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Prins
Bernhard
61 jaar!

Op donderdag 29 juni zal y.Kh Prins
Bernhard zijn 61ste verjaardag vie-
ren. Nog altijd legt de prins een

e aktivitcit aan de dag.

Ondanks dat de artsen de prins heb»-
hen aangeraden het wat kalmer aan
te doen, heeft hij weer verschillende
bijeenkomsten geleid, die een goede
internationale verstandhouding in de
hand werken.

De prins is een diplomaat bij uitstek gebleken, die er
niet weinig toe heeft bijgedragen dat Nederland zich
een positie in de wereld verworven heeft, die meetelt.
De aktiviteiten van de prins treden niet altijd aan de
dag. De meeste vergaderingen vinden binnenskamers
plaats en komen daarom niet onder het oog van het
grote publiek. De resultaten zijn ook niet altijd meteen
merkbaar. We kunnen de prins betitelen als een grote
werker achter de schermen.
Ook is hij ongetwijfeld een grote steun voor koningin
Juliana. Hoe vaak zal hij haar niet hebben geadviseerd.

Ook tijdens staatie-bezoeken aan vreemde landen was
hij altijd de rustige vertrouwen inboezemende figuur,
die er mede toe heeft bijgedragen dat ons koningspaar
altijd opgewekte gasten waren. De prins heeft een
ruime belangstelling voor zaken van allerlei aard, of
het nu gaat om een nieuw type vliegtuig of een nieuwe
fabriek en hij is ook een groot dierenvriend.

De gevoelige en krachtige pej
maken hem zo uitermate ge
van de taak van prins-gemat

jpnlijkheid van de prins
Ikt voor het vervullen

nu al weer 36 jaar.

Industrie
Nieuw atelier in Toidijk

Er komt voor de dames meer werkgelegenheid dicht bij
huis. Konfektiebedrijf Lammers uit Vorden gaat nl.
een atelier vestigen in Toidijk. Konfektiebedrijf Lam-
mers, een paar jaar geleden gestart in Vorden, is zo
suksesvol, dat zij besloten heeft ook in Toidijk een
atelier te vestigen. Dit betekent opnieuw, dat de werk-
gelegenheid een flinke duw heeft gekregen.

Stropers
in jachtveld betrapt!

De veldbrigade uit Almen heeft in samenwerking met
de rijkspolitie te Vorden en een tweetal jachtopzieners
een goede slag geslagen. Bij het begin van een nachte-
lijke strooptocht werden aan de Rommelerdijk in de
buurtschap De Brandenborch de wildstropers V. en K.
uit Ruurlo betrapt.

Er werd proces-verbaal opgemaakt voor de in hun
bezit zijnde vuurbuks met patronen. De Ruurloërs gin-
gen op pad in een personenauto. Wild werd niet aan-
getroffen

Vergadering
Speeltuinvereniging Yorden

In het jeugdcentrum hield de speeltuinvereniging Vor-
den haar eerste vergadering sinds de oprichting enige
tijd geleden een feit werd. Tot de aanwezigen behoorde
de heer Hanekam van de NUSO (Ned. Unie van Speel-
tuin Organisaties).

Na een uitvoerige diskussie onder leiding van voorzitter
Overbeeke werden de statuten en huishoudelijk regle-
ment vastgesteld. Hierop zal koninklijke goedkeuring
worden aangevraagd. Het dagelijks bestuur thans be-
staande uit mevr. Tolkamp en de heren Overbeeke en
Borgonjen zal tot 5 man worden uitgebreid.

Voor de verschillende wijken (de Boonk, Molenplan,
plan Zuid en de Kranenburg) werden werkgroepen sa-
mengesteld, die tot taak hebben de aanleg van open
speelgelegenheden te bevorderen. Voor de Boonk be-
staat al geruime tijd een konkreet plan waarover het
bestuur in overleg is met B&W.

Resultaten hiervan worden binnenkort tegemoet gezien

De kontributie zal f 6,- per jaar per gezin bedragen.

De vereniging die momenteel 25 leden telt hoopt via
een aantal kampagnes dit aantal aanzienlijk te ver-
hogen, om zodoende een gezonde basis te vormen voor
haar werk in het belang van de gehele Vordense jeugd.

ECHTPAAR

LEBB/NK-GEURTSEN

IN VORDEN

50 JAAR GETROUWD

Woensdag 21 juni is voor het echtpaar G. B. Lebbink en
W. E. Lebbink-Geurtsen in Vorden een bijzondere dag.
Zij herdenken dan nl. de dag dat zij voor 50 jaar in
het huwelijk traden. De bruidegom Gradus Bernardus,
die op 11 maart 1895 op p'Dennenveld' in het Onstein
werd geboren, is zijn geboortegrond trouw gebleven. Op
fle bekende Keyenburgsj Kermis leerde hij zijn huidige

onote Wilhelmina TOngelina Geurtsen kennen en 't
was liefde op het eerste gezicht. Mevrouw Lebbink die
uit de Velswijk komt is nu 74 paar.

• • •
Lebbink of Gradus zoals hij wordt genoemd woont als
pachter onder Onstein. Het meer dan 200 jaar oude
Dennenveld, dat wel een opknapbeurt mag hebben, ligt

sinds verleden jaar 'aan de harde weg'.
De bruidegom heeft 26 jaar gewerkt op 't Onstein waar
hij manusje van alles was: hout hakken, vloeren boenen
enz. Nadien begon hij een pluimveebedrijf dat later door
zijn zoon werd voortgezet. Door moeilijkheden zette men
er een punt achter enige jaren geleden.
Vermeld mag zeker worden dat Gradus in de oorlog
vele onderduikers herbergde, welk ondergronds werk hij
verrichte om de bossen bij zijn huis. Mevrouw Lebbink
die evenals haar man goed gezond is, doet nog volop
mee in de huishouding met haar ingetrouwde schoon-
dochter. Het echtpaar heeft 5 kinderen en 28 klein-
kinderen. Woensdag 21 juni zal het gouden feest ge-
vierd worden met familie, buren en genodigden.

Waterpolo
3ZZ 2 - Vorden 2 3-3

Het 2e herenteam van Vorden heeft in Zwolle tegen
BZZ 2 een verdienstelijk gelijkspel behaald. De be-
zoekers namen via een doortikbal van de Beus uit een
pass van. Emsbroek met 1-0 de leiding, welke echter
nog voor rust omgebogen werd door BZZ tot 1-2.
Toen Gotink uitviel leek het erop dat Vorden verslagen
ging worden, doch de Beus had andere gedachten en
scoorde 2-2. BZZ nam wederom een voorsprong 3-2 die
echter een paar sekonden voor tijd door opnieuw de
Beus teniet werd gedaan 3-3.

Een zeer verdienstelijk resultaat van Vorden!

Dames AZC winnen polotournooi

Zaterdagavond hield Vorden een tournooi waarvoor de
volgende ploegen in het water kwamen: Ysselmeeuwen
Zutphen, AZC Apeldoorn en de Ravijn Nijverdal.

De eerste ontmoeting werd een duidelijke zege voor
AZC dat Ysselmeeuwen resoluut terugwees. 5-0.
Vorden stelde haar aanhang danig teleur, door met
liefst 4-0 van de Ravijn te verliezen. Na een spannende
strijd tussen AZC en de Ravijn kwamen de dames van
AZC 2x als winnaar te voorschijn 3-1 en 4-3, zodat
AZC winnaar werd. Ook de ontmoeting tussen Yssel-
meeuwen en Vorden gaf veel spanning te zien. Vorden
won op het nippertje 2-1. Ravijn won daarna met 6-0
van Ysselmeeuwen zodat de einduitslag werd:
1. AZC 3 gesp. 6 punten; 2. Ravijn 3-4, 3. Vorden 3-2,
4 Ysselmeeuwen 3-0.
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KOERSELMAN CASSETTES

Zwemmen
Veel geslaagden bij diplomazwemmen

In het zwembad In de Dennen werd voor de 2e maal
diplomazwemmen gehouden. Badmeester Verstoep en
mevr. Brandenbarg-Oonk hadden de kandidaten goed
voorbereid, want alle 35 A kandidaten en de 14 B
kandidaten slaagden.

Voetbal
Jeugdtournooï vv Vorden geslaagd !

Zaterdag werd onder prachtige weersomstandigheden
het jeugdtournooi van vv Vorden gespeeld. In totaal
kwamen 14 ploegen binnen de lijnen, verdeeld over
3 poules. In poule I werd Angerlo Cl winnaar, in
poule 2 was Zelhem de sterkste en in poule 3 eindigden
DVC en RKZVC op de Ie plaats. Na het nemen van
->enalty's werd DVC winnaar.

In de finale ging de Ie wedstrijd tussen Angerlo en
Zelhem, dat Zelhem won met 1-0. Angerlo-DVC werd
0-3. Om de eerste en 2e plaats ging het tussen DVC
en Zelhem. Het was een lust voor het oog om de
knaapjes te zien knokken. Uiteindelijk won Zelhem
met 1-0.

Na afloop ontvingen de trotse aanvoerders uit handen
van de heer Slootjes de prachtige bekers. Zaterdag
en zondag wordt het tournooi voortgezet met wedstrij-
den voor de A en B junioren.
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Goederenhandel

DERKSEN
Hummeloseweg 30 - Hoek Rond weg
Hengelo G. - Telefoon 05753-1884

Geslaagd
Op 9 juni slaagde onze plaatsgenoot Ab Wassink, aan
de Horsterkamp 4 voor het examen hoofdakte L.O.

Frankering bfl abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten
HERVORMDE KERK VORDEN

8.30 uur ds J. H. Jansen, Heilig Avondmaal
(kleine bekers)

10.00 uur ds J. H. Jansen, Heilig Avondmaal
(grote bekers)

HERVORMDE KAPS^ WILDENBORCH
10.00 uur ds J. C. Krajenbrink, Gezinsdienst samen met
Zondagsschool Medler en Wildenborch
Zang van de Medler-School

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
9.30 uur ds J. B. Kuhlemeier

19.00 uur ds J. B. Kuhlemeier
(Viering Heilig Avondmaal)

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 De Vries, telefoon (05752) 1288
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 huisarts 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 tot maandagmorgen 7 uur
A. Harmsma, tel. 05752-1277 en de komende week
van 's avonds 19 uur tot 's morgens 7 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK

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

MAATSCHAPPELIJK WERK
Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1662
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 vrijdag 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 (boex-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE..
STAND

Geboren: Maria Bernadette Theresia d.v. T. A. M.
Hulshof en W. M. A. Lankveld

Gehuwd: J. Kalksma en H. L. Velhorst



Ibers
SUPERMARKT

PRESENTEERT

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

Maisk Biskwie

PER PAK

VAN 105 VOOR

GELDERSE SCHIJVEN

OSSESTAART

RUNDERSTOOFLAPPEN

MALSE RIBLAPPEN

3 stuks

500 gram

500 gram

500 gram

500 gram heerlijk gekrulde

RUNDERROLLADE nu

Ook heerlijk koud op de boterham

148

188

348

468

448

Zure Zult

Gebraden gehakt

Snijworst

Amsterdamse Leverworst

150 gram 59

150 gram 69

150 gram 89

250 gram 89

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

GROTE BUS 'MISS KI RA'

HAARLAK
V4N 298 VOOR

Doos a 12 Euro

flessen Classe

Royal

625

Gezinsfles

APPELSAP

69

Elke 2e fles

35

JUS

d'ORANGE

van 98 voor

59

Grote fles

magere

CHOC. DRANK

nu per fles

85

Yeluco

APPELMOES

literblik 79

Elk 2e blik

49

Groot blik

Rose

PINK ZALM

van 229 voor

189

> 5
j KOEN VISSER

JMMiHMMMJHWiiiî ^

SIEBRAND FRAMBOZEN BESSEN- ^Bk ̂ fe ̂ fe

WIJN MET JONGE JENEVER VAN 4.25 VOOR f f^ ViV

Voor uw WC

Tox TOILET-

VERFRISSER

grote bus voor

198

WC '1

BLOKJES V

3 blokjes V

van 39 voor v

30

Raid' spuitbus 1

LIEGEN-
1

VERDELGER (

an 475 voor <

<

398

Leuk voor

de kinderen !

LUX AFWAS

net

&RATIS

?en mooi

>PRINGDIER !

Nefa DAMES-

VERBAND

dubbelpak

van 225 voor

169

Div. smaken

Verduyn snoepjes

2 zak vol

van 178 voor

105

CHEERIO ABRIKOZEN CASSIS AARDBEI éf^ ̂ & éf&

oFciTRONAPERITIèF mffmmm

Heerlijke

Punselie

STROOPWAFELS

nu per pak

85

Pak a 6 stuks

ABRIKOZEN

GEBAK

van 119 voor

98

Div. soorten

KOEKJES

ovenvers

van 105 voor

85

Heerlijke

KERSEN-

BONBONS

200 gram

125

Profiteer nu !

Super repen

CHOC. 3 stuks

van 125 voor

75

Bakje

FRUIT ASSORTI

zacht snoepje

van 109 voor

89

Groente en Fruit
2 KROP SLA, 1 FLINKE KOMKOMMER ^p

EN 3 TOMATEN samen voor JJö

RAAPSTELEN QQ

per kg ö"

SPITSKOOL £JQ
per kg \J\/

Heerlijke Jaffa -IQO
SINAASAPPELEN 75 stuks IC/O

Sunkisf SINAASAPPELEN -IQQ
75 sfuks l</ O

Heerlijke PERZIKEN -IOQ
8 sfuks IO\/

GOLDEN DELICIOUS m-m*\

2 kg 1/9

Panklare ANDIJVIE fiQ

500 gram w*/

Heerfifke MOCOI SNIT -IftO
per sfuk I\/O

Grote zak De Ruyfer _ _

VRUCHTENH^GEL voor ƒ O

Boffeffe PANEERMEEL - ft

nu per pak ^T\J

PCD Roodmerk KOFFIE f% At\
van 389 voor w4\l

Kuip j es Sun -mf\
MARGARINE 2 voor /9

Voor de kinderen "mf\

ZAK VOL SCHUIM voor maar / 9

Euro crème Jif\f\
HAZELNOOTPASTA grote pof 139



Voor uw blijk van mede-
leven, dat wij mochten ont-
vangen na het overlijden
van mijn lieve man en vader

Johan Gerard Derksen
betuigen wij allen onze
hartelijke dank.

Uit aller naam:
S. Derksen-Polak
en kinderen

Vorden, juni 1972
Zutphenseweg 13

Te koop: g.o.h. bromfiets
Berini bij
D. J. Rietman, Boshuis-
weg 5, Vierakker

AUTOBANDEN
Speciale aanbieding in de
maat 135x13 Radiaal staal-
gordel, o.a. voor. Daf,
Renault 4, Fiat 127, Trabant
enz.

Normale prijs f 59,-
excl. btw
Uw prijs tot en met
24 juni a.s. ƒ 34,14
excl. btw, afgehaald en
kontant betaald

Mobil Benzine Station

TRAGTER
Zutphenseweg 95, Vorden

PROFIJT
AANBIEDING

Spuitbus
She//fox +
Vaponcr

tegen vliegen,
motten,
muggen enz.

Nu voor de
halve prijs !

Van 4.50 voor

f 2,25

Te koop: Porsche diesel
TREKKER, 26 pk met hef-
ploeg-, maaibalk en kooi-
wielen, zes volts zaadeggen
weidepomp, 50 rantsoen-
weide paaltjes, 2 voeder- •
bakken, kippehok 4x3 m en
enkele deuren en ramen

A. F. J. WAARLE
Stationsweg 14, Vorden

JUWEEL
WERF/

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

Doe-het-zeLf service

UITERWEERD
Ruurloseweg 35

Vorden - Telefoon 1523

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden
Te koop:
Drugasar gevelkachel
11000 calorieën f 250,-
Burg. Galléestraat 50,
Telefoon 1441

Vakantiewerk gezocht
door jongen 3e klas Mavo
_|_ typediploma
Inlichtingen buro Contact

SPECIAALZAAK

Z A A K

G. W. Eijerkamp
Vorden
fel. 1386

Op vrijdag 16 juni is

NILS PIETER JOOST

geboren zoontje van

Carin en Joost Vogtlander

Palestrinastraat 22, Amsterdam

DIES EGGINK
en
JENNIE MARIS

geven u mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk, waar-
van de voltrekking zal plaatsvinden op vrij-
dag 30 juni a.s. 's middags om 15.00 uur
in het raadhuis te Nijverdal.

Kerkelijke bevestiging om 16.00 uur in de
Ned. Hervormde Kerk te Hellendoorn, door
de Weieerwaarde Heer Ds Ph. J. Stoutjesdijk.

Vorden, Kostedeweg 5
Hellendoorn, Raadhuisstraat 10
Juni 1972

Receptie van 17.00-18.00 uur in hotel
'De Kroon' te Hellendoorn.

Toekomstig adres: Kostedeweg 5, Vorden.

Op l augustus a.s. zal het 25 jaar geleden zijn
dat

MEESTER VAN DIJK

als onderwijzer aan de Openbare Lagere
Dorpsschool werd benoemd.

Namens ouderkommissie, ouders, oud-leerlingen
en kollega's wordt hem een receptie aangeboden
op donderdag 29 juni van 4-6 uur in 't Wapen
van Vorden (F. P. Smit), Dorpsstraat 10.

Alle belangstellenden worden hierbij uitgenodigd.

GEZINS-DIENST
IN KAPEL WILDENBORCH

zondag a.s. 25 juni om 10 uur
Samen met Zondagsschool Medler en
Wildenborch

Zang van de Med/er-Schoo/
o.l.v. mevr. Hazekamp

Voorganger: Ds Krajenbrink

Inplaats van kaarten

DIK NIJENHTJIS
en
MINI TE SLAA

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk, waar-
van de voltrekking zal plaatsvinden op vrij-
dag 30 juni a.s. om half twee ten gemeente-
huize te Vorden.

Kerkelijke inzegening om twee uur in de
Ned. Herv. Kerk te Vorden door de weieer-
waarde heer ds. J. C. Krajenbrink.

Vorden, Onsteinseweg 7
Geesteren (Gld), Meiweg 2

Receptie na afloop van de kerkdienst tot half K ]
. vijf in café-restaurant 't Wapen van Vorden [j j

(F. P. Smit) te Vorden.
Toekomstig adres: Schoolstraat 13, Ruurlo. ï :

Elektricien
GEVRAAGD

in bezit van diploma's

*
Aanmelden aan de fabriek

Aptito n.v.
Burg. Galléestraat 65 — Vorden

Sportief

1922 1972
Op vrijdag 30 juni a.s. hopen wij met onze
kinderen, klein- en achterkleinkind ons
50-jarig huwelijk te herdenken.

G. HESSELINK
en
H. J. HESSELINK-NORDE

Receptie van 3-4.30 uur in zaal Bruggink te
Hengelo Gld.

Vorden, juni 1972
De Wehme

met leuke gemakkelijke

vrijetijds
kleding
voor zomer en vakantie

Wapen- en Sporthandel

Op zaterdag 24 juni a.s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen onze 40-jarige
trouwdag te herdenken.

B. TE KAMP
en
R. TE KAMP-HILFERINK

Receptie van 19.00-22.00 uur in hotel
't Wapen van Vorden (F. P. Smit).

Vorden, juni 1972
De Bongerd 26

.
steeds doeltreffendl

Zutphenseweg Vorden

Heden overleed door een noodlottig ongeval, onze
geliefde zoon, broer zwager en oom

TONNI VREEMAN

op de nog jeudige leeftijd van 26 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies.

Vorden: W. Vreeman
J. Vreeman-Harmsen

Vorden: J. Addink-Vreeman
J. Addink

Zutphen: Joh. Vreeman
B. Vreeman-Siek

Tollebeek (N.O.P.), 19 juni 1972

BEELD EN MUZIEK
mee op vakantie en re/s /

*
Draagbare radio
Aanbieding

ERRES DRAAGBARE RADIO's

met FM band, midden- en lange golf
van 169,- voor f 130,-
van 125,- voor f 99,-

Erres radio
met 4 golfbereiken
van 289,- voor f 189,-

Te koop of te huur gevraagd

VRIJSTAAND WOONHUIS

niet verder dan l km van het dorp

Aanvaarding na overleg

Brieven onder no 12-1 buro Contact

Radio-cassette recorder
handige cassette recorder en radio,
voor lichtnet en batterij-voeding,
in een compact geheel
Prijzen vanaf f 825,-

Cassette recorder
compleet met microfoon,
cassette en schoudertas
Prijzen vanaf f 169,-

Televisïe draagbaar
geschikt voor lichtnet en accu
aansluiting
Keus uit Philips, Erres, Toshiba en
National.
Prijzen vanaf f 499,-

Voor beeld en geluid :

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

KAMPEREN
Camping-Gaz voor
verlichting, verwarming en koken

Mepal kampeerservies
ook in Carnabij kleuren

Tafels, stoelen, vouwbedden

Strand- en windschermen

Rubber luchtbedden topmerken
SEMPERITen PALMA

getest door de Konsumentenbond
en ANWB als de beste en sterkste

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

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Yorden

Adverteer in Contact

SI MCA
SIMCA1100
De succesvolle Simca 1100 is nu lever-
baar in acht uitvoeringen.
Alle typen hebben diezelfde fantastische
rij-eigenschappen en voorwielaandrij-
ving voor het betere bochtenwerk.
De 1100 LS is leverbaar met twee of vier
deuren, de meer luxueuze 1100 GLS
alleen met vier deuren. Maar altijd is er
die handige deur achterin.

SIMCA 1100
De 1100 Special, leverbaar in Coach en
Sedan uitvoering heeft een nieuwe, nog
soepeler motor van 1294 cc en een ge-
makkelijke top van 155 km/u.
Special is special bij Simca : 4 ronde
dashboard-klokken, waaronder een toe-
renteller, halogeen vérstralers en hoofd-
steunen op de voorstoelen.

SIMCA 1100
Zoals bij elke 1100 ook hier in één hand-
beweging een vlakke laadvloer.
Goed voor 1600 dm3 vracht, gemakkelijk
bereikbaar door drie van de vijf deuren.
In LS of GLS uitvoering. Ook als bestel-
wagen, de 1100 Commercial.

(SLERJ(HRYSLFR

SIMCA

Auto- en rij wie (bedrijf

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden

Telefoon 05752-1256

3 PAK CROQUETTEBISCUITS 89

2 flessen SPAR UP van 156 voor 1»8

2 pakjes SPAR MARGARINE 70

Blik SARDIENTJES 09

2 rollen SPAR BESCHUIT van 82 voor 09

2 flessen SPAR COLA 138

Potje KICK POEDERKOFFIE van 120 voor 98

Blik SPERZIEBONEN van 94 voor 69

150 gram SNIJWORST 108

SPAR ONTBIJTKOEK van 108 voor 95

2 kilo GOLDEN DELICIOUS 159

11 Sunkist SINAASAPPELEN 198

22-23-24 juni: KILO TOMATEN 98

REMMERS
SUPERMARKT

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281
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ECHTE BAKKER

HOF
Vorden - 't Hoge 24
Telefoon 1394

Weekend aanbieding!

EFFEN SLOPEN

in 6 verschillende kleuren

2 stuks . . f 6,50

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

EUMA BERNINA HUaOVARNA•.MINERVA *DL£H

HUISKES
RIJDENDE SPECIAALZAAK

demonstreert:
ELNA
BERNINA
HUSQVARNA
RICCAR Europa

Tevens vakantie-
voordeel prijzen
Zig-zags al voor

f 209,-
TE VORDEN, MARKT DONDER-
DAG 22 JUNI VAN 17.30-19.15 UUR

RUURLO 19.30-21.00 uur t.ov. PTT kantoor

Enkele zeer goede inruilmachines ook zig-zag
Naalden, olie en garens ook aan de auto

BON. Ik wil graag uitgebreide prospektus-
sen van al machines of vrijblijvende de-
monstratie op
Naam
Adres
Straat .

Stuurt u deze bon in gesloten envel. even op aan:
Meer merken speciaalzaak

HUISKES - HENGELO O.
helpt altijd, ook met uw machine, ongeacht welk
merk, belt u maar ! 05400-17575 of 05420-11112

Broekpakken
en

Tuniekpakken
met een

SPECMLE PRIJS /

ft Sportief en veel, vele
kleuren

ft In uw kleine of grote
maat

A.s. zaterdag 24 juni

aanvang 19.30 uur

Muziek: 'The Moodchers'

't Wapen van 't Medler
Fa Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114 Vorden

welk®® i»
WEGENS VOORRAAD OPNAME
ZfJN ONZE WELKOOP WINKELS

donderdag 29 juni en vrijdag 30 juni
a.s. de gehele dag

GESLOTEN

V.L.C.

De Graafschap
afdeling Welkoop-landbouwwinkel
Hengelo G - Linde - Ruurlo - Vorden

LEVI'S FROM USA
ORIGINEL^MERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

Wapen- en Sporthandel

Martens
steede doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

VVV VORDEN

Zomer-
programma
voor de maanden
juni t.m. augustus 1972

Elke maandagavond: Avondwandeling onder lei-
ding langs de mooiste plekjes van Vorden, vanaf
Kerkplein. Te beginnen 19 juni, laatste wandeling
28 aug. In juni en juli vertrek 19.30 uur in aug.
19 uur. De kosten bedragen f l,- p.p. kind. f 0,50.

Elke woensdagmiddag, Achtkastelentocht per rij-
wiel onder deskundige leiding. Vertrek 13.30 uur
vanaf Kerkplein. De kosten bedragen f l,- p.p.
beneden l jaar 50 cent. Te beginnen 21 juni,
laatste tocht 30 aug. Bij de plaatselijke rijwiel-
handelaren zijn rijwielen te huur. Barink tel. 1274
Kuypers tel. 1393, Tragter tel. 1256.

Donderdag 22 juni: Concert in de muziektent nabij
NS station aanvang 7.30 uur. Bij slecht weer in
het Nutsgebouw, door de Muziekvereniging 'Con-
cordia' uit Vorden en de Muziekvereniging 'Kunst
aan het Volk' uit Velp, en 't Vordens Dameskoor.

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Schildersbedrijf van der Wal b.v.

TAPIJT
kamerbreed tapijt - 400 cm breed

VV Met foam onderlaag
(maakt ondertapijt overbodig)

VV Verschillende kleuren

VV Kant en klaar gelegd

Bijzonder lage prijs per meter

f69,-
Tapijt-in :

STICHTING

MUZIEKSCHOOL

ZUTPHEN
Direkteur:

Piet Westerhoud

Aanmelding
V4N NIEUWE LEERLINGEN

zo spoedi
(gaarne v

ogelijk
l augustus)

Prospectus en aanmeldings-
formulieren worden op aanvraag
toegezonden

Administratie:

Zaadmarkt 102 te Zutphcn, telefoon 05750-5850
's middags van 2 tot 5 uur

SPAAR
MET MEER PROFIJT

SPAAR BIJ DE
RAIFFEISENBANK!

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

VOOR UW VAKANTIE
OM MEE TE NEMEN!

Fijn gemakkelijk

handwerk/e
om te borduren

Extra kousen, panty's of
sokken

Lange dames panfa/ons

Parap/uie
kan ook noodzakelijk zijn !

Wol
om een gezellig breiwerkje te hebben

Mooie baddoek
met 'Kasteel Vorden'

zonnig jurkje

r.n nog veel meer artikelen

Komt u rustig kijken. Zie etalages !

H.LUTH
Nieuwstad 4 - Vorden

Telefoon 05752-1396

Zolang de voorraad strekt

KfNDERDRIEWtELERS

voor slechts f 13,95

Koorsolman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

TOUWTREK-

KAMPIOENSCHAPPEN VAN

VORDEN

op 12 en 26 juli

achter voormalig café De /on

Opgaaf bij H Brummelman, tel. 6713
en sigarenmag. Eyerkamp tel. 1386

De ploeg bestaat uit 6 personen
hiervan mogen 2 touwtrekkers zijn

OPBOUWSERVIEZEN

GERO CASSETTES

ruime keus

GEBR.

J BARENDSEN
Zutphenseweg - Telefoon 05752-1261

Voor

badpakken
bikini 's
zwemslips
enz.

Is uw adres:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij u
kennis van de geboorte van
ons dochtertje
ESTHER DORALIE
Wij noemen haar ESTHEK
J. Oosterink
B. C. Oosterink-

Weustenenk
Vorden, 19 juni 1972
Het Gulik 15

Te koop: g.o.h.
Volkswagen bij
A. Woltering, Burg.
Galléestr. 18 tel. 05752-1746

Allen die de dag van ons
40-jarig huwelijksfeest door
de vele felicitaties, bloemen
en kadoos tot een onver-
getelijke dag hebben ge-
maakt, betuigen wij onze
hartelijke dank.
H. Eggink
H. J. Eggink-Beeftink
Vorden, juni 1972
Het Jebbink 44

Af te halen: jonge hondjes
ratten en mollenvangers
Korenblik
Baakseweg 14, Vorden

Te koop: ^oed onderhouden
houten k ;ppehok, groot
24x5 m. vooroorlogse
kwaliteit en l klein houten
hok bij W. Jansen,
Burg. Galléestraat 59,
Vorden

VOOR4LUW

40**
^P Vl FDIMGKLEDING

Wapen, en sporthandel

MARTENS
Zutphenseweg - Vorden

Te koop: meisjes sportfiets
H. Kettelerij, tel. 1508
Zutphensew 54, Vorden

Wegens vertrek naar De
Wehme te koop aangeboden
] kolenconvector, l was-
machine, stoelen enz.
H. Klarenbeek-Plant
Ruur'.oseweg 36

Nog ruim voorradig
alle soorten éénjarige
bloem- «MI pcrkplantcn
en koolplantvu

Deze week extra
•'.-iibieding van sn i jb loo i ïH ' i i

Diii/cndschoon
f 1,50 per bos

Van ouds bekend adres

Fa Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 54, Vorden



Donderdag 22 juni 1972

Tweede blad Contact
33e jaargang no. 12

Wie kent Vorden nog op deze manier ?
Wij kregen de beschikking over enige zeer bijzondere
foto's, welke wij u niet wilden onthouden. De repro-
duktie foto's werden gemaakt door de heer R. Sehmitz,

De Haar 20 te Vorden.
Indien mogelyk zullen wij trachten in de toekomst re-
gelmatig zulke 'oude' foto's te plaatsen.

Hotel 't Wapen van Vorden omstreeks 1912. Het rech-ter gedeelte was het café, links de woonkamer.

Hier een kijkje in de Dorpsstraat omstreeks 1897. De
woning geheel rechts op de foto is de oude bakkerij van
Schuppers (thans van Groningen). De man links op de
foto is Koos Ensink van Het Wapen van Gelderland.

De man rechts is Steenman. Een van de 3 kinderen is
de wed. Emsbroek (Empo). De koepeltjes stonden in
de overtuin van hotel Ensink.
(Thans hotel Bakker).

Touwtrekken
HEURE BORCULO WINT EIGEN
rOURNOOI IN BARCHEM !

De touwtrekploegen uit de 640 A, B en C klasse die
bijna een maand rust hebben gehad, zijn zondagmiddag
vol frisse moed begonnen aan de 2e kompetitiehelft.
Heure uit Borculo had ditmaal de organisatie in handen
en had zichzelf zo goed voorbereid, dat het alle teams
in de B klasse achter zich liet. Het tournooi werd ge-
houden op de camping De Heksenlaak te Zwiep.

Vorden onoverwinnelijk

Het 8-tal van Vorden bewees in de A klasse z'n grote
klasse door zelfs Bekveld over de streep te trekken. In
de eindrangschikking hebben zij een fikse voorsprong
opgebouwd. Zieuwent begint nu zelfs Bekveld te be-
dreigen en wist Bruil es. dichter te naderen. Holten
werd goede derde en Noordijk 4e; Enter sluit de rij
met slechts 5 punten.

Goede vorm van Heure

In de B klasse rekende Heure al direkt af met de grote
rivaal Bathmen, de ploeg die tot nu toe alles won. Dit
leverde Heure de eerste plaats op.

Jong Gelre Eibergen in topkonditie

Vanaf het begin der kompetitie is het Eibergse Jong
Gelre team, dat deelneemt in de C klasse, in topvorm.
Vorden moest als eeuwige 2e opnieuw het hoofd buigen.
Houvast uit Nettelhorst weerde zich goed en werd 3e,
met Bathmen 4e. Jammer dat Thor uit Doesburg en ook
Enter in de C klasse verstek lieten gaan. Mede doordat
Achilles uit Arnhem in de A klasse en de Beltrumse
Bizons in de Bklasse niet opkwamen, kon men om
4 uur de eindbalans opmaken.

De eindstanden werden:
«

A klasse: 1. Vorden 18 punten, 2. Zieuwent 13, 3 Bek-
veld 12, 4. Holten 8, 5. Noordijk Neede 7 en 6. Enter
met 5 punten.

B klasse: 1. Heure 17 punten, 2. Bathmen 15, 3. Ooster-
wijk uit Zelhem en Buurse uit Haaksbergen beide met
10, 4 DVO uit Hengelo G 8, 5. Velswijk met 3 punten.

C klasse: 1. Jong Gelre 15 punten, 2. Vorden 12, 3. Hou-
vast Nettelhorst 9 en 4. Bathmen met 6 punten.

De stand in de bondskompetitie na 5 tournooien:

A klasse: 1. Vorden 85 punten, 2. Bekveld 64, 3. Zieu-
went 62, 4. Holten 39, 5. Noordijk uit Neede met 26,
6. Enter met 23 en 7. Achilles uit Arnhem met 3 pnt.

B klasse: 1. Bathmen 79 punten, 2. Heure 73, 3. Ooster-
wijk Zelhem 43, 4. DVO Hengelo 37, 5. Velswijk Zelhem
32, 6 Buurse Haaksbergen 26 en 7. Bizons met 11 punt.

C klasse: 1. Jong Gelre Eibergen 73 punten, 2. Vorden
62, 3. Houvast Nettelhorst 30, 4. Bathmen 22, 5. Enter
met 14 en 6. Thor Doesburg met O punten.

Damrubriek
Ofschoon oud-wereldkampioen Roozenburg niet meer
strijdt om de wereldtitel, levert hij nog steeds opmer-
kelijke prestaties. In z'n eigen spelsoort (de Roozenburg
aanval) versloeg hij de internationaal meester Wim van
der Sluis met een geweldige slagzet (zie diagram).

Van der Sluis had als laatste zet 12-18 gespeeld, waar-
op volgde 34-30, 25x23, 28x19, 20x29, 31-27, 13x24, 38-33
29x38, 37-31, 26x28, 45x5, 21x32, 5x41.

zwart

wit

Ons nieuwe damprobleem:
Wit 3 schijven op 10, 34 en 35.
Zwart 2 schijven op 25 en 32. Wit speelt en wint.

De oplossing van ons vorige probleem:
Wit schijven op 12, 37 en dammen op l en 27.
Zwart schijven op 26, 28 en 33 en dam op 10.
Wit 37-31, 27-13 en Zwart 26x37.
En bij de volgende zet wint wit door de dam 13 en schijf
12 te geven.

Een goede oplossing werd alleen ontvangen van de 12-
jarige Jan Masselink. Bravo !

Voetbal
EGVV l - Ratti l 2-3
In de eerste helft nam Ratti (zaterdag) tegen deze
2e klasser een 3-0 voorsprong. Dijkman kon gemak-
kelijk scoren toen de keeper van EGVV een foutje
maakte 0-1. Na 20 minuten was het weer raak toen
H. Jansen de bal laag en hard inschoot 0-2. Reindsen
bracht de stand op 0-3 waarna het rust was.
Na rust kwam EGVV goed opzetten en werd het 3-1
en 3-2 doch verder liet de Ratti defensie het niet ko-
men met als uitblinker spil Bluemink.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

Gezinsdienst in de kapel Wildenborch
Zondag 25 juni zal in de kapel in de Wildenborch weer
een Gezinsdienst gehouden worden. Ook de kinderen
van de zondagsschool Wildenborch en Medler worden
voor deze dienst hartelijk uitgenodigd.
Het is voor de zondagsscholen de sluitingsdienst voor
de zomervakantie. Groot en klein, oud en jong is in de
kapel zeer welkom. Leerlingen van de Medler-school
zingen een aantal liederen, soms ook samen met de
gemeente, onder leiding van mevrouw Hazekamp Aal-
poel. Er zal in deze dienst veel gezongen en weinig
(kort) gesproken worden. Liturgieën worden gesten-
cild. Deze dienst die om 10 uur begint, zal geleid wor-
den door ds Krajenbrink. (Zie advertentie).

AGENDA
15 juni Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum

17 juni Vissen jeugdleden De Snoekbaars
17, 24 en 25 juni

Jeugdtournooi w Vorden
18 juni Zangdienst Herv. Kerk Vorden
22 juni Uitvoering van Concord;a, Vordens

Dameskoor en Kunst a.h. Volk

24 juni Bal voor gehuwden zaal Eykelkamp
28 juni Vissen De Snoekbaars

l juli Oriënteringswandeling Kranenburgs
Belang

8 juli Jeugd soos Filmavond
22 juli V ss-Jii De Snoekbaars

12 aug. V ssen Dd^p»
3 sept. GckombJnecrde viswedstrijd Air.ion, La-

ren, Vorden
10 sept. Onderlinge viswedstrijd ring / '"tphen
7 okt. Vissen De Snoekbaars

Uitstapje
Schoolkinderen maakten trektocht
De kinderen van de OL school dorp hebben een i-daagse
trektocht per fiets gemaakt naar Ernst. Via Teuge en
Vaassen werd kasteel Cannenburg te Vaassen bezocht.
De 2e dag werd door de bossen om Vierhouten gecrosst
met een bezoek aan het Diorama. Op de teiugweg werd
pootje gebaad in de Zandenplas.
De 3e dag trok men naar Berg en Bos bij Apeldoorn
waar de uitkijktoren 'veel bekijks' had en de trimbaan
de pas geopende Apenhal was ook erg in trek.
Op de 4e dag ging men via Teuge naar huis terug, waar
het reklamevliegen bij Teuge nog eens goed werd be-
keken. Tegen 5 uur werden de kinderen door hun
ouders op het Marktplein verwelkomd en was het einde
gekomen van een zeer leuk uitstapje.

Uitvoering
Donderdagavond wordt in de muziektent een concert
gegeven dat wordt seerd door het Vordens Da-
meskoor. Behalve dit koor wordt aan deze uitvoering
ook medewerking verleend door de muziekverenigingen
'Concordia' uit Vor rU• : • en Kunst aan het Volk' uit Velp.
Bij slecht weer wordt cle u t voering gehouden in het
Jeugdcentrum. De aanvang is 19.30 uur.

Gemeentenieuws
Voor de raadsvergadering is a.d. orde:

1. Opening, 2. Vaststelling notulen openbare raadsver-
gadering van 16 mei 1972, 3. Ingekomen stukken,
4. Aanvulling 4e wijziging van de 'Salaris- en Loonver-
ordening 1970', 5. Vaststelling 'bezoldigings verordening
1971', 6. Vaststelling Ie, 2e en 3e wijziging 'Bezoldi-
gingsverordenimr 1971', 7. 'Trend-uitkering 1971-1972'
aan het gemeentepersoneel, 8. Vaststelling vergoeding
vakonderwijs over 1971 t.b.v. de Ver. van Chr. Nat.
Schoolonderwijs op het Hoge, 9-11. Verkoop achterter-
reinen aan de Van Vol'enhovenlaan, 12. Wijziging van
de rechtspositieregelingen en vaststelling 'overleg ver-
ordenmg', 13 . Wijzigiiv ieen ambtenaren i °
ment, 14. Garantie ^eldlonlng streokdierentehuis, 15.
( J e n i . snbvdio rest. "rderij 'de Baank', '6. Wij-
ziging gem. Bouwveron!»- i i r i ' . 17. Verekersmaatrege-
len MI l iet dor]), 1 V. S t ' r h t ' i uv openbare b'bl'otheek en

".!, 19. Wijzig m; aa lshe-- . Iui t dd. 16 mei' 1972 nr.
• > t i e hypo' , , - ldU ti n •;, 2-';. Aanleg

ple'n met parkeerhavens rn trottoirs n plan Zud, 21.
Wijz

Willem Al'vcande
1. Verkoop bouwterrein aan

' i i :i;m de heer G. P. < Zutphen,
24. Onttrekking aan reserve art. 21" W in inc; besluit,
25. Restauratie s>cm.molen, 26. Be^r;>t 'm'sw' iz i .yi!
.11. l 'ondvraug en 28. Sluiting.

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

Bericht aan:

„De Panne"
BK 46a, Holten

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

ALJLE KLEUREN
AUTOLAK
(plm. 14000 kleuren)
ook In kleine verpak-
king.

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

SLIJTERIJ
M
l
T

EXTRA AANBIEDING

KERSENBRANDEWIJN

en
BESSENGENEVER

f 6,95 per liter

Voor de vrouw
door Morfine

Het
strijkijzer
is op de
vlucht

Wanneer wij vrouwen een historische roman lezen, iets
waar de vrouw blijkens een landelijke enquête nogal
voorkeur vertoont, zijn wij vaak geimponeerd door de
rijkdom en de luxe van vroegere vorstenhuizen.
Maar wist u, dat die rijkdom en vooral die luxe maar
uiterst betrekkelijk waren? In Napoleons tijd hadden
de vrouwen in die dure paleizen geen douches, geen
geisers, geen afwasmachines, geen spuitbussen met
geurtjes om onze kleren op te frissen, geen radio en
geen TV.

Een werkelijke vergelijking met de rijke burgervrouw
uit de 17e of 18e eeuw leert dat de gewone huisvrouw
uit onze eeuw, met haar vergeleken, steenrijk is en
in de luxe baadt.
Daarbij neemt onze luxe voortdurend toe. Er gaat wel-
haast geen dag voorbij of de industrie levert ons kleine
en grote uitvindingen die het leven veraangenamen of
vereenvoudigen.

HET STRIJKIJZER WERKELOOS?
Bedenken we even dat we tegenwoordig het strijkijzer
nog maar nauwelijks hanteren om van 'stijfsel' nog
maar niet te reppen. We maken ons sterk, dat onze
jonge lezeressen niet eens meer weten wat stijfsel is!
Zo kreeg ik net weer kennis van het nieuwe 'gezelig-
heids tafelkleed' Viledan. Een 100% nylon kleed dat in-
een kwartiertje schoon en droog is, als u het even in
een lauw sopje hebt gestopt.

Het lijkt me een ideaal kleed voor de komende zomer-
tijd op uw tuintafel of in tent of caravan. Het is nl.
ijzersterk, kleurecht en rafelvrij ook na honderden
keren wassen.
Als enthousiast caravanner weet ik hoe plezierig een
fleurig kleed op de campingtafel staat en daarom lijkt
me dit Viledan kleed ideaal!
En, om even op die rijkdom van vroeger terug te
komen, wisten ze in die tijd van een caravan?

Martine



"CONCORDIA"
Hengelo (GId)

Zondag 25 juni

HAMELAND
COMBO

3 bars vol

gezelligheid

SOLEX ƒ 399,-
Ook deze punten zullen u interesseren,
zelfs als u geen technische knobbel hebt !

Veilige lage zit: u kunt altijd met
uw voeten bij de grond
Heerlijk 1-veers zweef zadel v;
ieder schokje op
Eenvoudig te starten. Doet 't altijd
en onmiddellijk. Ook hartje winter.
Volautomatische koppeling voor weg-
rijden zonder aantrappen -

SOLEX KROON-DEALER

TRAGTER
Zutphensewog 95 - Vorden . Telefoon 1256

!-!!•:Kï'T1 ZE VOrTR TT IN VOORRAAD !

Technisch Installatieburo

van Wessel n.v.
voor aanleg Centrale Verwarming

Luchtvervvarming

/wenibad-installaürs

Airconditioning

Banninkstraat 21, Hengelo G
Telefoon 05753-1807

na 1700 uur: 08343- 516
08340-30395
08345- 595

Tevens vragen wij:

LEERLING
EN HULPMONTEURS

(voor 5-plussers mogelijkheid Rijkssubsidie)

O
Cü

oo

0>
O)

•
INTERNATIONALE
MEUBELSHOW

UW KOSTELIJKE MEUBELS BIJ
VOORBEELD: HOEKBANKSTEL

WINKELPRIJS f 995,-; RECHTSTREEKS BIJ NUY f 595,

Met de grootste collectie garantie meubelen uit 5 landen

HONDERDEN GULDENS GOEDKOPER
'S-HEERENBERG
VOORMALIGE MANEGE TE LÉNGEL

TELEFOON O 8345-332

Openingstijden:

Dagelijks 8.30-18.00 uur
Vrijdags 8.30- M-OOW
Zaterdags 8.30-18.00 uur

wel k® VOOR UW
TUIN
HEBBEN WIJ

Alle soorten tuinslang tegen speciale
prijs

Alle soorten tuingereedschap

Diverse soorten tuinsproeiers

Grote en kleine tuinbloempotten

Hand- en motor gazonmaaiers

Gazongraszaad

T ui n mest
zoals bv. koe- en kippenmest in korrel-
vorm

Komt u eens kennismaken met onze
WELKOOP/L4NDBOUWWJNKELS

„DE GRAAFSCHAP"
afdeling Welkoop-landbouwwinkel

Hengelo G - Linde - Ruurlo - Vorden

NEDAP
TOELEVERINGSINDUSTRIE
Productontwikkeling en fabricage van
electrotechnische en fijnmechanische apparatuur.
In ons bedrijf in Hengelo (Gld.) zijn nog steeds functies vacant voor NIET technisch
geschoolde medewerkers. Deze nog „open" plaatsen zien wij graag bezet door

IwlEISJES. die handig en nauwkeurig zijn
en de wil hebben om te werken.

Momentee! zijn reeds meer dan 40 meisjes in onze ateliers werkzaam. Zij kunnen u
vertellen dat het werk uitermate geschikt is voor vrouwenhanden.
Ongetwijfeld hebt u vragen over de verdiensten, de sociale voorwaarden, de werk-
sfeer, etc. Kom dan gerust vrijblijvend even praten of bel ons onder no. 05753-1900
voor een afspraak, eventueel bij u thuis. U kunt ook 's avonds terecht bij onze perso-
neelschef, de heer Rootinck, telefonisch te bereiken onder no. 05440-2285.

1̂1 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek

<HDQe> NEDAP - HENGELO (Gld)
Ruurloseweg 22

Te koop:
stalmatten, stalroosters,
zaadeggen, paardetuig,
zelfdrinkers, bascule met
gewichten bij
J. A. H. WAARLE
Beatrixlaan l, Hengelo Gld

Te koop: goed onderhouden
Opel Kadett bouwjaar '64
Prijs f 495,-
Joh. Bakker
Molenweg 4, Vorden

Te koop: alle soorten kool-,
knolraap- en slaplanten bij
D. Klein Geltink
Schuttestraat l, Vorden

Te koop: Hamster in een
kooitje bij
H. Böhmer,
Almenseweg 51, \orden

Damesvoetbal
Ratti l - Pax l 0-2
Het damesteam van Ratti dat komende bondskompe-
titie zal meedoen, bleek in de oefenwedstrijd behoorlijk
wat in de benen te hebben. Riek Peters-Horstink en
Ria en Gerda Roelvink kwamen keer op keer voor
de Pax veste, die de soms overrompelende akties van
Ratti voorlopig nog baas kon. Ook Mieke van Kesteren
en Wilma Thuis probeerden met met lange ballen de
keepster van Pax tot kapitulatie te dwingen, docH

steeds zat er wat tussen! Na 10 minuten kreeg Ratti
een panalty wegens hands toegewezen (de back ving
de bal echter met de borst op) maar enfin, Riek Peters
Horstink schoot de bal keihard tegen de lat.

Trees Berendsen kon even later voor het dor!
Ratti niet met de bal weg en schoot in eigen doel 0-1.

Na rust smeet Ratti alles in de aanval doch de Pax-
defensie weerde zich goed. Geleidelijk kwam Pax op-
zetten en het was dan ook niet verwonderlijk, dat men
na eerst een panalty te hebben gemist, toch op 0-2
kwam. Hierna floot de goedleidende Bekker af. Vele
supporters woonden de match bij!

Wapen, en sporthandel

MARTENS
Zutphenseweg - Vorden

Verhuur
gelegenheidskledlng voor
heren, in zwart en gTÏJ8

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


