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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Oranje/eest
Het Oranjefeest te Vorden begon reeds zaterdagavond
in het Nutsgebouw waar de toneelvereniging Vordens
Toneel het spits afbeet. Door deze toneelgroep werd het
bekende stuk „De vergeten dochter" opgevoerd waarbij
de regie in de goede handen was van de heer Holsbeke.
Leuke bijkomstigheid: de toneelvereniging bestaat de-
zer dagen 20 jaar. Het stuk op zich bleek goed inge-
studeerd. Na afloop was er bal.
Maandagmorgen begon het feest met het traditionele
klokluiden gevolgd door een samenkomst van de kin-
deren van de lagere scholen die vervolgens voor het
gemeentehuis een aubade brachten. De jeugd werd hier
toegesproken door burgemeester A. E. van Arkel. Ter-
wijl de grotere kinderen zich gereed maakten voor de
oriënteringsrit, trokken de kleintjes naar het Nutsge-
bouw waar een filmprogramma werd aangeboden.

Om ca half tien trokken de liefhebbers van het schie-
ten naar een terrein achter café Eskes waar het tra-
ditionele vogelschieten voor dames en heren plaats-
vond. Toen het schieten in volle gang was, namen de
vaders en moeders van de leerlingen van de Nutsblok-
f'luit- en melodicaclub plaats voor het televisietoestel
teneinde een glimp op te vangen van hun kroost die
deze morgen defileerde voor H. M. de koningin. Wel-
aan de „ouwelui" konden later met een tevreden en
trots gezicht aan het koninginnefeest deelnemen want
de kinderen van de blokfluit- en melodicaclub kwamen
u tstcksnd in beeld.

Maandagmiddag verzorgde de landelijke rijvereniging
De Graafschap op een terrein in plan zuid een demon
strat'e t 'i wijl in het Jeugdcentrum een disco-drive-m
plaats vond. 's Avonds was er voor oud en jong gele-
genheid de beentjes van de vloer te beuren. Voor de
ouderen via een bal voor gehuwden en voor de jeugd
was het rock and roll geblazen in het Jeugdcentrum
De festiviteiten werden op deze zonnige dag opgeluis-
terd door de beide plaatselijke muziekverenigingen.
In hotel Bakker werd 's middags de heer Joost Uenk
gehuldigd voor het gelukkige feit dat hij de ,,vogel" van
de paal had geschoten. Een jaar geleden viel de heer
Uenk deze eer ook te beurt. Derk Stokkink schoot de
kop er af, G. H. Boers rechtervleugel, Wels'nk linker-
vleugel en T. Nijenhuis de staart.

GEMEENTE VORDEN
Maandag 8 mei a.s. zullen Prinses Beatrix en
Prms Claus een werkbezoek aan de Gelderse
Achterhoek brengen.
Die dag komen zij tussen 13.45 en 14.15 uur n.m.
door de gemeente Vorden.

Komende van de Rondweg wordt via de Delden-
seweg, Nieuwstad, Raadhuisstraat, Burg. Gal-
léestraat en Almenseweg, gereden naar Almen.

Alhoewel het werkbezoek een informeel karakter
heeft, wordt het zeer op prijs gesteld, als de be-
woners langs voormelde route die dag zouden
vlaggen.

de burgemeester,
Van Arkel

(Ingezonden stuk buiten verantwoording van de
redaktie)

Ergerlijk
Toen ik zaterdag om 13.45 uur over de Rondweg kwam
liep ik via de Pastorieweg over dat bruggetje over de
beek achter De Wehme. Daar waren twee koetouwen
over gespannen op 80 cm hoogte. Als ik met de fiets
was geweest, zou ik vast gevallen zijn en misschien
wel in het ziekenhuis terecht zijn gekomen.
Volwassenen en kinderen, laat toch de weg vrij. Ge-
beuren er nog geen ongelukken genoeg?

J. Burkink, De Wehme

SOLfl
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Schietdag
De Nederlandse Vereniging van Jachtopzieners afdeling
Gelderland houdt op dinsdag 9 mei a.s. een schietdag
op de schietbanen Hameland van de fa Martsen te
Vorden. Van 10.00 tot 12.30 uur ontmoeten de Jachtop-
zieners in de leeftijd van 55 jaar elkaar. In de middag
wordt vanaf 13.30 uur op de vrije baan geschoten. Er
kan geschoten worden op kleiduiven, hoog en laag, in-
komend, doubletten, hazebaan en 6 mm buksbaan.
Na afloop wordt aan de heren Jachtopzieners en de
gasten, de jachtbrigade te Hoog-Soeren een diner aan-
geboden in hotel Bakker te Vorden door de vier jacht-
heren bestuursleden mr G. W. J. baron van der Feltz,
mr J. G. Wurfbain te Spankeren, A. H. M. Jurgens
en E. van Woudenberg Hamstra. Het huis Concordia
heeft een wisselprijs voor dwarsvliegers aangeboden
voor dit jaarlijkse evenement.

VVVVorden stelt zomerprogramma
vast en huldigt twee jubilarissen

Aan het begin van de jaarvergadering van VVV Vor-
den welke in hotel Bakker werd gehouden, deed voor-
zitter A. E. van Arkel de navolgende mededelingen:
Op woensdag 14 juli a.s. zal er een extra achtkastelen-
tocht per rijwiel gehouden worden voor leden van de
oudheidkundige vereniging De Graafschap.
Voorts dat de gemeente Vorden de VVV een drietal
banken heeft aangeboden die geplaatst zijn nabij de
brug over de Veengoot, bij het Knopenlaantje tegenover
de boerderij De Zeist aan de Oude Zutphenseweg en
in de Wiersserallée. Bij deze banken zullen nog prulle-
manden worden geplaatst. Een woord van dank, aldus
spreker, aan het gemeentebestuur namens de VVV is
hier zeker op zijn plaats. Verder zijn de bestaande ban-
ken alle weer herplaatst.
Voorts prees de voorzitter zich gelukkig om de route-

alsmede de ,,olde ambachten", vielen bijzonder in de
smaak bij de talrijke aanwezigen. De achtkastelenrit
en toerrit die de motorclub De Graaf schap rijders gedu-
rende twee dagen achtereen organiseerde voor VVV
Vorden trok een rekord-aantal deelnemers.
De muzikale koncerten vielen, wat de publieke belang-
stelling betrof, tegen. Het touwtrekken bracht weer
veel mensen op de been. Momenteel bedraagt het aan-
tal leden van VVV Vorden 177.

Zomerprogramma
De ledenvergadering kon akkoord gaan met het door

bestuur opgestelde zomerprogramma dat er als
volgt zal uitzien:
De avondwandelingen zullen worden gehouden van 19

beschrijving van de op zaterd^^22 april jl. te Vorden
gehouden nationale trirnwamWdag, welke door de
Vordense gymnastiekvereniging Sparta was georgani-
seerd over resp. 5 en 10 km te mogen gebruiken als
wandeling voor de zomergasten. De gymnastiekvereni-
ging werd hiervoor dank gebracht.
Vervolgens voert de gemeente Vorden op het ogenblik
een aktie ,,Houdt onze gemeente schoon". De heer Van
Arkel hiep hierbij de hulp in van een ieder die klande-
stiori vuil weet te liggen dit op het bureau van gemeen-
tewerken te komen aangeven opdat door deze dienst dit
vuil kan worden weggehaald. Verder deed hij een ern-
stig beroep op de ingezetenen voortaan nergens meer
klandestien vuil te storten. De politie heeft opdracht
gekregen voortaan hiertegen streng op te treden.
De vijf borden „Welkom in Vorden" en „Tot ziens" aan-
geboden door de Vordense Winkeliersvereniging, zijn
alle geplaatst. De winkeiiersvereniging werd dank ge-
bracht voor deze royale geste. Tevens werd deze ver-
• Mi^ing dank gebracht voor het aanbieden van een

(nboterham aan de deelnemers van de achtkas-
telentocht.
De voorstudie van het ontwerp basisstruktuurplan
,,Openluchtrekreatie" voor de gemeenten Hengelo G,
Ruurlo, Vorden en Zelhem opgesteld door de landschaps-
deskundige ir Voogt te Arnhem, is op vrijdag 11 febru-
ari jl. in zaal Leemreis te Hengelo G aan de raadsleden
van de vier gemeenten en aan de pers gepresenteerd.
Het plan moet nu door de provinciale planologische
dienst en door de vier gemeenteraden nader worden
bezien.

Subsidie
Namens het bestuur van VVV Vorden werd de ge-
meenteraad van Vorden dank gebracht voor de subsidie
voor 1972 dat door de raad werd vastgesteld op 12 cent
per inwoner, dus een bedrag van ƒ 854,40.
f l i t het jaarverslag van sckretaris G. W. Eijerkamp
maakten wij het volgende programma op welke bij dit
verslag wordt geplaatst. Tevens mocht de heer Eijer-
kamp als penningmeester een batig saldo meedelen.
Tot leden van de kaskommissie werden benoemd de
heren Wullink en Schoolderman. Bij de bestuursverkie-
zing werden de aftredende leden J. Bielderman, H.
Luth en L. Westerhof met algemene stemmen herkozen.
Sckretaris Eijerkamp deelde mede dat het afgelopen
jaar zeer gunstig is geweest wat het aantal toeristen
betrof, zodat van een topjaar kan worden gesproken.
Iedere belanghebbende was dan ook zeer tevreden. De
grootste trekpleister was weer de achtkastelentocht.
Hieraan werd door 1624 personen deelgenomen t.w. 1154
volwassenen en 470 kinderen. Burgemeester Van Arkel,
din al jarenlang als gids fungeert, mocht afgelopen
zomer voor zijn verdiensten van de Stichting Fiets te
Amsterdam een gouden speld in ontvangst nemen. Het
is jammer, aldus de heer Eijerkamp, dat velen denken
dat de kastelen ook van binnen te bezichtigen zijn,
doch dat is echt niet het geval.
Aan de avondwandeling werd door 153 personen deel-
genomen. Voorts was de lezing met dia's over het le-
ven en werken van dichter Staring, welke door de he-
ren Van Roekei en ds. Krajenbrink in de Wildenborchse
kapel werd gehouden, een groot sukses. Het publiek
mocht zelfs een wandeling maken in de tuinen van het
kasteel De Wildenborch.
De boerenbruiloft, de pannekoekavond en de demonstra-
ties van de folkloristische dansers De Knupduukskes1

juni tot en met 28 augustu^fclke woensdagmiddag de
achtkastelentocht van 21 jt^Ftot en met 30 augustus,
de dinsdagen 4 en 11 juli zal er een middagwandeling
worden georganiseerd, vertrek om 14.00 uur over een
lengte van plm. 16 km; dinsdag 4 juli orgelkoncert
door Dirk Jansz. Zwart op het orgel van de Ned. Her-
vormde kerk, aanvang 20.00 uur. 5 juli optreden van
de folkloristische dansgroep De Knupduukskes; 6 juli
zal onder leiding van de heren ds. Krajenbrink en Van
Roekei weer een Staringavond in de Wildenborchse
kapel worden gehouden met belichting van de fraaie
tuinen van het kasteel. Een herhaling van deze avond
zal op l augustus worden gehouden.
De boerenbruiloft met de boerenkapel op de boerderij
Het Schimmel werd vastgesteld op woensdag 25 juli
terwijl op zaterdag 8 juli zwemwedstrijden in het zwem-
bad In de Dennen zullen plaatsvinden.
Het touwtrekken met kermis vindt plaats op 12 juli
met de finale hiervan op 26 juli. Kermisdagen op 13 en
27 juli. De achtkastelenrit voor auto's en motoren wordt
gehouden op zaterdag 29 en zondag 30 juli.
Woensdag 19 juli is het optreden van de folkloristische
dansgroep De Knupduukskes op het marktplein en bra-
derie en oude ambachten op het plein achter de open-
bare lagere school in het dorp.

Op nog nader vast te stellen datums zal men een pan-
nekoekenavond organiseren op de boerderij Het Schim-
mel met medewerking van De Knupduukskes en boe-
renkapel en o.a. ringsteken per dogcar, paardensport
met pony's e.d. Een folkloristisch volksfeest aan de
Medlertol werd bepaald op 18 en 19 augustus.
Na de rondvraag vond de huldiging plaats van een
tweetal bestuursleden t.w. de heren A. E. van Arkel en
J. Bielderman welke gedurende 25 jaar hun beste
krachten aan de vereniging hadden gegeven. Bij monde
van de heer Emsbroek werden beide heren op harte-
lijke wijze toegesproken in tegenwoordigheid van hun
echtgenotes en werd hun dank gebracht voor al het
werk gedurende deze jaren in het belang van WV
Vorden verricht. Als stoffelijk blijk van waardering
mocht de heer Van Arkel een prachtig glas-in-lood
raam in ontvangst nemen voorstellende de acht kaste-
len van Vorden met het gemeentewapen, welke een
plaats zal krijgen in zijn nieuwe woning. De heer Biel-
derman ontving een fraaie tuinstoel. De beide echtge-
notes mochten ieder een bloemetje uit handen van de
heer Emsbroek in ontvangst nemen.
Beide heren dankten tenslotte voor de tot hun gespro-
ken woorden en voor de ontvangen kadoos.

Hondenclub
Het bestuur van de Vordense Honden Club heeft de
voorbereidingen voor de op 11 mei (Hemelvaartsdag)
te houden jaarlijkse hondenralley bijna rond. Er is kon-
takt opgenomen met alle rashondenclubs in Nederland,
zodat verwacht mag worden dat uit alle windstreken
de honden en hun eigenaren naar Vorden komen.
De tocht zal weer worden gehouden onder het motto:
,,Wandelen met uw hond, goed voor beiden". Men kan
er dus een soort trimtocht van maken. Er is dit jaar
een fraaie route uitgezet met medewerking van bereid-
willige landgoedeigenaren. Voor enkele weken hebben
bestuursleden de tocht uitgezet. Voor verdere bijzon-
derheden is in dit nummer een advertentie opgenomen.

Frankering bt) abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds. J. H. Jansen

10.30 uur ds. H. Onstein Lochem, jeugddienst
Hemelvaartsdag 11 mei: 10.00 uur ds. J. C. Krajen-
brink interkerkelijke dienst in de Gereformeerde kerk

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier
19.00 uur ds. A. J. G. Dronkert te Geesteren-Gelselaar
Hemevlaartsdag 11 mei: 10.00 uur gezamenlijke dienst
met de Hervormde gemeente in de Gereformeerde kerk
voorganger is ds. J. C. Krajenbrink

R.K. KERK DORP
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 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 tot zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9 30 en 10.00 uur 's morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij uw eigen hulsarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te Informeren aan het wflkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 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, tel. (05752) 1566

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
spoedrecepten

MAATSCHAPPELIJK WERK

Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1682
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9-10 uur
Spreekuur: donderdags van 9-10 uur konsistoriekamer
Geref. kerk Vorden, telefoon 05752-2129
Donderdags van 19.00-20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1406
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30-9.30 uur
Hoofdleidster: zr Leer
Spreekuur leidster: mej. H. M. Lenselink
Maandag, dinsdag, woensdag en vrtjdag van 9-9.30 uur
konsistoriekamer Geref. kerk Vorden, tel. 05752-2129

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 nr (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het
politieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Eijer-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

<;<>lnm>n: Henry Ronald, zoon van H. J. Borgman en
J. A. Ritsema; Hendrika, dochter van D. J. Hoekman en
H. H. van Veldhuizen; Martin Alphonsus Bernardus,
zoon van B. A. J. Wissink en J. H. A. W. Middelkoop;
Manon Frederique, dochter van P. H. Emsbroek en J.
G. Koerselman; Kyra Manon, dochter van A. Ploeger
en H. Wiegertjes.

Ondertrouwd: H. W. Ellenkamp en G. C. Pellenberg;
B. A. Teunissen en G. W. Arendsen; B. Turf boer en G.
Hellewegen; E. R. Schierenberg en L. E. S. Knotter.

Gehuwd: H. J. Reerink en G. L. Hissink; A. J. Kam-
perman en H. J. Zweverink; W. A. B. Lichtenberg en
H. G. M. Helmink; F. H. M. Koopman en M. E. Schel-
ling; E. Mac Gillavry en C. C. Boerstoel.

Overleden: Hendrika Alberdina, 102 jaar, weduwe van
G. J. Begieneman.



SUPIRMARKT
PRESENTEERT

PAK

LANGE VINGERS
VAN 85 VOOR

Groente en Fruit
GRANNY SMITHS
fijne handappel per kilo 169
SINAASAPPELEN
M a roe 14 stuks 198
GRAPE FRUITS

3 stuks 129
NIEUWE AARDAPPELEN
Malta's per kilo 98
SOEPGROENTE
vers gesneden 150 gram 49
RODE KOOL
panklaar 500 gram 25
GEKOOKTE BIETJES

500 gram 49
JAFFA SINAASAPPELEN
heerlijk 7 grote voor 198

ENKHUIZER

MERGPIJPJES
DIVERSE SMAKEN DEZE WEEK PER PAK

Herschi

UP

literfles 79

elke 2e fles

49

Herschi VRUCH-

TENLIMONADE

literfles 89

59

Herschi

CASSIS

literfles

van 129 voor

99

Dubbele fles

BLEEKWATER

van 85

voor

69

Remia

SLASAUS

per fles

van 177 voor

149

Jampot

a 8 stuks

KNAKWORST

van 125 voor

105

VICTORIA

NU PER DOOS SLECHTS

KERSENBONBONS

HEERLIJK KOEKJE:

KOFFIESTRIPS
PAK a 400 GRAM VOOR SLECHTS

De kinderen zijn er

dol op:

Boterhammix

grote zak vol 98

elke 2e zak

79

Groot pak

VRUCHTEN-

HAGELSLAG

van 90 voor

79

Profiteer nu !

BRUSSELSE

KERMIS

nu per pak

69

Grote

TAART-

BODEM

van 125 voor

98

LADEREPEN

nu per bundel

van 145 voor

129

Literblik

DOPERWTEN

FIJN

nu voor slechts

79

SMITHS

POTATO
OF PAPRIKA CHIIPS

GROTE ZAK VOL VOOR

Diverse geuren

TOLET AIR

nu per

spuitbus

198

Dubbelpak

NEFA DAMES-

VERBAND

voor maar

169

45 stuks

ARDITA

LUIERS

van 450 voor

398

Elite

TOILETZEEP

pak a 3 stukjes

voor maar

79

Literblik

ANANAS

van 149

voor

99

4 borden blik

Unox

TOMATENSOEP

van 105 voor

89

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN

l

HACHEEVLEES

MAGERE SPEKLAPPEN

RUNDERSTOOFLAPPEN

MALSE RIBLAPPEN

3 stuks

300 gram

500 gram

500 gram

148
198
188
348
458500 gram

150 gram BOEREN METWORST 89

150 gram TONGEWORST 89

150 gram HAMWORST 89

200 gram GEKOOKTE GELDERSE alleen aan stuk 99

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

Uit onze brooderie
APPELCARREE'S

MARSEPEIN SNIT

KOFFIEBROODJES

van 180 voor

per stuk

per pak

COLDY VANILLE OF AARDBEIEN
IJSDESSERT van 172 voor

ZUIVERE BIJENKONING
per pot van 194 voor

HAK APPELMOES
3/4 pot van 125 voor

144
198
135
159
179
105



Voor de vele felicitaties,
bloemen en kadoos ter ge-
legenheid van ons huwelijk
ontvangen, betuigen wij
onze hartelijke dank.

Bert Brandenbarg
Truus Brandenbarg-

Oonk
Vorden, mei 1972
Insulindelaan 15

Allen hartelijk dank voor de
belangstelling bij ons 25-
jarig huwelijksfeest onder-
vonden.

H. Dolphijn
R. Dolphijn-

Rouwenhorst
Vorden, mei 1972
B. van Hackfortweg 36

Voor de vele bloemen, ka-
doos en gelukwensen ter
gelegenheid van ons 25-jarig
huwelijk ontvangen, betui-
gen wij onze hartelijke
dank.

J. C. van Langen
A. van Langen-

Lagerwey
Vorden, mei 1972
Willem Alexanderlaan 6

Occassions
CITROEN 2 CV 4
b.j. 1971, km 18000
Bovag-garantie
inruil en financiering

Garage Kurz
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649

Te koop: £.g.a.n. bandre-
corder. Roodnat, Het Jeb-
bink 27, Vorden na 17 uur

CITROEN 2 CV
b.j. 1968, km 63000

Garage Kurz
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649

Te koop: Eetaardappelen,
Pimpernel. H. Walgemoet,
Brandenbargweg 10, Vor-
den, telefoon 6646

TRIUMPH 12/50
b.j. 1966

Garage Kurz
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649

Te koop: Een bromfiets,
goed onderhouden; een lan-
ge en korte leren jas.
Mevr. Simituk, Nieuwstad
44N

Voor diverse werkzaam-
heden zoeken wij nog

JONGE DAMES
CONFECTIEBEDRIJF

MMWWWWWfMNW^^

L.AMMERS
Raadhuisstraat 18, Vorden
telefoon 05752-1971

Te koop gevraagd: Zolder-
opruimingen. Kasten, kis-
ten, kabinetten, klokken,
goud en zilver en boeren-
antiek. Maas Hengelo G
telefoon 05753-1637

PEUGEOT 204
b.j. 1968, km 70000
Bovag-garantie

Garage Kurz
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649

Kosthuis in arb. of kl. mid-
denstandskring hier of el-
ders gezocht door heer.
Alle br. worden toeantw. en
event. vernietigd.
Brieven bur. Contact

PEUGEOT 204
b.j. 1967, km 68000
Bo vag- garantie

Garage Kurz
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649

Te koop wegens beëindiging
van het bedrijf: Ford Daer-
born traktor met maaibalk,
harkeierder, wagen, melk-
weidewagen voor 13 koeien,
stortkar, weidesleep ijzeren,
paardetuig. G. Lenselink,
Oude Zutphenseweg 2 Vor-
den

Te koop: Eetaardappelen,
Pimpernel. G. J. Bouwmees-
ter, Onsteinseweg 9, Vorden

Te koop: Bouwfondswoning
bouwjaar 1965. Indeling:
hal, kelder, doorzonkamer,
3 slaapkamers, douche, zol-
der. Grote stenen schuur en
tuin op het zuiden
H. Schipper, De Haar 7,
Vorden, telefoon 1785

PEUGEOT 404 DIESEL
b.j. 1966

Garage Kurz
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649

Vrijdag 5 mei hopen onze ouders

C. W. KOERS
en
F. M. KOERS-VAN GINKEL

hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

Anja - Piet
Agnes - Jan
Marjo
Marcel

Vorden, mei 1972
Ruurloseweg 49

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in café-
rest. „'t Wapen van 't Medler".

Zondag 7 mei a.s. hopen onze lieve ouders

A. J. WENTINK
en
H. J. WENTINK-NIKKELS

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Hun dankbare kinderen, kleinkinderen en
opoe.

Vorden, mei 1972
Bergkappeweg 6

Gelegenheid tot feliciteren maandag 8 mei
a.s. van 15.00 tot 17.00 uur in café-rest.
,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

Op dinsdag 9 mei hopen wij met onze kin-
deren en kleinkind ons 25-jarig huwelijk te
herdenken.

J. FLEMING
en
H. J. FLEMTNG-MENSINK

Receptie van 19.00 tot 21.00 uur in café-
rest. „'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

Vorden, mei 1972
Julianalaan 5

WWWWWWWW^^

AWWWWWVWWWW^^

Dankbaar hopen wij vrijdag 12 mei met onze man
vader en opa zijn 25-jarig jubileum aan de AKU
te herdenken.

Tevens vieren wij onze 35-jarige echtvereniging.
Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in café-restau-
rant „'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

FAM. H. HARMSEN-ESSENDAL

Vorden, mei 1972
Hertog Karel van Gelreweg 14

iWiWiWïV^^

Op vrijdag 12 mei a.s. hopen onze geliefde
ouders, behuwd-, groot- en overgrootouders

J. B. VOSKAMP
en
G. C. VOSKAMP-WESSELINK

de dag te herdenken dat ze voor 50 jaar in
de echt werden verbonden.

Dat ze nog lang voor elkaar en voor ons
gespaard mogen blijven is de wens van
hun dankbare kinderen, behuwd-, klein- en
achterkleinkinderen.

Vorden, mei 1972
,,de Voskuil", Schuttestraat 10

Gelegenheid tot feliciteren van 19.00 tot
22.00 uur in zaal Schoenaker te Kranen-
burg-Vorden.

1922 1972

Inplaats van kaarten

H. J. JANSEN
en
G. J. JANSEN-WESSELINK

hopen D.V. op vrijdag 12 mei de dag van
hun gouden huwelijksjubileum te herden-
ken.

Wij zijn als kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind dankbaar dat wij sa-
men met hun die dag feestelijk mogen
vieren.

Zij geven gelegenheid om hen te feliciteren
van 14.30 tot 16.30 uur in café-restaurant
,,den Bremer" te Toldijk.

Wichmond, mei 1972
Scheurweide

Vorcfense Winkeüersvereniging

Maandagavond 8 mei laatste

KONTAKTAVOND
van dit seizoen.

In hotel De Konijnenbult, aanvang 20.00 uur

Heden is op 102-jarige leeftijd vredig ingeslapen
onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en
overgrootmoeder

HENDRIKA ALBERDINA BEEFTINK
weduwe van Gerrit Jan Begieneman

Uit aller naam,
J. Kieft

Vorden, 27 april 1972
Het Jebbink 56

De begrafenis heeft op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden plaatsgehad.

Weekend aanbieding

MOUWLOZE

DAMESPULLOVERS
met leuke streep voor slechts

f9,95
UW ZAAK

WONING,NRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752-1514

14 MEI : FEESTDAG
VOOR ALLE MOEDERS !

Ter gelegenheid hiervan geven wij u
op alle klokken, gouden en zilveren
sieraden

10% KONTANT KORTING
vanaf donderdag 4 mei tot en met
vrijdag 12 mei.

Zaterdag 13 mei is onze
zaak de gehele dag
gesloten

riJWELIER - HORLOGER - OPTICIEN

ZUTPHENSEWEG 16 - VORDEN • TELEFOON 1505

Veel meer
woonkomfort en gezelligheid in een
huis voorzien van

centrale
verwarming

Vraag vrijblijvend prijsopgave ook
voor UW HUIS bij

Gediplomeerd gas-, water-, sanitair-, centrale
verwarming- en elektro technisch installateur

WINTERS
Spalstraat 8-10 - Hengelo G
Telefoon 05753-1280

op een
BERINI bromfiets
beleef je iets
DOE MEE AAN DE BETOVERENDE
FILMTRIP DOOR AFRIKA
12 Nederlanders worden straks
uitverkoren om deelnemer te worden aan
een onvergetelijke 16-daagso
foto-film-safari.

MET B1ÜK1M OP S \l \KI
Vraag om een deelnemers-kaart
en doe mee. Direkt doen I

uw fietsen-Ieverancier:

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 1256

"CONCOKDIA"
Hengelo ffild)

A.s. zondag 7 mei

DANSEN
mef orkest „LA M ARA"
Hemelvaartsdag 11 mei
met orkest „THE EVENING STARS"

OP VELER VERZOEK:

ZATERDAG 27 MEI A.S. WEER

bal voor gehuwden
en paartjes
MET JHE FLAMINGO'S J J

J ï

aanvang 79.00 uur
voor f af e/reservering t el. 05753-1461

AVIKO B.V.
fabrikante van aardappelprodukten

vraagt voor haar bedrijven te Hoog Keppel en
Steenderen op korte termijn:

FLINKE MEDEWERKERS
voor ploegendienst

AANMELDEN:

dagelijks van 8.00 tot 17.00 uur en zaterdags van 9.00
tot 12.00 uur aan de fabriek te Steenderen,
Dr. Alphons Ariënsstraat 29, telefoon 05755-341

FLES SPAR CASSIS van 123 voor 108

FLES SPAR APPELSAP van 98 voor 89

PAK CHOCOLADEVLOKKEN 79

500 GRAM JONGE KAAS 278

3 STUKKEN NUTS 95

SPAR ONTBIJTKOEK .. van 108 voor 89

SPAR THEEZAKJES van 90 voor 79

BLIKJE SOEPBALLEN van 79 voor 69

100 GRAM BOEREN METWORST 79

SPAR ROOKWORST van 125 voor 98

14 JAFFA'S 198

2 KILO GOLDEN DELICIOUS 145

REMMERS
SUPERMARKT

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

HUISBRANDOLIE
PETROLEUM
DIESELOLIE

Vraagt prijs !
G. Weulen Kranenbarg
Vorden

Voor uw aifforij/essen naar

Y.A.M.O.R. RIJSCHOOL
„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. Hilferink, De Boonk 89
telefoon 1619

Opgave ook bij:

G. J. Buunk instrukteur, tel. 1965

Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

Wapen- en sporthandel

MARTENS
Zutphenseweg - Vorden

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NTEUWSTAD — VORDEN



ECHTE BAKKER

HOF
Vorden • 't jffoge 24
Telefoon 1394

Sportieve
swemshorts
en -slips

nieuwe modellen en kleuren

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Zaterdag 6 me/

disco avond
in het Ludgerusgebouw fe Viercrkker

m.m.v. discoteam

BLACK DOG

aanvang 19.30 uur

Vordense
Hondenclub

„Trim met uw hond"
oriënteringswandeltocht
met honden op
Hemelvaartsdag 11 mei

Start tussen 11.00 en 14.00 uur bij
café-restaurant Schoenaker Vorden

Inschrijfgeld niet-Ieden ƒ 8,50 per hond
leden ƒ 1,50 per hond

FNOP erkende rijschool

W. C. Teger
RUURLO - Stationsstraat 18 - Tel. 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128!

Ook opgeven voor lessen bij

B. HENDRIKSEN

Noordink E 62a, Hengelo Gld.

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. 17:31)

Hebt u vragen over het geloof in de Heer Jezus
Christus, luister dan iedere maandagavond van
7-8 uur en iedere vrijdagmiddag van 3-4 uur
naar de

EVANGELISCHE OMROEP

Ons stuntje l
Nylon
duster schort

zonder mouw

maten M-L-EL
met leuke garnering

f 6,50
H.LUTH

Nieuwstad - Vorden

Er zijn 2 adressen waar u lekker kunt eten:

HET UWE EN HET ONZE

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

&WEES LIEF
VOOR
HET GAZON
Zorg dat Uw gras
voldoende luchttoevoer
krijgt door op geregelde
tijden te luchten.
Handig met zo'n
'AZONINJEKTOR

van 15,90 voor

8,
«r.ï
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eze aanbieding loopt t/m 29 april

ZUTPHENSFWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOOfT05752 -15 46

Meer reakties op
een advertentiei Contact!

TENNIS EN BADMINTON
RACKETS EN

SCHOENEN

DAMES- EN HEREN-

SHORTS

in terlenka, helanca en
katoen

Wapen- en Sporthandei

steeds doeltnfftndl

Zutphenseweg Vorden

VINYL BEHANG
zeer sterk
goed afwasbaar
vele kleuren
voorradig

Slechts ƒ IV,- p. rol
VEEGVASTE
MUURVERF

per emrner ad
plm. 4 kg ƒ 3,—

WASBARE
MUURVERF

per emmer
slechts ƒ 9,—

STRUKTUUR-
BEHANG

rollen ad 33 m
ƒ 8,50 per rol

VLOER-
BEDEKKING

vinyl op vilt
2 m breed
ƒ 4,75 per m2

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Vorden - Tel. 1486

FÏH. LANDBOUWERS

NUCHTERE
VAARS- OF
STIEKÏt.\LVEHK>.

dan naai

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

KAMPEREN
Camping-Gaz voor
verlichting, verwarming en koken

Mepal kampeerservies
ook in Carnabij kleuren

Tafels, stoelen, vouwbedden

Strand- en windschermen

Rubber luchtbedden topmerken
SEMPERIT en PALMA

getest door de Konsnmentenbond
en ANWB als de beste en sterkste

Lichtgewicht slaapzakken met
acryl, terlenka en donsonyl
vulling, nieuwe dessins

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Vele restanten
SPAANDER-
PLAAT

zelf uitzoeken
slechts 15 cent
per stuk

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
telefoon 1486

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

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

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

Te koop: 2 herdershonden.
G. H. Winkel, Joostinkweg
l, Vorden

OPBOUWSERVIEZEN

GERO CASSETTES

ruime keus

GEBR

BARENDSEN
Zutphenseweg - Telefoon 05752-1261

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Schildersbedrijf van der Wal b.v

Bent u nou één van die mensen
met een stofzuiger in huis?

Dan moet u toch gauw 'ns onze Wolmerktapijt-kollektie komen bekijken,

U heeft zich misschien wel 'es afgevraagd
hoe het komt dat uw voortreffelijke
stofzuiger zo'n moeite heeft met uw tapijt.

Zullen we u uitleggen: De meeste tapijten
zijn statisch geladen. En trekken daardoor vuil
aan als een magneet.

Wol daarentegen is van nature anti-

statisch. Stoot vuil af en is dus veel makkelijker
te onderhouden. En da's nog maar één van de
natuurlijke pluspunten van Wolmerk tapijt.

't Is bovendien onbrandbaar,
'n Vurige peuk geeft hoogstens een
schroeivlekje dat je zo weer weg borstelt.

Wolmerk tapijt is ongeëvenaard

veerkrachtig. En daardoor blijvend ruig
en rul. Schitterend diep van kleur ook. Denk
maar 's aan die prachtige Perzische
tapijten, die vaak eeuwen oud zijn.

Dubt u over een nieuw tapijt?
Stap dan vandaag of morgen bij ons de
drempel over. Voeten vegen hoeft niet.

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 73 32
WARNSVELD

Uw adres voor

betere woninginrichting



Donderdag 4 mei 1972

Tweede blad Contact
EHBO-oefening te Vorden

Zaterdagmiddag vond op een terrein van het Gemeen-
telijk Sportpark een EHBO-oefening plaats waaraan
werd deelgenomen door EHBO-afdelingen uit Eefde,
Laren, Lochem, Ruurlo, Steenderen, Vorden, Warns-
veld en Zutphen.

Er werd door twee jeugdelftallen van de v.v. Vorden
een voetbalwedstrijd gespeeld waarbij de „blessures"
niet van de lucht waren. De wedstrijdleiding gaf re-
gelmatig een sein waarna een bepaalde speler ,,ern-
stig geblesseerd" ineen zeeg. De minder ernstige kwet-

suren werden ter plaatse behandeld, terwijl de zwaar
gewonden in de kleedkamer werden behandeld.
De spelers waren ge-instrueerd door het kaderlid Elzen-
broek die tevens de jurering voor zijn rekening nam.
Het geheel stond onder leiding van de heer Sinnema,
die zich bijzonder tevreden toonde over deze oefening.
De heer J. J. van Dijk bracht namens de afdeling Vor-
den alle medewerkers (sters) dank voor het welslagen
van deze oefening. Ook werd de v.v. Vorden dank ge-
bracht voor het beschikbaar stellen van de kleedka-
mers.

Barendsen opende prachtige winkel

Willen middenstanders in deze tijd „bijblijven" dan dient
men zich voortdurend af te vragen op welke wijze men
aan de wensen van de klanten tegemoet kan komen.
In de meeste gevallen betekent dat aanpassing van het
artikelenpakket wat bijna automatisch inhoudt uitbrei-
ding van het pand hetzij door interne verbouwingen
hetzij door „nieuwbouw".

Tot deze gedachte moet ook de fa Barendsen zijn ge-
komen. Nadat reeds in 1969 de oude smederij was „om-
geturnd" in een showroom met tuingereedschappen,
tuinmeubelen, kachels etc. vatte men een poos geleden
het plan op om de woonkamer, die naast de w'nkel is
gelegen, bij de zaak aan te trekken.

Een maand geleden werd met de werkzaamheden be-
gonnen en vorige week kon de nieuwe, uitgebreide win-
kel voor het publiek worden opengesteld. Het dient ge-
zegd, het is een stukje vakwerk geworden. Bij het be-
treden van de winkel valt direkt de fraaie toonbank op.
Richten we onze blik naar het rechtergedeelte (dus het
nieuwe gedeelte) dan zien we uiterst rechts koperwerk
etc. Vorder allerhande artikelen met betrekking op

kunst en nijverheid. Verder kan het publiek kiezen uit
een ruime sortering byouterieën.
In het midden van dit nieuwe gedeelte zijn diverse
schappen aangebracht met o.a. kannetjes, schilde-
rijtjes etc. Achterin de winkel een leuke sortering Ge-
ro Zilmeta. Aan de linkerkant de afdeling serviesgoed.

Het gedeelte wat vroeger de winkel was (thans het
linkergedeelte) is helemaal aanpast aan de eisen van
deze tijd. Het kopend publiek kan hier rustig zijn keus
bepalen uit het grote assortiment huishoudelijke arti-
kelen. „Vooral de mensen die de winkel binnenstappen
om bv. een verjaarskadootje te kopen kunnen volop
aan hun trekken komen", aldus eigenaar Henk Barend-
sen. De mensen moeten kunnen uitzoeken.

Woensdag jl. is de zaak op feestelijke wijze in gebruik
genomen. De smederij was tot „ontvangsthal" ingp-
richt. Een muziekje op de achtergrond en een „glaasje"
kweekten al snel een opperbeste stemming. Zaten!M»-
middag kon de jeugd van Vorden een ballon en een
zakje snoep gaan halen. Ca 300 kinderen kwamen op-
dagen.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

KATHOLIEKE VASTENAKTIE
,,Ik kan u niet zeggen wat we voelden toen we het
nieuws uit Zutphen hoorden. We weten niet hoe we
de mensen moeten bedanken voor zo'n geweldig kado."
Dat schreef zr. Francis Teresa uit Kamakega in Kenya
aan het dekenaat Zutphen. In het kader van de vasten-
aktie hebben de katholieken van het dekenaat Zutphen
de helft bijeengebracht van het bedrag dat nodig was
om een ziekenhuis in Kenya te voorzien van water-
leiding. De staat Kenya betaalt de andere helft.

De vastenaktie heeft in het gebied Zutphen in totaal
ruim ƒ 31.000,— opgebracht aan rechtstreekse giften.
Giften per giro zijn in dit bedrag nog niet begrepen.
Daarmee is de opbrengst van de aktie ruim achtduizend
gulden hoger dan het bedrag dat nodig was voor de
aanleg van de waterleiding. Het meer-bedrag zal wor-
den besteed aan een studiebeurs voor een Afrikaanse

student in Afrika en vormingswerk voor vakbonds-
leiders.

INTERKERKELIJKE GEMEENSCHAPSAVOND

In het kader van de vergadering van het Centraal Ko-
mitó van de Wereldraad van Kerken - dit jaar augustus
te Utrecht - en ook in verband met de landelijke dag
van de Raad van Kerken in Nederland op zaterdag 19
augustus eveneens te Utrecht belegt de plaatselijke
Raad van Kerken te Vorden-Kranenburg een interker-
kelijke gemeenschapsavond op a.s. dinsdag 9 mei om
20.00 uur in de grote zaal van het Jeugdcentrum.

Bij de uitgang van de plaatselijke kerken worden en
werden reeds uitnodigingen met programma uitgereikt.
De verwachting is dat velen uit de plaatselijke kerken
die samenwerken in de Raad van Kerken mee zullen
denken en spreken op genoemde avond.

GEZAMENLIJKE KERKDIENST OP
HEMELVAARTSDAG

De Gereformeerde kerkeraad en de Hervormde kerke-
raad beleggen op donderdag 11 mei Hemelvaartsdag,
een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk aan
de Zutphenseweg. Voorganger hoopt daar te zijn de
Hervormde predikant ds. Krajenbrink. De dienst begint
om 10.00 uur.

Jaarvergadering Zuivelfabriek
Afscheid van de heer Winkel

Ook ditmaal werd de in zaal Bakker gehouden voor-
jaarsvergadering van de Vordense Coöperatieve Zuivel-
fabriek, voor de laatste maal onder voorzitterschap van
de heer G. W. Winkel, door een groot aantal leden be-
zocht. De voorzitter sprak hierover zijn verheugenis uit,
omdat er uit blijkt, dat de leden meeleven met de gang
van zaken in en om het bedrijf. Daarnaast belichtte hij
een aantal andere facetten uit het zuivelgebeuren. De
notulen van de vorige vergadering werden ongewijzigd
goedgekeurd.

Direkteur M. Groen behandelde daarna de balans en
exploitatierekening over het boekjaar 1971. Hieruit
bleek dat de vereniging een bijzonder goed jaar heeft
gehad. In 1971 werd ontvangen 24.299.699 kg melk met
een gemiddeld vetgehalte van 3,76 procent en een ge-
middeld eiwitgehalte van 3,335 procent. Voor deze me!'.;
werd als voorschot uitbetaald ƒ 9.082.558,08. Als kwa-
liteitstoeslag werd uitgekeerd ƒ 171.386,92 of ruim 0,7
cent per kg melk, terwijl de leden een gemiddelde na-
betaling; over de geleverde melk in 1971 zullen ontvan-
gen van 5,56 cent per kg, hetwelk een bedrag uitmaakt
van ƒ 1.352.004,98. De gemiddeld uitbetaalde melkprijs
komt hiermee op 43,65 cent per kg.

De totale onkosten bedroegen ƒ 1.530.819,67 of per kg
melk 6,3 cent. Afgeschreven werd een bedrag van
ƒ 150.713,16 of 62 cent per 100 kg melk, de maximale
afschrijving welke fiskaal mogelijk was.
Een voorstel van het bestuur om ƒ 0,50 per 100 kg
in 1971 geleverde melk bij te schrijven op de rekening
van het ledenkapitaal werd met algemene stemmen
aangenomen. Bij de bestuursverkiezing werd het aftre-
dend bestuurslid G. W. Winkel opgevolgd door de heer
H. Tjoonk. In de plaats van de aftredende kommissaris-
sen G. Berenpas, H. J. Meulenbrugge en Joh. Rietman
werden benoemd de heren H. J. Koning, H. Boenink en
K. Wesselink, terwijl in de vakature wijlen A. J. Vrug-
gink werd gekozen de heer G. J. Pelgrum.
Uit het jaarverslag maken we melding van het vol-

gende: Het aantal leden bedroeg per l januari 1972 412.
In de uitvoering der melkritten kwam in 1971 geen
wijziging. In 1971 werd van een 15-tal veehouders de
melk per rijdende melkontvangstwagen uit boerderij-
koeltanks opgehaald. Geproduceerd werd plm. 2,5 mil-
joen kg kaas, welks kwaliteit uitstekend was, gezien
het feit dat bij de verkoopverengiing de hoogste toe-
slag werd behaald van alle aangeslotenen. Bij de cen-
trale kaaskeuring van de Kon. Ned. Zuivelbond werd
opnieuw een gouden medalje behaald.

De kwaliteit van de door de leden geleverde melk was
ook dit jaar weer goed. Van de 84 bij het Regionaal
Orgaan voor Melkhygiëne aangesloten bedrijven, be-
zette de Vordense zuivelfabriek de vijfde plaats.
Aan een zestal leden reikte de direkteur een diploma
uit voor het 5 jaren aaneen leveren van melk van bij-
zonder goede kwaliteit t.w. de heren R. Boschloo en
A. Loman te Almen, B. J. Groot Jebbink, A. J. H.
Meenink en A. J. Vruggink en H. Hcuvelink te Warns-
veld.

De direkteur gaf hierna zijn gebruikelijke zuivelover-
zicht. Aan het eind van de vergadering dankte de voor-
zitter de afgetreden kommissarissen voor de tijdens de
zittingsperiode geleverde bijdrage aan de vereniging.
Vice-voorzitter H. J. ter Meulen bracht op zijn beurt
dank aan de afgetreden voorzitter voor de wijze waar-
op deze de belangen van de vereniging heeft gediend
gedurende een 36-tal jaren waarvan een zeer groot
aantal als bestuurslid en voorzitter.
Ook de direkteur sprak de scheidende voorzitter toe
en maakte melding van de prettige wijze waarop sa-
mengewerkt was. „De goede gang van zaken aan het
bedrijf, is mede te danken aan de wijze waarop u mede
het beleid heeft bepaald", aldus de direkteur.
De aanwezigen brachten de heer Winkel staande een
ovatie, waarna laatstgenoemde dankte voor de tot hem
gerichte woorden en daarmee een periode van vrucht-
baar werk voor de zuivelfabriek afsluitend.

Jaarvergadering
Bondsvoorzitter Markink van de Nederlandse Touw-
trck Bond wees op de jaarvergadering in hotel Bakker
op het feit dat deze sport eei^^eheel eigen plaats heeft
ingenomen, vooral in de Ac^»hoek, hoewel in andere
delen van het land de belangstelling groeiende is. Er
zullen, volgens de heer Markink, echter nog vele zaken

i worden afgehandeld.
Na de notulen van bondssekretaris W. Wolbert volgde
een uitgebreid jaaroverzicht van 1971. We vermelden
hieruit onder meer dat er z^^fcn bondstournooien wer-
den gehouden en er in alle^^wichtsklassen werd ge-
trokken. In september namen de twee kampioensploe-

gen van Bekveld in de 720 en 40 kg klasse deel aan de
Europese Kampioenschappen die in Gothenburg werden
gehouden. Zij behaalden een vierde en een vijfde plaats.
Voor de kaderkursus^slaagden een zevental leden (wed-
strijdleider). Op het ogenblik zijn er 22 verenigingen
bij de NTB aangesloten.
De penningmeester bracht een financieel verslag uit en
deelde een klein batig saldo mee.

Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende heren
J. W. Markink, W. Wolbert en B. Enzerink met grote
meerderheid herkozen. In de vakature L. Schuite en in
de plaats van de niet herkiesbaar te stellen B. Koolman
werden gekozen mej. D. Smeenk en de heer H. W. van
Schooten. Het bestuur is nu weer voltallig (9 perso-
nen).

Nuts blokf luitclub op Soestdijk
Begunstigd door stralend lenteweer vertrok de Nuts-
blokflu't- en Melodicaclub maandagmorgen om half
acht in twee gloednieuwe bussen van de GTW naar
Soestdijk. In de Bogchelaar en in Warnsveld werden
de laatste leden opgepikt. In de beste stemming en
onder luid gezang ging het richting Hoevelaken. Daar
was het eerste rustpunt. Eerst kregen alle kinderen een
konsumptie aangeboden en tenslotte kreeg ieder kind
een oranje of rood-wit-blauwe feestmuts op en een
vlaggetje in de hand. Iedereen was klaar om de ko-
ningin met haar familie te begroeten.
Om half tien kwamen de bussen in Soestdijk aan. Het
was een drukte van belang. Overal liepen agenten om
alles in goede banen te leiden. Allerlei groepen mu-
ziekkorpsen, ruiters te paard, Surinamers in bonte
kledij, studenten enz. stelden zich op om langs H. M.
de koningin te defileren. De Vordense kinderen voeg-
den zich bij de andere groepen, voorafgegaan door
twee van de leden met het bekende spandoek: Nutsblok-
fluit- en Melodicaclub Vorden.
Begeleid door trommels en muziek kwam men na lang
wachten bij de paleistuin aan. Het geduld van alle
kinderen werd wel erg op de proef gesteld, maar hun
wachten werd beloond met een blik op alle leden van
het Koninklijk Huis. De kleine prinsjes stalen het hart

van alle kinderen. Nadat 15 leden van de groep op het
middenveld werden geleid, moesten de andere kinde-
ren met hun leiders zich weer naar de uitgang bege-
ven. Twee kinderen, Anja Schot en Christa ten Tu-
scher, mochten tenslotte de koningin een kado aan-
bieden in de vorm van de bekende Vordense zwanehal-
zen, gemaakt bij bakker Hof.

Na afloop van het defilé was wel de tijd gekomen om
de honger van de jeugd te stillen en de dorst te lessen.
To eniedereen tevreden was gesteld, zocht men de bus
weer op. Er werd gezongen: ,,We gaan nog niet naar
huis". Er moest toch ook nog gespeeld worden! Dat
gebeurde in Beekbergen op ,,De Kakelhof". De jongens
voetbalden naar hartelust met leiders en onze chauf-
feurs waarbij Harren in zijn enthousiasme een schoen-
zool verloor. De meisjes deden wat rustiger spelletjes
maar vermaakten zich ook uitstekend.
Het klokje van gehoorzaamheid zei echter dat het tijd
werd om de bussen weer op te zoeken. Na nog van een
ijsje genoten te hebben ging het huiswaarts. Om half
zes kwamen de bussen in het feestende Vorden aan. Na
enthousiast van elkaar afscheid te hebben genomen,
keerde iedereen nog vol van de indrukken die dag op-
gedaan, huiswaarts.



PINKSTERAKTIE GRANDIOOS!!
Tegen inlevering van 1 volle zegelkaart

1 originele Limburgse vlaai t.w. van f 3,50 GRATIS!
Vanaf vrijdag 5 mei a.s. t/m zaterdag 13 mei a.s. kunt u bij elke ZD winkelier tegen inlevering van 1 volle zegelkaart

een tegoedbon afhalen, die recht geeft op een originele Limburgse vlaai.

Vanaf donderdag 18 t/m zaterdag 20 mei kunt u de verse vlaai afhalen bij de levensmiddelenbedrijven

MEMELINK en PARDIJS.

Adriaf27,95
Onbetwiste mode-hit,

PU-plateau zool.
Nubuck leder.

WULLINK
VOORAAN EV SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

Ledenvergadering
Op 18 april werd in het Jeugdcentrum de algemene le-
denvergadering van de volleybalvereniging Dash ge-
houden waar 32 leden aanwezig waren.
Na de opening werd de voorzitter de nieuwe prijzen-
kast aangeboden waarbij hij hoopte dat er vele prijzen
een plaats zullen krijgen.
Bij de bestuursverkiezing werd wegens bedanken van
mevr. Coppiëns-Harwig mevr. Aartsen-den Hadder ge-
kozen. Voor de heer Tiessink werd de heer Kok gekozen.
De overige aftredende bestuursleden werden herkozen.
Uit het jaarverslag van de penningmeester blijkt dat
er een batig kassaldo is van ƒ 755,— hetgeen een gevolg
is van de opbrengst van de gehouden verloting.
Besloten werd een volleybaltoernooi op Hemelvaartsdag
te Heino met 4 teams deel te nemen. De voorzitter stelt
vast dat het aan de man brengen van de donateurs-
kaarten niet naar wens verloopt. Hij verzocht de leden
om extra aandacht hieraan te besteden. Verder wordt
besloten om met ingang van het nieuwe seizoen een
clubblad uit te geven terwijl het mixtoernooi na de
kompetitie zal worden gehouden. Tevens zal weer aan
de Vordense avondvierdaagse worden deelgenomen.

AL UW TEXTIEL

:;t i 20 TOT 40%
l GOEDKOPER!

Goederenhandel

DERKSEN
H u m me lo se weg 30 - Hoek Rondweg
Hengelo G. - Telefoon 05753-1884

KPO
Op de maandelijkse bijeenkomst van de KPO afdeling'
Kranenburg-Vorden in zaal Schoenaker gehouden, sprak
mevrouw Esselink-Kok uit Zwiep op boeiende wijze
over de reizen die zij gemaakt heeft naar Amerika. Zij
vertelde vele interessante details onder meer over de
staat Washington, die zij van noord naar zuid en west
naar oost had doorkruist. De fraaie kleurendia's gaven
een juist beeld van de prachtige natuur van deze staat,

die na Florida het meest geliefde vakantie-oord van de
Amerikanen in eigen land is. Uit alles bleek dat mevr.
Esselink goed met de toestanden in Amerika op de
hoogte was. Na de pauze vertoonde zij een aantal fraaie
dia's van onze koninklijke familie.
KPO-presidente mevrouw A. Cuppers-Besselink bracht
haar dank voor de boeiende lezing en de dia's. Zij
deelde mee, dat men nog deze maand het traditionele
uitstapje zal maken, ditmaal naar Den Bosch (bezich-
tiging St. Jan) en Eindhoven waar het Evaluon wordt
bezocht en tevens gelegenheid zal zijn om te winkelen
in het moderne winkelcentrum. De terugreis gaat via
St. Oedenrode waar indien mogelijk het graf van mgr.
Bekkers zal worden bezocht. Bij Rutten in Steenderen
wordt 's avonds gedineerd.
Op 25 mei a.s. wordt de eerstvolgende bijeenkomst ge-
houden waarbij pastor Verwey, jeugdzielzorger uit het
dekenaat Zutphen, een aktueel onderwerp zal behan-
delen.

Damrubriek
zwart

Vergadering
Dinsdagavond werd de Supportersclub „Jan Oosterink"
opgericht. De heer M. Hulshof opende de oprichtings-
vergadering en lichtte in het kort het doel van deze
club toe. De motorsport is een dure sport, iemand die
werkelijk iets in de sport betekent, verdient steun. Hij
benadrukte vooral ook dat de vergadering zelf moest
uitmaken wie het nieuwe bestuur zou vormen.
De heer Wenting ging verd^fcn op de doelstelling van
de supportersclub: in princip^ns de club opgericht voor
Jan Oosterink. Dit sluit evenwel niet uit dat in de toe-
komst ook andere renners uit Vorden op steun kunnen
rekenen. Hoofdzaak blijft evenwel voorlopig Jan Oos-
terink. Vanuit de vergadering werd op zeer demokra-
tische wijze de volgende be^^arsleden gekozen: H. J.
Jimmink, A. J. B. Bos, H.^Rinissen, H. Hulshof, W.
Klein Kranenbarg.

Op Koninginnedag nam Jan Oosterink deel aan een
crosswedstrijd in het Friese Marum. De Vordenaar
eindigde hier op een eervolle vijfde plaats.
Zondag a.s. staat de grote Grand Prix in Markelo op
het programma met deelnemers uit verschillende Eu-
ropese landen. De supportersvereniging stelt het zeer
op prijs dat Vordenaren Jan Oosterink tijdens deze
wedstrijd zullen steunen. Zij die per auto supporters
naar Markelo willen vervoeren kunnen zich hiervoor
opgeven bij de bestuursleden. Het vertrek is om 11.30
uur vanaf het Marktplein.

wit

In een vluggertje gespeelt tussen twee leden van onze
Vordense damclub kwam het tot de volgende stand.
Zwart aan zet zag hier schijfwinst maar vermoedde
niet dat hierdoor de partij plotseling voor hem gewon-
nen was. Zwart speelde.
Zwart
17—22
23—28
13—18
19x26
9—14
8—13
3x43

Wit
28x17
32x12
12x23
30 x 10
10x19
19 x 8
en wit

De stand van ons vorige^^robleem was:
Zwart 7 schijven op: 8, 13, 18, 22, 24, 26 en 29.
Wit 7 schijven op: 25, 27, 31, 33, 36, 37 en 39.

De oplossing wit speelt en haalt dam.
Wit Zwart
37—32 26 x 28
39—34 28 x 30
25 x 3
Ons nieuwe probleem:
Zwart 2 schijven op: l en 27.
Wit 3 schijven op: 11, 16 en 26.
Wit aan zet en wint. Oplossing in de volgende rubriek.

Touwtrekken
Als de voortekenen niet bedriegen zullen de touwtrek-
kers uit de bondskompetitie van de NTB in de 640 kg
klasse dit seizoen een hele serie zware en spannende
wedstrijden tegemoet kunnen zien.
Op het eerste toernooi van de NTB dat zondagmiddag
in Keyenborg werd gehouden kwamen verschillende
clubs al direkt met zwaar geschut aandragen. Bekveld
(A-klasse), Bathmen (B-klasse) enEibergen (C-klasse)
trokken zich, na enorme inspanning, naar de top en
wonnen het dagklassement.
Het Oranjekomité Keyenborg had dit toernooi in sa-
menwerking met de TTV Velswijk op touw gezet. Bur-
gemeester Jhr mr Quarles van Ufford van Hengelo
sprak na een welkomstwoord van de heer J. Seesing
(namens het Oranjekomité) een openingswoord waarin
hij de aktiviteiten van de Keyenborgse gemeenschap
naar voren bracht. Speciaal ter gelegenheid van Ko-
ninginnedag is er een programma dat klinkt als een
klok. Hij sprak de wens uit dat H. M. de koningin met
haar gezin nog vele jar enNederland in voorspoed mag
regeren. Hij dankte hierna het Oranjekomité en de TTV
Velswijk alsmede het NTB-bestuur voor hun medewer-
king aan deze sportieve middag.

In verband met Hemelvaartdag en moederdag
verschijnt Contact volgende week op
DINSDAG EN WOENSDAG

Advertenties dienen uiterlijk maandag 12 uur in
ons bezit te z\jn.

Redaktie.

GROTE AUTOSHOW

JUWEEL
WERF/

Verf waar u zo feilloos
mee schildert, ook al
hebt u 't nooit eerder
gedaan. Uwverfhande-
laar hééft Juweel verf!
Vraag ook naar die
leuke ballonnen en
kleurbladen voor de
kleintjes!

Doe-het-zelf service

UITERWEERD
Ruurloseweg 35

Vorden - Telefoon 1523

op 12,
13 en 14 mei

OPENINGSTIJDEN:
VRIJDAG 12 MEI VAN 17.00 tot 22.00 uur
ZATERDAG 13 MEI VAN 10.00 tot 22.00 uur
ZONDAG 14 MEI VAN 13.00 tot 21.00 uur

Speciale aanbieding!

Fraaie

plantenschaal
VOOR KAMER, HALL, TUIN, TERRAS

vervaardigd van witte kunststof, géén ƒ 19,50 maar

f 12,50
Y.L.C.

„DE GRAAFSCHAP"
afdeling Welkoop-landbouwwinkel

Hengelo G - Linde - Ruurlo - Vorden

DATSUN

Datsun ailtOSllOW
NEEM EVEN DE TIJD

Uw kans om de nieuwste Datsun's
extra goed te bekijken.

EN KOMT U OOK EENS KIJKEN .

Autobedrijf HERWERS
HENGELO GLD.

Humme/oseweg 70 - Telefoon 05753-7263



HARTEWENS AANBIEDINGEN VOOR MOEDER!
Tot zaterdag 6 mei gaan wij nog
door met onze

5 of 10% korting
u heef t het zelf in de hand.
Vóór u met uw aankopen naar de
kassa gaat, trekt u een enve/opje.

Er zit 'n bon in die goed is voor 5%
óf ... 70% korting op het betrok-
ken totaalbedrag. De korting is van
toepassing op alle winkelartikelen
(ook die uit de afdeling gereed-
schappen) behalve de hiernaast
genoemde speciale aanbiedingen.

Een eenmaal getrokken bon is
natuurlijk niet geldig voor volgende
aankopen.

Vanaf maandag 8 mei a.s. tot en
met moederdag

DUBBELE
animo-zegels!

Voetbal
VORDEN: UITHUILEN EN OPNIEUW BEGINNEN
NA O—3 NEDERLAAG GEDEGRADEERD

Negen jaar geleden gelukte het Vorden l, na zeven sei-
zoenen in de bovenste regionen van de 2e klas te heb-
ben vertoefd, te promoveren. In de Ie klas heeft Vor-
den nimmer een rol van betekenis kunnen spelen en
speciaal de laatste jaren had de ploeg nogal eens moeite
het hoofd boven water te houden.

Zondagmiddag in de strijd tussen mede-kandidaat (voor
de voorlaatste plaats) Vios uit Beltrum, had de thuis-
club blijkbaar teveel last van zenuwen want er werd
door Vorden, vergeleken bij voorgaande wedstrijden,
slecht gespeeld. Voor de rust ging het nog wel en ont-
stond er een gelijkopgaande wedstrijd met aanvallend
de betere papieren voor Vorden. Zo zag Hengeveld na
plm. 15 minuten spelen een fraaie kopbal rakelings
over de lat verdwijnen. Even later liet Nijenhuis een
hard schot los. De Vios-doelman kon de bal echter
niet voldoende onder kontrole krijgen. Voor Jansen een
uitstekende gelegenheid de score te openen. Zijn te
zachte schot werd nog juist door de keeper gestopt.

In de tweede helft was de fut er bij de thuisclub snel
uit. De Vordense achterhoede kreeg het bij vlagen zeer
zwaar te verduren. Dit dankzij de uitstekende Vios-
linksbuiten Ter Woerd. Het was deze speler die in de
vijftiende minuut een prachtig doelpunt terecht we-
gens buitenspel zag afgekeurd. Het was uitstel van
exekutie want vijf minuten later lieten Veldhuis en
Holsbeke de Vios-speler ongehinderd het strafschop-
gebied binnengaan, waarna Ter Woerd de uit zijn doel
gekomen Meyer met een prachtige lob kansloos liet
ü 1. Taktisch gezien werd ener bij Vorden toen twee
kostbare fouten gemaakt. De eerste doordat men voor-
hoedespeler Jansen naar achteren haalde (waardoor de
Vordense voorhoede gelijk minder gevaarlijk werd) en
ten tweede door Holsbeke te vervangen door de jeug-
dige Lubbers, welke er niets van terecht bracht. Dat de
thuisclub daardoor in de slotfase nog meer met de neus
op de feiten werd gedrukt (twee doelpunten) verwon-
derde niemand. De 0-3 eindstand voor Vios was dan
ook volkomen verdiend.

RATTI NIET OPGEWASSEN TEGEN SOCII
Ratti bleek zondagmiddag op eigen terrein niet opge-
wassen tegen Socii dat de Kranenburgers liefst een
7—2 nederlaag toebracht. Het onstuimige aanvallen
in de eerste helft werd de groen-witten noodlottig. De
thuisclub verwaarloosde de mandekking en dat kwam
hen duur te staan want de gasten draaiden erg soepel.

Met name over de vleugels was Socii zeer sterk. Hun
Jinksbuiten scoorde viermaal, de rechtsbuiten eenmaal
en ook de middenvoor had sukses. De twee tegendoel-
punten werden gescoord door Huitink en Haverkamp.

Dammen
Zaterdagmiddag 27 mei wordt in het kultureel centrum
De Coehoorn te Arnhem strijd geleverd o mde Gelder-
se schooldamtitel. In totaal mogen uit het gewest Gel-
derland distrikt oost een drietal scholen aan dit provin-
ciaal kampioenschap meedoen.

Tijdens de schooldarnwedstrijden in Vorden voor de
drie plaatsen kwamen zeven scholen tegen elkaar in het
strijdperk. Alvorens met het toernooi werd begonnen
werden de jongelui verwelkomd door de voorzitter van
het distrikt oost t.w. de heer J. F. Geerken uit Vorden.
De eindstand was: 1. Hengelo G 6—9; 2. Vorden 6—8;
3. Dinxperlo 6—8; 4. Doetinchem 6—7; 5. Zutphen 6—5;
6. Laren 6—3; 7. Warnsveld 6—O.
De ds. Piersonschool uit Hengelo G, de bijz. school aan
Het Hoge te Vorden en de ds. van Dijkschool uit Dinx-
perlo zullen het distrikt oost dus op 27 mei vertegen-
woordigen.

Set a 4

vruchten-
coups

van 8,95 voor

f6,95

Voor de keuken een

pedaalemmer
in fris oranje met een leuk dekor. Voorzien
van k u n s t s t o f deksel en binnenemmer.
Inhoud 10 liter

van 76,95 voor

f 14,35

Plezier voor het hele gezin met

Jeu de Boules
in handig plastic draagrekje

van 3,95 voor

f2,75

Gezellig om de tafel met dit
fraaie

fonduestel
kompleet met brander en
bijpassend deksel

van 22,95 voor

f 18,95

'n Schitterende roestvrijstalen

brood-
trommel
met een degelijk roldeksel

van 28,50 voor

f 22,95

Een prachtige

visstoel
in d/verse frisse dessins. Niet
alleen vader kan er gemak van
hebben

van 77,50 voor

f9,50

GEBR.BARENDSENVORDEN
Zutphenseweg Tel. 05752-1261

VOOR AL UW

40*6
^PltfirniiifiKLEDING

Wij zijn erg gelukkig en blij
met de geboorte van ons
zoontje en broertje

MARTIN
Bij het H. Doopsel zal hij de
namen ontvangen
Martin Alfonsus Bernardus

B. A. J. Wissink

•
J. H. Wissink-

Middelkoop
Wilma, José

Vorden, l mei 1972
H. K. van Gelreweg 31

Wapen, en sporthandel

MARTENS
Zutphenseweg - Vorden

Te koop gevraagd:
ged. inboedels
antiek, oude munten
zolderoprui mingen
enz.

Bericht aan:

„De Panne"
BK 46a, Holten

Verhuur
gelegenheidskledlng voor
heren, in zwart en grys

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

Te koop: Elektrische gras-
maaünachine merk Brill
prijs ƒ 35,—. Vogtlander,
Zutphenseweg 77, tel. 1305

f L
Schuttestraat 24 naar

Prins Clauslaan 19,
Vorden

Hiermede betuigen wij on-
ze hartelijke dank aan bu-
ren en vrienden voor alles
wat ze voor ons geweest
zijn.

H. Gosselink sr
G. Gosselink-

Brandenbarg
Vorden, telefoon 2029

Af te halen: Jonge hond bij
Nijenhuis, Kostedeweg l,
telefoon 6798

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

f SEIKO ]

ledere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos <^A. iedere vrijdag-, zaterdag-
zondagmiddag' en avond
ledere dinsdagavond bridgen bij hoteJ
Bakker
Elke zaterdagmorgen trimmen bij pick-
nickplaats W^ldenborehseweg
Vrijdagavor^Bdammen (Jeugdcentrum)

9 mei Hervormde Vrouwengroep Linde

11 mei Hondenralley Vordense Honden Club
start en finish: Schoenaker Kranenburg

15 mei EHBO oefenavond
15 mei NVEV in café Bruggink Hengelo G
17 mei Hervormde Vrouwengroep dorp
16 mei Ned. Chr. Vrouwenver, ledenvergadering

in zaal Eskes
16 mei Herv. Vrouwengroep Linde uitstapje
17 mei Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
18 mei Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
25 mei Hervormde Vrouwengroep Wildenborch
3 juni Openbare les Nuts blokfluit en Melodica

club
3 juni Toernooi v.v. Vorden afdeling zaterdag

10 juni Toernooi v.v. Vorden afdeling zaterdag

Profijt
aanbieding
lichtgewicht
aluminium artikelen

Droog-
parasol
met ongeveer 35 m
drooglijn

f 49,95

HUISHOUD-
TRAP
5-tree met plateau

f47,50
4-tree met plateau

f42,50

GEMS
VORDEN

Zutphenseweg
Telefoon 1546

GRTI PROOST KRS
Zwaar gegalv., dubbel ge-
last, 10 jaar garantie!

80 x 100 cm ƒ 48,-
100 x 100 cm ƒ 65,-
inkl. BTW

Stalinnchting
A. R. Wogenvoorf

Julianalaan 16, Vorden
Telefoon 05752-1259

— 17 steens
— Roestvry staal
— Waterdicht tot

30 m onder water
— Automatisch
— Datum
— Snel d a t u m ver-

zetting

Fa Köhler-
Wissink
Spalstraat 15 - Hengelo G
Horloges - Goud - Optiek

Tank

merkbenzine
vrije prijzen

G. Weulen Kranenbarg
Enkweg bij NS-station
centrum Vorden

VERLOTINGSMARKT
VRIJDAG 5 ME11972

Op dr a.s. vrijdag te houden verlotingsmarkt vindt u een
uitgebreide sortering

huishoudelijke- en
andere artikelen
Degenen, (He de markt bezoeken en deze advertentie met het
nummer meebrengen, dingen mee naar «'-én van de waarde-
volle prijzen, door het bestuur besehikbaar gestald voor de
bezoekers van de/e verlotingsmarkt.

De prijzen zullen preeies 11.80 uur door de voorzitter worden
uitgereikt.

I Ü T K N I P P K M K N' I.N DK
Hl 'S DKPONEREN

JSTs 2385

Alleen
dit nummer
in de bus!

DE PRIJZEN DIENEN OP DE MARKT
IN ONTVANGST TE WORDEN GENOMEN

Bewaar deze bon zorgvuldig, neem hem mee naar de markt
en deponeer het nummer welke in hel kaderlijntje s taa t , in
de, op de markt aanwezige bus.

HET BESTUUR

VORDENSE

MARKTVEREN1GING



DEEL 21 — 4 MEI 1972
ONS STRIPVERHAAL

HET BISON DUEL
, Cow

QT BUFFELS EN ALS H'j EEH
PftftR PftOEH RU5TTEt OtiTMOEÏ-
TE H'j VMK flUCEt HET

MEisti MT H'JBÏ0E CO-
MfiNCHEH öERED HflD.
2£ 2ATEH B'JEEH RIVIERTJE

flflH DE RfiMD VfiH
dry.

fllice ïk ben wet zodló
die aridereiiJk zou in dit

W ikdenk datierwt moet nemen !lk heb setoord
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OXFORD KOSTUUMS
moderne dessins en kleuren

189,00

BLAZERS
mode-kleuren

vanaf 95,00

KOLBERTS
vlotte modellen en dessins

vanaf 98,00

TRICOT KOLBERTS
mode-kleuren

98,00

PANTALONS
in klassiek en modern

45,00 - 37,50

TERLENKA REGENJASSEN
69,00

Komf u ook eens vrijblijvend
kijken in onze speciale
herenafde/ing /

m mm M
RAADHUISSTR.. VORDEN

Hout...
bron van
gezondheid!!
Masserende
voetbodden.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

AGLUKON
gazonmest"p us
bij aankoop van 3V2 kg

Aglukon gazonmesrplus"
ontvangt u tijdelijk

een flacon Aglukon
vloeibare mest.

Bloemisterij Wehmezicht
Nieuwstad 57 - Vorden

•

Vordense Winkeliers
Vereniging

W/nke/s/u/f/ng

zon- en feestdagen 7972

WOENSDAG 10 MEI
t.m. 6 UUR OPEN

DONDERDAG 11 MEI
HEMELVAARTSDAG
GESLOTEN

Weekendaanbieding 5 en 6 mei
ZWARE DUBBELE
FREESIA'S 3,75

Zondag 14 mei

MOEDERDAG
BLOEM EN D AG
Bij ons:

DE GROOTSTE SORTERING
DE BESTE KWALITEIT
DE GUNSTIGSTE PRIJZEN
ZEER GOEDE SERVICE

Snijbloemen, bloeiende en blijvende

planten, bloemstukjes, bakjes, sier-
potten, vazen, koper, tin, zeer mooie
hangbollen enz. enz.

Bij uw vakman-bloemist

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten - Groente - Fruit
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

BOEKHOUDBUREAU
KLEIN LEBBINK
Dorpsstraat 40 - Vorden - Telefoon 1455

vraagt voor het onderhoud van zijn
kantoorruimtes

SCHOONMAAKSTER
tegen nader overeen te komen
voorwaarden.

HERVORMDE KERK

A.s. zondag 7 mei om HALF ELF

JEUGDDIENST
Voorganger is:

ds. H. Onstein uit Lochem

Thema:

Organist:

„DE LIEFDE VAN GOD"

de heer Engel
JIJ KOMT TOCH OOR ! ! !

Er is ook dienst om 8.30 uur


