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KNIENS
Juni 1971.

Zo opens kwam d'r leëven in de net zo röstige
schoolstraote. De kinder 'hadden et 'r veur disse
wekke weer opzitten. Bi'j et hekken staot ze me-
kare op te passen. Maor Jan van de Slagkamp hef
gien tied um de and'ren met te wachten.
Vanaovend kan e zich een paar kniens halen bi'j
zien ome, die hef ze um beloafd veur et helpen met
et eerpels potten. En margen mot e een 'hok maken,
et olde köwken dat 'r nog steet is te klein. Zo-
doende hef Jan alle tied neudig en löp e de and'ren
v'ruut.
Moeder was nog druk toe Jan in huus kwam, maor
hie kon zich zelf wel redden. Et penneken met eer-
pels met een stuksken spek d'r in zat moeder altied
in bedde, daor kon e zo an beginnen. De school-
klere kon e zo anhollen, et was maor effen of Jan
was weer op pad.
Ome Derk was niet in huus, tante Dieka druk in
den hof. ,,Zo Jan was i'j daor al. Za'k ow eers een
glas ranja indoen, i'j hebt al een heel ende elopen?"
Jao, Jan lussen bes een glas ranja, maor dat was
maor bi'j zake - hie zat vol van de kniens.

,,Gaot dan eers maor met", zei tante Dieka. „Daor
loopt er een stuk of achte, zuukt ow de mooisten
d'r maor uut." Maor dat was gouwer ezeg as
edaon. Eene veurloper had e zo te pakken, in de
twee opvolgers kon e gien verschil zien. ,,Eene van
die beiden, maor welken mo'k now nemmen", dacht
Jan. ,,Wet i'j wat, nemp ze allebeide maor met,
i'j (hebt ons zo goed eholpen en van dat knienegrei
hebbe wi'j moar zat." Zo was tante Dieka, zie kon
gauw besluuten. Jan leet zich niks heugen en had
al gaue alle dri'j kniens in zien mandjen. Tante
kreeg een hand, wodden ten hoogste bedankt veur
de kniens en de ranja en Jan ging met de kniens
op huus an.
„Kiek es, vader, kiek es, moeder, ik hebbe dri'j
kniens ekregen !" dat was 't eerste wat e zei toe
e in huus kwam. ,,Bo nouw", zei moeder en vader
zei: „Now mag i'j eers wel zien da'j groter hok
kriegt, dat bunt al hele bungels, die kont in dat
olde höksken niet blieven". „Dat wo'k margen
doen", zei Jan „daorum he'k ze nou vaste opehaald.
Margen bun'k drok met de kouwe."

D'n and'ren margen was Jan al vrog an 't timme-
ren. Hie kreeg d'r een drukken dag met. Bi'j een
oldere buurjonge had e van een old dink afekek-
ken. Dat was een ihöksken met een uutloop t'r
vaste an. Ko'j gewoon een paar keer dagens ver-
zetten. En Jan maor timmer'n, hie had haos gien
tied van etten. „Hoe geet et", vroeg vader met
vespertied ,,krie'j um vandage nog klaor ?" „Zo-
wat klaor", zei Jan.
Vader gong nao et etten toch es effen kieken.
Maor et verwachte pluumken veur Jan bleef uut.
„Wat hei'j nou edaon - waor kom i'j an dat holt!?"
„Bo - dat lei baoven in de loze." Vader wier niet
makkelik kwaod maor nou was de boot an, en goed
ok. „Toe snotterkuuken da'j daor gaot - hei'j mien
alle stellen kapot ezaagd." Zien hele veurraod
stellen veur de grepe, de harke, de batse, netjes
wit emaakt en dreuge weg'eleg, alles an böllekes
ezaagd ! Gelukkig bleef vader nooit lange kwaod.
„Dat lap i'j mien niet weer, zukke dinge, anders
draai ik de hele knienepröttel de nekke umme."
Jan zol 't niet weer doen.

De kouwe kwam klaor en de kniens verhuuzen
naor de bongerd. Doar ston meer roet as gres,
veural haneklouwe - net iets veur kniens. En waor
at ze estaon hadden was de boel mooi kas. Jan
hoeven ze moar een paar keer dagens te verzetten.
Van jongen fokken kwam niks, die veurlopers waz-
zen alle dri'j remmels, dat nad de buurjonge veur
um uutezocht.
Et duurn neet lange of de kniens zochten meer
ruumte, et gaas was niet <ni'j meer ewes, - elke
keer 'hadden ze weer een gaetjen emaakt waor at
ze deur konnen. En dan mos Jan 's aovens weer
an et vangen. En kreeg nog wat te foetern toe.
Al gauw kreeg e et ni'j van de kniens af. „Ik be-
griepe neet wat dat van 't jaor is met die stake-
beuntjes", zei moeder op een keer, „dat wodt niks.
't Is net of ze zo in ens vedreugt". Vader gong es
kieken - hie had et al gouw ezien. „Dat doet de
kniens, die biet de ranken zo'n bet j en baoven de
grond af."

Nou was de maote vol. De kniens mossen weg.
Hoe eerder hoe better ! Jan kreeg van de poelier
een riksdaalder 't stuk. Zie wazzen nog te jonk
um zwaor te weezen. Maor Jan was t'r bes aover
te passé. „Zeuven en een halve gulden, schone
verdiend." Vader zei niks - hie dach an zien kapot-
gezaagde stellen. Moeder zei ok niks, zie dach an
eur verdreugde stakebeuntjes.
De kowue bleef in de bongerd staon tot vader d'r
bi'j ongeluk met de karre tegen an ree. Knats in
mekare - niks meer as brandholt. Moeder hef um
later verstokt. En Jan hef nooit gien kniens meer
e h oliën.

d'n Oom.

Oriënteringsrit
Zaterdagmiddag hielden de leerlingen van de vijf-
de klas van de o.l. school dorp een oriënteringsrit
waaraan ook door enkele ouders werd deelgeno-
men. Voor deze gelegenheid hadden Marcel Mar-
tinus en LUC Velhorst een parcour8 uitgezet va>n
ca 10 kilometer.

Schoolreisje
Op 27 en 28 mei maakten de leerlingen van de
klassen 5 en 6 van de school aan Het Hoge hun
jaarlijkse schoolreisje. Donderdag 27 mei vertrok-
ken we om plm. 8 uur, uitgewuifd door ouders en
belangstellenden.
De reis ging via Zutphen, Arnhem richting Rhe-
nen waar we bij de Grebbeberg even pauzeerden.
De bussen gingen van hieruit naar Rotterdam waar
we het scheepvaartmuseum bezochten en door een
gids werden rondgeleid langs droogdokken,
scheepshellingen enz. Ook de Maastunnel werd
met een bezoekje vereerd, waar we te voet door-
heen gehold zijn. Nadat we ook met de metro ken-
nis hadden gemaakt door een ritje van het centraal
station naar 't Slinge te maken, gingen we naar
Delft de Nieuwe Kerk bezichtigen. Hier troffen
we ook de graftombe van Willem van Oranje aan.
Na deze welbestede dag ging de reis naar de
jeugdherberg De Ockenburgh te Loosduinen waar
we overnachtten.

De volgende ochtend 28 mei, kregen we een lunch-
pakket voor de middag mee. De reis werd voort-
gezet en wel naar het Mauritshuis in Den Haag
waar we schilderijen bekeken van oude meesters.
In het gebouw van de Tweede Kamer mochten we
op de banken van de linkse partijen zitten. Het was
omstreeks half twaalf toen we hier vandaan gingen
en naar Panorama Mesdag liepen. Dit was Sche-
veningen op het doek gebracht. Langs het Vre-
despaleis reden we naar het strand bij Scheve-
ningen. Hier mochten we nog pootje baden, wat
niet tegen dovemansoren was gezegd. Maar ook
hieraan kwam een einde want Madurodam stond
nog op het programma. Het was één groot dwer-
genland. Nu was alles toch echt op en stapten we
in de bus en kwamen al zingend om kwart voor
acht in ons dorp terug.

Marianne Berends.

Touwtrekken
In verschillende plaatsen in de Achterhoek en in
Twente begint ook de schooljeugd meer en meer
interesse te krijgen voor de touwtreksport. Op ini-
tiatief van de Sportkombinatie Medler werd nabij
het clubhuis van de deze verengiing een jeugd-
toernooi voor alle Vordense lagere scholen gehou-
den. De belangstelling was bijzonder groot, want
alle vijf plaatselijke scholen hadden liefst twee
zestallen afgevaardigd. Om de strijd tussen de
jongelui zo eerlijk en open mogelijk te houden werd
getrokken in twee gewichtkslassen nl. 200 en 250
kilo.

Nadat de deelnemers officieel waren gewogen
werd een begin gemaakt met de wedstrijden. Be-
halve verschillende ouders, moedigden ook de leer-
krachten van de scholen, die allen goed vertegen-
woordigd waren, hun leerlingen tot een uiterste
krachtsinspanning aan.

De jongens van de r.k. school Kranenburg wisten
alle tegenstanders in het zand te laten bijten, zij
werden ongeslagen winnaar in de 250 kg klasse en
verwierven hierdoor de fraaie wisselbeker. De
bijz. school aan Het Hoge werd eervol tweede.

De jongelui van de Julianaschool Wildenborch
toonden zich in de 200 kg klasse heer en meester,
zij kregen eveneens een wisselbeker.
De prijzen werden in het clubhuis uitgereikt door
voorzitter J. Knoef. Behalve de beide wisselbekers
voor de schoolkampioenen 1971 was er een lauwer-
tak voor elke deelnemende ploeg.

Namens de scholen sprak de heer Mackaay van
de Prinses Julianaschool te Wildenborch een dank-
woord voor de goede organisatie en het sportief
verlopen toernooi. Alle deelnemers kregen zowel
tijdens de rust als na afloop een konsumptie aan-
geboden.

Avondvierdaagse Vorden
Opgav% nog steeds mogelijk

Frankering bij abonnement kantoor Vorden

Voor de derde keer gaat woensdag 9 juni de
Vordense Avondvierdaagse van start, die namens
de gymnastiekvereniging Sparta telkenjare door de
heer A. R. Sikkens wordt georganiseerd.
Op dit moment hebben zich ruim 570 wandelaars
voor de wandeltocht opgegeven, waaronder vele
sportverenigingen, bedrijfsverenigingen, scholen
enz.
Wanneer de weersomstandigheden een beetje mee-
werken dan kunnen de deelnemers aan deze vier-
daagse, behalve van het natuurschoon rondom
Vorden genieten maar ook van een aantal kastelen.
De organisatoren hebben nl. van enkele landeige-
naren toestemming gekregen om dicht langs 'hun
kasteel te wandelen.
Een ieder die de afstand aflegt waarvoor is inge-
schreven, ontvangt een medaille, terwijl groepen
van meer dan 10 personen plus leider die zonder
uitvallers de vierdaagse uitlopen een verenigings-
prijs ontvangen. Bij 15 of meer deelnemers is 10
procent uitvallers toegestaan.
De EHBO is wederom bereid gevonden „blaren te
prikken".

Route Ie dag:
10 km. Uitgang r.a. Kerkstraat; r.a. Burg. Gallée-
straat; l.a. Het Jebbink; r.a. De Boonk; l.a. Het
Wiemelimk; r.a. Mispelkampdijk; l.a. Almenseweg;
l.a. Wilmerinkweg; l.a. Gazoordijk; Dennendijk;
let op, Zutphenseweg oversteken; r.u. Dennendijk;
l.a. Boggelaar; l.a. bij de driesprong; r.a. Hoeken-
daalseweg; r.a. Kruisdijk: l.a. Strodijk; Zutphense-
weg oversteken; r.a. Het Jebbink; r.a. Burg. Gal-
léestraat; Finish.
15 km als 10 km tot Dennendijk; bij Boggelaar;
r.u. Dennendijk door tot kruising; l.a. Blekdijk; l.a.
Hekkelderdijk; r.a. Ijzerhorst (bij gasstation) Ie
weg; l.a. Hackfortselaan; l.a. Kruisdijk, r.a. Stro-
dijk; verder als 10 km.

Route 2e dag:
10 km. Uitgang r.a. Kerkstraat; r.a. Burg. Gallée-
straat; l.a. overweg over; l.a. Almenseweg; l.a. Ro-
de Gravelweg; r.a. tot voor kasteel Den Bramel;
r.a. tot l.a. Almenseweg; 10 km; r.a. Heijendaalse-
weg; klinkerweg; r.u. zandweg; Ie zandweg r.a. Ie
zandweg; l.a. : Enzerinckweg; Galgengoorweg
oversteken.
10-15 km tot ingang bos tegenover camping Ree-
horst; r.a. bos in pijlen volgen; l.a. Galgengoorweg;
r.a. Oude Zutphenseweg; l.a. rode grindweg; r.a.
Industrieweg; l.a. Almenseweg; Burg. Galléestraat;
finish.
15 km als 10 km. Almenseweg tot l.a. Gazoorweg;
r.a. Warkenseweg: r.a. Oude Borculoseweg; Al-
menseweg oversteken; r.u. Oude Borculoseweg vol-
gen (zandweg) r.a. Enzerinckweg tot ingang cam-
ping Reehorst; r.a. bos in.

Route 3e dag:
10 km. Uitgang r.a. Kerkstraat; l.a. Raadhuisstraat;
Nieuwstad; recht aanhouden; Hengeloseweg; na
De Wëhme r.a. Deldenseweg; bij kruidenier; r.a.
Hamminkweg; l.a. Deldensebroekweg; bij brug-

getje; l.a. Deldenseweg; r.a. Hilferinkweg; Henge-
loseweg oversteken; let op; r.u. tot kasteel Kiefs-
kamp; l.a. oprijlaan; 10 km r.u. Waarlerweg; bij
Schimmeldijk r.a. bos in; rechtdoor over bruggetje
tot klinkerweg; r.a. Vordense Bosweg; l.a. Schut-
testraat; l.a. naar kasteel Vorden; langs kasteel
rijksweg oversteken Stationsweg; l.a. Molenwegl
l.a. Insulindelaam; finish.

15 km als 10 km tot l.a. oprijlaan; r.a. Lindeseweg
plm. 25 meter l.a. klinkerweg langs boerderij; pijlen
volgen tot Lieferinkweg; r.a. Kostedeweg; r.a. Lin-
deseweg; r.a. Waarlerweg; bij Schimmeldijk r.a.
bos in; verder als 10 km.

Route 4e dag:
15 km. Uitgang l.a.; l.a. Insulindelaan; l.a. Burg.
Galléestraat; spoorweg over; Almenseweg; r.a. Van
Lennepweg; r.a. Oude Zutphenseweg; l.a. Galgen-
goorweg; r.a. Wientjesvoortweg; bij bank rust;
r.a. Reeoordweg asfaltweg oversteken; Enzerinck-
weg.' l.a. Larenseweg; r.a. Lekkerbekje; 'hier wor-
den medailles en cijfers uitgereikt; voor groepen
alléén de leider komen.
20 km als 15 km Galgengoorweg; l.a. Wilden-
borchseweg; r.a. Kapelweg; r.a. Mosselseweg; r.a.
Reeoordweg; Lochemseweg oversteken; rust; ver-
der al» 15 km.

Route intocht:
Almenseweg l.a.; Burg. Galléestraat; Enkweg; r.a.
Groeneweg; r.a. Wilhelminalaan; Molenweg; Het
Jebbink; l.a. De Boonk; l.a. Zutphenseweg; Markt-
plein.

Inbraak
Voor de tweede keer binnen een tijdsbestek van
een maand hebben inbrekers 'hun slag geslagen in
Vorden. Nadat voor enkele weken geleden bij de
wapen- en sporthandel fa Martens diverse soor-
ten wapens werden ontvreemd, is in hetzelfde pand
opnieuw ingebroken. De inbraak moet, naar de
politie ons meedeelde, gepleegd zijn in de nacht
van woensdag op donderdag. Ditmaal werden uit
de winkel diverse soorten sportartikelen en huis-
houdelijke gebruiksvoorwerpen ontvreemd.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij: t

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

|}Kerkdiensten]

ZONDAG 13 JUNI

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
9.00 uur ds. A. J. G. Dronkert te Geesetren en

Gelselaar (bevestiging ambtsdragers)
19.00 uur ds. C. H. van den Berg te Aalten

R.K. kerk dorp
Zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur
en 10.00 uur Hoogmis.

R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis). In de week elke dag om 8.00 uur H.
Mis. 's Zaterdagsavonds om 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
10.00 uur zuster Van der Schoot, tel. (05752) H87.
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijkgebouw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

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

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van H.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.
Het Elshof 7, Vorden (plan Boonk)

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

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

Mejuffrouw H. M. Lenselink van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur te Hengelo Gld
Bekveld D 16, telefoon 05753-1216.
Donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden,
Het Elshof 7, telefoon 05752-1772

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, te-
lefoon 05752-1346 b.g.g. 05750-2931

BRAND MELDEN
De melding van brand kan geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
gehoor kan het politiebureau, telefoon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1337. ge-
beld worden

Geboren: Grada Geertruida, dochter van H. J.
Wenneker en D. J. Vreeman; Willien, dochter van
H. W. Bulten en W. H. Beeftink.
Ondertrouwd: H. G. Wentink en J. F. Bosman.
Gehuwd: H. Wolsheimer en J. W. Harmsen; M.
H. Vijzelaar en A. C. E. Nash; L. C. B. Eykel-
kamp en G. H. J. Helmers; J. J. M. Kemkens en
T. W. G. Jansen.
Overleden: Geen.

Geslaagd
Onze plaatsgenoten de heren B. Bekman en C.
Puyman slaagden voor het examen als verkeers-
technikus van de PBNA-ANWB; de heer Ooste-
rink, lid van de vrijwillige brandweer, slaagde voor
het examen persluchtmasker, terwijl voor het exa-
men voor brandweer 2e klas slaagden de leden van
de vrijwillige brandweer t.w. J. W. Bijenhof, C.
Puyman en P. H. Emsbroek en het lid van de be-
drijfsbrandweer de heer J. H. Hoogendoorn,



SUPERMARKT
PRESENTEERT:

*
Kwaliteit

* Service

Lage prijzen

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

BOERENBRAADWORST
heerlijk gekruid 500 gram

SCHOUDERKARBONADE
500 gram

RUNDERLAPPEN
500 gram

MALSE RIBLAPPEN
500 gram

98
278
298
298
398

GEBRADEN GEHAKT

PALINGWORST

BOERENMETWORST

HAM NU

100 gram 59

150 gram 89

150 gram 89

150 gram 99

PALMOLIVE ZEEP
4 stukjes van 180 voor

SARTON TAPIJTREINIGER
met borstel geen 595 maar nu

WASA WASVERZACHTER
literflacon 98

LUCIFERS
3 pakken van 105 voor 75
LYDIA HAARLAK
spuitbus van 298 voor

STOFDOEKEN fraaie dessins
3 stuks van 225 voor 159
SORBO SPONSDOEKJES
2 stuks van 150 voor 79

Herschi

VRUCHTEN-

LIMONADE

literfles 75

elke 2e fles

39

12 Eurof lessen

Classe Royal

BDER

in handige

doos nu

575

Grote fles

ADVOKAAT

van 450 voor

398

Literfles
MONTALIA

It. vermouth

nu per fles

298

Sunny Flower

vruchtenwijn
met sin.

brandewijn

nu per fles

198

LITERBLIK

SPERCIEBONEN 89
ELK 2e BLIK

Grote zak vol

VRUCHTEN-

H^tTJES

Puntzak vol

REUZE DROP

geweldig

lekker nu

69

Grote zak vol

TOFFEE

MIX

nu slechts

79

CHOC. RUM

KOGELS

per zak

van 98 voor

79

Grote rol

PRINS
FOURRE

zolang de
voorraad

strekt voor

79

VELUCO

APPELMOES
LITERBLIK

79
ELK 2e BLIK

100% ROOMBOTER

WAFELKOEKEN
BEPERKTE VOORRAAD 18 STUKS VOOR MAAR

ea (buut
TOMATEN

GRANNY SMITHS

FIJNE HANDAPPEL

OUTSPAN SINAASAPPELS

RABARBER

JONGE GROENE KOOL

PANKLARE ANDIJVIE

y2 kilo 89

kilo 198

10 voor 189

kilo 49

kilo 59

500 gram 49

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

KOFFIEFILTERZAKJES
no. B geen 150 maar 98
ZIG-ZAG WATTEN
groot pak voor maar 79
VECHT-BIJ HONING
Mellona per pot 109

Div. soorten

Van Doorn

KOEKJES

per pak

85

Jan Hagel

KOEKJES

per pakje

slechts

55

Heerlijke

PINDA-

ROTS J ES

200 gram voor

79

3 rollen

Marie

BISCUITS

voor

79

Golden Won-

der potato of

paprika

CHIPS

grote zak voor

79

HUISHOUDJAM l
Geurts 125van 1^0 voor 99
DOPERWTEN middelfijn oo

literblik 89 elk 2e blik d"

VLECHTJES MACARONI
Honig 2 pakken 79
Zolang de voorraad strekt

KRANS J ES
zak vol voor slechts 39



Met grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte
van ons dochtertje en zusje

Grada Geertruida
Wij noemen haar

CABLA
H. J. Wenneker
D. J. Wenneker-

Vreeman
John, Gerrit

Vorden, l juni 1971
De Steege 11

De heer en mevrouw
Engel-de Vries

geven met grote vreugde
kennis van de geboorte van
hun dochter

MARIT LOLIEN
Leidschendam, 28 mei 1971
Prins Frederiklaan 339

Wie wil moeder met 3 klei-
ne kinderen l of 2 maal in
de week helpen. Aanmelden
De Waard, Beatrixlaan 14,
Vorden

Te huur: Autobox ad ƒ 16,-
per maand. Te bevr. tele-
foon 1417

Gevraagd: Schrijfmachine.
Brieven met omschr. en
prijs bur. Contact

Te koop: l ha hooigras.
Briefjes inleveren voor za-
terdag 8 uur H. G. J. Horst-
man Reeoordweg l Vorden

VOOR

Wapen- en sporthandel

Maftens
steeds doeltreffend I

Zutphenseweg - Vorden
Te koop: 2 percelen hooi-
gras met of zonder naweide.
Briefjes inleveren voor 12
juni bij J. W. Broekgaarden
Oude Borculoseweg 12,
Warnsveld, tel. 05751-435

Bij inschrijving te koop: 80
are hooigras. Briefjes inle-
veren voor zaterdag a.s. 20
uur bij J. J. Spithoven, Ree-
oordweg 6, Vorden

Te koop: 0,65 ha hooigras;
stamboekooi met ingeschr.
ooilam. Rouwenhorst, Kos-
tedeweg 3, Vorden

Te koop: Jong zwartbont
dwerggeitbokje. M. Rege-
link, Deldensebroekweg 2,
Vorden

Te koop: 2 MBIJ nuchtere
vaarskalveren. T. Leunk,
Wildenborch

MERKBENZINE
vrije lage prijzen

G. Weulen Kranenbarg
Enkweg bij NS-station

Uw adres voor
VERSE
HAANTJES
KIP EN
EIEREN
is

POELIERSBEDRIJF
Rossel
Nieuwstad tel. 1283

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

< >

j j

l >

Op rnaandag 14 juni a.s. hopen wij ons
25-jarig huwelijk te herdenken.

J. H. M. MEMELINK
en
C. H. MEMELINK-NIJEME1SLANI)

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 tot
15.30 uur in café-restaurant „'t Wapen van
Vorden" (F. P. Smit) te Vorden.

Vorden, juni 1971
„de Kettelarij" Riethuisweg l ,

I.V.m. een misverstand eerst nu opgenomen

Door zijn vrolijke speelse natuur is tengevolge
van een noodlottig ongeval van ons heengegaan,
ons lief zoontje en broertje

MABCO

op de jeugdige leeftijd van bijna 5 jaar.

J. W. Buunk
S. G. Buunk-Bonke
Marjan

Vorden, 26 mei 1971
Almenseweg 2a

De crematie heeft plaatsgehad te Dieren op za-
terdag 29 mei.

"STA-PREST"
Nuovo Levi's

Een luchtige, ongedwongen zittende,
soepele broek met de jeans-snit.
Een linnen weefsel met een mes-
scherpe vouw.

Strijken overbodig, wassen en op de
lijn hangen, dat is alles.
Een ideale lente- en zomerdracht in
polyester-katoen.

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

SIMGA1501

Een luxe gezinswagen op en top. Maar
dan een wagen die - als het moet -
1 j a 2 m3 vracht kan meenemen. En die
een top van 160 heeft. Kortom: een
chique verschijning met verrassend veel
mogelijkheden. En Simca-service erachter.

AUTOBEDRIJF

TRAGTER
Vorden - Telefoon 1256

Profiteer van onze VADERDAG-AANBIEDINGEN
SORBO-AUTOSET
Fantastisch handig. Plastic koffertje
met spons, vliegenspons, stofdoek,
autodoek en ruitenwisser met insec-
ten- en ijskrabber.
Normale prijs f 9.70,stuntprijs f /• lu
COMBISCHAAR
Men knipt er practisch alles mee door.
Dit is echt het schaartje dat elke man
moet hebben.
Normale prijs f 9.80, stuntprijs lOiDu
DOMINO-OPBERGSET
2 metalen ophangstrips en 8 kunststof
bakjes in diverse kleuren. Handige op-
bergplaats voor kleine dingen.
Normale prijs f 12.25, stuntprijs l l i /O
VERSTEKBAKSET
Een 10" kapzaagje en een kunststoffen
verstekbak. Een set die altijd van pas
zal komen.
Normale prijs f 5.75, stuntprijs f4i50
STEEKBEITELSET
Drie prachtige beitels, 6,12, en 20 mm.
In plastic etui. Een cadeau waar vader
blij mee zal zijn.
Normale prijs f 10.50,stuntprijs l8i40

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-1546

Huiskes
rijdende speciaalzaak

demonstreert te Vorden

Het Elshof donderdag

10 juni 16.30-18.30 uur.

ELNA
BERNINA
BICCAB

ipeciale
aanbieding
Zig-zag
van ƒ 298,— voor

255,00

ZIG-ZAG
J 570,— deze week

525,00
Showwagen staat
vanaf woensd. n.m.
al op Het Elshof.
Ga eens kijken.

Wilt u een demonstratie thuis? Even een kaartje
aan HUISKES naaimachines Enschede of Henge-
lo is al voldoende. U kunt ook bellen 05400-17575
of 05420-11112

GEVRAAGD:

HOVENIERS-

KNECHT

EN AANKOMEND

HOVENIER

Fa Gebr.

Zutphenseweg 54, Vorden, tel. 1508

U wilt deze zomer nog een

vakantiereis
maken en u hebt nog niets
besproken ?

Wij willen gaarne proberen wat w\j nog voor u kunnen
doen.

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Telefoon 05752-1888 - Ruurloseweg 21 - Vorden

Telefoon 05754-514 - Dorpsstraat 9 . Wichmond

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

juweel
kleurvogel

wat een verf l
wat een kleur!

*

De Professionals*
De AEG slagboormachines.

Ontworpen voor de vakman.
Nu te koop voor de

veeleisende doeheteel ver.

Elke AEG slaKhoormachinc is twee
machines in één. Met het ingebouwde
sla^niec'lianisme boort u in het
hardste beton en graniet. En met het
uit geschakelde slagmechanisme
vormen hout en metaal al evenmin
een probleem.

AEG
AMSTERDAM

U kunt de Professionals kopen bij:

Doe-het-zelf service

UITERWEERD
Ruurloseweg 35

Vorden - Telefoon 1523

Alle landbouw werk-
tuigen

ITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg - Telefoon 05752-1261

Elk 2e blik sperziebonen HALVE PRIJS

l blik LUNCHWORST 125

l pot Spar JAM 119

Gezinsfles SLASAUS 149

Spar ONTBIJTKOEK 89

Gezinspak BOUNTY 85

200 gram SNIJWORST 152

2 kilo Golden Delicious 198
VRIJDAG EN ZATERDAG:

500 gram TOMATEN 89

2 KOMKOMMERS . 89

REMMERS
supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

MEUBELSHOW „VORDEN"
GEVESTIGD RUURLOSEWEG 12 VORDEN - TELEFOON 05752-1879 heeft haar poorten geopend!

Wij zijn dagelijks geopend van
9.00 tot 18.00 uur

zaterdags van 9.00 tot 17.00 uur

donderdags koopavond tot 21.00 uur

Hierbij nodigen wij u uit eens een kijkje te komen nemen.

TER KENNISMAKING DEZE WEEK

Speciale aanbieding Semi-klassiek Bankstel
zwaar model, geheel bekleed met zuiver
wollen velours, normale prijs f 2495,00 nu f 2195,-



Door voortdurende uitbreiding is er op ons kantoor regelmatig plaats voor enkele

JONGELUI

OOK BIJ
ONS

(zowel jongens als meisjes) in de leeftijd van 16-20 jaar, die in ons team aan één van
de facetten van de klantenbediening willen meewerken.

Voor enige werkzaamheden is een LEAO-opleiding voldoende, ook voor enige meisjes
met een HUISHOUDSCHOOL-opleiding zijn er verschillende interessante mogelijkheden.
Uiteraard zijn er eveneens funkties, waarvoor een ULO- of HBS (MAVO- of HAVO-)
MEAO- of HEAO-opleiding vereist is.

Ons bedrijf is een GROOTHANDEL in huishoudelijke artikelen (waaronder ook was-
automaten, koelkasten e.d.), radio- en TV-toestellen e.d., centrale verwarmingsartikelen
en haarden en kachels, ijzerwaren, gereedschappen, land- en tuinbouwwerktuigen en
-gereedschappen, sanitair, ijzer, pijpen enz.

Belangrijk is
Een goed salaris
20 dagen vakantie per jaar (tot en mot 18 jaar)
Reiskostentegemoetkoming
Het kunnen kopen tegen gereduceerde prijzen
Een zeer aktieve personeelsvereniging (sport, exkursies en feestavonden)

Maar nog belangrijker is

REESINK

— Een prettige werkkring in een bedrijf met vele leeftijdsgenoten.

Reeds nu of in de komende maanden willen wij u tijdens de kantooruren en ook op
maandagavond van 7.00-8.00 uur gaarne geheel vrijblijvend alle inlichtingen verstrekken
over de mogelijkheden, de arbeidsvoorwaarden e.d. Desgewenst kan er ook schriftelijk
of telefonisch kontakt met ons opgenomen worden (telefoon 05750-5551, toestel 353 of
358), of kunt u onderstaande strook inzenden.

MET VAKANTIEPLANNEN WORDT REKENING GEHOUDEN

HAVENSTRAAT 7 ZUTPHEN

Aan: REESINK, af d. personeelszaken
Havenstraat 7, ZUTPHEN.

Gaarne wil ik nadere inlichtingen ontvangen over dr
mogelijkheden om in uw bedrijf te komen werken.
Ik verzoek u een afspraak te maken voor een bezoek
's avonds bij u op kantoor/bij mij thuis *)

*) S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.

Naam en adres:

BBC
diepvriezen

al vanaf
f429

BBC Diepvriezers oerdegelijk, mooi modern.
Vele typen en inhoudsmaten.

Bespaar minstens 25°/o op Uw dag-verse levensmiddelen.
Koop een BBCLjg^a^ Diepvriezer.

MEJ. KERSTEN
maatschappelijk werkster
Het Elshof 7, Vorden

AFWEZIG
van 10-6 tot 23-6

Vraagt inlichtingen bij:

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Wij gaan door met onze
suksesvolle

KEUKENS
Als speciale aanbieding

kunststof keukens

180 cm lang en 200 cm
lang kompleet met roest-
vrijstalen bladen resp.

ƒ 340,— en ƒ 360,—
per stuk inkl. BTW

Brengt geheel vrijblij-
vend een bezoek. Vrij-

dags tot 21.00 uur
geopend.

Ruime parkeergelegen-
heid bij Achterhoek's

grootste

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752 - 1486

Monteer 't zelf en . . .
bespaar honderden gul-

dens met

zelfbouw-
meubelen

van

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
'elefoon 05752- 1486

Hot Pants
IN WEVENIT EN KATOKN
Dl V. KLEUREN EN MODELLEN

Uw adres:^

VORDEN ZUTPHENSEWF

WONINGHMRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
>HFNISF\A/F M 05759-1514

Sier-
betonstenen
30 x 30 x 10 cm

Vele decoratieve moge-
lijkheden of als tuin- of

kamerafscheiding.

Uit voorraad leverbaar.

Doe-het-zelf
centrum
Harrrsen

Telefoon 05752- 1486
Schoolstraat 6 Vorden

ZONDAG 13 JUNI

WOODPECKERS

NCORDL4
HENGELO (GLD.)

BARS GEZELLIGHEID

Productieontwikkeling en fabricage van

electrotechnische en fijnmechanische apparatuur.

In onze vestiging in HENGELO GLD hebben wij de beschikking gekregen over een
ruimte, die ingericht is als montage-atelier.

Er zijn nog ,,open" plaatsen voor NIET technisch geschoolde medewerkers (sters)

die
kunnen dit atelier ook bezetten.

willen verdienen.

Uit welke branche U ook komt, durf de stap te zetten, het werk is beslist NIET
moeilijk.

Voorwaarden voor goede verdiensten zijn:

— HANDIGHEID EN NAUWKEURIGHEID
DE WIL OM TE WERKEN

Gaarne willen wij u de gelegenheid geven meer te weten te komen over de moge-
lijkheden, die er in ons bedrijf voor u zijn zoals: de verdiensten, de sociale voor-
waarden en de werksfeer.

Komt gerust vrijblijvend even praten of bel even onder nr. 05753-1900 of 05440-2163
om een afspraak e.v. bij u thuis.

U kunt ook 's avonds terecht bij onze personeelschef, telefonisch te bereiken onder
nr. 05440-2285.

N.V. Nederlandsen? Apparatenfabriek NEDAP
POSTBUS 6 - GROENLO OUDE WINTERSWIJKSEWEG 7

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

H.H. landbouwers,
doe-het-zelvers

Wij leveren alle

bouw-
materialen

en hout
w.o. latten, regels, balk-
hout, golfplaten, gres-

schalen, stenen, (••'inent,
tegels, isolatiemateriaal.

enz. enz.

(ieseliaaide en geploegde
planken Ie en 2e soort.
Verder maken wij bouw-
tekeningen en verzorgen

uw bouwaanvragen.

Voor al uw bouwwerken
bouwproblemon naar

Achterhoek's grootste

Doe-het-zelf
speciaalzaak

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 1486

H.H. VEEHOUDERS
Komplete inrichting voor
ligboxenstallen. Zwaar ^e-
galvaniseerde gruproostrrs,
hangkettingen, hangnylon,
stalbokken carokeerbeugels,
Indiana rubberstalmatten.
Alles voor uw stal.
A. II. Wagen voort
Stalinrichting, Julianalaan
16, Vorden, tel. 05752-1259

Betonramen
uit voorraad leverbaar.

Spotgoedkoop

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. 1486 - Vorden

Te koop: G.o.h. melkma-
chine geheel kompleet.
G. J. Stoltenborg, Polweg l
Wichmond, telefoon 375

Te koop: Aanhangwagen,
kompleet 180 x 100 cm.
Banninkstraat 18a Henge-
lo G

VOORAL UW

Wapen- en sporthandel

Martens
sleede doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

A. GROOT JEBBINK
Prunushof 21, Velswijk
Zelhem, tel. 08344-414

G. W. Eijerkamp
Vorden

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden
SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:
KEUNE - Vorden
Industrieterrein
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GEVRAAGD:

rn vriendelijk en handig

mese
voor de winkel.

Afwisselend werk en prettige sfeer.

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten - Groente - Fruit

Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Weekend-aanbieding

BH
met fiber-fsll vulling
in diverse modekleuren, alle maten

3,75

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR:

Toilet-
luchtverfrissers
div. geuren; per 5 stuks

95 cent

Vaatdoekjes

2 voor 99 cent

Koerselman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat - Telefoon 1361

gesloten
van 14 t/m 18 juna a.s.

l N ST ALLATIEBEDKIJF

SUI FERS
Eikenlaan 2 - Vorden

Voor spoedgevallen en kleine repa-
raties opgave telefoon 6658

H loopt de avondvierdaagse helemaal
uit oj) «'«-n

badstof
Stapp Sok

prettig om te dragen en twintig maal
sterker.

l!\V adres:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Schoolreisje
De leerlingen van de klassen l tot en met 4 van de
openbare lagere school dorp hebben per bus een
schoolreisje gemaakt naar Harderwijk en omge-
ving. Hier werd o.a. een bezoek gebracht aan het
Dolfinarium waar de jeugd zeer heeft genoten van
de kapriolen van de doflijnen. De naast het Dolfi-
narium gelegen speeltuin was ook geruime tijd het
domein van de schooljeugd, 's Middags werd een
boottocht gemaakt waar ook zeer van werd geno-
ten.

De vijfde klas van de o.l. school gaat van 22 tot en
met 25 juni naar de jeugdherberg Heemhoeve te
Emst-Epe. De zesde klas gaat van 26 tot en met
30 juni kamperen op de camping De Tol te Koe-
kange.

Uitstapje

Botsing
Maandagmorgen vond op de Zutphenseweg een
ernstig verkeersongeval plaats, waarbij twee per-
sonen werden gewond. Vanuit een uitrit bij de
Gems reed de bestuurder van een truck H.W.C,
uit Brummen de rijbaan van de Zutphenseweg op
en lette hierbij niet op een uit de richting Zutphen
naderende auto. Deze wagen, bestuurd door H.J.W.
uit Zutphen, werd in de flank gegrepen en zeer
ernstig beschadigd. Twee inzittenden uit de per-
sonenauto werden ernstig gewond naar de Ver-
enigde Ziekenhuizen te Zutphen overgebracht.

Op de kruising Dorpsstraat-Burg. Galléestraat
vond een botsing plaats tussen een personenauto
bestuurd door H.V. uit Vorden en de bestuurster
van een bromfiets. Laatstgenoemde mej. W.E.S.
werd hierbij licht gewond. Beide voertuigen wer-
den licht beschadigd.

Vergadering
In het clubhui8 aan de Ruurloseweg hield de Sport-
kombinatie Medler haar voorjaarvesrgadering die
druk bezocht werd.
Voorzitter J. Knoef sprak een welkomstwoord,
waarna penningmeester H. Brummelman een fi-
nancieel verslag uitbracht dat een spontaan applaus
ontlokte, want er was een flink batig saldo. De
heer R. Ruiterkamp bracht bij monde van de kas-
kommissie een goedkeurend verslag uit.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende
heren J. Knoef, H. Brummelman en J. Besselink
herkozen.
Ten aanzien van de reeds begonnen zomerkompe-
titie van de NTB werd meegedeeld dat het Medler^
team dat uitkomt in de catch-klasse op verzoek is
verplaatst naar de B-klasse^an de 640 kg ge-
wichtsklasse. Het bondsbesttl^pheeft daartoe ook
enkele andere wijzigingen aangebracht ten gerie-
ve van de verenigingen daar er anders clubs zou-
den zijn die in hun afdeling bijna niet meer aan
bod komen.
Besloten werd eveneens om^^dien een Medler-
achttal kampioen mocht word^Fin de 640-kg klas-
se dit team dan geheel gratis naar de Europese
kampioenschappen touwtrekken in Goteborg zal
gaan. Het bestuur zal dan namelijk naast de sub-
sidie van de NTB ook een geldelijke bijdrage ge-
ven ter kompensatie.

De Hervormde Vrouwenvereniging dorp hoopt sa-
men te komen volgende week woensdag 16 juni
(in het kerkblad staat een verkeerde datum ver-
meld).

Wens in-Klaag in
Op de zgn. ,,wens-in klaag-in" van de afdeling
Vorden van de PvdA kwamen weer verschillende
vragen aan de orde, deels in de privé-sfeer en
deels van maatschappelijk belang. Een van de vra-
gen van gemeenschappelijk belang betrof het ont-
breken van voldoende speelgelegenheid voor de
jeugd, speciaal in plan Zuid en in plan Boonk.
Door de PvdA-raadsfraktie werd er op gewezen
dat deze vraag ook door haar in de laatste raads-
vergadering aan de orde is gesteld. Het antwoord
van wethouder Bannink was, dat de bewoners van
de betreffende wijken zelf maar met een plan moe-
ten komen; daarna valt er met de gemeente best
te praten.
Voorts kwamen er vragen over de vissterfte in de
Veengoot door verontreiniging van het water. Ge-
vraagd werd welke instantie dient te zorgen dat
herhaling hiervan voorkomen kan worden in de
toekomst, temeer daar de visliefhebbers thans over
een pracht viswater dichtbij huis beschikken.
Gezien de interessante vragen die gesteld werden
heeft de PvdA-fraktie het voornemen in de ko-
mende herfst wederom een dergelijke bijeenkomst
te beleggen.

Plattel-vrouwen WaterPol°
Ongeveer een 60-tal dames van de afdeling Vor-
den van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
hielden gezamenlijk hun jaarlijks uitstapje.
Ditmaal stond de provincie Friesland op het pro-
gramma. Over de Veluwe en de Noordoostpolder
bereikte men al spoedig Hindelopen dat in vroeger
jaren een belangrijke handelsstad was (bezoek
aan museum en het vroegere stadhuis, bezichtiging
van oudheden en klederdrachten).

Van hieruit werd een bezoek gebracht aan Bols-
ward. Het was jammer dat men wegens een spoed-
raadsvergadering niet op het raadhuis terecht kon.
Het planetarium van Eibe Eisinga te Franeker
werd niet overgeslagen. Zeer kunstig heeft hij ons
plantenstelsel aan het plafond van zijn woonkamer
afgebeeld.
Een heerlijk diner werd in Lemelerveld gebruikt
waarna huiswaarts werd gereden.

Na de fraaie 6—3 overwinning die onlangs thuis
tegen de Dinkel uit Denekamp werd behaald zijn
de heren l van Vorden in de uitwedstrijd tegen de
Mors l uit Rijssen wel zeer duidelijk met de neus
op de feiten gedrukt. Het werd de grootste neder-
laag ooit door een Vordens team geleden. Met niet
minder dan 20—O werd Vorden ingemaakt.
Het tweede herenzevental van Vorden speelde
maandagavond voor de zomer-winterkompetitie te-
gen het eerste zevental van Brummen een thuis-
wedstrijd. Het werd een 2—11 nederlaag voor Vor-
den.
De dames van Vorden moesten het maandagavond
in de thuiswedstrijd tegen ZZ & PC aantreden.
Voor de wedstrijd werden de dames uit Zwolle
namens Vorden door Ans Pelgrum bloemen aan-
geboden wegens het reeds behaalde kampioen-
schap. Het werd een duidelijke l—8 overwinning
voor de Zwolse dames die daarmee aantoonden
een ware kampioensploeg te bezitten.

Een 37-tal dames van de afdeling Vorden van de
Ned. Chr. Vrouwenbond maakten hun jaarlijkse
uitstapje. Ditmaal ging de reis naar de HEMA te
Utrecht, waar zij werden rondgeleid en de verto-
ning van de films van 'het bedrijf over geheel Ne-
derland bijwoonden.
Van hier uit ging de reis verder naar de Loos-
drechtse plassen waarop een boottocht werd ge-
maakt. Hierna werd Soestdijk aangedaan alsmede
Bilthoven met een bezoek aan de bloemenkassen
aldaar. Via Apeldoorn bereikte men zeer voldaan
weer veilig onze plaats van inwoning.

Iedere vrijdag weekmarkt

9 t.m. 12 juni Avondvierdaagse
10 juni Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
12 juni Blarenbal in ,,'t Wapen van Vor-

den" (F. P. Smit)
16 juni Herv. Vrouwengroep dorp
17 juni Herv. Vrouwengr. Wildenborch
19 juni Feestavond 25-jarig jubileum

NKV in zaal Schoenaker
20 juni Zangdienst in de Herv. kerk te

Vorden
24 juni Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
30 juni Bejaardentocht
27 en 28 aug. Bazar muziekver. Concordia

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

Voetbal
De aktieve juniorenkommissie van de voetbalver-
eniging Vorden organiseert in de maand juni een
drietal jeugdtoernooien, waaraan in totaal door 38
elftallen wordt deelgenomen.
Zaterdag 12 juni begint het voetbal festijn met een
toernooi voor C-junioren die zijn ingedeeld in vier
poules. In poule A komen uit: Longa (Lichten-
voordevoorde); DVC (Didam); Alexandria (Apel-
doorn). In poule B zijn ingedeeld: Sp. Lochem;
Socii (Wichmond); Fortuna (Winterswijk); Reu-
nie (Borculo). In groep Cl zijn ingedeeld: Baakse
Boys; SVDES (Eiberge^B|Ajax (Bredenbroek);
Klein Dochteren. Groep ^Foestaat uit: Vorden 2;
Fortuna 2; Longa 2 en Sp. Lochem 2. De elftallen
die bij elkaar in een groep zijn geplaatst, spelen
een halve kompetitie. Eir ^igen in een groep elftal-
len met een gelijk aantal «juten, dan wordt beslis-
sing verkregen d.m.v. stra^Pfioppen. De C-junioren
spelen 2 x 15 minuten. Om 14.00 uur worden de
finales gespeeld.
Voor zaterdag 19 juni staat een toernooi voor B-
junioren op het programma. Er nemen twaalf elf-
tallen aan dit toernooi deel die verdeeld zijn over
drie poules t.w. poule A: Longa; Vorden; Sp. Lo-
chem; Fortuna. In poule B komen uit: Ruurlo; So-
cii; Klein Dochteren en Baakse Boys. In poule C
komen uit: Ratti; Reuni; DVC en SVDES. Speel-
duur 2 x 15 minuten.
Een dag later, dus zondag 20 juni komen de A-
junioren in aktie. Er wordt gespeeld in twee pou-
les. In poule A komen uit: Silvolde; Vorden; Reu-
nie; Socii en RKZVC (Zieuwent). In poule B
spelen: Sp. Lochem; Klein Dochteren; DVC; Baak-
se Boys2 en Vorden 2. Speelduur 2 x 1 5 minuten.
De aanvang van deze toernooien is op al de drie
dagen om 10.00 uur.

In een aantrekkelijke wedstrijd heeft Vorden l
zich zondagmiddag geplaatst voor de volgende
ronde in de strijd om de GVB-beker. De Vorde-
naren dankten dit aan de 5—3 overwinning tegen
Schalkhaar.
Het derde elftal van Vorden leverde zondagmor-
gen een goede prestatie door de bekerwedstrijd
tegen Vosseveld 2 met niet minder dan 8—l te
winnen. Hierdoor bekert ook Vorden 3 verder.

Nieuwe trainer
Tijdens de voorjaarsvergadering van de voetbal-
vereniging Vorden deelde voorzitter J. Oost de
leden mede dat met ingang van het nieuwe seizoen
de heer C. de Weert uit Eefde als trainer van het
eerste elftal zal gaan fungeren. Hij neemt dan de
taak over van de heer D. Top uit Zutphen die de
wens te kennen heeft gegeven van club te willen
veranderen.
Dinsdagavond 15 juni wanneer Vorden l op eigen
veld uitkomt tegen Daventria l uit Deventer (2e
klas KNVB) zal de heer De Weert kennis komen
maen met de spelers.
In zijn openingswoord memoreerde de heer Oost
het overlijden van een drietal leden w.o. de 'heer
J. Lammers die ruim 26 jaar voorzitter van de ver-
eniging is geweest. Door de vergadering werd een
minuut stilte in acht genomen. De fam. Roozendaal
werd dank gebracht voor de behartiging van de
kantine en de heer Voskamp voor zij<n werkzaam-
heden als terreinknecht. Verder werden alle lei-
ders der senioren alsmede de junioren- en pupil-
lenkommissie dank gebracht voor het vele werk
t.b.v. de vereniging verricht.
Bij de bestuursverkiezing werd de heer Oost bij
akklamatie herkozen. Inplaats van de heer H. v. d.
Barg, die niet herkiesbaar was, werd gekozen de
heer G. Rietman. De heer v. d. Barg werd dank
gebracht voor al hetgeen hij gedurende vele jaren
voor de vereniging heeft gedaan. Tijdens een spe-
ciale bijeenkomst zullen de heren v. d. Barg en Top
namens de vereniging een attentie worden aange-
boden.
Het komende seizoen zal weer gewerkt worden
met vaste leiders en vaste spelersgroepen. Mede-
gedeeld werd dat het zaterdagvoetbal de komende
kompetitie van start zal gaan met twee elftallen.
Het bestuur van Vorden zal binnenkort de data
voor de verschillende trainingen (junioren en se-
nioren) bekend maken. De vergadering besloot
voorts de kontributie te herzien.
Voor wat betreft het clubblad zal het bestuur trach-
ten enkele redaktieleden aan te trekken. De heer
Soltenborg werd dank gebracht voor het werk dat
hij t.b.v. het clubblad heeft gedaan. De heer W.
Berkelder die nu de training van het zaterdagvoet-
bal gaat verzorgen, werd dank gebracht voor de
training der lagere elftallen.

Volleybal
Het jeugdtoernooi voor meisjes- en jongensaspi-
ranten dat zaterdag jl. door de volleybalvereniging
Dash werd georganiseerd, is in alle opzichten een
groot sukses geworden. De sektie jeugdzaken van
Dash had de organisatie goed voorbereid; op de
vier speelweiden op het sportterrein achter het
gymnastieklokaal speelden de deelnemende jeugd-
tearn3 spannende en sportieve wedstrijden. Mede
dankzij het schematische overzicht dat door het
wedstrijdsekretariaat regelmatig werd bijgehouden,
kon iedereen de stand van zaken noteren, waar-
door geen stagnatie voorkwam.
Vanaf 2 uur tot 6 uur waren de velden bezet door
de deelnemende teams uit Heino. Zutphen, Apel-
doorn, Maren en Vorden. In iedere poule werden
2 sets gespeeld, in de finales werd .het systeem
„the best of three" aangehouden.
Bij de meisjesaspiranten werd een spannend slot-
duel gespeeld tussen de finalisten uit poule A Wil-
helmina a uit Zutphen en poule B United a uit
Apeldoorn. United won met gering verschil l—2
en kreeg de eerste prijs. In de finale om de 3e prijs
lukte het Dash a om het sterke BBSC a uit Apel-
doorn met O—2 op de knieën te krijgen.
Sensatie was er ook volop bij de jongensaspiranten
waar de winnaar van poule C Wilhelmina a uit
Zutphen in de finale uitkwam tegen Tornado uit
Laren G. De Zutphense jeugd won met 2—0.
Doordat in poule C zowel Dash a als Hercules a
met drie punten gelijk eindigden en Dash een be-
ter puntengemiddelde had, streden de Vordena-
ren om de 3e prijs tegen Hevo a uit Heino. Dash a
zegevierde na een enerverende strijd met 2—1.
Dash-voorzitter H. v. d. Sligte die 'het toernooi
met een toepasselijk welkomstwoord opende, reikte
ook de prijzen uit.

Gratis af te halen: Vracht Te koop: 2,15 ha hooigras
gaaf steenpuin voor erf of 2 percelen. Briefjes inlevc-
wegverharding, wordt gela- ren tot maandagmiddag 14
den. A. R. Wagenvoort, juni. A. F. J. Waarle, Ruur-
Julianalaan 16, tel. 1259 loseweg 107, Vorden

De
gerestau-

reerde
Lindese

belt-
molen

Foto:

Henri van Dorsten, Vorden



Coop. Raiff eisenbank „Vorden" te Vorden - Balans per 31 december

Bezittingen 1969 1970

Kas 75.524,20 180.881,80
Centrale Bank 11.248.181,47 11.363.370,25
Postgiro 28.287,58 2.698,48
Leningen 11.488.531,71 13.707.336,95
Rek. crt.-houders 1.715.815,65 1.960.960,62
Eff ekten 1 .555.897,38 1 .560.2 1 9,95
Bankgebouwen 140.000,— 135.000 —
Overige vaste goederen 10.000,— 10.000 —
Inventaris 10.000, — 10.000 —
Bankgaranties 26.200,— 3.500, —
Centrale Bank (term. dep.) 215.000,— 130.000 —
Diverse rekeningen 68.508,48 95.385,72
Nog te vorderen 94.638,79 100.418,93

26.676.585,26 29.259.772,70

Schulden 1969 1970

Spaarders 23.733.022,22 25.657.608,09
Termijndeposito's R.C. 215.000,— 130.000 —
Rek. crt. houders 1.626.199,97 2.251.520,54
Algemene reserve 801.409,98 881.450,05
Overige reserves 132.551,42 201.088,80
Bankgaranties 26.200,— 3.500 —
Diverse rekeningen 84.601,11 62.427,08
Nog te betalen " 14.152.77 19.985,96
Voordelig saldo 43.447,79 52.192,18

26.676.585,26 29.259.772,70

Verlies- en winstrekening

Lasten 1969 1970

Intrest 1.041.024,27 1.260.709,04
Afschrijvingen 56.698,72 34.742,21
Reserveringen 38.960, — 97.670, —
Diverse onkosten 209.084,04 273.873,35
Voordelig saldo 43.447,79 52.192,18

1.389.214,82 1.719.186,78

Coop. Raiffeisenbank „Vorden"

De leden worden uitgenodigd tot bijwoning van de jaar-
lijkse algemene ledenvergadering te houden op maandag
28 juni 1971 's avonds acht uur in de zaal van café-restau-
rant ,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

Agenda:

1. Opening.
2. Notulen.
3. Balans en resultatenrekening en vaststelling daarvan.

Jaarverslag over 1970.
4. Voorstel van het bestuur om het voordelig saldo bij de

reserve te voegen.
5. Verlening van subsidies.
6. Verkiezing van twee bestuursleden.

Aftredend de heren H. Wesselink en D. Klein Bleumink
(beiden herkiesbaar).

Baten 1969 1970

Intrest 1.359.071,61 1.681.165,08
Provisie 18.600,44 23.104,93
Diverse ontvangsten 11.542,77 14.916,77

1.389.214,82 1.719.186,78

7. Verkiezing van een lid van de raad van toezicht.
Aftredend de heer H. Pardijs (herkiesbaar).

8. Voorstel tot opzegging van het lidmaatschap aan uit
het werkgebied vertrokken leden.

9. Mededelingen.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Balans en resultatenrekening alsmede de lijst met kandi-
daten voor de vakatures in bestuur en raad van toezicht
liggen ten kantore der bank voor de leden ter inzage tot
na afloop der vergadering.

Tot zeven dagen voor de vergadering hebben ten minste 10
leden der bank het recht de voordracht aan te vullen door
een schriftelijke en ondertekende kandidaatstelling bij het
bestuur in te dienen.

Het bestuur.

Onze kollektie vrije-
tijdskleding vormt
de sportieve top in
de mannenmode.
Kom eens kijken,
wat wij hebben aan
te bieden in panta-
lons, truien, polo-
pulls, sporthemden
en weekenders. Als
u het ziet, wrijft u
zich in de handen
van plezier.

Schoolderman
Raadhuisstraat

Te koop alle soorten:

kool-, knol-
raap-, prei- en
slaplanten

I). KLEIN GELTINK
Klein Garmel Vorden

Te koop: Biggen. J. Wi's-
selink, „'t Elshof", tel. 6663

Haal de wandelaars
zaterdagmiddag feestelijk in met een
vrolijk

boeket bloemen
van

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten - Groente - Fruit

Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

BLARENBAL
A.s. zaterdag

AANVANG 19.00 UUR.

MUZIEK:

THE RYTHM STARS

Zaal Smit
Dorpsstraat - Vorden

Donderdag, vrijdag en
zaterdag

500 gr. verse wWst 260
500 gr. gehakt 225

500 gr. doorregen vlees 345
200 gr. ontbijtspek 140

200 gr. boterhamworst 80

200 gr. gebraden gehakt 1,40

500 gr. haas-, rib-,
schouderkarbonade

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. KRIJT
Vorden - Dorpsstraat 32 Telefoon 1470

In de maanden juni, juli, augustus en
september zijn we ook

maandagavonds weer
open

1 RESTAURANT

N. H. A. VAN GOETHEM
Vorden - Telefoon 05752-1519

Officieel verkoopkantoor

Staatsloterij
Nederland

bij

BECKING
Spalstraat 12 - Telefoon 05753-1957

Wilt u zeker zijn van een lot, gaarne opgave van
nu bestelling

voor 20 juni a.s.
HEEL STAATSLOT ƒ 25,—
EEN „VIJFDE" LOT ƒ 5,—

Weekend-voordeel

Tiflb Shirts
in hippe kleuren

per stuk 5,50
2 stuks voor 10,00

Relaxstoelen
met automatische voetensteun,
sterde kussens in moderne dessins

49,50

2 stuks voor 94r50

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

VRIJDAG EN ZATERDAG
FINISH VAN DE AVONDVIERD \ \ < J S K

Beloon de deelnemers met ri-n

bloemetje
reeds v.a. 1,50 p. bos

/ATKltDAt; ZIJN WE OOK MET
BLOEMEN BIJ DE FINISH

Bloemisterij
Wehmezicht
Nieuwstad 57 . Telefoon 1987

G. KLEIN HANEVELD

RIPOUN

verf in de kleuren van morgen
mr cen feestelijk huis
voor binnen en buiten
Toor grote en kleine kamers
haal ripolin-Terf bij:

SCHILDERSBEDRIJF EN VERFHANDEL

J. M. BOERSTOEL
Insulindeliian 5 - Telefoon 1567

TENNIS EN BADMINTON

RACKETS

SCHOENEN

BLOUSES

SHIRTS

SHORTS

BALLEN

Wapen- en sporthandel

Martens
sleede doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

wis
AFFICHE

Draagbare radio
„Philips" met FM, inkl. batterijen

114,00van 139,— nu

Portable AM/FM
met zenderkeuzetoets. Betere geluids-
weergave. Grote betrouwbaarheid.
Laag batterijverbruik

van 310,— nu 249,00

Cassette recorder
,,Erres" met inbegrip van batterijen,
draagtas, microfoon, netvoedingsap-
paraat en musiccassette

van 239,60 nu 199,00

Radio cassette recorder
„Toshiba" een handig te bedienen en
kompakt apparaat, meeluisteren, op-
nemen en afspelen, alles in één

zeer lage prijs 348,00

Televisie „draagbaar"
geschikt voor lichtnet en accu.
Ideaal bij camping of als tweede toe-

stel, vanaf . 499,00

RADIO- EN TELEVISIEHANDEL

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Kerkinterieur
Hervormde Kerk

De aktie voor verbetering vernieuwing van het interieur is gestart, reakties komen
binnen ! Een eerste gift van ƒ 1000,— was reeds toegezegd voor de aktie van start ging.
Een duidelijk teken en hoopvol !

Heeft u de gele kaart al ingestuurd ? Mogen we op u rekenen ? !


