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Prins Bernhard
wordt 62 jaar

Vrijdag 29 juni zal z.k.h. prins Bernhard zijn
62e verjaardag vieren. Het is al weer bijna 37
jaar geleden dat de jonge prins Bernhard Leo-
pold Frederik Everhardus Julius Coert Karel
Godfried Pieter van Lippe Biesterfeld, als ver-
loofde van haar dochter prinses Juliana, door
koningin Wilhelmina via de radio aan het volk
werd voorgesteld.
Op (S januari 1937 werd hem hij K.B. de titel
. .p r ins der Nederlanden" verleend en een dag
later werd het huwelijk ingezegend.
Tijdens de oorlogsjaren gaf de prins al dadelijk
b l i j k van zijn grote kapaciteiten door een we-
zenlijk aandeel te leveren in de rekonstruktie
van het Nederlandse leger. Vanuit Londen de-
monstreerde hij een ongelooflijke betrokken-
heid met het Nederlandse volk. Het duurde
daarom nie t lang, of hij werd benoemd tot be-
velhebber van de Nederlandse strijdkrachten.
In de loop der jaren werd hem door tal van
un ive r s i t e i t en een ere-doctoraat verleend. En
wel in verschillende wetenschappen: rechtsgc-
lec rdhe id , ekonomische- en technische weten-
schappen. Tevens is hij drager van tal van Ne-
der landse en buitenlandse ridderorden.
Befaamd is hij om zijn voorzitterschap van de
zgn. Bilderberg-meetings, die tot doel hebben

e internationale verstandhouding te verbete-
ren. Geliefd is hij om zijn voorzitterschap van
het World L i f e Fund, waaruit zijn grote betrok-
kenheid blijkt met de natuur. Hij zet zich vol-
ledig in om de mensheid het besef bij te bren-
gen dat het mi l ieu en daardoor een groot ge-
deelte van de in het wild levende dieren met
de ondergang wordt bedreigd. De bemoeienis
van de p r ins zowel met het lot van het dier als
met de mens in het algemeen, of dit nu op eko-
nomisch. sociaal of kultureel gebied is, maken
hem tot de sympathieke persoonlijkheid die al-
lerwege respekt afdwingt .
De fo to toont het ver t rouwde beeld van hem
met zijn witte anjer en zijn onafscheidelijke
pijp waarvoor hij eind 1972 werd verkozen als
„pijproker van het jaar". Wij wensen hem te-
midden van zijn famj^een zeer prettige ver-
jaardag toe. ^V (Nadruk verboden.)

aan de familie Sikkens voor de algehele organisatie van
deze vierdaagse, een niet meer weg te denken sportgebeuren
in Vorden. Mevr. Sikkens mocht een boeket bloemen in ont-
vangst nemen.
Zo is ook deze Avondvierdaagse weer een geslaagd evene-
ment geworden, waarbij slechts vijftien wandelaars de finish
nie t haalden.

Geslaagd
In Doctinchem slaagden aan het Ludgercollege voor Havo E
onze plaatsgenoten Hans Gerritsen en Henk Hummelink
Te Brummen slaagde onze plaatsgenote mej. M. Gal voor
het diploma gczinsverzorgster.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

VOOR BEROEP BEDANKT

Ds. K r a j e n b r i n k . Hervormd predikant te Vorden, heeft voor
het beroep naar de Hervormde gemeente te Oldemarkt-Paaslo
(in de classis Kampen) bedankt.
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pettcrkorps ging het hierna via de Mispelkampdijk, Het Wie-
melink, Het Kerspel, Het lebbink. De 'Boonk, Zutphenseweg,
Stationsweg, Molenweg, Insulinda^an naar het plein achter
de openbare lagere school waa^^ f i n i s h was. Behalve het
zojuist genoemde korps verleenden bij deze intocht Sophia's
Lust uit Ruurlo en de beide plaatselijke muziekverenigingen
Sursum Corda en Concordia muzikale medewerking. Langs
de route hadden zich vele Vordenaren geschaard die niets
van de intocht van de met vele bloemen gehuldigde wande-
laars wilden missen.

Avondvierdaagse
De organiserende gymnastiekvereniging Sparta heeft dit jaar
bij de Avondvierdaagse de wind wel in de zeilen gehad. Niet
vanwege het aantal deelnemers van ca 670 (beduidend min-
der dan vorig jaar en beneden de verwachtingen) maar bo-
venal vanwege de weersomstandigheden.
In al die jaren, de vierdaagse werd dit jaar voor de /.esde
keer gehouden, hebben de deelnemers zelden zo'n prach-
tig weer gehad als nu. Speciaal zaterdagmiddag bij de in-
tocht zorgde de zon voor een kleurrijk schouwspel.
Nadat de deelnemeers bij het Lekkebekje de medailles in
ontvangst hadden genomen stelden de groepen zich hier op
om de „laatste loodjes" (die toen niet meer zo zwaar ble-
ken), af te leggen. Vooraf gegaan door het Kamper Trom-

Namens gymnastiekvereniging Sparta bracht de heer A. Sik-
kens de deelnemers dank voor het welslagen van deze
Avondvierdaagse. Ook de plaatselijke EHBO, politie en zo-
juist genoemde muziekkorpsen werden in zijn dankwoord
betrokken.
Loco-burgemeester G. J. Bannink bracht op zijn beurt dank

Motorsport
De Vordense motorcoureur Jan Oosterink heeft zondag me
sukses deelgenomen aan een 500 cc motorcross te Varsseveld
De Vordenaar kwam uitstekend voor de dag en won de bei-
de manches voor Ton Karsmakcrs.
De Supportcrsclub Jan Ooster ink wil graag alle inwoners
van Vorden bedanken vuur het kopen van de loten en het
beschikbaar stellen van de verschillende prijzen. De trek-
k i n g s l i j s t e n van de ver lo t ing hangen bij de bekende adressen

Kollekte
De kollekte t.b.v. de tbc-besjAiJing in ons land, Suriname
en Zambia, uitgaande van ^pianatoria ..Sonnevanck" en
„Zonnegloren" heeft in onze gemeente opgebracht een be-
drag van ƒ 3.018.71.
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Deze week stellen we de volgende onderwerpen aan
de orde:
1. vernielingen aan beplanting op plein Zuid;
2. (nogmaals) bermbevuiling;
3. eerste vergadering van de Sportraad;
4. de procedure van artikel 19 van de Wet op de

Ruimtelijke Ordening;
5. sollicitatie voor de voorbereidingskommissie voor

het bestemmingsplan voor de bebouwde kom.

ad. 1:
VERNIELING BEPLANTING PLEIN ZUID
In plan Zuid is onlangs een plein aangelegd: de be-
strating en beplanting zijn zodanig geformeerd, dat
volgens het gemeentebestuur een fraaie aanblik is
ontworpen. Nu doet zich echter het verschijnsel voor,
dat op de verhardingen regelmatig door kinderen
balspelen worden gehouden met alle konsekwenties
van dien: de bal rolt in de beplanting en de kinderen
rennen door de beplanting heen; ten gevolge hiervan
wordt de aanplant bijzonder beschadigd.
Uiteraard is deze situatie onaanvaardbaar. Het ge-

meentebestuur doet dan ook - behalve op de kinde-
ren - met name op de ouders van de kinderen een
beroep om de kinderen het balspelen op het plein te
verbieden. Zo nodig zullen passende maatregelen
worden getroffen als de situatie niet verandert.

ad. 2:
BERMBEVUILING

Al vaak is in deze rubriek gewezen op het bevuilen
van bermen, vooral in het buitengebied; bovenal het
klandestien storten van (huis)vuil kwam toen aan de
orde. -Behalve dat deze vorm van vervuiling ongewenst
is, wordt nu ook nog gewezen op het verschijnsel dat
regelmatig grote plastic zakken worden aangetroffen,
die dienst hebben gedaan als verpakking voor (bv.)
agrarische hulpprodukten. Aangezien deze zakken niet
verteren - en dus tot in lengte van jaren kunnen blij-
ven liggen - wordt er een beroep op met name de
agrariërs gedaan om deze zakken niet te laten „rond-
slingeren". Zo nodig, zal ook tegen deze kategorie
vervuilers worden opgetreden.

ad. 3:
VERGADERING SPORTRAAD

Zoals velen van u zich zullen herinneren, hechtte de
gemeenteraad op 27 maart jl. zijn goedkeuring aan
de instelling van een gemeentelijke Sportraad.
Deze Sportraad nu vergaderde op 7 juni jl. voor het
eerst, waarbij onder meer aan de orde kwamen: de
installatie van de leden, de verkiezing van het dage-
li jks bestuur en de vaststelling van een reglement van
orde. Te uwer informatie deelt het gemeentebestuur
mede dat:
- het dagelijks bestuur van de Sportraad nu bestaat

uit wethouder J. W. M. Gerritsen en de heer W.
Bielderman (voorzitter, resp. plaatsvervangend
voorzitter van deze raad);

- de raad verder bestaat uit de heren H. van der
Linden, L. Rouwenhorst en H. Westerveld (namens
de Vordense sportverenigingen) en de heren J.
Bosch en A. Mennink (namens de gemeenteraad).

N.B. Reeds eerder werd vermeld, dat deze Sportraad
zich zal gaan bezighouden met problemen als: het
koördinerend en aktiverend optreden op het gebied
van de lichamelijke opvoeding en de sport, en de ad-
visering aan burgemeester en wethouders omtrent de
aanleg en het beheer van gemeentelijke sportakkomo-

daties en het subsidiëren van sportverenigingen en
-evenementen.

ad. 4:
DE PROCEDURE INGEVOLGE ARTIKEL 19
VAN DE WET OP DE RUIMTELIJKE
ORDENING
Dikwijls ziet u een advertentie in de krant staan,
waarin B & W verklaren van plan te zijn „met in-
achtneming van artikel 19 van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening" aan iemand vrijstelling te verlenen
van een bepaald artikel van een bestemmingsplan.
Wat houdt dit in? Wel, een bestemmingsplan geeft
precies aan wat in een bepaald gebied of op een be-
paalde plaats mag worden gedaan; als nu iemand iets
wil (bv. bouwen), dat door dat plan niet wordt toe-
gestaan, onderzoeken B & W of die wil gerechtvaar-
digd is. Zo ja, dan wordt getracht om het plan op dat
punt te veranderen: de gemeenteraad moet dan ver-
klaren dat een wijziging van het plan - bv. op een
bepaald punt - wordt voorbereid („voorbereidings-
besluit"); na dit voorbereidingsbesluit verzoeken B &
W dan aan Gedeputeerde Staten om een verklaring
van geen bezwaar inzake deze wijziging. Zoals steeds
aangegeven, kan de burger in deze procedure ook zijn
mening kenbaar maken („bezwaren indienen gedu-
rende 14 dagen").
Het is misschien leuk enkele resulaten te zien van
deze procedures uit het laatste jaar:
Supermarkt Albers, nieuwe verkaveling van bouwter-
rein in plan Zuid, hoveniersbedrijf Kettelerij, de
speeltuin in plan Boonk, de verbouwing van boerderij
tot burgerwoning, de bouw van de twecklassige school
aan de Schoolstraat, enz.

ad. 5:
SOLLICITATIE VOORBEREIDINGSKOMMISSIE

Nog steeds staat de mogelijkheid open om te sollici-
teren naar het lidmaatschap voor de kommissie ter
voorbereiding van een bestemmingsplan voor de be-
bouwde kom, en wel t/m vrijdag a.s. Mensen, die
werkelijk zijn geïnteresseerd om aktief mee te denken
met betrekking tot de ontwikkeling van de bebouwde
kom, hebben nu nog de kans om mee te doen. Be-
langstellenden worden dan ook - voor de laatste keer -
uitgenodigd te solliciteren. (Bij een eventueel groot
aantal meldingen zal uiteraard een selektie moeten
plaatsvinden.)

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

8.30 uur ds. Krajenbrink
K ) . ( M ) uur ds. Onstein (Lochem) Jeugddienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

9.30 uur ds. J. W. Kuhlemeier
19.00 uur ds. A. J. G. Dronkert van Geesteren-Gelselaar

R.K. KERK VORDEN

zaterdagavond 17.00 uur jongerendienst, thema: „Met har-
telijke groeten"; zondag 10.00 uur (crèche); door de week
woensdag om 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG

zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 8.00 uur en 10.00
uur Eucharistieviering voor de 6e klassers, thema „Ready
take off"; door de week dinsdag en donderdag om 8.00 uur;
woensdag om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon 05752-1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30
en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts
van 9.00 tot 9.15 uur.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur
en de week daarna van 19.00 uur tot 7.00 uur
dokter J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566 .

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

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

MAATSCHAPPELIJK WERK
kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1662
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsis-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129;
donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Gld.
kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., ttl. (05753) 1406.
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.
Hoofdleidster: zuster Leer. Spreekuur leidsters: gezinsver-
zorging mej. H. M. Lenselink; bejaardenhulp mevr. A.
Swart-Peereboom; maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 9.30 uur konsistoriekamer Gereformeerde kerk
Vorden, telefoon (05752) 2129

BEGRAFENISDIENST
Verzoeke wegens vakantie tot 16 juli bij sterfgevallen te bel-
len: Zutphen 05750-2931. Rouwgoed afhalen bij J. Lenselink
Kerkhoflaan

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het poli-
tieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Eijerkamp,
telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Has-
sink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Marocsja, dochter van G. J. M. Wolbers en
M. G. M. Leushuis; Johan Hendrik, zoon van J. H. ten Els-
hof en H. H. Lijftogt.
ONDERTROUWD: B. Makkink en J. Beumer; J. M. Vrug-
gink en G. Smit.
GEHUWD: J. W. A. Tiessink en A. J. Nijenhuis; T. B. J.
Taken en D. H. Wonnink; H. Brunsveld en D. E. Kuenen;
H. Groot Roessink en G. J. Haverkamp; R. J. P. Luth en
J. Th. Böhmcr.
OVERLEDEN: (i. Oortgiesen, 77 jaar, echtgenoot van J. B.
Wcsselink.

SOLfl
- Z I L V E R W I T E D E L STAAL.

KOERSELMAN CASSETTES

j



liter
dessert ijs
ANDERS BETAALT U l «O V

vlees en vleeswaren

ALPENSNITZELS

3 stuks

PAPRIKA SNITZELS
3 stuks

RUNDERSTOOF-

LAPPEN 500 gram ...

MALSE RIBLAPPEN
500 gram

FRICANDEAU van de

ham 500 gram

H AM LAPPEN
500 gram

WIENER SNITZELS
100 gram

Hele Amsterdamse Leverworst 98

150 gram Palingworst 89

150 gram Snijworst 98

150 gram Boerenmetworst 98

100 gram Gekookte Lever 89

150 gram Gekookte Ham 129

SLIJTERIJ

JAMAICA RH U M 1095
+ Een fles Cola GRATIS !

l liter Legner

JONGE GEN E VER ...

l fles dubbele likeur

PARFAIT AMOUR

uw

set 4 bekers
jaffadrink
ZONDER PRIK
ANDERS BETAALT U

groente en f ruit

HOLLANDSE

BLOEMKOOL per stuk

BLANKE CHAM-

PIGNONS 250 gram...

PANKLARE SPI

KOOL 500 gr. v. slech

MALSE TUINB<0EN
Per kg

KRIEL AARDAPPELEN
per kg

HOLL. AARDBEIEN
500 gram

diepvriesprodukten

CHIPOLATA
PUDDING
4 persoons

geen 195 maar

GROOT PAK

600 gram
SPINAZIE

unox
aspergesoep
4-BORDENBLIK
NORMAAL BETAALT U

GEBAK

VAN DE WEEK

Geweldig lekker!

Spijsbroodjes

per pak ,

Verkade San Fran-

cisco, nu per pak

Pak a 6 stuks

Aardbeien Pencee's .

geen 98

maar nu

Voor alledaags gebruik!

JOZO ZOUT
bij' ons altijd . . f 5

Hero vruchten-

limonade literfles

B 3 A p pel sa p

van 128 voor

Doos a 12 Euro flessen

Classe Royal Bier

nu 595

PLANTEN BOL

voor maar

KOFFER ALL
ZEEPPOEDER
geen 8,20 of 7,20 maar nu

f6,50
Zak a 9 stuks

Pindakoeken

Groot pak

Brabantwafels nu

Van Delft
Biskwie 2 pak

Koop ze nu!
After Eight nu

Gevulde koeken
6 stuks

WK cake koek

van 142 nu

K&G koffie snelfilter-

maJing 250 gram nu ...

Silvo witte peper

van 124 nu

Franse of grove mos-

terd in bierpul nu

Azet augurkjes

van 127 voor

Geurts 3/4 literpot

appelmoes nu van 95 voor

Dreft E 2 pak van 196

voor 179, bij ons

Grote pot abrikozen

169 nu

Moselblumchen 'n ver-

rukkelijke landwijn nu

Onze bekende Tonner

sherry 3 flessen

VAN DE

Juweelbakker
Rozijnenbollen

nu

Minipuntjes

zak vol

Krentebollen

zak vol

Heerlijke vruchtensnit
geen 269 maar

Gesneden wit of
bruin brood

ALBERS SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



INDERDAAD....
het grote openingsfeest
bij Albers supermarkt
blijft voorlopig nog

doorgaan. Kijkt u maar..,

Ja, kijkt u vooral goed! Ter gelegenheid van de opening van
onze ruime, moderne supermarkt hebben w^j een serie bijzon-
der aantrekkelijke aanbiedingen voor u opgesteld. Ze zijn er
voor u, profiteer ervan! Maar... iets heel bijzonders is toch
wel onze speciale super-traktatie. Hieronder leest u er alles
over!

albers
su pertra ktatie

Wij trakteren u op een zondags gas 11 m u i l . . . . bij u thuis.
Dat gaat zo. Nog één week t.m. woensdag 4 juli kunt u uw
kassabonnen bewaren. Besteedt u in die tijd nog voor ten-
minste f 300,. dan staat een prachtige feestdis voor u klaar
Zomaar gratis mee te nemen!

dit is de inhoud van uw

rontbijt
rol Bolletje eierbeschuit
pot extra fijne Betuwe jam

Ikoffie-tijd
pak geurige Van Nelle Supra
koffie, pak verrukkelijke
Nobo sprits

)diner - vooraf
voor garnalen-cocktail:
pot Devos Lemmens
cocktailsaus
blik garnalen
blik Unox groentesoep

^hoofdgerecht
botermalse Pingo kip
kilopak Patates frites
blik Jonker Fris appelmoes

^wijn
fles Siebrand Grand vin Rosé

^nagerecht
eindeloos lekkere ijstaart

Dat lijkt ons toch wel de moeite waard uw
kassa-bonnen heel goed te bewaren!
Veel spaarplezier en voor straks: eet smake-
lijk.

Met grote vreugde geven
wij kennis van de
geboorte van ons zoontje
en broertje
Johan Hendrik (HANS)
J. H. ten Elshof
H. H. ten Elshof-Lijftogt
Ina - Elly
Vorden, 21 juni 1973
Geurkenweg 2

Bij deze willen wij iedereen
hartelijk danken voor de
vele kadoos, bloemen en
felicitaties die wij bij ons
huwelijk hebben ontvangen

Jan en Minie Gotink
Vorden, juni 1973
Branden borchweg l

Voor de vele felicitaties,
bloemen en kadoos ter
gelegenheid van ons huwe-
lijk ontvangen, betuigen wij
allen onze hartelijke dank
Ben Siebelink
Joke Siebelink-Schoenaker
Vorden, juni 1973
Schoneveldsdijk l

Hierbij danken wij allen
voor de vele felicitaties,
bloemen en kadoos ter
gelegenheid van ons
huwelijk ontvangen
Bas en Anja Ooiik
Vorden, juni 1973
Het Kerspel 10

Wij willen langs deze weg
allen hartelijk danken voor
de felicitaties, kadoos en
bloemen die wij mochten
ontvangen ter gelegenheid
van ons 40-jarig huwelijk
Fam. G. J. Reintjes
M. E. Reintjes-Schutten
Vorden, juni 1973
Mosselseweg 16

Autospuitbussen
geen 8,50 nu f 5,-
Schildersbedrijf

J. M. UITERWEERD
Vorden

Te koop 2e hands bromfiets
Zundapp (voetversnelling)
of 2e hands bromfiets
Binetta
B. Schoenaker Ruurlosew 41

Te koop raskonijnen
(blauw en zwart zilvervos)
Smeitink . Hengelo Gld
Kastanjelaan 11

raagd per l september
een oppas op donderdag
van 16.30 tot 18.30 uur
Mevrouw Das - Tel. 1807
De Horsterkamp 5 Vorden

anti e
van 2 t.m. 16 juli
Bakkerij

Hoornenborg
Tel. 1303
P.S. a.s. zaterdag om 3 uur
gesloten!

Te koop campinggasstel
Bolink
Prins Bernhardweg 2

Te koop
jonge herders f 50 per stuk
B. Wiltink - Tel. 6748
Schoolhuisweg 2

Te koop wegens aanschaf
grotere een Esta diepvries
inhoud 200 liter 2 jr gebr.
Wagenvoort - Vorden
Kruisdijk l Tel. 1798

Autorijles ?
VAMOR rijschool

BULTMAN
Tel. 05752-1753 - Vorden

Te koop rb. koe met 17 liter
melk of rb. nieuwmelkte
vaars bij G. van Ark
Wildenborch Tel. 6651

Te koop goede
konsumptieaardappelen
Tel. 05752-1978

De Nuts Babysit-
centrale is gesloten
van 30 juni
t.m 11 augustus

Gevraagd: hulp in de
huishouding
Mevrouw Dostal Tel. 6691
Onsteinseweg 20

Te koop 2 kolenhaarden
Davonette met thermostaat
nootjes 5 bij G. J. te Bokkel
Beunkstege l Vorden
Tel. 05753-7254

U kunt bij ons
terecht voor:

REPARATIE
ONDERHOUD
CARROSSERIE
SPUITWERK

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

GARAGE KURZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Galléestr.

JOHAN AARTSEN
en
MARIJKE RIBBERS

trouwen op vrijdag 29 juni 1973
Burgerlijk huwelijk om 14.30 uur op het ge-
meentehuis te Vorden

15.00 uur inzegening van het huwelijk in de
Hervormde Kerk te Vorden door de weieer-
waarde heer ds J. C. Krajenbrink

Vorden, juni 1973
Stationsweg 12-Onsteinseweg 6

Receptie van 17.00-19.00 uur in 't Wapen van
't Medler, Ruurloseweg te Vorden

HENK DEKKERS
en
W1LMA VELHORST

gaan trouwen op 5 juli 1973, om 13.30 uur op
het gemeentehuis te Vorden

De weieerwaarde heer
Ds J. C. Krajenbrink zal ons huwelijk inze-
genen om 14.00 uur in de Ned. Herv. Kerk
te Vorden

Vorden, juni 1973
Zutphenseweg 50-Raadhuisstraat 32
Toekomstig adres: Pinkerbergerweg 7, Velp

De woningkommissie
zal in de maand juli

geen zitting
houden.

De eerstvolgende zitting zal zijn op

6 augustus 1973

WONINGBOUWVERENIGING

Thuis Best
Technische Dienst: Het Gulik l, Vorden
Telefoon 05752-1494
Administratie: Kerkekamp 23, Hengelo Gld.
Telefoon 05753-1460

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot 17.30
uur in zaal Concordia te Hengelo Gld

Inplaats van kaarten

Op dinsdag 3 juli a.s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkind ons 25-jarig huwelijks-
feest te vieren

H. MEENINK
en
R. G. MEENINK-VAN NECK

Receptie van 16.00 ot 17.30 uur in hotel
Bakker te Vorden

Vorden, juni 1973
Dorpsstraat 28

Heden is onverwacht van ons heengegaan onze
geliefde man, vader, 4lb en oom

GERRIT OORTGIESEN

in de leeftijd van bijna 78 jaar

J. B_ Oortgiesen-Wesselink

H. G. Oortgiesen-Eggink

Janny
Henk

Spanje (Tormolinos):
J. W. Wesselink

Vorden, 25 juni 1973
Ruurloseweg 113

De teraardbestelling zal plaatsvinden op vrijdag
29 juni des namiddags om 13.00 uur op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden

Heden behaagde het de Here onverwachts uit
onze familiekring weg te nemen

GERRIT OORTGIESEN
echtgenoot van J. B. Wesselink

in de ouderdom van bijna 78 jaren

Vorden: fam. H. Eggink

Zelhem: fam. G. Berendsen

Vorden, 25 juni 1973

BOUWVAKVAKANTIE

van 29 juni tot 13 juli

Loodgietersbedrijf

Wiltink
Het Hoge 26 - Tel. 1656

Landelijk erkend gasfitter

Mevrouw Harmsma
De Horsterkamp 3 - Telefoon 1277

Vraagt een flinke huishoudelijke

HULP
voor 2 of 4 halve dagen per week

Inlichtingen en aanmeldingen graag 's avonds
na 7 uur

WEGENS VAKANTIE

gesloten
van l tot en met 8 juli

Eskes
Levensmiddelenbedrijf - Vorden

Hervormde Kerk'
TE VORDEN

JEUGDDIENST
a.s. zondag om 10 uur

Voorganger: ds H. Onstein, Lochem

Thema: 'Vakantie en Vrije tijd

TOT ZIENS!

P.S. Er is ook een dienst om 8.30 uur

WEGENS FAMILIEFEEST
zijn wij dinsdag 3 juli a.s.

DE GEHELE DAG

GESLOTEN

BAR - AUTOMATIEK

De Posthoorn
H. MEENINK
Dorpsstraat 28 - Vorden - Telefoon 1905

Wij zijn in de maanden
juli en augustus

MAANDAGS WEER

geopend
PETIT RESTAURANT

DE ROTONDE
ANWB bondsrestaurant

N. H. A. VAN GOETHEM
Kerkstraat 3 - Vorden - Telefoon 05752-1519

Wij zijn met

vakantie
van 2 tot en met 7 juli

Op maandag 9 juli / i jn \ v i j weer tot
uw dienst!

De speciale verfwinkel op het Hoge te Vorden:

H. Weustenenk
Schildersbedrijf-Behangersbedrijf Telef. 1377

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD VORDEN



JANSEN Smidsstraat 2 - Telefoon 2308

VLEES vers van hef mes
uit onze keurslagerij KEURSLAGER

n goeie slager

Kassakoopje: Litersblik stukjes ANANAS voor 99 et
Uit onze ZUIVELAFDELING

Magere melk I A AQ
iele liter voor \J J • V

f 0,98
Magere Vruchtenyogh. | A
diverse smaken ]/2 liter, van 87 nu \J m

Magere speklappen
500 gram voor

Doorreg. runderlappen f n QO
500 gram voor • |̂ r^r

f 1,98
Magere varkenslappen r r «p
500 gram voor r̂ 1*«CJ

Riblappen
500 gram voor

vrijdag Verse Worst
500 gram voor

woensdag Gehaktdag
500 gram voor

f5,
f2,75
T 2,50

Vanille Vla
iele liter van 115 voor

GROENTEN en FRUIT
dagelijks vers

Tuinbonen 2 kilo . . . . 98
Champignons 200 gram. . 98
Jaffa^s 16 st. plm. 2 kilo . . 189
Bakje Imp. Perziken ca. 1 kg 198

Prachtige bos TROSANüERS voor f 1,75

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij
TONGEWORST 150 gram 88

LEVERWORST 250 gram 98

CERVELAATWORST 150 gram 109

DROGE BOEREN METWORST per stuk 225

Mini broodjes zak a 8 stuks 99

Vivo repen 8 stuks . . . . 109

Vivo toiletpapier
pak a 4 rol . . . . . .

Nieuw! Raak Citrus Drink bij ons 89 et (normaal 115) Fabrieksreklame 99

Up, Sinas of Cola
2blikvoor f 1,09
Rose de Fruits
normaal f 5.70 nu 2 fles f O QR

FIRST LADY

Abricot vruchtenwijn
f 2,95van f 4,25 nu

OLD INN

Oploskoffie
pot 200 gram voor

Theezakjes
van Nelle

UNOX

f 3,95

f 0,95

Kippesoep
2 blikken voor f 1,75

Kano's
pak a 6 stuks . f 0,99

Prince Fourre
van 125 voor f Q,99

Nasi of Bami
litersblik van 235 voor f 1,98

Volop parkeergelegenheid! AANBIEDINGEN GELDIG TOT EN MET MAANDAG 2 JULI
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Vivo supermarkt Jansen geopend

Onder grote belangstelling is dezer dagen de Vivo-super-
markt M. G. Jansen & Zn aan de Zutphenseweg geopend.
Dit fraaie winkelpand, gebouwd op de plaats waar vroeger
de familie Hengeveld woonde, heeft een totale oppervlakte
van ca 380 vierkante meter. Voor het pand is een ruim par-
keerterrein dat plaats biedt aan ca 45 auto's.

Plannen om tot de bouw van deze supermarkt te komen da-
teren al van een jaar geleden. De huidige eigenaar, de heer
M. (i. Jansen, keerde toen terug van een bezoek uit Amerika.
Daar heeft hij de ideeën opgedaan die uiteindelijk resulteer-
den in de bouw van dit nieuwe pand. Tot dusver had de
heer Jansen een slagerij aan de Burg. Galléestraat.
Bij de planning en de bouw heeft de heer J a n s e n veel advies
ontvangen van de Vivo-organisatie. In de winkel treft men
een uitgebreid assortiment artikelen aan, overzichteli jk voor

het publ iek uitgestald. De dag van de opening is voor d
fami l ie Hengeveld trouwens niet onopgemerkt voorbij ge
gaan. Mevrouw Hengeveld mocht die dag nl. gratis „bood
schappen" halen. Voorts werden alle huisgezinnen in hè
dorp verrast met een boeket bloemen. Ook vele deelnemer
aan de Avondvierdaagse werden met een bosje bloemen ver
rast.
Op de openingsdag kwamen ca 2000 personen een kijkje ne
men in de nieuwe winkel. Vele huisvrouwen in Vorden zul
len ongetwijfeld erg kontent zijn dat nu ook aan de westkan
van het dorp een supermarkt is verrezen.
Rest nog te vermelden dat de bouw tot stand kwam onde
supe rv i s i e van a rch i tck t De Wit uit Veenendaal; timmer- en
mctsclwcrk fa N i j enhu i s /Mcnkvc ld uit Eefde; loodgieters
werk fa Pardijs uit Eefde; centrale verwarming en elektriscl
fa Kamphuis uit Ecfdc.

Ui t de Vordensche Courant van 22 Augustus 1916

,

AAN VORDEN

Overal in Nederland
Spreekt men van het dorpje Vorden
Dat, voorheen zoo kalm en stil
Een drukke plaats nu is geworden.

Van alle kanten stroomen toe
De mensen u i t de steden
Die allen tuk op 't buiten zyn
Hier hun verlof besteden.

Van st i l te nu geen sprake meer
Dat was in vroeger tyd
De menschen gaan nu af en aan
Met drukke vroolykheid.

/y brengen auto's met zich mee
En is het wéér wat droog
Men ziet geen hand voor oogen meer
Het stof vliegt huizen hoog.

En is men weer terug gekeerd
Naar d'eigen groote stad
Dan denkt men altyd nog met vreugd
Hoc heerlyk men 't hier had.

Dus Vorden! houdt uw naam maar hoog
Blyf in de toekomst, lang na dezen
't Geliefkoosd dorpje in Gelderland
Waar men zoo graag wil wezen.

Den Bramel Sara Thate

Schoolnieuws
UNIEKE VORM VAN VOORTGEZET
BUITENGEWOON ONDERWIJS

Na jarenlang zoeken en experimenteren, is aan de r. k. school
voor b.o. te Lichtenvoorde een zeer bijzondere vorm van
voortgezet onderwijs ontwikkeld, die voor deze minder goed
lerende kinderen een vergroot aantal mogelijkheden bieden.
Het is de enige school voor b.o. in Nederland waar dit ge-
realiseerd werd. Dit is mede te danken aan een optimale
vorm van samenwerking tussen de school en de ouders. Daar-
door kan beschikt worden over 9 eigen Volkswagenbusjes en
genieten zeer vele kinderen - zonder gemeentesubsidie - da-
gelijks over een heerlijke warme maaltijd.
Voor de jongens is er volop gelegenheid zich praktisch te
bekwamen in houtbewerking, tuinieren, metselen, schilderen,
auto- en bromfietsreparatie. Voor ieder groepje van 6-7 leer-
lingen is een vakman beschikbaar naast de ondewijzer.

Voor de meisjes beschikt de school over twee vakleerkrach-
ten voor de naaldvakken. Het gevolg is o.a. dat de oud-
leerlingen ieder jaar vlot plaatsbaar blijken in het normale
bedrijfsleven en slechts bij hoge uitzondering -naar een so-
ciale werkplaats verwezen hoeven te worden. Verder is er
een stijgend aantal wat via ITO zich verder bekwaamt.
Omdat deze vorm uniek is, komen vanui t het hele land kol-
lega's uit het b.o. ki jken hoe dit in de praktijk werkt. Het
Lichtenvoords b.o. was de eerste Ned. B.O.-school die over
een door de overheid betaalde technische assistent beschikte.
Later is dit op vele plaatsen in ons land overgenomen. Dit
hele systeem wordt steeds verder uitgebouwd. Voor het vol-
gend jaar wordt o.a. gedacht aan balletlessen voor de meis-
jes. Hoge punten worden jaarlijks gescoord bij de sportdagen
en voor het j a a r l i j k s verkcerscxamen slaagt 80-90 procent.

Raadsvergadering
der gemeente Vorden
De raad van Vorden heeft zich dinsdagavond uitstekend aan
de weersomstandigheden aangepast: een kleine agenda en
weinig diskussies. „Bij dit weer zou een pilsje er best in-
gaan", aldus de heer Gotink (BR). Jammer voor hem bleef
het bij het traditionele kopje koffie.
Naar aanleiding van een verzoek van de Oranjevereniging
om gelden beschikbaar te stellen voor de viering van het zil-
veren jubileum van koningin Juliana op 5 september a.s.
besloot de raad ƒ 10.(XX),— beschikbaar te stellen. De 1200
Vordense schoolkinderen zullen die dag een blijvend aanden-
ken (lepeltje) ontvangen.
De heer Kocrselman (PvdA) werd medegedeeld dat de ge-
pension, gemeente-ambtenaren wanneer die meegaan met
het jaarlijks uitstapje, een subsidie krijgen van ƒ 18,— p. p.
Mevr. v. d. Heide-v, d. Ploeg (PvdA) verzocht B & W stap-
pen te ondernemen bij de politie, teneinde te voorkomen dat
er op de wandelpaden langs de beek wordt gefietst, met
bromfietsen wordt gereden etc. Wethouder Bannink (CHU)
zei hierover: „Ik heb dit reeds gemeld bij de politie, ik kreeg
echter als antwoord „wegens onderbezetting geen tijd". De
heer Tjoonk (VVD) betwijfelde het dat dé politie niets doet.
.,lk heb ze zelf gezien dat ze „overtreders" achterna zaten".
Ook de heer v. d. Wall Bake had goede ervaringen met de
plaatselijke politie. „Toen er onlangs een gerucht was dat er
gier in de beek zou worden geloosd, was de politie direkt ter
plaatse", aldus het VVD-raadslid.
Mevr. v. d. Heide-v, d. Ploeg kreeg van de voorzitter te ho-
ren dat er nog geen uitspraak van GS was inzake het ver-
zoek van de heer Graaskamp om een visvijver aan te leggen.
Voor de milieuverbetering wordt in Wierden door een aktie
glas ingezameld. Wellicht kunnen wij als gemeente hieraan
meedoen. Bij 12 ton wordt het glas gratis afgehaald. Op ver-
zoek van mevr. v. d. Heide zal gemeente-architekt v. d. Broek
zich met zijn kollega in Wierden in verbinding stellen.

Mevr. v. d. Heide toonde zich een tegenstandster van het
maaien van de bermen, omdat, zo sprak zij, de meeste plan-
ten de tijd nie t krijgen zaad te vormen, zodat de kruiden
verdwijnen. Met name de heren Mennink (CHU) en Ban-
nink waren van mening dat de landbouw last heeft van on-
kruid, ook met het oog op de verkeersveiligheid is het nuttig
dat de zaak afgemaaid wordt. „Misschien is het een gerust-
stellende gedachte, op de Kranenburg ligt nog anderhalve
hektare grond waar het onkruid welig tiert", aldus merkte
de heer Lichtenberg (KVP) op.
De heer Bosch (PvdA) werd medegedeeld dat de kwestie be-
hoefte handenarbeidlokaal t.b.v. de openbare lagere school
binnenkort aan de orde komt.
De heer Tjoonk had op de agenda het punt „kampeerveror-
dening" gemist, hetgeen in Hengelo wel aan de orde'is ge-
weest. „Wij hebben besloten tot oktober te wachten omdat
er dan een landelijke verordening komt", aldus de heer Van
Arkel.
De raad besloot een krediet beschikbaar te stellen voor de
verbetering van de Deldenseweg vanaf de Rondweg tot het
kruispunt bij Sarink, alsmede voor de verbetering van de
Schonevcldsdijk. De heer Bosch informeerde wat er nu gaat
gebeuren met andere wegen zoals bv. de Onsteinseweg, Lin-
deseweg etc. „Plannen voor andere wegen zijn er ook, eerst
moeten we afwachten wat voor subsidie er afkomt", aldus
de voorzitter. Wethouder Gerritsen (BR): „Het meest haal-
bare voor dit jaar hebben we gehaald. Volgend jaar komen
andere wegen aan de beurt".
Voor het herstraten van wegen in Het Jebbink en Het Kers-
pel voteerde de raad ƒ 19.177,26. Voor de aanleg van riole-
ring in een tweetal insteekwegjcs van de Christinalaan stelde
de raad ƒ 8.067,20 beschikbaar. De Ned. Blindenbibliotheek
zal van de gemeente Vorden een subsidie ontvangen van
ƒ 136,80.

Achtkastelentocht
Wijlen apotheker W. F van Mourik zal in 1913, toen hij op
het idee kwam fietstochten te gaan houden langs de kastelen
in Vorden, niet hebben vermoed dat deze tocht nu 60 jaar
later nog steeds „in" blijkt te zijn.
Voor een groot deel is dit natuurlijk te danken aan burge-
meester A. E. van Arkel die al ^Én 25 jaar elke woensdag-
middag in de maanden jul i en au^Kis vakantiegangers langs
de 8 kastelen loodst. Zou on/e burgervader niet ze enthou-

/ijn geweest, dan was de Achtkastelentocht wellicht al
lang ter ziele. In elk geval heeft burgemeester Van Arkel
weten te bereiken dat het dorp Vorden dankzij de fietsende
burgervader landelijk bekend is^^'orden, natuurlijk in de
eerste plaats tot meerdere eer e^porie van de plaatselijke
middenstand.
Vorige week woensdag werd de jubileumtocht (ter gelegen-
heid van het 60-jarig bestaan) gehouden. Zo'n kleine 200
fietsers hebben deze tocht meegemaakt, waarbij burgemees-
ter Van Arkel via de megafoon allerlei bijzonderheden over
de verschillende kastelen vertelde. Vermoeid, maar toch vol-
daan arriveerde het gezelschap tegen zes uur weer in het
dorp.
Als speciale attraktie werd de jubileumtocht 's avonds opge-
luisterd met een optocht door het dorp, waaraan meewerkten
de muziekkorpsen Concordia en Sursum Corda, De Knud-
duukskes en de Böggelrieders uit Losser.
De braderie die woensdagavond werd gehouden, is beslist
voor herhaling vatbaar, gezien de fl inke belangstelling van
de Vordenaren en vakantiegangers.

Afscheid
Dezer dagen vond te Vorden het officiële afscheid plaats
van mej. Disbcrgen als direktrice van de Chr. Huishoud-
school en van de heer Lenselink als voorzitter van de kom-
missie van beheer. Beiden hebben in goede samenwerking
jarenlang hun beste krachten aan het onderwijs in Vorden
gegeven. Mej. Disbergen moest enige jaren geleden door
ziekte haar taak aan de school helaas vroegtijdig beëindigen.
Toen enige tijd later de heer Lenselink de voorzittershamer
neerlegde sprak hij echter de wens uit het officiële afscheid
samen met mej. Disbergen te mogen meemaken, als deze

Weijenberg Supermarkt B.V.

Op ons hoofdkantoor te Hengelo Gld hebben wij
plaats voor een

aankomend of jongste

BEDIENDE
Naast een flink salaris bieden wij
goede secundaire arbeidsvoorwaarden

o.m. 17 vakantiedagen
vakantietoeslag 6,8% (met vakantie-
afspraken wordt rekening gehouden)
volledige 5-daagse werkweek
e.v.t. reiskostenvergoeding

Uw schriftelijke-, mondelinge, of
telefonische sollicitatie kunt u richten aan:

Weijenberg
supermarkt
Zelhemseweg 20-22
Telefoon 05753-1542

Hengelo Gld

Vanzelfsprekend kunt u aldaar - geheel
vrijblijvend - alle gewenste inlichtingen krijgen

weer zover hersteld was, hetgeen nu gelukkig het geval was.
Vele sprekers voerden het woord onder wie de heer Men-
nink namens de CBTB uit Arnhem en de kommissie van be-
heer; de heer Bannink, de grote „broer", namens de Chr.
Landbouwschool te Vorden en de heer Zeevalkink, een goe-
de buurman, namens de Chr. lagere school. Ook de beide
vroegere direktrices mevr. Klapmuts-v. d. Vegt en mevr. Be-
renpas-v, d. Kamp alsmede een aantal oud-docenten van de
school gaven acte de presencc. Bij alle sprekers echter kwam
naast talloze anecdotes en goede herinneringen toch steeds
weer naar voren een grote bewondering voor de inzet en
de werklust van mej. Disbergen gepaard aan een groot ta-
lent voor Je omgang met kinderen in wie zij steeds het goe-
de zag.

Een grote bewondering werd uitgesproken voor de wijsheid
en de mensenkennis van de heer Lenselink, die pionier van
het Chr. voortgezet onderwijs in Vorden. Beiden hebben ie-
50-44 40 x 49 29-23 49 x 46 23 x 3 46 x 19 25-20 14X25 3X2
Vordense gemeenschap waarvoor die gemeenschap hen bij-
zondere dank is verschuldigd.
Zowel mej. Disbergen als de heer Lenselink betrokken in hun
dankwoord al diegenen die hen in welke hoedanigheid dan
ook in hun taak hadden bijgestaan waarbij mej. Disbergen
een bijzondere plaats inruimde voor de helaas zo vroegtijdig
overleden mevr. Ezerman-van Reenen die haar zowel op
school als ook later tijdens haar ziekte tot grote steun is ge-
weest.
De huidige voorzitter van de kommissie van beheer, de heer
Mennink, besloot de avond met de wens uit te spreken dat
beiden met hun familiekring nog lange tijd van een wel-
verdiende rust zullen mogen genieten.

Damrubriek
Deze keer een 34-29 opening
1. 34-29 19-23 2. 40-34 14-19 3. 45-40 10-14 4. 32-27
19-24? 5. 27-22 18x27; ad lib. 6. 31x22 17x28 7. 33x22
24x33 8. 39x10 5x14; -f l
Ons probleem van 14 juni was:
zwart 9 schijven op l 6 7 8 9 14 16 18 40
wit 9 schijven op 21 25 27 28 29 32 37 38 50
De oplossing: 27-22 18x27 28-22 27x18 32-28 16x27
50-44 40x49 29-23 49x4623x3 46x19 25-20 14x25 3x2
Goede oplossingen ontvangen van H. Grotenhuis ten
Harkel, T. G. van Manen, Tj. Harmsma en T. Janson

Ook kregen wij nog 2 goede oplossingen van het pro-
bleem van 7 juni van van Manen en Oldenhave. Daar
wij met vakantie gaan en deze rubriek zo lang zullen
afsluiten ditmaal geen damprobleem maar een leuk
eindspel.

zwart

wit

Zwart 3 schijven op 3 15 en 44. Wit 3 schijven op 14
33 38 en dam op 6. Dit eindspel is iets bijzonders omdat
het een originele uitbreiding van een klassiek motief
bevat die bovendien letterlijk 'spelenderwijs' in de partij
is ontstaan en dus niet kompositorisch is verkregen. De
volkomen scherpe partij winst ging als volgt:
14-10! 15x4 6-11 (zonder de schijven 3 en 4 is het een
heel bekend mot ie f ) 3-9 (beste) 33-29! 4-50 gedw. 11-6
9-13 (beste) 38-33 50-17 6x9 4x13 29-23!! oppositie
Een afwikkeling om verrukt over te zijn. Alle lof voor
de witspeler!
Volgende week komt alleen de oplossing van het pro-
bleem van 21 juni in dit blad. We wensen u veel va-
kantiegenoegens en tot kijk

H. Wansink - W. Wassink
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HENGELO (GLD)

HERMAN .IPPINKHOF
EN DE BEL CANTO'S

3bars vol gezelligheid

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

Jon Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

Gevraagd:
klokken, oude munten,
kabinetten, kasten, kisten
tafels en schilderijen
oude geweren, kralen-
snoeren, tegels, zolder-
opruimingen, voorwerpen

- van koper, tin, goud
en zilver

Bericht aan:
„De Panne"
Borkeld 46a, Holten
Telefoon 05483-2418

SPOORBIELS
gebruikte, zeer billijk!

KEUNE
Nijverheidsweg - Vorden
Telefoon 1736

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

Wegens uitbreiding vragen wij

Tankwagen chauffeur

M etaal bewerkers
AANKOMEND

Metaalbewerker

KEUNE
Nijverheidsweg 4 - Vorden - Tel. 05752-1736

Haccou
TANDARTS TE VORDEN

Afwezig
vanaf vrijdag 30 juni tot en mei
maandag 16 juli

De praktijk wordt waargenomen door tandarts
Edens, Dorpsstraat - Vorden, Tel. 1453

SORBO
huishoudprodukten

Op ons kantoor hebben wij plaats
voor een AANKOMENDE

kantoor-
assistente
ter verdere opleiding in onze
administratieve sektor

Opleiding: MEAO of MAVO

Leeftijd 17-19 jaar

Evt. telefonische inlichtingen 05752-1773
Afd. Personeelszaken

Schriftelijke sollicitaties te richten aan:

CENTRAAL VERKOOPKANTOOR

Nedac B.V.
AFD. P.Z. Nieuwstad 2 - Vorden

STICHTING OUDE
EN NIEUWE GASTHUIS ZUTPHEN

Het telefoonnummer van de

Verenigde Ziekenhuizen
en het Berkelpaviljoen
is perJ juli 1973:

05750-84411

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

B.V. Machinefabriek

ten Have
Door de sterke uitbreiding van ons bedrijf
kunnen wij op korte termijn plaatsen:

KONSTRUKTIE-

BANKWERKERS
Wij bieden:
Afwisselend werk
Grote zelfstandigheid
Hoog loon
Goede pensioenvoorzieningen
Winstdeling
Werkkleding
Reiskostenvergoeding

Sollicitaties te richten aan:

B.V. Machinefabriek TEN HAVE
Industrieweg 8 - Vorden - Inlichtingen dagelijks
tussen 8-5 uur Telefoon 05752-1323
of na 18.00 uur Telefoon 08342-1949

UITBREIDING VERVOER B.O.

Voor ouders van kinderen, die wegens leermoei-
lijkheden aangewezen zijn op Buitengewoon On-
derwijs, is het van belang te weten, dat m.i.v. het
nieuwe schooljaar ons EIGEN VERVOER wordt
doorgetrokken naar Wichmond-Baak-Vierakker
en Steenderen, indien hiervoor belangstelling be-
staat. Nadere inlichtingen te verkrijgen bij:
ie heer J. Tiemessen, Bar.v.d. Heidel. 4, Wichmond

Deze kinderen kunnen geplaatst worden op de St
Ludgerusschool te Lichtenvoorde.

Voor kinderen die voor l oktober 1973 13 jaar
worden is er gelegenheid voor Voortgezet Onder-
wijs o.a. houtbewerking, schilderen, metselen,
autoreparateur, tuinieren, kreatieve handvaardig-
heid, koken, naaien enz. Voor overblijvers gele-
genheid voor gebruik van warme maaltijd

Inlichtingen bij:
A. Th. J. van Tongeren, hds.
Tel. 05443-1202/1610

Adverteer in Contact l

gehoord?
gekocht zul
bedoelen!

da's geen kunst
als Je bij
de Nedap
werkt.. zeg, heb je de nieuwste

van de Golden Earring
al gehoord?

Ml D AP

meisjes
die handig zijn
kunnen bij de Nedap

de hele
Daverende Dertig
verdienen als ze

willen

Bij de Nedap maken we elektronische en
fijnmechanische apparaten. Daar hoef je niet
van te schrikken, want moeilijk is dat werk
beslist niet. Tientallen van je leeftijdgenootjes
doen het al jaren met plezier. Het is leuk werk in
een fijn bedrijf. Met een moderne sfeer en
plezierige werktijden. Maar het belangrijkste:
je verdient er goed. En je reiskosten worden
door de Nedap betaald!

Weet je wat je 'es moet doen? Gewoon even
met onze personeelschef een praatje maken.
Dat kan bij ons aan het bedrijf, maar ook bij jou
thuis, samen met je ouders als je dat wilt.
In dat gesprekje kunnen dan rustig alle
mogelijkheden bekeken worden.
Zo'n afspraak is gemakkelijk gemaakt: woon je
in Graenlo-, bel dan overdag 05440-2163 en
vraag dan naar meneer Rootinck, of bel hem
's avonds thuis op nr. 05440 - 2285.
Woon je in Hengelo (G.), bel dan 05753-1900.

Toeleveringsindustrie Nedap: Groenlo, Oude Winterswijkseweg 7, Hengelo (Gld.), Ruurloseweg 22.



Alles direkt uit voorraad!

Dekoratief behang - Uiterweerd

Behang tegels Uiterweerd

Vinyl behang Uiterweerd

Kurktegels Uiterweerd

Keuze uit meer dan 200 soorten

Somvyl Uiterweerd

Plakplastik Uiterweerd

Sadolin - Uiterweerd

Witkalk Uiterweerd

Buitenbeits - Uiterweerd

Por/on Ui'ferweerd

Ruime parkeergelegenheid

Houten ladders • Uiterweerd

Houten trappen Uiterweerd

Aanpas ladders - Uiterweerd

AL LADDERS Uiterweerd

AL TRAPPEN Uiterweerd

AL condens profielen - Uiterweerd

Tijdens de bouwvakvakantie blijft onze winkel geopend

Traktorverven - Uiterweerd

Betonvloerverf - Uiterweerd

Raamventilators - Uiterweerd

GROND-, LAK- EN STAND VER YEN

Si/ofcrk Uiterweerd

Synth, muurverf - Uiterweerd

Marmoplast - Uiterweerd

Houtwormpreparaat - Uiterweerd

Toiletventilators - Uiterweerd

eenmaal versmeerd - altijd begeerd !

Chassislak - Uiterweerd

Latex muurverf - Uiterweerd

Enorme sortering - Billijke prijzen

Schildersbedrijf J. M. Uiterweerd
Ruurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 05752-1523 ^^

hoort men in de bakkerswinkel van Poona (In-
dia), als er om brood wordt gevraagd. Nou ja,
brood... Het haalt het natuurlijk nooit bij

één van de produkten van uw Echte Bakker. Wat dié vakman van
dagelijks brood weet te maken grenst aan het onwaarschijnlijke. Hij
bewijst het iedere dag: niet wat je ver, maar wat je vérs haalt, is
lekker!

Echte bakker HOF
Het Hoge 24 Vorden Telefoon 1394

SPECIALE AANBIEDING !

Slaapkamer-
tapijt

3.80 breed PER METER

f 59,-
EN . . . GRATIS GELEGD !
Zie onze tapijthal

AANBII DING

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMlNK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Wegens

vakantie
gesloten van 2 tot 7 juli

MOMBARG
KRANENBURG „ Telefoon 6679

TUINSLANG
Voorverpakt, formaat 12 mm
blnnenwerks ook wel als W aan-
geduid. Met 5 jaar schriftelijke
garantie

10 meter lang f 4,85
15 meter lang f 8,15
20 meter lang f 10,85
25 meter lang f 13,55
30 meter lang f 17,10
40 meter lang f 20,90
GAZONSPROEIERS heen en weer
bewegende sproeier voor een groot
oppervlak f 13,95

Tuinslang - Sproeiartikelen:

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Je kunt de armen niet rijker maken,
Door de rijken te vernietigen
(Abraham Lincoln)

Je kunt geen werk verrichten
zonder goed gereedschap !

Fa HAGGEMAN
Kremerskamp 40 - Warnsveld - Tel. 05750-3204

De man voor staalplamuur en polyester

UIT!
GOED VOOR U!

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

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

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

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Yorden

Onze hartelijke dank aan
allen die ons 40-jarig
huwelijk tot een onver-
telijke dag hebben gemaakt
Jan en Jenneke Zweverink
Vorden, juni 1973
De Steenkamp

Langs deze weg bedanken
wij allen voor de vele feli-
citaties, bloemen en kadoos
die wij bij ons huwelijk
ontvingen
Jan en AH Kryt
Vorden, juni 1973
Dorpsstraat 32

Onderwijzeres zoekt ruime
kamer met gebruik van
keuken en douche
Brieven onder nr 13-1
buro Contact Vorden

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en gr^Js

GEBR. WILLEMS
kleermaker^, Rozen,
hof laan l, Zutphen
telefoon 2264

Dorpsstraat 6 - Vorden

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

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

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

VAKANTIE aanbiedingen!
BADSTOF

Kinderpyama
u/fzoeken

f 8,95
Dames-, heren- en /ander-

SHIRTS
vakantieprijs !
KINDER

Speelbroekje
diverse kleuren

f 4,95

Spijkerbroeken
ALLE MATEN

nu vanaf

f 14,95

KLEUTER

Jurkjes
ongelofelijk

f 3,95
KINDER

Jurkjes
vanaf

f6,95
ZOMERP4KJES EN KINDER

Tuniekpakken
vanaf

f 15,95
VOOR GROOT EN KLEIN

Badstof sokken
per paar

f 1,95

Wegwerp damesslips 3 st. f 1,00

Uw
zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIY1INK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514



L

Vakantie VOORDEELPRIJZEN!
Eerst naar Ruurio!

Tal van speciale aanbiedingen b/j:

Modemagazijn TEUNISSEN - Ruurio

o.a. JAPONNEN vanaf f 10,-

BLAZERS vanaf f 29,50

BLOUSES f 5,- en f 10,-

SPIJKERBROEKEN vanaf . . . f 22,50

PANTALONS vanaf ... f 19,50 en f 24,50

Grote sortering TRUITJES vanaf f 10,-

Badpakken - Bikini's - Zwembroeken

Modemagazijn

TEUNISSEN - Ruurio
Vrijdags koopavond Gratis koffie

Elke ZONWERING
is nog geen

WARMTEWERING
W// wefen o.a. daf LUXAFLEX ook voor
buitenplaatsing geleverd wordt!

U wist dit kennelijk nog niet

Wij zijn officieel dealer van:

k iür LUXAFLEX
^ & SUNWAY

mL i!r SUNFLEX
W A DEGALUX

^V ^ BALTEX
•& Balasol zonneschermen

VOOR EEN JUIST ADVIES:

WONINGINRICHTING

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

Wij zijn terug van vakantie en hebben

speciale aanbiedingen
voor u a.s. donderdag, vrijdag en zaterdag!

500 gram RUNDERLAPPEN f 3,90

l kg v

500 gram RIBLAPPEN f 5.38

l kg

500 gram BIEFLAPPEN f 5,98
l kg

500 gram doorr. RUNDERROUADE f 4,98
l kg

f7,-
f10,-
f11,-
f9,-

3 HAMBURGERS f 1,48
3 GELDERSE SCHIJVEN f 1,48

VOOR DE BOTERHAM
2 ONS HAM 125
150 gram Pekelvlees 125
150 gram Lever 145
150 gram Boterham worst 80
250 gram Kookworst aan stuk 125

Ook hebben wij Nasi en Bami weer voorradig

Bij elke l kg vlees, gehakt, speklappen, verse worst of karbonade

1 KG SUIKER voor 25 cent
Bovendien op al uw inkopen gedurende deze 3 dagen
DTJBBELE HOEFMZERZEGELS!

Rund- en Varkensslage.ry

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad — • Vorden

BAKKERSVAKANTIE
Wij zijn gesloten van 2-16 juli

Dinsdag 17 juli staan wij weer
geheel tot uw dienst!

WARME BAKKER:

Van Asselt - Zutphenseweg 78
Van Asselt - Lindeseweg 23
T. Schurink, Burg. Galléestraat 46

Moeten uw foto's
vakwerk zijn ?

Dan uw reportages en bruidsfoto's
van

Foto Dolphijn
Centrum - Vorden - Tel. 05752-1313

Gezocht wegens huwelijk van het tegenwoordige
meisje, rt l september

HULP
IN DE HUISHOUDING

voor dag en nacht in doktersfamilie
(2 pers.) weekends en feestdagen vrij
werkster aanwezig, eigen kamer met
TV, alle inlichtingen bij ons:

De heer en mevrouw SOUGET
Geldersekade 75 - Amsterdam C - Tel. 020-243081

of bij JOANNA VAN EIJKEREN

Pantalon,
die
naar
uw
pijpen
danst!

Een pantalon die zit, maar ook staat.
Met een coupe die blijft, in een stof
die houdt. In de kleur die u zint. Voor
een prijs die past.

Trefpunt van mode voor morgen

Te koop trekhaak met elek-
trische aansluiting voor
Opel 1700 type 1971

Tel. 05735-1780

JUWEEL
WERF/

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

Schildersbedrijf

J. M. Uiterweerd
Meester Schilder N.S.S.

Ruurloseweg 35 - Vorden

De Nufs babysit-
centrale is gesloten
van 30 juni
f.m. 7 1 augustus

Wie heeft mijn bedel-
armband gevonden ?
Erie Klein Haneveld
Nieuwsad 57 Vorden

KEUNE
SUPERBENZINE

74,4 et per liter
Nijverheidsweg 4 - Vorden

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

SPOORBIELS
nieuwe eiken, zonder gaten

KEUNE
Nijverheidsweg - Vorden
Telefoon 1736

TAPIJT
AANBIEDING

Effen Tapijt
OP SCHUIMRUG 5 kleuren
400 breed, gratis gelegd per meter nu

Wollen Berber
met vlakschuimrug
400 cm breed, per meter van f 208,- nu

f69,-

f 189,-

Gemelleerd Tapijt
op vlakschuimrug
400 cm breed, per meter nu f 79,-

Vilt Tapijt
10 kleuren f JE JE
200 cm breed, per meter van f 17,50 nu | £^

Wollen Bloem Tapijt
f 149,-366 cm breed

per meter nu

UW TAPIJTDEALER:

Het lekkerste brood ?

KING CORN
van Supermarkt REMMERS natuurlijk

Aanbiedingen vindt u in de NU krant in onze supermarkt

DE SPAR
KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
SUPERMARKT
Zutphensewej; 41 - Telefoon 1281

Attentie Attentie
Definitief laatste mededeling !

De rode ZD zegel
is nog slechts 3 dagen geldig dus f.m.

30 juni a.s.
Vanaf l juli uitsluitend de GROENE ZD zegel

MEDEWERKERS
gevraagd voor alle afdelingen
zowel mannelijk als vrouwelijk

K4NTOORME/SJE
voor lichte adm. werkzaamheden - Bekendheid met. l oonadmin i s t r a t i e

Goede arbeidsvoorwaarden . Prettige werkkring

Aptito B.V.
Burg. Galléestraat 65 - Vorden


