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Ingezonden
(Buiten verantwoording van de redaktlc)

BESTE „JEUGDSOOS-MENSEN"

Alhoewel, door omstandigheden, aan de late kant wil ik
gaarne reageren op jullie brief van 28 juli jl. Via mijn va-
der en moeder hadden we inderdaad over jullie aktie ge-
hoord en we zijn erg blij dat de Vordense jeugd zich op
deze manier wil inspannen voor blinden waar ze nog nooit
van gehoord hebben en die ze ook nooit zullen ontmoeten.
Jullie geld zal gebruikt worden om voor één van de blinden
een stuk grond te kopen waarop hij jijn eigen huis kan bou-
wen en waarop hij wat kan gaan verbouwen of een kippen-
schuur bouwen om kippen te gaan houden. Het geld moeten
jullie overmaken op de giro van het ADB waar jullie al
kontakt mee gehad hebben. Deze mensen zorgen ervoor dat
ik het geld kan besteden. Er is een mogelijkheid dat jullie
mij op een unieke manier zouden kunnen helpen. Er is een
kleine kans dat een Iraanse jongen van 18 jaar binnenkort
naar Nederland komt om daar aan zijn ogen geopereerd te
worden. De operatie kan hier niet gebeuren en misschien
kan de jongen op ons verzoek naar Nederland gaan. Mocht
dit gebeuren dan wil ik graag een beroep op jullie doen om
deze jongen te helpen, op te zoeken of misschien in kon-
takt te brengen met andere Irani, die al in Nederland zijn.
Nogmaals alles is nog zeer vaag en misschien gaat het hele-
maal niet door maar ik hoop dat ik eventueel op jullie me-
dewerking kan rekenen.
Nogmaals hartelijk dank voor de aktie en jullie belangstel-
ling, binnenkort zal ik jullie nog een exemplaar van mijn
jaarprogramma sturen zodat je met alles op de hoogte bent.
Hartelijke groeten voor alle leden en belangstellenden van de
soos en sterkte bij jullie aktiviteiten.

Jan en Ria Lenselink.

Reklasserings-
kollekte 1973
Bij het lezen van dat woord zijn er mensen die het al weten.
Van mij geen cent! Toch nog even dit: De dag van het ont-
slag is voor de delinkwent één van de moeilijkste van zijn
leven. „In de diepste en belangrijkste dingen zijn we naam-
loos alleen en er moet veel gebeuren, wil de ene mens de
ander kunnen raden of helpen" (R. Ma Rilke).
De reklassering wil dat er iets gebeurt. Dat ze worden op-
gevangen, dat er met hen en ook vóór hen wordt gepraat;
deze medemensen, die het niet meer zien zitten. Dat er voor
hen gedaan wordt, wat ze zélf op dat moment niet kunnen
doen: ze trachten weer thuis te brengen in onze maatschap-
pij. Voor dit werk wordt in de week van 17-23 september
aan uw deur gebeld. Laten we ons a.u.b. niet te goed achten
voor „zulken". Uw gave kan ook helpen.
„Het is goed te weten, dat veel „misse daden" heel dichtbij
onze eigen voordeur liggen"! (Ch. J. Enschedé). Wij hebben
niet het recht één van hen voor wie de reklassering werkt,

te verachten. „Wij moeten leren de mensen minder te zien
op wat zij doen en laten dan op wat zij lijden!" (Dietrich
Bonhoeffer).

NIEUWS VAN

DE KERKEN

INTERKERKELIJKE JEUGDDIENST

Zondagavond om 19.00 uur hoopt ds. Veenhuizen uit Apel-
doorn voor te gaan in de Interkerkelijke Jeugddienst. Deze
dienst wordt gehouden in de Ned. Hervormde kerk.
Mocht u voor de komende diensten een thema of een on-
derwerp hebben waar u wel eens een dienst aan gewijd wilt
zien, dan kunt u dat opgeven aan de leden van de Interker-
kelijke Jeugdwerkgroep. Verder is er voor een Gereformeer-
de jongere nog een taak in de Jeugdwerkgroep. Mocht u be-
langstelling hebben, dan kunt u hierover eveneens kontakt
opnemen met de leden van de Jeugdwerkgroep.

Plattelandsvrouwen
De Plattelandsvrouwen te Vorden hebben het programma tot
januari weer vastgesteld. De eerste avond van het seizoen
wordt verzorgd door de heer Otto Sterman, voordrachts-
kunstenaar, met het programma „Ja, ik ben een neger". On-
derdelen hiervan zijn: historie, christendom, de maatschap-
pelijke strijd in Amerika en Zuid-Afrika.
In oktober komt dr. Bosgieter, internist verbonden aan de
Verenigde Ziekenhuizen te Zutphen.
De heer N. Baars, van de Coveco NV afd. voorlichting,
houdt in november een demonstratie met als onderwerp
„hartige hapjes van fijne vleeswaren voor de feestdagen".
In december zal traditiegetrouw het kerstfeest worden ge-
vierd samen met de bejaarden in Vorden.
De vereniging heeft een eigen gymklubje. Elke week wordt
er geoefend op donderdagavond. Daarnaast worden er weer
kursussen gegeven zowel plaatselijk als provinciaal.
In oktober is er in Zutphen een woningdag met als thema:
„De waarde van het oude in onze omgeving" door ir. Hei-
neman van monumentenzorg. Ei^ul dan een wadeling door
Zutphen gemaakt worden met n^Pbhtiging van enkele pan-
den.
Voor belangstellenden zij nog vermeld dat onze avonden
steeds op een woensdag worden gehouden in zaal Smit.

Avondwarmeling
Voorafgaande aan het traditionele volksfeest in Linde zal op
zaterdag 15 september de jaarlijkse avondwandeling worden
gehouden. De start en finish zijn ditmaal bij café Schoen-
aker te Kranenburg. Er is een fraaie route uitgezet door een
prachtige omgeving. Uiteraard zitten er onderweg weer en-
kele verrassingen in de tocht verborgen.

Volksfeest Linde
Het oudste Volksfeest dat in de gemeente Vorden elk jaar
wordt gevierd, is dat uit de buurtschap Linde. Dit jaar zal
de bevolking van Linde nabij de historische molen op vrij-
dag 21 en zaterdag 22 september het nu 107 jaar bestaande
feest in alle eendracht en saamhorigheid feestelijk gaan vie-
ren.
Voorafgaande aan de eigenlijke feestdag zal er op vrijdag-
avond in de grote feesttent een blijspel worden opgevoerd
door de Ruurlose toneelvereniging Tot Nut en Genoegen.
Het stuk heet „Gasten in eigen huis" en bestaat uit drie
bedrijven.

De feestkommissie van Linde heeft het programma voor de
volksfeestdag, zaterdag 22 september, geheel rond gekregen.
Er zijn weer de bekende volks- en kinderspelen. Het vogel-
schieten begint 's morgens evenals het schijf schieten en de
geluksbaan, welke laatste twee spelen de gehele dag beoe-
fend kunnen worden. Het eerste schot bij het vogelschieten
zal worden gelost door de schutterskoning van 1972, waarna
burgemeester Van Arkel als ere-voorzitter van het feest zijn
geluk zal beproeven, 's Middags vindt de officiële opening
plaats door voorzitter G. Ruiterkamp. F. Lichtenberg zal
het vaandel zwaaien voor de nieuwe schutterskoning waarna
de volks- en kinderspelen een aanvang nemen. Na afloop
hiervan zal de burgemeester de prijzen uitreiken en wordt
nogmaals het vaandel gezwaaid, 's Avonds is er een groot
bal.
dansfestijn. (Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij u
naar de advertentie in dit nummer.)

Denk aan de

van hef
Nederlands Rode Kruis

Op maandag 24 septem
in de Landbouwschool

Afscheid
leiranTijdens een bijeenkomst in deTtantine heeft de afd. zaterdag

van v.v. Vorden afscheid genomen van de heer E. Wentink
die door het bestuur is aangezocht om met zijn echtgenote
de kantine te beheren. Hij was een zeer gezien figuur bij de
zaterdag voetballers en dit werd door de heer A. van Houte
in zijn dankwoord nog eens onderstreept. De heer Wentink
wenste de afd. zaterdag alle sukses in de komende kompe-
titie en de komende jaren.

nieuws
Telefoon gemeentehuis
Telefoon gemeentewerken
Openstelling gemeentehuis

Spreekuur burgemeester
A. E. van Arkel

Spreekuur wethouder
G. J. Bannink

Spreekuur wethouder
J. W. M. Gerritsen

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

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

dinsdagmiddag van
16.00-17.00 uur

vrijdagochtend van
10.00-12.00 uur

Deze week komen de volgende onderwerpen aan de
orde:

1. de vergadering van de gemeenteraad op 18 septem-
ber a.s.

2. opbrengst kollekte „Kind in nood"
3. aanvragen om hinderwetvergunning.

Ad. 1. RAADSVERGADERING

Zoals u bekend is, houdt de gemeenteraad iedere
maand een vergadering; de eerstvolgende vindt plaats
op dinsdag 18 september a.s., 's avonds half acht in
het gemeentehuis. Er komen deze keer enkele interes-
sante onderwerpen ter sprake. Het gemeentebestuur
nodigt belangstellenden dan ook (wederom) voor het
bijwonen der vergadering uit; een kopje koffie wordt
de aanwezigen, zoals steeds, gratis aangeboden.
De te behandelen vraagstukken zijn:

a. De restauratie van de eik en de 2e paardekastanjes
op het dorpsplein

Burgemeester en wethouders stellen in het pré-advies
aan de raad dat onder andere door deze bomen de
unieke karakteristieke aanblik van het dorpsplein
wordt bepaald, en dat de aftakeling of het verdwijnen
van deze bomen een zwaar verlies voor de Vordense
gemeenschap zou betekenen.

De bomen zijn echter meer of minder in hun gezond-
heid aangetast: om ze te genezen, is een grootscheepse
behandeling noodzakelijk. De boomchirurgen gebrs.
Copijn uit Groenekan (U.) schatten, dat na die be-
handeling de beide plm. 200 jaar oude paardekastan-
jes nog eens plm. 200 jaar leven is beschoren; de kan-
sen op herstel van de eik zijn minder, maar als herstel
doorzet, dan wordt ook deze eik nog zeker een leven
van 2 eeuwen gegarandeerd. De totale kosten van de
restauratie bedragen plm. ƒ 18.500,— inkl. BTW: voor
de eik ƒ 6.500,— en voor de twee grote paardekas-
tanjes tesamen ƒ 12.000,—.
Burgemeester en wethouders stellen de raad voor dit
bedrag uit te trekken op de gemeentebegroting.

b. De wijziging van de „Algemene voorwaarden voor
de verkoop van bouwterrein doo de gemeente Vor-
den"

Burgemeester en wethouders stellen de raad voor om
de uit 1965 daterende regeling „Algemene verkoop-
voorwaarden" te wijzigen, c.q. aan te passen aan de
praktijk en/of de huidige omstandigheden.
De belangrijkste veranderingen zijn:
• indien men van de gemeente een bouwterrein koopt
dan moet men binnen l jaar na het passeren van de
notariële akte met de bouw beginnen (was tot nog
toe: binnen 2 jaar), en binnen l jaar na het begin van
de bouw het bouwwerk glas- en waterdicht hebben.
• De boetes op het niet naleven van de verkoopvoor-
waarden zijn aanzienlijk verhoogd.

c. De bijdrageregeling ontsluiting partikulier bouw-
terrein

Als de gemeente een weg wil aanleggen (bv. in een
bestemmingsplan) dan is daarvan meestal de bedoe-
ling het ontsluiten van terreinen voor de bouw van
woningen; behalve de kosten voor de aanleg van de
weg zelf, maakt de gemeente verder nog kosten voor
de aanleg van riolering, groenstroken en andere voor-
zieningen.
De totale kosten voor dit zgn. bouwrijp maken van
terreinen worden verdiskonteert in de uitgifteprijs van
alle bouwterreinen (d.w.z. de totale kosten worden
verdeeld onder alle bouwterreinen).

Als nu toevalligerwijs iemand een strook grond aan
zon aangelegde weg heeft, dan achten burgemeester
en wethouders het billijk, dat ook deze persoon een
bijdrage levert in de kosten van ontsluiting; indien dit
nl. niet gebeurt, dan zouden degene, die van de ge-
meente een bouwterrein kopen, samen de ontsluitings-

kosten moeten betalen, die de eigenaar van een toe-
vallig aan de weg grenzend terrein niet betaalt. Voor
onderhavige „bijdrageregeling" trachten burgemeester
en wethouders te voorkomen, dat één eigenaar ten
koste van anderen winst op zijn grond maakt (goed-
koop bouwterrein). Door het vaststellen van een „bij-
drageregeling ontsluiting partikulier bouwterrein"
denken burgemeester en wethouders deze onbillijk-
heid in voorkomende gevallen te vermijden. Zij stel-
len de raad dan ook voor deze regeling vast te stellen.
Indien de raad hiertoe overgaat, zal in deze rubriek
nader op dit onderwerp worden teruggekomen.

Ad. 2 OPBRENGST „KIND IN NOOD"

Ondanks het feit, dat door gebrek aan kollektanten
niet in de gehele gemeente kon worden gekollekteerd,
heeft de bliksemaktie ten behoeve van „Kind in
nood" het respektabele bedrag van ƒ 6.754,46 opge-
bracht. In vergelijking met omliggende gemeenten kan
dus worden gesteld, dat de Vordense gemeenschap
zich (opnieuw) zeer meelevend en gul heeft getoond:
bijna l gulden per inwoner gemiddeld! Voorwaar een
sukses !

Ad. 3 AANVRAGEN OM HINDERWET-
VERGUNNING

De volgende personen hebben bij burgemeester en
wethouders een hinderwetvergunning aangevraagd
t.w.:
1. G. J. Beek, Gazoorweg 6, voor het oprichten van

een HBO-huisbrandolie-installatie voor huishoude-
lijke doeleinden.

2. H. G. Wagenvoort, Kruisdijk l, voor het oprichten
van een veehouderij met mestopslag, alsmede een
propaangas- en HBO-installatie, beide boven-
gronds.

3. A. R. J. Zents, Ruurloseweg 107, voor het oprich-
ten van een veehouderij met mestopslag, alsmede
een propaan- en een dieselolie-installatie, beide
bovengronds; en opslag van HBO in een onder-
grondse tank.

4. G. A. Regelink, Hengeloseweg 16, voor het op-
richten van een veehouderij met mestopslag.

Voor een ieder bestaat gelegenheid schriftelijk be-
zwaren in te dienen bij het gemeentebestuur tot ui-
terlijk vrijdag 21-9-1973.
Voorts heeft iedereen de gelegenheid in persoon of
bij gemachtigde mondeling bezwaren in te dienen in
een openbare zitting ten gemeentehuize op dinsdag
2 oktober 1973 van 10.00 tot 10.45 uur.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

iKerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink H. Doop. Tekst: Mattheus
5 vers 9. De Kindercantorij zingt.
19.00 uur Interkerkelijke Jeugddienst in de Ned. Hervormde
kerk, voorganger ds. Veenhuizen uit Apeldoorn

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.30 uur ds. G. O. N. Veenhuizen van Zutphen
19.00 uur Interkerkelijke Jeugddienst in de Ned. Hervormde
kerk, voorganger ds. F. H. Veenhuizen van Apeldoorn

R.K. KERK VORDEN

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

R.K. KERK KRANENBURG

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagavond 23.00 uur
dokter Van Tongeren, telefoon (05752) 1678

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

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur
en de week daarna van 19.00 uur tot 7.00 uur
dokter Harmsma, telefoon (05752) 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

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

DIENSTREGELING APOTHEEK

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

MAATSCHAPPELIJK WERK

Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsi»-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, lel. (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., ttl (05753) 1406.
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.

BEGRAFENTSDTENST

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

GEBOREN: Geen.
ONDERTROUWD: A. K. van Bruggen en M. A. G. Den-
kers.
GEHUWD: E. K. van de Plassche en J. C. Staring.
OVERLEDEN: H. Klein Brinke, 63 jaar, echtgenoot van
M. G. Gotink; H. Barink, 87 jaar, weduwe van Vruggink.

Z I U V E R W I T E D E L S T A A L .

KOERSELMAN CASSETTES



royco
kippesoep

PER PAKJE

Kassakoopje l

Langspeelplaat
30 cm, met bekende kinderliedjes

voor moor

295

pasta choca
BEKER 450 GRAM,

Heerlijke

ROOM BOTER

BANKETSTAAF

nu

Heerlijke

KRENTEN

SNEETJES

nu

Koel serveren! Moselblumchen

een heerlijke landwijn, per fles

Profiteer nu nog! Don Campos Sherry

per fles f 3,98 Bij 3 flessen

Literkruik kersen vruchtenwijn

met brandewijn nu

209

999

nutricia
chocomel
LITERFLES

1.25

Duyvis zoute pinda's

nu van f 1,62 voor

Omo zeeppoeder in handige platenkoffer

normaal f 16,75 - Nu bij ons

Van Houten chocoladerepen

4 stuks van 98 voor .

1298

vlees en vleeswaren

ROOMSNITZELS

3 stuks

PAPRIKA SNITZELS

3 stuks

SLAVINKEN

3 stuks

FIJNE VERSE WORST

500 gram

Magere braadrollade
500 gram KCQ
geen 618 maar OOO

SAUCIJZEN

500 gram . 298
Runder stoofrollade
(iets doorregen)

500 gr. geen 528 maar

Ons bekende grote

soeppakket nu

Woensdags GEHAKT-

DAG 500 gram

150 gram Zure Zult 79

150 gram Hamworst 89

150 gram Tongeworst 99

150 gram Snijworst 109

150 gram Boerenmetworst 109

Van Houten cacao

100 gram van 79 voor

Blikje 200 gram

smac van 160 vol

Remia goudkuipje

margarine A....

Colorno koffiemelk

literfles

Doos a 72 Euro flessen

C/asse Royal bier voor

Geurts confiture

jam diverse smaken nu

Heerlijk appelgebak

voor

Div. soorten vruchten-

wafels per pak

595

diepvriesprodukten

Vissticks l O stuks

geen 250 maar ...

Fri-Ki haantjes

1100 gram 450

Groente en vleesreklame geldig t.m. zaterdag

Geurts 3/4 literpot

augurken nu voor ...

Jampot a 8 stuksJtnak-

worst 119, elke « pot

Grote zak nougatblok-
ken van 98 voor A

Stukjes ananas

2 blikjes voor slechts

PCD roodmerk koffie

500 gram voor

Hellema banketbak-

kers specuaas gr. pak

Koffie filterzakjes

no 6

Pril met citroen, voor

de afwas van 147 voor

359

SLIJTERIJ
Grote fles Jamaica

rum van 1075 voor ...

Siebrand Egg Nogg

advokaat voor

JONGE JENEVER

Legner van 975 voor...

975

398

875

groente en f ruit

Hagelwitte bloemkool

per stuk

Fijne handappel

Cox Orange 2 kilo ...

Pracht bananen

per kg

Fijne handsinaas-

appelen 12 stuks

Heerlijke

wijnperen l kg

Panklare witte kool

500 gram

wwwwwvwwtfw^^

Herschi
vruchtenlimon

literfles 95

Elke 2e fles

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 12 32 H»



Met grote dankbaarheid
geven wij kennis
dat ons is toevertrouwd

CHRISTOPH
geboren 31-1-72

J. Wiekart
A. M. Wiekart-Storback

Inplaats van kaarten
Wij danken allen hartelijk
voor de felicitaties en
kadoos die wij hebben
mogen ontvangen op onze
huwelijksdag
Willy en Jan Rnoef
September 1973

Lan^s deze weg willen wij
alle buren, familie en vrien-
den hartelijk danken voor
de felicitaties, kadoos en
bloemen die wij mochten
ontvangen. U hebt allen
meegewerkt dat onze 25-
jarige huwelijksdag een
echte feestdag is geworden
B. Verkerk
G. W. Verkerk-Slöetjes
Vorden. september 1973
Overweg 17

Langs deze weg zeggen wij
u allen hartelijk dank voor
uw grote belangstelling bij
ons 50-jarig huwelijk
andervonden
Door uw persoonlijk bezoek,
bloemen, brieven en tele-
grammen en kadoos, werd
het voor ons een onvergete-
lijke dag
F. H. Bouwmeester
D. Bouwmeester-Abbink
Vorden, september 1973
Onsteinseweg 11

Allen, die met hun mede-
leven ons tot zo grote steun
zijn geweest na het over-
lijden van mijn lieve, zorg-
zame vrouw en onze
moeder en oma

GEERTJEN KAPPERT-

BRUMMELMAN
betuigen wij onze hartelijke
dank

Uit aller naam:
H. Kappert

Vorden-Kranenburg, sept.
1973 - Ruurloseweg 87

Interkerkelijke
Jeugddiensf
Voorganger: ds Veenhuizen
Ned. Herv. Kerk 7 uur

IJ komt toch ook?

Mft*™™™™»*™^̂

Won/ngg/ds
met foto's, uitvoerige
omschrijvingen en platte-
gronden. Zutphen,
Warnsveld, Eefde, Gors-
sel, Epse, Harfsen, Vor-
den, Steenderen, Brum-
men en Voorst, wordt u
op verzoek toegezonden.
Gaarne adviseren wij u
bij de verkoop van uw
huis

W.J.deWildejrBV
Makelaar en Taxateur
van onr. goederen
lid N.B.M.
Rijksstraatweg 67
WARNSVELD
Tel. 05750-6627

Te koop g.o.h. bromfiets
Solex en sierduiven
Tel. 05754-329

Te koop bij inschrijving
1.10 ha mais en 7 hang-
kettingen Briefjes inleveren
t.m. dinsdag 18 sept. bij
A. W. Huitink,-Vorden
Ruurloseweg 104

Te koop stam slabonen en
boerenkoolplanten
H. Broyl
Rietgerweg 2 Warken

Te koop ronde oliekachel
(Pelgrim) met tank zeer
geschikt voor kamer-
bewoner, vakantiehuisje e.d.
Wilhelminalaan 16 Vorden

Voor 5 morgens per week
vragen wij een hulp
voor de huishouding
Mevrouw J. P. Bosboom
't Elshof - Zutphenseweg 36
Vorden Tel. 05752-2091

Te koop zoete appels
val gratis. G. J. Rossel
Deldenseweg 6 Vorden

Te koop
eetaardappelen 'Parel'
A. J. Makkink - Vorden
Kruisdijk 11 Tel. 1674

Te koop z.g.a.n. 2-persoons
binnenveer matras
piano tegen elk aannemelijk
bod, Opel Kadett 4-deurs
bouwjaar 1965 en Solex
Tel. 05752-1670

Interkerkelijke
Jewgddienst
Voorganger: ds Veenhuizen
Ned. Herv. Kerk 7 uur
U komt toch ook?

Inplaats van kaarten

ED LAMME
en
HANNEKE WOLTERS

hopen vrijdag 14 september 1973 om 11.45
uur in het gemeentehuis te Vorden in het
huwelijk te treden

's Gravenhage, Erasmusweg 505
Vorden, ,,de Vorster" Vorsterweg l
September 1973
Toekomstig adres: Voorstraat 39, Voorschoten

Receptie op zaterdag 15 september van 13.00
tot 15.30 uur op 'De Vorster', Vorsterweg l
te Vorden

«HHBHWHHHWHH^^

Op maandag 17 september a.s. hopen onze
lieve ouders en grootouders

J. BANNINK
en
G. J. BANNINK-RIBBERS

hun 25-jarige echtvereniging te vieren.
Dat zij nog lang voor ons gespaard zullen
blijven is de wens van

Mini - Joop

Marianne

en Peter

Vorden, september 1973
Baakseweg 4

Heden werd toch nog onverwacht uit ons midden
weggenomen, mijn lieve en zorgzame man en onze
vader

HENDRIK KLEIN BRINKE

op de leeftijd van bijna 64 jaar

Vorden: M. G. Klein Brinke-Gotink

Philadelphia: Ineke Cunningham-Kl. Brinke

Larry Cunningham

Vorden, 7 september 1973
Beatrixlaan 8

De teraardebestelling heeft plaatsgehad op de
Algemene Begraafplaats te Vorden

Nog geheel onverwacht is van ons heengegaan
onze beste broer en zwager

HENDRIK KLEIN BRINKE

op de leeftijd van bijna 64 jaar

Zelhem: W. Bulten
H. J. Bulten-Braamkolk

Warnsveld: A. J. Wisseborn-Klein Brinke
J. L. Wisseborn

Vorden: J. L. Klein Brinke
H. Klein Brinke-Wesselink

Vorden, 7 september 1973

Heden werd uit ons midden weggenomen onze
beste schoonzoon, zwager en oom

HENDRIK KLEIN BRINKE

op de leeftijd van 63 jaar

Vorden: H. J. Gotink
G. H. J. Gotink-Harmsen

Den Haag: G. T. Greup-Gotink
D. M. F. Greup

en kinderen

Vorden, 7 september 1973
Beatrixlaan 8

Heden is van ons heengegaan op de gezegende
leeftijd van 87 jaar onze geliefde zuster, schoon-
zuster en tante

H. VRUGGINK-BARINK

Vorden: Wed. Hiddink
Hengelo: Wed. Mulder
Vorden: H. Bargeman

Barchem: Fam. Platerink

Vorden, 10 september 1973

Wij zijn wegens VAKANTIE

gesloten
van maandag 17 september tot en

met zaterdag 29 september

BAKKERIJ

Hartman

Hiermede vervullen wij de droeve plicht, u kennis
te geven van het overlijden van onze oud-dir.
de heer

H. KLEIN BRINKE

op de leeftijd van bijna 64 jaar

Zijn positieve bijdragen voor onze vereniging,
zullen voor ons onvergetelijk blijven

Bestuur, Kommissarissen en Direktie
van v.h. C.L.V. 'De Eendracht' g.a.
te Vorden

Vorden, 7 september 1973

Het bestuur van de Vordense Marktvereniging
heeft met verslagenheid kennis genomen van het
plotseling heengaan van zijn penningmeester
de heer

H. KLEIN BRINKE

Het vele werk in een lange reeks van jaren ver-
richt in het belang van de vereniging zal bij ons
in dankbare herinnering blijven voortleven

Het bestuur voornoemd,

G. J. Wuestenenk, voorzitter

J. J. v.d. Peijl, sekretaris

Vorden, 7 september 1973

Met leedwezen geven wij kennis van het over-
lijden van onze oud-direkteur de heer

H. KLEIN BRINKE

op de leeftijd van bijna 64 jaar

Personeel van v.h. C.L.V.

'De Eendracht' g.a. te Vorden

Vorden, 7 september 1973

Voortaan europees
herkenbaar als
bondsspaarbanken
voor alle geldzaken.
o.a. salarisrekening
pensioéninning
betaalcheques
spaargirorekening
premie-spaarregelingen

termijnsparen
effecten
buitenlands geld
verzekeringen
hypotheken

ambtenaren-spaarregeling persoonlijke leningen

Nutsspaarbank
Dorpsstraat 15

[eden overleed nog onverwacht, onze zeer

geachte voorzitter de

H. KLEIN BRINKE

üijn goede leiding blijve steeds in onze gedachten

Supportersvereniging

'Vordens Dameskoor'

Vorden, 7 september 1973

Heden overleed tot onze diepe droefheid onze
geliefde moeder, groot- en overgrootmoeder

HERMINA VRUGGINK-BARINK
weduwe van G. J. Vruggink

in de gezegende ouderdom van 87 jaar

Vorden: J. M. Vruggink-Tjoonk

Vorden: G. J. Vruggink
H. G. Vruggink-Toonk

Zelhem: J. Toonk-Vruggink
G. Toonk

klein en achterkleinkinderen

Vorden, 10 september 1973
'Stroetman' Hamminkweg 9

De begrafenis zal plaats hebben vrijdag 14 sept.
om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats
te Vorden

.speciaal voor u
gereserveerd

Maat 116
met kleine stijging per maat

JACQUARD KINDERSPENCERS
moderne kleuren

Maat 116
met kleine stijging per maat

fa.£Schoolaerman
*̂̂ f̂ĉ  \ir\r\mii-r-LI A s* tjir-i i i*.its

VOORHEEN A.G.MELLINK

SPECIAAL VOOR U !!

Kollekte
Reklassering
1973
PERIODE 17 TOT EN MET 23 SEPTEMBER

Het motto van de 150-jarige
Nationale Reklasseringsaktie luidt:

'Eens geboekt, voorgoed afgeschreven?'

Helpt allen mee ook dit jaar de aktie
tot een sukses te maken!

Ko//ekfanfen wij rekenen op u /

Namens het plaatselijk komité:

G. J. Tolkamp, Ruurloseweg 84, Telefoon 6755
voorzitter; Mevr. v.d. Heide-v.d. Ploeg, Margriet-
laan 2, Tel. 1624 sekretaresse; H. J. Radstake,
Schoolstraat 15, Tel. 1510 penningmeester

RAIFFEISENBANK
VORDEN
(RyiBO BANK)

Vorden, Ruurloseweg 21, telefoon 05752-1888

Wichmond, Dorpsstraat 9, telefoon 05754-514

De aanhoudende stijging van de rente op de geld- en kapitaalmarkt Is voor
het bestuur aanleiding geweest om tussentyds wijziging te brengen In de
voor 1973 vastgestelde rentepercentages

Vanaf l oktober 1973 gelden de volgende tarieven:

CREDITRENTE:

Spaargelden direkt opvraagbaar
Spaargelden 6 maanden opzegging
Spaargelden 12 maanden opzegging ............ .... 6
Spaargelden 24 maanden opzegging ............... 7
Spaardepotbewijzen in coupures van f 1000,-
en f 5000,- looptijd 5 jaar vast (m.i.v. l-9-'73) ... 8
Verzekerd termijnsparen .............................. ..
Jeugdspaarovereenkomst .............................. 6
Creditsaldi in rekening courant ........................ 2
Ambtenarenspaarregeling en bedrijf sspaarreg. ... 6
Privé rekeningen (rentegevend max. f 10.000,-)

%
%

%

%
%
%

DEBETRENTE:

Debetsaldi in rekening courant 9>Vz%
Hypotheken 8*4%
Leningen tegen andere zekerheid 81

/4%
Leningen aan rechtspersonen 81A%



JANSE Smidsstraat 2 - Telefoon 2308
VOOR GEZELLIG WINKELEN!

Kassakoopje Marona RUMWAFELS per pak f 0,79
vers van hef mes
u/f onze keurslagerijVLEES

amf^mm^mm

Mag. malse riblappen
500 gram voor

IKEURSIAGER
// g oei e

Doorr. runderlappen
500 gram voor

Sukade lappen
500 gram voor

Malse bief lappen
500 gram voor

Gelderse schijven
3 stuks voor

Kerry schijven
3 stuks voor

Wiener snitzeis
(kanten klaar) per stuk voor

woensdag Gehaktdag
EERSTE KWALITEIT GEHAKT. 500 gram

vrijdag Verse Worst
500 gram voor

f5,68
f4,58
f5,98
f6,48
f 1,65
f 1,65
f 1,40
f. 2,50
f2,98

Vrijdag en zaterdag

nasi en bami soo gram f 1,98

UIT ONZE ZUIVELAFDELING
Yoghurt f A 70
per liter van 96 voor ^^1 ^^

Dagmelk I A T*
per liter voor \/| M l

watergruwel f 4 AABessola
van 130 voor

GROENTE EN FRUIT
^^ . DAGELIJKS VERS

Inmaak uitjes 5 kg per zak
Bananen per kg . . . .
Jame%Grïeve 2 kg . . .
Tomaten per kg . . . .
Uien 3*500 gram voor . .
Groente reklame geldig t.m. zaterdag

MAANDAG EN DINSDAG:

Vers gesn. rode kool 500 gr. f 0,29
Ook weer voorradig VATVERSE ZUURKOOL

Prachtige bos TROS CHRYSANTEN voor f 1,25
FIJNE VLEESWAREN *•* i.kk.r

uit eigen worstmakerij

150 gram BOTERHAM WORST f 0,88

100 gram GEKOOKTE LEVER f 0,98

100 gram P AARDE ROOKVLEES t OjV/O

150 gram SAKSISCHE LEVERWORST ... f 0,88

DIEPVRIES

Vissticks 6 stuks per pak f 1,29

Sperciebonen »k a soo gram f 0,98
9

Loempia's per 2 stuks f 1,19

Betuwe Perzik/Sinas drank
normaal 207 nu .

HERO CASSIS
liter voor .

EURO FLES VIVO PILS
per 12 flessen

VIVO RIJST normaal en
droogkokend per pak ...

CALVE SLASAUS
0,5 liter ...

KOFFER ARIEL normaal f 7,95
nu f 6,99 Bijons

f 1,85
f 1,39
f 5,50
f 1,09
f 1,59
f 4,95,

CALVE PINDAKAAS
per pot

Betuwe H.H. AARDBEIEN JAM
normaal 154 nu .

ROYCO KIPPESOEP
2 zakjes voor

VIVO TOILETPAPIER
millicu veilig! Nu voor

ANDY NORMAAL
normaal 183 nu 158, Bij ons

f 1,59
f 1,19

f 0,99
f 0,79
f 1,26

VIVO HALFVOLLE KOFFIEMELK
]/2 liter voor .'

DELMONTE FRUITCOCKTAIL
liter van f 2,86 voor

VIVO SPEKULAAS
400 gram

PAREIN
TUC

SINAAS APPELSAP
liter

JAPANSE MAKREEL
200 gram

Ook zijn wij ruim gesorteerd in dieet- en reformartike/en Aanbiedingen geldig f.m. T 7 sepf. 7973
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GRANDIOOS VERLOPEN ORANJEFEEST
BRACHT DUIZENDEN IN VERRUKKING

DANK AAN ALLE MEDEWERKERS
Op 5 september heeft de Sportkommissie, op verzoek
van het Oranjekomité een feest en een vuurwerk ge-
organiseerd voor de jeugd van Vorden. Dit kon alleen
slagen door de enorme medewerking die we van zo-
velen hebben gekregen.

Bedrijven, winkeliers, brandweer, partikulieren, Oran-
jekomitees uit de buurtschappen leenden of gaven
waar we om vroegen, of hielpen mee met alles wat er
te doen was. En dat was nogal wat.

Leidsters en leiders, waaronder weer zeer veel jeugd,
hielpen in grote getale en deden dat met veel enthou-
siasme en élan. Daarom nogmaals, HARTELIJK BE-
DANKT, het was zó !!

De Sportkommissie.

Ingezonden
(buiten verantwoording van de redaktie)

HET ZILVEREN REGERINGSJUBILEUM

Onder de meest ideale weersomstandigheden werd op 5 sep-
tember jl. het vijfentwintigjarig regeringsjubileum van H. M.
Koningin Juliana gevierd.
Een woord van hulde voor de Oranjevereniging, welke een
programma had samengesteld dat voor jong en oud zeer
aantrekkelijk was en een woord van dank aan al degenen die
er aan hebben medegewerkt om het feestprogramma te doen
slagen is volledig verdiend.
Een bijzonder woord van lof echter voor het Bestuur van
de Sportfederatie dat met volledige inzet en met medewer-
king van veel vrijwilligers er in slaagde de kinderfeesten
op „Het Wiemelink" tot een daverend succes te maken.
Het herhaald applaus dat tijdens het vuurwerk opklonk gaf
uiting aan de waardering van de Vordense bevolking voor
de feestelijkheden.
Indien alle Vordense gezinnen lid zouden zijn van de Oran-
jevereniging en bereid zouden zijn hiervoor een redelijke
kontributie te betalen dan moet het mogelijk zijn ook op
Koninginnedag in het vervolg een goed feestprogramma uit
te voeren.

Een bewoner van „plan Boonk".

Wij maken onze lezers er nogmaals op attent dat als men
een ingezonden stukje wil plaatsen, de naam van de inzender
aan het betreffende stuk moet worden toegevoegd. Red.

Uitslagen van
twee verlotingen
L.R. EN P.C. „DE GRAAFSCHAP"
Onder toezicht van de rijkspolitie van de gemeente Vorden
is op vrijdag 7 september de trekking gehouden. De houders
van de volgende lotnummers dienen hun prijs af te halen bij
sekretaris A. Norde, Wilhelminalaan 5, Vorden.

12 26 45 78 93 127 203 346
358 430 447 454 654 759 771 841
856 911 974 978 996 1008 1137 1167

1198 1394 1434 1473 1490 1497

VORDENS DAMESKOOR

De prijzen af te halen bij slagerij Vlogman.

17 220 276 284 539 681 691 767
780 1039 1064 1084 1145 11% 1210 1224

1270 1284 1289 1402 1405 1480 1502 1518
1572 1712 1714 1832 1956 2009 2020 2044
2284 2302 2318 2361 2382 2400 2440 2464
2468 2494

Veteranen
Motorrally
HENGELO — Voor de derde keeer zal in het komende
weekend de internationale veteranen motorrally (VMC) wor-
den gehouden in Gelderland en wel in Dieren op zaterdag
15 september, terwijl zondag 16 september a.s. Hengelo ge-
heel in het teken van de VMC zal staan.

Deze rally voor de „oude beestjes" op het gebied van mo-
torrijwielen begint steeds meer en meer interesse te krijgen
en elk jaar komen er meer inschrijvingen binnen bij de or-
gaisatoren van deze rally, welke deel uitmaakt van één der
aktiviteiten van de VMC. Oorspronkelijk is deze rally ont-
staan nadat in Gelderland de internationale windmolenrally
werd gehouden. De deelnemers vonden de natuur, het par-
koers en ook de mensen zó dermate fijn dat men er op aan-
drong (vooral bij Roelie Kreunen en zijn vrouw) om toch
vooral elk jaar een dergelijke bijeenkomst te houden voor
de VMC-leden.

Uit de inschrijvingslijst van Roei Kreunen blijkt dat er dit
jaar weer een enorme deelname is zowel van binnenland
maar ook vooral uit het buitenland, want er zijn dit jaar
rijders uit Duitsland, België, Frankrijk, Zwitserland, Enge-
land en ook uit Denemarken welke laatsten met een grote
groep willen komen en dan nog wel zeer origineel nl. ook
met een oude autobus uit het jaar 1930. Helaas gaat dit plan
niet door, want de toestand van de bus bleek - zoals uit een
schrijven uit Denemarken bleek - bij een profrit zó gammel
te zijn dat men door de bodem heentrapte.

Nadat zaterdag om 13.00 uur vanaf hotel Laag Soeren een
Posbank-rit wordt gereden, zal het gezelschap zich daarna
naar Hengelo begeven waar de motoren dan worden onder-
gebracht in manege De Gompert. Van hieruit zal zondag 16
september de start gegeven worden voor een rit door het
Achterhoekse landschap. Deze rit, die plm. 60 kg lang is,
gaat van Hengelo via Varssel, Linde, Medler, Wildenborch,
Galgengoor door Vorden heen om vervolgens langs Hack-
fort, Wichmond, Lankhorsterstraat weer naar Hengelo te
gaan en via Het Stapelbroek door het dorp via de Raad-

HERDENKINGSDIENST

De feestelijkheden ter gelegenheid van het jubileum van
koningin Juliana begonnen in Vorden woensdagavond in de
Ned. Hervormde kerk waar een herdenkigsdienst werd ge-
houden waaraan o.a. meewerkten het Vordens Dameskoor,
de Chr. Gemengde Zangvereniging Excelsior en het Vor-
dens Mannenkoor. Deze laatste kwam tevens voor de eerste
maal het nieuwe kostuum aan de Vordense gemeenschap pre-
senteren. Burgemeester A. E. van Arkel hield tijdens deze
dienst een korte toespraak waarbij hij mededeelde dat het
gemeentebestuur de koningin telegrafisch hun gelukwensen
heeft aangeboden.

GRANDIOOS FEEST OP 5 SEPTEMBER

Wat betreft het feest op 5 september: dit was grandioos.
De Sportkommissie (waarin acht sportverenigingen zijn ver-
tegenwoordigd) had toegezegd hun medewerking te verlenen
aan de organisatie. Nou, die medewerking was er ! In één
woord: het was af. De organisatie was dit jaar in goede
handen.

AUBADE
Het feest werd gestart met klokluiden en een aubade vóór
het gemeentehuis. Alle kinderen van de basisscholen waren
aanwezig onder leiding van het onderwijzend personeel.
Burgemeester A. E. van Arkel hield een toespraak waarna
hij een driewerf hoera voor de koningin aanhief. Onder de
muzikale tonen van de muziekvereniging vertrok men naar
het feestterrein aan Het Wiemelink.

KINDERSPELEN 's MORGENS
Hier had de Sportkommissie zeer veel werk van gemaakt.
Het gehele terrein was versierd en in leeftijdsgroepen inge-
deeld. Voor iedereen was er wat te doen o.a. hardlopen,
was ophangen, koekhappen, zaklopen, paalslaan, fietsensla-
lom, hindernisbaan. Voor de kinderen van de kleuterscholen
was een apart terrein ingericht als kleuterkermis. Het was
een bonte mengeling van kramen en de spelletjes waren
enorm in trek. Een zeer originele manier om de kinderen
bezig te houden. Tevens kregen de kleuters een traktatie
in de vorm van een ijsje en een appel en aan het eind ook
nog een lampion om 's avonds mee te doen aan de lampion-
optocht. Ook voor de jeugd van de basisscholen was er een
appel en een ijsje beschikbaar.
Het was er gezellig druk aan H^Wiemelink waar vele ou-
ders de verrichtingen van hun^^deren gadesloegen.
De uitslagen van de wedstrijden 's morgens waren als volgt:

Leeftijd 6 en 7 jaar:
Hardlopen jongens: 1. Kees Jansen; 2. Jaap Stertefeld; 3.
André Heijink. Meisjes: 1. Elly^Iijenhuis; 2. Marjan Smit;
3. Carla Schotsman. flB
Wasophangen meisjes: 1. Gerri^Berendsen; 2. Rika Eykel-
kamp; 3. Irma Rutgers.
Koekhappen jongens: 1. Marcel Jansen; 2. Bert Groot Jeb-
bink; 3. Hans Wullink.
Zaklopen jongens en meisjes: 1. Elise van Oele; 2. Ceacilia
Vreeman; 3. Jaap Stertefeld.

Leeftijd 8 en 9 jaar:
Hardlopen jongens: 1. Gert Tuinsma; 2. Benno Schuppers;
3. Wouter Graaskamp. Meisjes: 1. Disirée Westerveld; 2.
Cora Rouwenhorst; 3. Nelleke Kuhlemeijer.
Fietsenslalom jongens en meisjes: 1. Bert Berenpas; 2. H.
Gosselink; 3. W. Bos.
Hindernisbaan jongens en meisjes: 1. Huub Martens; 2.
Cora Rouwenhorst; 3. Petra van Goethem.

Leeftijd 10, 11 en 12 jaar:
Hardlopen jongens: 1. Rudy Eykelkamp; 2. Jan Addink; 3.
Hans Hesselink. Meisjes: 1. Hermien Tiessink; 2. Mirjam
Hesselink; 3. Anke Wiltink.
Hindernisbaan jongens en meisjes: 1. Hermien Tiessink; 2.
Betsie Korenblik; 3. Gerrit Rietman.
Zakslaan jongens: 1. Gertie Bannink; 2. Hans Maalderink.
Meisjes: 1. Wilma van Asselt; 2. Tna Edens.
Ringsteken jongens en meisjes: 1. Hans Bosboom; 2. Betsie
Korenblik; 3. Dik Huitink.
De heer Sikkens reikte de medaljes uit namens het Oranje-
komité, welk een officieel tintje kreeg doordat de nummers
l, 2 en 3 op een ereschavotje moesten plaatsnemen en drie
charmante meisjes de prijzen op een kussen aanboden terwijl
een hoornblazer de „hymne" speelde.

VOGELSCHIETEN

Gelijktijdig met de festiviteiten aan Het Wiemelink werd er
in plan-Zuid gestart met het vogelschieten. De uitslag hier-
van was: 1. G. Rossel (hij won hiermee het horloge); 2. B.
Pardijs (kop); 3. A. Winkels (rechtervleugel); 4. M. Kreunen
(linkervleugel); 5. W. Vreeman (staart).
Schieten personele baan: 1. A. G. Tragter; 2. E. Gotink; 3.
H. Visscher; 4. H. Besselink; 5. D. J. Besselink.
Vrije baan: 1. D. Ekes; 2. M. J. Eskes; 3. E. Gotink;
4. G. Rossel; 5. G. J. Olthof.

De start van de
wielerronde.

De renners zouden
tien ronden

zich volledig
geven, enkelen

kwamen zelfs op
hun „tandvlees"

over de finish.

MIDDAGPROGRAMMA

's Middags ging het feest weer vrolijk verder voor de oudere
jeugd met o.a. fietsen op vreemde fietsen, stokkarrace, hoe-
pelen, ringsteken en een heuse wielerronde. Dit laatste was
het slotstuk van het middagprogramma waarvoor langs de
gehele route het publiek de verrichtingen van de jonge ren-
ners gadesloegen, deskundig op de hoogte gehouden door
„sprekert" A. van Houte welke de renners aanmoedigde met
diverse aangeboden premies.

Van de 's middags gehouden wedstrijden waren de uitslagen:

Fietsen op vreemde fietsen jongens en meisjes: 1. Eddy Hid-
dink; 2. Bert Weenink; 3. Hans Bosboom.

Stokkarracee jongens: 1. J. Groot Jebbink met aan stuur
Harro v. d. Zande; 2. Richard Bargeman met aan stuur Jan
Addink.

Hoepelen meisjes: 1. Bettina Rouwenhorst; 2. Els Abbink;
3. Dinie Hissink.

Ringsteken meisjes: 1. Ria Huetink; 2. Mirjam Hesselink;
3. Ida Rietman.

Wielerronde: 1. Leo Molenaj^ 2. Jan Bargeman; 3. Johan
Balvert.

Hierna volgde de prijsuitreiking van alle 's middags gehou-
den wedstrijden door de heer Sikkens met hetzelfde ceremo-
nieel als 's morgens en voor de winnaar van de wielerronde
als extra een kus van de ron&ffniss.

DEMONSTRATIES

Twee verenigingen uit de Sportkommissie hielden in de
middaguren in plan-Zuid zelf georganiseerde demonstrates
t.w. L.R. en P.C. De Graafschap en VAMC De Graafschap-
rijders. Ook hier was enorm veel publiek aanwezig om de
verrichtingen van de deelnemers te volgen welke zeer in de
smaak vielen. In de toekomst zal echter een meer geschikter
terrein gevonden dienen te worden want het was voor beide
verenigingen een hele toer hier goed voor de dag te komen,
terwijl dan tevens ook andere verenigingen hier hun kunnen
demostreren kunnen.

MISS-VERKIEZING

Jeugdsoos Vjoe hield 's middags een Miss-verkiezing in het
Jeugdcentrum voor meisjes vanaf 14 jaar. Zij hadden een
leuk programma in elkaar gezet o.a. met een rock and roll-
show, aktualiteiten, dansen en de miss-verkiezing welke werd
gewonnen door Dinie Gotink, tweede werd Marleen Ger-

ritsen en derde Ans Meerbeek. Hierna volgde een show van
„hits van toen".

AVONDPROGRAMMA

Toch goed dat wij in Vorden over zulke keurig geünifor-
meerde muziekkorpsen beschikken. Ook zij hebben hun
steentje bijgedragen aan het welslagen van deze dag. Dat was
te merken bij de grandioze fakkeloptocht 's avonds. Zo'n
mensenmassa was in Vorden in jaren niet bijeen geweest.
Opgewekt trok de stoet vanaf de openbare lager school naar
Het Wiemelink waar de sportverenigingen gereed stonden
voor een fakkelestafetteloop. Door de grote mensenmassa
was het moeilijk om deze vlekkeloos te laten verlopen, voor-
al het gemis van de niet meer aanwezige geluidsinstallatie
deed zich voelen. Er werd evenwel sportief gestreden om
de eerste prijs. Uitslag: 1. en winnaar van de wisselbeker
beschikbaar gesteld door Drukkerij Weevers BV v.v. Vor-
den; 2. VAMC De Graafschaprijders; 3. Vordense Zwem- en
Poloclub. De beker werd door de heer Sikkens aan het win-
nende team uitgereikt met de wens hem het volgend jaar
te komen verdedigen.

VUURWERK

De dag werd besloten met een fantastisch vuurwerk welke
ruim een half uur in beslag nam. Het oooh en oei ! ! was
niet van de lucht en toen de laatste serie vuurballen en de
woorden „25 jaar Juliana" waren gedoofd klonk er een
luid applaus op van de duizenden toeschouwers. Nogmaals
hulde aan de organisatoren die met deze dag flink wat leven
in de Vordense brouwerij heeft gebracht.
Na afloop van het vuurwerk was er in het Jeugdcentrum
een disco-avond, verzorgd door Jeugdsoos Vjoe met disc-
jockey Johan Aartsen terwijl in „'t Wapen van Vorden" en
„'t Wapen van 't Medler" nog gelegenheid was om de been-
tjes van de vloer te krijgen.

De exploitanten van de draaimolen e.d. lieten zonder
kennisgeving verstek gaan. Men kwam gewoonweg
niet opdagen.

Achteraf gezien een geluk bij een ongeluk want nu
bleef alles gekoncentreerd op het feestterrein en an-
ders had het wellicht meer afbreuk dan goed gedaan,
er was immers genoeg te doen.

De prijsuitreiking
van de 's middags

gehouden
wedstrijden aan
Het Wiemelink

huisstraat, Kerkstraat, Banninkstraat, Bekveld naar Keyen-
burg, vanwaar via de Hummeloseweg weer teruggereden
wordt naar de finish aan de Zuivelweg bij het parkeerter-
rein. Voor de belangstellenden voor deze unieke rit bestaat
gelegenheid de coureurs vervolgens aan het werk te zien bij
een behendigheidsproef welke weer een onderdeel van de
klassering zal gaan uitmaken. De eerste deelnemer verwacht
men aan de finish omstreeks 12.30 uur, de laatste om 15.00
uur.

EXPOSITIE VAN OUDE MOTOREN

Ne. de Hengelorit volgt om 15.00 uur een „concours d'elé-
gance" in het dorp Hengelo waaraan alle deelnemende mo-
toren starten en het zal een mooi schouwspel zijn om moto-
ren - waarvan de jongste motor van het bouwjaar 1940 is
en de oudste van het jaar 1905, door de straten snorren
waarbij ook de berijder zich gekleed heeft in de mode van
het bouwjaar van de motor. Zo rijdt er ook een motor mee
welke in de aktieve jaren werd bereden door een arts, kom-
pleet met medicijnkoffertje en ook nu gaat het betreffende
koffertje mee en is de berijder in die stijl gebleven. De

oudste motor die aan de rally deelneemt is een FN 4 cylin-
der van het bouwjaar 1905 en wordt bereden door eigenaar
Heinz Kindier uit Hamburg (een trouwe bezoeker van de
VMC-rallys). Uit Denemarken komt een Harley Davidson
uit 1911 met berijder Einer Anderson, kompleet met grote
stofbril en kleppet. Al deze motoren worden n£ het con-
cours d'elégance tentoongesteld op het terrein van de CLV
De Graafschap tegenover hotel Leemreis in de Spalstraat
waar net als voorgaande keren wellicht een grote belang-

stelling zal bestaan voor de liefhebbers van de oude tijd -
van de „stoomfietsen".

Zowel bij start als finish zullen dit jaar weer gegevens wor-
den verschaft omtrent de geëtaleerde motorrijwielen, kom-
pleet met omschrijving van merk en bouwjaar en verdere
bijzonderheden. Zeer zeker zal de organisatie - uiteraard in
samenwerking met de Hamove - weer op de bekende wijze
zijn geregeld en voorbereid, door o.a. Roei Kreunen en Ger-
rit Burgers.



/toot u wel een ƒ
bij het feit dat die vele guldens, soms tientjes* die u

bespaart door bij Gegro uw wekelijkse boodschappen te
kopen, samen een flink bedrag per jaar vormen?

Daar kunt u van op vakantie gaan, een flink deel van de
autokosten van betalen, nieuwe meubels voor kopen en

ga zo maar door. Maar niet iedereen spaart al die guldens
soms tientjes voordeel bij Gegro ... de meesten vinden

het fijn dat ze dat geld iedere week extra kunnen
besteden! Tot ziens ... bij Gegro!'Afhankelijk van de gezinsgrootte.

vefgelyk!
Instant completa 200 gr.
Koffiemelk liter
Chocodrank
Goldpack topping
Pindakaas, pot
Muisjes 225 gr. de Ruyter
HH. II Jam app-aard./
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.
Suiker kilo
(max. 3 kilo per klant)
Koopmans instant pudding 4 pakjes
vanille, chocolade, frambozen,
caramel
Vanille suiker 10 zakjes
Cacao 200 gr. zak
Happy Quick 800 gram
Cakemeel 500 gr. pak
Cornflakes340gr. Kellogs
Havermout, pak HO
Paneermeel 180 gr.
Bakmeel 500 gram

Dit bent
u

gewend
te

betalen

126

-94
49-
75-
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gegro

149
139
69
95

109
79
79

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

89

49
95

289
59

149
79
39
49

vergelijk!
Maizena 400 gr. pak
Flitsrijst400gram
Macaroni kg. hoorntjes
Spaghetti 500 gram
Vermicelli fijn 500 gram
Patentbloem 1 kg.
Rijst droogkokend 1 kg.
Buisman 125 gr. blik
Buisman 100 gr. pot
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
Tomatenpurree 70 gr. 5 blikjes
Tuinbonen 3/4 pot
Mosterd, bierpul
Mayonaise 160 gr. tube
Fritessaus 750 gr. emmer
Fritessaus 0,35 |̂|r
Slasaus unie 0,W.
Curry ketchup 1000 gr.
Liga-koeken pak
Bonzo diner 1640 gr.
Hondenvoer lo^
Pittah hondenvW" 5 kg.
Nootmuskaat 50 gr.
Peper wit 50 gr.
Kerry20gr.
Paprika 20 gr.
Atjar tjampoer
Jozo zout
Koffie rood 250 gr. pak
Koffie goud vacuüm 250 gr.
Poederkoffie rood 50 gr.
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298

49
359
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49
49
89
19

209
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129

vergelijk!
Theezakjes terry, 20 stuks, doos
Tabletsuiker kg. doos
Vruchtenwijn Bacara
apricot/cerise/ cassis
Garta vermicelli soep 3 zakjes
Garta groentesoep 3 zakjes
Garta tomatensoep 3 zakjes
Soepgroenten 20 gr.
Garta vleesbouillontablet voor 6 liter
Kippesoep Garta 46 cl. blik
Blik tomatensoep Garta 46 cl.
Goud bouillon (61.)
Kip in bouillon 350 gr.
Aroma 1 l. Garta, fles
Jam HH l (met hele vruchten)
aardbeien/abrikozen/kersen.
Ananas stukjes 850 gr.
Vlavulling aardbeien/abrikozen/
kersen, blik
Nasi goreng
Bami gqjfeng 238
Olvarit flByvoeding worteljes/
spinazie/bruine bonen/andijvie/
appelmoes
Olvarit babyvoeding kalfsvlees aard.,
pot ^
Pruimei^Patador 200 gr.
Rozijnen smyrna 250 gr.
Appelsap Dr. Siemer 0,71.
Jus d'orange Dr. Siemer
Tomatensap 0,941.
Limonadesiroop (sinas) 045"
Bavariabier, krat 12 flessen
Ekla bier, krat, 24 flessen TSfr

Alle artikelen zijn per stuk verkrijgbaar!
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Hengelo
geioerlond
raodhui n tr.ll

gegro
HENGELO (GLD)

Zondag 16 september

Muziek Herman Lippinkhof

3 bars vol gezelligheid

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

Fru/ffee/fbedri/f

MEDLER

Voor af uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752.1879

De vele blijken van belang-
stelling en intens medeleven
die wjj tijdens de ziekte en
na het overlijden van onze
lieve man en vader

Goossen Lenselink
hebben mogen ontvangen
zijn ons tot grote steun
geweest
Gaarne betuigen wij u hier-
voor onze hartelijke dank,
inzonderheid de buren, dr
Sterringa, zr v.d. Schoot en
zr Nagelhout

H. G. Lenselink-Oltvoort
Janny
Gozien en Hans

Vorden, september 1973

Te koop 80 l hogedruk
boiler, gashaard 8000 cal.
potkachel (ouderwets
model) op gas met
thermostaat 7000 cal.
J. A. Norde
Wilhelminalaan 5

MOETEN UW FOTO's
VAKWERK ZIJN?

Dan uw reportages
en bruidsfoto's van

OOLPHfJN
Centrum - Vorden
Telefoon 1313

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

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

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

SUPER BENZINE

76,4 et per Itr
KEUNE
Nijverheidsweg 4 - Vorden
Telefoon 1736

Te koop
konsumptie aardappelen
voor winteropslag
nu reeds bestellen!
D. M. WULLINK
D 136 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1427

Gevraagd voor ons centraal kantoor te Vorden

a. KANTOORASSISTENTE
leeftijd 16-20 jaar

b. CHAUFFEUR-MAGAZIJNBEDIENDE
leeftijd 18-25 jaar

c. ENKELE INPAKSTERS
voor magazijn

Sollicitaties te richten aan:

NedacB.V. - Vorden
NIEUWSTAD 2 - VORDEN - TEL.' 05752-1773



22 SEPTEMBER 4.S. HET GROTE

VOLKSFEEST
TE LINDE

BIJ CAFÉ VAN ASSELT

Vrijdag 21 september
19.30 uur De Ruurlose Toneelvereniging 'Tot Nut en
Genoegen' met het blijspel 'Gasten in Eigen Huis'
in 3 bedrijven

Zaterdag 22 september
9.30 uur Vogel- en schijfschieten en geluksbaan
13.00 uur Officiële opening door de voorzitter de heer
G. Ruiterkamp, waarna vendelzwaaien door de heer
Lichtenberg

Van 13.00 tot 17.00 uur GRATIS DRAAIEN voor ALLE schoolgaande
kinderen!

13.30 uur Aanvang volks- en kinderspelen onder meer
dogcarrijden voor dames, doeltrappen voor dames, ring-
werpen, kegelbaan, ballerospel, gehele dag korfballen
voor dames en heren enz.

17.00 uur Prijsuitreiking door de Edelachtbare Heer
burgemeester A. E. van Arkel, waarna vendelzwaaien

's Avonds groot dansfestijn
met de Lost Fellow
Zaterdag 15 september a.s. ORIENTERINGSAVONDWANDELING start
en finish by café Schoenaker-Kranenburg, opgave v.a. 19.30 uur
zaklantaarn meebrengen

SPEKLAPPEN

500 gram

RUNDERROLLADE

500 gram i.......

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

f 2,18
f4,98
f 7,=
f 10,-
f1,40
f 1,78

Voor de boterham
100 gram BOEREN M ETWORST 85

100 gram PEKELVLEES 98

150 gram BOTERHAMWORST 89

250 gram KOOKWORST (stuk) 140

Elke woensdag gehaktdag f ^ p»^

500 gram GEHAKT f 2 50

Heerlijke nasi en bami in eigen keuken bereid!

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN

RUNDERLAPPEN 500 gram 398
l kilo

RIBLAPPEN 500 gram 548

l kilo

SNITZELS

100 gram

HAMBURGERS
3 stuks

Nieuwstad 14 — Vorden

GEVRAAGD:

SPRUITKOOL

PLUKKERS(sters)
Zaterdags ook gelegenheid tot

plukken

Tevens te koop

BIETENKOPPEN

H. Menkveld
D 14 Hengelo Gld Tel. 05753-1567

Te koop
konsumptie aardappelen
H. Walgemoet
Brandenborchweg 10
Tel. 6646

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
De Volkskrant

modetti maakt
mode kiezen
gemakkelijk!

Jaja,Modetti
maakt mode kiezen

gemakkelijk. Door een
uitbundige kollektie eigentijdse
bloeses en pantalons in
geraffineerd gekozen tinten.
Draag bijvoorbeeld zo'n zwierige
Boussac bloes van 25,95 op 'n
visgraat cylinder-pantalon
van 49^5

Gevraagd:

JONGEMAN
Leeftijd 78 f of 20 /aar

In het bezit van rijbewijs ^^

voor diverse werkzaamheden, voornamelijk magazijn

•Supermarkt Jaitsen
Smldsstraat 2 -Vorden - Telefoon 2308

WIJ EXPOSEREN

OP DE JAARBEURS VAN HET OOSTEN

Stand Nr 55 - Hal A

MATUS-HOLLAND B.Y.

W

Bosch - Esta

Bauknecht - Zoppas

diepvriezers,

koel/vrieskombinaties

koelkasten

vaatwassers

wasautomaten

Vele beursakties met speciale prijzen zoals:
BAUKNECHT DIEP VRIESKIST 285 liter f 699,-
ESTA DIEPVRIESKIST 420 liter f 698,-
BAUKNECHT WASAUTOMAAT WA 4704 f 568,-
ZOPPAS WASAUTOMAAT f 527,-
ZOPPAS koel/vrieskombinatie 215 liter f 516,-
BAUKNECHT VAATWASSER GS 161 f 750,-

EN VELE ANDERE AANBIEDINGEN!

V.L.C. "De Graafschap" g.a.
WELKOOP-WINKEL

Hengelo Gld, Spalstraat 37 - Linde, Ruurloseweg 120
Ruurlo, Stationsstraat 14 - Vorden, Stationsweg 20

Adverteer in CONTACT

E.H.B.O.
afdeling Vorden

Begint l oktober met

nieuwe kursus
Inlichtingen en aanmeldingen bij
Mevrouw te Slaa, Schoolstraat 11
Tel. 1297 (liefst tussen 18-20 uur)

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

de
besten
dragen

adidas
het merk met de 3 banden

Wapen- en Sporthandel

tteds dotltrtfftndt

Zutphenseweg - Vordcn

Weekendaonb/ed/ng

Leuke gestreepte Acryl

kinderpullovers
NU

f 11,95
UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

VOORAAN IN SCHOENMODE

WULLINK
Dorpsstraat 4 Vorden

speciaalff M t

Jacquard
dames spencers

in de modetinten
reeds vanaf

f 15,90

Dames pullovers
(ronde hals)
met jacquard voorpand
reeds vanaf

f 16,90

< i H i d: M
RAADHUISSTR.. VORDEN



HET NUT - VORDEN
Organiseert een

Juniorkursus
pottenbakken

VOOR KINDEREN VAN 6 T.M. 12 JAAR

Werken met klei, bakken, glazuren, waterverven
enz. De kursus wordt gegeven door mevrouw
Colenbrander, in het pottenbakkers-atelier Het
Hoge 64 en bestaat uit 12 wekelijkse lessen van
l uur.

Aanvang: voor kinderen van 9-12 jaar dinsdag,
middag 2 oktober 4 uur; en kinderen van 6-8 jaar
woensdagmiddag 3 oktober 4 uur.

Het lesgeld bedraagt f 2,50 per lesuur en moet
voor iedere les ter plaatse worden voldaan.

Ouders, geef uw kind de kans
iets leuks fe doen in de vrije tijd !

Aanmeldingen bij mevrouw Colenbrander,
Het Hoge 64, Vorden . Telefoon 2297

HET NUT - VORDEN

Stichting Welzijn Gehan-
capten 'Oost-Gelderland'

Vraagt voor haar gezinsvervangend
tehuis DE ZON te Vorden een

huishoudelijke
assistente
voor een volledige of gedeeltelijke
dagtaak

Salaris naar leeftijd tot maximaal
f 1100,- bruto per maand bij een
volledige dagtaak

Inlichtingen en aanmeldingen bij 'De Zon'
Zutphenseweg 24, Vorden (tel. 05752-1978)

Oranjefeest
Wildenborch

14 EN 15 SEPTEMBER

Vrijdag en zaterdagavond Opvoering toneelspel
door TAO Wildenborch 'In de nacht begon het'
door Johan Blaaser

Aanvang 19.45 uur in de Kapel

Zaterdag kinder- en volksspelen om 13.00 uur
bij kasteel De Wildenborch

De kommissie

TERUG VAN VAKANTIE !

REKLAME
Vrijdag en zaterdag

Dessert Lausanne
6 verschillende smaken

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Telefoon 1750

Ned. Bond
v. Plattelandsvrouwen

Voordrachtskunstenaar

Otto Sterman
met het programma

„JA, IK BEN EEN NEGER"

Op woensdag 19 sept. a.s. in zaal 't Wapen van
Vorden (F. P. Smit) Aanvang 19.45 uur precies

NIEUWE LEDEN VAN HARTE WELKOM !

VOORDEEL STUNT !

Huishoud-
dusters

gedessineerde kleuren, alle maten
maar

f8,90

H.LUTH
Nieuwstad 4 - Vorden

allozen trimmen

l
legelmatig

edere zaterdagmorgen

et veel plezier!

TRIMMEN IS GEEN
prestatie- of prestigeloop
top atletiek 'tot je er bij neervalt'

TRIMMEN IS
gezande konditie-training voor dames en heren,
jong en oud, afgestemd op ieders mogelijkheden
onder deskundige leiding
gezellig een uurtje 'wat anders doen' in de
buitenlucht

Wees niet lui, onverschillig, vadsig. Geef in ieder
geval l uur per week aan uw gezondheid

HET IS BITTERE NOODZAAK !

Kom vrijbijvend kijken, zaterdagmorgens van 9-10
uur, picknickplaats Wildenborchseweg

Inlichtingen en aanmeldingen:
J. Strijd, 't Jebbink 24, tel. 1833
Mevrouw Vruggink, De Hanekamp 21

Voor uw auton'/fessen naar

V.A.M.OA RIJSCHOOL
„DE EENDRACHT11

VORDEN
J. H. Hllferlnk, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bij:
G. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

bezige benen,
hou ze mooi

met Supp-hose
Ze zijn het waard!

Kom dus vandaag nog Supp-hose
nylons of panties bij ons

kiezen en u kunt uw b eenklachten
vergeten!

Supp-hose*
Supp-hose verkrijgbaar bij:

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

Onze winkel is tussen
de middag van 12.30 tot 13.30 uur

gesloten
BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Telefoon 1750

Wapen en Sporf/icrnde/

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

CLUBKOUSEN, -SHIRTS EN

SHORTS, VOETBALLEN,

BEENBESCHERMERS, SPORT.

EN VOETBALTASSEN,

HEL ANC A TRAININGSPAKKEN,

ADIDAS SPORTSCHOENEN

VOOR TOPPRESTATIES

Het Groene Kruis
VFDELJNG VORDEN

Bejaardengymnastiek
Bij voldoende deelname zal op
dinsdag 18 september a.s. de
bejaardengymnastiek weer beginnen.

Aanmelden by de heer F. J. Spyker,
Ruurloseweg 17 te Vorden

Het bestuur van
Het Groene Kruis

J

I

>

EMPO
RUWRELFABRIEK
H. B. EMSBROEK B.V. - VORDEN

Wij zoeken medewerkers, die onder-
staande werkzaamheden voor ons
kunnen verricJAn, of hier eventueel

d ̂ Bnvoor opgeleid te worden

l
':

HET LASSEN
EN/OF SOLDEREN
van rijwielfrai^^ en verdere
onderdelen ^^

HET MONTEREN
VAN RIJWIELEN

Sollicitaties zowel schriftelijk als
mondeling kunt u richten aan:

AFDELING PERSONEELSZAKEN
Enkweg 17 te Vorden

EMPO

TAST TOE

van dat heerlijk ouderwetse

vloerbrood
van uw Warme Bakker:

VAN

Kijk uit naar
onze reklame !

Flessendragers
(voor 6 flessen)
van f 4,50 voor f3,25

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

En natuurlijk DUBBELE zegels
op vrijdag en zaterdag

MINI BAZAR

Fa H. Sueters
V.H. SESSINK - KRANENBURG

IN HEI
RAAM

van deze advertentie vragen wij
Uw aandacht voor raambedek-
king, want dat is beslist geen
eenvoudige zaak. Ach ja, U kunt
natuurlijk zonder veel fantasie
een simpel gordijn voor Uw
raam hangen. Maar dat geeft
geen voldoening. En trouwens,
zo simpel ligt het bepaald niet.

Vitrage, overgordijnen en
luxaflex dienen uitgebalan-
ceerd te passen in het raam van
Uw interieur. Dat wilt U toch
immers ook graag: een interieur
waarvan de onderdelen goed
op elkaar afgestemd zijn.

Wat zegt U? Moeilijk? Zeker.
U hebt daar een vakman-
interieurverzorger voor nodig
die U kwaliteit verkoopt en goed
advies gratis geeft. Kies
daarom bij ons uit schitterende
vitrages, veelkleurige gordijn-
stoffen en zonwering van het
wereldmerk Luxaflex. Dan weet
U tenminste zeker dat Uw geld
goed besteed is.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514
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SLAGERIJ KRIJT HEROPENDE
GEMODERNISEERDE ZAAK

tes
Dezer dag heeft de heer J. Krijt aan de Dorpsstraat zijn ge-
heel vernieuwde slagerij voor het publiek opengsteld. Tot
dusver werd de slagerij „gerund" door de heer M. Krijt, die
de zaak thans heeft overgedragen aan zijn zoon Jan.
De winkel is vergeleken bij vroeger thans tweemaal zo groot
geworden, doordat een gedeelte van de woonkamer bij aan
de winkel is getrokken. Het andere gedeelte van de voor-
malige woonkamer is thans verbouwd tot keuken. In de win-
kel treft men een gekoelde vitrine aan met schappen voor
allerlei soorten vlees. Lengte 3,68 meter. Daarnaast staat nog
een diepvriezer van plm. 2 meter lengte.
Voorts vindt men aan de rechterzijde een gekoelde wand-

stelling voor melk, boter, kaas enz. Ook kan het publiek een
keus maken uit een ruime sortering sauzen, kruiden, kortom
allerlei ingrediënten die in een slagerij thuis horen. Tegen
de achterwand is een grill geplaatst waar de haantjes, ros
beef, rollade enz. „gegrild" worden. Specialiteit van het hui
(de heer Krijt slacht de koeien nog steeds zelf) is de „Haus
macher" en verder allerlei soorten worst.
Vanwege de opening doet de etalage meer denken ana een
bloemenwinkel. Voor de Vordense jeugd organiseerde d<
heer Krijt ter gelegenheid van deze heropening een ballon
wedstrijd waaraan door zo'n 600 kinderen werd deelgeno
men. De hoofdprijs is een paar rolschaatsen.

Jeugdsoos Vjoe
In oktober bestaat de Vordense Jeugdsoos Vjoe twee jaar
Daar Vjoe momenteel (nog) geen ruimte heeft zal het feest

programma iets minder uitgebreid zijn dan sommigen mis-
schien hadden gehoopt.
Het bestuur heeft de volgende aktiviteiten voor de Vordense
jeugd georganiseerd. Zo zal op 16 oktober Kees van Maas-
dam naar Vorden komen met zijn opvallend vrolijk geva
rieerde visite. Verder zal er een toneelstuk worden opge
voerd. Ook zal er nog een disco-avond worden gehouden
met de bekende d.j.'s van Vjoe. Voor de lagere schooljeugc
zal er een krea-sportieve dag worden georganiseerd. De juiste
data worden binnenkort bekend gemaakt.

Diplomazwemmen
In het zwembad In de Dennen werden onder het toeziem
oog van KNZB-official R. C. de Vries de zwemexamens C
D, E en F afgenomen. De kandidaten bleken door badmees
ter M. J. Westerik en assistente mevr. Brandenbarg-Oonk
goed te zijn opgeleid want er werden slechts vier kandidaten
afgewezen.

Inbraak
In het buurtschap Medler heeft de Vordense politie een 16-
jarige jongen aangehouden die was ontvlucht uit een inrich-
ting in Zeist. De knaap lag te slapen in een auto die in de
nacht in Hengelo (O.) had ontvreemd.
In dezelfde nacht is er in Vorden een Volkswagenbusje ge-
stolen bij de Houtindustrie aan de Ruurloseweg. Eveneens
werd een auto in Vorden aangetroffen welke in Haaksber-
gen was gestolen volgens het onderzoek van de politie.
Eveneens werd die nacht ingebroken in het Vordense zwem-
bad In de Dennen waar uit het kantoor van de badmeester
een bedrag van ca dertig gulden werd ontvreemd. Uit de
kantine van de v.v. Vorden werd een krat bier en wat fris-
drank gestolen. De daders zijn nog voortvluchtig.

Jong Gelre
Door de Ring Berkelstreek van Jong Gelre zullen op zater-
dag 15 september a.s. grote trekkerbehendigheidswedstrijden
worden georganiseeerd. Deze wedstrijden zullen plaatsvin-
en op een terrein nabij de landbouwvereniging Ons Belang
te Medler. Er wordt gestreden om een wisselbeker welke
door de kampioen van vorig jaar verdedigd zal worden.

41iPOWWEU
Voetbal

RATTI (ZONDAGAFD.) — NVC 2—2

Ratti startte de nieuwe kompetitie met een thuiswed-
strijd tegen het bezoekende NVC l uit Netterden maar heeft
het niet tot een overwinning kunnen brengen. Het werd een
2—2 gelijkspel. De groenwitten begonnen in hoog tempo
waardoor de NVC-defensie alle zeilen moest bijzetten. G.

Huitink zag in de tweede minuut een strak schot door de
keeper gekeerd. De Kranenburgers bleven doorgaan. Na tien
minuten kon G. Huitink na enkele tegenstanders te zijn ge
passeerd de score openen l—O^fc bezoekers gingen nu fe
in de aanval en de Ratti-defensl^^ad het in die periode nie
gemakkelijk. Toch kreeg de thuisclub nog verschillende ke
ren een kans om de voorsprong te vergroten, maar deze wer
den niet benut. NVC maakte vlak voor rust dankbaar ge
bruik van een misverstand in dj|^atti-defensie l—1.

Na de rust eenzelfde spelbeeld. NVC had echter het eerste
sukses. Via de linksbuiten belandde de bal op het hoof<
van de geheel ongedekt staande NVC-midvoor welke me
knikje de op de lijn staande doelman Huitink kansloos lie
l—2. Ratti gooide hierna alles op de aanval, doch beging d
fout om alles te gehaast te doen zodat de NVC-defensie
gemakkelijk de aanvallen kon ontzenuwen. Toch was hè
G. Huitink, die na goed doorzetten, de bal op maat afga!
aan Haverkamp die er gemakkelijk 2—2 van maakte. Ratt
probeerde nog wel aan te dringen maar veel overtuiging
wisten zij niet in de aanval te leggen en doordat NVC ook
genoegen nam met een gelijkspel floot de goed leidende
scheidsrechter deze wedstrijd af met een voor beide partijen
bevredigende puntenverdeling.

Ratti 2 afd. zondag won haar eerste wedstrijd in Dieren me
8—l terwijl Ratti 2 afd. zaterdag met 4—2 verloor van
Almen 4.

VOETBALPROGRAMMA
SPORTVERENIGING RATTI
Afdeling zaterdag: Ratti l—Wilp 1; Ratti 2—AZSV 7.
Afd. zondag: Keyenburgse Boys l—Ratti 1; Ratti 2—Eer-
beekse Boys 5; Ratti 3—Loenermark 7.

VORDEN l AFD. ZATERDAG WON RUIM
Vorden l afd. zaterdag heeft een uitstekend debuut gemaakt
in de 2e klas. Het ging op bezoek bij Wilp en behaalde een
5—l overwinning. Vorden begon in een hoog tempo de de-
fensie van Wilp onder druk te zetten. Na 15 minuten moest
de Wilp-doelman zwichten toen Stokkink van grote afstand
doel trof O—1. Te ver opdringen werd Vorden halverwege
de eerste helft noodlottig en Wilp maakte gelijk l—1. Vlak
voor de rust scoorde Sloetjes l—2.

Na de thee kwam de betere konditie van Vorden aan het
licht en kreeg Wilp het erg moeilijk. Koning maakte met
een fraaie kopbal l—3. Vijf minuten later zorgde hij ook
voor l—4 en l—5.

Dammen
De damvereniging DCV te Vorden heeft een begin gemaakt
met de onderlinge kompetitie. De uitslagen waren:
Wiersma—Hulshof 0—2; Rossel—Van Dijk 0—2; Wentink
—Dimmendaal l—1; Nijenhuis—Heuvink 2—0; Grotenhuis
ten Harkel—G. Wassink O—2; Harmsma—Janssen 2—0;
F. Lammers—Masselink O—2; Hoenink—Klein Kranenbarg
O—2; Esselink—Sloetjes 2—0; G. Lammers—Wansink O—2.
Hoenink—Rossel 2—0; Lamers—Wiersma O—2; Klein Kra-
nenbarg—Dimmendaal 2—0; A. Wassink—Van Dijk 2—0;
G. Wassink—Nijenhuis O—2; Jansen—H. Grotenhuis ten
Harkel O—2; Harmsma—Masselink 2—0; Heuvink—W.
Wassink 0—2; Klein Brinke—Wansink 0—2.

'aterdagmiddag vond de laatste onderlinge wedstrijd plaats
an de Vordense motorcross De Graafschaprijders welke

wedstrijd werd gehouden op het circuit Delden.
Door zijn overwinning in de A-klasse wist Jan Oosterink

met zijn Spaanse Motesa 250 cc clubkampioen te worden.
Hetzelfde geldt voor Watse Veenstra die, door deze mid-
dag te winnen, kampioen in de B-klasse werd. Beide ren-
ners behaalden het maximale aantal punten over de vijf
wedstrijden.
Na afloop reikte voorzitter B. Pardijs aan de drie best ge-
klasseerden uit iedere klasse de prijzen uit. De EHBO afd.
Vorden werd dank gebracht dat zij trouw iedere wedstrijd
aanwezig was.

De efinitieve uitslag luidt als volgt: A-klasse: 1. Jan Oos-
terink 150 pnt.; 2. Jan Klein Brinke 138 pnt.; 3. G. Wentink
104 pnt.; 4. I. Harkink 84 pnt.; 5. J. Wuestenenk 84 pnt.;
6. H. Visschers 25 pnt. B-klasse: 1. W. Veenstra 150 pnt.;
2. H. Brunsveld 146 pnt.; 3. J. Lenselink 132 pnt.; 4. G.
Hoftijzer 129 pnt.; 5. H. Groot Nuelend 123 pnt.; 6. A.
Bussink 118 pnt.; 7. R. Groot Nuelend 111 pnt.; 8. H. Wil-
lemsen 108 pnt.

Touwtrekken
De touwtrekwedstrijden zijn ten einde. In Buurse werd zon-
dagmiddag het zesde en laatste toernooi van dit seizoen ge-
houden, waarbij de TTV Ruk en Trek voor een doelmatige
organisatie zorgde. Er waren in de drie verschillende ge-
wichtsklassen, 720, 640 A en B, 14 ploegen present. Er viel
deze middag veel te genieten voor de vele kijklustigen en
supporters.

In de 720 kg-klasse was Heure als vanouds weer de sterkste.
Geen der tegenstanders kreeg een kans de all-roundtrekkers
die dit jaar kampioen werden, dusdanig partij te geven dat
zij een steek moesten laten vallen.
Vorden bleek de sterkste in de 640 kg A-klasse na een be-
slissingsduel tegen Bekveld. Voor de Vordenaren een goede
oefenwedstrijd daar zij a.s. zondag ons land vertegenwoordi-
gen op de Europese kampioenschappen in Nottingham (En-
geland).

In 640 kg B-klasse stak het achttal van Warken met kop en
schouders boven de andere ploegen uit. Met 18 punten in to-
taal werden zij hier winnaar.
Buurse-voorzitter Westerveld sprak een toepasselijke ope-
nings- en slotrede en reikte ook de prijzen uit.

TTV Vorden naar
EK touwtrekken
Over enkele dagen zullen liejst negen Nederlandse touw-
trekploegen al of niet begel^^loor supporters vanuit onze
omgeving de reis naar Nottingnam in Engeland maken. Het
zijn de mannen van de Nederlandse Touwtrekkers Bond die
zullen proberen om de Nederlandse kleuren hoog te houden
op de Europese Kampioenschappen die op zondag 16 sep-
tember a.s. worden

Er komen hier ploegen uit Engeland, Zweden, Zwitserland,
Wales, Republiek Ierland, Noord-Ierland, de Yersey-eilanden
Zuid-Afrika en Nederland. Er wordt getrokken in de 720 en
640 g klasse terwijl voorafgaande aan de kampioenschappen
tussen deze landen open wedstrijden zullen worden getrok-
ken op zaterdag 15 september.

In de 720 kg klasse zal het achttal van Heure ons land ver-
tegenwoordigen terwijl het achttal van de TTV Vorden zal
uitkomen in de 640 kg klasse. Beide ploegen danken deze
uitzending aan hun kampioenschap in de nationale kompe-
titie.

Het is imponerend om eens een trainingsavodn mee te ma-
ken van de TTV Vorden. Al maandenlang wordt er twee-
maal per week intensief getraind. De Vordense jongens vin-
den het een hele eer om naar Engeland te mogen. Samen
met de heer Groot Roessink heeft voorzitter Knoef zijn jon-
gens intensief voorbereid voor het grote gebeuren. Hij ver-
wacht van zijn kampioensteam betere prestaties dan in 1972
in Wales. Het Vordense achttal bestaat uit de volgende
spelers: A. van der Mey, H. Klein Winkel, W. Zweverink,
H. Brummelman, F. Berendsen, H. Bats, H. Arfman en R.
Ruiterkamp. Algeheel leider is de heer J. Knoef welke te-
vens leider is. Wij wensen hen veel sukses toe.

MODERNE BOOTS
met perfecte
pasvorm.

renata
IN 4 WUDTEMATEN

VOORAAN IN SCHOENMODE

WULLINK
Dorpsstraat 4 - Vorden

FOTO/FILM Foto en

UADIAfilmtips
I ff 11 n • ffl voor u gete
II n l l n door CORK

voor u getekend
door CORK

D'r zijn maar twee plaatsen
waar fotograferen taboe is:
bij militaire projecten
en in Staphorst. Pas ook op in Oosterse

landen, want foto's maken
van mensen mag niet
van Mohammed.

Test voor U gaat
flitsen steeds
even de batterijen
van uw flitser,
't Is zo jammer
als-ie weigert,
net wanneer het
er erg op aankomt.

Laat uw kinderen
maar gewoon doen
voor uw filmkamera;

gewoon is
vaak al gek
genoeg.

FOTO/FILM

VARIA
Foto-en
filmtips
voor u getekend
door CORK

'n Filmkamera is geen
verrekijker. Film vaak van

dichtbij of haal het
beeld naar U toe.

't Zijn de
mooiste beelden,
waar grote en
kleine emoties op
het gezicht
staan te lezen.

Achtergronden zijn
gevaarlijke zones.
Laat geen boom
uit een hoofd
steken of bloemen
uit een oor.

Maak voor kinder-
foto's eens een

knieval en
word kind

tussen de kinders.
Geloof ons:

Uw foto's
winnen dan

aan echtheid.

Dames van Vorden, let op!
Deze week als extra reklame op de markt

500 gr. gesorteerde KOEKJES van 195 nu f 1,60

500 gr. roomboter KOEKJES van 240 nu f 1,90

10 COCOSMACRONEN van 195 nu f 1,65

10 GEVULDE KOEKEN van 195 nu f 1,65

2 pak PANKY-WAFELS van 200 nu voor f 1,50

GROTE HOTELCAKE van 190 nu f 1,50

250 gram GESORTEERD DROP f 1,15

500 gram GESORTEERD DROP f 2,20

ENGELS DROP 250 gram f 1,10

ENGELS DROP 500 gram f 2,—

ENGELS WIJNE GUMS 250 gram f 1,15

ENGELS WIJNE GUMS 500 gram f 2,20

Grote sortering

CHOCOLAATJES IN DE REKLAME

l pak KOETJES REPEN van 110 nu f 0,85

l pak PAK-AF REPEN van 120 nu f 0,90

T. W. BRETHOU WER
Polstraat 45 - Aalten



Dames dit mag u niet missen!

GRANDIOZE
FABRIEKSVERKOOP

van stoffen tegen
ongekend
lage prijzen
In Trevira, Diolen, Crimpline,
Trevira-wol

Vanaf f 6,- per meter
Denim voor vrijetijdskleding, 15 verschillende

kleuren, f 10,- per meter

COUPONS (VOOR HELE JAPONS f 7,50)

2 VOOR f 12,-

Japonnen, Blouses en Broeken
spotprijzen! Vanaf f20,-
Verkoop maandag 17 september van 9-17 uur

in het JEUGDCENTRUM, Insulindelaan 4, Vorden

TEXTIELFABRIEK OLDE DAALHUIS B.V. - U3SSER

ïns tapijt
creeg een
leurstempel

U weet het: twee kunnen ̂ ^̂  méér dan
één. Wat zou dan Mooier Wonen niet
kunnen, samen met nog 150 andere
erkende woninginrichters.Hierishet bewijs:
met trots geven wij voortaan ons tapijt een
eigen signatuur de G van Gezamenlijk. Maar
ook de G van Goedgekeurd. Van Gegaran-
deerd. Van Gunstig Geprijsd. Van Goed
Gelegd. Dat stempelt ons tapijt tot Goed
Gekocht tapijt.

ATHEENE
Een godin van een tapijt. Met een
naam die ze ten volle verdient.
Prachtig gedessineerd. Gemaakt
van 100% nylon. Kamerbreed
400 cm. Per str. meter

De Judoka onder de tapijten. Een
tapijt dat een stootje kan verdragen
Echt iets voor robbedoezen. Getuft
en gemaakt van continue nylon-
garen. Kamerbreed 400 cm.
Per str. meter

Daarom:

Per GTW
naar de unieke

HENGSTENPARADE
te WARENDORF (Duitsland)

(deelname ± 300 hengsten de beste van Europa)
op zondag 30 september a.s.
Vertrek 8 uur uit Vorden terug plm. 21.00 uur

Opgave bij:
J. L. HARREN - Voorst - Tel. 05758-334
G. W. EYERKAMP . Vorden . Tel. 05752-1386

H.H. LANDBOUWERS

Voor

maishakselen
met zelf rijdende 2-rijige machine
+ silagewagens

LOONBEDRIJF

Groot Roessink
'Vaelveldink' - Hengelo Gld - Telefoon 05753-1470

Inwoners van Vorden e.o.

ALS JEZUS KOMT
of als u sterven moet

Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amos
4:12); 2e Is Hij uw redder? (Rom. 3:23, 24);
3e Of moet Hrj uw rechter zijn? (Hand. 17:31)

Hebt u vragen over het geloof in de Heere Jezus

Ie Lees dan uw Brjbel
2e Bezoekt evangelisatiesamenkomsten
3e Luister naar de bijbelse onderwerpen van de

EVANGELISCHE OMROEP

Chr. Huishoudschool
Het Hoge 41 - Vorden - T«l«foon 05752-1512

Bij voldoende deelname zal er binnen-
kort worden begonnen met
de kursussen:

Bloemschikken - 8 weken

Koken - 72 weken

Naaien - 27 weken

Aan de kursussen kunnen zowel dames als heren
deelnemen

OPGAVE ZO SPCEDHi MOGELIJK

Agenda

N A J AARS VERGA DER l NG

v. v. Vorden
op 26 september 8 uur, klubgebouw

1. Opening
2. Notulen voorjaarsvergadering
3. Jaarverslag penningmeester

4. Jaarverslag sekretaris
5. Ingekomen stukken
6. Pauze
7. Bestuursverkiezing

Aftredend: H. Emsbroek en E. Wentink (niet
herkiesbaar)
Voorstel bestuur: E. te Veldhuis - H. Mulder

8. Mededelingen

9. Beantwoording ingezo^Bi vragen.
10.Sluiting

Vragen punt 9: Schrifteijk in te dienen voor 19
sept. bij sekr. J. Jansen v. Heeckerenstraat 2

Best brood
dat brood wat u haalt bij SCHURINK

KOM ES AN
en pak onze weekend-reklame:

l ZAK PORTUGEZEN
inhoud 8 stuks van 195 voor ... f 1,75

Zie onze mooie sortering koekjes,
bonbons en nog veel meer artikelen

Neem proef met onze heerlijke spekulaas!

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

Ter overname: g.o.h.
Gazelle jongensfiets
prijs f 90,- na 5 uur bij

Idema
Reeoordweg 8 Vorden
Telefoon 6814

Te koop dahlia's bij
Dijkman
Ricthuisweg l Vorden

Te koop broedmachine
geschikt voor vele
doeleinden. Te bevragen
Ruurloseweg 96 Vorden

En voor al uw

familie-,
handels- en
verenigings-
drukwerk

gaat u natuurlijk
naar

Drukker/j Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden
Telefoon 05752-1404

N AJ A ARS-
BEHANGEN
voordelige prijzen

Schildersbedrijf

J. M. l/iferweerd
Meester Schilder N.S.S.

Ruurloseweg 35 - Vorden
Telefoon 05752-1523

Iedere dinsdagavond bridgeclub In hotel
Bakker
Elke woensdagavond in het Jeugdcentrum
Badmintonclub
Ie woensdag van de maand klachtenavond
NW
ledere donderdagavond van 18.30 tot 21.30
uur knip- en naailessen in het Jeugdcentrum
ledere vrijdagmorgen weekmarkt
Vrijdagavond* dammen (Jeugdcentrum;
Vrijdagavonds van 6.30-7.30 uur gevorderden
Nutsmelod icaclub
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 WJ pick-
nickplaats Wildenborchaeweg
KinderkantorlJ elke zaterdagmorgen in
het katechisatielokaal Kerkstraat 10
Elke zaterdagmiddag padvinderij bij het
troephuis; verkenners v.a. 14.00 uur, welpen
v.a. 14.30 uur

14 sept. Nutsfloralia bloemententoonstelling
14 sept. Oranjeteest 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. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen zaal Smit
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
27 sept. Herv. Vrouwengroep Wildenborch
l okt. Ledenvergadering Speeltuinvergadering Vor-

den in het Jeugdcentrum
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
20 okt. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen zaal Smit
8 nov. Herv. Vrouwengroep Linde

10 nov. Afscheid Prins Willem de Eerste van
De Deurdreajers in zaal Schoenaker

14 nov. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen zaal Smit
17 nov. Vogel tentoonstelling Ons Genoegen in het

Jeugdcentrum
18 nov. Vogeltentoonstelling Ons Genoegen in het

Jeugdcentrum
20 nov. NCVB vergadering met lezing
6 dec. Herv. Vrouwengroep Linde

18 dec. Kerstfeest NCVB
19 dec. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen zaal Smit

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

A.s. vrijdagnamiddag

en vrijdagavond fkoopavondJ
zijn wij in verband met het huwelijks,
feest van één onzer medewerksters

gesloten
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

De nieuwe
Oranjekalender
is verschenen

Een uitgave in kleuren
van Pro Juventute. De op-
brengst komt ten bate van
het kind dat extra zorg
nodig heeft.

Bestelbon

Naam

Adres

•
V

Woonplaats

wénst toezending van •

a. (aantal) Oranjekalen-
ders 1974 met Nederlands
calendarium en/of

b. (aantal)Oranjekalen-
ders 1974 met viertalig calen- •
darium: Engels, Frans, Duits en l
Spaans.

Beide soorten a f. 4,75
(verzendkosten f.1,25 extra).

Postgiro 517400
Kalenderactie Pro Juventute
Postbus 7101 - Amsterdam
Telefoon (020) 79 09 49
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