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Overweldigende belangstelling
bij de receptie van Meester van Dijk
Onder overweldigende belangstelling herdacht meester
van Dijk van de Openbare School in zaal Smit het feit
dat hij 25 jaar aan deze school was verbonden.

Burgemeester van Arkel bood namens het gemeentebe-
stuur zijn gelukwensen aan. 'Als lid van het kollege van
B&W heb ik destijds nog een steentje bijgedragen tot
uw benoeming. In 1947 hebben wij uit een aantal solli-
citanten voor deze vakature u als nr l op de voordracht
geplaatst. Naar het oordeel van de onderwijsautoriteiten
bent u een voortreffelijke leerkracht. Uw oprechtheid,
plichtsbetrachting en doorzettingsvermogen dwingen bij
ouders, kollega's, leerlingen en oud-leerlingen groot res-
pekt af', aldus de burgemeester, die de jubilaris namens
B&W een boekenbon aanbood.

Niet hogerop gezocht
In zijn funktie van voorzitter der ouderkommissie, werd
hierna het woord gevoerd door de heer Beek. 'Vijf en
twintig jaar verbonden te zijn aan één en dezelfde school
is in de onderwijswereld een unikum geworden, daar de
meeste van uw kollega's proberen het iets hogerop te
zoeken, maar daar heeft bij u waarschijnlijk geen be-
hoefte aan bestaan. Wij hebben u gedurende deze jaren
leren kennen als een energiek persoon, welke vol zat
met nieuwe ideeën en methoden en die met volle over-
tuiging meegewerkt heeft aan de toekomst van zo'n
iOOO leerlingen om hen datgene bij te brengen, waaraan
ze op latere leeftijd in de praktijk profijt van zouden
kunnen hebben'.

Veel heeft u ook gedaan voor de leerlingen buiten het
schoolverband. Wij denken hierbij aan de schoolreisjes,
trektochten, waar u niet alleen leider was maar tevens
verkeersagent, fietsenmaker, dokter, trooster, nieuws-
overbrenger enz. U organiseerde voor de school schaats-
wedstrijden en op het zwembad vond u het altijd een eer
er voor te zorgen dat bij de overgang van uw klas 80%
van de leerlingen een diploma in de zak had', aldus de

heer Beek, die namens ouders, oud-leerlingen en oud-
kollega's de heer van Dijk een werkbank aanbood.
Namens de inspektie Zutphen van het Lager Onderwijs
sprak hierna inspepkteur van de Vlis. 'Het doet mij een
genoegen dat u wordt aangesproken als meester. Dat
duidt op een gevoel van vertrouwen. Uit de gegevens
van mijn voorganger blijkt duidelijk, dat u bekend staat
als een goed onderwijzer en het is derhalve de moeite
waard dat de ouders onverdeeld achter u en de Open-
bare School staan', aldus de heer van de Vlis.

Rechterhand
Het hoofd der school de heer Brinkman vond het pret-
tig meester van Dijk in het zonnetje te kunnen zetten.
'Het onderwijs heeft altijd zijn problemen gekend en
vooral de laatste jaren stapelen de problemen zich ge-
weldig op met als gevolg diskussies in en rond de school
U hebt zich hierbij nooit afzijdig gehouden en als ik
dan naga, hoe u 15 jaar geleden (de heer Brinkman
kwam 15 jaar geleden naar Vorden) het onderwijs in
uw klas verzorgde, dan kan ik rustig verklaren dat
u vaak de ontwikkeling in het onderwijs ver voor was'.
Zonder een van de andere kollega's tekort te doen: al
die 15 jaar bent u mijn rechterhand geweest. Ik hoop
dat dit nog lang zo mag blijven. Ook de verhouding tus-
sen u en de andere kollega's dient te blijven zoals die
nu is, aldus het hoofd der school de heer Brinkman.

Namens de kollega's overhandigde hij de heer van Dijk
(in zijn vrije tijd een verwoed hobbyist) gereedschap.
Mevrouw van der Heide-van de Ploeg sprak hierna na-
mens vrienden van de heer van Dijk. Zij schetste in
enkele bewoordingen de heer van Dijk als iemand, op
wie men nooit vergeefs een beroep doet. De jubilaris
dankte tenslotte allen voor de welgemeende woorden, de
vele bloemstukken en kadoos.
Tijdens de receptie zorgde oud-leerling Henri Strookap-
pe op zijn elektronisch orgel voor passende muzikale
omlijsting.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

Openlucht kerkdienst in Wildenborch

Ook dit jaar belegt de Interkerkelijke Evangelisatie-
Kommissie (Ger. en Hervormd) kerkdiensten in de
openlucht in de Wildenborch, vlak naast de kapel aan
de Kapelstraat, rond het kasteel De Wildenborch. Zon-
dag 9 juli is de eerste dienst, ds L. Raven gereformeerd
predikant te Bierum hoopt deze dienst te leiden.

Sursum Corda uit Vorden hoopt de samenzang te be-
geleiden. Liturgieën worden uitgereikt. Na de dienst die
om 10 uur begint, is er gelegenheid een kopje koffie te
drinken. Bij minder gunstig weer is de dienst in de
kapel. Wilt u uw gasten attent maken op deze diensten?
De 2e dienst wordt gehouden op zondag 23 juli met als
voorganger de eerwaarde heer Smit uit Vorden.

Na de kerkdiensten wordt in de plaatselijke hervormde
kerk koffie geserveerd in het catechisatielokaal. Vakan-
tiegangers zijn ook van harte welkom!

Orgel concerten in hervormde kerk

In de zomertijd vinden herhaaldelijk orgelbespelingen
plaats in de hervormde kerk. De hoop en de verwachting
is dat gasten en inwoners van Vorden en omgeving er
van genieten. Deze week werd het orgel bespeeld door
de bekende Rotterdamse organist Dirk Jansz. Zwart.
18 juli hoopt te spelen Nico Verrips, organist te Mep-
pel en 8 augustus Gert Oldenbeuving uit Zutphen.

De concerten beginnen om 8 uur (duur ong. 50-60 min.)
Programma's voor f 2,- verkrijgbaar onder de toren.
Er is nog overleg gaande met mevrouw Marijke Prinsen
uit Doetinchem. Het ligt in de verwachting dat zij, weer
samen met een fluittist een concert zal geven eind au-
gustus-begin september.

Staring-avond in de Wildenborch

Voor allen die hier in de buurt met vakantie zijn en die
enige belangstelling hebben voor literatuur en ook wel
prachtige dia's willen zien, wordt donderdag 6 juli een
Staring-avond gehouden in het kader van de VVV zo-
meraktiviteiten.

Op het programma staat: start bij de kapel in de Wil-
denborch, bij gunstig weer: wandeling naar het kasteel
en door het park, koffie drinken in de kapel, gedichten
van dichter Staring van de Wildenborch, dia's rond de
Wildenborch en Vorden. De heer van Roekei uit Zelhem
en ds Krajenbrink zullen samen deze avonden verzorgen
De 2e Staring-avond is gesteld op dinsdag l augustus.
Stellig zullen ook inwoners van de Wildenborch en Vor-
den een der avonden willen meemaken. (Zie adverten-
tie van het VVV te Vorden).

reikte diploma's uit Agrarische School

In tegenwoordigheid van alle ouders, bestuur, kommis-
sie van Toezicht, de dierkteur der Raiffeisenbank, af-
gevaardigden van landbouworganisaties, reikte burge-
meester van Arkel in de Lagere Agrarische School, de
school voor algemeen vormend en agrarisch beroeps-
onderwijs aan de Nieuwstad alhier de diploma's uit aan
de geslaagden.

Voor het normale examen slaagden:
G. J. Beek, A. R. Hendriksen, W. Makkink uit Vorden
G. ten Have en W. Roelof s uit Warnsveld, B. Hebbink,
J. Kettelarij en G. Toonk uit Hengelo G, G. H. Schieven
uit Toldijk.

Voor A examen (normaal plus wiskunde en Engels):
H. Besselink, H. Luesink, A. Mentink, W. Zeevalkink
uit Hengelo G, D. Bruil, H. Hukker, A. G. Hummelink
G. A. Regelink en D. G, Regelink uit Vorden, H, Elkrink
te Ruurlo, G. de Greef en W. Leisink uit Almen, M.
Kornegoor en G. Regelink uit Toldijk, H. Makkink, H.
Riefel en A. Vink uit Warnsveld, W. Reesink uit Baak,
G. van Santen uit Eefde en J. Wassink uit Brummen.

Voor machinaal melken:
Beek, ten Have, Hebbink, Hendriksen, Kettelarij, Mak-
kink, Roelofs, Schieven, Toonk, Besselink, Bruil, de
Greef, Hukker, Hummelink, Kornegoor, Leisink, Lue-
sink, Makkink, Mentink, Reesink, Regelink, Riefel, van
Santen, Vink en Zeevalkink. (l kandidaat afgewezen,
3 namen niet deel).

Voor het typen slaagden:
Kettelarij, Bruil, Elkink, de Greef, Hukker, Kornegoor,
Leinsink, Luesink, Mentink, Regelink, van Santen, Vink
Wassink en Regelink.
(3 deelnemers werden afgewezen).

Na uitreiking van de diploma's werd het woord ge-
vierd door de heren Graaskamp, namens de plaatselijke
afdeling der landbouworganisaties, de heer Eskes na-
mens de coop. instellingen te Virden en de heer Mennink
namens het bestuur der school.
De heer van Santen dankte namens de leerlingen de
leerkrachten voor het ontvangen onderwijs.

Benoeming
voor Meester Mackay

Na 4 jaren als hoofd van de Prinses Julianaschool in de
Wildenborch te hebben gefungeerd, gaat de heer Mackay
deze school verlaten. Hij heeft een benoeming aanvaard
aan de christelijke school in Heerde.

Geslaagd
Onze plaatsgenoten Frans Spanhaak, Henny Kettelerij,
Geert Assink en Marian van den Broek slaagden voor
de 3-jarige Mavo. Proficiat!

Waterpolo
Kleine nederlaag voor Yordense dames
In een gelijkopgaande strijd heeft Vorden ip het nipper-
tje met 4-3 verloren van Weusthag uit Hengelo O. Een
sterker Weusthag nam steeds de leiding; Vorden kwam
soms bijna gelijk, doch uiteindelijk won toch de ploeg,
die er het meeste recht op had met 4-3.

De heren 2 van Vorden hebben tegen Brummen het
dreigende degradatiespook ontlopen door met 4-1 te
winnen. Bij de rust was het 1-1, doch na rust lieten
de Vordenaren er geen twijfel over bestaan wie de
sterkste was en wonnen knap met 4-1.

SOLO
Z I L V E R W I T EDELSTAAI .

KOERSELMAN CASSETTES

Jubileum
Brandweerlieden gehuldigd

Tijdens een intieme- byeenkomst zijn verschillende leden
van de Vordense brandweer gehuldigd. Burg. van Arkel
wees er in zijn toespraak op, dat de Vrijwillige Brand-
weer in Vorden volledig voor haar taak is berekend.
Dit is in de eerste plaats d^r de aktieve leiding van de
kommandant de heer vanj^VBroek, die praktisch iedere
maand een brandweeroef ̂ in houdt.

In de tweede plaats doordat velen in de loop der jaren
een kursus hebben gevolg^ voor een bepaald onderdeel
van de brandweer, zodajfl^der op zijn plaats op de
juiste wijze een uitslaan^^orand kan aanpakken.

Zo slaagde de heer Boesveld voor de kursus hoofdbrand-
wacht De heren Bijenhof en Puyman voor de kursus
brandwacht Ie klasse en de heer Emsbroek voor pomp-
bediener. Namens het gemeentebestuur wenste de burg.
deze vier heren geluk met het behaalde resultaat en
deelde mede, dat de heren Bijenhof en Puyman zijn be-
vorderd tot brandwacht Ie klas. Genoemde heren werd
een diploma uitgereikt.

Voorts sprak de burgemeester gelukwensen uit aan de
heren Jansen en Bosch, die hun 12% jarig jubileum
bij de Vordense brandweer herdachten. Namens het ge-
meentebestuur overhandigde de heer van Arkel beide
jubilarissen het ereteken van de Nederlandse Vereniging
van Brandweerkommandanten, plus de daarbij behoren-
de oorkonde. Tevens deelde hij mede, dat de heer Jansen
is bevorderd tot brandwacht Ie klasse.

Namens het korps bood de heer van de Broek zijn ge-
lukwensen aan, waarna de heer Jansen namens de ju-
bilarissen en geslaagden een kort dankwoord sprak.

AL UW TEXTIEL

20 TOT 40%
GOEDKOPER!

Goederenhandel

DERKSEN
Hummeloseweg 30 - Hoek Rondweg
Hengelo G. - Telefoon 05753-1884

Uitstapje
Rei s vereniging Wiersse en Omstreken

Door de bewoners van de Wiersse, 't Medler en omstre-
ken werd onder leiding van de heer Bouwmeester weer
het jaarlijks uitstapje gemaakt naar het Gooi.

In Arnhem bezocht men het Safari park waar de leeu-
wen, zebra's enz. werden bewonderd. In Breukelen was
en korte middagpauze, waarna Kasteel Haarzuilen be-

zocht werd. Hier viel veel antiek en wapens te be-
wonderen. Via het Gooi ging het door de Kroondo-
meinen een gebied van 12000 ha groot, naar de Ve-
luwe. Een jachtopziener gaf onderweg uitleg.

Om 7 uur arriveerde men in De Kakelhof in Beek-
bergen, waar men dineerde en tot slot een dansje werd
gemaakt. Tegen middernacht was men terug op het
Medler.

Frankering: WJ abonnement
Port
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds J. H. Jansen

10.00 uur ds J. H. Jansen

HERVORMDE KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur Kerdienst in de openlucht bij de kapel o.l.v.
ds L. Raven, gereformeerd predikant te Bierum

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
9.30 uur ds A. A. Boesak uit Kampen
19.00 uur ds A. A. Boesak uit Kampen

R.K. KERK DORP
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 10.00 uur
hoogmis

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis; in de week elke dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 tot zondagavond 23.00 uur
dokter Van Tongeren, telefoon (05752) 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogpemk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij uw eigen huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het w^Jkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
Harmsma (telefoon 05752-1277) en de komende week
van 's avonds 19 uur tot 's morgens 7 uur.

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

MAATSCHAPPELIJK WERK
Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1962
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9-10 uur
Spreekuur: donderdag* van 9-10 uur konsistoriekamer
Geref. kerk Vorden, telefoon 05752-2129
Donderdags van 19.00-20.00 uur kantoor Hengelo Old.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1400
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30-9.30 uur
Hoofdleidster: zr Leer
Spreekuur leidster: mej. H. M. Lenselink
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9-9.30 uur
konsistoriekamer Geref. kerk Vorden, tel. 05752-2129

BEGRAFENISDIENST
Bografenlsdienst Hervormde Diakonio
Begrafenisondernemer A. de Jonge
Wegens vakantie wordt u verzocht van 30 juni tot 17
juli voor sterfgevallen en bestellen van de lijkauto te
bellen Zutphen 05750-2931 bij geen gehoor 3479.
Rouwgoed kan worden gehaald bij J. Lenselink, graf-
delver aan de Kerkhof laan.

BRAND MELDEN

de melding van brand kan geschieden onder nr (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bfl geen gehoor kan het
politieburo, telefoon (05752) 1230 of de families E^er-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Johanna Hendrika d.v. J. Kettelarij en
H. J. Nijenhuis

Gehuwd: D. G. Nijenhuis en M. G. te Slaa



SUPIRMARKT
PRESENTEERT
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Kwaliteit
Service

Lage prijzen

Uit de slagerij

HAMBURGERS

3 stuks

VARKENSPOULE7 heerlijk voor

nasi en bami 300 gram

Ff JNE VERSE WORST

RUNDERS700FLAPPEN

MALSE RIBLAPPEN

500 gram NU

500 gram

500 gram

148

198

268

348

468

SNIJWORST

HAMWORST

HAM

150 gram 89

150 gram 89

150 gram 109

GELDERSE KOOK WORST (alleen aan stuk)

200 gram 99

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

HELE LITER

RAAK SINAS
VAN 102 VOOR

Krat a 24 fles

Classe Royal

BIER

nu weer

725

Herschi

UP

literfles 79

Elke 2e liter

49

Dixap ingedikt

APPELSAP

goed voor 3 liter

voor

219

Diverse smaken

Geurts

89

Diverse soorten

Arosa

WIJNEN

literkruik voor

225

Grote fles

Zoete Spaanse

WIJN

voor

225

DIVERSE SMAKEN

MERGPIJPJES

DE ENIGE ECHTEU mm k f v l VX k b w» ff I ff k

ENGELS

Pak a 8 stuks

Venz CHOC.

REPEN

van 145 voor

129

^^m
^ — —

• ^^^H ^ .̂DROP • in
• M r^r

DUBBELE ZAK VAN 169 VOOR • ^H ^PB ^F'

Uit onze diepvries

'Hoog1

AARDBEIEN-

PUDDING

van 185 voor

148

VENZ

Heerlijk Literblik

SOEPPAKKET

voor

slechts

98

AARDBEIEN

nieuwe oogst

voor

189

Grote zak

a 500 gram

VERMICELLI

voor

75

2 x 200 gram

LEVERPASTEI

van 130

voor

119

^9 f*
CHOCOLADE HAGEL ƒ •%

MELK OF PUUR NU PER ZAK M

Royco

GROENTESOEP

nu

per zakje

59

Heel literblik

ANANAS

van 149

voor

119

Pak

ZAANSE of

SPRITSKOEKEN

voor

79

Zacht

FRUITSNOEPJE

nu per bakje

van 109 voor

79

Ardita DAMES-

VERBAND

pak 85

Elk 2e pak

69

Spuitbus

't Huuske

WC VERFRISSER

van 259 voor

229

Groente en Fruit
MALSE KROPPEN SLA — Q

2 stuks O\7

KOMKOMMERS QQ
2 stuks y O

HOLLANDSE BLOEMKOOL 4OK
per stuk 14. O

Nieuwe aardappelen DORE OR/\
25 kilo slechts oDU

ZOETE IMPORT PRUIMEN -IQOkiio iyo
Heerlijke volsappige PERZIKEN HOOkiio iyo
PAPRIKA'S QO

2 stuks y ö

SUNKIST SINAASAPPELEN OOO

70 stuks C.4LO

Grote JAFFA SINAASAPPELEN OOO

8 stuks fc£O

Uit onze brooderie
Zak a 10 stuks "V C
MINIBOLLETJES voor /O

Populair O C

WIT of BRUIN BROOD voor OD

Pak a 6 stuks -|-|/\
GEVULDE KOEKEN voor 119

Pak a 6 stuks ABRIKOZEN ft Q

of AARDBEIEN PENCEES 98

HEERLIJKE IJSCUPS
7O

nu r%r»«- •%«•!» »



Met veel vreugde wil ik u
vertellen dat ik een zusje
gekregen heb
Pappa en mama zeggen dat
ze
WENDELINA GERDINA

heet, maar ik noem haar
WENNEKE

Wilfred
Wim en Wenny Zweverink

Zutphen, 28 juni 1972
Tijdelijk: Verenigde Zieken-
huizen, af d. Coehoornsingel
Zutphen

Met vreugde en blijdschap
geven we u kennis van de
geboorte van onze dochter
en mijn zusje
Johanna Hendrika

Wij noemen haar
YVONNE

J. Kettelarij
H. J. Kettelarij-Nijenhuis
Inge

Vorden, 29 juni 1972
Pr. Bernhardweg 17

Voor de vele blijken van me-
deleven, ondervonden bij de
ziekte en na het overlijden
van onze man en vader
HENDRIK ELLENKAMP
betuigen wij onze hartelijke
dank

Fam. Ellenkamp
Vorden, juli 1972
Heegherhoek l

Daar het mij onmogelijk is
iedereen persoonlijk te be-
danken, wil ik allen, die de
mij, namens ouderkommis-
sie, ouders, oud-leerlingen
en kollega's aangeboden
receptie ter gelegenheid van
mijn 25 jarig jubileum als
onderwijzer aan de Openba-
re Dorpsschool, door hun
overweldigende belangstel-
ling, het aanbieden van de
zeer vele kadoos, de tref-
fende toespraken, tot een
onvergetelijke dag maakten,
mijn oprecht hartelijke dank
betuigen, daarbij in het bij-
zonder diegenen, die op zo
voortreffelijke wijze deze
dag voorbereidden.
MEESTER VAN DIJK

Te koop gevraagd: goed
kolenfornuis Brieven met
gegevens onder nr 14-1
buro Contact

Te koop: een jong
foxhondje
Almenseweg 37, tel. 1285

Te koop: kolenkonvektor,
tv-radio tafel, wandelwagen
tevens autozitje, bakoven
(gas) emaille, meisjes-
kleding 0-2^ jaar
Hanekamp-32, tel. 1818

Gevraagd voor z.sp.m.
een flinke hulp
voor 2 of 3 morgens l.d. wk
Mevr. Krajenbrink
Ruurloseweg 19, Vorden
Tel. 1366

AFWEZIG
N. J. EDENS
tandarts

Van vrijdagmiddag 7 juli
t.m. maandag 31 juli
Waarneming:
tandarts W. F. Haccou
Prins Bernhardweg 3
Spreekuur: di, wo en vr
9-9.30 uur en di en vr van
13.30-14.00 uur - Tel. 1908

Te koop: zeer makke 2V2

jarige pony merrie. Blauw-
schimmel, stokmaat ± 1.20
m. Verder een nieuw huis-
houdtrapjpe en jonge konij-
nen bij Wunderink,
Ruurloseweg 85

To koop:
alle soorten kool-, knolraap,
prei- en selderie planten
D. Klein Geltink 'Klein
Garmel', Schuttestraat l
Vorden

AUTOBANDEN
Speciale aanbieding maat
155x13 radiaal o.a. voor
Mazda, Opel, Renault R 16,
Saab, Toyota, enz.
normale prijs f 81,-
excl. btw

l'w prijs tot m niet 8
juli a.s. f 47,-
excl. btw

Afgehaald en kontant
betaald bij

Mobil Benzine Station

TRAGTER
Zutphenseweg 95, Vorden

Te koop: 25 jonge hennen
A. Hartman
Oude Voorde - Vorden

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

Bericht aan:

„De Panne"
BK 46a, Holten

EN TOCH IS UITERWEERD UW SCHILDER!
Inplaats van kaarten

MARTIN VVOLSINCi

en
DINY KORTEN

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk, waar-
van de voltrekking zal plaatsvinden op vrij-
dag 14 juli a.s. om 14.00 uur ten gemeente-
huize te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de
Herv. Kerk te Vorden, door de weieerwaarde
heer ds J. H. Jansen.

Vorden, juli 1972
Julianalaan 20-'t Hoge 20
Tijdelijk adres: 't Hoge 20, Vorden

Receptie van 19.30-2130 uur in zaal
't Wapen van 't Medler (gebr. Eykelkamp).
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Inplaats van kaarten

Op vrijdag 14 juii a.s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkind ons 25-jarig huwelijk
te herdenken.

T. KLEIN IKKINK

en
A. KLEIN IKKINK-GROOT JEBB1NK

Receptie van 16-17 uur in café-restaurant
't Wapen van Vorden (F. P. Smit).

Vorden, juli 1972
Stuwdijk 3
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WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN

van 70 t.m. 15 juli

BARINK's
RIJWIÉLHANDEL

Onze HERENSALON

is wegens vakantie gesloten

van 17 juli t.m. 31 juli

Dames- en herenkapsalon

HEERSINK
Zutphenseweg - Telefoon 1215

nieuw

strijkvrije slopen

ter
kennismaking

2 stuks nu met

•50
Altijd glad op bed... een hele week lang

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

v
701 ClA.lkJtf

WOONHUIS VORDEN

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING:

De helft van een dubbel woonhuis met erf en tuin
gunstig gelegen aan de Eikenlaan 17 te Kranen-
burg, gemeente Vorden.

Kadastraal bekend gem. Vorden Sektie D nr 1718
(ged.) groot ong 5 aren. Aanvaarding vrij van
huur en bewoning, dadelijk na betaling. Betaling
uiterlijk 6 weken na de gunning. Gunning wordt
voorbehouden.

Bezichtiging: elke dinsdag en dinderdag van 18.00
tot 19.30 uur en zaterdags van 10.00 tot 12.00 uur
des voormiddags.

Inschrijvingen dienen te worden ingeleverd voor
14 juli a.s. om 12.00 uur des namiddags bij de heer

J. Kromdi'jk, make/aar-foxafeur
Winkelsdijk 4 - Barchem

waar ook verdere inlichtingen en voorwaarden
te verkrijgen zijn

Op vrijdag 7 juli a.s. hoop ik mijn 25-jarig dienst-
jubileum bij de GTW te herdenken.

Op zaterdag 8 juli is er gelegenheid tot feliciteren
van 15.30-17.00 uur in café Eskes, Dorpsstraat 42
te Vorden.

Mede namens vrouw en kinderen

H. < i . GROOT ROESSINK

Vorden, juli 1972
Ruurloseweg 5

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wethouders van Vorden brengen
ter openbare kennis, dat in de maand juli geen
zitting voor woningzoekenden zal worden
gehouden

Vorden, 3 juli 1972

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de burgemeester,
Van Arkel
de sekretaris,
J. Drtjfhout

Vakantie-aanbieding!
DEZE WEEK TAPIJT- EN COUPONNENWEEK

Wij bieden u diverse soorten

kamerbreed tapijt
tegen sterk verlaagde prijzen !

o.a. tapijt van f115,- voor f 98,-

tapijt van f114,- voor f 105,-

tapijt van f 99,75 voor f 89,-

Tapijt reeds vanaf f 75,- per meter

Zuiver wollen Berber tapijt voor
f 175,- per meter

ALLES EERSTE KWALITEIT

EN VOLLE GARANTIE

Diverse coupons - Spofkoopjes

Coupons s/aapkamer tapijt voor minder dan y2 prijs

Zie onze tapijthal - Showroom achter de winkel

Uw tapijtzaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
GEMEENTE VORDEN

Op dinsdag 11 juli a.s. houdt

WETHOUDER BANNINK

geen spreekuur

terwijl

WETHOUDER GERRITSEN

gedurende de maand juli ook

geen spreekuur heeft

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

ZE ZIJN ER WEER

Onze we/bekende

badstof sokken
3 paar voor slechts

f5,95
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Pot Spar Aardbeien jam N.O. van 128 voor 98

Fles SPAR SINAS van 92 voor 85

% pot APPELMOES 65

Fles ROOSVICEE van 335 voor 288

330 grams pak BISCUITS 89

Pak a 6 stuks BOUNTY 98

Litersflcs Winner Koffiemelk 149

Zak SPAR CHIPS van 98 voor 89

Fles SPAR AFWASMIDDEL van 85 voor 69

2 bussen AMBER HAARLAK van 1050 voor 798

11 Outspan SINAASAPPELEN 198

150 gram BOERENMETWORST 108

150 gram GEKOOKTE GELDERSE WORST 89

REMMERS
SUPERMARKT

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

LEVI'S FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

Wapen- en Sporthandel

stetdr doeltreffend!

Zutphenseweg . Vorden

Wegens vakant/e

GESLOTEN

van 70 juli t.m. 24 juli

Fa Bredeveld
Weg naar Laren 56 . Zutphen - Tel. 3813

In onze

van 13 tot 22 juli
KUNT U

KOOPJES HALEN
DUS WEINIG BETALEN !

LOOMAN



Donderdag 13 juli begint onze grote

SEIZOEN
Zo u weet
slaan wij weer alle prijzen

TAPIJT
vele aanbiedingen

Op onze afdeling
TEXTIEL
zijn koopjes als ooit
te voren

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

Meubelen grote voorraad tegen

STERK VERLAAGDE PRIJZEN
*

Slaapkamer meubelen
vele mogelijkheden

Matrassen vele soorten en kwaliteiten

Uw vakantie• weer is helaas niet best....
Onze aanbiedingen zijn echter fantastisch

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Inwoners van Vorden

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amos 4:12)
Is Hij uw redder? (Rom. 3:23, 24)
Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17:31)
Hebt u vragen over- het geloof in de Heer Jezus
Christus, luister dan iedere maandagavond van
7-8 uur en iedere vrijdagmiddag van 3-4 uur
naar de

EVANGELISCHE OMROEP

OPBOUWSERVIEZEN

GERO CASSETTES

ruime keus

% GEBR

P BARENDSEN
Zutphenseweg - Telefoon 05752-1261

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

JUWEEL
WERF/

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

Doe-het-zelf service

UITERWEERD
Ruurloseweg 35

Vorden - Telefoon 1523

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

FOTO ZEYLEMAKEB
Houtmarkt 77, Zutphen

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

OPENING
VAN OUD NAAR NIEUW 11 JULI A.S.

Kijk-en koopdag
Op dinsdag 7 7 juli a.s. nopen wij onze geheel nieuwe

w/nkel feestelijk te openen
-

ENKELE OPENINGSAANBIEDINGEN :

KOP EN SCHOTEL van f 1.75 voor f 1,50

LUXE BONBONS OF SUIKERSCHAALTJES
van f 8,25 voor f 5,50

WIND-GONG van f 6,95 voor f 4,50

EXCLUSIEVE SORTERING KERAMIEK

Tevens voor ieder kind EEN LEUKE VERRASSING /

Tijdens en na de opening

dubbele hoef ijzerzegels
Gesloten woensdag 5 juli vanaf 73.00 uur tot en met maandag 70 juli

Fa H.SUETERSvh
Ruurloseweg - Kranenburg-Vorden

Wij hebben nog volop:

* VOORRAAD BEHANG

* EN ALLE KLEUREN VERF

* SCHOONMAAKARTIKELEN

* BORSTELWERK ENZ.

Wegens vakantie gesloten
van 10-15 juli

De speciale verf winkel op 't Hoge

WEUSTENENK
Telefoon J377

GROTE FOLKLORISTISCHE

DANSAVOND
Op dinsdag 77 juli - Aanvang 7.30 uur

op een groot verlicht podium

achter de OL School te Vorden

Bij slecht weer in de zaal

U ziet het wervelende optreden van een grote groep

DANSERS UIT DE BERGEN BIJ

VARPALATO, HONGARIJE

met hun eigen Hongaarse muziekensemble

m.m.v. 'De Knupduukskes'

Dit mag u niet missen /

Entree: staanplaatsen f 2,- - zitplaatsen f 2,50 - kinderen f l,-



Donderdag 6 juli 1972

Tweede blad Contact
34e jaargang nr 14

FOLKLORISTISCHE
AVOND IN VORDEN

Optreden Hongaarse dansgroep
De VVV te Vorden heeft in samenwerking met de boerendansgroep
De Knupduukskcs voor dinsdagavond 11 juli wel iets speciaals 'in huis'
gehaald. Het Hongaarse dans- en nuiziekensemble uit Varpolata dat die
avond voor de toeristen en vanzelfsprekend ook voor Vordenaren op
zal treden, behoort in Hongarije tot een van de beste, zo niet de beste
groep van hun land. "vJ
Varpolata een stad van ruim 28000 inwoners, is rijk aan tradities. Er
wordt hier ontzettend veel aan kunst gedaan. Overdag verricht de man-
nelijke bevolking zware arbeid in de mijnen, 's Avonds wordt ontspan-
ning gezocht in zang en dans. De leden van deze groep komen driemaal
in de week bijeen en leven zich dan naar hartelust uit.

ONDERSCHEIDING

Het heeft voor deze groep wel vruchten afgeworpen, want ze is tijdens
festivals in Hongarije meermalen met de eerste prijs gaan strijken. Ook
op internationaal gebied werden eerste prijzen behaald. In totaal is de
groep ruim 2000 maal in binnen en buitenland opgetreden. De Hon-
gaarse regering is dit alles niet onopgemerkt voorbijgegaan, want de
groep kreeg een hoge onderscheiding.

GEVARIEERD PROGRAMMA

De dansgroep heeft een dusdanig programma samengesteld, waarbij
duidelijk een beeld wordt gegeven van hoe er in de verschillende delen
van Hongarije wordt gedanst. Een speciaal zigeunerorkest begeleidt niet
alleen deze groep, maar treedt ook afzonderlijk op.
Het repertoir bestaat uit ca 30 dansen. Een in Hongarije zeer geliefde
dans is de zgn. Huzarendans. Deze dans uitgevoerd door de mannen
laat zien, dat het voor de man een eer is, om huzaar te zijn. En wat te
denken van de dans van de meisjes waarbij een kruik op het hoofd
wordt meegetorst. Deze dans geeft een beeld van een dorpsplein waar
de meisjes bijeen komen om de kruiken te vullen met water. Om de
tijd te doden wordt er dan gepraat en gedanst.
Verder vermeldt het programma de 'Somogyer Csardas Suite een dans
voor paren die stamt uit Zuid Hongarije. Deze dans heeft betrekking
op de talrijke varkenshouders. De Kumanische dansen geven een beeld
van de oogsttijd in Hongarije. Verder zijn er dansen die een typische
Hongaarse markt uitbeelden.

ERG POPULAIR

Leider, danser, choreograaf van de groep is Laszlo Lengyel, die ook
uit j f L mijnwerkersfamilie komt. Hij doorliep de Hogeschool voor
TheSP en Filmkunst. Dat de groepen in Hongarije de "
populair zijn geworden is o.a. mede zijn verdienste.

je ;̂h
ffc jaren zo

Het programma zal worden opgevoerd op liet schoolplcin achter de
ol school dorp. Er wordt een groot podium gebouwd zodat ieder volop
vanfk festijn kan genieten. Ook De Knupduukskes tred^Lop. Bij erg
slech^weer wordt uitgeweken naar 't jeugdcentrum. Aanv^g 19.30 uur.

Schoolnieuws
Goochelaar bij de kleuters

De leerlingen van de Maria Goretti kleuterschool in de
Kranenburg maakten hun jaarlijkse uitstapje, onder lei-
ding van mej. Wolbert en enkele assistentes. In door
de ouders beschikbaar gestelde auto's die versierd wa-
ren met vlaggetjes, ging het naar Hengelo G, waar tot
12 uur werd doorgebracht in de speeltuin van De Timpe.
De broodjes en ranja lieten zich daarna best smaken.
Samen met kleuters van De Eerste Stap uit Hengelo
werd 's middags een kostelijk goochelprogramma bij-
gewoond.

Weer een hele rits geslaagden

Aan de rk huishoudschool te Baak slaagden mej. Koers,
en Wiggers uit de Kranenburg; te Borculo aan de Leo-
Stichting L. Eggink, H. Buunk, A. Nijenhuis, H. Wae-
nink, A. Gotink en A. Haverkamp; op de Drietelaar te
Borculo H. Vreman en J. Helmink; aan de rk mavo te
Zutphen Karin Balvert, Henk Besselink, Trix Horsting,
Anita Keizer, Ria Nieuwenhuis en Gerard van Wolferen
aan de chr mavo te Zutphen (voor machineschrijven):
Marleen Bakker, Jeanette Ottens, Ingrid Smeenk, Wil-
ma Leunk, Koos Poelder, Wilma Rietman, Hermien
Winkel, Anneke ter Beest, Anja Brummelman, Gerry
Jansen, Ria Zoerink, Engelien Speyers, Dick Vlogman,
Rietje Bijenhof, Betty Groot Obbink en Joke Kuitert;
examen HBS A te Zutphen: Wim Meenink, A2 Joke
Bannink en Jootje Klein Geltink, HBS B: Bastiaan Hen-
kes en Ate Jeeninga, B3 Marian Gotink en Johan Kuh-
lemeier, MMS: Wilma Smeenk en Joke Tragter;
Voor het Leao examen: Debby Martens, Eddy Stokkink
eert 4 Leao: Bert Eilander en Maya Martens.

Vergadering
Woningbouwvereniging Thuis Best

Donderdag 29 juni hield Thuis Best haar statutaire le-
denvergadering. De voorzitter kon juist voldoende leden
begroeten om de vergadering doorgang te laten vinden.
Het bestuur deelde mee, dat de kontributie voortaan
l maal per jaar wordt geind. Verder kon dit bestuur
prettige geluiden laten horen omtrent de 48 woningen
te Vorden betreffende de cv installatie. De minister
heeft vervanging van de oude installatie goedgekeurd.
Men heeft het plan 9 woningen op de Kranenburg en 6
op het Medler te bouwen. Een en ander in nauw overleg
met de gemeente.
Bij de bestuursverkiezing was van de Broek herkiesbaar
en Tiesinga niet. De vergadering vond dit wel spijtig
om de goede kennis van zaken die de heer Tiesinga bezit
over de woningbouw vereniging.

Het bestuur stelde de heer de Wijs kandidaat in de be-
doelde vakature. De vergadering herkoos bij aklamatie
de heer van de Broek en koos de heer de Wijs in de
vakature Tiessinga.
Hierna dankte de voorzitter het in hem gestelde ver-
trouwen en de heer Tiesinga voor diens vele werk voor
de vereniging.
Na een heftige diskussie besloot de vergadering voor-
taan het bestuursvoorstel om alleen woningen per blok
te verkopen, niet te aanvaarden en werd een alternatief
voorstel als zodanig aangenomen, dat voortaan hele-
maal geen woningen verkocht zullen worden.
Na de rondvraag waarin enkele leden de geringe ip-
komst betreurden, sloot de voorzitter de vergadering.

Schoolnieuws
Schoolreis van OL school te Linde

De Openbare Basisschool te Linde maakte bij droog
weer haar schoolreisje. Er werd een bezoek gebracht
aan de Posbank te Arnhem waarna men ook De Be-
driegertjes te Rozendaal bezocht. In Arnhem bewon-
derde men d esafari, en de dieren- en speeltuin.
De hogere klassen 4, 5 en 6 gingen naar Efteling.
Men kwam haast tijd tekort om alles te bekijken. Er
werd ook nog gezwommen. Het park Sonsbeek te
Arnhem kreeg ook nog bekijks.

OL school dopr ging naar Drente

De leerlingen van de 6e klas der openbbarc school
dorp bezochten een camping in Drente. Er werden
flink wat fietstochten en wandeltochten gemaakt.
Op de grote heide bezocht men de schapen en de
hunnebedden. Veel andere attrakties (radiotelescoop
enz.) werden nog bezocht. Het onderwijzend perso-
neel had een speurtocht uitgezet, die erg in de smaak
viel, evenals het eten zelf dat prima was.

Afscheid van mej. Rensen

Na 2 jaar als onderwijzeres aan de Prinses Juliana-
school te hebben gewerkt gaat mej. Rensen de school
verlaten. Als tijdelijke leerkracht is aangetrokken mej.
van Arragon uit Nijmegen.

Uitreiking diploma's Huishoudschool

Maandag en dinsdagavond vond in de chr. huishoud-
school te Vorden de uitreiking plaats van de diplo-
ma's voor de geslaagden van het LHNO en OVB
eksamen 1972.
De uitreiking geschiedde onder grote belangstelling
van ouders en leerlingen door de direkteur der school
de heer Schut, die de geslaagden er vooral op wees
hun studie voort te zetten.

Beide avonden werd onder leiding van de heer de
Boer, door de toneelgroep der school de jeugdmusical
Adieu Paris gebracht. Een en ander onder groot suk-
ses gezien het grote applaus dat werd gegeven.
Hierna vond de uitreiking der diploma's plaats door
de direkteur, die de geslaagden van harte feliciteerde
met het behaalde sukses.

Voor LHNO eksamen slaagden:
uit Brummen R. Borgers; uit Gorssel M. Dieters, D.
Heyink, T. Groot Roessink en D. Kloosterboer; uit
Hengelo G. J. Buunk, D. Beijenhof, M. Bijl, A. Groot
Roessink, G. Luesink, E. Roenhorst, M. Zeevalkink
en G. Zweverink; uit Lochem D. Luesink; uit Ruurlo
A. Neerlaar; uit Vorden F. Beek, B. Berends, J. Be-
renpas, W. Besselink. D. Bos, H. Buunk, D. Bijzitter
T. Decanije, G. Flamma, W. Goedhart, A. Gosselink,
A. Groot Bramel, R. Groot Nuelend, J. Hietbrink,
D. Jurriëns, R. Korenblek, B. Lenselink, H. Olden-
have, R. Rothman, A. Ruesink. W. Schumaker, J.
Siebelink en H. Wasseveld; uit Warnsveld H. Bitter,
T. van de Brink. G. Greutink, Joh. Hissink, E. Kat,
H. Kornegoor, H. Teerink; uit Zutphen J. Egbertsen,
M. Esmeijer, I. Ravenhorst, H. Roelofs, R. Tijmans;

Voor OVB slaagden:
uit Borculo F- Dave, A. Floryn. J. Haarman; uit
Brummen S. Steur en H. Veldhuizen; uit Hengelo G
A. Aalderink, W. Berendsen, D. Bobbink, G. Bruil.
J. l okkink, J. Gotink, C. Hanskamp, A. Lubbers, G.
Lubbers, W. Maalderink, G. Oldenhave, M. Ruesink,
W. Wesselink en N. Willink; uit Steenderen J. Blank-
voort. G. Donderwinkel; uit Vorden H. Brinks, G.
Fokkink, A. Gotink. J. Langwerden. H. Lenselink, M.
Lenselink, A. Loman, H. Lijftogt, H. Nijland. C. Riet-
man, J. Stecnbreker; uit Warnsveld C. Addink, L.
Bannink, J. Kamperman en L. Woeslenenk; uit Zut-
phen A. Hoeve, H. Roelofs; hereksamen l kandidaat.

Tevens werd afscheid genomen van de volgende do-
centen mej. Deken, mej. van Dijk. mej. Mast. mevr.
Turfboer en de heer de Bruin, welke dank werden ge-
bracht voor het vele dat zij in dienst van de school
hebben verricht.

Vissport
De Snoekbaars had flink beet

Aan de tweede onderlinge wedstrijd van de hengelaars-
vereniging ,,De Snoekbaars" welke werd gehouden in
de Baakse Beek, namen 46 personen deel. Totaal wer-
den er 53 vissen gevangen met een totale lengte van

996 cm.
De uitslag was: 1. A. . lansen C stuks 115 r in ; 2. H.
Golstein 4 stuks 74 cm; 3. H. Huetink 3 stuks 71 cm;
4. W. Hellewegen 4 stuks 70 cm: f). .1. M. Jansen 3
stuks 55 cm; 6. D. Wuestenenk 3 stuks 55 cm; 7. G.
Boesveld 3 stuks 54 cm. De volgende wedstrijd wordt
gehouden op 22 jul i .

Speciaal voor de jeugdleden werd ook een onderlinge
wedstrijd gehouden in de veengoot te Vorden. Slechts
15 jongelui namen hieraan deel. De vangst was ook
slecht. Het enige deelnemende meisje, Henny Steenman,
wist een paling van 33 cm te verschalken, waarmee zij
de eerste prijs won. De resterende prijzen werden ver-
loot zodat ieder toch nog met een prijsje naar huis

Zwemmen
Diploma's voor A, B, C en D kandidaten

In het verwarmde zwembad In de Dennen werd gele-
genheid gegeven tot het behalen van een zwemdiploma.
De 22 door badmeester Verstoep en mevrouw Branden-
barg-Oonk voorbereide A-kandidaten slaagden allen.
Van de tien B-kandidaten moest er l worden afgewezen.
Van de 14 C-kandidaten slaagden er 11 terwijl 6 van de
11 D-kandidaten met een diploma naar huis gingen.
Het diplomazwemmen vond plaats onder het toeziend
oog van de heren Beek, De Gruyter, Verstoep en mevr.
Brandenbarg-Oonk.

Motorsport
GR A AFSCHA PRIJDERS

De Vordense motor- en autorlub De (haatschaprijders
heeft de helft van de onde r l inge rlubwedst r i jden er in-
middels opzitten.
In de A-klasse heeft .1. K l e i n Br inke n ie t 77 p u n t e n np
dit moment de leiding; 2. J. Oosterink 60 punten; 3. G.
Wentink 50 punten; 4. J. Wuestenenk 49 punten; 5. H.
Tragter 46 punten; 6. J. Broekhof 37 punten; 7. J.
Harkink 32 punten; 8. H. Nijenhuis 27 punten; 9. P.
Bergsma 16 punten.
In de B-klasse heeft W. Veenst ia nie t 73 punten de
leiding; 2. G. Hoftijzer 72 punten; 3. J. Lenselink 56
punten; 4. H. Groot Nuelend 55 punten; 5. K. Olden-
have 54 punten; 6. H. J. Berenschot 46 punten; 7. A.
Boesveld 4 punten; 8. H. Willemsen 42 punten; 9. R.
v. d. Straat 40 punten; 10. R. Groot Nuelend 38 p u n t e n
Er volgen nog drie wedstrijden t.w. op 22 juli, 19 a u -
gustus en 9 september. Van de 7 wedstrijden tellen de 5
beste mee, zodat er nog van alles mogelijk is.
De laatste twee wedstrijden die nog zullen plaats vin-
den tegen Hamac uit Harfsen zullen worden verreden
op woensdag 2 augustus in Vorden en zondag 22 okto-
ber in Harfsen.



INTERNATIONALE
MEUBELSHOW

UW KOSTELIJKE MEUBELS BIJ

f m.-, RECHTSTREEKS BIJ NÜY f 595,

VANAF 13 JULI A.S.

GROTE

OPRUIMING
BIJ

Schoenenhuis JANSEN

VOOR

KWALITEITSSCHOEISEL
tegen de

LAAGSTE PRIJZEN!

Schoenenhuis JANSEN
RUIMT OP !

fMMMMMMMM^^

Met de groofAP collectie garantie meubelen aft 5 landen

HONDERDEN GULDENS GOEDKOPER
'S-HEERüfcERG
VOORMALIGE MANEGE TE LENGEL

TELEFOON O 8345-332

Openingstijden:

Dagelijks 8.30-18.00 uur
Vrijdags 8.30-
Zaterdags 8.30-18.00 uur

MEUBELEN DOOR U GEHAALD GEVEN VRACHTVERGOEDING.

28 km
Arnhem

10 km
's-Heerenberg Doetinchem

"COJVCORDIA"
Hengelo (Gld)

Zondag 9 juli

DANSEN
-.

ORKEST

SANG UND KLANG
MET ZANG VAN CECILE

3 bars vol

gezelligheid

TOELEVERINGSINDUSTRIE
Productontwikkeling en fabricage van

electrotechnische en fijnmechanische apparatuur.

In ons bedrijf in Hengelo (Gld.) zijn nog stee<is functies vacant voor NIET technisch
geschoolde medewerkers. Deze nog „open" plaatsen zien wij graag bezet door

IVIcISüES, d'6 handig en nauwkeurig zijn
en de wil hebben om te werken.

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

N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek

NEDAP - HENGELO (Gld)
Ruurloseweg 22

MOTRAC [UTPHI EN
Alleenuertegenruoordiger van machines en ruerktuigen uoor de land- en tuinbouiu,
gronduerzet, intern transport en hydrauliek.

Maar een paar klassen MAVO gehad?
Geen nood. Bij ons is een leuke plaats
voor je vrij.

Voor de bediening van onze factureer-
annex boekhoudmachine zien wij uit
naar een

accurate medewerkster
Knntoorervaring heb je niet nodig. Als j <
kunt typen heb je het zo onder de knie.
Voel je iets voor deze leuk betaalde
baan?

Schrijf of bel dan even en vraag naar
de heer G. de Wit, die kan je er alles van
vertellen.

Mocht je reeds vakantieafspraken
hebben gemaakt dan zullen wij daar
oraag rekening mee houden.

MOTRAC N.V.
Pollaan 49,
Zutphen.
Tel. 05750 - 60 44.

Ook onze benzineprijs is VERLAAGD
en zijn en blijven daardoor nog steeds
CENTEN VOORDELIGER!

OK
Y.LC.

„DE GRAAFSCHAP"
afdeling Welkoop-landbouwwinkel

Hengelo G - Linde - Ruurlo - Vorden



Aptito n.v.
fabriek v/h Coveco
Burg. Galléestraat 65 - Vorden

vraagt

7 J MEDEWERKERS
voor alle werkzaamheden

2) DAMES
voor de fabriek schoon Ie honden

3) ELEKTRICIEN

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's

Fietscapes, Regenpakken

en -broeken
ui de modekleuren, water- en wlnd-
dicht, Qzersterk, gelaste naden

nieuwe modellen en kleuren

Wapen- en Sporthandel

steeds doeltrtffendl

Zutphenseweg . Vorden

ALLES VOOR UW TUIN !

Diverse soorten

* POTGROND EN

* SIERTUINCOMPOST

Verder alle soorten

TUINGERF.EDSCHAP, zoals:

tuinspaden, batsen, grepen, harken,
plantschopjes, wiedvorkjes, poot-
stokken. schoffels, hakjes, handen 1-
üvatoren, gazonharken (plastik,
staal en bamboe), snoeischaren.
rozenseharen, graskantstekers enz.

Diverse soorten HAND- EN MOTOR-
MAAIERS, zoals Qualcast, Folbate, Commo-
dore en Wolf f
in verschillende snijbreeüte

V.L.C.

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

Geachte adverteerders
Hoezeer het ons ook spijt, wij kunnen voor
telefonisch opgegeven advertenties

beslist
GEEN reklames in ontvangst nemen! Zorg er
daarom voor. uw advertenties schriftelijk (of
mondeling) jan ons door te geven. Het spaart
u (en ons) een boel narigheid.

GEVRAAGD:

FLINKE

jongeman
voor tuihwerkzaamheden

Tuinaanleg en Onderhoud

B. Klooken
v.h. D J. Kok, Nieuweweg 13, Warnsvekl
telefoon 05750-5754

Op ,3 juli werden wij verblijd
met de geboorte van ons
eerste kindje, een meisje
Haar namen zijn
DOROTHY MATHIOLA
De ouders zijn:
D. J. Wentink en
B. J. Wentink-Hulshof
Vorden, v. Heeckerenstr. 17

Te koop aangeboden: gitaar
versterker Multitone 40 Wat
met echo en tremolo i.z.g.st.
Kerkekamp 7, Hengelo G

H.H. LANDBOUWERS
wilt u de hoogste prijs
voor uw
NUCHTERE
VAARS- OF
STIERKALVEREN
dan naar

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

Af te halen: jonge
foxhond bij Berendsen
van Lennepweg 8, Vorden

Te koop: nieuwe aardappels
H. J. Jimmink
het Gul ik 4, Vorden

Te koop: g.o.h. bromfiets
Zundapp bij
W. Zweverink - Vorden
Deldensebroekweg 13

Te koop: jonge konijnen
E. J. Kamperman, Veld-
wij kerweg l, Vorden

Gevraagd voor twee mor-
gens: een dienstmeisje
Ruurloseweg 108
Vorden

G.o.h. Kreidler Floret
bouwjaar 1965
J. Rietman, Vorden
Baakseweg 2
Vraagprijs f 250,-

Tc koop
slachtkippen

G. W. Assink
Vordenseweg 7, Vorden

Wilt u kwaliteit en
guldens besparen ?

ONZE

IS DAN UW KANS!
* GORDIJNSTOFFEN fo.a. PloegsfoffenJ

* VITR4GES

* VLOERBEDEKKINGEN

* MEUBELEN

NU stukken
voordeliger!

Onze opruiming begint donderdag 13 juli

WONINGINRICHTING

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

SEIZOEN
Donderdag 13 juli t.e.m.

zaterdag 22 juli

Herenafdeling
Herenkosfuums f 98,00

Herenkolberfs f 79,- f 69,- f 39,-

Jongenskolberfs f 9,75

Terlenka pantalons f 37,50 f 25,00

Terlenka regen/assen f 59,- f 49,-

K/nder/acks. vanaf

Herenjacks

f9,75

f35,-

ZUIVER SCHEERWOLLEN DEKENS

moderne dessins 750x220 f 52,-

780x220 f 64,-

790x240 f 76,-

ACRYL DEKENS 750x220 f 26,50

780x220 f 37,50

CAMPING DEKENS bonte kleuren

750x200 f 78,50

Huishoudgoederen
Snefdrogers

Gras/innen fakens 750 breed f 9,95

en 780 breed f 77,50

Sfopen f 2,25

Badstof keukendoeken

8addoeken

8ad/akens grote maat

i 7,58

f 7,85

f2,62

f7,90

Ondergoed, lingeries enz,
Dames camiso/es v.a. f 2,50

Damessfi'ps v.a. f 7,79

Meisjes cam/so/es v.a. f 7,30

Meisjes slips v.a. f 0,95

Jongens sing/efs v.a. f 0,95

Jongens slips v.a. f 7,75

Heren singlets v.a. f 2,05

Heren slips v.a. f 7,65

Dames nachthemden f 8,95

Ffane/fen herenpyama's

Nylon huïshouddusfers

Heren weekenders

Jongens weekenders

Meisjes pullovers

Dames pullovers

Dames vesten

Restanten badgoed vanaf

f 72,95

f 9,95

f 70,90

f 5,95

f 6,95

f 7.90

f 74,95

f 2,95

LUXE POLYETHER MATRASSEN

70 cm hoog

72 cm hoog

7 persoons
2 persoons

80 breed f 49,50
720 breed f 84,00

80 breed f 68,00
90 breed f 75,00
720 breed f 775,-

720 x 780
750 x 200

f 5,95
f 7,95

K4POKKI/SSENS ••• * B.9S

CHENILLE SPREIEN l persoons f 22,90 - 2 persoons f 29,90

GEW4TTEERDE NYLON SPREIEN 2 persoons f 37,50

STALEN LEDIKANTEN met randbevesfiging

80x790 f 65,- 90x790 f 77,50 720x790 f 89,-

DIVANBED
met houten borden in moderne kleuren f 52,-

LSCHOOLDERMAN
Geopend 8-12.30 uur en 13.30-18.00 uur

Vrijdagavond s open van 19.00-21.00 uur

Woensdagmiddags gesloten

Raadhuisstraat 24 - Vorden - Telefoon 05752-7367



A.s. donderdag 13 juli

met zeer
prettige koopjes

CONFECTIE
MEUBELEN

Kijk maar in onze etalages!

En dan de prijzen ?

HET „REGENT" PRIJSDALINGEN

* Grote sortering
* Lage prijzen
* Kwaliteitsgoederen

Ledenvergadering
OMZETVERGROTING BIJ DE

BOERENLEENBANK TE VORDEN

Het afgelopen jaar is voor de Boerenleenbank Vorden
een bijzonder spektakulair jaar geweest. Er werd een
omzetvermeerdering bereikt van liefst 4 miljoen.

Voorzitter Zents kon slechts 2 leden verwelkomen in
zaal Schoenaker Hij zag dit niet als een teleurstelling,
doch een teken dat men vertrouwen heeft in de gang
van zaken.

Toeneming spaartegoeden

Steeds meer rekening houders mak engebruik van de
privé-rekeningen en hun mogelijkheden. De verstrek-
king van nieuwe voorschotten liep iets terug, vooral in
de landbouw-sektor. Het aantal leden bedraagt thans
107, de ingelegde spaarbedragen waren aanzienlijk ho-
ger. Aan voorschotten werd een flink bedrag verstrekt
de kredieten in rekening courant namen iets toe. Het
aantal voorschotten bedroeg 78. De rekening courant
houders 210, inklusief privé-rekeningen.

De toeneming van het aantal spaarders had tot gevolg
dat van de overige onderdelen van het dienstenpakket
een intensiever gebruik werd gemaakt. Verzekeren en
reizen werd verder uitgebreid.

Winstsaldo

De sterke stijging van de bedrijfskosten, inzake perso-
neel, bbeheer enz had mede tot gevolg dat de winst
lager was. Die bedroeg nu f 851,- tegen f 5375,- in '70.
Dit bedrag werd aan het' reservefonds toegevoegd.

Direkteur Hartman lichtte de balans met verlies- en
wwinstrekening uitvoerig toe. De algemene reserve nam
toe; op gebouwen en inventaris werd f 6824,- afgeschre-
ven. In het jaarverslag werd de ekonomische ontwik-
keling uitvoerig besproken. Voorts werden onder de
loupep genomen de land en tuinbouw, het midden en
kleinbedrijf en de bouwsektor.

Bestuur

Voorzitter Zents werd herkozen; als lid van de raad
van toezicht werd herkozen de heer Nijenhuis. Het be-
stuur bestaat thans uit Zents voorzitter, Waarle lid en
van de Sligte lid. Raad van toezicht: Nijenhuis president
Helmink lid en Lichtenberg lid.

De voorzitter dankte in zijn slotwoord speciaal direkteur
Hartman die met zijn medewerker de heer Klein Brinke
de toegenomen werkzaamheden van de bank met veel
toewijding en enthousiasme hebben verricht.

Juli 1972

Een olde bekenden
Waor zow toch blieven met onze schrieveri'je as d'r
gin olde bekenden wazzen? Disse wekke bunk d'r weer
ene tegenekommen Et was op peen recepsie en hi'j zat
achter een borreltjen naor mien te zwaaien. Ik vuulen
metene dak daor een stuksken aover kon schrieven.

Wi'j hadden vrogger met mekare ewarkt toen zin baas
bi'j ons in de buurte een karwei hadde. Et was tien
al zo'n starken kearl waor at, zoo te zien, gin weer of
wind wat an kon vezetten. En al was e older ewodden,
gezond en stark is e ebleven. Hi'j was wel iets older
as ikke, maor ik zol et neet graag tegen um opnemmen;
hi'j liep mien van de bene!

En toch hek zurgen aover um ehad, ik dach dat den
niet old zol wodden. Met nog een paar anderen in de
buurte deed e 't spolleken: Wi'j van de Drie, want die
bunt er neet meer.
Et was in de tied dat de brimmers in zwang kwammen
lederene krop op zo'n dink, et liep zo gemakkeluk.
En van al die drie heuren ik vetellen, dat ze wel ver-
ongelukken zollen.

Den eersten kennen ik neet zoo goed, zin vrouw kwam
wel uut disse streek. Zin buurman zei mi enal: 'Den
verongelukt nog es een keer op den brommer. Hi'j kik
narges naor en stuf maor deur aover et fietsepad!
Et hef vaake goed gegaon, maor ene keer kwam der
een auto veur um hen, hi'j kin der neet veur of achetr-
hen en hef et neet aoverleafd.
i
Den tweeden was al wat older. Den warken niet meer
maor lei vuile op de weg. Hi'j dach dat iedereen um
kennen en dat de anderen zo'n olden man wel waarn
zullen. En dat ging net zoo lange goed, tut een keer
toen was e veur goed van de straote af.

Mien kennis had et d'r nog altied goed van afgebrach,
ze vetellen mien, dat e van de Ne'jstad af zoo rechtoe
rechtan veur et olde poskantoor hen, dwas de groote
weg ai ver de Almense Weg opstaof! D'r wazzen meer
mensen die ut veur um duuster inzaggen.
Maor et hef goedgega.on! Merijntje Gijzen zol wel zeg-
^•rn: Hi'j hei maor een baovenste beste engelenbewaar-
dnr ehad! Dit keer ene in uniform.

D'r was een veilig Verkeersaovend. Een politieman ve-
tellen een heleboel en an 't ende van de aovend was het
woord an de Burgemeister. Hi'j reiken diploma's uut
an bromfietsers die veur et vekeerseksamen eslaagd
wazzen. Et viel mien op dat vuile olderen d'r bi'j waz-
zen. En daortussen liep mien kennis die al zoo goed as
dood czegd was.

Hi ' j was den dans intsprongen met een goeie kans um
nog lange en gelukkig te leaven! 't Was één van de
mooiste aovunden die mien heugt.
Ik hebbe mien toen meteene opegeven as lid van Vei-
lig Vekeer en bun dat altied ebleaven. Want zooiets
veget ie neet makkeluk! d'n Oom
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OPRUIMING
begint 13 juli 's morgens 8 uur

H. LUTH - NIEUWSTAD
Door slecht seizoen

Nu abnormaal lage prijzen !

Damesjaponnen vanaf f 9,95
Deux-pièces (Trevira) f 57,50
Tuniekpakken vanaf f 57,50

Pracht baddoeken nu f 2,90
Keuken baddoek nu f 2,15
Badstof washandjes 2 voor f 0,96
Badstof gastendoek 2 voor f 2,25

Theedoeken assortiment kleuren
3 voor f 5,50

Badlakens moderne dessins f 9,50

Dames nachthemden vanaf f 7,50
Ochtend dusters vanaf f 18,95
Dames pullovers k.mouw ... f 9,98

Dames slips 38-46 f 1,50
Héren slips 5-7 f 1,75
Kinder slips 2, 3 en 4 f 1,20
alles eerste keus

Dames zakdoeken 2 voor f 0,75
Heren zakdoeken 3 voor f 1,25
Kinder zakdoeken 3 voor. . f 75

Youwbare damesparapluies
vanaf f 10,50

Heren parapluies vanaf f 10,75

Terlenka overgordijnstof
voor spotprijzen !

120 cm breed nu per meter f 6,95

Satijncretonne
120 cm breed nu per meter f 3,95

Terlenka val met zeer mooie kant
50 cm hoog nu per meter f 3,95

Geborduurde Terlenka val
65 cm hoog nu per meter f 3,50

Ontbijtlakens 130 x 160 cm
ass. kleuren, kleurecht nu f 9,98

Damesblouses f 9,98
Rokken reeds voor f 9,95
Kinderjurkjes voor spotprijzen!

Prima lakens 150x250 nu f 9,95
180x250 nu f11,50

Dito slopen nu f 2,50

Hoeslakens
krimpvrij, goudzegel merk
Vereniging Nederlandse Huisvrouwen

80x190 nu f 14,75 90x190 nu f 14,95
120x190 nu f 17,50 130x190 nu f 17,80

Heren pullovers k.mouw nu ... f 9,98
Heren kahki pantalons nu ... f 17,75
Prima merkkwaliteiten

blauwe spijkerbrojgfcn
Restanten spotprijzen

Heren weekenders zeer voordelig!

arK'Tricot jongens pyama's v.a. ... f 7,50
Restanten jongens blouses
alle maten f 7,50

Restanten wol - koopjes
Restanten BH's

Nog enkele Auping spiralen
80x190 cm nu f 20,-
Stalen ledikant 80x190 nu ... f 50,-
(20 jaar garantie)

Mol ton dekens vanaf f 3,50

Er is nog veel meer
Komt u maar rustig binnen zien !

H. LUTH
Nieuwstad 4 - Vorden
Telefoon 05752-1396

KERMIS HENGELO G.
Vrijdag 14 juli STEM M l NGSM UZI EK

zaterdag 75 en zondag 76 juli

DANSEN
ZAAL LANGELER
Orkest 'The Woodpeckers'

ZAAL CONCORDIA
Orkesten 'The Moodchers' en

'The Muskeffers'

ZAAL LEEMREIS

Orkest 'The Sfar/ets'

ZAAL MfCHELS
Orkesf The Flamingo's'

VOOR UW

drukwerk
Verlovingskaarten

Trouwkaarten

Dankbetuigingen

Uitnodigingen

Rouwcirculaires

Bidprentjes

Drukkerij
Weevers b.v,
Nieuwstad 12, Vorden
Telefoon 05752-1404

ORI ENTERINGS-
AVONDWANDELING

op zaterdag 8 juli a.s.

Start en finish bij zaal Schoenaker
in de Kranenburg

Opgave voor deelneming
vanaf 19.30 uur aan de zaal

ZAKLANTAARN MEEBRENGEN S.V.P.

Buurtvereniging
Kranenburgs Belang

T shirts
vanaf f 5,95

in vele kleuren

Wapen- en Sporthandel

steedc •ioeltrtflendl

Zutphenseweg Vorden

Iedere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos open iedere vrtjdag-, zaterdag-
zondagmiddag en avond
Elke zaterdagmorgen trimmen Wj plck-
nickplaats^üldenborchseweg
VrijdagavJ|» dammen (Jeugdcentrum)

8 juli
8 juli
22 juli
12 aug.
3 sept.

10 sept.
16 sept.
22 sept.
23 sept.

7 okt.

Jeugd soos Filmavond
Avondwandeling Krancnbui-s

Vissen De,
Vissen D<^^V>ekbaars
GekombinSPae viswedstrijd Almen, La-
ren, Vorden
Onderlinge viswedstrijd ring Zutphen
Oriëterings avondwandeling in Linde
Volksfeest te Linde
Volksfeest te Linde
Vissen De Snoekbaars

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

uit de omgeving

Ledenvergadering
Pax benoemde 2 ere-leden

Op de gehouden algemene ledenvergadering van de
w Pax te Hengelo werd een bestuursvoorstel om 2
leden van deze vereniging tot ere-leden te benoemen,
met algemene stemmen aangenomen.
Het betrof de heren Notten en Wijnbergen die wegens
bijzondere verdiensten voor de vereniging, als leden
van verdienste werden uitgeroepen.
De heer Wijnbergen is echter ook meer dan 40 jaar
lid van Pax en heeft zitting gehad in het bestuur,
waarvan hij ook nu nog deel uitmaakt.

Voorzitter Geurtzen verwelkomde een flink aantal
leden in de kantine, waarna hij in het kort de ver-
richtingen van de elftallen vermelde, de schrale plaat-
sen op de ranglijst waren geen reden om 'naar huis
te schrijven'.
l en vereniging heeft echter zijn ups en downs, hope-
lijk gaat het volgend seizoen wat beter.
Er wordt gedacht aan een nieuwe aanpak, met hulp
van de nieuwe trainer, de heer Drent uit Borculo,
en dan op een plaats uit te komen, waar men hoort!
Penningmeester Groot Wassink liet goede geluiden

horen, dankzij aktiviteiten van de toto-mensen heeft
men f 600,- overgehouden uit deze pot. Ook de op-
brengsten uit de reklamepot waren goed.
Het jaaroverzicht werd gebracht door sekretaris R.
Wuestenenk, waarbij alle teams onder de loupe wer-
den genomen.

Over de wedstrijd tegen Twentc was nog niets defi-
nitief s te zeggen.
De bestuursverkiezing bracht geen wijzigingen. Wel
werd er gepraat over een nieuwe kommissie voor de
elftallen. Notten dankte voor deze taak en daarna
werd een nieuwe kommissie benoemd met de heren
Boonstra, Groot Wassink en Wuestenenk, terwijl de
heer Bruggink administratief lid blijft.

De juniorenkommissie draait goed, klachten zijn er
niet. Bij deze knapen zal gelet worden over wie de
trainingen netjes bezoekt!
Op 12 en 13 augustus vindt de uitwisseling met de
w Sudkirchen in Duitsland plaats.

Er werd verder op aangedrongen de aanvangstijden
voor zondags iets eerder te stellen, in verband met
gezinsomstandigheden.

'Steeds Sneller'
Postduivenvereniging te Hengelo

Men hield een wedvlucht naar St Quentin, de duiven
werden gelost om 8.30 uur terwijl de eerste duif om
11.54 werd geklokt (Luesink), 2e werd Kempers, 3e
van de Toorn en 4e Eggink. (Gedeeltelijke uitslag).

Show
Rita Corita komt naar de Yelswijk

De buurtvereniging Velswijk heeft onlangs besloten,
het buurtfeest te houden op 4 en 5 augustus.
Na het grote sukses van de Gert en Hermien show
heeft het bestuur het aangedurfd om dit jaar de Rita
Corita show naar de Velswijk te halen.
Daar evenals vorige jaren ong. 700 personen verwacht
worden, wordt er aan de Velswijkerweg weer een
enorme tent neergezet.
Men zal hierin weer kunnen genieten van tal van tv
en radio artiesten!

Nieuws
over de peuterspeelzaal

Een dezer dagen zullen alle ouders met kinderen van
2-4 jaar een stencil in de bus ontvangen, met inlich-
tingen over de peuterspeelzaal (opgave-strook enz.)

Misschien had u nooit gedacht dat er in Hengelo be-
hoefte aan zo'n speelzaal zou bebstaan. Om daar nu
achter te komen is er in mei een vergadering ge-
houden waarop ouders, die hier \oor waren, werden
uitgenodigd.

Er waren toen 20 vrouwen aanwezig die hiervoor
belangstelling hadden, want zij waren van mening, dat
hun kind meer ruimte zou krijgen voor z'n algehele
ontwikkeling, dan dat zij dat konden doen.

Enige voorbeelden:
—Zij woont afgelegen en er zijn geen vriendjes voor

haar kind in de buurt

/ij vindt dat zij haar kind te weinig aandacht kan
geven vanwege huiselijke omstandigheden. Zij werkt
mee in het bedrijf of de zaak, of zij verzorgt een ziek
familielid

—Zij heeft een peuter, die erg d r u k is en veel energie
van haar vraagt, zodat zij zich op den duur geprik-
keld gaat voelen en dat op haar gezin afreageert

/ij vindt het noodzakelijk, dat haar kind ergens
onder verantwoorde leiding kan spelen, waar andere
en meestal meer speelmogelijkheden zijn dan thuis
(kleien, verven, spelen met zand en water enz.).

Dus zowel in het belang van de moeder als van het
kind is er op de vergadering van mei besloten om tot
oprichting van een peuterspeelzaal over te gaan.
Er is een werkkomité gevormd, dat met alle medewer-
king van de gemeente hard bezig is een ruimte te
maken.

Een ruimte waar de peuter als hij er aan kan wennen
een paar uur van zijn moeder weg kan, opgevangen
zal kunnen worden.

Geslaagd
Te Nijmegen slaagde voor het eksamen Ned. Recht
de heer Gerrits, Tramstraat 7 te Hengelo.

De heer Tesselaar, Rozenstraat 15 te Hengelo slaag-
de voor Duitse handelskorrespondentie.



Vanaf donderdag 73 juf i a.s. om 8 uur
onze bekende

Nergens koopt u voordeliger !

*

KIJKT U MAAR NAAR ONZE PRIJZEN :

Dames zomerschoenen vanaf f 5,-

Herensanda/en f 7,50 f 10,- enz.

Kindersandalen vanaf f5,-

Modreuze
HERENSCHOENEN nu voor f 20,-

fJzersferke
JONGENSSCHOENEN nu f 74,90

D4MESSTEUNSCHOENEN
nu vanaf f T5 f-

WULLINK
VOORAAN IN
SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4

Vorden

Paardenmarkf
kerm/smarkf
woensdag 12 juli a.s.
HENGELO GLD

Grofe centrale keuring

van Koudbfoed-Haffinger-
paarden en Darmoor pony's
van de Kon. Ver. 'Het Nederlandse
Trekpaard' afdeling Gelderland

Kerm/s mef
groot sfandwerkersconcours

Marktvereniging

SIMCA1100

Avondwandeling
op de Kranenburg

Op zaterdagavond 8 juli a.s. zal de. buurtvereniging Kra-
nenburgs Belang een oriënterings-avondwandeling or-
ganiseren. Deze wandeling, die aanvankelijk jl. zater-
dagavond zou worden gehouden, maar door de regen
moest worden uitgesteld, leidt door een bijzonder fraaie
omgeving. De kommissie heeft uiteraard in de route
enkele „valkuilen" verwerkt, maar dit zal de deelne-
mers zeker niet afschrikken. De wandeling is niet te
lang en jong en oud van acht tot tachtig kan er aan
deelnemen.

Houd hem in de gaten, die Simca 1100! Hij ziet er uit als een ruime,
praktische gezinswagen en is dat natuurlijk ook. Maar kom eens proefrijden.

In "no time" zit hij op 80. Bij 110 spint hij als een poes. De bocht neemt
hij met zijn voorwielaandrijving als geen ander. Hij is in acht verschillende

uitvoeringen waaronder de
nieuwe Special met
nieuwe, nog

soepeler motor.

Auto- en rijwielbedrijf

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden

Telefoon 05752-1256

Voordelig uw slag slaan., betekent

beginnen met Contact goed te lezen l

Huzarenstukje van Yordense Heren !

Het eerste herenzevental van Vorden heeft de kam-
pioensaspiraties van de Ysselmeeuwen in het Graaf
Ottobad te Zutphen een dusdanige knauw gegeven, dat
er een wonder moet gebeuren willen de Zutphenaren de
kampioensvlag kunnen hijsen.

Immers na de prachtige 4—l zege van de Ysselmceu-
'wen op het Ravijn (Nijverdal) waardoor beide teams in
puntenaantal geiyk bovenaan de ranglijst prijken, leek
een beslissingswedstrijd noodzakelijk. Het zal waar-
schijnlijk niet zo ver komen, want in de voorlaatste
wedstrijd van de kompetitie slaagde Vorden l er in om
de Ysselmeeuwen een 4 —4 gelijkspel af te dwingen. Dit
ene punt was voor Vorden genoeg om op de derde
plaats beslag te leggen.

De wedstrijd in Zutphen tussen de Ysselmeeuwen en
Vorden werd voor een redelijk aantal toeschouwers ge-
speeld. Het jeugdige Zutphense team heeft Vorden
flink onderschat want hoewel de thuisclub over een
snellere ploeg beschikt, slaagde men er toch niet in de
bezoekers te overspelen. De Vordenaren speelden een
taktische wedstrijd met het aksent op de verdediging.

Reeds na tien sekonden kon de thuisclub via een straf-
worp van Winters een l—O voorsprong nemen. Vorden
hield het hoofd koel en kreeg zelfs nog een goede kans
de balans in evenwicht te brengen. De Beus schoot ech-
ter juist naast.

In de tweede helft werd bij de Ysselmeeuwen Koorde-
man voor een minuut het water uitgezonden. Dit voor-
deel werd meteen door Vorden via Eggink uitgebuit
l—1. Toen de thuisclub weer kompleet was gelukte het
Winters via de paal te scoren 2—1.

Nadat De Beus in de derde speelperiode de stand op
2—2 had gebracht kreeg Vorden het even moeilijk. De
verdediging kreeg handen vol werk, maar verdedigde
bekwaam. Tijdrekken tussen Eggink en doelman Vel-
horst werd bestraft met een vrije worp, die door Win-
ters via de handen van Krijt in een doelpunt werd om-
gezet 3—2. Opnieuw liet Vorden zich niet ontmoedigen.

Onreglementair aanvallen van Gotink (ingevallen voor
Brandenbarg) leverde Vorden een straf worp op die door
De Beus werd ingeschoten 3—3.

In de vierde speelperiode was het een zeer spannende
aangelegenheid. De Ysselmeeuwen had opnieuw een
strafworp nodig om aan een voorsprong te komen 4—
3. Een fraaie kombinatie tussen Eggink en De Bous
werd aan de andere kant door De Beus doeltreffend af-
gerond 4—4. De Ysselmeeuwen zette hierna een ver-
woed slotoffensief in en toen bij Vorden Eggink voor
een minuut naar de kant werd verwezen, leek het pi c i l
beslecht. Het pleit voor de Vordense defens'c (die < lo /e
avond een fantastische wedstrijd speelde) dat men rus-
tig en met overleg bleef spelen. De thuisclub werd her-
door dusdanig geprikkeld dat Koordeman wegens on-
sportief gedrag naar de kant werd verwezen. Toen het
laatste fluitsignaal klonk stortten de Vordense spelers
elkaar vreugdevol in de armen alsof zij kampioen wa-
ren geworden. Een gedesillusioneerd Zutphen had in
feite een morele nederlaag geleden.

ONS STRIPVERHAAL DEEL 23 — 6 juli 1972

HET BI90N DUEL
7/y FORT ÜUtNiï
BlLL POOK HAPITEIH FftRKER

DE
OEHERML W6 ft L VER1ROMEH

$/U VERVULDE l'JH TMK 6CHIJÏEREW EU
oIOHD5POEPIo IHH006 MNtiEM&'JMlfHCOM HREE6 OPDRACHT

EEN OFFidEK INLICHÏIHC':H

We&EH, STAHPPLMT5EH
VftH PE KflMPEH PER VER-
óCHiLLEHDE 5JAMHEH EH
DEHfiMEH VflHPE VOOR-
NAAM6TE HR'JóERó DER
5ioux, CHEVEHHES EH
ftWERE OPSTflHPJGE
OROEPEH.

vr T,
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On the doublé1
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