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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Verjaardag
Prins Claus
De verjaardag van z.k.h. prins Claus zal dit
jaar worden overschaduwd door het 25-jarig
regeringsjubileum van koningin Juliana. Toch
willen wij ook hem niet vergeten. Want is er
een man denkbaar, die met meer takt en meer
plichtsgevoel de sympathie van het Nederland-
se volk heeft gewonnen dan hij.
Een van de donkerste momenten tijdens de
ambtsperiode van onze koningin was dat, toen
uit bepaalde kringen binnen ons volk afkeu-
rende kreten opklonken bij het bekend worden
van de verloving van prinses Beatrix met de
heer Claus von Amsberg. Meteen al heeft ko-
n ing in Juliana ons laten weten dat zij volledig
vertrouwen had in de aanstaande echtgenoot
van haar oudste dochter. Voor de radio zei ze
eenvoudig: „Het is goed".
Dat prins Claus dit vertrouwen volkomen
waardig blijkt te zijn moet ons allen een ge-
voel van voldoening geven. Het is immers een
zeer belangrijke en zware taak die hij op zijn
schouders genomen heeft.
In alle eenvoud - de eenvoud die de andere le-
den van het Huis van Oranje ook zo kenmerkt -
kwijt hij zich van deze taak, terwijl hij tevens
een goed echtgenoot en vader blijkt te zijn.
Wij wensen hem temidden van zijn gezin een
prettige verjaardag op 6 september.

(Nadruk verboden)

Dorpscentrum
Van de heren Doorenbosch en v. d. Lely van de Stichting
Gelderland voor Maatschappelijk Werk vernamen wij één
dezer dagen dat reeds vele verenigingen en groeperingen heb
ben meegewerkt aan de enquête ter bepaling van de behoefte
aan een Dorpscentrum in Vorden.
Veelvuldig hebben wij de laatste weken die medewerking ook
gepropageerd. U weet immers: voordat je gaat bouwen, moet
je precies weten wat je gaat bouwen en of het bouwwerk
ook zal worden gebruikt. Vandaar (nogmaals) het zeer grote
belang van de enquête: de resultaten hiervan bepalen, of er
voldoende animo is voor een Dorpscentrum, welke ruimten
er in zo'n centrum dienen te komen en of het verenigingsle-
ven en de overige burgerij inderdaad voor hun aktiviteiten
naar dat centrum zullen gaan.
In verband met het bovenstaande doen wij nogmaals een
beroep op de georganiseerde en de ongeorganiseerde burgerij
om vóór 8 september a.s. het enquêteformulier in te vullen
en te verzenden naar:
de Stichting Gelderland voor Maatschappelijk Werk, Kan-
toorgebouw Heuvelink, Boulevard Heuvelink 2, Arnhem.
De oprichting van een Dorpscentrum van, voor en door de

Vordensc bevolking valt of staat - we hebben het al vaak ge-
steld - met de medewerking van diezelfde bevolking. Daar-
om, verstuur het ingevulde enquêteformulier, en de eerste
belangrijke fase van het projekt Dorpscentrum zal een suk-
ses zijn.
Uiteraard zullen wij u, zodra gegevens van de enquête be-
kend zijn, hiervan op de hoogte stellen.

De initiatiefkommissie.

Nuts flortÈia
Voor de 48e keer wordt door Nutsfloralia op 14 en 15 sep-
tember a.s. een bloemententoonstelling georganiseerd. Hier-
aan zijn altijd wedstrijden verbonden. Iedereen kan hieraan
deelnemen, door eigen gekwee^Bbloemen of planten, eigen-
gemaakte bloemstukjes, vazen offantasiestukjes in te zenden.
Ook voor de kinderen zijn er leuke wedstrijden. Van de deel-
neemsters aan de bloemschikkursus verwachten wij ook vele
mooie inzendingen.
Natuurlijk zien wij ook weer graag vele van de uitgereikte
stekplanten terug. Laten wij zeggen: tot ziens op de Nutsflo-
ralia, het is de moeite waard. Nadere gegevens omtrent de
wedstrijden vindt u elders in dit blad.

Programma
Koninginnefeest
Zoals u reeds hebt vernomen worden er op deze dag allerlei
spelletjes en spelen voor de schoolkinderen georganiseerd.
Graag willen wij de ouders van de kleuters, die via de kleu-
terschool een uitnodiging voor de zgn. kinderkermis hebben
gekregen, nog even op de tijden wijzen. Aan de kleuters van
elke kleuterschool is een verblijf op de kermis van plm. drie
kwartier toegewezen. Zouden alle kinderen tegelijk komen,
dan is het geheel niet te overzien. De tijden zijn als volgt:

Kleuterschool De Timpe en de kleuterschool uit Kranen-
burg van 9.30 tot 10.15 uur.
Kleuterschool Het Kwetternest van 10.15 tot 11.00 uur.
Kleuterschool De Springplank van 11.00 tot 11.45 uur.
Kleuterschool De Kroezestulp van 11.45 tot 12.30 uur.
Wilt u zich, als het enigszins mogelijk is, aan deze tijden
houden?

Wat betreft de lampionoptocht, is het aanvangsuur gewijzigd.
In het programma van vorige week stond vermeld 19.00 uur
vertrek. Daar het om deze tijd nog niet donker genoeg is om
aan deze optocht dat effekt te geven welke het verdiend, heb-
ben de organisatoren besloten het tijdstip te verschuiven naar
19.15 uur verzamelen op het schoolplein der openb. lagere
school dorp. Dan zal de stoet om 19.30 uur vertrekken via
dezelfde route als vermeld in het programma van vorige
week.

Speeltuin
in plan Boonk
Ja, eindelijk is er nu een speelgelegenheid voor de kinderen
gekomen in de vorm van twee zandbakken, een zitje, een
evenwichtsbalk en een paar klimtoestellen. En twee toestel-
len zijn er kortgeleden nog bijgekomen.
Een bouwploeg van 25 vrijwilligers o.l.v. de heer Nengerman
heeft alles geverf den gemonteerd en het ziet er keurig uit.
Hulde aan deze werkers!

Is dit nu alles?, zullen veleWjers zich afvragen. Nee, dit is
niet alles. Op de bouwtekening staat nog veel meer. Maar . . .
het geld is op. We hebben van de gemeente ƒ 2.500,— subsi-
die gekregen, plus van de ouders een bijdrage. Weet u, dat er
nu voor ruim ƒ 2.700,— in^^.speeltuin staat? En het was
nog veel duurder gewordenflg de bouwploeg niet alles zelf
in elkaar had gezet. Dit heBPeen flinke besparing aan ar-
beidsloon opgeleverd. Volgend jaar hopen we er nog meer
bij te bouwen.

Op de eerstvolgende ledenvergadering, waarvan we u nog
zullen berichten in dit blad, zal uitgebreid verslag over de
financiën en verdere aktiviteiten worden gedaan. Intussen
hopen we, dat de kinderen veel plezier beleven aan datgene
wat er nu in de speeltuin staat.

Gemeente
nieuws

Telefoon gemeentehuis
Telefoon gemeentewerken
Openstelling gemeentehuis

Spreekuur burgemeester
A. E. van Ark cl

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 aar

Deze week komen twee onderwerpen aan de orde:

1. (opnieuw) de legesverordening 1973,
2. de stand van zaken op het gebied van

Openbare werken.

ad. 1. De legcsverordening 1973

7,oals reeds eerder vermeld, is op l augustus jl. de
nieuwe legesverordening 1973 in werking getreden.
Ter voorkoming van misverstanden, willen we nu in-
gaan op één aspekt van deze nieuwe verordenig, nl.
de procedure van de berekening van leges voor bouw-
vergunningen:
Iemand die een bouwvergunning aanvraagt, moet op
het aanvraagformulier de hoogte van de bouwkosten
opgeven; ingevolge art. 36, lid 3 van de legesverorde-
ning echter stelt het gemeentelijk bouw- en woning-
toezicht het bedrag vast. Dit door bouw- en woning-
toezicht vastgestelde bedrag wordt dan aan de aanvra-
ger medegedeeld. Deze kan dan binnen 14 dagen na
de mededeling tegen dat vastgestelde bedrag in beroep
komen bij burgemeester en wethouders; B en W be-
slissen op dit beroep binnen 14 dagen na ontvangst
- eventueel na het horen van degene die in beroep
is gegaan -; de beslissing kan nog met 2 weken wor-
den verdaagd.
N.B. Deze procedure bestond nog niet vóór l augus-

tus jl. Mensen, die vóór dat tijdstip leges voor een
bouwvergunning hebben betaald, en menen onbillijk
te zijn behandeld wat betreft het betalen van leges,
worden uiteraard in de gelegenheid gesteld om (als-
nog) bezwaar te maken. Zij dienen dan echter - onder
overlegging van rekeningen - aan te tonen dat de
werkelijke bouwkosten lager zijn geweest dan het be-
drag, zoals dat werd vastgesteld van gemeentewege.
Om een en ander te kunnen berekenen, geven we nog-
maals de betreffende huidige tarieven, met russen
haakjes de tarieven van vóór l augustus 1973:
a) voor een bouwvergunning, zonder dat de Gelderse

welstandskommissie is gehoord: ƒ 5,— per
ƒ 1.000,— bouwkosten, met een minimum van
ƒ 15,— (vóór l aug. een minimum van ƒ 10,—).
N.B. Het bedrag wordt in duizendtallen van gul-
dens naar boven afgerond.

b) voor een bouwvergunning, waarvoor wel advies
van de GWC is gevraagd: ƒ 6,— per ƒ 1.000,—
bouwkosten, met een minimum van ƒ 25,— (was
vóór l aug. ƒ 15,—).

Ook hier vindt een afronding naar boven plaats.
c) indien de bouwkosten meer dan ƒ 200.000,— be-

dragen: ƒ 5,50 per ƒ 1.000,— (als de GWC is ge-
hoord).

P.S. Als voor een bouwvergunning een procedure van
art. 17, 18 of 19 van de wet op de ruimtelijke orde-
ning moet worden toegepast, wordt een extra-bedrag
van ƒ 150,— in rekening gebracht.

ad. 2. Openbare weiken

Aansluitend aan het bericht van juli jl. volgt hier de
huidige stand van zaken:
— Het herstraatwerk aan de Dokter Lulofsweg is ge-

reed, terwijl ook het trottoir langs de school groten-
deels is aangelegd. Dit trottoir wordt voltooid in
aansluiting aan de te maken bestrating om de
school. In overleg met de woningbouwvereniging
„Thuis Best" is besloten de bestrate stroken voor
de woningen in deze weg te vervangen door groen-
stroken, waardoor de straat een fleuriger aanzien
zal krijgen.

— Ook langs andere straten wordt in samenwerking
met „Thuis Best" naar meer beplanting gestreefd.
In plan Boonk zal in het komende najaar overleg
worden gepleegd met bewoners van woningen aan
De Stroet en Het Gulik voor het plaatsen van
laanbomen. Bewoners van andere straten die hier-
voor belangstelling hebben kunnen daarover kon-
takt opnemen met gemeentewerken, waarna door
het kollege van B en W kan worden bezien of uit-
voering aanvaardbaar en/of mogelijk is.

— Vóór de acht bewoonde woningen van het kom-
plex van 14 aan het verlengde Wiemelink worden
nu trottoir, parkeerhavens en groenstroken aan-
gelegd. De groenstroken worden langer gemaakt
dan oorspronkelijk in de bedoeling lag, teneinde
een aantrekkelijker straatbeeld te krijgen (zo lang
mogelijk te bewaren). Alleen als op den duur de
parkeerruimte te klein blijkt, zal een vergroting
van de bestrate vakken nodig zijn.
Het is de bedoeling dat de straatmakers na dit
werk het laatste deel van De Sroet (bij Het Kers-
pel) zullen gaan herstraten.

— Het grondwerk van de verlegde Ganzensteeg is
klaar, evenals de puinonderlaag van "een stukje van
de Helderboomsdijk. Daarover wordt in beide ge-
vallen binnenkort asfalt gedraaid.

— In ruilverkavelingsverband is het wegje langs de
Veengoot van de Horsterkamp naar Jachtlust aan-
gelegd. Enige bijkomende werken (o.a. het plaat-
sen van banken) zullen nog worden uitgevoerd.

— Met de werkzaamheden aan de Industrieweg is een
begin gemaakt; later in het jaar zal hieraan verder
gewerkt worden.

— In samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen
zal het stationsplein van een klinkerverharding wor-
den voorzien.
De spoorwegen zorgen voor de stenen; deze zijn
voor een groot gedeelte reeds aangevoerd. De voor-
bereidende zaken voor de uitvoering worden thans
geregeld.

— De aanbesteding van de wegverbetering van de
Schoneveldsdijk en het eerste gedeelte van de Del-
denseweg heeft inmiddels plaatsgevonden. De gun-
ning is nog in beraad; ook de toestemming van
Gedeputeerde Staten wordt nog ingewacht.

— De verbeter i ngswerken aan de Baakseweg zijn na-
genoeg voltooid; het werk zal dezer dagen wor-
den opgeleverd. Het gedeelte vanaf de Kruisdij k
richting Wichmond is reeds tot voorrangsweg ver-
klaard. Op de kruising zelf heeft het verkeer naar
Vierakker (Hackforterallee) voorrang; dit is dus
een voorrangskruising. Verkeersdeelnemers opge-
let!

— De verbouw van de O.L. dorpsschool is klaar en
na de vakantie in gebruik genomen; aan de ver-
bouw van het Nutsgebouw tot bibliotheek wordt
hard gewerkt (zoals reeds eerder vermeld).

In verband met het regeringsjubileum van H. M. de
Koningin is het gemeentehuis op 5 september a.s. ge-
sloten. Ook de gemeentelijke stortplaats is op deze
dag gesloten.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink. Tekst: Mattheus 5:6
10.00 uur ds. J. Veenendaal

HERVORMDE KERK KAPEL WTLDENBORCH
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink. Tekst: Mattheus 5:6

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier, jeugddienst m.m.v. het Do-
penbergcombo uit Dieren
19.00 uur ds. B. Baak van Doesburg

B.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. J 5 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. Gallee-
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 't avond» 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
STAND

GEBOREN: Sigrid Elke, dochter van A. A. Meijer en T. P.
G. Holweg.
ONDERTROUWD: G. J. Nijenhuis en L. H. P. J. Roozcn-
daal.
GEHUWD: J. Hoorneman en G. Hoetink.
OVERLEDEN: Geen.

Z I L V E R W I T E DE L S TA AL.

KOERSELMAN CASSETTES



kent u ze nog, die centen-prijsjes
neem nu mee, onze toppers van toen

Juweel
pudding

Dr Oefker, alle smaken

vlees en vleeswaren

HAMBURGERS

3 stuks

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

FILET AMERICAN
100 gram

I.p.v. woensdag nu donderdag

500 gram vleesgehakt

Verse VARKENSLEVER
500 gram

RUNDERSTOOF-

LAPPEN 500 gram ...

MALSE RIBLAPPEN
500 gram

FRICANDEAU v.d. ham
500 gram

WIENER SNITZEL

100 gram 140
150 gram Palingworst 99
250 gram Amsterd. leverworst 99
100 gram Gekookt mager spek 89
100 gram Boerenmetworst ong. 89
150 gram Boterhamworst ...... 79

Groente en vleesreklame geldig1 t.m. zaterdag

M.».».»»»».»»» .».».».<

Maggi
groentesoep

nu per zakje

pioenteen f ruit

Profiteer nu! Zoete Italiaanse

WITTE DRUIMEN

heel kg voor slechts 98

Spaanse honing
meloen per stuk

Braziliaanse perssi-

naasappelen 14 stuks

Groene paprika's
4 stuks

Kogelharde spruitjes
per kilo

Ze is er weer! Vat-

verse zuurkool 500 gr.

diepvriesprodukten

Grote frikandellen

5 stuks

Patates Frites

heel kilo

Spercieboontjes
500 gram

Geef t energie!
druivensuiker

2 ro/fen nu

Van de

Juweel^akker!
Vrijdag en zaterdag

Oranje tompoucen

doos a 4 stuks ..A...

Bussink Groningerkoek
normaal 165 nu

Enkhuizer speculaas
brokken per pak

Pak a 4 stuks De Waal
kokosmakronen

Grote baal

kleutertaai voor

Voor de jeugd!

Zak a 40 stukken

spekken voor maar ...

HaMmHMwmw^̂

SLIJTERIJ
• i • • ; • • • • • • • • - • • T

De echte Friese Beren-
burger van Sonnema...

King's Dew

WHISKY ...............

JONGE JENEVER
Legner van 975 voor...

1195

Grote doos a 600 gram

Marie Biskwie
van 225 voor

Van Doorn koekjes

Zeeuwse Rondjes
per pak

Enkhuizr banket
abrikoos gebak nu ...

Grote zak vol
Engels drop

Grote zak vol hoest-
melange van 115 voor

De Ruyter chocolade vlokken

melk of puur
van 99 voor

Unox 4-borden blik

tomatensoep
van 115 voor

475
Voor een frisse WC
Spuitbus toiletair
van 332 voor

Diverse geuren bad-
schuim liter voor

SiSi vruchtenlimonade
literfles

De enige echte
Seven Up literfles ...

Grote fles appelsap

van 95 voor

2-literkruik framb.-
bessenwijn voor

Het Twentse Hoen

advokaat per fles ...
9

Nieuw! Rose de Fruit

een verrukelijke vruch-
tenwijn nu per fles ...

m m
KASSAKOOPJE!

Abrikozen
of aardbeien

pencees
pak a 6 stuks

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 12 32



Gevraagd huishoudelijke
hulp voor 2 of 3 halve dagen
per week
Mevrouw Slingenberg
'de Boskamp'
Gazoorweg - Tel. 1815

Te koop V W 1600 L
type 1967 in goede staat
met nieuwe banden
uitlaat en schok brekers
prijs f 650,-
Tel. 05750-17789

NAJAARS-
BEHANGEN
voordelige prijzen

Schildersbedrijf

J. M. Uiterweerd
Ruurloseweg 35 - Vorden
Telefoon 05752-1523

Te koop zeer goed onder-
houden 3-pits gasstel
E. E. Eckringa
Het Kerspel l Tel. 1834

Mevrouw von Fisenne
Wildenborchsew. 10 Vorden
Vraagt een hulp in de
huishouding voor 2 morgens
per week. Meerdere hulp
aanwezig. Aanmelden
's avonds tussen half acht
en half negen of na tel.
afspraak 6816

MMMMMM*M*I^^

MEOtfv i HOS!?*:

Verkrijgbaar bij:

Schoolderman
Raadhuisstraat

Te koop een nest
Dobermann Pinschers met
stamboom
H. J. Groot Nuelend
Hengeloseweg 2 Vorden

MOETEN UW FOTO's
VAKWERK ZIJN?

Dan uw reportages
en bruidsfoto's van

DOLPHIJN
Centrum - Vorden
Telefoon 1313

Te koop
boerenkoolplanten
D. Klein Geltink
'Klein Garmel' - Vorden
Schuttestraat l

Denkt u aan de
NUTSKURSUSSEN ?
Inl.: telefoon 1299

Gevraagd hulp
in de huishouding
voor halve of hele dagen
V. J. Dostal - Vorden
Onsteinseweg 20 Tel. 6691

U kunt u nog opgeven
voor een aantal
NUTSKURSUSSEN!
Inl.: telefoon 1299

HENK VAN LANGEN
en
ANNIE KLEIN NULENT

zijn erg gelukkig. Zij kunnen u namelijk me-
dedelen, dat zij gaan trouwen op vrijdag 7
september 1973 om 11.00 uur in het gemeente-
huis van Lochem

Vorden. W. Alexanderlaan 6
Lochem. Oranjelaan 3
September 1973
Toekomstig adres: Koningsweg D 89a. Hengelo G.

Gelegenheid tot gelukwensen van 16.00-17.30
uur in herberg ,,'t Langenbaergh"
te Laren Gld

i
AB BERENPAS ,
en
INEKE KEIZER

hebben de eer u kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk op vrijdag 12 sept. a.s.

Om 14.00 uur wordt ons jawoord wettelijk
vastgelegd in het stadhuis te Doetinchem

De kerkelijke bevestiging zal wegens verbou
wing van de Geref. kerk, plaats vinden om
1430 uur in de Heilige Geest Kerk, door de
weieerwaarde heer ds J. M. Bloemkolk

Zutphen, Leeuweriklaan 3
Doetinchem, Nemahoweg 6
September 1973
Toekomstig adres: Leeuweriklaan 3, Zutphen

Receptie van 16.30-17.30 uur in café-rest.
,,'t Onland" Rekhemseweg 175, Doetinchem

(Inplaats van kaarten)

RINUS LIGTENBARG
en
HENNY VRIEZE

geven u kennis van hun voorgenomen hu-
welijk, waarvan de voltrekking zal plaats-
vinden op vrijdag 14 september a.s. om 14.00
uur in het gemeentehuis te Vorden
Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de
Ned. Hervormde Kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds J. C. Krajenbrink

•PNeede, Burg. Mensstraat 44
Vorden, Ruurloseweg 61
September 1973
Toekomstig adres: Wilhelminastraat 2, Neede

Gelegenheid tot feliciteren van 16.30-18.00 uur
in café-restaurant 't Wapen van 't Medler
(gebr. Eykelkamp) - Medler, Vorden

Bij

Slagerij Krijt
ontvangt u donderdag, vrijdag en zaterdag

dubbele

zegels
Voor de fijnste kwaliteit koopt u uw vlees bjj
JAN KRIJT - Dorpsstraat 32 - Vorden - Tel. 1470

Gevraagd:
voor het bezorgen

vrachtwagen
chauffeur

Doe-het-zelf
centrum
HARMSEN - Schoolstraat 6 - Vorden

Inplaats van kaarten

W. J. J. KOERS
en
W. A. H. KOERS-OERRITSEN

hopen op zaterdag 8 september a.s. met hun
kinderen hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren

Uit dankbaarheid zal een H. Mis opgedragen
worden om 2 uur in de St Antonius Kerk te
Kranenburg

Vorden, september 1973
Ruurloseweg 56

Gelegenheid om te feliciteren 's middags van
15.30-16.30 uur in café-restaurant 't Wapen
van 't Medler (gebr. Eykelkamp)

Op zaterdag 8 september hoopt

OPOE KRIJT-GROOT BOERLE

haar 90e verjaardag te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 14.00-17.00 uur
in de zaal van Den Bremer te Toldijk

Wichmond, september 1973
Polweg l

Namens de kinderen en kleinkinderen

Dames van Vorden en omgeving dit is uw kans!
Koninklijke erkende

Modeschoolver. Zwolle
geeft

TEKEN-, KNIP- EN NAAILESSEN
in het Jeugdcentrum te Vorden
Maak en bepaal zelf uw mode
Lerares mej. H. van Eyk

Aangifte nieuwe leerlingen iedere donderdag van
18.30-21.30 uur in het Jeugdcentrum, of telefoon
05750-13769

Wegen» vakantie

gesloten
van 6 tot en met 16 september

PLUIMVEE- EN EIERHANDEL

J. Bruggeman
H. Postelweg 12 - Lochem - Tel. 05730-1 9

BROOD VAN DE WARME BAKKER
Op zichzelf al een goede belegging!

Uw warme bakker:

VANASSELT

Wegens vakantie

gesloten
VAN 10 T.M. 15 SEPTEMBER

Sigareiunagazijn - Boek- en kantoorboekhandel

'Jan Hassink'

M
AVIKO

Aardappel verwerkende Industrie

Grootste producent van voorgebakken aardappelprodukten (patates frites,
pommes parisiennes, aardappelschijfjes, pommes allumettes en Rösti) in
Westeuropa, gaat binnenkort haar 2e produktiebedrijf in Steenderen ope-
nen, hiervoor hebben wij nog plaatsingsmogelijkheden voor:

mannen
die daadwerkelijk mee wilen bouwen aan de toekomst van het bedrijf en
hun eigen toekomst. U behoeft geen geschoolde kracht te zijn om te solli-
citeren naar een werkkring in ons moderne en hygiënische bedrijf.

Er wordt slechts gevraagd naar mensen met een juiste instelling, die be-
reid zijn om in ploegendienst te werken (wisselend dag- en nachtdienst).
Leeftijd is niet van wezenlijk belang.

DAAR STAAT TEGENOVER:
- een uitstekend basisloon

— toeslag voor nachtdienst 35%
— overuren 150%
- vrije bedrijfskleding

— gratifikatieregeling
— premievrij pensioen
— dienstjarentoeslag
- reiskostenvergoeding op basis van openbaar vervoer

U kunt gerust en geheel vrijblijvend telefonisch of persoonlijk kontakt op-
nemen met de heren Th. Hetterscheid of A. L. Kuperij bij AVIKO te
Steenderen, telefoon 05755-341

AYIKO b.v., Prinsen weg 16, Hoog Keppel

BLOEM EN-
TENTOONSTELLING
48 jaar NUTSFLORALIA op vrijdag 74 en zaterdag 75
september 7973 in het Jeugdcentrum te Vorden

Wedstrijden:
1. Stekplanten voor schoolkinderen
2. Stekplanten voor volwassenen
3. Het maken van voorwerpen uit natuurprodukten

zoals kettingen, poppetjes, dieren enz.
a) voor volwassenen - b) voor kinderen

4. Het maken van miniatuur-tuintjes b.v. op een dien-
blad of iets dergelijks niet groter dan 60 bij 40 cm
voor kinderen t.m. 14 jaar. Paddestoelen mogen in
geen geval gebruikt worden, deze worden niet
aangenomen

5. Eigen gekweekte a) planten b) bloemen c) vruchten
6. Kursisten a) kleine vazen b) grote vazen c) bakjes

d) fantasiestukjes klein e) fantasiestukjes groot
f) tafelstukjes g) stobben h) wandstukjes
i) kop en schotel j) droogbloemen

7. Niet kursisten vanaf 15 jaar a) kleine vazen b) grote
vazen c) bakjes d) fantasiestukjes klein e) fantasie-
stukjes groot f) tafelstukjes g) stobben

8. Droogbloemen a) boeketten b) fantasiestukjes
9. Inzending vaklieden en leerling.vaklieden

Voor alle wedstrijden zijn mooie prijzen beschikbaar

Inlevering Stekplanten voor schoolkinderen donderdagmorgen 13 sept. om
8.30 uur aan de scholen. Inlevering voor volwassenen donderdagmiddag 13
sept. van 15.00-17.00 uur in het Jeugdcentrum
Voor ouders van kinderen van de buurtscholen 's morgens 8.30 uur gelflk
met de kinderen.
Alle overige wedstrijden donderdag 13 september van 19.00-21.00
uur en vrijdagmorgen 14 sept. van 9.30-12.30 uur in het Jeugdcentrum

De tentoonstelling wordt geopend vrijdagavond 14 september om 19.30 uur
open tot 22.00 uur, zaterdag 15 september geopend van 15.00 tot 21.00 uur
waarna de prijsuitreiking plaats vindt

Entree: f 7,25 per persoon, kinderen tot 74 jaar gratis

Verloting maandag 17 september om 19.30 uur in het Jeugdcentrum

Wist u...
dat wij de goedkoopste
SUPER BENZINE verkopen

AUTORIJSCHOOL
A. RUESINK

Borculoseweg 21 — Ruurlo

en dan
nog wel
van het

„MERK"

Ook 's avonds en tijdens de

weekenden geopend

V.LC. „De Graafschap"
O K POMPEN TE
Hengelo Gld Linde Ruurlo Vorden

Tevens alle inlichtingen over

INBOUW EN LEVERING L.P.G.

Tank prijsbewust!
TankOK!



Smidsstraat 2 - Telefoon 2308
VOOR GEZELLIG WINKELEN l

Kassakoopje Nobo VANILLE BÉTONS per pak f 0,99
VLEES vers van hef mes

u/f onze keurslagerij KEURSIAGER
'// goeie slager

Mag. malse riblappen I C "IQ
500 gram voor \J Jj » ^J

Doorr. runderlappen t A RQ
500 gram voor

Magere speklapjes f 2 18
500 gram voor

Vrijdag en zaterdag

Schouderkarbonade
(max. 3 pond) 500 gram f3,78

Room snitzeis
3 stuks voor

Paprika snitzeis
3 stuks voor f €,40
Alpen snitzeis
3 stuks veer

Let op! Donderdag
EERSTE KWALITEIT GEHAKT, 500 gram

vrijdag Verse Worst
500 grom voor

f2,50
f2,98

UIT ONZE

ZUIVELAFDELING

Magere melk
per liter voor

Vanille vla
liter van 115 voor

f 0,49

f 0,99
Magere yoghurtnorm. 70 nu f 0,62

GROENTE EN FRUIT
DAGELIJKS VERS

•Witte druiven per kg . . f 1,68

Verse sla per 2 krop . . f 0,58

Verse soepgroenten pim. isogr. f 0,48

Komkommers nu 2 st. voor f 0,48

Prachtige bos SPINCHRYSANTEN voor f 1.98
FIJNE VLEESWAREN .wjd w** v.r.i

uit eigen worstmakerij

100 gram HAM I 1,09

150 gram GEBRADEN GEHAKT f 0,9U

150 gram TONGEWORST t 0,9<5

300 gram BOER EN LEVER WORST aan st. t l, D 9

DIEPVRIES

Iglo mini saucijzenbroodjes
per 6 stuks f 1,59

Groko spinazie 750 gr. van 109 v. f 0,89

YIY.O IIP
per 2 fles

RAAK SI N AS
liter

De Ruyter CHOC. VLOKKEN
puur of melk per pak ,

PEDRO DE RAVELA PORT
fles van 665 voor

CANDIDA KOFFIEMELK
liter

RICORDO VERMOUTH
wit of rood per fles ...

VIVO KOFFIE
bonen of snelfilter

SMITH CHIPS
familie baal (zout)

SMITH CHIPS
familie baal (paprika)

DUYYIS ZOUTE PINDA'S
250 gr. normaal 162, bij ons

H-ERO ERWTENSOEP
extra gevuld ,

f 2,15
f 0,99
f 1,09
f 1,39
f 1,59

Nieuw! VIVO PANTY'S
alle maten vanaf

DREFT REUZENPAK
normaal 459 nu 399, bij ons

OMO VATEN
tijdelijk

DUBRO CITROEN DUBBEL
normaal 130 nu 119, bij ons

VAN DELFT KLEUTERTAAI
500 gram

REMIA SLASAUS
van 180 voor 150, bij ons

f 0,89
f 2,99
f 11,95
f 0,99
f 0,99
f 1,29

Ook zijn wij ruim gesorteerd in dieet- en reformartike/en Aanbiedingen geldig f.m. 70 sepf.
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DRIE DAGEN ORANJEFEEST
OP HET MEDLER

Drie dagen lang hebben de inwoners van het Medler hun
traditionele Oranjefeest gevierd, dat dankzij de goede belang-
stelling en het fraaie weer, goed geslaagd is. De deelname
aan de volks- en kinderspelen was bijzonder groot terwijl het
bezoek aan de cabaret- en popavond ook goed was.

SCHOOLFEEST

Voorafgaande aan het Oranjefeest werd vrijdagmiddag voor
de leerlingen van de o.l.s. Linde (Medlerschool) het jaarlijkse
schoolfeest gehouden onder leiding van het onderwijzend
personeel en de schoolfeestkommissie, die een leuk program-
ma in elkaar gezet hadden. Het feest begon met een brood-
maaltijd, waarna er allerlei spelletjes werden gedaan. Tussen
de diverse spelen door werd de jeugd volop getrakteerd.

CABARET EN SHOW

Donderdagavond bezochten meer dan 400 belangstellenden
de grote Marty- en Imca Marinashow die gegeven werd in de
grote feesttent achter café Eykelkamp. De bekende zangeres
Imca Marina was met de trompettist Marty de hoofdschotel
van deze avond. Verder werkten er vele bekende radio- en
televisie-artiesten aan deze show mee.
Voorzitter Van Bruggen, die in zijn openingswoord speciaal
de schutterskoning van 1972, de heer H. Fokkink welkom
heette, dankte het gezelschap voor de daverende show die
bijzonder goed in de smaak gevallen is.

LONG TALL ERNIE

Vrijdagavond was speciaal bestemd voor de jeugd. In grote
drommen kwamen naar het Medler om de bekende vijfmans-
formatie Long Tall Ernie & the Shakers uit Arnhem te zien
optreden. Het was geweldig wat deze popgroep, gekleed in
zwarte glimmende pakken, uit hun instrumenten haalden.
Het was een bijzonder geslaagde avond van deze populaire
popgroep.

ORANJEFEEST
In de morgenuren van zaterdag werd er gestart met het ei-
genlijke Oranjefeest op een terrein nabij houtzagerij Het
Medler. Het vogelschieten moest 's middags plaatsvinden
omdat door omstandigheden de leverancier van geweren en
patronen niet aanwezig was. Wel kon het bel- en schijf schie-
ten beginnen waarvoor de deelname groot was.
Uitslagen belschieten (60 deelnemers): 1. D. G. Nijenhuis; 2.
J. Kapers; 3. G. Lindenschot; 4. G. Dimmendaal; 5. A. Vo-
re nt j es.
Schijfschieten: 1. J. Vorentjes; 2. J. Kapers; 3. E. Gotink; 4.
A. Vorentjes; 5. H. Meyerink.
's Middags werd het feest officieel geopend door voorzitter
Van Bruggen, waarna de feestkommissie met muzikale bege-
leiding van Concordia en de drumband naar het feestterrein
vertrok. Nadat de oud-schutterskoning H. Fokkink het eerste
schot had gelost, volgden er nog ruim twee ronden voordat
de uitslag bekend was. Koning werd nu de heer W. Oortgie-
sen die als zodanig werd gehuldigd. De verdere uitslagen:
2. A. Klein Brinke (kop); 3. H. Eykelkamp (rechtervleugel);
4. H. Bogchelman jr (linkervleugel); 5. J. Kamperman
staart).
Uitslagen volksspelen. Balkruien: 1. J. Gotink; 2. G. Bouw-
meester; 3. J. Dostal; 4. C. Span; 5. H. J. Klein Geltink.
Flessentent: 1. mevr. Lenselink-Toonk; 2. J. Dostal; 3. A.
van Bruggen; 4. J. Gotink; 5. B. Eykelkamp.
Doeltrappen: 1. H. Meyerink; 2. R. Hendriksen; 3. J. Ka-
pers; 4. G. Bannink; 5. J. Meuleveld.
Korfballen: 1. mej. A. Eykelkamp; 2. B. Mullink; 3. A.
Horstman; 4. mej. H. Gotink; 5. mevr. Lenselink-Toonk.
Dogcarrijden: 1. mevr. Lenselink-Toonk; 2. mevr. Gotink-
Voskamp; 3. mevr. Bogchelman-Abbink; 4. mevr. Hendrik-
sen-Wesselink; 5. L. Haneveld.
De kinderspelen voor alle schoolgaande kinderen werden
ook op het terrein bij de houtzagerij gehouden, waarbij alle
kinderen diverse traktaties kregen.
Zaterdagavond werd het feest besloten met een druk bezocht
Oranjebal met muzikale medewerking van The Woodpeckers.

Ingezonden
(Buiten verantwoording van de redaktie)

Door een rondgang door het dorp en de etalage bekeken te
hebben viel het mij op dat de etalage van het Baby- en Kleu-
terhuis aan de Nieuwstad zeer opviel vanwege de sfeer van
het 25-jarig jubileum van onze koningin. Vooral de bloemen
zelfgekweekte en in de natuur groeiende.

Een opmerker.

Kollekte
Defensie-uitgaven worden besnoeid en op de krijgsmacht
wordt bezuinigd. Dat gebeurt allemaal, al is niet iedereen het
er mee eens. Maar . . . . bezuinigen op de mensen in die
krijgsmacht kan niet. Mag zelfs niet, want van hen wordt
hetzelfde gevraagd, bezuiniging of niet. Het Protestants In-
terkerkelijk Thuisfront heeft direkt te maken met de mensen
in de krijgsmacht. Het PIT steunt daartoe:

1. het werk van de krijgsmachtpredikanten
2. het werk van de militaire tehuizen, waar iedereen van

harte welkom is, ongeacht levens- of wereldbeschouwing
3. het vormingswerk binnen de krijgsmacht.

Daar is natuurlijk erg veel geld voor nodig en dat geld moet
voornamelijk komen uit de opbrengst van de jaarlijks terug-
kerende landelijke kollekte. Dit jaar wordt ze gehouden van
10 t/m 15 september. Het is vooral door uw gaven dat de

geestelijke verzorgers in de krijgsmacht zich geruggesteund
weten door het Thuisfront. Op de krijgsmacht wordt bezui-
nigd. Bezuinigen ten koste van de mensen mag nooit. De
PIT-kollekte wordt daarom ten zeerste bij u aanbevolen.

Achtkastelentocht
De Achtkastelentocht die in d^^ianden juli en augustus in
Vorden wordt gehouden is en bnjft een buitengewone attrak-
tie voor de vakantiegangers. Tot dusverre schommelde het
aantal deelnemers rond de 1700. Dit zomerseizoen zijn alle
rekords gebroken en vergezelden maar liefst 2032 personen
(1532 volwassenen en 498 kinderen) burgemeester A. E. van
Arkel tijdens zijn wekelijkse tc^Aen langs de kastelen. In dit
aantal zijn niet de personen begrepen die individueel of in
groepsverband buiten de woensdagmiddagen om de tocht
reden.

Ongeval
Bij een verkeersongeluk op de Ruurloseweg nabij de Medler-
school zijn twee Vordense ingezetenen gewond geraakt t.w.
mevr. W. en de heer Van D. Mevr. W. kwam met haar per-
sonenauto uit de richting Ruurlo en wilde linksaf slaan naar
een parkeerplaats bij de Medlerschool. De heer Van D. die
uit de richting Vorden kwam botste frontaal op deze auto.
Met enkele verwondingen kwamen de beide inzittenden er
nog goed af. Bij de aanri jding werd een geparkeerde auto
aangereden en beschadigd.

OPEN ZWEMKAMPIOENSCHAP
SPORTIEF SUKSES

Het was zaterdagmiddag een drukte van belang in het zwem-
bad In de Dennen toen daar voor de eerste de open Vordense
zwemkampioenschappen werden gehouden.

De organisatie van deze kampioenschappen was in handen
van de zwem- en poloclub. Mede dankzij kamprechter de
heer Wilgenhof en mej. Smit (startster) had alles een vlot
verloop en konden de verschillende nummers binnen de ge-
plande tijd afgewerkt worden. Het aantal deelnemers(sters)
overtrof verre de verwachtingen. In totaal kwamen op de di-
verse nummers 203 jongelui aan de start. Vooral in de leef-
tijdsgroep K) t/m 12 jaar gaven de jongens en meisjes elkaar
vaak geen duimbreed toe en werd er fanatiek om de ere-
plaatsen gestreden.

Voorzitter F. Mengerink van de zwemclub gaf in zijn ope-
ningswoord uiting aan zijn vreugde over de grote deelname.
Na afloop mochten alle kampioenen een vaantje van hem
in ontvangst nemen.

De uitslagen van de verschillende nummers waren:
25 meter schoolslag jongens t/m 10 jaar: 1. E. Woltering; 2.
R. Hulstijn; 3. B. Sloot.

Idem meisjes t/m 10 jaar: 1. M. Velhorst; 2. P. van Goethem
3. J. Visser.

25 meter vrije slag jongens t/m 10 jaar: 1. G. Groters; 2. E.
Woltering; 3. R. Hartman.

Idem meisjes t/m 10 jaar: 1. M. Velhorst; 2. R. ter Heurne;
3. J. Visser.

25 meter rugslag jongens t/m 10 jaar: 1. E. Woltering; 2. R.
Hartman; 3. G. Wullink.
Idem meisjes t/m 10 jaar: 1. M. Rouwenhorst; 2. T. Sterte-
fcld; 3. C. Rouwenhorst.
50 meter schoolslag jongens 11 en 12 jaar: l. W. Eykelkamp;
2. H. de Weerd; 3. en 4. E. Schunselaar en B. Bogchelman.
Idem meisjes 11 en 12 jaar: 1. B. Rouwenhorst; 2. E. Kuy-

pers; 3. B. Korenblek.

50 meter vrije slag jongens 11 en 12 jaar: 1. W. Eykelkamp;
2. T. Jurriens; 3. R. Eykelkamp.
Idem meisjes 11 en 12 jaar: 1. J. Lindenschot; 2. G. Gosse-
link; 3. B. Korenblek.

50 meter rugslag jongens 11 en 12 jaar: 1. W. Eykelkamp;
2. M. van Oei; 3. P. Wiekart.
Idem meisjes 11 en 12 jaar: I . B. Rouwenhorst; 2. M. Door-
nink; 3. G. Gosselink.

50 meter schoolslag jongens 13 en 14 jaar: 1. A. Sikkens; 2.
L. Velhorst; 3. J. Bosboom.
Idem meisjes 13 en 14 jaar: 1. M. Stijl; 2. E. van Houte; 3.
A. Krol.

50 meter vrije slag jongens 13 en 14 jaar: 1. A. Sikkens; 2. J.
Bosboom; 3. J. Loman.
Idem meisjes 13 en 14 jaar: 1. A. Krol; 2. M. Stijl; 3. E.
van Houte.

50 meter rugslag jongens 13 en 14 jaar: 1. A. Sikkens; 2. J.
Bosboom.
Idem meisjes 13 t/m 15 jaar: 1. A. Krol; 2. M. Stijl.

50 meter schoolslag heren 15 jaar en ouder: 1. G. Sikkens;
2. H. Brinkman; 3. J. Harmsen.

Idem dames 15 jaar en ouder: 1. M. Sikkens; 2. A. Sikkens;
3. L. Sikkens.

50 meter vrije slag heren 15 jaar en ouder: 1. A. Mengerink;
2. G. Sikkens; 3. J. Wansink.

Idem dames 15 jaar en ouder: 1. A. Sikkens; 2. L. Sikkens;
3. M. Sikkens.

50 meter rugslag heren 15 jaar en ouder: 1. A. Mengerink;
2. J. Harmsen; 3. J. Wansink.

Idem dames 15 jaar en ouder: 1. L. Sikkens; 2. M. Sikkens;
3 A. Sikkens.

Iedere dinsdagavond bridgeclub in hotel
Bakker
Elke woensdagavond in het Jeugdcentrum
Badmintonclub
Ie woensdag van de maand klachtenavond
NW
Iedere donderdagavond van 18.30 tot 21.30
uur knip- en naailessen in het Jeugdcentrum
ledere vrijdagmorgen weekmartct
Vrijdagavonds dammen (Jeugdcentrum)
Vrijdagavonds van 6.30-7.30 uur gevorderden
Nutsmelodicaclub
Zaterdagmorgens van 10 tot 10.45 uur begin-
nelingen blokfluit; 10.45-11.30 uur gevorder-
den blokfluit; 11.30-12.30 uur beginnelingen
melodica
Elke zaterdagmorgen trimmen bij pick-
nickplaats Wildenborchseweg
Kinderkantorij elke zaterdagmorgen in
het katechisatlelokaal Kerkstraat 15
Elke zaterdagmiddag padvinderij bij het
troephuis; verkenners v.a. 14.00 uur, welpen
v.a. 14.30 uur

10 sept. Ledenvergadering Ons Genoegen in
't Wapen van Vorden

11 sept. Herv. Vrouwengroep Linde
14 sept. Nutsfloralia bloemententoonstelling

14 sept. Oranjefeest Wildenborch
15 sept. Oranjefeest Wildenborch
15 sept. Avondwandeling Linde
15 sept. Nutsfloralia bloemententoonstelling
15 sept. Trekkerbehendigheidswedstrijden Jong Gelre
18 sept. NCVB vergadering met lezing
19 sept. Voordrachtprogramma Jong Gelre
19 sept. Hervormde vrouwengroep in het dorp
20 sept. Bejaardensociëteit 13.45 uur Jeugdcentrum
21 sept. Volksfeest Linde
22 sept. Volksfeest Linde
24 sept. Algemene ledenvergadering Nut van het al-

gemeen
24 sept. Bloedafname-avond Ned. Roode Kruis in de

landbouwschool

4 okt. Bejaardensociëteit 13.45 uur Jeugdcentrum
9 okt. NCVB vergadering met lezing

11 okt. Herv. Vrouwengroep Linde
18 okt. Bejaardensociëteit 13.45 uur Jeugdcentrum
8 nov. Herv. Vrouwengroep Linde

10 nov. Afscheid Prin^Killem de Eerste van
De Deurdreaj^^n zaal Schoenaker

17 nov. Vogeltentoonstelling Ons Genoegen in het
Jeugdcentrum

18 nov. Vogeltentoonstelling Ons Genoegen in het
Jeugdcentrum

20 nov. NCVB verga<^^g met lezing
6 dec. Herv. Vrouwengroep Linde

18 dec. Kerstfeest NCVB

De besturen van de vereniging worden verzocht hun
aktiviteitcn aan ons door te geven dan kunnen deze
in deze rubriek worden gevoegd.

FOTO/FILM Foto en

IIADI Afilmtips
II11 K • 11 voor u gete
II Hl l n door CORK

voor u getekend
door CORK

Kinderen zijn geen
portretmodellen.

Vang daarom het
kind in zijn
spel. Knip

desnoods enkele
keren af, zonder

'n opname te maken.

Films kunnen mislukken
door te snelle kamera-
bewegingen. Zorg bij
het filmen voor de zo
hoognodige rust.

De natuur is uw
beste fotomodel.

Veelkleurig en
geduldig.

Trek er af en toe
op uit,

de vrije natuur in.
En vergeet

uw kamera niet!

Persbericht
ZIJN LEERLINGEN VAN 16 JAAR IN STAAT HUN
MENING TE GEVEN OVER DE TOEKOMST VAN
OOST-GELDERLAND?

DOETINCHEM — De meeste leraren vonden van wel op
een door de Oost-Gelderse streek kommissies georganiseerde
avond in Ruurlo. Deze leraren voortgezet onderwijs bestel-
den bij de SSOG in Doetinchem voor hun leerlingen 2000
brochures, die in de lessen maatschappijleer besproken zul-
len worden. Ook vormingscentra doen mee om de werkende
jongeren te horen. Per groep leerlingen zal door de docen-
ten een rapport worden opgemaakt.
De streekkommissies zegden toe dat de op deze wijze ver-
kregen inbreng van de jeugd een eigen plaats zal innemen
in het aan de provincie uit te brengen adves.
Met een dia-serie over Oost-Gelderland, waarin menigeen
zijn eigen woonplaats herkende, en een grote kaart werden
de aan de insprekers voor te leggen vragen besproken. Aan
het slot van de bijeenkomst wekte de heer Kingma, namens

de streekkommissies, iedereen op te komen naar de infor-
matiebijeenkomsten, die zullen worden gehouden op 10 sep-
tember in Doetinchem, 11 september in Zutphen, 12 septem-
ber in fiorculo en 13 september in Lievelde.

Zwemmen
Een ploeg van de Vordense zwemclub heeft vrijdagavond
deelgenomen aan een zwemmarathon die werd gehouden in
Dieren en georganiseerd door de plaatselijke vereniging De
Bevers. De start van deze marathon was om 18.00 uur. Zes
uur later t.w. om 24.00 uur was de finale. De Vordense ploeg
(8 man sterk) had toen precies 20 kilometer en 700 meter
afgelegd, hetgeen de 4e plaats betekende. Winnaar werd de
Ysselmeeuwen uit Zutphen met 23,8 kilometer.
Het was jammer dat de organisatie te wensen overliet, zo
kon het gebeuren dat verschillende ploegen werden bena-
deeld doordat de afgelegde „baantjes" qua telling niet goed
werden bijgehouden. Voren verdiende met haar vierde plaats
ƒ 20,— en een paar kleine premies met een totale waarde van
ca ƒ 10,—.

Voetbal
GEMEENTE VORDEN WINNAAR BURGEMEESTER
FABIUS-VOETBALTOERNOOI
Voor de 24e maal werd op de voetbalvelden van de v.v. Gen-
dringen en de v.v. Ulftse Boys het Burg. Fabius-voetbaltoer-
nooi voor gemeente-ambtenaren gehouden, waaraan 23 ge-
meenten deelnamen. Reeds vroeg in de morgen werd begon-
nen met de omvangrijke afwerking van de wedstrijden van
de in 4 poules ingedeelde clubs. De uiteidelijke winnaars van
de 4 poules waren in poule A Groenlo, poule B Vorden,
poule C Bergh en in poule D Aalten.

In de halve finale tussen Groenlo en Vorden ging het er erg
pannend naar toe, alhoewel Groenlo over enkele technische
spelers bleek te beschikken, kon Vorden dank zij een beter
teamverband de stand op O—O houden hetgeen betekende dat
het nemen van strafschoppen de beslissing moest brengen
wie er in de finale zou komen. Vorden bleek over de betere
strafschopspecialisten te beschikken en kon zodoende van
een plaats in de finale verzekerd zijn. De andere halve f inale
russen Bergh en Aalten werd door Aalten met l—O gewon-
nen, derhalve plaatste ook Aalten zich in de finale.

In de finalewedstrijd bleek al spoedig dat Aalten geen partij
was voor een - gezien de lange duur van het toernooi - nog
tamelijk fit spelend Vorden, dat dan ook won met 2—0. De
wedstrijd om de derde en vierde plaats tussen Bergh en
Groenlo werd een ruime 4—O overwinning voor Groenlo.
De prijs voor de meest sportieve ploeg ging naar de gemeente
Ruurlo. De prijzen werden namens het gemeentebestuur van
Wisch uitgereikt door wethouder D. W. Berkhof die tevens
het gemeentebestuur van Gendringen en de voetbal veren
gen Gendringen en Ulftse Boys dankte voor het beschikbaar
stellen van hun terreinen en hun akkomodatie.

REKTIFIKATIE
In het artikeltje over de v.v. Vorden afdeling zaterdag / i jn
enkele fouten geslopen. De naam van E. Wentink dient hier-
aan toegevoegd te worden en E. Mulder moet H. Mulder zijn.
Ziezo, dan kan wat dat betreft de bal weer rollen.

Pukkeltassen
in zware
kwaliteit
f9,95

WULLINK
Dorpsstraat 4 Vorden

Best brood
dat brood wat u haalt bij Schurink!

Kom es an en neem proef met onze
HEERLIJKE KOKOSMAKRONEN

Zie onze sortering
Gebak Koekjes en Bonbons

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

KTTRSUS

N a-zwanger schap
gymnastiek

begint vrijdag 7 september van 8 tot
9 uur in het Groene Kruis Gebouw

Telefoon 1908
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Vrijheidblijheid!
WE KUNNEN NIEMAND VERPLICHTEN NAAR ONS TOE TE KOMEN EN VELE
GULDENS, SOMS TIENTJES* MINDER UITTE GEVEN VOOR DE WEKELUKSE
BOODSCHAPPEN. DE MENSEN DIE HET WEL DOEN HETEN WE VAN HARTE

WELKOM, ZE KUNNEN ER IEDERE WEEK VAN PROFITEREN.
'afhankelijk van de gezinsgrootte.

Koffie rood 250 gr., pak
Koffie goud vacuüm 250 gr.
Poederkoffie rood 50 gr.
Theezakjes terry, 20 stuks, doos
Tabletsuiker kg., doos
Buisman 125 gr. blik
Buisman 100 gr., pot
Mosterd, bierpul
Mayonaise 160 gr., tube
Fritessaus 750 gr., emmer
FritessausO,35l.
Slasaus unie 0,751.
Curry ketchup 1000 gr.
Instant completa 200 gr.
Koffiemelkl.
Chocodrank
Goldpack topping
Pindakaas, pot
Muisjes 225 gr. de Ruyter
HH. l jam aarb., abrik., kersen
HH II Jam app_aardb/
appel. - kersen
Boterhamvlokken 200 gr., pak
Chocolade hagel 500 gr. puur
Chocolade hagel 500 gr. melk
Hazelnoot pasta 225 gr.
Koetjesrepen 9 stuks
Mentos 3 pak
Speculaas 400 gr. pak
Prince Fourré, pak
Pennywafels, 8 stuks
Couque Bastogne van Parein
Taartbodem, groot
Lange vingers 35 st.
Sprits elegant 12 st., pak
Café noir, pak
Mamoetontb. koek, 700 gr.

Dit bent
u

gewend
te

betalen

245
245
192
98

161
57
74

110
98

198
98
169
395
175
175
82
115
130
95
119

99
67
165
175
125
100
90
120
95
89
140
125
100
100
100
125

Dit betaalt
u bij

gegro

209
209
129
75
145
49
69
89
65
145
75
125
298
149
139
69
95
109
79
99

79
59
129
139
99
89
79
89
79
69
99
89
79
75
79
99

Koopmans instant pudding 4 pakjes
vanille, chocolade, frambozen,
caramel
Vanille suiker 10 zakjes
Cacao 200 gr. zak
Happy Quick 800 gr.
Cakemeel 500 gr. pak
Cornflakes 340 gr. Kellogs
Havermout, pak HO
Paneermeel 180 gr.
Bakmeel 500 gr.
Maizena 400 gr,, pak
Flitsrijst 400 gr.
Macaroni kg., hoorntjes
Spaghetti 500 gr.
Vermicelli fijn 500 gr.
Patentbloem 1 kg.
Rijst droogkokend 1 kg.
Bonzo diner 1640 gr.
Hondenvoer loyal
Pittah hondenvoer 5 kg.
Nootmuskaat 50 gr.
Peper wit 50 gr.
Kerry 20 gr. A
Paprika 20 gr.
Atjar tja m poer
Jozo zout
Garta vermicelli soep ̂ zakjes
Garta groentesoep
Garta tomatensoep 3 zakjes
Soepgroenten 20 gr.
Garta vleesbouillontablet Voor 6 liter
Erwtensoep Garta 46 cl. blik
Kippesoep Garta 46 cl. blik
Blik tomatensoep Garta 46 cl.
Suiker kilo (max.3 kilo per klant)

Dit bent
u

gewend
te

betalen

156

72

120
398
76

192
94
49
75
60

107
145
85
79
99

175
420
89

965
115
105
70
70

120

147
147
147
32

145
79
79
79

130

Dit betaalt
u bij

gegro

89
49
95

289
59

149
79
39
49
39
99

119
69
59
89

149
359

69
750
69
69
49
49
89
19
89
89
89
25

109
60

• 60
60
99

vergelijk!
Goud bouillon (6 L.)
Kip in bouillon 350 gr.
Aroma 1L. Garta,fles
Pruimen matador 200 gr.
Rozijnen smyrna 250 gr.
Appelsap Dr. Siemer 0,71.
Jus d'orange Dr. Siemer
TomatensapO,94l.
Limonadesiroop (sinas)
Bavariabier, krat 12 flessen
Ekla bier, krat, 24 f lessen
Vr. wijn Bacara apricot/cerise/cassis
Haust toast klein 2 pak
Haust toast groot 2 pak
Gezouten pinda's 350 gr.
Augurken 72 cl. pot
Uitjes 3/4 pot
Komkommer schijf 3/4 pot
Tomatenpuree 70 gr. 5 blikjes
Tuinbonen 3/4 pot
Ananas stukjes 850 gr.
Vlavulling aardbeien/abrikozen/
kersen, blik
Nasi goreng
Bami goreng
Olvarit babyvoeding worteltjes/
spinazie/bruine bonen/andijvie/
appelmoes
Olvarit babvx^ding lever gem.
groenLc
Olvarit babyvoeding kalfsvlees aard..
pot
Olvarit babyvoeding macaroni ham
tomaten
Olvarit babyvoeding bruine bonen
op rundvlees
Olvarit babyvoeding gem. fruit

Dit bent
u

gewend
te

betalen

218
245
480
95

100
82
98
145
145
720
760
295
114
114
139
150
155
65

100
155
125

145
238
238

78

93

93

93

93
93

Dit betaalt
u bij

gegro

198
199
339
75
79
69
79

129
105
519
649
169
79
79

119
129
115
49
74

139
99

69

85

85

85

85
85

Alle artikelen zijn per stuk verkrijgbaar!

gelderland
raadhui/rld!

gegro

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

ALLE rfLEUREN
AUTOLAK
(plm. 14000 kleuren)
ook In kleine verpak-
king.

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

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

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

Tijdschriften
Pocket»
Modebladen
Auto- en hobby bladert;
Radio, en TV-bladen

D. BOERSM4
Dorpsstraat 6 - Vorden

Ruimte besparende

opbergbakjes

Voor aan de muur,
binnenkant kastdeur,
garage, kantoor,
hobby

Set & S stuks klein
van 14,70 voor f 9,95

Set & 3 stuks groot
van 16,35 voor f 12,95

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

Zangfes ?
ELLEN DE WAARD-
STROINK, dipl. Amster-
dams Conservatorium

Beatrixlaan 12
Telefoon 2049

Ook pianolessen
voor beginners

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders
Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

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

MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN?
IK BEN HENK SEESINK,
de nieuwe exploitant van hef 4ra/-servf*cesfaff*on
aan de Zufpfienseweg te Vorden
Door mijn vakmanschap, de accomodatie van mijn servicestation,
kwaliteitsprodukten en interessante prijzen, hoop ik ook
uw vertrouwen te winnen.

Kom eens vrijblijvend kijken
in mijn gezellige winkel

Aral-services+ation
HENK SEESINK
Zutphenseweg 22 - Vorden
Telefoon 05752-1840

Voor
tapijt?

Natuurlijk
naar:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

WEKELIJKS SPECIALE AANBIEDINGEN

PIT KOLLEKTE van 10 tot en met 15 september



Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

A.s. moeder
Juist de benen van een a.s. moeder

hebben bescherming nodig.
Daarom is er de Supp-hose panty

voor a.s. moeders,
met een verstelbare tailleband die

meegroeit met de maanden.

Wij adviseren u graag.

bezige benen,
hou ze mooi

met Supp-hose'
Supp-hose verkrijgbaar bij:

H.LUTH
Nieuwstad 4 - Vorden

De verkoop is weer begonnen

FRUIT IS GEZOND!
JAMES GRIEVE

HEERLIJKE
HAND- EN MOESAPPEL

Zaterdagmorgen van 8-12 uur in de
schuur bij Huize Medler

Fruitteeltbedrijf

MEDLER

Kijk uit naar
onze reklame l

Pracht wandversiering
voor kinder- en teenerkamer
(alle bekende stripfiguren)
van 3,50 voor f 2,75

Kop en schotel
van 1,50 voor slechts f Q 98

En natuuriyk DUBBELE zegels
op vrijdag en zaterdag

MINI BA.ZAR

Fa H. Sueters
V.H. SESSINK - KRANENBURG

PANNEKOEKEN ETEN OP
T MEDLER ! DOEN !

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp
Medler - Tel. 6634

Adverteren ? Orders noteren l

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof de Steege 41 Vorden Telefoon 2039

VRIJETIJDSELEDING
HELANCA TRAININGSPAKKEN

met biezen of in f wee kleuren

SPORTIEVE TRUIEN,

VESTEN, PULLOVERS EN SWEATERS

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Yorden

Uw Salaris of pensioen
via aen Privérekening

bij de Rabobank

Met 'n pennestreek van alle rompslomp af.
Een privérekening bij onze
bank. Dat is de moderne,
gemakkelijke manier. Voor
de ontvangst va.. uw salaris/
pensioen en andere
inkomsten. Alle betalingen
laat u dan eenvoudig door
ons verzorgen -automatisch
eventueel - met 'n simpele
pennestreek.

U kunt altijd vrij over uw
tegoed beschikken,
regelmatig toegezonden
rekenïngstaten vormen een
overzichtelijke admini-
stratie. En zelfs sparen
wordt gemakkelijker, omdat
u op gezette tijden een
bedrag kunt laten
overschrijven van uw

privérekening naar uw
spaarrekening. Bij de
Rabobank.
Gemakkelijk
dicht in de buurt.
Kom er eens
over praten l

Rabobank S
de bank voor iedereen

Voor

DAMES ROKKEN

BLOUSES"

PULLOVJTR5 EN VESTEN

als altijd uw adres

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

H.H. MAISVERBOUWERS

Wij zijn in staat om uw mais te
hakselen met een nieuwe

zelfrijdende
hakselaar

die het doet, zoals u het hebben wilt
d.w.z. geen kanten maaien en
hakselen op 32 verschillende lengten
vanaf een lengte van 2,8 mm

Beleefd aanbevelend,

LOONBEDRIJF

H. J. Bosman
Vorden — Telef. 05752-1874

i DIEPVRIESKISTEN
me* vele pluspunten
en lage prijzen!

Inhoud 145 liter '. f 440,-

Inhoud 200 liter
vanaf ƒ 587,— nu ƒ 450,—

Inhoud 220 liter f 530,-

Innoud 260 liter f 570,-

rnhoud 300 liter f 615,-

Inhoud 380 liter f 675,-

Bij de prijs inbegrepen: één maand,
de btw, volledige garantie, gratis
thuisbezorgd. Schakeling voor be-
waar temperatuur en snel vriezen

VOOR VRIEZEN EN KOELEN

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

VERLOTING
van de Landelijke Ryvereniging en Ponyklub

„De Graafschap"
A.s. vrijdagavond 7 sept. 8 uur, vindt
de trekking plaats in 't Wapen van
Vorden (F. P. Smit)

De uitslag van de trekking zal volgende week
in Contact geplaatst worden

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

Kom kijken.' Kom kijken.' Kom kijken! Kom kijken Kom kijken.' Kom kijken.' Kom kijken.' Kom kijken Kom kijken.' Kom kijken.' Kom kijken.' Kom kijken Kom kijken.' Kom kijkt
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Komt u ook naar 't feest van Jan en Ali Krijt?
Woensdag 5 sept. openen wij onze geheel vernieuwde slagerij!
Drink bij ons, tussen 4 en 8 uur uw Oranjebittertje

Dorpsstraat 32 - Tel. 1470

sr
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X
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Kom kijken.' Kom kijken.' Kom kijken/ Kom kijken Kom kijken.' Kom kijken.' Kom kijken.' Kom kijken Kom kijken.' Kom kijken.' Kom kijken.' Kom kijken Kom kijken! Kom kijke



DRUKWERK
van de bovenste
plank

Wordt u snel en akkuraat

geleverd door

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden - Telef. 1404

Vraag

eens prijsopgaaf!

Briefpapieren
Doorschrijf systemen

Toegangsbewijzen

Loonstaten

Raambiljetten

Rekeningen

Convocaties, enz. enz.

Orderbloks

Alsmede alle
familiedrukwerken

neem
de proef op de som met

JUMBO
voor f okzeugen

of
SUPER BIKS

voor mestvarkens

HK.O.
MINDE*

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond*D* (05754) 270

MENGVOEDER UT-DELFIA B.V
Akkrum/Delft/Helmond/HoogkerWMaarssen

HENGELO (GLD)

Zondag 9 september

Muziek: De Musketiers

3 bars vol gezelligheid

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

f 5,98
f 10,-
f 7,=
f 1,78
f 1,40

BIEFLAPPEN
500 gram

RIBLAPPEN 500 gram 548
l kilo

RUNDERLAPPEN 500 gram 398
l kilo

HAMBURGERS
3 stuks

SNITZELS
100 gram

Voor de boterham
100 gram BOERENMETWORST 85

100 gram GEBRADEN GEHAKT •. 69

100 gram PEKELYLEES 98

150 gram BO1TRHAMWORST 89

250 gram KOOKWORST (stuk) 140

HEERLIJKE NASI EN BAMI!

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN ö
Nieuwstad 14 — Vorden

\s

renata
KORREKTOR

IN
VIER
WIJDTE
MATEN

VOORAAN IN SCHOENMODE

WULLINK
Dorpsstraat 4 - Vorden

Weefcendoanb/ed/ng

Leuke gestreepte Acryl

kinderpullovers
NU

f 11,95
UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Hamster + kooi te koop
Elshof 9
Telefoon na 5 uur 1758

Confectiebedrijf

Lammers
Raadhuisstraat 18, telefoon
1971, na 18 uur 1708

Voor het vervaardigen
van japonnen
kunnen wij plaatsen:
Modinettes
Leerling modinettes
Strijkster evt. part-time

Eigen vervoer vanaf Zut-
phen, Vierakker, Wichmond

Te koop 2 trekhaken voor
Opel Kadet en Simca 1000
cirkelzaa.g bank, haard,
4 zeugenkooien, stortkar
voor traktor en een
giervat 500 liter
H. J. Rietveld, Hackfort
Hoekendaalseweg l

Degene die zaterdagmorgen
j.l. bij bakker van Asselt
een zo goed als nieuwe
Empo toerfiets (frame nr
673679) heeft meegenomen
voor een toerfiets goud-
rood gebiesd en frame nr
608146. Kan alsnog geruild
worden: Raadhuisstraat 34

Te koop
?cn vaarskalf MRY
W. M. Wassink
Almenseweg 56 Vorden

Voor

HERENPANTALONS

SPIJKERBROEKEN

PULLOVERS

EN T SHIRTS

naar

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Modeva kschool
Vorden

VOOR DE NAAIKURSUS
die l oktober begint zijn nog enkele
plaatsen vrij

Inlichtingen en opgave: 08340-24902
Schooladres: ME J. A. WENTINK
Ruurloseweg 12 - Vorden

WOENSDAG 12 SEPTEMBER

gesloten
(voor een bezoek aan de Bakker
Tentoonstelling te Rotterdam)
zijn de vogende bakkerswinkels
gesloten:

VAN ASSELT . HOF - SCHITRIIVK

J

WOLF
Scotts-Gazonmest
Dat houdt uw gazon de hele winter
groen!

Scotfs gazonmes! met
onkruidverdelger voor een
onkru/dvri/ gazon

Verpakkingshoeveelheid voor:
25 - 100 en 250 m2

Bij aankoop van Scotts mest een
strooiwagen in bruikleen!

Inlichtingen en folder bij:

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Help het kind in nood,
Maak 'f Koninginnegeschenk groot /

Giro 25073

DOE MEE AAN DE

ballonnen
wedstrijd

Slagerij Krijt
Zaterdag 8 september tussen 3 en 4 uur
worden de ballonnen opgelaten

Er zijn verschillende leuke
prijzen o.o. r of schaatsen,
s/oe/foak enz.

Kaartjes voor je naam kun je vanaf donderdag
6 september krijgen bij Slagerij Krijt,
Dorpsstraat 32 Vorden


