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Erfelukheid
September 1971.

Wi' j x .Htlcn weer es b i ' j mekare op et benksken - mien
b u u r m a n en ikke - doar treffe wi'j mekare vaker. In
de wiedte kwam een jonk wiefken anschoeven. Vromer
kwam ze geregeld op de fletse langes, nou lup ze achter
de k inde rwagen . Niet zo vake meer, moar toch zie'w eur

•;eld goan. Op d'n duur wo'j dan zo'n betjen kennis
van mekare.
En toe ze bi'j ons was stok ik de hand op en zegge:
„Ho es e f f en , wi'j nou es zien wa'j doar in de
w a.;; en hebt?"

//ie lachen d'r umme. „Zeker mag dal" /,ei ze en zol
wel denken: „wat een komieken".

en paar echte oldvaders he'w bi'j dat kind estoan,
dal ons wi("se! i ik en met een paar heldere eugkes ankek.
Hange lek e inks. „Wat is den al groot - hoe old is e
HOU?" v roe;; ik*
„Viel ' moand."
„Vief moand? Wi'j wel g leuven - doar goal 't wel noa

ieuterschole die niks langer h'unt."
„Kump wel van een lank soort", menen de buurman
,,da's ok nog erfeluk".

„ l > i e e r f e l i j k h e i d - dat zit nog- niet zoo eenvoudig" zei ik.
„ l ' . i hebt kinder die niet vieftien joar al de volle lengte
hobt, and'ren gruuit met twintig joar nog. Dat zit ok
in 't soort. Et kan zich treffen dat eene die al vrog
groot is later nog weer deurgruuit. Dan krie'j van die
•• . roten, die in et volk mekare ankiekt oaver de and'ren
hen. En 't is een tref at dat weer oavererft. Moar dissen
- i'j kunt zoo al zien at dat een groten wodt. Zeg, heb i'j

er den Boskamps Gert nog ekend?"
„Joa, joa, nou", zeg de buurman, ,,den had de sluttel van
de slagboom, dat was zo'n langen, doar mosse wi'j tegen
opkieken."

,,A'k et goed hebbe mot dat de bet-oavergrotvader van
dit kind weezen. Nou, en dit wodt 't net zoo eene - een
grote rijzige keerl."
Ik zogge wel dat de mooder mien moar half gleuven.
Wi'j olden bunt niet zoo vuile in tel, de jongen holt
zich meer bi'j eur schoolbuuksken.
Kn toch - at 'r eene met de erfelukheidswetten te ma-
ken hef ehad, dan bun ik et wel. Toe zeg ik: „Heur es,
ik hoppe da j d'r getuuge van meugt wezen dat e ge-
zond en zonder ongelukken opgruuit. En dan zeg i'j
ok nog een keer: die olden wazzen nog niet zoo gek.
Hier kan een tweeden Boskamps Gert uutgruuien. Een
lange rijzige keerl. Onthold es wat ik ow zegge."

Moar zie schudden met eur heufd. Toch een bedroefde
boel. Warken ku'w niet vuile meer. Wat blif t'r van ons
oaver at de jongen ons ok al niet meer gleuf t?
Toch krie'w later geliek - dacht ik. Moar ok die hoppe
mos ik opgeven. Met dat ze wieier ging kree'k de laats-
te klap. Ze kek nog effen schuun oaver de scholder en
/.ei: „Et is een meis jen !"

d'n Oom.

Nutsfloralia
Op 17 en is september a.s. organiseer! Nutsfloralia
voor de 46e keer haar jaarlijkse bloemententoonstelling.

ü het grote aantal deelneemsters aan de bloemen-
schikkursus en het enthousiasme waarmee wordt ge-

t, verwacht het bestuur van de kursisten vele in-
zendingen. U weet het, er worden mooie prijzen beschik-

U l , doe dus uw best om er één of meer te be-
m;.('htigen. Dat iedereen kan inzenden is overbekend,
h e e f t u iets moois gemaakt of iets bijzonders gekweekt,
alles is welkom. Plaatselijke bloemisten verzorgen een
gezamenlijke in/a-mlmi;. ecu samenwerking die hogelijk
wordt gewaardeerd.

Komt allen een kijkje nemen op floralia, zoals gewoon-
lijk is hef zeker een bezoek waard én erg gezellig.
Uw komst wordt zeer op prijs gesteld. Zie voor verdere
bijzonderheden de advertentie in dit nummer.

l Persbericht)

Kollekte
A l l e Nederlandse kinderen hobben te eten. Krijgen me-
dische verzorging en gaan naar school. Dat betekent
nog niet dat ze ook zonder kleerscheuren groot worden.
40.000 kinderen én hun ouders hebben tóch extra hulp
nodig. Van de samenwerkende kinderbescherming orga-
nisaties kortweg: de SAKOR.

Daarvoor heeft, de SAKOR extra geld nodig. Van uw
girorekening. U kunt storten op postgiro 404040 van
SAKOR Den Bosch. Of uit uw portemonnaie. Doe een
finke gift in de kollektebus van de SAKOR. De kollekte
wordt in Vorden gehouden van 13 t.m. 18 september a.s.

Trimspeldjes
l >e afgelopen zomermaanden hobben in het zwembad
In de Dennen 54 personen deelgenomen aan het zgn.
„trimzwemmen". Hierbij was het de bedoeling dat de
jeugd 10 km zou zwemmen (wat betekent 250 meter
per dag). De ouderen moesten 25 km zwemmen (hetgeen
per dag 500 meter betekende). Als waardering voor de-
ze prestatie ontvangen de 54 deelnemers een zgn. trim-
speldje.

Ora njefeest Vierakker- Wichmond

Het Oranjefeest van Vierakker-Wichmond is weer een
zeer geslaagd evenement geworden. Hoogtepunt was de
grote optocht zaterdagmiddag. Aan deze optocht deden
niet minder dan twintig wagens mee en de muziekkorp-
sen uit Voorst, Vorden, Didam en natuurlijk Jubal uit
Vierakker-Wichmond. De publieke belangstelling was
zeer groot.

De kijkers werden allemaal^cuewekt om het Oranje-
feest financieel te steunen. B^Pülc toegangswegen naar
het dorp Wichmond waren bussen opgesteld met het
volgende opschrift: ,,Zal de optocht blijven bestaan,
geeft dan één gulden spontaan".

De voorzitter van het orga^fcerend komité prees de
inzet van vele bewoners varWrierakker-Wichmond om
het Oranjefeest tot een sukses te maken. Burgem»
Reitsma verklaarde daarna met een korte toespraak het
feest voor geopend.

De uitslagen waren als volgt: Versierde wagens (deze
waren ditmaal in vier groep ingedeeld)
Bloemenwagens: 1. Delden met lof en beker gemeente
Warnsveld); 2. Boshuisweg; 3. Dorpsstraat; 4. Beek-
laan 2; 5. Vruggink Delden; 6. Rozenstraat.

Historie: 1. Hacforterwcg en beker drukkerij Weevers
Vorden; 2. Baron v. d. Heydenlaan; 3. Toverstraat; 4.
Beeklaan 1; 5. Koppelshoek (familie Peters en Korne-
goor); 6. Lankhorsterstr^^ achter; 7. idem voor; 8.
Rond kerk en school. ^^
Sprookjes: 1. IJselweg; 2. Ratt s van Haiue ln
' l »o j>gro<>p) ; 3. Mozaïk jeugdgroep.
Overige wagens: 1. Vierakkerseschoolweg; 2. Koekoek-
straat; 3. Baakseweg.

Uitslag kinderwagentjes: ^Priobert H e l m i n k ; 1. kinde-
ren Klein Lebbink; 2. kinderen Hiddink; 2. Marga Nij-
enhuis; 3. André Derksen; 3. Gerrit en Evert Huurnink;
4. kinderen Derksen.

van Contact
Met grote instemming las ik het artikel van d'n Oom.
Wat is in een naam. De door hem genoemde Zomer-
vreugdeweg ontleent thans zijn naam aan een 50 jaar
geleden gebouwd zomeroptrekje door ene meneer Klant
uit Alphen a.d. Rijn, later tot boerderij verbouwd. Deze
weg was voordien bekend als Dragondersdijk, welke
naam wellicht is ontleend aan de dragonders van Na-
poleon die er misschien eens zijn langs getrokken. De
thans genaamde Lieferinksweg, die de Lindeseweg en
de Dragondersdijk kruist, heette gedeeltelijk Vennedijk,
naar het zgn. Hissinkven, waar hij langs loopt en, na
kruising met de Lindeseweg, Peppeldijk.

Het lijkt mij belangrijk dat deze oude plaatselijke en
soms historische namen bewaard blijven en niet worden
vervangen door nietszeggende namen die een of ander
ambtenaartje uit zijn duim zuigt. Dit betreft nu namen
uit de buurtschap Linde die mij bekend zijn, maar ik

dat er in andere gedeelten van de gemeente nog
meerdere fantasienamen zijn gegeven aan oude, in de
buurtschappen bekende wegen.

Hoogachtend,
W. A. van den Wall Bake

Diplomazwemmen
In het Vordense zwembad In de Dennen werden zater-
dagmorgen de zwemexamens C en D gehouden, waarbij
namens de KNZB aanwezig waren de heren Wilgenhof,
De Gruyter en Beek. De kandidaten waren voorbereid
door badmeester Verstoep, daarbij geassisteerd door
mejuffrouw Truus Oonk.

Van de 40 C-kandidaten sla ',}'2, t e r w i j l van de
25 D-kandidaten er 15 slaagden.
Zaterdagmorgen 11 september worden voor de laatste
maal in dit seizoen de zwemexamens A en B afgenomen.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij: i

J. H. Hilferink, telefoon 1619, De Boonk 39
Garage Tragter, telefoon 1256, Zutphens^w. 95
of donderdags van 20.00 tot 22.00 uur op de
theorie-avond in café Eskes Dorpsstraat Vorden

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden
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^Kerkdiensten

SKPTKMKKK

HERVORMDE KERK VORDEN

8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink, bloemendienst

HERVORMDE KAPEL WILDENBORCH

(ieen dienst i . v. in. bloemendienst in de dorpskerk

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

9.30 uur Ds. M. J. C. r.ossHia te l ! < > , • > - . 'veen
19.00 uur ds. C. Gros te Aalten

R. K. KERK DORP

zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis; in de week elke dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 u. tot zondagavond 23.00 u.
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
consulten bij uw eigen huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het Wijkgebouw, tel. 1487.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00
uur en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot
's morgens 7.00 uur:
J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

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

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
mejuffrouw M. Kersten, Het Elshof 7, Vorden (plan
Boonk), telefoon (05752) 1772
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur
en donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

mejuffrouw H. M. Lenselink
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur
te Hengelo Gld Bekveld D 16, telefoon (05753) 1218
donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden Het Els-
hof 7, telefoon (05752) 1772

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

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder no. (05752)
1541, ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kant het
politiebureau, telefoon (05752) 1230 of de families Eljer-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

•••p

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: I t e i n i . l a roh i , ZOOn v;i.n K. Wes.selink en .1.
Bakkerweerd.

Ondertrouwd: . J . stegema.n CD A. s l a p p e r .

Gehuwd: H. B. J. Snellink en H. W. Vruggink.

Overleden: Alida van Raamsdonk, 86 jaar, weduwe van
S. K. Swiers.



SUPERMARKT
PRESENTEERT:

Kwaliteit

Service

Lage prijzen

Vit de slagerij
HAMBURGERS

3 stuks

MAGERE SPEKLAPPEN
500 gram

HACHEEVLEES

RUNDERLAPPEN

RUNDERROLLADE

500 gram

500 gram

98

178

288

298

348

398

500 gram nu

MALSE RIBLAPPEN
500 gram

BOERENMETWORST 150 gram 89

ZURE ZULT 150 gram 59

BOTERHAM WORST 150 gram 59
GELDERS GEWELD
alleen aan stuk 200 gram 99

KARVAN CEVITAM
flesje van 191 voor

FRAMBOZEN BESSENWIJN
literfles van 255 voor

SUN MARGARINE
kuipjes

VENZ BROODPRET
per pak

2 voor

nu

KAUWGOMBALLEN MET
VERRASSING pakje voor

GEVULDE KANO'S
pak voor slechts

HEERLIJKE
SPRITSSTUKKEN per pak

MAGERE CHOCOLADEDRANK
Pico van 98 voor

Cornuco's KAASZOUTJES
grote zak per zak

169

205

89

85

39

85
59
79

59

Venz

CHOCO-
LAADJES

melk of puur

van 87 voor

Div. soorten

GILDA DROP

2 zakjes

van 118 voor

89

Grote rol aard-

beien, chocola-

de of vanille

PRINS FOUR
RE per pak

89

10 stuks

cocos-
KRANSEN

deze week

weer

85

Pak a 10 stuks

PINDA

KOEKEN

zolang de
voorr. strekt

85

NIEUW ! FANTASTISCH LEKKER

Vruchtenwijn cacao likeur
PER FLES

Herschi

VRUCHTEN-
LIWNADE

literfles 75

elke 2e liter

Frambozen of
sinaasappel

RANJA

per fles
van 98 voor

Krat a 24 fles-

jes Classe

Royal BIER

79
nu voor

695

Pingo

DIEPVRIES-
HAANTJES

plm. 950 gram
voor

285

SOEP-

BALLETJES

2 blikjes

van 156

125

Profiteer nu nog l

BRINTA
PER PAK

75
PAK A 400 GRAM

GALA KOFFIEBONEN
NU VOOR

4 in een Celwa

CLOSET-

PAPIER

pak van 125

voor

89

Voor uw fijne

witte was F 4

per pak

van 120 voor

98

Pyramide

LUCIFERS

3 pakken voor

85

50 st. plastic

BOTERHAM

ZAKJES

van 89 voor

79

P.C.D.

ZOUTE

PINDA'S

pak a 500 gr,

van 169 voor

149

Groente en Fruit
BANANEN

HONINGZOETE DRUIVEN

FLINKE KOMKOMMER

SPERZIEBONEN

per kilo 98

kilo 169

per stuk 49

per kilo 98

PANKLARE RODE KOOL 500 gram 29

ZE IS ER WEER !
HART ZUURKOOL 500 gram 39

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

Krentebrood populair
MET SPIJS

VAN 147 VOOR

98
Koffiebroodjes

PAK A 4 STUKS

VAN 112 VOOR

89



Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij kennis
van de geboorte van ons
dochtertje en zusje

Reini Jacobi
RIENEKE
R. Wesselink
J. Wesselink-Bakker-

weerd
Anke

Vorden, 3 september 1971
Hoogkamp, Baakseweg 5

Hartelijk dank aan een ie-
der die op enigerlei wijze
blijk heeft gegeven van be-
langstelling voor ons 25-
jarig huwelijksfeest.
Mede daardoor is de 14e au-
gustus voor ons tot een on-

• lelijke da- geworden.
H. W. Groot Enzerink
L. Groot Enzerink-

Noppers
Vorden, .september 1971
Zutphenseweg 21

Voor uw blijk van medele-
ven, die wij mochten ont-
vangen, speciaal van onze
buren, vrienden en kennis-
sen, na het overlijden van
mijn lieve man en pleeg-
vader

J. VAN 'T VELD
betuig ik mijn oprechte
dank.

Uit aller naam:
Wed. Van 't Veld-

Harmsen
Vorden, september 1971
Dr. Lulofsweg 6

HEEFT U ZICH
AL OPGEGEVEN

VOOR DE
EHBO-KURSIIS ?

Wil degene, die de Spaanse
pop, een kado voor een 94-
jarige vrouw, heeft wegge-
pakt van de ijskast van De
Boggelaar te omstreeks 24
uur, terugbezorgen bij
Groot Enzerinck ?

Te koop: Lange leren jas,
maat 48. B. Schepers, B. v.
Hackfortweg 41, Vorden

Te koop: G.o.h. Sparta
bromfiets. B. v. Hackfort-
weg 43, Vorden

Te koop: Sierduiven, Hol-
landse kroppers en capucij-
ners. Hackforterweg 15 te
Wichmond

Te koop: Eetaardappelen,
Pimpernel. G. J. Schutte
Hengeloseweg 20 tel. 1882

HEEFT U ZICH
AL OPGEGEVEN

VOOR DE
EHBO-KlUtSl S ?

Weekeiulreklame

l BOS GEMENGDK
CHRYSANTEN
ƒ 1,50

BLOEMISTERIJ

WEHMEZICHT
Nieuwstad 57 - Vorden

Wij verzorgen uw bood-
schappen naar Raesfeld
(Duitsland)

A. LUIMES
Aaltenseweg B 39, Hengelo
telefoon 05753-1422

Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

Speciaal adres:
WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

Zoek uw voordeel
VERSE HAANTJES
EN KIPPEN
VERSE EIEREN
10 voor ƒ 1,30

Poeliersbedrtff

Rossel
Hengeloaeweg 69

PETROLEM BESTELLEN
1736 bellen!

KEUNE - Vorden
altijd goedkoper

Tel. 05752-1736 - Vorden

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en yrijs

GEBR. WILLEMS
kleermakerij. Rozen-
hoflaan l, Zutphen,
telefoon 2264
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Het uitgestelde huwelijk van

GERRIT EGGINK
en
WILLY VAN VELDHl'I/EN

zal nu plaatsvinden op woensdag 15 sep-
tember om 13.30 uur in het gemeentehuis
te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Hervormde kerk te Vorden door de weieer-
waarde heer ds. J. C. Krajenbrink.

Vorden, september 1971
Brandenborchweg 4 - Zutphenseweg 82
Toekomstig adres: Zutphenseweg 82 a, Vorden

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in café-
rcst. „'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit)
te Vorden.

BEN KISTEMAKER
en

i GERRIE KLEIN IKKINK

hebben het genoegen kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk.
De huwelijksbevestiging zal D.V. plaatsvin-
den op woensdag 15 september om 14.00
uur in het gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke bevestiging om 14.30 uur in de
Gereformeerde kerk te Vorden door ds. G.
van 't Spijker van Numansdorp.

Lochem, Walderstraat 25
Vorden, Kapelweg 2
september 1971
Toekomstig adres: Kapelweg 2, Vorden

Receptie van 16.15 tot 18.00 uur in hotel
Bakker te Vorden.
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HENK HESSELINK
en
GERDA KNOL

d i - l e n mede, ook namens wederzijdse ouders •
dat zij voornemens zijn in het huwelijk te
treden op donderdag 16 september a.s. om
13.30 uur ten gemeentehuize te Hengelo G.

Het huwelijk zal worden ingezegend door 11
de weieerwaarde heer ds. J. B. Kuhlemeier ^
om 14.30 uur in de Gereformeerde kerk te $
Vorden.

Hengelo G, E 27
Wichmond, Lankhorstei s t r a a t 2 1
september 1971
Toekomstig adres:
Lankhoreterstraat 24, Wichmond

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur in zaal
Concordia te Hengelo G.

Op dinsdag 14 september hopen onze lieve
ouders

B. II. BULTEN
en
H. H. BTLTEN-KETTELARIJ

hun 12'/•>-jarig huwelijk te herdenken.

Dat ze voor ons nog lang gespaard mogen
blijven is de wens van: Jan

Elly
Hilda

Vorden, september 1971
Berend van Hackfortweg 58

30K)MQK)MOMOIOroCKro^

Inplaats van kaarten

G. VAN ARK
en
G. J. VAN ARK KEKEN TAS

hopen met hun kinderen op dinsdag 14 sep-
tember hun 25-jarig huwelijksfeest te vie-
ren.

Gelegenheid te f e l i c i t e r e n van 14.30 tot
16.00 uur in zaal Schoenaker, Kranenburg,
Vorden.

Vorden, sepiember 1 < ) 7 1
Wildenborchseweg 19

-f-;-r

11 SEPTEMBER

Oranje/eest
WILDENBORCH
13.00 uur: kindcroptocht naar hel
kasteel met medewerking van de
muziekvereniging Sursum Corda.
13.30 uur: aanvang ploegen wedstrij-
den (4 man).

Vrijdagavond 10 en zaterdagavond 1 1 sepiember
opvoering van liet blijspel

Doctor Leco
in 3 bedrijven, gespeeld door TAO uit de Wilden-
borch. Aanvang 19.30 uur in de kapel.

Heden overleed nog vrij onverwacht in de Ver-
enigde Ziekenhuizen te Zutphen, op de leeftijd
van 43 jaar, mijn inniggeliefde man en mijn zorg-
zame vader

A D R I A A N BASTIAAN ROO/ENDAAL
echtgenoot van G. Hilderink

G. Roozendaal-Hilderink
Nelly en Johan

Vorden, 4 september 1971
Berend van Hackfortweg Ui
(tijdelijk Almenseweg 9)

De begrafenis heeft woensdag 8 september plaats
gehad op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed tot onze diepe droefheid na een
geduldig gedragen lijden, onze inniggeliefde zoon

ADRIAAN BASTIAAN ROO/ENDAAL

op de leeftijd van 43 jaar.

Moge hij rusten in vrede

I ' . Iloozendaal
P. J. Roozendaal-van Holst

Vorden, 4 september 1971

Wat of
uw wensen ook zijn —

EEN K K i K N H U I S . . .

E K N HlïWELIJKSUTZET . . .

EEN M I E I ! W BANKSTEL . . .

KEN ANDERE AUTO . . .

01 K K N VAKANTIEREIS VOOR VOLGEND J AAK

Spaar er voor l

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Telefoon 05752-1888 - Ruurloseweg 21 - Vorden

Telefoon 05754-514 -Dorpsstraat 9 „ Wichmond

Heden overleed tot onze diepe droefheid na een
geduldig gedragen lijden, onze lieve broer en
zwager

ADRIAAN BASTIAAN ROO/ENDAAL

op de leeftijd van 43 jaar.

Dat hij ruste in vrede

Capelle a.d. IJssel: W. C. Roozendaal
M. Roozendaal-Heikoop

Woerden: P. Roozendaal
M. Roozendaal-Voskamp

Capelle a.d. IJssel: M. Heykoop
T. Heykoop-Roozendaal

Vorden: J. W. Roozendaal
J. H. Roozendaal-Hulshof
J. G. Schuppers
M. B. Schuppers-Roozendaal

A r n h e m : G. Danen
P. J. Danen-Roozendaal

Borculo: C. Roozendaal
T. A. Roozendaal-

Haverkamp
Vorden, 4 september 1971

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden

l

Heden overleed na een zwaar en moedig gedragen
lijden in de Verenigde Ziekenhuizen te Zutphen
onze beste zwager en oom

A. B. ROOZENDAAL
echtgenoot van G. J. Hildcrink

in de ouderdom van 43 jaar.

Wehl: M. J. Hoksbergen-Hilder ink
H. Hoksbergen

Vorden: J. M. Korenblik-Hilderink
B. Korenblik

Olburgen: W. J. Schotman-Hilderink
H. H. Schotman

Keyenburg: B. J. Fritz-Hilderink
J. Fritz
J. H. Hilderink
Th. Hikterink-Hokabergen
R. J. Hilderink
C. Hilderink-Wassink
B. Hilderink
Neven en nichten

Vorden, 4 september 1971

t
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

A GROOT JEBBINK
Prunushof 21, Velswijk
Zelhem. tel. 08344-4 H

Met ingang van heden wordt dokter K. H. de
Vries in zijn taak bijgestaan door zijn kollega

E. J. v. TONGEREN
De spreekuren zijn voortaan als
volgt:

Maandag tot en met vrijdag:
8.00—9.30 uur gebruikelijk ochtend-
spreekuur.

Dinsdag:
13.00--14.00 uur spreekuur voor a.s.
moeders.

Maandag, woensdag en donderdag:
13.00—14.00 uur afspraakspreekuur
(u wordt verzocht de afspraken hier-
voor tussen 10.00—10.30 uur te ma-
ken)

K. H. de Vries
Arts, Ruurloseweg 13 Vorden telefoon 05752-1288

E. J. v. Tongeren
Arts, toekomstig adres Ruurloseweg l . ~ > Vorden
telefoon 05752-1678

Heden overleed na een kortstondige ziekte onze
lieve vader, groot- en overgrootvader

ALBKRT JAN FLORIJN
weduwnaar van J. G. Hondelink

in de ouderdom van bijna 98 jaar.

Vorden:

KIst (O.B.)

J. Florijn
J. A. L/ettink-Florijn
A. J. Lettink
J. G. Scholten-Lettink
H. J. A. Scholten
Tonny, Anjo, Ina

Vorden, 1 sep tember 1!>71
Nieuwstad 16

De begra fen i s heel ' t woensdag S sep tember plaats
gehad op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed ons geacht l i d , de heer

A. B. ROO/ENDAAL

l k - s tuur en leden

A VB - NVV af d. Vorden

Vorden, 4 september 1971

BLOEMEN-
TENTOONSTELLING

•Ui J A A R NI TSFLORALIA OP V RIJDAG 17 EN

/ATKRDAG 18 SEPTEMBER 1971 IN HET NUTS-

GEBOUW TE VORDEN

Wedstrijden:
1. Stekplanten voor schoolkinderen.
2. Stekplanten groteren.
3. Veldbloemen voor kinderen.
4. Het maken van voorwerpen zoals kettingen, poppetjes, dieren enz.

uit natuurprodukten; a) voor grote ren; b) voor kinderen.
;!. Het versieren van klein speelgoed met bloemen voor kinderen tot en

met 14 jaar.
6. Eigen gekweekte a) planten; b) bloemen.
7. Kursisten a) kleine vazen, b) grote vazen, e) bakjes of schalen,

d) fantasiestukjes klein, e) fantasiestukjes groot, f) tafelstukjes,
g) droogbloemen.

8. Groteren vanaf 15 jaar a) kleine vazen, b) grote vazen, <•) bakjes of
schalen, cl) fantasiestukjes klein, e) fantasiestukjes groot, f) tafel-
stukjes.

!). Droogbloemen a) boeketten, l » ) lantusiest.ukjes.
10. Veldbloemen groteren vanaf 15 jaar.
11. Inzending cigengekweekte dahlia's.
12. Inzending vaklieden en leerling-vaklieden.

VOOR ALLE WEDSTRIJDEN /IJN MOOIE PR1J/EN B E S C H I K B A A R

Inlevering stekplantcn voor schoolkinderen donderdagmorgen 1 < > septem-
ber om 8.30 uur aan de scholen.

In lever ing .stekpla.nlen voor groteren donderdagmiddag 1 ( > september v a n
15.00 tot 17.00 uur in het Nutsgebouw (hoofdingang).

Voor ouders van kinderen van de buurtscholen 's morgens om S.,'50 uur
gelijk met de kinderen.

A l l e overige wedstrijden donderdag 16 september 's avonds van 19.00 tot
21.00 uur in het Nutsgebouw.

Vrijdagmorgen 17 sep tember in de k o f f i e k a m e r van hel Nutsgebouw
(ingang Kerkstraat) van 9.30 tot 12.30 uur.

De tentoonstelling wordt geopend vrijdagavond 17 september om 19.30
uur . Open tot 22.00 uur. Zaterdag I S sep tember geopend van 15.30 tot
21.00 uur waarna de pr i jsui t re iking plaats vindt.
Knl.ree . / ' l , per persoon, k i n d e r e n beneden 1 1 ja

VERLOTING M A A N D A G 20 SEPTEMBER OM l«>.30 l l R IN HET
NITTSGEBOUW



Automobiel bedrijf
GROOT JEBBINK

Opening
van ons nieuwe automobielbedrijf en

Shell tankstation aan de Rondweg 2

te Vorden op

VRIJDAG 10 SEPTEMBER

A.S. OM 15.00 UUR.

Autoshow
Wij houden op zaterdag 11 septem-

ber van 10.00 tot 22.00 uur en zon-

dag 12 september van 11.00 tot 18.00

uur een grote autoshow van diverse

merken automobielen.

Gelegenheid tot vrijblijvende taxatie

van uw inruilauto na afspraak.

Een ieder is
van harte
welkom!

Fruit is gezond
James Grieve
HEERLIJKE HAND- EN

IJIOESAPPEL

2 kg f 2,49
IN PLASTIC /AK

Zaterdagmorgen* van 8-12 uur in de
schuur hij Huize Medler

Fruitteeltbedrijf Medler

DANIËLA
DE N I E l ' V V E „ALTMD-PAS"

panty
MET ANTI-TORNNAAD
DE DOORZICHTK;E PANTY

voor f 2,-

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

INWONERS VAN VORDEN

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

Bent u klaar om Hem te ontmoeten?
(Amos 4 : 12)

Is Hij uw redder? (Rom. 3 : 23, 24)
Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17 i 31)
Hebt u vragen over het geloof in de Heer
Jezus Christus, luister dan iedere maandag-
avond van 7-8 uur en iedere vrijdagmiddag
van 2-3 uur naar de

Wegens familiefeest donderdag 1(5 september

de gehele dag

GESLOTEN
LEVKNSMIDDELENBEDRMI''

KNOL
Lankhorsterstraat 24 - Wichmond

Jong Gelre
RIN<» BERKELSTREE^^

/ATERDAdi I I SEPTEMBER

dansavondsa
hij eafé-restanrant

't Wapen van Vorden
(F. P. Smit) t(. Vorden

aanvang ID.30 uur.

Muziek:

The Sensations

ÏEGALUX

ALUMINIUM
JALOEZIEËN

FL 25.- PER M2

PLUS FL 20.-
VOOR HET MECHANISME

VERKRIJGBAAR BIJ:

Doe-het-zelf Centrum
HARMSEN ~ Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

Aanvang dansles
*A# Aanvang dansles a.s. y.aterdag

11 september om l !>.(•() uur in
/.aal Leltink.

DANS8CHOOL

M. J. Kroneman

W E t J E N S V A K A N T I E

VAN IS TOT EN MET IX SEPT.

Sigarenmaga/jjn, boek- en kantoorboekhandel

'Jan Hassink'

UIT!
GOED VOOR U

Gebr.
Eykelkamp

Medler

Medler - Tel. 6634

BLOEMEN-DIENST
IN DE HERVORMDE KERK TE VORDEN'

AS . 70NDA<i VI SEPTEMBER
A A N V A N G 10.00 1 1 R

Voorganger ds. J. C. K r a j e n b r i n k .
Medewerking verlenen hel V<
Combo en de or.uanist de lu-rr
Liturgiën worden gestencild.

VV :ij nodigen groot en klein hartelijk uit voor dr/.e

kerkdienst in de op-ge-flenrde kerk.

J > r kerkeraad
De leiding van de zondagsscli
(dorp, Medler, Wildenborch)

N.15. Er is ook kerkdienst om 8.30 uur

ZATERDAG 11 SEPTEMBER
DE <;EHELE DAG

gesloten
„ Loodgietersbedrijf

f TtWiltink
» Het Hoge 26 Tel. 1656

Landelijk erkend gasfitter

Speciale aanbieding voor dicpvriesbezitters door

M. G. JANSEN
Cullêestraat 42 - Vorden - Telefoon M f > l

ACHTERBOUTEN
VOORHOUTEN
KAKBONADES
SPEKLAPPEN ENZ.

TEGEN SCHERPE PRIJZEN
KLAAR TERWIJL l WACHT

DAMCLUB VORDEN
A.s. vrijdag 10 septeinher organiseert

1)OV ter opening van liet nieuwe

•elxoen

in het nieuwe JE1 ( i l )CEN TIM M.
Prijsje meebrengen s. v. p.

Nieuwe leden zijn die avond van
harte welkom. Ook is opgave moge-
lijk bij één der onderstaande

sluursleden:

J. F. («eerken, /utphenseweg 52, Vorden

J. W. Heuvink, Prins lïernhardweg 15, Vorden
1$. N i jen huis, /utphenseweg 125, Vorden

H. W. Esselink, Prins Bernbardvveg 2(5, Vorden
I!. Wansink, Prins lïernhardweg 18, Vorden

TEMPERATUUR

ASPBOBRftMMWS

Er is al een

ERRES voor f 599,'

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 15 46
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Nieuws over de
jeugdsoc iëte it
Binnen zeer korte tijd zullen we gaan starten met de
jfugdsoos. Boven in het Jeugdgebouw hebben we een
plaats toegewezen gekregen. Er wordt druk getimmerd,
geschilderd en gediskussieerd. Waarover? Over materia-
len, zoals hout, planken, vloerkleden, meubelen enz.

Als we dit allemaal nieuw moeten kopen, kunnen we dit
financieel niet verantwoorden. Daarom, als u nog iets
voor ons hebt, waarvan u denkt dat kunnen ze nog wel
gebruiken en het is nog in behoorlijke staat (aan rom-
mel hebben we ook niets) bel dan even 05752-1914 of
ga even naar K. Meenink Stationsweg 33 Vorden. Wij
komen dan wel langs om het materiaal op te halen.
Hebt u ook nog spelletjes over, zoals scrabble of „mens
erger je niet" enz. dit is ook van harte welkom. Wij
danken u reeds bij voorbaat.

Het bestuur van de Stichting Jeugdsociëteit Vorden.

Nieuws van
de kerken

BLOEMENDIENST IN DE HEBVOMRDE KERK
A.s. zondagmorgen 12 september zal in de dorpskerk de
in Vorden reeds jaren bekende bloemendienst gehouden
worden in samenwerking met de leiding en de kinderen
van de zondagsschool in het dorp, Medler en Wilden-
borch. Vanuit deze dienst worden bloemen gebracht naar
zieken en hoogbejaarden en ook naar de verpleegtehui-
zen en het bejaardencentrum.
De kinderen brengen bloemen mee, geven deze in de
kerk af (bij het zo wel genoemde „poortje" in de Kerk-
straat) verzamelen zich in en bij het catechisatielokaal
(het zaaltje achter de kosterswoning) en gaan dan om
10 uur samen via de toreningang de kerk binnen.
Ds. Krajenbrink hoopt deze dienst te leiden. Verder
werken mee het Vordens Combo en de organist de heer
Engel. Iedereen, groot en klein, is van harte welkom
in de met bloemen op-ge-fleurde kerk.

Jeugdcentrum wordt
a.s. donderdag geopend

Donderdag a.s. kan het bestuur van de Stichting Jeugd-
centrum de vruchten gaan plukken van maanden kei-
hard werken. Deze dag zal ml. het aan de Insulindelaan
gelegen Jeugdcentrum in gebruik worden genomen,
waarbij verschillende plaatselijke autoriteiten aanwezig
zullen zijn.

VOORGESCHIEDENIS

Velen zullen zich afvragen: hoe kwam het Jeugdcen-
trum tot stand? Dezer dagen hebben we een gesprek
gehad met de voorzitter van de Stichting Jeugdcentrum
de heer J. F. Geerken, die op zeer openhartige wijze
opening van zaken gaf.

Zoals vele Vordenaren ongetwijfeld nog wel weten, werd
in 1967 het gebouw Irene verkocht aan de Gems. De
opbrengst van deze verkoop was volgens de statuten
bestemd voor de Hervormde en Gereformeerde Kerken.

Het gebouw plus een daarbij behorende woning leverde
ca ƒ 45.000,— op. Met name de heer Geerken was toen
van mening dat er een ander gebouw moest komen in
Vorden waar de jeugd terecht kan. Enfin, het resultaat
van deze opmerking was: „Probeer één en ander maar
te realiseren".

SAMENWERKING

Er werd samenwerking gezocht met andere kerken hier
ter plaatse (ca 85 procent van de inwoners van Vorden
is nl. lid van één van de drie kerken). Uiteindelijk
kwam er een bestuur Stichting Jeugdcentrum tot stand
dat bestond uit 9 leden t.w. vijf afgevaardigden van de
Hervormde Kerk, 2 van de Gereformeerde Kerk en 2
van de Katholieke Kerk. De doelstelling is het exploite-
ren van een gebouw en het behartigen van het jeugd-
werk in de ruimste zin van het woord.

OUDE EMPO-FABRIEK

Eind 1968 kocht de Hervormde Kerk de oude Empo rij-
wielfabriek. Dit gebouw werd overgedragen aan de
Stichting Jeugdcentrum waarbij vanzelfsprekend de
lasten ook voor rekening van de stichting kwamen.
Het bestuur beraamde plannen met architekt Bakker
over de verbouwing van de oude fabriek tot een jeugd-
centrum. Inmiddels is het gebouw duis gereed. De totale
kosten bedragen ca ƒ 170.000,—. De stichting ontving
ƒ 10.000,— subsidie van de gemeente; 10 mille van
CRM, 13 mille diakonie Hervormde Kerk, terwijl enkele
akties eveneens 13 mille opbrachten. Dit alles resulteert
in een tekort van ƒ 60.000,— waarvoor een hypotheek
op het gebouw is aangegaan.

VERWACHTINGEN OVERTROFFEN

Het gebouw dat dus donderdag geopend zal worden,
heeft onze verwachtingen verre overtroffen. Bij het be-
treden van het Jeugdcentrum treft men rechts een gar-
derobe met daarnaast een vergaderzaal, die plaats biedt
aan plm. 30 personen. Links naast de hal is een ruime
keuken met ook aan deze zijde een vergaderruimte voor
eveneens ca 30 personen. Rechts tegenover de entree
is een vertrek van plm. 84 vierkante meter dat plaats
i i i ei 11 aan 90 tot 100 personen. Deze ruimte is uitste-
kend geschikt voor het houden van „grotere" vergade-
ringen, muziek- en zangrepetities, bejaardenbijeenkom-
sten enz.

i 'recies tegenover de ingang is een speelzaal gekreeërd
van 20 x 12 meter met een hoogte van 5 meter. Deze

zaal leent zich uitstekend voor het beoefenen van volley-
bal (zij het niet in kompetitieverband gezien de hoogte),
gymnastiek, badminton, tafeltennis enz. Verder kan
deze ruimte gebruikt worden voor o. a. tentoonstellingen,
shows enz. Ook op zondag, want in tegenstelling tot
andersluidende berichten, is het de bedoeling dat men
ook op zondag in het Jeugdcentrum terecht kan.

GEEN TONEEL

In deze speelzaal, die plaats biedt aan plm. 400 perso-
nen, is, hoe vreemd het ook moge klinken, geen toneel
gebouwd. Bij de aanvang van de verbouwing hebben we
met opzet gezegd, geen toneel. We wilden het Nutsge-
bouw nl. geen konkurrentie aandoen, aldus vertelde ons
de heer Geerken.

Nu inmiddels het Nutsbestuur heeft besloten de exploi-
tatie van het Nutsgebouw met ingang van l oktober
stop te zetten, zijn dus met^^ne de plaatselijke toneel-
verenigingen, de scholen enz. in ernstige moeilijkheden
geraakt en kunnen zij na l oktober geen uitvoeringen
meer geven. Intussen is er een kommissie in het leven
geroepen die zal trachten het toneel in het Nutsgebouw
te behouden. Gezien de kost^^lijkt ons dat dit initiatief
weinig kans van slagen zal^Bben. In dat geval zal het
bestuur van de Stichting Jeugdcentrum overwegen een
toneel in de grote zaal te maken. Vanzelfsprekend zal
er dan wel een subsidie aan te pas moeten komen. Ex-
ploitabel is het gebouw toch niet. Wanneer onze ver-
wachtingen uitkomen, t.w. een permanente bezetting
van 60 procent, dan is nog het gebouw niet exploitabel
en is een gemeentelijke subsidie onontbeerlijk, aldus de
heer Geerken.

BOVENVERDIEPING

Om ons nog even tot het gebouw zelf te bepalen. In de
hal gaat een trap naar boven en komt men op de „over-
loop" terecht met links een flinke ruimte waar de kleed -
gelegenheden zullen komen. Verder treft men hier en-
kele „wasgelegenheden". Een douche ontbreekt, aange-
zien het bestuur in eerste instantie meer aan spel dan
aan sport heeft gedacht.
Rechtsboven vindt men een kleine bibliotheekruimte van
6 vierkante meter met daarnaast een ruimte (plm. 86
vierkante meter) waar de Jeugdsoos allerlei aktiviteiten
gaat ontplooien. Op de overloop zelf heeft men d.m.v.
een zestal balkonopeningen een prachtig uitzicht op de
speelhal.

Verschillende verenigingen hebben het bestuur reeds
kenbaar gemaakt een vergaderzaal of speelzaal op be-
paalde avonden te willen huren. Over het algemeen val-
len de tarieven wel mee, al is er wel een duideijk onder-
scheid (ca 20 procent) tussen het huren voor een heel
jaar of incidenteel. Zo zal bv. het tarief voor de speel-
zaal bij een jaarabonnement ƒ 20, — per avond bedragen
(men kan dan op zo'n avond 4-5 uur terecht). Het ta-
rief voor bv. de kleinste vergaderruimte bedraagt ca
ƒ 8, — per avond.

Nu het Nutsgebouw dicht gaat zal het Nut verschillen-
de departementen in het Jeugdcentrum gaan onderbren-
gen. Tevens zal een afgevaardigde van het Nutsbestuur
zitting gaan nemen in het stichtingsbestuur dat momen-
tcel bestaat uit J. F. Geerken voorzitter, W. A. Kok,
sekrctaris, R. J. van Overbeeke penningmeester, N. J.
Edens, C. van Ooyen en J. M. v. d. Sligte. Het bestuur
zal worden uitgebreid tot uiteindelijk 9 personen, met
welk aantal in 1968 werd gestart.

Nieuwe voorzitter
Die Vordense biljartvereniging KOT hield in verband
met de komende kompetitie in zaal Klein Hekkelder
een ledenvergadering, waarbij voorzitter Remmers in
zijn openingswoord mededeelde de voorzittershamer neer
te willen leggen in verband met privé zaken en de reis
van en naar Deventer.

De heer H. Meyerman zal nu tijdelijk deze funktie op
zich nemen. De heer W. Golstein neemt dan het pen-
ningmeesterschap voor zijn rekening.
De prijzen van de zomerkompetitie werden behaald
door W. Pardijs met op een gedeelde tweede plaats de
heren G. Hellewegen en B. Nijenhuis.

De heer Remmers kreeg uit handen van de heer Pardijs
een attentie aangeboden.

Bloedafname
Op uitnodiging van het Komité Bloedplasma hebben
weer enkele honderden Vordenaren een halve liter bloed
voor hun medemensen gegeven. Het was een af en aan
rijden naar de landbouwschool aan de Hengeloseweg.

Van de 485 opgeroepen donors waren er 292 of ruim
60 procent opgekomen. Een mooi resultaat dus. Er kon-
den die avond 20 nieuwe donors worden ingeschreven,
wat door het komité zeer op prijs werd gesteld. De men-
sen van de afdeling Zutphen van het Ned. Roode Kruis
alsmede de. prikploeg uit Amsterdam hebben weer alle
eer van hun werk.

Het komité dankt dan ook allen zeer hartelijk voor de
wijze waarop zij *het werk van het team hebben verlicht
en voor de gulle gave van hun bloed voor de medemens.

Oranjefeest aan de Medlertol
zeer goed geslaagd

Het jaarlijkse Oranjefeest aan de Medlertol stond dit
jaar duidelijk in het teken van het 45-jarig bestaan. Het
is een driedaags festijn geworden, waarin de gehele be-
volking van het Medler het feest op waardige wijze
heeft gevierd. Het oranjezonnetje scheen volop en bracht
sfeer en gezelligheid, terwijl de deelname aan de diverse
volks- en kinderspelen groter was dan ooit.

Het feest begon vrijdags al voor de leerlingen van de
o.l. school Linde die hun jaarlijkse schoolfeest vierden.
In samenwerking met de ouderkommissie had het on-
derwijzend personeel een leuk programma opgesteld
van allerlei spelletjes, waarbij tussen de bedrijven door
de traktatie niet ontbrak.

Cabaret
Met de rigorouze omschakeling in het traditionele pro-
gramma, om ditmaal vrijdagsavonds geen toneelstuk
te nemen, maar een cabaretgezelschap, had het bestuur
precies in de roos geschoten. Hoewel de belangstelling
wat beter had kunnen zijn, de kwaliteit van het gebo-
dene stond op een hoog peil. Gonnie Baars, de bekende
radio- en tv-vokaliste was wel een van de beste. Zij zong
naar hartelust bekende songs uit haar repertoire, waar-
bij ze vele open doekjes in ontvangst kon nemen. Een
van de klapstukken van de avond was het optreden van
de imitator Jacques de Beer, die dit zo voortreffelijk
deed, dat hij André van Duin naar de kroon stak.

De heer A. van Bruggen sprak als voorzitter een wel-
komstwoord en memoreerde het 45-jarig bestaan. Na
afloop dankte hij het gezelschap voor hun optreden dat
bijzonder geslaagd was.

Schieten
Het eigenlijke Oranjefeest begon zaterdagmorgen al in
de morgenuren, waar burgemeester Van Arkel als ere-
voorzitter van het feest het eerste schot op de vogel
afvuurde, gevolgd door de koning van 1970 de heer
Bouwmeester. De vogel zat stevig op de paal en kon
eerst in de tweede ronde naar beneden worden gehaald

door de 17-jarige Wim Neerlaar u i t Ruurlo.
Ook bij het schijf- en belschieten, dat 's n ui <le
feestweide plaats had, was de belangstelling groot.

Kinder- en
's Middags verrichtte voorzitter Van Bruggen de < > | > e
ning. Hij verwelkomde speciaal burgemeester en n
Van Arkel, die steeds present zijn op het Medle i ••
Ook de muziek ven mcordia dat n i e t een
groep en de keurig ge-uniformeerde d r u m b a n d a a n .
was, blies weer volop mee op het feest. In optocht
men hierna naar het feest terrein waar de volks- en
kinderspelen veel deelname en belangstelling trokken
mede dankzij het fraaie weer.

Burgemees1! er Van Arkel reikte de prijzen van de \
spelen uit in de zaal van café Eykclkamp. Hij dan! te
de voorzitter voor zijn hartelijke welkomstwoorden t o t
hem en zijn vrouw gericht. Behalve zijn gelukw
voor het 45-jarig Medlcrfeest memoreerde de l -
meester het feit dat de muziekvereniging Concordia pre-
sent geweest was bij al de 1.r> Medler fees t en dat zij zelf
al 103 jaar bestaan.

Hierna werd de schutterskoning, Wim Neerlaar, gehul -
digd evenals de koningin die hij had uitgekozen, nl. de
charmante mejuffrouw Hentje Klein Leunk. Zij ontving
een taart terwijl de koning een fraaie klok ontving.

Vara drive-in show
Voor hot eerst in de geschiedenis van het 45-jarig Oran-

t werd er ook zondags .ddag
was speciaal voor de opgroeiend• A a n t men had
de VARA-drive-in-discotheek uitgenodigd. De beide
jockeys Jaap van Poort en Cees Zeypveld wisten de
jongelui - die in grote getale waren samenges l roonul -
op bijzonder geslaagde wijze bezit; 1e houden. Het werd
een buitengewoon ge/ellige m i d d a g waarop allerlei po-
pulaire schlagers ten beste werden gegeven.

Al met al een geslaagd slot van het d n > 'est i jn
aan de Medlertol.

Motorsport
PCC-RIT KERK-AVEZAATH GAAT NIET DOOK

De te Kerk-Avezaath vastgestelde PCC-rit kan door
omstandigheden niet doorgaan. De organisatoren van
deze PCC-ritten hebben nu de Borculose auto- en motor -
club BMAC bereid gevonden deze rit te organiseren en
wel op zondagmiddag 12 september. Voor de deelnemen-
de renners is dit de laatste kans voor het provinciaal
kampioenschap.

Dammen

Nijenhuis, hetgeen voor de voorhoede van Vorden een
geduchte aderlating be tekende . Na plm. 35 minuten
spelen viel het enige doelpunt. De do<"
werd te laat aangevallen door nesselink en toen bo-
vendien Nijenhuis verkeerd stond opgesteld, wa
voor de Larense aanvaller een koud kunst je om t «
t nu o 1. Klven la ipunt vai
speler ten onrechte dooi- de sd eunl .
Vlak voor de rust had de l oalie Nuh't id
moeite met een lob van Holsbeke die hij te rnauw
tot corner kon verwerken. Te Veldhuis kroeg no;
uitstekende kans na een pass van Klein Brinke, l i « - t
schot was echter onzuiver gericht.

In de tweede helft was Vorden over- h .omen
sterker doch miste een a fwerker . LJuurik i.
prachtige kans toen doelman Nulend ' zijn doel
was gelopen, de Vordenaar treuzelde te lam;. Ken kop
bal van Buunk na een voorzet van Hengeveid had
beter lot verdiend. Aan de andere kant werd een doel-
punt van Laren wegens buitenspel aJ V i j l ' mi-
nuten voor tijd wisselden Nijenhuis en Hengeve!
plaats. Vorden zette een h e f t i g Offensief in waarbij een
prachtig schot van Buunk op evenzo fraaie wijze door
doelman Nulend werd gestopt. Het bleef hij o 1.

VORDENSE DAMCLUB GAAT VAN STA KT

De Vordense damclub DCV zal a.s. vrijdagavond weer
beginnen met de wekelijkse clubavonden. In tegenstel-
ling tot voorgaande jaren, toen het clublokaal in zaal
Eskes was, zal het komende seizoen in het Jeugdcen-
trum worden gespeeld.

Vrijdag wordt begonnen met zgn. gongwedstrijden om
de „Piet Dekker-wisselbeker", die momenteel in het be-
zit is van Bennie Smeenk. Onder leiding van Wim Was-
sink zal de jeugd vrijdagavond eveneens weer met de
onderlinge wedstrijden beginnen. Nieuwe leden zijn van-
af vrijdagavond hartelijk welkom. (Zie de advertentie)
De komende kompetitie zal DCV wederom met twee
tientallen aan de kompetitie deelnemen. Het bestuur
verwacht dat zowel DCV l als DCV 2 het niet gemak-
kelijk zullen krijgen. Welke spelers zullen worden op-
gesteld, wordt in de loop van de maand september be-
kend gemaakt.

Vissport
Aan de voorlaatste hengelwedstrijd van de Vordense
hengelaarsvereniging De Snoekbaars die in de Baakse
Beek werd gehouden, namen 24 personen deel die in to-
taal 31 vissen vingen met een lengte van 552 cm.
De laatste onderlinge wedstrijd vindt zondag 12 sep-
tember plaats.

Voetbal
VORDEN l AFDELING ZONDAG VERLOOR
VERDIEND MET 0—1 VAN WITKAMPEKS

Zowel Vorden als Witkampers zullen deze kompetitie
heel wat beter voor de dag moeten komen, willen deze
teams niet in het hoekje terecht komen waar t.z.t. de
slagen zullen vallen.
Want wat het publiek deze zondagmiddag voorgescho-
teld kreeg, had niets om het lijf. Er werd aan weers-
zijden bijzonder slecht geplaatst, bij de Witkampers even-
wel iets minder slecht dan bij de gastheren.
Vorden werd al vrij snel gehandikapt toen de jeugdige
doelman Ten Have met een hoofdblessure het veld moest
verlaten. Zijn plaats onder de lat werd ingenomen door

Iedere vrijdag weekmarkt

ledere dinsdagavond bridgen bij hotel
Bakker te Vorden

Elke zaterdagmorgen tr immen bij pick-
nick-plaats Wildenl/on-hseweg

10 sept. Oranjefeest Wildenborch

11 sept. Oranjefeest Wildenborch

12 sept. HSV De Snoekbaars wedstrijd

14 sept. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

17 sept. Bloemententoonstelling Nutsfloralia in
het Nutsgebouw

18 sept. Bloomententoonstelling N u t s f l o r a l i a in
liet Nutsgebouw

18 sept. Avondwandeling Linde

21 sept. NVCB ledenvergadering
23 sept. Hervormde Vrouwengroep Wildenborch

24 sept. Volksfeest Linde
25 sept. Volksfeest Linde

28 sept. Alg. ledenvers;adi ' r ing Nut Voni

29 sept. Filmavond ANWB in de /.aal
„'t Wapen van Vorden" (F. r. Smit)

14 okt. KPO-demonstratie-avond

19 okt. NVCB

28 okt. Bejaardenavond van de KPO

23 nov. NVCB

21 dec. NVCI! Kers! f.

8 jan. Feestavond voetbalvereniging Vorden in
café-rest. ,,'t-Wapen van Vorden"

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis bij deze rubriek geplaatst.



eindelijk is
en dat willen wij u op

feestelijke wijze laten merken!
Opening donderdagmorgen 16 september, 's Morgens om 9 uur.
Visser in Vorden heeft een nieuw gezicht. Na een verbouwing van enkele
weken is er veel veranderd en vernieuwd. Een verandering die U een nieuwe
kijk geeft op Visser-mode; vooral waar het de afdeling herenkleding betreft.
Verrassend is de kollektie, die U nu op de begane grond kunt vinden.
In een aparte shop, waar jonge mensen jonge mode naar hartelust kunnen
bekijken en passen, heeft Visser dé mode-nieuwtjes hangen voor morgen.
Best de moeite waard om aan te denken.

vandaar open-huis
Visser nodigt U uit op woensdag 15 september a.s. 's avonds tussen 7.00 en
9.00 uur een kijkje te komen nemen in z'n vernieuwde zaak. U kunt dan zelf
zien en ervaren hoe gezellig en royaal U straks kunt winkelen. U kunt die
avond vrijuit rondwandelen, passen en allerlei dingen vragen; maar niets
kopen.
Een kopje koffie en/of een verfrissing staat voor U klaar; want U weet
wij verwelkomen U graag.

vandaar deze aktig
Bij zo'n openingsfeest hoort een gezellige aktie; een aktie waar U allemaal
aan mee kunt doen. Natuurlijk komt U gauw een keer in de feestelijke zaak
van Visser. Als tiende koper mag U de helft van uw bestede bedrag
nogmaals besteden, is dat niet grandioos? Q
Dat moet U proberen, wie weet bent U de gelukkige.
Deze aktie duurt t/m zaterdag 25 september a.s.

CORDIA
HENGELO (GLD.)

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

H.H. LANDBOUWERS
wilt u de hoogste prijs
voor uw
NUCHTERE
VAARS- OF
STIERKALVEREN
dan naar

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengel
Telefoon 1317

Te koop gevraagd: Enige
koperen ketels ƒ 100,— tot
ƒ 350,— per stuk; enige
klokken ƒ 500,— tot
ƒ 1.500,— per stuk; kabinet-
ten, kasten, kisten, goud,
zilver, tin enz.
Brieven of bericht aan:
de Panne Borkeld 46a Hol-
ten (O.) Niet op zondag

Gevraagd: Hulp in de huis-
houding voor 2 halve of l
hele dag in de week.
Inlichtingen bureau van dit
blad.

Volksfeest
LINDE

/ATERDAG 18 SEITEMBER A.S.

oriënterings-
avondwandeling

. S tar t en f i n i s h bij café Van A

Opgave vanaf !!)..''>() uur iu eaié Van Asselt, xak-

lantaaru meebrengen

P.S. Moeten wij U nog vertellen wat U allemaal kunt vinden in onze
vernieuwde en vergrote zaak (nu ± 2000 m2)? Nee toch zeker! Het is één
schitterende kollektie op het gebied van textiel-dames/heren/kinderkleding
en meubelen/woninginrichting, waaruit kiezen nu makkelijker is dan ooit.
Tot ziens dus bij Visser.

KEUKENS
AANBOUW- EN BLOKKEUKENS
Vele r.;o gelijkheden.

waliteit kunststof.
Door rechtstreekse inkoop van f a b i

nu ver beneden de prijs.
ALTIJD EEN BEZOEK WAARD

Doe Het Zelf Centrum - Harmsen
Schoolstraat 6 - Vorden - Telefoon 1486

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:

KEÜNE
Industrieterrein

Voetbal
Vorden 2 behaalde zondagmiddag in Zieuwent een fraaie
O l overwinning. Gedurende de gehele wedstrijd was
Vorden de betere ploeg. Men schiep zich verschillende
kansen doch die werden allen (met name door Hendrik-
sen) om zeep geholpen. Een blunder van de RKZVC-
doelman stelde Stokkink in staat de winnende treffer
te scoren. Holsbeke kreeg een officiële waarschuwing
in deze wedstrijd.

Vorden 4 speelde in Warnsveld met 2—2 gelijk tegen
Warnsveldse Boys 3, na een l—l stand bij de rust scoor-
den Oplaat en Velhorst de Vordense doelpunten.
Vorden 5 kreeg zondagmorgen een flink pak slaag van
Sp. Brummen 6 nl. met 2—8.

KATTI l AFDELING ZATERDAG OVERTROEFD
VORDEN l

Na reeds vorige werk tot een overwinning te zijn geko-
men op Vorden l afdeling zaterdag, wachtte Ratti jl.
zaterdag wederom de uitwedstrijd tegen Vorden.
De beginfase van deze wedstrijd had een nerveuze sfeer
beide ploegen waren er duidelijk op uit om de eerste
goal zo snel mogelijk te scoren, wat tot gevolg had dat
door de spelers onderling niets werd getolereerd. Dit gaf
gedurende het eerste kwartier aanleiding tot enkele
woordenwisselingen doch de scheidsrechter handelde
korrekt door de beide aanvoerders te laten opdraven
waarna het spel een ietwat rustiger verloop had. Deze
plaatselijke derby moest op het middenveld worden be-
slecht want de beide defensies waren op volle sterkte

en gaven geen enkele kans weg. De rust kwam dan ook
met een O—O stand.

Na de rust was W. Berkelder vervangen door Vreeman,
bij Ratti was alles gelijk gebleven. Nu toonde de Ratti-
ploeg echter dat zij het klappen van de zweep kent en
een beter op elkaar ingespeelde ploeg bezit. Afwisselend
met snelle uitvallen naar voren trekkend en dan weer
diep in de verdediging terugtrekkend, lokte de Ratti-
ploeg Vorden uit de tent. Na een zo'n geslaagde terug-
trekkende beweging werd de bal zeer snel via de vleu-
gel naar de voorhoede gespeeld. De achterhoede van
Vorden was totaal verrast en ongeorganiseerd, waar-
door Reindsen zijn kans schoon zag en met een flitsend
schot doelman Berkelder geen schijn van kans gaf; de

bal belandde echter tegen de binnenkant paal en stuitte
terug in het veld waar Reindsen de bal voor de tweede
maal inzette en nu raak schoot O—1. De vreugde bij de
Rattianen om dit doelpunt was enorm en tevens was het
ijs gebroken. De ploeg speelde rustiger en voetbalde
daardoor wat makkelijker. Arendsen werd in deze fase
nog wel vervangen wegens een opgelopen neusblessure
door Bannink, maar dat kon Vorden niet helpen de Rat-
tianen uit balans te brengen. Met een alles-of-niets-of-

fensief begon Vorden nu op de Ratti-helft af te stormen,
het ging allemaal een beetje ongekontroleerd en zo-
doende hielden deze aanvallen niet veel gevaar in en
verzandden zij al ver voor het strafschopgebied. Toch
zou Vorden in deze fase nog de enige reeële doelkans
krijgen, maar Sloetjes richtte te haastig en de bal ver-
dween langs de goal. Hoe dichter het eindsignaal nader-
bij kwam des te nerveuzer werd het spel van Vorden en
begonnen de verdedigers ook al eens vanaf zo'n 30 me-
ter op het doel te schieten. Het mocht niet baten. Ratti
had echter op deze wanhoopsdaad gewacht en met een
enkele kundig opgezette aanval werd Vorden door Dijk-
man op O—2 gezet. Bijna zou De Gruyter de voorsprong
nog vergroot hebben maar zijn schot ging rakeling langs
de paal. Ratti beheerste nu de wedstrijd en Vorden had
de strijd opgegeven. Zo kon deze voor Ratti zo gunstige
uitslag worden veiliggesteld.

Vorden 2 afdeling zaterdag heeft in de eerste kompeti-
tiewedstrijd tegen SKVW een niet mis te verstane J l l
nederlaag geleden. Evenzo verging het Ratti 2 afdeling
zaterdag dat met l—10 van Zelos verloor.

VOETBALPROGRAMMA VORDEN

Het eerste elftal van Vorden behoeft a.s. zondag niet in
aktie te komen. Vorden 2 speelt zondagmiddag thuis
tegen Sp. Eibergen 3. Vorden 3 gaat in Geesteren op
bezoek bij GSV 2. Vorden 4 speelt zondagmorgen thuis
tegen De Hoven 5 terwij'l Vorden 5 in Baak tegen Baak-
se Boys 4 uitkomt. Vorden l afdeling zaterdag gaat in
Winterswijk op bezoek bij SKVW 3 terwijl Vorden 2
thuis tegen Sp. Haarlo 2 speelt.

H.H. Landbouwers
Door a.ansehat ' van een

maishakselaar
niet speciale loswagen.s n ie t verde-
lers voor het verwerken van uw kuil-
niais.

aanbevelend.

Haaring
F 10 - Hengelo G - Telefoon 05753-731)1

GEVRAAGD:

NET MEISJE
OF NETTE VROUW
voor hulp bij feesten en bruiloften
ook voor overdag.

Hotel Langeler
Spalstraat 5, Hengelo G
Telefoon 05753-1212



Bomen in Oost Gelderland

Populus Alba (L); de witte abeel

POPULIEREN ZIJN
BOEIENDE BOMEN

Nu gaan we langs wegen waar populieren staan. Het zijn bomen die wel
door alle stemmingen van de dag schijnen te worden bewogen. Emotionele
en extroverte" ) bomen. Komen die bijna menselijk reageren op het gedrag
van de jaargetijden, op het wisselende aangezicht van een dag op ony.e
breedfo'graad, op storm en onweer, slagregens en septemberbuien, op mist
en druilerigheden, kortom op alle klaagliederen van ons klimaat. Onder het
torment van bulderende stormen in herfst of winter zwaaien hun buigzame
toppen ais MI opperste wanhoop rond en heen-cn-\veer. In de zomer kan
er een harde, warme vvindstroom door hun bladeren drijven, als draken-
aderen blazend, sissend als takkebossenbrand. En in de avond, als bet twee-
donker aansluipt tussen de struiken, vertellen de populieren, fluisterend, de
lange lieve dag aan elkaar.
Soms, als het kernhout door de tand des tijds is aangetast, valt de hoge
boom ter aarde en trekt met zijn ver in het rond vertakte wortels een
enorme plak grond omhoog, een teken opwerpend als de muil van een open
graf. Populieren blijven op geen enkele beweging in de natuur het ant-
woord schuldig. Zelfs als ze bij dreigend onweer doodstil staan, is hun
zwijgen vaJak welsprekender en ook indrukwekkender dan menige don<Ier-
preek uit „d'houten broek", zoals de preekstoel wel wordt genoemd. De
eerste keer dat het gedrag van de populieren - in dit geval dat van de
abelen - mijn aandacht trok en ik er bewust naar keek, was toen ik eens
met mijn vader in het trammetje van de DSM naar Zwolle reisde.

Het trammetje pufte onverdroten over zijn gladde, blanke rails langs het
kanaal. Er voeren rillingen door het riet langs de waterkant. Gele lissen
bogen hun hoofden op tocht en stroming her en der. In de weilanden ston-
den witte en paarse bloemen, wuivend in de warme wind van einde juni.
Lange tijd had ik door het raam geloerd naar het gedrag van een witte
keeshond (die, voorovergebogen, zijn blikken star op het water hield ge-
richt), terwijl ik met één oor luisterde naar het gesprek dat mijn vader
voerde met een landbouwer, die vaak uitging om te preken. Zij spraken
over een kippenhouder die zich had opgehangen - in het kippenhok van
een J^urman, zo hoorde ik terloops. De ernst ervan, het dr^ria, ging nog
lam^wiij heen. Vaag vroeg ik mij af: waarom toch in he1^»»penhok van
een ander ? De keeshond rende plotseling zonder enige aanwijsbare aan-
leiding het weiland in, waarna mijn afdwalend oog op het meisje viel. dat
al een hele tijd op het balcon had gestaan. Nu zag ik dat ze zwarte pijpe-
krullen had, door de wind verwaaid. Zij lachte tegen mij, zodat ik er
aarzatend op af ging, wel degelijk aangetrokken, maar mij^-zijds zonder
v°l^^ bewustzijn. Zij lachte tegen mij - een glimlach di^Ptij ontroerde,
omdat alles daaromtrent zo helder was. Helderwitte tanden, werkelijk
zwart, ravenzwart haar, zoals dat heet, en zulke stralende ogen! Zij riep
mij iets toe met een stem als een zilveren klokje, maar ik geloofde het niet
te hebben verstaan. „Wat zeg je?" schreeuwde ik lomp terug. ,,Kijk daar
eens!" riep ze, wijzend op een bomengroep. Ik rekte de hals, maar wist
niet wat ik zou moeten zien. Doelde zij misschien op de boeren, die hun
hooi verwerkten, toentertijd gaande in bevertien, in roodbaaien of blauw-
katoenen onderbroek, glimmend van zweet en ijver ? Ik weet dat me plot-
seling de lust bekroop om aan hun werk deel te nemen, om uit hun rode of
blauwe drinkenskruiken thee, koffie of karnemelk te konsumeren, liever
dan hier op de tram te staan met een vreemd-aantrekkelijk meisje. Niette-
min merkte ik op dat zij een blauwe hoed in haar hand hield, een witte
stippeltjes-blouse droeg, witte kniekousen en een blauwe ceintuur met een
parelmoeren gesp. Zij ging achter me staan, greep mijn hand en stuurde
die in de richting van het door haar beoogde objekt. Zij rook naar appels
of peren naar lindebloesem of ik weet niet wat, maar het was een liefelijke
geur. Ik keek opzij en zag dat haar ogen blauw waren en, zoals ik l a t e i
vaak heb gedacht: blauw in kontrast met dit ravenzwarte haar! Stom-

men!! r iep ze - je moet niet naar mij kijken als je wil t zien wat ik bedoel!
Ze zei het lachend, met kersrode lippen, niet zulke scherpe mondhoeken,
dat ik dacht: ze is van voorname kom-af.
Ineens liet ze mijn hand los. Een lange grijze man stond naast ons. ,,Zie
je die mooie populieren niet, jongen? vroeg hij. Ik zag ze. „Kijk! H*
witte abelen", verklaarde hij. En terwijl het meisje mij een speelse por in
de zij gaf, zodat ik vreesde dat ik op de vlucht zou slaan, ging de heer
naast mij rustig verder: „De bovenkant van de bladeren is groen, de on-
derkant wit als melk." Hij nam het meisje bij de arm en voerde het t i ru-
in de coupé, terwijl hij haar een aantal studieboeken overhandigde. Ik zag
dat de wind toenam en hogerop trok, stoeiend met de kruinen van de
bomen, een hevig ruisen, waarbij de abelen als in een groet hun blaadjes
lieten cirkelen: groen-en-wit, groen-en-wit! dag zuidewind, dag, lieflijke
wind van de zomer! Maar ook: dag aardig meisje! Want toen de
stilstond, stapte zij en haar begeleider uit. Op de rond gekomen,
bleef zij handig iets achter, om mij een, door haar ) > onopgemerkte
knipoog te verlenen.
De tram trok op. Zij verdwenen achter de. huizen. Terwijl ik l en i . ^ l i ep n a a i -
de pllaats waar mijn vader met de oefenaar zat te pra ten , had ik ee
voel van teleurstelling. Dit gevoel heeft mij ook later diverse keren bekro-
pen, als ik op een mooie zomerdag opkeek naar de abelen, naar deze mooie,
abele vertegenwoordigers van het zo rijk de popu' Daar
hij in onze streken niet zo vaak voorkomt, is hij misschien minder bekend
- daarom zullen we er nog even bij stilstaan, zonder ons verder te laten
afleiden door keeshonden of meisjes met zwarte pijpekrullen. Topulus Alba
(L), de gewone of witte abeel, kan in midden- en zuid-Europa vaal
hoogte bereiken van wel 40 meter. Bij ons wordt hij meestal niet zo
al is de abeel van onze foto een formidabele boom, van meer dan 27
hoogte. Op weg naar het kasteeltje in rococo-stijl. Huize Voorst, •
bij de boerderij De Rees, kunt u hem vinden. Hij is naar schatting wel ino
jaar oud en, vanwege de omringende bomen, bij de zonnestand van de na-
middag ook met de groothoeklens moeilijk te fotograferen, althans in z'n
geheel. De abeel houdt van een leemhoudende en vochtige bodem. In zuid-
Lamburg komen ook zulke vorstelijke, recht omhoogge; - :emplaren
voor. Vaak zijn ze op andere gronden krom en kort gebleven. Daar ze de
zeewind uitstekend verdragen, kunt u ze, als u tijdens uw vakantie naar
zee gaat, dikwijls in de duinen zien. In Zandvoort zijn er hele lanen met
abelen, echter in de vorm van struiken, die ook als windkering in de d u i -
nen dienst doen. De witte abeel heeft aan de langloten, handnervige, hand-
lobbige bladeren.

Frisgroen is de bovenkant, zil ver-wit en v i ! ; l sierlijke
blad van onderen. Hartvormig zijn de bladeren aan de kortloten,
evenals het handlobbige blad, geli . ' ee i t e l i jk glad en-of H c. h
De bast is grijswit, soms met vertikale vlekken. Er bestaat nóg een
die zelfs wel vaker in ons land voorkomt, dat is d< ; rauwe b
van de Populus Alba, die Populus Caneseent (de naam is van Smith)
genoemd, en een kruising is tussen de abeel en de esp, de t r i lpopul ie r ,
waarbij we nog zullen stilstaan. De bladeren van de groene abeel zijn wat
duidelijker getand dan die van de witte. Ze zijn echter minder vi l t i
haard en niet zilverwit aan de onderkant, maar grijsgroen van tint. De
grijze abeel komt in de kuststreek nog vaker voor dan de witte, veelvul-
diger ook dan hier bij ons in oost-Gelderland.
En na deze met betrekking tot de populieren in • u-en en tot de
abeel in het bijzonder wat romantische; inleiding - mag het eens voor een
keer? - zullen we met de andere populieren een volgende keer wat za-
kelijker verder gaan. HENRI VAN DORSTEN.
*) Extrovert: naar buiten gek- icht op de omringende wereld.

Ons visitekaartje ?

Drukkerij Weevers n.v,

Voor keurig werk!

Wij hebben werk voor een

eindkontroleuse
die onze japonnen en pakjes
kontroleren.
Eventueel part-time.

Inl ichtingen aan hel bedrijf Itaadhuisstraat 18
telefoon 11)71 of na 18.00 uur telefoon 1708

Confectie-

bedrijf LAMMERS
Raadhuisstraat 18 - Telefoon 1971
Vorden - Tel. na 6 uur 1708

Nieuwstad 12, Vorden Telefoon 05752-1404

Diploma
uitreiking
Vrijdagmiddag jl. kwamen in de o n t v a n g z a a l van Vre-
destein te Doetinchem 57 medewerkers bijeen om uit
handen van direkteur ir J. Barentsz een diploma of oer-
tifikaat in ontvangst te nemen voor een met goed gevolg
afgelegd examen.

Die heer D. Riemersma, voorz i t te r van de s t u u r
opleidingen, opende de bijeenkomst. De heer Bai'
legde de nadruk op de toekomst waar steeds meer men-
sen nodig zijn die bereid en in staiat zijn dergelijke
opleidingen te volgen.

Vervolgens overhai r Haren : onlijk
aan ieder van de geslaagden het behaalde diploma of
certifikaat alsmede een kleine attentie in de vorm van
een boekenbon.



NIEUW!
Vanaf vrijdag 10 en zaterdag 11 september presenteert 'Het Binnenhuis'

„„„„„/,>/,;/A, EEN COUPON WEEKEND
DOOK ON/E GROTE ST<>|<TENOMZET HEBBEN WIJ ELKE MAAND COUPONS, DIE TE KLEIN /MN VOOR ONZE NORMALE VERKOOP.

NYU G A A N l V A N A F HEDEN DE/E COUPONS AANBIEDEN TEGEN

sterk verlaagde prijzen!
ALS INTKOIM KTIE VERSTREKKEN WIJ IEDERE DEELNEMER AAN DIT EERSTE COl'PON-WEEKEND EEN LEUKE ATTENTIE

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL (05750) 7332
WARNSVELD

Spar roze botte l ja m van 124 voor 99
500 GRAM BELEGEN KAAS 289

STAK CASSIS van 105 voor 98

KUIFJE VVELI M A R G A R I N E 56

Zomer rookworst van 125 voor 99
BLIKJE LEVERPASTEI 65

/AK SPEKJES van 79 voor 69

150 GRAM HAM 109

11 PERSSINAASAPPELS 1!)X

Vrijdag en zaterdag KILO DRUIVEN 125

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR
'IS SPAREN BIJ DE KOQP

supermarkt
tl Telefoon

VOOR

corduroy
pantalons
IS UW ADRES:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

SIMCA1100
Overal waar u erin wilt, zit een deur.
Ook aan de achterkant. Overal waar u
zitten wilt, is een uiterst geriefelijke
zitplaats. En eenmaal achter het stuur,
lacht u om de kilometers. Dit is geen
rijden in een auto. Dit is autorijden!
En nu hebt u nog niet eens de 1100
Special geprobeerd! Maak eens een
proefrit.

Suêde boots
zijn'in'dit najaar!

DAAROM VINDT l KL! ONS EEN

GROTE KEUS IN DIVERSE

MODELLEN EN I'III I/EN

WULLINK
Vooraan in Schoenmode

Dorpsstraat 4 - Vorden

Nog enkele: vierkant»1 meters 2e keus

Heugaflortegels
met f 12,- voordeel
per
in de kleur no. 302 - 3 1 1 - 305 zoeken een plaats

in uw kamer, hal of keuken.

KAMERBREED TAPIJT
nog enkele rollen 100 cm breed MI de kleuren

groen, olijf, cognac, beige en goud

vanaf f 79,- p. str.meter

alles Ie kwaliteit met "> jaar garantie.

Voor een kwaliteits

Bankstel, Bergmeubel
of Eethoek
y.ijn wij ruim gesorteerd.

Kom eens een kijkje nemen op onze special*- afdeling SLAAPKAMERS,

Slaapkamers
ook hier een ruime keus en zeer soeeïale prijzen.

UW VITRAGES EN OVERGORDIJNEN uit onze zeer royale kollektie
worden voor zeer lage kosten vakkundig voor u gemaakt.

Onze afdeling

gebruikte meubelen
biedt u van alles wat, waaronder bankstellen, clubs, » \ - t kamerstoelen,
dressoirs, bergmeubels, eet- en salontafels.

Zoekt u 'ets, kom eens kijken en n slaagt zeker.

FA A. J OBELINK & ZOON
Komplete woninginiïchting - AALTEN - Hogestraat 16 - Tel. 05437-2803

PrO^jt
aanbieding

STAAND

DROOGREK

' nu f 27,95

20 meter droog-
lengte, geplastifi-
ceerd.

Gemakkelijk op
te zetten en in te
klappen

GEMS
VORDEN

Zutphenseweg
Telefoon 1546

AUTOBEDRIJF

TRAGTER
Vorden - Telefoon 1256

Te koop: 3 dragende vaar-
zen. B. Wunderink, Ruurlo-
seweg 85, Vorden

Gratis af te halen: 2 jonge
poey.en. Ouwinga, H. K. van
Gelreweg 36, Vorden

Te koop wegens beëindi-
ging: 400 balen hooi en
goed werkend elektrisch
weide-apparaat; kippenhok
6 x 12 m; luchtbandenwa-
gen met vee-opzet; melkma-
chine Senior kompleet; vijf
zelf drinkers; koeienriemeii
en varkensbakken; z.g.a.n.
elektrisehe l pk motor met
30 m kabel; gierpomp met
bak 500 liter.
Joh. Kettelerij, Vostenveg l
Vorden, telefoon 6877

Wullink's
schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

A.S. /XKNDAG (KOMPETI'I lEWEDSTRIJD)

Vorden 2
Sp. Eibergen 3
Op het Gemeentelijk Sportpark
te Vorden

Aanvang 14.30 uur

HUISKES
rijdend*' speciaal/aak Hengelo - Enschede

demonstreert donderdag 9 sept. te
VOKDEN a. d. markt 18.00-20.00 uur

— ELNA

— BERN IN A

— HliSQVARNA

RU'CAR ra .

De wagen staat nu reeds «>p de markt

Zig-zag al voor f 209,00
inruil mogelijk

Wy geven tijdelijk ƒ K),— J 60,— J 80,— of
ƒ 100,— voor uw «ti lde naaimaeliine hij aankoop
van een Ricear van f 820,— voor zig-zag « t l voor
j (!98,— voor volautomaat
Voor een thuisdemonstratie kun t u ook h e l l e n
05400-17575 of 05420-11112

Ned. Bond
v. Plattelandsvrouwen

DINSDAG 14 SEPTEMBER:

Mevr. Aatje Top hou > < > i -
dracht over het boek
„BLOEMEN VOOR AD A HARRIS"

De bijeenkomsten worden gehouden in d*' zaal van
calé-rest. ,,'t Wapen van Vorden" (K. I'. Smit).
Nieuwe leden en belangstellenden van harte
welkom

VOOR

werkkleding
IS UW ADRES:

WONINGINRtCHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

JEUGDCENTRUM
H « - t bestuur van het Jeugdcentrum zal haar gebouw

a.s. donderdag 9 september
om 1JK30 uur in gebruik nemen.

De inwoners van Vorden en andere belangstellenden
worden uitgenodigd om

op donderdag !) september van 1U.30 tot 21.00 uur en
vrijdag 10 september van 19.00 tot 21.00 uur.

Plaatselijke ieugd- en andere verenigingen zullen tijdens
de openingsuren «n aktie zijn.

VRIJDAG OM 20.00 UtJR TREKKING LOTERIJ VOLLEYllALV E R E N I -
G I N G DASH

Het h r s l u u r .


