeten gaan om te informeren
naar blinde jongens. Zijn ze gevonden, en zijn ze bereid om
naar de boerderij te komen, dan worden ze opgehaald als de
training begint.
Tot nu toe hebben wij alleen wat van de training gezien,
deze begint in april, na het moslimse nieuwjaar en duurt tot
eind juli, wij proberen de blinden zoveel mogelijk te leren.
De volgende onderwerpen komen aan de orde: het snijden
en het bij elkaar harken van Luzerne (veevoer). Verder spit-
ten, zaaien, poten, verzorgen en oogsten van zoveel mogelijk
produkten o.a. mais, bonen, aardappels. Ook wordt hen de
verzorging van mestkuikens geleerd en het verzorgen en
melken van koeien.
U zult zich misschien wel afvragen hoe het mogelijk is dat
een blinde dit allemaal leren kan. Steeds weer komen we tot
de ontdekking, dat ze veel meer kunnen dan je denkt. Het
meest essentiële is, dat alle handelingen systematisch gedaan
moeten worden. Het harken van hooi is voor een ziende
geen probleem, een blinde moet geleerd worden dat hij harkt
volgens een bepaald systeem, hij leert het gras eerst naar
het midden van de akker te harken en het dan pas op hopen
te maken. Bij het verzorgen van de kippen moeten de water-
en voerbakjes altijd op dezelfde plaats staan en in een rechte
rij. Daarnaast speelt het gebruik van handen en voeten een
grote rol. Bij onkruid wieden voelt de blinde met de handen
het verschil tussen onkruid en gewas. Bij het spitten voelen
zij met de voeten waar de grond los is. Waar nog niet gespit
is, is de grond nog hard. Tijdens de, training worden al deze
dingen geleerd, terwijl steeds naar de beste manier van wer-
ken voor de blinde moet worden gezocht.
Na de training proberen wij de blinden terug te zetten in
hun eigen omgeving en wel zodanig, dat zij in hun eigen
levensonderhoud kunnen voorzien. Voor sommigen wordt
een stukje land gekocht, waarop zij iets kunnen verbouwen,
ook heeft een blinde een koe gekregen, waarvan de melk zijn
bron van inkomsten is. Zo proberen wij voor elk van hen
in overleg een passende situatie te scheppen. Ook hier zitten
weer vele haken en ogen aan, zoals de houding van de fa-
milieleden. Sommigen zijn wel bereid te helpen, anderen wil-
len het blinde familielid niet eens terug hebben en zeggen:
„Houdt hem maar daar".
Hopenlijk heeft u een indruk gekregen van ons werk hier.
Het bevalt ons tot nu toe prima hier en we hopen dat dat zo
zal blijven. Hartelijke groeten van

Jan, Ria, Arjanne en Erik Lenselink

Oriënteringsrit
De buurtvereniging Delden organiseerde zondagmiddag een
oriënteringsrit voor bromfietsen, fietsen en auto's. De rit
had een lengte van ca 22 km. Start en f inish waren bij café
Het Zwaantje waar voorzitter J. Hummelink na afloop de
volgende prijswinnaars bekend maakte.
Bromfietsen: 1. F. Berendsen. Fietsen: 1. Vleerkate; 2. G.
Rietman. Auto's: 1. Hissink; 2. J. de Wit; 3. M. Regelink;
4. v. d. Bank; 5. Eggink.

VVV nieuws
Wat andere jaren altijd een grote trekpleister is geweest t.w.
het pannekoekeneten met als attraktie een optreden van de
boerendansgroep De Knupduukskes, is ditmaal niet uit de
verf gekomen. Er waren wel een aantal vakantiegangers naar
boerderij Het Schimmel gekomen, maar niet wat men ervan
verwacht had.
„Ik heb hier wel een verklaring voor. Kijk maar naar de
Achtkastelentocht waar deze week een rekordaantal deelne-
mers (344) aan hebben deelgenomen. Deze mensen voelden
er blijkbaar weinig voor om een paar uur later te gaan
(boeren)dansen", aldus vertelde ons de sekretaris van de
VVV te Vorden, de heer G. W. Eijerkamp.
Toch zullen de aanwezigen nabij boerderij Het Schimmel er
geen spijt van hebben gehad het optreden van de boeren-
dansers en de boerenkapel van Concordia te hebben gade-
geslagen, want het programma was „af".

Tentoonstelling
In de vroegere bakkerij van Schurink, nu de tijdelijke wo-
ning van Jacques en Wil Bayer die zich binnenkort in Vor-
den zullen vestigen, wordt van maandag 13 tot en met za-
terdag 18 augustus een tentoonstelling gehouden van werk
van Jacques Benoit. Onder deze naam heeft Jacques Bayer
bekendheid gekregen als dichter, essayist, vertaler en beel-
dend kunstenaar.
Gezien de beperkte ruimte heeft Jacques Benoit een kleine
keus moeten doen uit zijn omvangrijke werk. Hij exposeert
nu voornamelijk tekeningen, etsen en aquarellen. Naast het
figuratieve werk, veelal bloemen en landschappen, neemt
het abstrakte een belangrijke plaats in. Een boeiend spel van
vormen en kleuren, vaak verwant aan vormen uit de natuur.
Een sterke kant van Jacques Benoit is zijn portretkunst. De
vele kleine en enkele grote, meestal getekende portretten,
trekken direkt de aandacht.
Het is mogelijk om bepaalde werken te kopen, hoewel Ja-
cques Benoit deze expositie in de eerste plaats bedoeld heeft
als een kennismaking. Iedereen is dus welkom op de ten-
toonstelling aan de Nieuwstad 9.

Uitvaart •
notaris Callenfels
Talrijken uit het kerkeli jk, maatschappelijk en kultureel le-
ven hebben verleden week doncflkg notaris H. Ph. Callen-
fels de laatste eer bewezen. De o^ffledene nam immers — als
notaris te Steenderen en later te Vorden — maar vooral als
inwoner van Steenderen een zeer vooraanstaande positie in.
In talrijke facetten van onze samenleving had notaris Cal-
lenfels een werkzaam aandeel. Rustig, maar vooral beschei-
den ging hij h ie r in zijn weg. Donderdag maakte de zeer ge-
waardeerde en geëerde notaris zijn laatste gang.
Voordat de krematie te Dieren plaats had, werd in de Ned.
Herv. kerk te Steenderen een rouwdienst gehouden, geleid
door ds. J. C. Norel uit Arnhem. Voor de rouwdienst werd
het woord gevoerd door ds. J. G. Eelderink als praeses van
de Herv. Kerk te Steenderen. Hij releveerde de grote ver-
diensten van de overledene als kerkvoogd. In dit verband

noemde hij onder meer zijn aktieve medewerking aan de
restauratie van de kerk.
Namens het gemeentebestuur van Steenderen (ook het ge-
meentebestuur van Vorden was aanwezig) sprak burgemees-
ter S. Buddingh'. Hij belichtte de grote bescheidenheid van
de overleden notaris, die veelal onopvallend zijn belangrijke
taak in de gemeenschap verrichtte en bij wie een geheim
veilig was.
Tijdens de krematieplechtigheid in Dieren sprak namens de
Broederschap van notarissen de heer Anema uit Deventer
een laatste groet, waarna na het lezen van de begrafenisfor-
mule door ds. Eelderink, een zoon van de overledene dankte
voor de belangstelling en de laatste eer aan zijn vader be-
wezen.

Geen reden voor
optimisme bij
v. v. Vorden
Toen het eerste elftal afdeling zondag van de voetbalvereni-
ging Vorden een jaar geleden degradeerde naar de 2e klas
GVB, had men in Vorden-kringen goede hoop dat een jaar
later het verloren gegane terrein herwonnen zou kunnen
worden. Dit bleek ijdele hoop want in het afgelopen sei-
zoen speelde Vorden zeer wisselvallig. Op een gegeven mo-
ment kwam zelfs de onderste plaats in zicht. Zover is het
echter niet gekomen en uiteindelijk eindigde Vorden l in de
middenmoot. Een pluspunt was het kampioenschap van het
tweede elftal, zodat zich nu het merkwaardige verschijnsel
voordoet dat Vorden l het komende seizoen een klasse la-
ger speelt dan het tweede elftal!

Wat het komende seizoen betreft ziet het er niet naar uit
dat het eerste elftal een gooi zal kunnen doen naar het
kampioenschap. In de eerste plaats doordat trainer De Weert
met vrijwel dezelfde ploeg het veld weer in moet. Technisch
wordt er door Vorden behoorlijk gespeeld, de afwerking laat
echter te wensen over. En doelpunten beslissen nog altijd een
wedstrijd. Een flinke handikap voor t ra iner De Weert is on-
getwijfeld het feit dat een aantal veelbelovende jeugdspelers
hebben besloten het komende seizoen voor de afdeling za-
terdag uit te komen. Bij deze^ugdspelers zaten nl. een paar
potentiële kandidaten voor l^Aerste elftal. Dat door deze
situatie het tweede elftal ongetwijfeld een moeilijk seizoen
tegemoet gaat in de Ie klas behoeft geen nader betoog,
in totaal zal Vorden afdeling zondag met zes elftallen aan
de kompetitie gaan deelnemen.

Voor de afdeling zaterdag ^fede v.v. Vorden ziet het er
aan de vooravond van de kon^rctitie rooskleuriger uit. Vor-
den l, gepromoveerd naar de 2e klas, weet zich versterkt
door de aanwinst van de zojuist aangehaalde vier jeugdspe-
lers. De kans dat Vorden l zich in de nieuwe omgeving waar
zal kunnen maken, l i jk t dan ook bijzonder groot. In totaal
neemt de afdeling zaterdag met drie elftallen aan de kompe-
titie deel.
Jeugd is er voldoende bij Vorden. Aan de juniorenkompe-
titie zal met vijf elftallen worden deelgenomen. Bovendien
heeft de vereniging een pupillenafdeling met zo'n 80 pupil-
len. De toekomst belooft dus heel wat. Financieel zit het al-
lemaal wel goed bij Vorden door een goed financieel beleid
van het bestuur.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden
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nieuws

Telefoon gemeentehuis
Telefoon gemeentewerken
Openstelling gemeentehuis

Spreekuur burgemeester
A. E. van Arkel

Spreekuur wethouder
G. J. Bannink

Spreekuur wethouder
J. W. M. Gerritsen

05752-1541
05752-1841
maandag- t/m vrijdag-
ochtend van 8.00-12.30
uur; vrijdagmiddag van
13.30-17.00 uur.

maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdag-
ochtend van 10-12 uur

dinsdagmiddag van
16.00-17.00 uur

vrijdagochtend van
10.00-12.00 uur

Deze week wederom twee onderwerpen, nl.:
1. de kwestie van de waterzuivering, en
2. aanvragen om een hinderwetvergunning.

ad 1) WATERZUIVERING EN
WATERZUIVERINGSBELASTING
Het minister ie van Verkeer en Waterstaat en de Unie
van Waterschappen hebben onlangs een informatie-
bulletin uitgegeven, waarin nader wordt ingegaan op
de kwestie „waterzuivering". Voor belangstellenden
(en wie is dit niet) volgt hier een uittreksel uit dat
bulletin:

Waarom zuiveren?
ledere inwoner van Nederland verbruikt per dag ruim
honderd liter water. Meer dan negentig liter hiervan
wordt gebruikt om afvalstoffen af te voeren, zoals
doorspoelen van de toiletten, voor de was en de af-
was, voor baden, douchen, enz. Rechtstreeks of via
rioleringstelsels komt dit vuile huishoudelijke afval-
water in het oppervlaktewater, zoals sloten, kanalen,
rivieren en beken.

Voor de samenleving betekent vuil water stankover-
last, grote kosten en slechte smaak van het drinkwa-
ter, geen gelegenheid voor zwemmen, niet vissen, geen
water- en oeverrekreatie, een aanslag op flora en fau-
na, geen of slecht drinkwater voor het vee.

Wie zuivert?
De zuivering van het oppervlaktewater in Nederland
is in het algemeen opgedragen aan waterschappen of
zuiveringsschappen. Uitzonderingen hierop vormen
Groningen en Friesland.

De kosten van dit alles !
Alleen al de bouw van zuiveringsinstallaties met de
aan- en afvoerleidingen zal tot 1985 — volgens een
zeer voorzichtige raming — drie tot vier miljard gul-
den vergen.
De jaarlijkse lasten van deze investeringen en de ove-
rige exploitatiekosten komen dan op zo'n 500 miljoen
gulden.

Wie betaalt dit?
Door het parlement is in 1969 de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren aangenomen. Deze wet bekrach-
tigt het principe „de vervuiler betaalt". Ieder betaalt
naar de mate waarin hij vervuilt, ook de industrie en
de bedrijven.

Hoe is de berekening van de zuiveringsbelasting?
Wel, de belasting is vastgesteld op 3,5 inwoners-equi-
valent, waarbij l inwoners-equivalent overeenkomt
met een bedrag van ƒ 12,75 (dus in totaal 3 x ƒ 12,75)
voor oostelijk Gelderland.
N.B.
Een inwoners-equivalent wordt genoemd de hoeveel-
heid zuurstof, diee nodig is om de afvalstoffen, die
één persoon in l dag produceert, onschadelijk te ma-
ken.
De faktor 3,5 is gebaseerd op de gemiddelde gezins-
grootte in ons land. Het l i jkt bil l i jk tegenover alleen-
staanden, bejaarden of kleine gezinnen om een belas-
t i n g afgestemd op hun omstandigheden in te voeren.
De vraag is of zij daar zoveel voordeel van zouden
hebben.

Zou men voor elke woning het juiste aantal bewoners
moeten vaststellen en administreren, dan zouden de
kosten van deze administratie zo hoog zijn, dat ook
die nog eens doorberekend zouden moeten worden.
De kosten per i.e. worden dan belangrijk hoger.

ad 2) AANVRAGEN OM
HINDERWETVERGUNNING
De volgende heren hebben bij Burgemeester en Wet-
houders een vergunning ingevolge de Hinderwet aan-
gevraagd:
1. de heer E. J. Hukker, de Horst 2, voor het oprich-

ten van een rundvee-, varkens- en pluimveebedrijf,
alsmede een dieselolie- en propaangasinstallatie.

2. de heer J. A. Bleumink, Kerkhoflaan 7, voor het
oprichten van een varkensbedrijf met mestopslag
alsmede een dieselolie-installatie.

3. de heer G. H. Jansen, Hamminkweg l, voor het
oprichten van een veehouderij met mestopslag,
alsmede een dieselolie- en een propaangasinstalla-
tie.

Tot 13 augustus/ a.s. kan een ieder hiertegen schrifte-
lijke bezwaren indienen bij het gemeentebestuur;
voorts heeft iedereen de gelegenheid in persoon of bij
gemachtigde mondeling bezwaren in te brengen in de
openbare zitting op dinsdag 21 augustus ten gemeen-
tehuize, welke om 10.00 uur aanvangt.

GEEN ONTGRONDINGSVERGUNNTNG
AAN DE HEER GRAASKAMP

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben besloten
de heer H. J. Graaskamp (Ruurloseweg 46 te Vorden)
geen ontgrondingsvergunning te verlenen voor een ter-
rein zuidelijk van de Ruurloseweg, noordelijk van de
spoorlijn Zutphen—Winterswijk en westelijk van de
Vordensebeek in de buurtschap Wientjesvoort te Vor-
den. Een plan tot stichting van een rekreatie-objekt
met visvijver ter grootte van twee hektare zal daar-
door niet gerealiseerd kunnen worden.

Bij hun beslissing hebben Gedeputeerde Staten onder
meer overwogen dat dit gebied een onderdeel is van
een hooggelegen landbouwes, die in kombinatie met
houtwallen, boskomplexen en verspreid liggende boer-
derijen karakteristiek voor de Achterhoek is. Verder
is volgens het kollege niet gebleken dat een rekreatie-
objekt op deze plaats in een behoefte voorziet. Er
wordt op gewezen dat er reeds drie kampeerterreinen
aanwezig zijn in de omgeving.
Gedeputeerde Staten vinden bovendien dat zandwin-
ning voor woning- en wegenbouw ook elders kan ge-
schieden.

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds. J. Veenendaal

10.00 uur ds. J. H. Jansen (Vorden)

HERVORMDE KERK KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur ds. J. Veenendaal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
9.30 uur ds. Joh. Kroeze van Hoogeveen

19.00 uur ds. B. J. W. Schelhaas van Enter

R.K. KERK VORDEN

zaterdagavond om 17.00 uur; zondag om 10.00 uur
(crèche); door de week woensdag om 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG

zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 8.00 en 10.00 -uur;
door de week dinsdag en donderdag om 8.00 uur, woensdag
om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon 05752-1255

s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30
en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts
van 9.00 tot 9.15 uur.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur
en de week daarna van 19.00 uur tot 7.00 uur
dokter J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg. Gallée-
straat, telefoon (05752) 1487

DIENSTREGELING APOTHEEK

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

MAATSCHAPPELIJK WERK

Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsis-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129;
donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1662
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
Hoofdleidster: zuster Leer. Spreekuur leidsters: gezinsver-
zorging mej. H. M. Lenselink; bejaardenhulp mevr. A.
Swart-Peereboom; maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 9.30 uur konsistoriekamer Gereformeerde kerk
Vorden, telefoon (05752) 2129

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel (05753) 1406,
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.

BEGRAFENTSDIENST

de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon (05752)
1346; b.g.g. '05750)2931

BRAND MELDEN

de melding van brand kan geschieden onder nummer (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het poli-
tieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Eijerkamp,
telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Has-
sink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE,
'krfè' STAND

GEBOREN: Reinhard Willem, zoon van J. W. Hishink en
G. J. Bosvelt; Albert Jan Hendrik, zoon van G. J. W. Zwe-
verink en A. H. Gosselink; Renske, dochter van O. Wempe
en H. Sanders; Ruth Irma Louise, dochter van B. A. M.
Klein Gunnewiek en H. A. M. ten Have.

ONDERTROUWD: W. C. Zweverink en I. B van der
Steen.

GEHUWD: G. J. Knoef en W. H. Mennink; W. A. M. van
Veen en R. Zweverink; P. Helleman en I. Br i l l .

OVERLEDEN: Theodora Arendina Lusink, 88 jaar, wedu-
we van J. Esselenbroek; Everdina Lammerdina Bast, 69 jaar.
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kent u ze nog, die centen-prijsjes
neem nu mee, onze toppers van toen

-

keukenstroop
BEKER VAN 500 GRAM

••••••••••••••••••••B

vlees en vleeswaren

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

HAMBURGERS
3 stuks

SLAVINKEN

3 stuks

MAGERE SPEKLAPPEN

500 gram

RUNDER STOOF-

LAPPEN 500 gram ...

MALSE RIBLAPPEN

500 gram

WIENER SNITZELS

100 gram

Ons bekende
SOEPPAKKET nu .

398

548

140

258
150 gram Hamworst 109

150 gram Boeren metworst 109

150 gram Snijworst 109

150 gram Zure Zult 79

250 gram Amsterd leverworst 99

• ̂ •••••••«••••••l

pakje
margarine

DE BEKENDE EUROKLUÏT

groente en f ruit

2 kroppen Sla

l kg geschrapte

krielaardappeleAvoor

Grote Komkommers

per stuk

Zomer Rode Kool

500 gram

iy2 kg Handappelen

voor

Heerlijke witte

druiven per kg

Pracht Bananen

per kilo

Dobbelman
Zeeppoeder

normaal 615, elders 575 Bij ons

525

••••••••••••••••••

pot
zachte zeep

DRIEHOEK

••••••••••••••••••••B

Van de

Roomboterkoek

voor

Heerlijke

Appeltaart

Minipuntjes

9 stuks

Krentebollen

5 stuks

Populair gesneden

wit of bruin .

Vernel
Wasverzachter

2 liters voor maar

259

Handig
PRULLE-
M AND JE

175
(Bij f 10,- boodschappen)

Van Slooten drop-

rollen nu 10 rolletjes...

Boon ijscups bruin of

wit, zak nu

Jan Hagel heerlijk

koekje per pak

Groot pak banket-

bakkerssprits voor ...

Roiebottelsiroop dub-

belflakon van 349 nu...

Fa toiletzeep

3 stukken nu

Plastik emmer

12 liter nu

Unox Kippesoep

blik nu

Sandeman Sherry

medium dry - pal e dry

Vruchtenhagel

pak 200 gram nu

Jonker Fris appelmoes

heel blik nu

2 blikjes

Ananas 'golf' nu

Herschi Sinas

liter nu

SLIJTERIJ
Bessenjenever van Wij-

nand Fokkink v.1080 v.

Legner

VIEUX

COGNAC Hennessy

van 20,75 voor

298

995

diepvriesprodukten

Bon Serva

10 vissticks voor

Chipolata pudding

van 198 voor maar ...

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Voor de vele blijken van
medeleven na het plotseling
overlijden van onze lieve
man, vader, opa en oom

GERBIT OOBTGIESEN
ondervonden, zeggen wij u
hartelijk dank

Fam. Oortgiesen
J. W. Wesselink

Vorden, augustus 1973
Ruurloseweg 113

Jonge konijnen te koop
Garrit Regelink
Hengeloseweg JL6 Vorden

Gevraagd werkster
voor l morgen in de week
van 8.30-U.30 uur
Brieven onder nr 19-1
buro Contact

Te koop oude en jonge
konijnen en hokken
Julianalaan 21 Vorden

Te koop 2 roodbonte
•dragende vaarzen
J. W. Krijt
Hecgken 5 Vorden

Gehuwde vrouw zoekt
kantoorwerk voor
morgen-uren
Brieven onder nr 19-2
buro Contact

Te koop prima
sport damesrijwiel
Prins Bernhardweg 8

Te koop Atag fornuis met
oven ± 5 jaar oud
in prima staat f 150,-
Tel. 1991 na 19.00 uur

Te koop een dames
bromfiets Berini en een
aanhanger voor auto
H. J. Tiessink, Vorden
Deldensebroekweg 5

Gratis af te halen
jong hondje
A. Dimmendaal
Ruurloseweg 102

Te koop g.o.h.
bromfiets Mobylette
Mej. G. Bloemendaal
't Zelledijk 3 Tel. 6758

WERF/
Verf waar u zo feilloos
mee schildert, ook al
hebt u 't nooit eerder
gedaan. Uw verfhande-
laar hééft Juweel verf l
Vraag ook naar die
leuke ballonnen en
kleurbladen voor de
kleintjesl

Schildersbedrijf

J. M. Uiferweerd
Meester Schilder N.S.S.

Ruurloseweg 35 - Vorden

Verhuur
gelegenheldskledlng voor
heren, in zwart en gry*

GEBR. WTLLEM8
kleermakertj, Rozen.
hoflaan l, Zutphen
telefoon 2264

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

ALLE KLEUREN
AUTOLAK
(plm. 14000 kleuren)
ook in kleine verpak-
king.

Schildersbedrijf - Verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Vorden
Telefoon 05752-1567

Tijdschriften
Pocket»
Modeblad nn
Auto- en hobby blad en
Radio, en TV-bladen

D. BOERSM4
Dorpsstraat 6 - Vorden

rawwwwawwMAr^^

BERT MAKKINK
en
JOKE BKUMER

geven u mede namens hun ouders, kennis van
hun voornemen op woensdag 15 aug. 1973
in het huwelijk te treden

Het burgerlijk huwelijk zal voltrokken wor-
den om 11.30 uur in het gemeentehuis te
Vorden

Kerkelijke inzegening om 15.00 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Vorden door de weieer-
waarde heer ds J. C. Krajenbrink

Warnsveld, Ooyerhoekseweg 9a
Vorden, Schuttestraat 18
Augustus 1973

Toekomstig adres: Oranjelaan 22, Warnsveld

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

Voor tapijt
naar

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

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.'
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Grasschaar

Met zware gesmede messen met tan-
ding om ook als harkje te gebruiken
Van f 11,50 voor

f 8,65
GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

AUTOBEDRIJF

TRAGTER
Zutphensew. 95 Vorden Tel. 1256 SIMCA

SCHILDERS
GEVRAAGD

Goed loon

egelink's
SCHILDERSBEDRIJF

Raadhuisstraat 40 - Tel. 05753-1655 - Hengelo G

Weer uit voorraad de nieuwste

Type 441 'De Luxe' met 1000 toeren centrifugegang fluisterende werking)

f 1967,-
Tevens diverse andere typen
Miele Waeautomaten - Wasdrogers - Vaatwassers - Stofzuigers
alles met aantrekkelijke kortingen

Erkende Miele fabrieks service
dit betekent voor u snelle en voordelige service

MIELE
Er is geen betere!

WINTERS
SPALSTRAAT 8-10 — HENGELO GLD — TEL. 05762-1280

HENGE LO (GLD)

12 augustus

THE EVENING STARS

3bars vol gezelligheid

Deze week kunt u profiteren

van vele aanbiedingen bij

REMMERS
SUPERMARKT

Behalve de reklame

in onze NU-krant,

alleen deze week:
100 KLEENEX TISSUES geen 135 maar
HAARVERSTEVIGER van 125 voor
KLEURVERSTEVIGER van 145 voor
MOEZELWLJN normaal 495 nu ................................................... 845
CLOSE-UP TANDPASTA geen 235 maar .................................... 150
PRODENT TANDPASTA 3 halen ................................. 2 BETALEN !
HAARVERZORGINGS- en andere artikelen op onze Rolly-standaard:
20 PROCENT KORTING!

93
89
08

7 schoonmaakprodukten VIGOR en SILEX van 245 voor
ALKOHOLVRLJE LIKEUR van 155 voor
SCHENKTUITEN 2 stuks van 195 voor ..

1)8
98
98

AMBER COSMETICA:
BAD EN DOUCHESCHUIM 2 flessen geen 595 maar 298
BODYLOTION of SHAMPOO 2 flessen geen 650 maar , 298
KINDERSHAMPOO l fles geen 350 maar 125

Alle KAARSEN voor HALVE PRIJS
Bebi-Best ZUIGFLESSEN van 134 voor 99
HOESTSIROOP van 295 voor 220

Zie verdere reklame van o.a. koffie en hagelslag in onze supermarkt

Tot ziens bij:

REMMERS
SUPERMARKT
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

U kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

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

AFWEZIG wegens

vakantie
van 13 aug. tot en met 23 aug.

Advertentieburo te Slaa
Schoolstraat 11 - Vorden

KNALLERS! GEMS-WINKEL
ORIGINELE

ENGELSE KOP EN SCHOTEL

ONDER GLAZUUR
IDIOOT GOEDKOOPI

BORDEN
DIEP-PLAT-DESSERT

SLECHTS 1.-

NEST SCHALEN

KRISTALGLAS
schitterend handgeslepen

Koekdoos

Suikerschaaltja

Ratelen kop en schotels
uit Bohemen

V I L L E R O Y & B O C H

koffie-kop en schotel
normale prijs 3.95



JANSEN Smidsstraat 2 - Telefoon 2308
VOOR GEZELLIG WINKELEN!

Kassakoopje MARS 3 stuks van 120 voor f 0,98
VLEES vers van het mes

uit onze keurslagerij
IKEURSIAGER

'n goeie v/ctger

Magere riblappen
500 gram voor

Doorr. runderlappen
500 gram voor

Gehakt kant en klaar
3 ballen voor .

Tartaartjes

Wiener snitzel
(BO7LRMALS) 100 gram

Vrijdag en zaterdag

Verse nasi en bami
(uit eigen keuken) 500 gram

woensdag Gehaktdag
KWALITEITS GEHAKT met gratis kruiden 500 grom

vrijdag Verse Worst
(heerlijk gekruid) 500 gram voor

f5,

f4,88
f 1,50
f2,70
f 1,40

11,98

f 2,50
f2,98

UIT ONZE ZUIVELAFDELING

Magere melk
hele liter voor

liter van 154 voor

Magere vanille vla
(DOMO) hele liter voor

Magere chocolade vla
(DOMO) hele liter voor

f 0,49

f 1,29

f 0,89

f 0,89
GROENTEN EN FRUIT dagelijks vers

Import perziken ca 1 kg . f 1,88
Tomaten 1 kg f 0,98
Komkommer per stuk . . f 0,38
Wegens enorm sukses gaan we deze week door met:

Aardappelen Z aka2y2kg . f 0,89
Aardappelen zak a s kg . f 1,75

Prachtige bos GLADIOLEN voor maar f 1,65
FIJNE VLEESWAREN

uit eigen worstmakerij

150 gram BOEREN METWORST

150 gram TONGEWORST

150 gram GEBRADEN GEHAKT

Hele gedr. BOEREN METWORST per stuk

150 gram SAKS. LEVERWORST

altijd lekker vers!

0,88

0,98

0,98

2,25

0,88

750 gram spinazie
geen 145, geen 129, bij ons

10 stuks vissticks
van 225 voor f 1,98

REUZE PAK SUNIL
van 290 voor 260, bij ons

YIVO PILS 0,3 LITER
per krat a 24 fl. van 864 voor...

H.H. KERSEN JAM
Azet

SMITH POM TIPS

HAK RODE BIETEN Z.Z.
3/4 pot nu voor

f 1,98
f6,95

f 0,98
f 0,69
f 1,19

HERO SINAS
hele liter van 115 voor

LIMONADE SIROOP
diverse smaken van 119 nu

HONIG KRUIDENBUILTJES
vlees en kip per pakje

CANDIDE KOFFIEMELK
litersf les

DATO
reuze pak

f 079%^B f \J

f 0,99
f 0,98

f 1,75
f 2,69

KOELEMAN AUGURKEN
3/4 liter van 165 voor

Exra grote bus Sunsilk HAAR-
SPRAY nu tijdelijk van 595 voor

PLASTIK ZAK RADIO N
aeen 545 of 498. bii ons

NOBO KLAVERTJE VIER
per pak

KNIEKOUSJES
per paar nu

f 1,29

f 3,95

f3,98

f 0,99
f3,35

Ook zijn wij ruim gesorteerd in dieet- en reformartikelen Aanbiedingen geldig t.m. 13 aug.
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De damsport in
Vorden leeft!
„Wanneer je in een gemeente als Vorden op een gegeven
moment een goede jeugdafdeling hebt, dan valt het echt niet
mee om een dergelijke groep spelers bijeen te houden. Om
de doodeenvoudige reden dat de jongelui (omdat een platte-
landsgemeente dikwijls weinig toekomstmogelijkheden biedt)
elders hun studie voltooien of hun werkkring vinden."
Aan het woord is de 23-jarige onderwijzer Ab Wassink on-
der wiens leiding het aspirantenteam van de Vordensc dam-
club DCV onlangs kampioen van Nederland is geworden.
Hij weet waar hij over praat want ieder nieuw seizoen kost
het moeite de jeugdgroep bijeen te houden. Nu heeft de
Vordense damclub altijd al een florerende jeugdafdeling ge-
had met vele ups en downs. Destijds o.l.v. de heer H. Wan-
sink bereikte men de tweede plaats bij het Gelders kam-
pioenschap. Door gebrek aan leiders moest de jeugdafdeling
in 1966 worden „opgedoekt". In 1970 zette Wim Wassink
(een broer van de huidige leider) de „zaak" weer op poten.
Ab hielp zijn broer en nam geleidelijk aan de leiding over.
Momenteel heeft DCV 45 jeugdleden.

ZELFBEWUSTER WORDEN
„Leider zijn van een jeugdafdeling is ontzettend fijn. Be-
halve het bijhouden van standen, organiseren van wedstrij-
den etc., heb je ontzettend veel kontakt met de ouders. Hoe
vaak gebeurt het niet dat een jongen niet meer mag spelen.
Eerst de studie, zeggen de ouders. Vaak is er d.m.v. een
gesprek een oplossing te vinden", aldus Ab Wassink.
„Wil de jeugd wat bereiken in de dammerij dan dienen er
veel, zeer veel wedstrijden gespeeld te worden. De jongens
komen in een andere omgeving, worden zelfbewuster en gaan
„brutaler" spelen. Volgens mij heeft ons aspirantenteam
het daardoor zover geschopt. Vanzelfsprekend moet er wel
talent aanwezig zijn."
De eerste stap op weg naar het kampioenschap van Neder-
land was het kampioenschap van het d is t r ik t oost. Bij het
kampioenschap van Gelderland werd Vorden tweede. Via
rayonwedstrijden kwam men uiteindelijk in de finale met
het bekende resultaat. „Natuurlijk werd er in die periode
stevig getraind, waarbij Ab en Wim Wassink (laatstgenoem-
de geeft de jeugd op de clubavonden samen met de heer
H. Wansink technische adviezen) de jongens allerhande
„standen" en rubriekjes voorschotelden.

DAMMEN OP LESROOSTER
„Nu moet men niet denken dat het aspirantenteam bestaat
uit een stel rustige en geen kattekwaad uithalend groepje
jongens. Verre van dat, het zijn echte lolmakers. In Utrecht
bij de rayonwedstrijden waren we de jongens op een gegeven
moment zelfs kwijt. Plotseling een gelach, daar stonden de
heren bovenop een flatgebouw. Mede door deze vrij ont-
spannen sfeer is het ons gelukt om kampioen van Neder-
land te worden", aldus Ab Wassink.
,.Het beoefenen van de damsport vind ik voor jongelui zeer
belangrijk. Ze leren denken, tegenslagen te overwinnen. Tn
onderwijskringen beseft men langzamerhand de waarde van
het dammen. In Wageningen bv. staat dammen op het les-
roostcr. Wil men bij de L.O.I. een kursus dammen volgen
dan bli jkt deze kursus onder „kulturele ontwikkeling" te
vallen".

SPONSOR GEZOCHT
Wie Ab Wassink zo over „zijn jeugd" en de damsport hoort
praten, kan zich niet voorstellen dat hij momenteel met
enorme problemen worstelt. Deze problemen liggen op het
financiële vlak. De clubavonden van DCV worden nl. ge-
houden in het Jeugdcentrum. Gezien de vr i j hoge huur voor
een damclub een kostbare geschiedenis. (De gemeentelijke
subsidie en de opbrengst van de kontributie wordt vrijwel
opgesoupeerd door materiaalkosten, reiskosten, bondskosten
etc.)
„Wij zoeken al een hele tijd naar een manier om aan geld
en om aan een ander clublokaal te komen. Een sponsor zou
een ideale oplossing zijn", aldus Ab Wassink voor wie het
te hopen is dat zijn wens in vervulling gaat. Het zou jam-
.ner zijn dat door financiële problemen de damclub DCV
op een gegeven moment afstand zou moeten doen van haar
ro „rijk" getalenteerde jeugdafdeling.

Dorpscentrum
Wij ontvingen deze week een ingezonden stuk betreffende
het Dorpscentrum voor plaatsing in Contact, echter zonder
naamvermelding onder het artikel. Wij nemen dit nog niet
op en willen afwachten tot de plenaire vergadering is ge-

houden op 16 augustus. Daar kan men meespreken en mee-
denken. Vooraf suggesties in negatieve zin nemen wij niet
op. Wij weten toch allemaal dat er iets moet gebeuren in
Vorden en dat het niet weer te klein aangepakt moet wor-
den. Gezamenlijk de schouders er onder, dan kan men wat
bereiken. Laat op deze vergadering uw stem horen of ga
eens praten bij de kommissie, welke leden wij hieronder
nogmaals plaatsen. U bent er van harte welkom.

De redaktie.
A. Berenpas, Ruurloseweg 71, Jong Gelre
J. Bosch, De Rongerd 19, sektie kuituur (Nut)
N. J. Edens, Dorpsstraat 5, de medische groep
(o.a. Groene Kruis)
J. F. Geerken, Vogelbosje 8, het Jeugdcentrum
J. W. M. Gerritsen, Beatrixlaan 16, namens B & W
Mevr. S. M. Koers-van Ginkel, Ruurloseweg 49,
sektie gezinszorg
W. A. Kok, Het Vaarwerk 3, namens de Geref. kerk
Ds. J. C. Krajenbrink, Ruurloseweg 19, namens de
Raad van Kerken
K. F. Meenink, Stationsweg 33, de Jeugdsociëteit
Mevr. H. Pelgrum, Lindese Enkweg l, Bond van
Plattelandsvrouwen
L. Schoolderman, Raadhuisstraat 24, de Vordense
Winkeliers vereniging
Mevr. N. Sikkens, Mispelkampdijk 48, namens de
gezamenlijke sportverenigingen
G. H. Slagman, Almenseweg 38, de gezamenlijke
vakbonden
W. Spanhaak, Hilverinkweg 2, jeugd/maatschappelijk werk
Mr A. J. te Veldhuis, Mispelkampdijk 28, voorl. sekretaris
Mr R. A. van den Wall Bake, huize „'t Kiefskamp"
namens de gemeenteraad
A. J. Zeevalkink, Schoolstraat 17, de sektie onderwijs

INGEZONDEN (buiten verantwoording van de redaktie)
Nadat jarenlang de opbouw van de samenleving in het
dorpsleven voor de bevolking van Vorden aan de orde
kwam, is er nu gelegenheid om op 16 augustus a.s. mee te
denken en te spreken. Door de bundeling van aktiviteiten
met de nodige kapaciteiten streeft men er naar om het ge-
bouw op vrijwilligersbasis te realiseren. De mogelijkheid
bestaat om eventueel met behulp van enquêtes tot goede
resultaten te komen.

Diverse (buurtschappen (Delden, Medler) hebben inmiddels
goede akkomodaties. We hebben ons wel eens afgevraagd
waarom het in de weekeinden in Vorden soms zo stil was.
Vaak was de jeugd dan elders. Is er voldoende ontspannings-
mogelijkheid en gebrek aan akkomodatie? Begrijpelijk is het
dat door de modernisering van de maatschappij de levens-
wijze ook sterk veranderd is. Het heeft soms te maken met
leeftijdssituaties en aanpassingsmoeilijkheden. Laten we de
handen ineen slaan en trachten elkaar meer te benaderen.
Dit kan ook ten aanzien van de financiering van het gebouw
belangrijk zijn. Gewenst is het om zoveel mogelijk spanning
en kr i t iek te vermijden. Laa^onze gedachte zijn: schenk
vreugde aan de samenleving l^net dorpsleven door mede-
werking aan de bouw. Door eendracht zijn we sterk, het is
in het belang van de Vordense burgerij!
Het is te hopen dat het Dorpscentrum kan worden gereali-
seerd en zodoende vele verenigingen, groepen, etc. in de
toekomst van deze gclegenhei^^bruik kunnen maken.

Namens de NKV-ccnffale, H. Steenbreker. Vorden.

(Advertentie)

Vordens
Mannenkoor

Het concert op donderdag 16 augustus ré we-
gens omstandigheden tot een nader te bepalen
datum

afgelast!

Waterpolo
Het dames- en herenteam van de polovereniging Vorden
nam afgelopen weekend deel aan een tweedaags waterpolo-
toernooi in Winterswijk dat werd georganiseerd door WWV.
De heren kwamen tot de volgende resultaten: Vorden—Ze-
genwerp 2—3; Vorden—BZ & PC 9—2; Vorden—Lochem
l—1; Vorden—Livo O—9; Vorden—Nautilus 4—1.
De dames mochten het zoet der overwinning niet smaken.
Zij kwamen tot de volgende uitslagen: Vorden—Zeester
4—7; NZC—Vorden 5—1; Vorden—de Mors O—4; Lochem
—Vorden 2—1.

raWWWUWW^^

Prinses

Irene
34 jaar

H.K.H, prinses Irene vierde op
zondag 5 augustus haar 34e ver-
jaardag.

Wij wensen de prinses, die nog
steeds vecht voor de rechten
van haar man op de Spaanse
troon, veel goeds toe.

Het gaat in elk geval prima met
de tweeling waarvan zij dit jaar
is bevallen. En dit is toch boven
alles het beste wat een jonge
moeder zich kan wensen.

Mannenkoor in nieuwe kostuums

„Ik kan me niet herinneren ooit een dergelijk enthousiast
stel zangers in Vorden te hebben meegemaakt. Op repetitie-
avonden zijn praktisch alle leden aanwezig. Dat tekent toch
wel de sfeer die er hier momenteel heerst", aldus vertelde
ons een niet van ophouden wetende ere-voorzitter van het
Vordens Mannenkoor, de heer A. Bieldeiman.
Een paar jaar geleden zag het er allemaal niet zo rooskleu-
rig uit met het koor. Het ledental schommelde rond de 20.
Sinds echter de heer Nijhof uit Zutphen met jeugdig elan
de dirigeerstok hanteert ging het crescendo met het mannen-
koor. Momenteel heeft men ruim 40 leden. „Toch kunnen
we nog best versterking gebruiken. Men hoeft zelfs niet
eens goed te kunnen zingen. Door samenzang kan men zin-
gen", aldus de vuistregel van de heer Bielderman.
Op dit moment ziet het Vordens Mannenkoor reikhalzend
uit naar 4 september. Op die dag zal nl. ter gelegenheid van
het jubileum van koningin Juliana een concert worden ge-
geven in de Ned. Herv. kerk. Het mannenkoor zal zich die
avond voor het eerst presenteren in de nieuwe zwarte kos-
tuums met wit overhemd en geel-zwarte das (de kleur van
de gemeente Vorden). Dat de leden er heel wat voor over
hebben, bewijst wel het feit dat ieder lid zijn eigen kostuum
heeft betaald.

Het Vordens Mannenkoor is in 1936 ontstaan uit het Empo's
Mannenkoor. Vandaar dat de heer H. Emsbroek nog steeds
beschermheer is. In het koor, met overwegend jonge leden,
zingen de mannen van het eerste uur t.w. de heren K. Spie-
gelenberg en D. de Boer nog steeds dapper hun par t i j t je
mee. Het koor dat éénmaal per week repeteert, komt uit in
de ere-afdeling (op één na de hoogste afdeling in ons land).
Behalve de jaarlijkse deelname aan een concours heeft men
plm. driemaal per jaar een kontaktavond met koren uit Zut-
phen, Goor, Doetinchem, Doesburg, etc. Een leuke bijzon-
derheid is dat burgerheester Van Arkel in zijn 26 Vordense
jaren op twee na alle in Vorden gehouden kontaktavonden
heeft bijgewoond.
Ook geeft het koor regelmatig concerten voor bejaardencen-
tra, verpleeginrichtingen, waarbij niet mag worden vergeten
de traditionele kerstconcerten samen met het Vordens Da-
meskoor.
Het bestuur bestaat momenteel uit L. B. M. Westerhof voor-
zitter; H. Bloemendaal sekretaris; A. van Zuilekom penning-
meester; K. Spiegelenberg; A. Bijenhof; L. Eykelkamp en
ere-voorzitter A. Bielderman. Mannen die het koor willen
komen versterken, zullen door bovengenoemde heren met
open armen worden ontvangen.

Echtpaar Hengeve/d-
Vosse/man 50 jaar gehuwd
Het echtpaar Hengeveld-Vosselman
Pr. Margrietlaan 29 te Vorden :s op
11 augustus 50 jaar gehuwd. Het paar
heeft l kind, 4 kleinkinderen en l
achterkleinkind. Zij hebben altijd ge-
woond op de plaats waar Supermarkt
Jansen nu is gevestigd. De bruidegom
heeft 26 jaar als chauffeur gewerkt
bij Gosselink; de laatste 20 jaar voor
zijn pensionering als chauffeur bij de
Coop. Zuivelfabriek te Vorden. Tuinie-
ren is zijn grote liefhebberij.

Voetbal
Het eerste elftal van de voetbalvereniging Vorden speelde
zondag een oefenwedstrijd tegen Zutphen 1. Voor de rust
hadden de bezoekers reeds een veldmeerderheid. De Vor-
dense achterhoede slaagde er echter in om de schade tot
slechts een doelpunt te beperken. Tn de tweede helft liep het
bij de bezoekers beter. De thuisclub daarentegen kwam aan-
vallend mankracht tekort. Speciaal in het laatste kwartier
ging ook de konditie een woordje meespreken, waardoor
de Zutphenaren toch nog met een O—5 overwinning huis-
waarts konden gaan. Het tweede elftal van Vorden speelde
tegen Zutphen 2 en verloor met 8—1.
Vorden 1 afdeling zaterdag speelde een oefenwedstrijd tegen
Zelos 2. Vorden nam door doelpunten van Heyink en
Sloetjes een 2—O voorsprong. Zelos kwam toen opzetten
doch Wentink en doelman Haverkamp hielden de zaak knap
gesloten, hoewel het vlak voor rust toch 2—l werd. In de
tweede helft bracht Sloetjes de eindstand uit een strafschop
op 3—1.
Het vijfde elftal van Vorden nam deel aan een internationaal
veteranentoernooi in Groenlo, dat werd georganiseerd door
de scheidsrechtersveren. Winterswijk. Vorden kwam tot de
volgende resultaten: Vorden—Rekken 3—0; Vorden—Lo-
chem O—0; Vorden—Rietmolen O—0; Vorden—Longa O—0;
Vorden—Arminia Gronau l—0. Vorden bleef derhalve on-
geslagen en behaalde in haar poule met 7 punten uit vijf
wedstrijden een tweede plaats achter winnaar Rietmolen.
Zaterdagmiddag zal op het Gemeentelijk Sportterrein een
internationale voetbalwedstrijd plaats vinden. Een veteranen-
elftal van Vorden (in de kompetitie uitkomend onder de
naam Vorden 5) zal die middag nl. spelen tegen Sus Nette
uit Dortmund. Het is voor de tweede maal dat deze Duitse
ploeg met enkele zeer goede spelers in Vorden komt spelen.
Vorig jaar is Vorden in Duitsland te gast geweest, aan welk
uitstapje men nog zeer prettige herinneringen bewaard.

Moeten uw foto's
vakwerk zrjn ?

Dan uw reportages en bruidsfoto's
van

Foto Dolphijn
Centrum . Vorden - Tel. 05752-1313

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

Brood
VAN DE WARME BAKKER

VOLOP VOORRADIG
RUIM GESORTEERD

Kom es an!

A. G.
Burg. Galléestraat 46 - Vorden - Telefoon 1877

9 aug. Dameskoor in 't Wapen van Vorden
11 aug. Bal voor gehuwden in 't Wapen van 't Med-

ler gebr. Eykelkamp
11 aug. Veekeuring te Wildenborch
11 aug. Prov. sportdag Jong Gelre in Terborg
13 aug. Veebeoordelingswedstrijd Jong Gelre
16 aug. Plenaire vergadering Dorpscentrum in het

Jeugdcentrum
25 aug. Beatleest op de IJssel Jong Gelre
30 aug. Oranjefeest Medlertol
31 aug. Oranjefeest Medlertol

l sept. Oranjefeest Medlertol
15 sept. Trekkerbehendigheidswedstrijden Jong Gelre
19 sept. Voordrachtprogramma Jong Gelre



Van 13 t.m. 19 augustus

Tentoonstelling
Jacques Benoit
(J. Bayer)

Aquarellen, gouaches, olieverven, tekeningen,
etsen, monotypen

Nieuwstad 9 - Yorden

Dagelijks geopend van 10 tot 12 uur en van
3 tot 6 uur. Zondagmiddag 19 aug. van 2 tot 5 uur

Voor
Zeiljacks, Poncho's,
Fietscapes,
Regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water- en wind-
dicht, flzersterk, gelaste naden

NAAR:

WAPEN- EN SPORTHANDEL

tteeds doeltnffindl

Zutphenseweg . Vorden - Tel. 1272

«VWVWWWWWW^^

ZATERDAG 11 AUGUSTUS

BAL
voor gehuwden en
verloofden
Muziek: 'The Moodchers'

aanvang 19.30 uur

Café-restaurant

't Wapen van 't Medler
Fa Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114 Vorden

Fa Booltink
KONSTRUKTIEBEDRIJF - STEENDEREN

Vraagt met spoed

ENIGE BANKWERKERS/

LASSERS
die willen werken in een modern
bedrijf tussen jonge vlotte mensen

Heeft u interesse?

Bel dan 05755-229 voor 't maken van een afspraak

Voetbal ver. Vorden

TOTO
Start 12 aug. 1973

5 extra prijzen

onder andere buitenlandse reis!

In een makkelijk gezin met 5 kin-
deren van 3 tot 13 jaar zoeken wij
met ingang van l augustus een

HULP IN DE

HUISHOUDING
Onze gedachten gaan uit naar
iemand die zelfstandig kan werken*
en de volgende werktijden tot haar
beschikking heeft:

5 dagen van 8.30 tot 12.00 uur
of een jong meisje dat graag de hele
dag bezig wil zijn met werken en de
kinderen. In beide gevallen zijn de
werktijden eventueel nader overeen
te komen.

Graag maken wij met u een afspraak om u nader
over deze goed gehonoreerde werkzaamheden in
te lichten

FAM. BOSBOOM
„'t Elshof" Zutphenseweg 36 - Tel. 05752-2091

Gevraagd voor spoedige indienst-
treding

Jonge okkurote

medewerkster
met diploma typen

Na inwerkperiode zelfstandig werk

Heeft u interesse? Kom even langs
in de ochtenduren of bel 1213

Fa J. v. Snellenberg en Zn
Insulindelaan 6 - Vorden

PROFIJT
AANBIEDING

mef vele pluspunten
en lage prijzen.'
Inhoud 145 liter f 440,-
Inhoud 200 liter f 450,-
Inhoud 220 liter f 530,-
Inhoud 260 liter f 570,-
Inhoud 300 liter f 615,-
Inhoud 380 liter f 675,-
Bij de prijs inbegrepen: één maand,
de btw, volledige garantie, gratis
thuisbezorgd. Schakeling voor be-
waartemperatuur en snel vriezen
VOOR VRIEZEN EN KOELEN

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Wegens verbouwing en vernieuwing
van onze zaak, hebben wij vanaf 13
augustus de

worstmaforij
als

noodwinkel
ingericht.

Ook hier hoperrwy u prettig te
bedienen! TOT ZIENS!

Slagerij J. Krijt
Dorpsstraat 32 - Vorden - Telefoon 05752-1470

Voor uw
matrassen naar

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

GROTE KEUS IN

schooltassen
l, 2 en 3 vaks met voorzakken en
riem. Uitgevoerd in ECHT leer (ook
het binnenwerk!)

Ook voor regenkleding hét juiste adres

WONINGINRICHTING - LEDERWAREN

B. Lammers
Burg. Galléestraat 32 - Vorden - Telefoon 1421

Tast toe
van dat

HEERLIJKE BROOD
van uw warme bakker

Telefoon 1384

Te koop
nieuwe aardappelen
H. J. Jimmink
Gulik 4 - Vorden

Te koop meisjesfiets 24x1%
J. Besselink, 't Elshof
Kranenburg Bergkapweg 2

VOOR-OtUW

£0*6
^P'vipniMfiKLEDING

Zutphenaewejf - Vorden

eed, iotltreffend'

Wapen- en sporthandal

Zangles ?
ELLEN DE WAARD-
STROINK, dlpl. Amster-
dams Conservatorium

Beatrixlaan 12
Telefoon 2049

Ook piano/essen
voor beginners
Gevraagd:

klokken, oude munten,
kabinetten, kasten, kisten
tafels en schilderijen
oude geweren, kralen-
snoeren, tegels, zolder-
opruimingen, voorwerpen
van koper, tin, goud
en zilver

„De Panne"
Borkeld 46a, Holten
Telefoon 05483-2418

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders
Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

Wekelijks te koop ge
zware stierkalveren
voor onze mestereen
WIM HEUSINKVELD
Hengelo G . Tel. 05753-1728

Verkrijgbaar bij:

Schoolderman
Raadhuisstraat

Te koop
hooi- of kuilgras
G. J. Onstenk
Holskampweg 5 Vorden

Gevraagd een schoonmaak-
ster voor ± 3 uur per week
dag en tijd zelf te bepalen
Confectiebedrijf Lammers
Raadhuisstraat 18

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

f7,-
500 gram RUNDERLAPPEN f 3,98

l kg voor

500 gram RIBLAPPEN f 5,88

l kg voor

BIEPLAPPEN

500 gram ..

HAMBURGERS

3 stuks

GELD:RSE SCHIJVEN
3 stuks

ALPEN SNITZELS

3 stuks

f 11,-

f 5,98

f 1,78

f 1,78

f 2,25

Voor de boterham
100 gram HAM 95

100 gram BOERENMETWORST 85

100 grom PEKELVLEES 95

250 gram KOOKWORST 140

RUND- EN VAR.KENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad 14 - Vorden

Centrale Organisatie voor Veeafzet en Vleesverwerking

BORCULO - PARALLELWEG 21

Op korte termijn kunnen wij weer

JONGE MANNEN
plaatsen in onze afd. Slachterij en Snijai'dcling

Een speciale opleiding is er niet voor nodig. In de
eerste weken wordt onder leiding van een in-
strukteur de aanzet gegeven voor het kunnen
meedoen in een van genoemde afdelingen

De beloning voor jeugdigen is max. netto per
week (dat is wat je in handen krijgt):
15 jaar - f 86, -
16 jaar - f 92,—-
17 jaar - f 99,-
(of f 119,— indien niet
meer partieel leerplichtig)

18 jaar - f i:
19 jaar - f 150,—
20 jaar - f 161,
21 jaar - f 179,

Ook is het voor jongens van 15-17 jaar mogelijk
om deel te nemen aan de opleiding tot produktie-
vakman in de vleeswarenindustrie. Dit is een op.
leiding ingevolge het leerlingenstelsel. Tijdens de
opleiding is de beloning gelijk aan de beloningen
hierboven genoemd.

Voor een gesprekje kan men altijd terecht bij het
bedrijf, al is het beter om even telefonisch een af-
spraakje te maken. Ons telefoonnummer is:
05457-1241 . 's avonds 05457-2177

Te koop
boerenkoolplanten
D. Klein Geltink, Vorden
'Klein Garmel' Schuttestr. l

Te koop Dafodil
goed lopend
G. J. ten Bokkel
Beunkstege l Vorden

Gevraagd als opvang voor
de kinderen: zelfstandige
hulp
Mevrouw de Waard
Beatrixlaan 12 Vorden
Tel. 2049 na 19.00 uur

Voor of uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

Bezoekt de vergadering op
16 augustus (Dorpscentrum)

in het Jeugdcentrum, Vorden

Weefcendaanbiedffig
Gedess.

badstofsokken
in maten 38-45

3 paar f 6,50

In kindermaten
3 paar f 5,50

UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Wegens vakantie

gesloten
van 13 t.m. 25 augustus

A. J. LETTINK
Smederij - Nieuwstad 16 - Telefoon 1544


