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Woordenboek
Juni 1971.

Et hef in de krante estaon - d'r zal een woordenboek
uutegeven wodden. En nog wel van de woorden die wi'j
hier in disse streek onder mekare gebruukt.
„Het kan verkeeren" mot Breero al es ezeg he'men.
Moar ik vin'et bes. Vrogger lek et gebruuk van eigen
weurde iets veur domme mensen. Wie op een vergade-
ring niet vlot „stads" kon proaten heel et liefste de
mond moar dichte. Met de gedachte van: „Doar koj
toch niet tegen proaten - zie doet toch wat ze wilt".
Dat hef al een hoop kwoad edoan en dat was niet neu-
dig ewes. A't die „stadsen" moar zo'n woordenboek
hadden ehad !
As ikke et veur et zeggen hadde zol eiken vremden die
hier solliciteern noar een werk woarin e met mensen
mos ummegoan, - of dat nou was veur burgemeister,
notaris of schoolmeister - ons motten kunnen verstoan !
Net zoo proaten hoeven dan nog neet. Wi'j proat hier
toch al zoo achtereers. At er twee mekare uutscheldt
hebt ze gien ruzie, moar ,,zie proat lange niet net
alléns". Wi'j bunt niet makkelek ziek, moar vake „niet
bes in odder". En at et nog slimmer wo'dt bu'w „niet
bes". As et geveurlek wo'dt zegge wi'j: ,,Hie is lange
niet bes !"

Moar zukke proat is nog te begriepen. At Jansen zien
peerd wil verkopen en hie ,,is t'er nogal gek met" dan
vrog e volle geld, en dan heit dat „hie is t'er nogal
wies met", 't Is veur een buutenstoander neet te doene
dat allemoale uut mekare te hollen. En dan die moeileke
woorden. Ik wet nog de .veurige keer dat Hendrik Jan
jeurig was, loat'e nou net daag's van te veurten in
bedde blieven zitten. Moar 't was te late um de visite
nog weer op te zeggen. En toe de familie kwam zat'e
met de dikke jas an bi'j de kachel te zweiten.
Dieka, zien jongste juster, was d'n eersten die um fili-
citeern. En Hendrik Jan maken zien beklag: „Zoo sloe-
rig, koppiene-kolderig". Dieka bekik et leeven van de
zonnigste kante. „Een bet jen poeteri'je, kump vanzelf,
geet ok vanzelf weer oaver; i'j nemt vanoavend moar
een paar brandewientjes, dan bu'j ma'an weer een stuk
better !"
En dan kump Aaltjen, zien schoonzuster, die dech t'er
niet zoo lich oaver: „Niks as onzelderi'je, dat zit in de
loch. Mot ok al zien tied he'men. Moar goed waar'n veur
koldigheid, niet tussen de poste lopen, i'j bunt ok al
niet stik zoo jong meer !"
D'n darden da's Hentjen, de andere schoonzuster, die
zut et leven altied van de donkere kante. „Zuchten, niks
as zuchten, die komt uut et lichaam voort, ja jaa, een
mense kan gouw wat kriegen". En dan zucht ze zelf
ok een keer. Van betterschap proat ze heelemoal neet.
Hentjen zut alles donker in.
Nou zal et mien es beni'jen wat ze d'r in dat woorden-
boek van emaakt hebt. Wat is „sloerig-poeteri'je-onzel-
deri'je, en wat bunt „zuchten". Zo'n boek mo'k ok een
keer zien te kriegen. At ze d'r tenminsen neet al te gek,
met bunt, dan zeg ik: „I'j bunt'er mien te wies met".
En zie kunt wetten wa'k doar met bedoele, doar is et
woordenboek veur . . .

d'n Oom.

Avond - Concert
in Herv. Kerk
In de serie concerten welke elk jaar in de Herv. kerk
in samenwerking met het VW worden georganiseerd,
zullen zaterdagavond 3 juli een 3-tal musici optreden
die in ons land reeds veel bekendheid genieten.
Fluitist Hans van Loenen ontving zijn opleiding aan
o.a. het Maastricht Conservatorium en sloot zijn studie
af bij Hubert Barwahser. Nu is hij solo-fluitist van het
Gelders Orkest en doceert te Doetinchem en Nijmegen.
Hans van Gelder geniet internationale bekendheid.
Hij ontving zijn opleiding in Amsterdam, was als docent
in Karlsruhe verbonden aan de Staatliche Hochschule
fur Musik en is nu solo-cellist van het Gelders Orkest.
Internationale ervaring deed hij op als cellist van het
Radio-Philharmonisch Orkest te Djakarta en als solo-
cellist bij het Radio Kamerorkest.
Margreet Prinsen organiste, geniet een goede naam, die
zij verkreeg door radio recitals en concerten. In onze
omgeving trad zij op in Lochem, Silvolde, Doetinchem
en Bronkhorst. Zij ontving haar opleiding bij Anthon v.
d. Horst (orgel) en Gustav Leonhardt (clavecimbel).
Het muziektrio zal werken ten gehore brengen uit de
16e, 17e en 18e eeuw: van Sweelinck t.m. Bach.
Tijdens dit concert zal Margreet Prinsen zowel het
fraaie Lohman-orgel bespelsn als haar eigen Jiskoot-
clavecimbel.
Op maandagavond 12 juli hoopt Dirk Jansz Zwart, or-
ganist te Rotterdam, een orgelconcert te geven op het
orgel in de her v. kerk te Vorden.

Geslaagden
In Rotterdam slaagde onze plaatsgenoot de heer A. G.
Visser voor het diploma Maatschoenmaker B2.

Voor Mulo A slaagden Reinier K. Obbink, Gerhard El-
lenkamp, Arie Meierink en Hennie Korten.

Wij verzoeken u nogmaals: bent u geslaagd of weet u
iets te melden geef het ons door. Wij weten ook niet
of Jantje of Pietje geslaagd is. Het is voor diegenen
die geslaagd zijn toch leuk dat het in Contact gestaan
heeft, anders hoort men er niet bij.
Geef het dus even door. Dank u.

Gouden Fietsspeld
voor burg. A. E. van Arkel

'Fietsen is gezond, kijk maar eens naar mijn blozende
toet'! De stichting Fiets had^ich geen betere reklame
voor het fietsen voor kunn<^Btellen dan deze slotwoor-
den van het dankwoord vare burg. van Arkel, die 23
juni in hotel Bakker als 2e Nederlander werd onder-
scheiden met de Gouden Fietsspeld.
De heer Oorlog, voorz. van deze stichting, wees er op,
dat een deskundige jury onder voorzitterschap van de
heer Meuwese, burg. van H^^renbeek, met voorts Bert
Garthoff (Weer of geen we^r), eenstemmig had beslo-
ten dat niemand anders dan Vordens fietsende burge-
meester hiervoor in aanmerking kon komen.

De jury prees vooral de persoonlijke inzet van de burg.
die gedurende de jaren 1947-1970 in totaal 17.038 men-
sen op de beroemde Vordense Achtkastelentocht had
begeleid. De fietsende burg. legde in die jaren op de
traditionele woensdagmiddagen ruim 8000 km af.
De persoonlijke inzet van de burg. noemde het rapport
in dubbele betekenis 'voorbeeldig'.
De stichtingsvoorz. hield de vele aanwezigen voor ogen,
dat de Gouden Fietsspeld is ingesteld om te voldoen
aan de behoefte een passende onderscheiding in het le-
ven te roepen, om mensen te eren die zich verdienste-
lijk maakten voor de fiets en het fietsen in Nederland.
De onderscheiding werd voor het eerst uitgereikt in
1969 aan de kommissaris van do koningin in Drente

Mr Cramer.
De heer Oorlog gaf in zijn toespraak een verklaring
voor het feit dat de fiej^fce laatste jaren zo populair
is geworden. De grote ^meersmoeilijkheden in grote
maar ook kleine steden hebben veel mensen weer doen
verlangen naar de fiets. Belangrijker is echter, aldus
de heer Oorlog, dat de fiets een duidelijk rekreatieve
funktie heeft gekregen, M/>n gbruikt veel meer de fiets
om plekjes te bereiken, ̂ Bkf men met de auto niet kan
komen en die met de fiü^iog wel te bereiken zijn.
Spreker dook hierna nog even in de geschiedenis van
de Achtkastelentocht. In 1913, kwam apotheker Van
Mourik op het idee om een tocht langs de acht kaste-
len van Vorden te houden. Dat gebeurde toen en dat
evenement is gebleven, hopenlijk zal het ook in de
toekomst zo blijven.

De heer Eyerkamp, voorz. van de plaatselijke VVV, bood
de burg. die sinds 1947 voorz. is van de VVV, een
bloembak aan voor zijn tuin bij de bungalow, waarin
hij na zijn pensionering zal gaan wonen. Uw hobby's
zijn fietsen, wandelen en tuinieren; we dachten dat die
bloembak wel een goede plaats zal vinden in uw tuin,
aldus de heer Eyerkamp.
Woensdagmiddag werd, onder leiding van de 2e Neder-
lander die deze onderscheiding kreeg, en tocht gemaakt
langs de kastelen.

Uitstapje
De kleuters van de Maria GoretU kleuterschool op de
Kranenburg beleefden maandag do mooiste dag van het
jaar; zij maakten hun uitstapje dat ondanks de neer-
plenzende regen 'niet in het watc~ is gevallen'.
Om 10 uur werden zij aan school met de 'huifkar' van
de heer Lichtenberg (Kieftskamp) opgehaald.
In deze kar waren leuke zitjes gemaakt, waar de leid-
sters met de kleuters goed plaats vonden. Met de heer
Lichtenberg 'op de bok' ging het full-speed naar zijn
boerderij op het landgoed De Kieftskamp. De regen kon
geen spelbreekster zijn, want op de deel kon men zich
helemaal uitleven. Allerlei spelletjes (zaklopen enz.)
werden gedaan en er werd zelfs gedanst.
's Middags kreeg men krentebroodjes en een frisse
dronk. Hoewel de natuur op de deel aanwezig was - er
nestelden zwaluwen - kwam het einde van deze mooie
dag veel te gauw. De 'chauffeur' maakte nog een lange
omweg voordat men de school bereikte.
De fam. Lichtenberg werd hartelijk dank gebracht voor
het prachtige werk, dat zij voor deze dag deden.

In verband met

voorverkoop
op donderdag 8 juli

zijn we woensdag 7 juli

GESLOTEN

WULLINK
Dorpsstraat i „ Vorden

VOORAAN IN SCHOENENMODE

Schoolnieuws
Naar wij vernemen werden voor de 1ste klas aan de
Bijzondere Lagere School aan het Hoge 62 nieuwe leer-
lingen ingeschreven, welke over 2 klassen zullen moe-
ten worden verdeeld. Het speelleerklas-systeem voldoet
uitstekend zodat hiermee zal worden doorgegaan. Met
ingang van de nieuwe kursus mogen 10 leerkrachten
aan de school verbonden zijn.
Mevr. Ouwinga-Korf heeft te kennen gegeven dat zij,
in verband met bijzondere omstandigheden met haar
werkzaamheden wil stoppen. Inmiddels zijn 2 nieuwe
onderwijzeressen benoemd, te weten me j. Zemmelink
uit Zelhem en mej. Zomerhuis uit Arnhem.
Het schoolgebouw is te klein geworden. Met inbegrip
van het handenarbeidlokaal dat reeds als een leslokaal
dienst doet, telt het gebouw 9 lokalen en straks zijn
er 10 leerkrachten.
Het bestuur heeft daarom tot het bijbouwen van 2 lo-
kalen gevraagd. Een urgentieverklaring werd hiervoor
reeds verkregen. Er dient dus te worden omgezien naar
een lokaal buiten de school.
De heer Morsinkhof eigenaar van de Oude Kleuter-
school aan het Hoge, is bereid gevonden een lokaal tij-
delijk beschikbaar te stellen in genoemd gebouw.
Om al of niet tot invoering te komen van de vrije
woensdagmiddag werd onder de ouders een enquête ge-
houden. Het grootste deel (67 proc.) bleek voor een

vrije woensdagmiddag te zijn. Met ingang van de
nieuwe kursus zal hier dus een begin mee worden ge-
maakt.
Het schoolfeest wordt dit jaar gehouden op 3 septem-
ber. Dan zal een bezoek worden gebracht aan het Shet-
land Pony Park te Slagharen.
Van de 53 leerlingen die de school verlaten gaan er
41 naar mavo, havo of lyceum, 5 naar de huishoud-
school, 5 naar de technische school en 2 naar de land-
bouwschool.

Ongeval
W.M. alhier botste in de nacht van zaterdag op zondag
met zijn personenauto op de Mosselseweg tegen een
lichtmast. De auto werd totaal vernield; M. kwam er
met lichte ontvellingen nog goed af.

Fxankering bij abonnement
Port payé
Vorden

kerkdiensten
ZONDAG 4 JULI

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. H. Jansen

10.00 uur ds. G. J. van Andel jeugddienst

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. J. H. Meuileman te Apeldoorn

viering Heilig Avondmaal
19.00 uur ds. R. Ypma te Lemelerveld

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
Missen half tien en tien uur 's morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
consulten bij uw eigen huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het Wljkgebouw, tel. 1487.

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 14.00-15.00 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 1332 ge-
beld worden

BURGERLIJKE..
STAND

Geboren: Gerti Nicolaas Theodor, zoon van T. J.
A. van Hal en A. G. Peters! Willem Hindrik Lau-
rens, zoon van W. Oortgiesen en S. Zwart; Gerrit
Hendrick, zoon van H. J. Groot Roessink en G. H.
A. Meijerink.
Ondertrouwd: F. A. Ponstein en R. J. Arfman.
Gehuwd: H. G. Wentink en J. F. Bosman; A.
Groot Bnzerink en A. A. Marskamp.
Overleden: Stevina Maria Jacoba van Wessem,
85 jaar, weduwe van J S. Snip; Elisabeth Johanna
Eskes, 79 jaar, echtgenote van J. A. Mentink; Jan
Wildschut, 87 jaar, echtgenoot van A. van der
Velden; Garritjen Bargeman, 62 jaar, echtgenote
van E. Brummelman.

Concert
Vorige week gaf muziekvereniging Sursum Corda, kom-
pleet met drumband, een concert in het verpleegtehuis
het Enzerinck. Deze geste werd door de verpleegden
en personeel zeer op prijs gesteld.

L



SUPERMARKT
PRESENTEERT:

*

*

Kwaliteit

* Service

Lage prijzen

fc de
GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks nu

MAGERE SPEKLAPPEN
500 gram

HACHéVLEES
500 gram

RUNDERLAPPEN
500 gram

MALSE RIBLAPPEN
500 gram

Ons bekende
SOEPPAKKET

98
178
298
298
398
218

ZURE ZULT

BOTERHAMWORST
BOEREN M ETWORST

HAMWORST

150 gram 59

150 gram 59

150 gram 89

150 gram 89

Pico magere
CHOCOLADE
MELK
literfles

van 98 voor

79

Herschi
VRUCHTEN
LIMONADE
literfles 75

Elke 2e fles

35

Herschi

PUB-UP

literfles 69

Elke 2e fles

35

De Betuwe

APPELSAP

grote fles

van 91 voor

81

Zolang de
voorraad
strekt!
Jus d'O range

per fles slechts

79

COLOMBO

KOFFIEMELK
LITERFLES 1068 GRAM voor 145

Offley

PORT OF

SHEWY

van 7,95 voor

Cheerio
aperitief
vruchtenwijn
met a b ri kozen
likeur

per fles

225

Volledig

gevitamin.

MARGARINE

4 pakjes

129

Luycks

SLASAUS

normaal 1,69

nu voor

145

Italiaanse

TOMATEN
PUREE

6 blikjes

89

FIJN VOOR DE JEUGD !

Grote
plastic bal

voor

98

Uit onze BROODERIE
SESAM BOLLEN

TARWE BOLLEN

KROKANTE BOLLEN (70)

Lunchbollen(79)
6 STUKS

(64) van 85 nu

59
TIJGER BOLLEN

NU PER STUK

(70) Krentebollen

55
5 STUKS

van 96 nu

79

NESCAFE f 7,80
GROTE POT a 200 GRAM

met gratis mooie beker
MENTOS
ROLLEN

3 stuks

van 75 voor

59

Leuk voor
de kinderen !

Molentje met
snoep gevuld
voor

45

Zak vol

SPEKKEN

van 79 voor

69

D i v. soorten

van Doorn

KOEKJES

per pak

85

STENGELS

heerlijk

koekje

per pak

85

SMARIUS BESCHUIT QQ
3 rollen voor \/\7

Voordeel vaat je ALL 4 9 AC
Zeeppoeder van 16.95 voor lOx/ O

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

\O4jnJte ejn (built
Hagelwitte BLOEMKOOL

MALSE SLA

BAMI PAKKET

Sunkist SINAASAPPELEN

PRACHT BANANEN

per stuk 98

2 kroppen 69

per stuk 109

10 stuks 189

per kilo 119

PINGO HAANTJES
1000 gram 289

PATATES FRITES
kilo 149

IGLO VLEESKROKETTEN
4 stuks van 99 nu 69

DOREX KEUKENROLLEN
pak van 230 voor 179

Fraaie kleuren SERVETTEN
pak a 25 stuks voor 79

LITERBLIK SPERCIEBONEN 89
elk tweede blik 39



Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij
kennis met de geboorte
van onze zoon

Gerrit Hendrick
Wij noemen hem

RICK
Henk Groot Roessink
Gerry Groot Roessink-

Meyerink
Vorden, 28 juni 1971
Het Hoge 62

Met grote blijdschap ge-
ven wij kennis van de ge-
boorte van ons dochtertje

Gerrir/e
Wij noemen haar

GERDIE
J. Nijhuis
H. Nijhuis-Barwik

Vorden, 25 juni 1971
Kruisdijk 3

Wij bedanken allen har-
telijk, die ons 25-jarig
huwelijksfeest tot een on-
vergetelijke dag 'hebben
gemaakt.

Fam. A. Woltering-
Eykelkamp

Vorden, juli 1971
Burg. Galléestraat 18

Voor de vele felicitaties,
bloemen en cadeaus, ter
gelegenheid van ons 25-
jarig huwelijk ontvangen,
betuigen wij onze harte-
lijke dank.

H. F. Leunk
J. R. Leunk-

Wenneker
Warnsveld, juli 1971
Rietgerweg l

Voor de vele blijken van
medeleven en deelneming
tijdens de ziekte en na
het overlijden van onze
geliefde dochter, zuster,
schoonzuster en tante

Johanna Hendrika
M aaide r in k

'betuigen wij onze
oprechte dank.

Uit aller naam:
Wed. D. Maalde-
rink-Hesselink

Vorden, juli 1971
Zutphenseweg 74

Nog diep onder de in-
druk met ihet medeleven,
getoond bij het heengaan
van ons inniggeliefde
zoontje

MARGO
in de vorm van hulp,
bloemen, bezoek, condo-
leantiepost en het aan-
wezig zijn bij de crematie
te Dieren, zeggen wij
allen hartelijk dank.

Wim Buunk
Gwennie Buunk-

Bonke
Vorden, juli 1971
Almenseweg 2

Te koop: d.gt. kinderwa-
gen. Zutphenseweg 40

Te koop: Z.g.a.n. bank-
stel. Brieven onder no.
13-1 bureau Contact

Te koop: Eysink tandem
met JLO motor in prima
staat, tegen elk aanneme-
lijk bod. De Boonk 19 te
Vorden

juweel
kleurvogel

Doe-het-zelf service

UITERWEERD
Ruurloseweg 35

Vorden - Telefoon 1523

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77. Zutphen

MERKBENZINE
vrije lage prijzen

G. Weulen Kranenbarg
Enkweg bij NS-station

COQQ3IIQIIClQO^^XlN/ï^w'r^lN/lNi'TV'̂ s/ÏN/T^ '̂T^/TVIS/l>^/^^

BERNARD LAARKAMP
en
HENNIE VAN WERVEN

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal
plaatsvinden op vrijdag 9 juli a.s. om 14.00 uur
ten gemeentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de Ned.
Hervormde Kerk te Vorden door de Weieer-
waarde Heer Ds. J. H. Jansen.

van Hallstraat 136-, Amsterdam
Stationsweg 29, Vorden

Juni 1971

Receptie van 17.00-18.30 uur in 't Wapen van
't Medler, Vorden.

Toekomstig adres: van Hallstraat 1364,
Amsterdam. I l

^

< >
< ;

Donderdag 8 juli D.V. hopen onze geliefde
ouders en grootouders

G. VLOGMAN
en
M. VLOGMAN-VERSTEGE

hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

Wij wensen hen nog vele gelukkige jaren in
ons midden toe.

Hun kinderen en kleinkinderen $

Vorden, juni 1971
Strodijk 3

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 16.30
uur in zaal Bakker.

|Q}Q{(30JC{()j(̂

Op zaterdag 3 juli a.s. hopen

G. TH. MEYER
en
B. H. MEYER-KEIZER

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Vorden, juni 1971
Dr. C. Lulofsweg 18

Receptie van 3-4 uur in
'Het Wapen van Vorden' (F. P. Smit).

36*

ZOMERAVOND-
CONCERT

in de Herv. Kerk te Vorden

ZATERDAG 3 JULI OM 8 UUR

Orgel, clavecimbel, fluit, cello.

Toegangsprijs ƒ 3,50

De Professionals
De AEG slagboormachines.

Ontworpen voor de vakman.
Nu te koop voor de

veeleisende
r-C

i - .-• --—>j^m^üj
Elke AEG slagboormachine is twee
machines in één. Met het ingebouwde
slagmechanisme boort u in het
hardste beton en graniet. En met het
uitgeschakelde slagmechanisme
vormen hout en metaal al evenmin
een probleem.

AEG
AMSTERDAM

U kunt de Professionals kopen bij:

GEBR.BAREHN VORDEN
Zutphenseweg - Telefoon 05752-1261

Hot pants

de grote
mode!
in de nieuwste kleuren bij

Wapen- en sporthandel

Maftens Zutphenseweg
„eedr .

In vrede ontslapen
onze geliefde zuster, behuwdzuster en tante

GABKITJEN BARGEMAN
echtgenote van E. Brummelman

op de leeftijd van 62 jaar.

A. J. Bargeman
G. H. Bargeman-Wijers
G. Bargeman
H. J. Bargeman
M. Bargeman-Kl. Ikkink
en kinderen

Vorden, 26 juni 1971

In Christus is ontslapen mijn geliefde vrouw, onze
lieve moeder en oma

GABBITJEN BARGEMAN,
echtgenote van E. Brummelman

Zij werd 62 jaar.

Uit aller naam:
E. Brummelman

Vorden, 26 juni 1971
Deldensebroekweg l

De begrafenis heeft woensdag 30 juni plaatsgehad
op de Alg. Begraafplaats te Vorden.

afdeling Vorden

Gaarne nodigen wij alle leden uit tot
het bijwonen van de jaarlijkse

algemene
ledenvergadering
op woensdag 7 juli a.s.
om 20.15 uur in het Wijkgebouw

AGENDA:

1. Opening door de voorzitter.

2. Notulen en jaarverslag sekretaris.

3. Jaarverslag penningmeester.

4. Bestuursverkiezing. Aftredend de heer G. H.
Broekhuizen (wegens verhuizing niet herkies-
baar).

5. Kontributieverhoging 1972.

6. Bijdrage ouders i.v.m. kinderuitzending.

7. Rondvraag.

8. Sluiting.

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 - Vorden

Het Bestuur

N.B. Als kandidate is gesteld
mevr. A. Dryfhout-Sijtsma.

Op de af d. Verkoop

is plaats voor een

assistent
Opleiding Mavo-diploma

niet verplicht

Type-diploma

strekt tot aanbeveling

Leeftijd plm. 18 jaar

Honderdzes-
en-zeventig deuren
tapijt in ik-weet-niet-
hoeveel kwaliteiten.

Desso vraagt
of't zo genoeg is.

De ontwerpers van Desso nauwelijks 11 tot 55 gulden
hebben nu niet bepaald stil per m2.
gezeten. Keus genoeg, dachten we zo.

176 Kleuren tapijt hebben Komt u eens kijken of u het
ze al voor u samengesteld. met ons eens bent.
In alle mogelijke kwatliteiten.

In prijs variërend van

WEEKEND
AANBIEDING
Vanwege de enorme vraag naar onze zo
suksesvolle keukenbuffetten, bieden wij, ook
deze week, een buffet aan van normale prijs
ƒ 265,-

A.s. vrijdag en zaterdag voor slechts

f 229,50
DIT BUFFET BESTAAT UIT:

l onderkast, 2 laden, l werkblad, l boven-
kast. Kompleet met ingebouwd stopkontakt
en wekker, 100 cm breed.

DOE-HET-ZELF CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden

Telefoon 1486

T T T T

Schooltassen
nu de grootste keus

Wullink's
schoenhandel

Onbetwist, dé schoenenspecialist

Dorpsstraat 4 - Vorden



Hotel

'de Zwaan'
STEENBEKEN

TUINFEEST
ZATERDAG 3 JULI A.S.
Orkest:

rm „THE SPITFIRES"
|P/'li .ij
•EB? Aanvang 19.30 uur.

Bij slecht weer dansen in de zaal

Wij zijn van

3 JULI T.M. 19 JULI

wegens vakantie

gesloten
JUWELIER - HORLOGER - OPTICIEN

ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN - TELEFOON 1505

WONINGBOUWVERENIGING
THUIS BEST
VORDEN-HENGELO
Technische Dienst: Het Gulik l, Vorden
Telefoon 05752-1494
Administratie: St Michielstraat 8, Hengelo Gld.
Telefoon 05753-1460

Verhuisd
Met ingang van heden is ons kantoor
Vorden verplaatst van het Hoge 34
naar:

Het Gulik l, Vorden
Spreekuren blijven ongewijzigd t.w.:

maandag 11-12.30 uur
woensdag 11-12.30 uur.

Klachten kunt u opgeven d.m.v. een simpel briefje
een telefoontje tijdens de werkuren of een bezoek
op het spreekuur.

De Voorzitter,
E. L. v.d. Broek

Maar met Total rijdt u
toch net zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

Er zijn 2 adressen waar u lekker kunt eten:

HET UWE EN HET ONZE

Medler

Medler - Tel. 6634

In de maanden juli en augustus is de
bibliotheek

alleen 's avonds
open, van
19.00-20.30 UUR.

> Burgemeester en Wethouders van Vorden
brengen ter openbare kennis, dat in de maanden
juli en augustus géén zitting voor woningzoeken-
den zal worden gehouden.

De eerstvolgende zitting zal worden gehouden op
dinsdag 14 september 1971, van 19.30-20.30 uur
in het gemeentehuis te Vorden.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

Van Arkel,
burgemeester

Drijfhout,
sekretaris

a.s. zondag om 10 uur

Voorganger:

ds G. J. van Andel uit Doetinchem

Thema:

'Wat kan ik in mijn eentje beginnen'.

Organist de heer Engel

KOMT ALLEN !

Er is ook dienst om half negen

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's
Fietscapes, Regenpakken
en -broeken

tn de modekleuren, water- en wind-

dicht, flzersterk, gelaste naden

Wapen- en sporthandel

steeds doeUreffendI

Zutphenseweg - Vorden

INWONERS VAN VORDEN

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

Bent u klaar om Hem te ontmoeten?
(Amos 4 : 12)

Is Hij uw redder? (Rom. 3 : 23, 24)
Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17 : 31)
Hebt u vragen over het geloof in de Heer
Jezus Christus, luister dan iedere maandag-
avond van 7-8 uur en iedere vrijdagmiddag
van 2-3 uur naar de

EVANGELISCHE OMROEP

Oudere
medewerlÊtr
De Amro Bank te Zutphen zoekt voor het ver-
richten van expeditie-werkzaamheden een reeds
gepensioneerde medewerker^65-60 jaar).

Naast een goed salaris biedt de Amro
Bank uitkeringen in de vorm van 7°/0
vakantietoeslag en een ruime jaar-
lijkse gratificatie.

Belangstellenden wordt verzocht een afspraak te
maken voor een gesprek met de direktie van de
Amsterdam-Rotterdam Bank, Houtmarkt 68, te
Zutphen. (tel. 05750-4041).

VW
Vorden
INTERESSANTE KOLLEKTIE

'OLD TIMER'

fietsjes
uit de jaren 1700-1900 zijn in de show-
room van rijwielhandel KUYPERS
te bezichtigen van 25 juni tot en met
30 juli.

Deze modellen zijn met de hand gemaakt door
de heer J. G. van Dijk uit Oss.

ZATERDAG 3 JULI

Orgelconcert
met medewerking van fluitist in de Ned. Herv.
kerk door mevr. Prinsen uit Doetinchem. Aan-
vang 20.00 uur. Na afloop orgelconcert.

DINSDAG 6 JULI

LEZING MET DIA'S

over het leven en werken van dichter Staring van
de Wildenborch in de kapel van de Wildenborch,
met wandeling naar het kasteel. Aanvang 20.00
uur. Deze avond wordt verzorgd door de heer Van
Roekei uit Zelhem en ds Krajenbrink uit Vorden
(gedichten).

WOENSDAG 7 JULI

Concert
in de muziektent door muziekver. Concordia met
drumband en Vordens Dameskoor. Aanvang 7.30
uur, bij slecht weer in zaal Smit.

DONDERDAG 8 JULI

Demonstratie
folkloristische boerendansgroep 'De Knupduuks-
kes' aanvang 20.00 uur. Tevens demonstratie olde
ambachten op het Marktplein, bij event. slecht
weer binnen.

ZONDAG 4 JUL

HAMALAND
COMBO

NCORDJA
HENGELO (GLD.)

GEZELLIGHEIDBARS

3 pak ZO-KLAAR PUDDING 98

500 gram JONGE KAAS 259

1 blik KIPPE- OF GROENTESOEP 75

2 blik a 100 gram LEVERPASTEI 89

2 pak SPAR-MARGARINE 78

2 zakjes GOLDEN WONDER CHIPS 98

10 PENNYWAFELS 89

150 gram HAM 109

11 SINAASAPPELS 198

l kg GRANNY SMITH 189

• REMMERS
- DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR:
tt SPAREN BIJ DE KOOP

supermarkt
41

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg
PETROLEM BESTELLEN

1736 bellen!
KEUNE - Vorden

altijd goedkoper
Tel. 05752-1736 - Vorden

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

Uw adres voor
VERSE
HAANTJES
KIP EN
EIEREN

POELIERSBEDRIJF
Rossel
Nieuwstad tel. 1283

Gevraagd:
VERKOOPSTER
Drogisterij-Parfumerie
STEENHUIZEN
Winkelgalerij
Troelstralaan, Zutphen
tel. 3788

Voor

Herenpantalons
Pullovers
Weekenders
uw adres:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN /UTPHENSEWEG TEL.05752 1514

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

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

wellceop
Wegens balansopname

zijn al onze welkoop/landbouwwinkels
benevens onze werkplaatsen te
Hengelo Gld., Linde, Ruurlo, Vorden

DONDERDAG l EN

VRIJDAG 2 JULI

gesloten
V.L.C.

De Graafschap
Hengelo Gld., Linde, Ruurlo, Vorden

Te koop: Een goed on-
derhouden kompleet
paardetuig z.g.a.n. B. F.
Bennink, Wildenborohse-
weg 18

Te koop, overkompleet
wegens verhuizing: Een
z.g.a.nl. ruime hang-leg-
kast krasvrij, mooie lichte
kleur ƒ 125—•'. l bijzet-
kachel met fles f 25,—;
l parapluiebak (half an-
tiek) ƒ 25,—; 25 oude
leesboeken van Arends-
oog-serie ƒ 12,50; 2
Keulse potten 20 en 40
liter, 's Avonds na 7 uur
De Steege 3, Vorden

Te koop: G.o.h. brom-
fiets Sparta de Luxe
bouwjaar 1969 wegens
aanschaf auto. J. Heuve-
link, Oude Borculoseweg
H Warnsveld

Tijdens de bouwvak
vakantie zijn wij

NORMAAL
OPEN

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Telefoon 05752- 1486
Schoolstraat 6 Vorden

Per l sept. gevraagd:
Hulp in de huishouding
^5-daagse werkweek.
W. Elbrink-Visser Burg.
Galléestraat 5, Vorden

Te koop: Z.g.a.n. gas-
komfoor 2-pits geschikt
voor aardgas ƒ 30,—
A. de Roode, Het Gulik
11 te Vorden

Te koop: Nieuwe aard-
appelen. H. Scheffer
Deldensebroekweg 7
Vorden

Gebruikte
straatstenen

dik formaat
thuis bezorgd ƒ 100,- per
1000, excl. BTW

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. 1486 - Vorden

Inscharen van jongvee
met ingang van heden bij
H. Bannink, De Boonk
2 Vorden telefoon 1866

Te koop: 4 nieuwmelkte
koeien. Th. Zents Laren-
seweg 3 Vorden.
Wie heeft per abuis een ver-
keerd nylon jack (donker-
bruin met lichtbruin) mee-
genomen van de kleuter-
school 'De Springplank' ?
Graag bericht aan Erich
Brummelman, Gr. v. Lim-
burg Stirumstr. 5, Vorden
telef. 1701

De enige echte

doe-het-zelf
zaak

staat in
de Schoolstraat !

Te koop:

boerenkool-
en spruit-
koolplanten

D. KLEIN GELTINR
Klein Garmel Vorden

Te koop:
Nieuwe aardappelen
G. J. Steenblik, Nieuwen.
huisweg 4, Delden
tel. 05753-1770

LET OP !
zie advertentie
weckend-aanbieding !

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752- 1486

Met vreugde en dankbaar-
heid geven wij u kennis van
de geboorte van onze zoon
Willem Hindrik Laurens
Wij noemen hem L ARS
W. Oortgiesen
S. Oortgiesen-Zwart
Vorden, 28 juni 1971
Almenseweg 39a



Donderdag 1 juli 1971

Tweede blad Contact
32e jaargang no, 13

UITSLAG VERLOTING

s.v. Ratti
nr 2299 A. Poterman, Vordenseweg 31, Warns-
veld (4-sporige bandrekorder); nr 3643 N. Keune,
Nijverheidsweg, Vorden (draagbare radio);
nr 3302 L. Geesink, Peggenhofweg l, Vorden
(mixer).

Verdere prijzen op de nummers:

903 4020 2078 1160 2549 1237 1365

2389 1987 2152 1254 476 3026 4008

1722 1664 2879 2292 1132 784 3128

1152 2743 28 1036 3504 4021 336 312

242 2611 2232 1550 2889 901 318 813

126 2894 3253 1411 1765 3417 1008

3849 1654 1181 1062.

De pryzen zullen binnen een week aan de prijs-

winnaars worden uitgereikt.

V L)
Bestuur sv Ratti

GEVRAAGD:

werkster
voor enkele morgens per week

Sigarenmagazijn en IJssalon

D. Boersma
Dorpsstraat 6, Vorden, Telef. 1553

VRIJDAG 9 jn,I

GRO1
A RAK

o/> de

Vordense Markt
Wat dat is kunt u lezen in het Contact
van woensdag 7 juli !

Touwtrekken
In samenwerking met de VVV te Wapenveld heeft de
NTB een groot tournooi georganiseerd op zaterdag 3
juli. Er wordt in 3 poules gestreden om het Kampioen-
schap van de Veluwe.
Poule A: Warken, EHTC, Hall-Eerbeek en Bekveld uit
Hengelo Gld.
Poule B: Neede, Velswijk, Booltink (Keyenborg) en
Beltrum.
Poule C: Wapenveld l, 2, 3, 4.
Deze laatste vier zijn vrije ploegen.
De wedstrijden beginnen om half drie.

Zondagmiddag waren er wedstrijden in Zieuwent. Er
waren maar liefst 28 ploegen 'in touw' waaronder teams
uit Vorden en Hengelo Gld.
De uitslagen waarin Bekveld meetrok waren:
Bekveld-Buurse 1-2, EHTC-Bekveld 3-0, Houvast-Bek-
veld 0-3, Noordijk-Bekveld 2-1.
Eindstand catchklasse: l EHTC, 2 Noordijk, 3 Buurse
en 4 Bekveld.

De uitslagen in de A-klasse waren:
Medler-Bekveld 1-2, Neede-Veswijk 3-0, EHTC-Medler
0-3, Bekvld-Vlswijk 3-0, Neede-Medler 0-3, EHTC-Med-
ler 0-3, Neede-Bekveld 0-3, Medler-Velswijk 3-0, en
EHTC-Bekveld 0-3.
Eindstand: l Bekveld, 2 Medler, 3 Neede, 4 Velswijk
5 EHTC.
In de D-klasse won Medler van Delden met 2-1.
Na vijf tournooien is de stand in de Catchklasse:
l EHTC, 2 Noordijk, 3 Buurse en Bekveld, 5 Holten en
6 Houvast.
Klasse A: l Bekveld, 2 Medler, 3 Neede, 4 Velswijk en
5 EHTC.
Klasse B: l Zieuwent, 2 Holt3n, 3 Noordijk,
4 Enter, 5 Medler.
Klasse C: l Heure, 2 DVO, 3 Buurse, 4 Jonge Kracht
en 5 EHTC Eerbeek.
Klasse D: l Medler, 2 Delden, 3 KTC en Holten.

Graafschaprijders
Het was in Harfsen tijdens wedstrijden wederom een
sportief gebeuren. Het werd een prachtige overwinning
voor de Graafschaprijders met 108 punten tegen Hamac
62. Over de twee wedstrijden (van mei erbij gerekend)
heeft de Graafschaprijders nu 201 pnt tegen Hamac
155 punten.
In de B-klasse ging de overwinning eveneens naar de
Graafschaprijders. Harfsen werd 2e.
Met in totaal 295 pnt staat ook hier de Graafschap-
rijders bovenaan, gevolgd door Hamac.
De eerstvolgende rit wordt gehouden op 4 augustus.

Jeugdsportdag te Vorden
uitstekend geslaagd

Bijna 450 kinderen waren zaterdagmorgen op het gem.
sportpark samengestroomd om aldaar deel te nemen
aan de jeugdsportdag die dit jaar voor het eerst werd
georganiseerd door de vv Vorden en Ratti, de gymn.
vereniging Sparta en de padvinders van de David J.
Alfordgroep.
Het motief van deze sportdag was om dank te brengen
aan het gem.bestuur vanwege de subsidieregeling voor
de jeugdafd. van genoemde verenigingen. In totaal wa-
ren ca 56 personen in touw die de jeugd de gehele dag
hebben bezig gehouden met 15 spelen. Op het program-
ma stonden doelschieten, hardlopen, wipbalk, stuiter-
bal, kruiwagen lopen, ringgooien, estafettelopen, mand-
gooien, bal ingooien, korfbalgooien, hindernisbaan zak-
lopen. hordbal lopen en verspringen.

Jongens en meisjes waren verdeeld in 3 leeftijdsgroe-
pen, 7-8 jarigen, 9-10 jarigen, 11-12 jarigen. Het was
de bedoeling dat de kinderen ondergebracht in groepen
van ca 16 man, alle 15 spelen met tussenposen van 13
min. verdeeld over de hele dag zouden spelen. Vol en-
thousiasme hebben de jongelui de hele dag gestreden.
Individueel waren er geen prijzen te winnen, uitsluitend
voor de hele groep. De prijzen waren in de vorm van
diploma's rnet daarop vermeld 'Olympiade Vorden'.
Deze naam hadden de organisatoren aan deze dag ge-
geven.

Organisatiekommissie: broeder Canutus voorz. (Ratti),
G. Koop vice-voorz., mej. G. Hellewegen sekr. (Sparta)
J. Roozendaal penn. (Vorden). Alegheel leider: L. de
Boer (Vorden). Nadat alle leiders en leidsters tot ver-
maak van de jeugd aan het slot van deze middag nog
een voetbalwedstrijd hadden gespeeld, gaf hierna het
tamboerkorps van de muz.ver. Concordia een demon-
stratie dat zeer in de smaak viel. De heer de Boer
bracht vervolgens medewerkers aan deze sportdag dank.

Voorz. van het organisatiekomité broeder Canutus,
bracht de kinderen hartelijk dank voor de enthousias-
te wijze, waarop ze deze dag hadden gestreden. Ook do
leiders en leidsters werden in dit dankwoord betrokken.
Aanwezig was ook wethouder van sportzaken Mr R. A.
v.d. Wall Bake. Hij vond deze dag voor de jeugd een
prachtig stas.ltje van samenwerking en hoopte dat deze
sportdag zal uitgroeien tot een jaarlijks terugkomend
festijn.

Vervolgens reikte hij de prijzen uit. In de leeftijdsgroe-
pen 7-8 jarigen behaalde groep H de eerste prijs. Twee-
de werd groep I, derde groep G. In de leeftijdsgroep
9-10 jarigen werd l groep R, 2 groep N en 3 groep S
Bij de 10-11 jarigen werd eerste groep Z, 2 groep D
en 3 groep Y.
Tot slot deed weth. v.d. Wall Bake een beroep op de
jongelui voor zover ze nog geen lid zijn, zich aan te
melden bij een sportvereniging in Vorden.

Voetbal
VORDEN OP DUIDELIJKE WIJZE
DOOK R K < i V V ( (J IESIJEEK) OVERTROEFD

Het is Vorden niet gelukt om door te dringen tot ed
finale van de GVB beker, doordat ze een lesje van RK
GW kreeg met liefst 5-0.
Het zag er het eerste halfuur niet naar uit dat de toch
wel betere Giesbekers zulk een overwinning zouden be-
halen. Zelfs waren er kansen voor Vorden.
In de 30e minuut kwam het keerpunt. Bloemendaal
sloeg naar de bal binnen het panaltygebied en het was
1-0. Buunk verzuimde raak te koppen voor Vorden, zo-
dat het 1-0 bleef.
Vijf minuten na rust viel de beslissing. Bloemendaal
haalde Smeets van RKGVV onderuit en weer scoorde
Giesbeek uit de panalty 2-0. Gerrit Holsbeke verving
hierna Bloemendaal. RKGVV kwam hierna pas goed
los. Weer was het Smeets die raak schoot 3-0, gevolgd
door nr 4 door te ver opdringen van de Vordenploeg.
Vlak voor tijd werd het zelfs 5-0, toen Verhoef door de
ontredderde Vorden-defensie liep.

KLEIN DOCIITEREN1-VVL (LENGEL)
OP HET VORDEN TERREIN
Zondag worden de halve finales gespeeld om de GVB
beker (Ie afdeling). Klein Dochteren-WL vindt plaats
op het veld der vv Vorden. Aanvang 14.30 uur.

EERSTE PRIJS VOOR RATTI
OP SERIE WEDSTRIJDEN TE GELSELAAR
Ratti heeft zondag beslag weten te leggen op de eerste
plaats van het tournooi te Gelselaar.
Zaterdagavond won men van Reunie 3 in de halve
finale, waarna men zondag moest aantreden voor de
finale tegen GSV Geesteren. Het was een spannende
strijd die eindigde in 0-0, zodat strafschoppen moesten
beslissen wie uiteindelijk winnaar werd.
Ratti was de gelukkige. Zij ontvingen een fraaie her-
inneringsbeker uit handen van EGVV voorzitter J. ten
Tije. De verdere uitslag was:
2 GSV, 3 Reunie 3, 4 Reunie 4, 5 Lochuizenl, 6 Klein
Dochtcren l, 7 Markelo 3, 8 Markelo 2.

Waterpolo
HEREN VAN VORDEN
KANSLOOS TEGEN WZC (WIJHE)

Ondanks het feit dat ook de thuisclub met enkele in-
vallers verscheen bleef WZC de betere ploeg. Men kom-
bineerde beter en maakte god gebruik van de steekjes
die de Vorden achterhoede liet vallen.
Dolman Wolsink werd in de eerste periode 2 x gepas-
seerd. In de tweede periode werd het 3-0, alvorens Vor-
den terugkwam tot 3-1. Uiteindelijk werd het 5-1 het-
geen wel verdiend was ondanks het feit dat Vorden
er 'alles aan deed' om de score om te buigen.
In de laatste periode slaagde Elbrink erin om 5-2 te
scoren, waarna de thuisclub geweldig op kwam zetten
en nog driemaal scoorde.

Woensdagavond 30 juni valt de beslissing in deze af-
deling. Wint De Dinkcl tegen Vorden dan wordt er
een beslissingswedstrijd gespeeld, speelt Vorden gelijk,
dan wordt het 4e klasserschap geprolongeerd.
De dames van Vorden spelen l juli de laatste wedstrijd
in N ij verdal tegen het Ravijn 1.



Goede reis

STEREO TUNEK-VERSTEKKEK 'ERRES'
2 x 6,5 stereo versterker met inge-
bouwde radio-ontvanger. Drie FM-
zenders vast instelbaar.
Kompleet met luidspreker boxen.
Vakantie-aanbieding ƒ 754,-
nu ƒ 620,-

STEREO CASSETTERECORDER 'ERRES'
een 'nieuw' apparaat wat we u di-
rekt kunnen laten horen,
kompleet met boxen.
Vakantie-aanbieding ƒ 569,-
nu ƒ 469,-

BANDRECORDER 'ERRES'
moderne recorder voor de huiskamer
Kompleet met mikrofoon,
aansluitkabel en band.

Vakantie-aanbieding ƒ 289-
nu ƒ 240,-

TRANSISTOR KAMERRADIO 'ERRES'
Kompakte vorm,
FM midden, lange en korte
Vakantie-aanbieding ƒ 237,-
nu ƒ 209,-

CASSETTERECORDER 'ERRES'
voor batterijen, kompleet met mikro-
foon, band, draagtas en netvoedings-
apparaat.
Vakantie-aanbieding ƒ 232,50
nu ƒ 199,-

TELEVISIE DRAAGBAAR
voor lichtnet en 12 volt accu-aanslui-
ting. Ontvangst voor alle zenders
vanaf ƒ 499,-

RADIO CASSETTERECORDER 'Telefunkcn'
Een nieuw, handig kompakt model,
met voortreffelijke eigenschappen.
Vakantie-aanbieding ƒ 519,-
nu ƒ 475,-

RADIO CASSETTERECORDER 'Toshiba'
Joost de Draaier presenteert hem u
dagelijks over Radio Nordsee
ƒ 348,-

DRAAGBARE RADIO 'Philips'
portable met keuzetoetsen ƒ 310,-
nu ƒ 249,-
FM portable microtechniek ƒ 159,-
nu ƒ 114,-
Portable in handig formaat met FM
ƒ 13/- nu ƒ 89,-

STE^EO PLATENSPELER
UIL- houten kast met twee losse boxen

^Tijdelijk bij aankoop gratis grammo-
foopplaat tot ƒ 13,- naar keuze.

"Platenspeler ƒ 185,-

VOOR BEELD EN GELUID

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Zolang de voorraad strekt

ovenvaste schaal
MET DEKSEL

H/2 liter
Fruitmotief

xW normale prys ƒ 10,95 nu voor

9.95
met sauskom gratis

Koerselman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

Zojuist ontvangen

LEUKE SERIE

jongens •
overhemden

mooie dessins en
voordelig in prijs

Uw adres:

WONINGtNRICHTING
MANUFACTUREN

HELM IN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

SPECIALE AANBIEDING !

2 HALEN
Hc

met ingezet Jvuisj»-

Heiiqalux Tapijttegel:
dat is Heuga op z'n zachtst

Heugalux. Luxueus door zijn opmerkelijke zachtheid. Luxueus door
zijn 8 opvallend sprankelende kleuren. Houdt u bij al die luxe uw
hart vast voor de prijs? Hoeft niet. In alles is Heugalux afgestemd
op jonge en zich jong voelende mensen. Op praktische en moderne
mensen. Op mensen, die graag mooie dingen in huis halen, maar
zich daarmee geen extra zorgen op de hals wiiien halen. Geen
financiële en geen huishoudelijke zorgen. Voor hen is er Heugaiux
bij de Heuga-dealer.

Als u van de natuur
houdt
houdt u van Heugafeii
Heugafelt Tapijttegels zijn een natuurprodukt. De bo-
venlaag bestaat immers voor 91 % uit natuurlijke haar-
soorten. Dat maakt Heugafelt uniek en bijzonder gewild
bij mensen, die tijdloze schoonheid zoeken. Natuurpro
dukten verouderen nooit! Heugafelt Tapijttegels, die -los
gelegd- een vastliggend, naadloos tapijt vormen van wand
tot wand, zijn gemaait voor heel uw huis. Ook voor de
keuken! Ook voor de trap. En natuurlijk voor de gezellige
woonkamer. Kijk naar Heugafelt en laat u inlichten over
de 12 voordelen van dit wand-tot-wand-tapijt in tegels.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

H E LM IN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Eykelkamp werd gedineerd en nadien gezellig samen-
zijn, werd op de terugweg in Rtjen een behangfabriek
bezichtigd, hetgeen zeer interessant was.

OOK DE JONGE LIDMATEN
ZIJN GUL MET HUN TOEZEGGINGEN !

Ongetwijfeld zult u nieuwsgierig zijn hoe groot het be-
drag is dat is binnengekomen voor de vernieuwing van
het kerkinterieur.
Inmiddels kunnen we vaststellen, dat velen hun bijdrage
hebben toegezegd. Gemiddeld is de bijdrage per gezin
ongeveer ƒ 90,-. Ook de jongere lidmaten hebben goede
blijk gegeven van waardering en zelfs meer dan dat.
Hun toezegging was vorige week gemiddeld ƒ 50,-. Dit
is toch duidelijk tegemoet komen aan de plannen van
de kerker aad en kerk voogdij.
Het streefbedrag is nog niet helemaal bereikt; maar we
durven te hopen, dat we deze week de ƒ 30.000,- pas-
seren.

Als we zo doorgaan en diegenen die toch wel van plan
waren om een bedrag toe te zeggen, dit binnenkort
zullen doen, zullen we bij het sluiten van de toezeg-
gingen op 30 juni waarschijnlijk de ƒ 35000,- hebben
bereikt.
Misschien vindt u het vervelend om te worden bezocht
als u geen schriftelijke toezegging hebt gedaan, maar we
(kerkeraad) wil graag ƒ 50000,- uit de gemeente.
U kunt uw antwoord schriftelijk doen aan het kerke-
lijk buro. Het Hoge 27.
Of stuurt u de gele kaart in.

Geslaagd
Te Meppel slaagde onze plaatsgenote mevr. Zweverink-
Hogenhoud voor de akte K nuttig handwerken.

Schoolreis
De 4-daagae schoolreis van de openbare school is ook
dit jaar weer goed verlopen. Op de eerste dag was al-
leen de wind de grote tegenstander.
Er werd koers gezet naar kasteel de Cannenburg te
Vaassen, waar de jeugd veel te zien en te horen kreeg.
In de jeugdherberg De Heemhoeve te Ernst werd over-
nacht. De 2e dag ging het via Vier houten naar het Huls-
horsterzand, waar naar hartelust gespeeld werd.
Later op de dag werd een bezoek gebracht aan het Dio-
rama in Nunspeet, waar men genoot van alle opgezette
dieren en goede uitleg kreeg.

De 3e dag werd naar Berg en Bos te Apeldoorn ge-
peddeld, waar de trimbaan de grote trekpleister was.
De 4e dag ging het ^fcr huiswaarts, waarbij op het
vliegveld Teuge de inlV hangars staande vliegtuigen
van zeer nabij werden oekeken.
Klokslag 5 uur keerde men bij school terug, waar de
ouders hun kind afhaalden.
Het waren vier heel nuttige dagen geweest, wel ver-
moeiend maar onverg^Mjk. Opmerkelijk was het feit
dat er geen enkele leraw band te plakken viel in deze
vierdaagse. De gezamenlijk afgelegde afstand bedroeg
zeker 7000 km !

Uitr. diploma 's
Huishoudschool
'Dit is het einde'. Deze kreet kon ook toegepast worden
op leerlingen die afscheid namen van de Chr. Huis-
houdschool aan het Hoge te Vorden, omdat hun op-
leiding bekroond was met een diploma. In de gymna-
stiekzaal waren talrijke ouders getuige van de uitrei-
king. Direkteur Schut legde er de nadruk op dat er
geen sprake mocht zijn van een einde, maar juist een
begin. Pas in het bezig zijn met krijgt het diploma
waarde en inhoud.
Er waren 2 afscheidsavonden, voor de pauze gevuld
met enige toneelstukjes en spelletjes. Er werd ook af-
scheid genomen van enige leerkrachten.
Aan het slot van de beide avonden zei de heer Lense^
link, voorz. van de plaatselijke kommissie van Beheer,
tot de geslaagden: 'jullie hebben op een chr. school
gezeten dat wil niet zeggen, dat je het christelijke er
duimendik bovenop moet leggen, maar wél, dat het in
jullie werk terug te vinden moet zijn, juist in die on-
opvallende kleine gebeurtenissen en situaties, waarin je
inhoud aan dat woord kunt geven'.
De geslaagden zijn:

LHNO-diploma:
Baak: C. H. Donderwinkel en K. W. Nijkamp.
Eefde: B. Kloosterboer, H. Ruiterkamp en J. Veltkamp.
Hengelo: A. Aalderink, W. H. Berendsen, D. A. Bob-
bink, D. Bosman, G. Bruil, E. Fokkink, J. Gotink, C.
Hanskmap, M. Horsting, G. Hulshof, H. Lubbers, W.
Maalderink, A. Meenink, G. Oldenhave, J. Peppelman,
M. Ruesink, A. Vels, E. Zweverink en A. van Tongeren.
Uit Ruurlo: H. Ankersmit en J. Zeevalkink.
Uit Vorden: J. A. Barink, F. Eggink, H. J. Decanije,
P. A. M. van Eljkeren, G. J. Fokkink, A. H. Gotink,
E. H. Kelder, G. J. Klein Bramel, J. H. Langwerden,
H. J. W. Lenselink, M. Lenselink, A. G. Loman, H. J.
M. Lijftogt, E. Nijhof, G. C. W. Rietman, G. H. Rou-
wenhorst, C. B. Schotsman, A. H. Schouten, J. H. Steen-
breker, H. J. Vreeman, N. J. Wiltink en B. H. Wuea-
tenenk.
Warnsveld: C. Addink, L. H. Baannink, J. Brokke, J.
W. Geerken, J. Kamperman, A. H. Maalderink, M. G.
Schieven, H. M. Smit, F. H. Woestenenk.
Zutphen: A. Deppe, J. Hanemaaijer, A. Kuijper, H.
Roelofs, G. Spierenburg, H. Spierenburg en A. Hoeve.

OVB-diploma:
Baak: J. Hissink.
Hengelo: W. H. Bosch, M. Groot Bleumink, M. ten
Have, H. J. W. Teunissen, G. E. Wentink, D. J. G.
Wuestenenk, D. J. G. Woerts, D. H. J. Toonk.
Lochem: J. G. Hiddink.
Ruurlo: C. van den Ende.
Uit Vorden: H. G. Bennink, T. E. Breuker, J. L. Bosch,
A. H. Fokkink, M. A. W. C. Gal, J. G. D. Hissink, K.
J. Jeeninga, J. H. Kappert, H. J. Klein Obbink, A. J.
Klumpenhouwer, J T M. Mokkink, G. A. J. Poppelman,
A. B. Wagenvoort, G. A. Weenk en D. W. Stokkink.
Warnsveld: W. Zweverink, Zelhcm: D. Boenink,
Zutphen: W. de Ruig, F. H. Staal.

Staring • avond
Verloting s.v. Ratti Wildenborch
Vrijdag 25 juni vond in zaal Schoenaker te Kranenburg
de trekking plaats van de verloting welke de sv Ratti
heeft gehouden ten bate van de aanleg van een tweede
speelveld.
De trekking werd verricht door de rijkspolitie te Vor-
den in aanwezigheid van bestuur van Ratti en verkopers
der loten.
Nadat de 51 prijzen waren uitgeloot werd door voorz.
Lichtenberg dank gebracht aan de plaatselijke politie
voor het verrichten van deze trekking en aan de ver-
kopers der loten voor hun aktiviteiten voor de vereni-
ging Ratti gedaan.

Doordat de loten waren voorzien van naam en adres
konden nog diezelfde avond enkele prijzen worden uit-
gereikt. Zo werd de Ie prijs (een 4-sporige bandrekor-
der) door een deputatie uit bestuur en verkopers van
de loten aan de fam. Poterman, Vordenseweg 31 te
Warnsveld aangeboden, welke uiteraard zeer verrast
en ingenomen waren met zulk een prachtige prijs.
De verdere prijzen zullen zo spoedig mogelijk bezorgd
worden. (Zie adv. in dit nummer).

In het kader van de zomeraktiviteiten van het VVV,
wordt er a.s. dinsdag 6 juli een Staring-avond gehou-
den in de Wildenborch. Wie Vorden-De Wildenborch
zegt, denkt onwillekeurig aan dichter Staring.
Daarbij wil deze avond aanknopen.
Om 8 uur wordt gestart bij de Kapel aan de Kapelweg
in de buurtschap Wildenborch (richting Lochem).
Op het programma staat: een korte wandeling bij het
kasteel van Staring, De Wildenborch. Daarna wordt er
koffie geserveerd in de Kapel. De heer van Roekei uit
Zelhem (zelf ook een oud-Vordenaar) vertelt verhalen
rond de Wildenborch en laat dia's zien.
Ds Krjaenbrink zal enkele gedichten van Staring lezen.
Dit belooft voor de gasten en ook voor Vordenaren
zelf een interessante avond te worden.
Maakt uw gasten-vakantiegangers attent op deze
Staring-avond,
bouwschool.

Eerste prijs
Vordens Toneel
Ter afsluiting van het toneelseizoen hield Vordens
Toneel in het nutsgebouw een gezellige kontaktavond
voor haar leden.
Nadat alle aanwezigen namens de vercnigir-g enkele
konsumpties konden gebruiken, werd de avond begonnen
met bingo. Daarna moesten de aanwezigen enkele puz-
zels en kruiswoordraadsels oplossen.
Hierna traden mej. I. Holsbeeke, mevr. M. Schuppers
en de heer H. Hilferink naar voren voor het spel im-
provisatie. Onder grote hilariteit van d<? aanwezigen
ging hun dit prima af.
De stoelendans maakte een einde aan deze laatste kon-
taktavond van dit seizoen.

Onder leiding van dirigent Nijhof uit Zutphen heeft het
Vordens Mannenkoor in Diepenveen deelgenomen aan
een nationaal zang- muziek- en solistenkonkours.
De Vordenaren die uitkwamen in de eerste afdeling,
deden het voortreffelijk en behaalden met 322 punten
en Ie prijs !
Als verplicht nummer werd gezongen 'Sanctus' van Fr.
Silgher. Als vrij nummer werd gezongen 'O, domine
Jesu Christe' van Antoine Brumel.

Brandweer
ging dagje uit
De leden van de Vordense Brandweer hebben dezer da-
gen hun jaarlijkse uitstapje gemaakt. Via Arnhem ging
het naar N Brabant waar in het dorpje Zeeland koffie»
werd gedronken. In Den Bosch was er gelegenheid tot
winkelen, zeer tot genoegen van de dames.
Alvorens weer naar Vorden te vertrekken, waar in café

Iedere vrijdag weekmarkt

7 juli Algemene ledenvergadering
Groene Kruis in het wfjkgebouw

10 juli Bal voor gehuwden (Eykelkamp)
7 aug. HSV De Snoekbaars wedstrijd

27 en 28 aug. Bazar muziekver. Concordia
29 aug. HSV De Snoekbaars wedstrijd
12 sept. HSV De Snoekbaars wedstrijd

de dirt-rsi ; \v< ' M / / ' / C / < n ivor
den rer:ocht hun datu run bijeenkomsten en
festiviteiten m Vorden aan ons door ,v gr-

dan irordcn deze gratie bij dc:c rnhriek
geplaatst

L.


