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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

EEN DORPSCENTRUM
(DORPSHUIS) IN VORDEN!?

Zo luidde de titel van het stuk zoals dat werd afgedrukt in
Contact van 18 ju l i jl. Wij, ondertekenaars, verzochten om
vóór 3 augustus a.s. te reageren op het in i t ia t ie f om te ko-
men tot de s t i ch t ing van dat centrum.

Gelukkig is gebleken dat velen enthousiast achter het idee/
ini t ia t ief staan; de meeste reakies waren mondelinge aan-
moedigingswoorden; wc verwachten dan ook dat het meren-
deel van de verenigingen en groeperingen de plenaire ver-
gadering op 16 augustus a.s. in het Jeugdcentrum 8 uur
's avonds) zal bezoeken.

Daaraan voorafgaand vergadert de ini t iat iefgroep nog om
de binnengekomen reakties te bespreken; vragen, opmerkin-
gen en aanmerkingen kunnen dan in de plenaire vergade-
rig duidelijk worden toegelicht.

Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om tijdens de verga-
dering van 16 augustus mee te diskussiëren (hoe meer (goe-
de) ideeën en suggesties worden aangedragen, des te meer
kans op het welslagen van het Dorpscentrum bestaat). Als
deze ideeën c.d. echter ruim van te voren aan ons worden
doorgegeven, dan kunnen deze ook van te voren nader wor-
den onderzocht. Eventuele reakties worden dan ook graag
bij ons, ondertekenaars, ingewacht.

Tot slot roepen we de verenigingen, die persoonlijk zijn aan-
geschreven, en verdere belanghebbenden en belangstellenden
nogmaals op om eerder genoemde vergadering te bezoeken:
het moet immers een Dorpsccntruni van, voor en door de
bevolking van Vorden worden.

A. Berenpas, Ruurloseweg 71, Jong Gelre

J. Bosch, De Bongcrd 19, scktic ku l t uu r (Nut )

N. J. Edens, Dorpsstraat 5, de medische groep
(o.a. Groene Kruis)

J. F. Geerken, Vogelbosjc K, het Jeugdcentrum

J. W. M. Gerritsen, Beatrixlaan 16, namens B & W

Mevr. S. M. Koers-van Ginkel, Ruurloseweg 49,
sektie gezinszorg

W. A. Kok, Het Vaarwerk 3, namens de Geref. kerk

Ds. J. C. Krajenbrink, Ruurloseweg 19, namens de
Raad van Kerken

K. F. Meenink, Stationsweg 33, de Jeugdsociëteit

Mevr. H. Pelgrum, Lindese Enkweg l, Bond van
Plattelandsvrouwen

L. Schoolderman, Raadhuisstraat 24, de Vordense
Winkel icrsvereniging

Mevr. N. Sikkens, Mispclkampdijk 48, namens de
gezamenlijke sportverenigingen

G. H. Slagman, Almenseweg 38, de gezamenlijke
vakbonden

W. Spanhaak, Hilverinkweg 2, jeugd/maatschappelijk werk

Mr A. J. te Veldhuis, Mispelkampdijk 28, voorl. sekretaris

Mr R. A. van den Wall Bake, huize „'t Kiefskamp"
namens de gemeenteraad

A. J. Zeevalkink, Schoolstraat 17, de sektie onderwijs

Notaris Callenfels

Zondagavond is op 61-jarige leeft i jd p lo t se l i ng overleden de
heer H. P. Callenfels, notaris te Vorden en Steenderen. H i j
werd in maart 1972 benoemd tot notar i s te Vorden als op-
volger van no ta r i s mr Rombach, die toen naar Oosterbeek
was vertrokken. Notaris Callenfels, die in Roosendaal werd
nd io icn . werd in 1950 k a n d i d a a t - n o t a r i s b i j S t t i a r t i n H a a r -
lem en daarna bij Wedden in Loenen aan de Vecht tot 1963.
In dat jaar vertrok hij naar Steenderen als opvolger van no-
t a r i s Smalbraak.

Na /.ijn benoeming in Vorden bleef hij voorlopig in Steende-
ren wonen, waar hij vele banden had met het verenigings-
leven. Naast zi jn notariaat was h i j president-kerkvoogd van
de Nederlandse Hervormde Kerk, sekre ta i is-penningmecster
van de Vereniging /iekenzorg, lid van de provinciale kerk-
voogdi jkomni i s s ie in Gelderland en lid van de provinciale
kerkvergadering in Gelderland. Voorts was hij lid van het
komité voor het organisecren van concerten in de Bronk-
horstcrkapel , waarvan er elke zomer twee werden gegeven.

Voorts was hij lid van de Oudheidkundige Vereniging de
Graafschap en lid van de Nederlandse Genealogische Ver-
eniging, die zich vooral bezig houdt met familie-onderzoek.
Notaris Callenfels was in Steenderen en Vorden een geziene
figuur.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

JEUGDDIENST IN DE HERVORMDE KERK
Voor de jeugddienst van a.s. zondag 5 augustus zijn enkele
leden van de jeugddienstkommissie naar Rheden geweest om
met ds. Waardenburg een voorbespreking te houden.
Het onderwerp dat gekozen is heeft te maken met de men-
taliteit van de mens, het thema voor de preek luidt dan ook
„Ik geloof het wel . . .".
Het is geen gemakkelijk onderwerp en wij zijn benieuwd
wat ds. Waardenburg (en wij als kerk) er van „maken".
Toont mentaliteit en kom a.s. zondag om 10.00 uur in de
jeugddienst.

De jeugddienstkommissie.

Achtkastelentocht
Woensdag 25 juli jl. namen liefst 301 betalende deelnemers
deel aan de Achtkastelenfietstocht. Een nieuw rekord!

Linbo touwtrek'
kampioen Vorden
De Lindeboys uit het buurtschap Linde zijn er in geslaagd
orn dit jaar de titel Touwtrekkampioen Vorden 1973 in bezit
te krijgen. Tijdens de finales van de grote touwtrekwedstrij-
den die woensdagavond in plan Zuid te Vorden werden ge-
houden, demonstreerde dit zestal zo'n geweldige kracht, dat
zij boven de rivalen Delden l en Bar ink als eerste eindigden.
Het team van de gebr. Barink, die zowel in 1971 als in 1972
de wisselbeker van de WV had gewonnen, wist echter nog
een klein suksesje te behalen door in de laatste ontmoeting
het Linbo-zestal over de streep te trekken.
Doordat Delden l, dat ook als aaudigdc gold, tijdens de
eerste ronde voor twee weken gele^Bf ook al op een respek-
tabel puntenuanta l van 14 was gekomen, ging de tweede
P ' i j s naar dit team. Barink nam genoegen met de 3e plaats.
De wedstrijden werden gehouden in het kader van het WV-
zomerprogramma en georganiseerd door de TTV Vorden op
een fraai gelegen terrein in plan^tiid. Scheidsrechter Th.
Eckhardt jureerde de meer dan ^^wedstrijden, terwijl de
heren Camperman en Eijerkamp - bestuursleden van de
VVV - wegens ziekte van H. Brummelman en H. Vruggink
nauwgezet de puntenscore bijhielden.
In zaal Eskes werden na afloop de prijzen uitgereikt t.w. de
geldprijzen door de TTV Vorden's voorzitter J. Knoef en de
wisselbeker door de heren Eijekamp en Camperman. De
einduitslag was als volgt:

1. Linbo (Lindeboys) 30 pnt.; 2. Delden l 28 pnt.; 3. Barink
24 pnt.; 4. Delden 2 20 pnt.; 5. Kurkentrekkers Zeeburg 16
pnt.; 6. Fina (Weulen Kranenbarg) 14 pnt.; 7. Goldbarg
camping 6 pnt.; 8. café Klein Hekkelder 6 pnt.; 9. Jeugd-
soos Vjoe O pnt.

Gemeente
nieuws

Telefoon gemeentehuis
Telefoon gemeentewerken
Openstelling gemeentehuis

Spreekuur burgemeester
A. E. van Arkel

Spreekuur wethouder
G. J. Bannink

Spreekuur wethouder
J. W. M. Gerritsen

05752-1541
05752-1841
maandag- t/m vrijdag-
ochtend van 8.00-12.30
uur; vrijdagmiddag van
13.30-17.00 uur.

maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdag-
ochtend van 10-12 uur

dinsdagmiddag van
16.00-17.00 uur

vrijdagochtend van
10.00-12.00 uur

Deze week komen de volgende onderwerpen aan de
orde:

1. Reakties op ,.Gemcentcnieuws";
2. De nieuwe Icgesverordening 1973.

ad 1. REAKTIES OP DEZE RUBRIEK
GElviEEN TENIEIWS

De aflevering Gemcentenieuws van vandaag is de 41 c
in suksessie. Fn deze afleveringen zijn de meest uit-
eenlopende onderwerpen aan de orde gesteld. Uiter-
aard kan elk afzonderlijk onderwerp niet evenveel
belangstelling bij iedereen opwekken. Dit behoeft ons
inziens ook niet : de belangstcllingssfeer bij de een ligt
anders dan bij de ander, zodat niet elk punt voor ie-
dereen van belang is.
C i e l u k k i g komen nu af en toe reakties bij het ge-
meentebestuur b innen over deze rubriek: de ene keer
posi t ief , de andere keer minder positief. Eigenlijk is
de rubr iek ook hierom begonnen: naast het geven van
pure voorl ichting over het wel en wee van de gemeen-
te, tracht het gemeentebestuur de burgers meer bij de
gemeentelijke zaken te betrekken (vgl. de sportraad,

de voorbereidingskommissie voor het bestemmings-
plan voor de bebouwde kom e.d.).
In dit verband is het echter ook noodzakelijk dat van
de kant van de burgers wat meer reakties komen: bv.
dat men het ergens niet (helemaal) mee eens is, of dat
men bepaalde vraagstukken in deze rubriek behandeld
wil zien, omdat ze van algemeen belang zijn; ja zelfs,
of deze rubriek wel op prijs wordt gesteld in de hui-
dige vorm.

Het gemeentebestuur nodigt dan ook de mensen die
„iets op hun hart hebben" uit, om te reageren bij de
gemeente: het kan de kommunikatie tussen bestuur
en burger alleen maar verbeteren!

ad 2. DE NIEUWE LEGESVERORDENING 1973

Op 27 maart jl. stelde de gemeenteraad een nieuwe
legesverordening vast; deze werd onlangs door de
Kroon goedgekeurd. De verordening treedt in wer-
king op l augustus 1973

Waartoe dient deze verordening?

Wel, de gemeente (het gemeentebestuur, de ambtena-
ren en de diverse apparaten) leveren allerlei admini-
stratieve diensten aan de burger; en daarvoor worden
van die burger vergoedingen gevraagd in de vorm van
leges (= rechten).
Indien het een kleine, goedkope dienst betreft, wordt
uiteraard slechts een klein bedrag aan leges geheven;
als een aanvrage veel en duur werk met zich mee-
brengt, wordt een hoger bedrag geheven. Men moet
echter ook bedenken dat de meeste werkzaamheden
voor de burgerij plaatsvinden zonder dat ook maar
één cent wordt gevraagd.

Waarvoor moet worden betaald?

Het is misschien voor velen van u interessant om
eens een indruk te krijgen van de bedragen die zoal
verschuldigd zijn. We doen daarom een greep uit de
bepalingen, die het meest in de praktijk van toepas-
sing zijn:

- kaarten, tekeningen, kopieën, licht-
drukken e.d.: per 1000 m2 ƒ 4,50

- het raadplegen van het kadaster:
per kwart ier

als een ambtenaar hierbij bijstand
verleent: per kwartier

1,50

3,—

— ,een exemplaar van de Algemene
Politieverordening ƒ 15,—

— bewijs van inschrijving in de registers
van de burgerlijke stand: ƒ 1,50

— trouwboekje: ƒ 5,—
luxe trouwboekje: ƒ 10,—

— voltrekking van een huwelijk op maan-
dag, dinsdag, woensdag of donderdag: ƒ 60,—
op vrijdag ƒ 90,—
op zaterdag of zondag ƒ 300,—
met loper extra ƒ 25,—

- paspoortaanvrage: ƒ 7,50
paspoortverlenging: ƒ 5,—
(hierbovenop komen echter nog de
hogere provinciale leges)

— vergunning voor het maken van muziek
d.m.v. muziekinstrumenten op straat,
voor één dag: ƒ 2,—
vergunning voor het maken van muziek
d.m.v. muziekinstrumenten in hotels e.d.,
voor één dag: ƒ 4,—

— bazars, fancy-fairs e.d.: ƒ 4,—
— dansvergunning voor l dag: ƒ 5,—
— hinderwetvergunning: ƒ 25,—
— bouwverordening: ƒ 50,—
— bouwvergunning:

.5 promille, als de welstandskommissie
niet is gehoord; minimaal ƒ 15,—
.6 promille, als de welstandskommissie •
wel is gehoord; minimaal ƒ 25,—
.als een procedure van art. 17, 18 of 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
is gevolgd: extra ƒ 150,—

- kapvergunning: ƒ 5,—
— exemplaar van de begroting met

toelichting: ƒ 40,—

Tot zover een aantal voorbeelden van heffingen.
Belangstellenden en/of belanghebbenden worden op
het gemeentehuis gaarne nadere inlichtingen over de
legesverordening 1973 verschaft.

Wethouder G. J. Bannink is verhinderd op 7 augus-
tus a.s. spreekuur te houden.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds. J . Veenendaal
10.00 uur ds. G. A. Waardenburg (Rheden) Jeugddienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

9.30 uur ds. H. van Twillert te Holten
19.00 uur ds. H. van Twillert te Holten

B.K. KERK VORDEN

zaterdagavond om 17.00 uur; zondag om 10.00 uur
(crèche); door de week woensdag om 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG

zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 8.00 en 10.00 uur;
door de week dinsdag en donderdag om 8.00 uur, woensdag
om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagavond 23.00 uur
dokter Van Tongeren, telefoon (05752) 1678

s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30
en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts
van 9.00 tot 9.15 uur.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

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

DIENSTREGELING APOTHEEK

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

MAATSCHAPPELIJK WERK

Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsi»-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129;
donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

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

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP

Hoofdleidster: zuster Leer. Spreekuur leidsters: gezinsver-
zorging mej. H. M. Lenselink; bejaardenhulp mevr. A.
Swart-Peereboom; maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 9.30 uur konsistoriekamer Gereformeerde kerk
Vorden, telefoon (05752) 2129

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., ttl. (05753) 1406.
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.

BEGRAFENISDIENST

de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon (05752)
1346;b.g.g. $5750) 2931

BRAND MELDEN

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

SOLAf Wt
Z I L V E R W I T E D E L S T A A I .

KOERSELMAN CASSETTES

Nuts floralia
Sinds Nutsfloralia is opgericht is er, voorafgaande aan de
jaarlijkse tentoonstelling, een bloemschikkursus gegeven. Dit
jaar zal dat voor de 48e maal zijn. Volgende week woensdag
8 augustus gaat deze kursus weer van start. Evenals vorig
jaar zal deze gegeven worden door de heer Dijkerman, bloe-
mist te Vorden. De tentoonstelling zal plaatsvinden op 13 en
14 september in het Jeugdcentrum. Iedereen die van bloemen
houdt, krijgt nu de gelegenheid om ze smaakvol en kunstig
te leren verwerken. Een bloemstukje_ Joor uzelf gemaakt
geeft echt voldoening, dus aarzel niet u hiervoor op te ge-
ven. (Zie advertentie in dit nummer.)



kent u ze nog, die centen-prijsjes
neem nu mee, onze toppers van toen
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toiletpapier
POPLA, ROL 400 VEL

\

••••••••••••••••••••l

vlees en vleeswaren

3 stuks
ROOMSNITZELS

ALPENSNITZELS
3 stuks

KERRY SCHIJVEN
3 stuks

VARKENSLEVER
500 gram

OSSESTAART
500 gram

RUNDER STOOF-
LAPPEN 500 gram ...

MALSE RIBLAPPEN
500 gram

WIENER SNITZELS
500 gram

150 gram Paling worst 98
200 gram Gekookte Gelderse... 99
150 gram Snijworst 109
150 gram Borenmetworst 109
200 gram Saks. Leverwort 98

Koffer All
zeeppoeder

van 820 voor

••••••••••••••••••••l

maggi
groentesoep

PER ZAKJE

Van de

Juweel bakker!

98
79
89
98
98

Krentebrood
zonder spijs nu ....

Zak a 16 stuks^
Picknickbroodfis .

Zak a 5 stuks
Krentebollen nu .

Pak a 6 stuks
Amsterdammertjes

Groot pak 500 gram
Goud spekulaas

Diverse soorten
Smarius koekjes ......

Populair gesneden
wit of bruin brood ...

Toverslag Topping
2 pakjes van 126 voor

SLIJTERIJ
Een verrukkelijke landwijn

Moselblumchen nu ...

Zoete Spaanse wijn
per fles

l fles Old Smuggler
Scotch Whisky 43% alc

l liter Legner
Jonge Jenever

l fl. Vetter's dubbele
likeur Abr. Brandy ...

• •§•••

rol
ster beschuit

DE LEKKER KNAPPENDE

••••••••••••••••••••l

groente en f ruit

Tomaten export
kwaliteit l kg

Nieuwe Doré's

Blanke champignons
250 gram ...............

Holl. gesn. snijbonen

500 gram voor .........

Paprika's ,
3 grote voor ............

Geschr. worteltjes

peterselie 500 gram ...

Import handperen
per kg .....................

Groente en vleesreklame geldig t.m. zaterdag

Draagkarton
Dixan

overal van 875 voor 695 - b/j ons:

625

Koopje!

Raak vruchten
limonade

literfles

Klein Goed koekjes
300 gram

Smiths potato of

paprika chips

Yermicelli
zak 500 gram

Heel kilo bloem

die goeie van Friso ...

Flakon Presto
van 98 nu

Koopmans bakmeel

van 81 voor

Blik a 10 stuks Zwan
Knak worst v. 175 voor

Blik makreel in olie

nu

Groot plastik
tafelkleed voor

Literkruik framb.-

bessenwijn nu

Fraaie bierpul

mosterd voor

Zuivere bijenhoning

per pot

Div. soorten Langen-
berg drop van 98 nu...

Druivensap
naturel liter .

149

Voor het weekend

PRACHT BOS

gladiolen f 1,98

Een ouderwets pri/s/e /

Unox extra
gevulde soepen
d/verse smaken - nu voor slechts

SUPERMARKT



Omdat ons meisje kraam-
verzorgster wordt zoeken
wij voor 5 dagen per week
een nieuw meisje in ons
gezin met 2 kinderen
(6 en 3 jaar)
Werktijden van 8-16 uur
Mevrouw Haccou
Burg. Galléestraat 16
Vorden - Tel. 05752-1908

Te koop oude en jonge
konijnen bij T. Hakker
Julianalaan 21 - Vorden

Te koop r.b. dragende vaars
aan de telling
A. F. J. Waarle
Stationsweg 14 Vorden

Gevraagd werkster
vor l morgen in de week
van 8.30-11.30 uur
Brieven onder nr 18-1
buro Contact

Te koop
tarwe- en roggestro bij:
D. M. Wullink - D 136
Hengelo G - Tel. 05753-1427

Te koop een klassiek
bankstel (zacht geel) voor
ieder aannemelijk bod
Telefoon 1779

Mevr. Jansen van den Berg
zoekt hulp voor 3 halve
dagen per week
Willem Alexanderlaan 4
Telefoon 1507

Te koop
Oud.Hollandse dakpannen
G. J. Rossel
Deldenseweg 6 Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

Wekelijks te koop gevraagd
zware stierkalveren
voor onze mester-yen
WIM HEUSINKVELD
Hengelo G . Tel. 05753-1728

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

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

Spuitbus
VAPONA SPRAY
tegen vliegen, mug-
gen, motten, enz.
Nu van 4,50 voor

f2,45

Vliegenvcmgers
(KLEVERS)
4 stuks voor

f 1,10

Vliegenmeppers
65 cent

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
De Volkskrant

yjHWWWWWBifl̂ ^

Op zaterdag 11 augustus a.s. hopen onze
ouders, grootouders en overgrootouders

H. HENGEVELD
en
J. HENGEVELD-VOSSELMAN

hun 50-jarig huweljjk te herdenken.

Dat ze nog lang voor elkaar en voor ons ge-
spaard mogen blijven is de wens van hun
dankbare kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkind

Vorden, augustus 1973
Margrietlaan 29

Receptie van 20-21.30 uur in hotel 't Wapen
van Vorden (F. P. Smit)

Daar het mij door de overweldigende belangstel,
ling onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedan.
ken, wil ik langs deze weg iedereen hartelijk dank
zeggen voor de vele felicitaties, bloemen en ka-
doos ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum
bij de GTW ontvangen

J. A. HARREN

Voorst, augustus 1973
Klarenbeekseweg 14

HiiiiiiiiyiiyiiyiiiiiiMiiiiiiiitfiiyywytfi»̂

Volkormm onverwachts ging vanavond van ons
heen mijn lieve man, onze lieve en zorgzame
pappa

HERMAN PHILIP CALLENFELS

notaris

61 jaar oud.

A. J. Callenfels-Woldendorp
Adelheid en Chris
Valentijn

Zondag 29 juli 1973

Steenderen, Dorpsstraat 10
Vorden, Zutphenseweg 20

De rouwdienst zal worden gehouden in de NH
kerk aan de Dorpsstraat te Steenderen, op don-
derdag 2 aug. a.s. om 10 uur, waarna om 12.05
uur te Dieren de crematie plaatsvindt

Hervormde Kerk
TE VORDEN

JEUGDDIENST
a.s. zondag om 10 uur

Voorganger:
ds G. A. Waardenburg uit Rheden

Thema: 'Ik geloof het wel. ..'

Er is ook dienst om 8.30 uur

P.S. Gelooft het niet en komt!

Met een kompleet pro-
gramma voor

beginners, gevorderden
verloofden en
gehuwden.

Aparte scholierenklubs

Schrijft in op 18-25
aug. Jeugdgebouw van
6.30-7.30 uurTH. A. HOUTMAN

Zaal Schoenaker van 8-9 uur

Verder op 19 en 26 aug. van 11-12 uur v.m. in het
Ludgerusgebouw te Vierakker. Inschrijfgeld f 5,-

Vormt zelf een klubje en komt eens praten

'Dansen Is plezier voor iedereen'!

B.V. Machinefabriek TEN HAVE

Door de snelle groei van ons bedrijf kunnen wij
op korte termijn plaatsen:

Een constructeur

Een tekenaar/
constructeur

Opleiding minimaal UTS werktuigbouw of gelijk-
waardig.

WU bieden u:
* Interessant werk
* Gunstige financiële voorwaarden
* Winstdeling
* Goede pensioenvoorziening
* Reiskostenvergoeding

Schriftelijke sollicitaties te richten aan:
B.V. Moc/i/nefabriefc TEN HAVE
Industrieweg 8 - Vorden
Voor inlichtingen telefoon na 18.00 uur 08342-1949

Inwoners van Vorden,e.o.

ALS JEZUS KOMT
of als u sterven moet

Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amos
4:12); 2e Is Hij uw redder? (Rom. 3:23, 24);
3e Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17:31)

Hebt u vragen over het geloof in de Heere Jezus
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Bezoekt evangelisatiesamenkomstén
3e Luister naar de bijbelse onderwerpen van de

EVANGELISCHE OMROEP

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

HENGELO (GLD)

5 aug.: Herman Lippinkhof

met Bel Cantos

3bars vol gezelligheid

sinds 1830

Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

Voor af uw

* MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12,- Telefoon 05752-1879

Aankomend en af/round

metaal-
bewerkers
met belangstelling voor een funktie in de las- bank- of plaat-
werkerij, worden beleefd uitgenodigd kontakt op te nemen
met:

A) hun bekende medewerkers van GEMS
(desgevraagd verstrekken wij graag adressen)

B) met onderstaand adres:
(een lege envelop met uw naam en adres er op
aan

GEMS - Antwoordnr 76 - Vorden

. geen postzegel! . en u ontvangt uitgebreide informatie over
ons bedrijf)

Voor uw autorijlessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL
„DE EENDRACHT"

VORDEN
J. H. Hilferink, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bij:
O. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

GEMS METAALWERKEN N.V.
ZUTPHENSEWEG VORDEN - TELER (05752) -1546

TANK-EN APPARATENBOUW VOOR DE ALGEMENE,
CHEMISCHE EN PETROCHEMISCHE INDUSTRIE

Grote

paarden- en

veulenmarkt

(Knollenmarkt)

OP WOENSDAG 8 AUGUSTUS
TE HENGELO GLD.

GROTE VEULENKEURING
van warm-, koudbloed- en haflingerpaarden
Gratis deelname - Mooie prijzen

De Marktvereniging

Damesslips
in prima kwaliteit tricot

2 STUKS

f3,95
UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Bruidsjaponnen

A.s. Bruidjes
Dagelijks komen er by bruidshuis
BEIJEB-BESSELINK
de nieuwste creatie» binnen.
U kuut het zelf ook zien

De allermooiste en meeste bruids-
japonnen van Oost-Nederland vindt
u in

Beltrum bij Bruidshuis

BEIJER-
BESSELINK
Constant zo'n 400 bruidsjaponnen
voorradig !
UNIEK is ook onze kollektle

Comp/èfs en
4vond/crponnen

Gaarne volgens afspraak, telefoon 05448-222, ons vakkundig personeel
kan u dan in alle rust adviseren

Beltrum ligt ong. 5 km van Groenlo en ong. 10 km van Ruurio

BEIJER-BESSELINK
het toonaangevende bruidshuis in de

omgeving !
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JANSEN Smidsstraat 2 - Telefoon 2308
VOOR GEZELLIG WINKELEN!

Kassakoopje Pindaiiootjes DUYVIS (met gratis snackschaaltje) van 165 voor f 1,25
vers van het mes
uit onze keurslagerijVLEES

Magere riblappen
500 gram voor

EURSLAGER

Doorr. runderlappen
(Botcrmals) 500 gram voor .....................

Gelderse schijven
500 gram voor ,

Hamburgers
3 stuks voor

Ossenstaart
500 gram voor

Doorr. runderrollade
500 gram voor

woensdag Gehaktdag
half om half, 500 gram

f
f 1,50
f 1,50
f 1,88
f4,98
«f2,50

vrijdag Verse Worst
500 gram voor

Nasi of
(uit eigen keuken) 500 gram f 1,98

UIT ONZE ZUIVEL AFDELING

Dagmelk
hele liter voor

Yoghurt
liter voor

Hopjesvla
1/2 liter voor

f 0,71
f 0,79

f 0,59
GROENTEN EN FRUIT

dagelijks vers
Import peren per kg . . f 1,28
Spaanse meloen . . . . f 1,58
Bakje soepgroente ca 125 gr. f 0,48

Aaraappelen
Aardappelen

. f 0,89

. f 1,75

Mooie CYCLAAM nu voor f 2,49
FIJNE VLEESWAREN

uit eigen worstmakerij

150 gram C ER VELA AT

150 gram BOTERHAM WORST

150 gram PAARDEROOKVLEES

98
88

118

DIEPVRIES

Iglo Jagerschnitzel
pak a 2 stuks van 179 voor f 1,49

Iglo Hawai-schnitzel
pak van 179 voor . . . 1.49

Profiteer hiervan !
RAAK SINAS
hele liter van 111 voor

JAFFA DRINKS
3 bekers van 144 voor

V IVO HAGELSLAG PUUR
500 gram van 168 voor

TOMATENSOEP extra gevuld
litersblik van 198 voor

POT KNAKWORST
van 130 voor .

f 0,89

f 0,99

f 1,29

f 1,49

f 0,95

Neem mee!
PAGE TISSUE TOILETPAPIER
(wit) van 235 bij ons

FLAKON DUBRO
1000 gram van 205 voor

SPERZIEBONEN
literblik

DRAAGKARTON PERSIL
van 765 voor .

FA DEO SPRAY
van 595 voor 495, bij ons

f 1,75

f 1,79

f 0,79

f6,35

f 2,95

Mini-prijzen!
VIVO BLOKREPEN
(100 gram) 2 stuks

JODE KOEKEN
bus a 17 stuks

GESORTEERD SPAANS FRUIT
3 blikjes voor

DUYVIS FRITESSAUS
0,45 liter van 245 voor

VIVO RIJST DROOGKOKEND
EN SNELKOOK per pak

SPUITBUS TOILET AIR
van 240 voor .

f 1,08

f 1,45

f 1,75

f 1,45
f 1,09
f 1,69

Ook zijn wij ruim gesorteerd in dieet- en reformarf/ke/en Aanbiedingen geldig t.m. 6 augustus



Tweede blad Contact - 2 aug. 1973

Afkoopregeling
rentekaarten
Op l j u l i begint een nieuwe periode van de afkoopregeling
voor de vroegere bezitters van rentekaarten.
Deze keer zijn zij aan de beurt die in een der jaren 1919 t/m
1924 of in de eerste helft van 1931 zijn geboren en wier
ouderdomsrente bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd
minder dan ƒ 60,— per jaar zou bedragen. In de praktijk
wil dit zeggen dat in de meeste van deze gevallen alleen
dan afkoop plaats vindt als in totaal minder dan voor plm.
ƒ 286,— is geplakt.
Tevens komen aan bod zij die geboren zijn in de tweede
helft van 1931, waarbij het er niet toe doet hoeveel er is
geplakt.

Om het aan rentezegels geplakte bedrag (vermeerderd met
interest) terug te krijgen, kan men zich wenden tot de Raden
van Arbeid. Aanvraagformulieren met toelichting zijn daar
en op alle postkantoren te verkrijgen.
De mogelijkheid tot aanvragen geldt ook nog voor hen die
in vorige uitbetalingsperioden aan de beurt zijn geweest,
maar tot nu toe hebben verzuimd een aanvraag in te die-
nen. Dit zijn zij, die zijn geboren in een der jaren 1903 tot
en met 1918 (mits er minder dan voor ƒ 286,— is geplakt)
en zij die zijn geboren in een der jaren 1932 tot en met 1950.
Zij die zijn geboren in de jaren 1925 t/m 1930, komen tus-
sen l juli 1974 en l juli 1975 aan de beurt.

Vakantie
Augustus 1973.

As schriever van disse stukskes he'k ok een wekke of wat
vakantie ehad. Ik hadde wel een paar dinge klaor liggen,
maor d'r was gien plaatse veur. Zaken gaot nou eenmaol
veur. En - eerlek ezeg - et kwam mien bes te passé, met dat
warme weer ha'k de kop d'r niks nao staon um stukskes te
schrieven. Vake he'k op die olde banke ezetten - mooi uut
de zonnc - daor hebt al een hoop mensen een dankbaar ge-
bruuk van emaakt. En at de hette niet te groot was ging ik
op de fietse um te zien wat de mensen deden en wat of d'r
gruujen, want daor motte wi'j - AOW-ers - et toch van hem-
men . . . De mensen klagen wel aover de dreugte, maor
daor is toch een hoop gres egruujd - eheujd of inekoeld.
En et meeste is mooi binnenekommen. Enkele weidens waor-
at et zand hooge zit bunt wel kaal - maor gebrek veur et
vee is d'r toch neet. De boem zet heupe melk an de weg en
et jonkvec zut d'r bes uut . Wat de beeste binnen kriegt is
goed - „dreug gres en louw water" zeien ze vrogger al - en
dat was gien bi'jgeleuve. Wieter he'k ezien dat d'r hoe lan-
ger hoe meer grote veestallen wodt ezet - soms deur bocrn
die nog ens niet zoo lange eleen de oldc stal hadden ver-
ni'jd - et is net of de weerld hoe langer hoe jachtiger wodt.

En ik heb ok met een boer epraot - hie was ergens in 't
Oaveriesselse naor een bestuursvergadering ewes. Daor was
onder mekare ok aover die ni'je veestallen epraot en hadden
ze an een paar top-veurlichters evraogd: „Is dit nou wa'j
/.mikt of kom i ' j l u u aover een paar jaor met weer wat an-
ders?" Ze hadden zi'k op de vlakte ehollen, maor wel ezeg
dat ze zik zorgen maakten aover de uutval onder et vee
deur een besmetteleke k lauwonts tekking . In de grupstal steet
iedere koe op zien eigen plaatse en een lieke vloer, en dan
op stroo of rubbermatte. Nou loopt de beeste met een groo-
ten trop op een kleine ruumte op de betonreusters - dat is
tegen alle natuur in. En de natuur is altied nog sterker ewes
dan de leer. Maor wat mot ze - d'r is nergens gien tied meer
veur, zekt ze. En ze praot al van zommer en winter opstal-
len! Et ende zal de last wel dragen . . . 'k Heb ok ezien dat
de boern hoe langer hoe meer mais verbouwt - dat is een
makkelek gewas. Wat hc'w vrogger gien dage en wekken in
et mangelland clègen um de boel klaor te hollen. Nou niks
gien drukte meer - een keer spuiten, en klaor is et. Et roet
dat d'r nog deur kump zit 'r met een paar warme dage on-
der - de mais gruujt alles baoven de kop. Gien wonder da'j
haos gien mangels meer ziet . . . In enkele èèrpelhuuke zit
nogal wat wilden haver - die mossen ze d'r uuthalen, want
dat is vies grei dat de grond verpest. Aover een paar jaor
kont ze d'r niks meer verbouwen en mot ze d'r weide van
maken.

Maor die tied-o-die tied . . .! Ik heb mensen ezien die bos-
paedjes an 't klaormaken wazzen - de afgeschoffelde gres-
töskes wodden bi 'j mekare eharkt en an een hoop ekruud.
Later kwam d'r een groote vrachtwagen met een grieper um
de boel op laan en naor een andre gemeente te brengen. Ik
zegge: „Waorumme gooit ze die boel niet onder et holt -
wat et bos opgif mot in et bos bl ieven - dat is de natuur!"
,,()cht" zeg een ander „die mensen mot ok de tied umme
hemmen ." Onze tied schient toch wel een bczundere
tied te wezen . . .

d'n Oom.

VVV nieuws
In het kader van het VVV programma slaat er woens-
dagavond pannekoeketen op het programma. Deze smul-
partij wordt gehouden bij boerderij Het Schimmel. Wan-
neer de inwendige mens versterkt is zal de boerendans-
groep De Knupduukskes er voor zorgen dat de beentjes
van de vloer gaan. Muzikale medewerking verleend een
boerenkapel. Donderdagavond geven De Knupduukskes
een demonstratie op het Marktplein.

Voetbal
OEFENPROGRAMMA VAN DE V V VORDEN
Voor de zondag zijn de volgende spelers geselekteerd:
Bouwmeester, Holsbeke J. en G., Veldhuis, te Velthuis,
D. en J. Besselink, H. en G. Stokkink, T. en G. Meyer
Nijenhuifi, Steintjes, Hengeveld, ter Beest, Zweverink,
Nieuwenhuis, Bargeman G. en F., Koster, Roozendaal,
Stegeman, Dekkers, Veldkamp, van Zeeburg, Heersink,
Kreeftenberg, Kornegoor en Eggink.
Oefenprogramma: 5 aug. Vorden-Zutphen, Vorden2-
Zutphen 2, 12 aug.: Vorden-Gazelle, Vorden2-Gazelle 2
19 aug.: Vorden2-Alexandria l, Vorden l.Pax 1.
23 aug.: Vorden l-Terborg 1. Het 3e, 4e en 6e elftal
nemen op 5 en 12 aug. deel aan een tournooi te Voorst.
Het ligt in de bedoeling dat er op 26 augustus een sport-
dag voor alle seniorenelftallen wordt gehouden. De
training: maandags junioren A B en C; dinsdags de
selektiegroep en lagere elftallen van zaterdag en zondag
donderdags de seltkeigroep afd. zondag en de selektie-
groep zaterdag.

Motorsport
Achtkastelenrit van De Graafschap-
rijders in alle opzichten zeer geslaagd

Het bestuur van de Vordense. auto- en motorklub De
Graafschaprijders heeft de dagen, voorafgaande aan de
voor de 6e maal georganiseerde Achtkastelenrit, danig
in de rats gezeten. Immers vrijdag toonde Pluvius geen
erbarmen. Al het werk o.a. het plaatsen van de tenl
leek voor niets te zijn geweest. Gelukkig klaarde het
weer zaterdag op en de deelnemers kwamen binnendrup-
pelen. Tegen 12 uur hadden zich zo'n 150 deelnemers
uit binnen en buitenland bij het sekretariaat onder lei-
ding van Jan Rouwenhorst aangemeld. Luttele uurtje;
later waren er dat 300!
Opmerkelijk was het grote aantal buitenlanders dat de-
ze Achtkastelenrit wenste mee te maken. Uit Duitsland
waren er 75; verder 19 Engelsen, 26 Denen, 20 Belgen
2 Zweden, l Spanjaard, l Fransman en l Australiër
Hoogtepunt voor de deelnemers vormde de toertocht die
's middags van start ging. Voorafgegaan door coureur
Oosterink in de zijspan samen met organisator Klein
Brinke in de bak zette zich een lange sliert motorrijders
in beweging. Overal waar de stoet voorbijkwam bracht
het velen op de been. De tocht had een lengte van plm.
60 km en voerde door een prachtige omgeving.
Op de camping was het een drukte van belang. In de
tent onder beheer van Jan Slagman werd door een flink
aantal Graafschaprijders alles gedaan om de vele gas-
ten toch maar niet te laten verhongeren. Toen de in-
wendige mens was versterkt ging men naar de zaal
van Schoenaker waar onder leiding van The Wood-
peckers een daverend feest volgde.
Door de heren Bielderman en Klein Brinke werden op
deze feestavond vele prijzen uitgereikt die door de ver-
eniging beschikbaar waren gesteld. Eveneens waren er
leuke souvenirs die de plaatselijke VW beschikbaar
stelde. De prijs voor de grootste KNMV klub ging naar,
MTC Holland; die voor de grootste buitenlandse klub
naar Fedt Mulle Klübben uit Denemarken. Grootste
bromfietsklub De Verkenners uit Eefde; 2e grootste
motorklub Martinistad Groningen; 2e grootste buiten-
landse klub MSV Ginsberg; 3e Hameland Winterswijk;
3e Motorsportver. Oostende uit België.
De 72 jarige Harm Rona uit Groningen kreeg de prijs
voor de oudste Nederlandse deelnemer; oudste buiten-
landste deelnemer Gaston Couvent uit Gent. Verst wo-
nende deelnemer de heer Pirey uit Hoensbroek; verst
wonende deelnemer buitenland Ron Henzen, Australië,
verst wonende deelneemster buitenland Viviane Vranken
uit Brussel; oudste deelneemster Albertine Croefsen uit
Amsterdam; verst wonende bromfietser Hans Hullerf
Krefeld.
Door metaalwarenfabriek Oortgiesen uit Hengelo werd
een prijs aangeboden voor de verst wonende BMW rij-
der de heer Ole Nikkelsen uit Horsens. Zondagmorgen
namen 100 personen deel aan de wandeling waarbij de
heer van der Peyl de wandelaars langs mooie stukjes
natuur voerde. De Graafschaprijders hebben bij de or-
ganisatie veel steun onderv^fen van OK uit Lochem,
Vorden en de heer Cuppers^re geheel belangeloos het
water en licht beschikbaar stelde voor de camping!
De oriënteringsrit had als uitslag:
A klasse auto's: l Maneschijn uit Hellendoorn, 2 van
Bank uit Soest, 3 Regelink uit Vorden; B-klasse: l de
heer Hendriksen uit Zutphe^fcG Roelvink uit Deventer
en 3 Groenhuizen uit ApelcB^n. Motaren A-klasse:
l Stevens uit Hellendoorn, 2 Horsting uit Vorden en
Motoren B-klasse: l de heer Kraan uit Bodegraven
Bromfietsen A-klasse: l Faber uit Zutphen, 2 Woessink
uit Harfsen; B-klasse: l Hukker uit Vorden.
De prijs voor de beste prestatie van een lid van De
Graafschaprijders ging naar Regelink. De hiervoor be-
schikbare beker werd uitgereikt door loco-burgemeester
G. Bannink.

Waterpolo
Het eerste heren- en damesteam van de Vordense polover-
eniging zullen in het weekend van 4 en 5 augustus deelne-
men aan een waterpolotoernooi dat wordt gehouden in Win-
terswijk en georganiseerd door de plaatselijke vereniging
WVV. 18 en 19 augustus wordt deelgenomen aan een twee-
daags toernooi in Almelo dat wordt georganiseerd door de
Aa. Een week later organiseert Vorden zelf een toernooi
met o.a. deelname van De Vest uit Naarden.

Vissport
De HSV De Snoekbaars hield voor haar leden een onder-
linge wedstrijd welke werd gehouden in de Baakse Beek.
Zowel de deelname als de vangst was matig. De uitslag
van deze wedstrijd was:
1. W. J. A. Sessink 9 stuks 180 cm; 2. D. Wuestenenk 4
stuks 83 cm; 3. G. Eggink 2 stuks 57 cm; 4. H. Heutink
2 stuks 40 cm; 5. H. Lenselink 2 stuks 39 cm; 6. H. Gol-
stein 2 stuks 37 cm; 7. Joh. ( io ls te in 2 stuks 36 cm; 8. D.
Vlogman l stuks 21 cm; 9. W. van Velthuyzen l stuks 19
cm; H). A. Jansen l stuks 18 cm.
De volgende wedstrijd wordt gehouden op zaterdag 25 au-
gustus a.s. Loting om 6.30 uur bij café Krijt te Wichmond.

Diplomaswemmen
Onder het toeziend oog van KNZB-official Aalbers uit
Zutphen gelukte het alle kandidaten die waren opge-
leid door badmeester Westerik, het diploma te behalen.
A-diploma: Zents, Taal, Arfman, Böhmer, Vruggink,
Flamma, Meulenbrugge, Abbink, Bruil, Ruiterkamp,
Waarle, Abbink, Maalderink, Tolkamp, Hartman, Leb-
bink, Hulstein, Teerink, J. Gosselink en R. Gosselink,
Bos, Nijenhuis, Regelink, Kuhlemeier en Ribbers
Voor B: Kruip, van Burk, Wullink, Schutte, G. en A.
Masselink, P. en G. Bunkers, Boersma, Hartman, Taal
J. C. Taal, Tolkamp, Ribbers, Eggink. Tot dusver heb-
ben 122 personen een zwemdiploma behaald.

Jeugdsoos Vjoe
Woensdagmiddag 8 augustus zal er door de Jeugdsoos Vjoe
een straattekenwedstrijd worden georganiseerd op het Markt-
ple in te Vorden. Dit unieke gebeuren is in de eerste plaats
gericht op de „jongere" jeugd. Aan de tekenwdstrijd zijn
mooie prijzen verbonden, die toegekend zullen worden door
een deskundige jury. Deze tekenwedstrijd kon tot stand ko-
men dankzij de medewerking van B & W van Vorden.
De jongelui die mee willen doen kunnen tussen 14.00-16.30
uur terecht op het Marktplein dat voor deze gelegenheid ge-
heel zal zijn afgezet. Om 16.30 uur zullen de tekeningen wor-
den bekeken, waarna tevens de prijzen worden uitgereikt.
De Jeugdsoos zal zorgen voor krijt. Deelname is gratis.
Op 18 augustus zal er een oriënteringswandeltocht worden
georganiseerd met na afloop barbecue.

maanden altijd in de weer en ging de gehele Achterhoek
door. Op woensdag 25 juli jl. werd de uitvaart gehouden in
de St. Antonius van Paduakerk te Kranenburg waarna onder
grote belangstelling de begrafenis plaats vond op het R. K.
kerkhof aldaar.

Overleden
Nog min of meer onverwacht is in huize Berehmarianum te
Nijmegen overleden broeder Luchesius Hendriks ofm op de
leeftijd van 82 jaar. Er zullen maar weinig mensen zijn in de
Achterhoek aan wie de naam „broeder Luchesius Hendriks
ofm" iets zegt, maar velen kenden hem als de „oude tuin-
man" van het klooster te Kranenburg.
Als termijnbroeder was hij gedurende de herfst- en winter-

Wegens vakantie
gesloten
VAN 6 T.M. 11 AUGUSTUS

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

f7,-
500 gram RUNDERLAPPEN f 3,98

l kg voor

500 gram RIBLAPPEN f 5,88

l kg voor

DOORREGEN RUNDERROLLADE

500 gram

BIEFLAPPEN

500 gram

f 11,-

f 4,98

f 5,98

Voor de boterham
150 gram BOTERHAMWORST 89

100 gram PEKELVLEES 95

250 gram KOOKWORST (stuk) 140

250 gram LEVERWORST (stuk) 125

Heerlijke nasi «L

Ri'ND- EN VARKF,NSSLA<;KKM

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad 14 l^Wen

Met blijdschap geven wij u
kennis van de geboorte van
ons zoontje en broertje
REINHARD WILLEM
(Reinhard)

J. W. Hissink
G. J. Hissink-Bosvelt
Ivonne

Vorden, 26 juli 1973
Het Kerspel 28

Te koop 100 ei 150 ;•
hennen 12 weken oud
(ook in gedeelten)

iioot Bramel
sserbroekw. l - Vorden

Te koop grootbeeld Pb
tv voor f 100,-
B. G. te Lindert
l >e Hanekamp 23 Vor

Te koop
haver en gerstestro
H. J. Bosman
Larenseweg 5 Vorden

Gelegenheid tot het ztr
van l ha knollen
H. Weenk, Vorden
Zomervreugdweg 5

Te koop
boerenkoolplanten bij:
H. F. SJeedoorn
Ockhorstweg l Wichmond

Voor al uw

familie-,
handels- en
verenigings
drukwerk

Drukkerij Weevors
Nieuwstad 12 - Vorden
Telefoon 05752-1404

Lekkere broodjes uit de

voor thuis, dagje uit en met vakantie

WARME BAKKER

Telefoon 1384

ASSURANTIEKANTOOR

JANSSEN
Ruurloseweg 20 - Vorden

Wij hebben

vakantie
van 4 aug. t.m. 18 augustus

Voor bijzonderheden: tel. 05756-1847, Brammen

N1T ELKE MAAND KANS OP

f 500.000,-
belastingvrij in de Staatsloterij!

Loten verkrijgbaar bij

J. Klein Haneveld-v.d. Zee
Nieuwstad 57 - Vorden . Telefoon 05752-1987

Aanvang verkoop 6 augustus 1973

Verder elke Ie maandag v.d. maand

Kestel op lijd, dan bont u ver/.ekerd van een lot!

Wegens vakantie
afwezig
T.M. L'O AUGUSTUS

•

G. WULLINK-LEBBINK
PEDICURE Dorpsstraat - Vorden

AANBII DING

DIEPVRIEZERS
met velo pluspanten

EN EEN LAGE PRIJS !

Diepvrieskist 190 liter inhoud f 450,-
Diepvrieskist 220 liter nihoud f 530,-
Diepvrieskist 260 iter inhoud f 570,-
Diepvrieskist 300 liter inhoud f 615,-

Allemaal met inbegrip van l maand
duidelyke handleiding en 5 jaar
garantio

<:U\TIS THUISBEZORGD

BTW is bij de prijs inbegrepen

KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)



Nuts Floralia
De jaarlijkse kursus in bloemschik-
ken wordt gehouden op de woensda-
gen van 8 aug. t.m. 12 september in
het jeugdcentrum.

Bij grote deelname wordt er een middag en een
avondkursus gegeven.

Voor de eerste les meebrengen:
bloemen en wat takjes groen, vaasje
en mesje

Opgeven bij:

Mevrouw H. v.d. Wey, Zutphenseweg 6, tel. 1400
Mevrouw F. Hesselink, Molenweg 15, tel. 1555
Mevr. B. Groot Bramel, Ruurlosew. 12, tel. 1351

Weekendaonb/ed/ng

Mooie geruite

overhemden
per stuk f 16,95

2 stuks f32,-
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Brood van de
Warme Bakker

Voor uw vakantietrip knappend
f verse broodjes en krentebollen

Dagelijks vers: Uddelermeertjes, Gevulde koeken,
Amandelbroodjes, Cocosmacronen, Appelgebak,
Portugeesjes en een grote sortering koekjes

Dit alles en nog veel meer artikelen"
hebben wij voor u, KOM ES AN!

A. G. Schurink
Burg. Galléestraat 46 - Vorden - Telefoon 1877

D
A
S
H

e volleybaltraining gaat beginnen

Hen die het leuk vinden om

port en gezelligheid te kombineren gaan

alf augustus het l> i j Dash proberen!!

Inlichtingen bij:

L. Koning, Stationsweg 13; H. Westerveld, Het
Kerspel 4; M. Aartsen-den Harder, Kerspel 22

GEVRAAGD:

meisje
voor winkel en huishouding
5 daagse werkweek

ten Brinke
Zutphenseweg 121 - Vorden

Moeten uw foto's
vakwerk ztfn?

Dan uw reportages en bruidsfoto's
van

Foto Dolphijn
Centrum . Vorden - Tel. 05752-1313

Gevraagd Instrukteur
voor de avonduren

Autorijschool

G. BULTMAN
Hertog Karel van Gelreweg 35 - Vorden, tel. 1753

Buurtvereniging Delden

Oriënte£igsrit
voor auto's en fietsen op zondag
5 augustus

Start 13.30 uur vanaf café 't Zwaantje

VRIJETIJDSKLED1NG
HELANCA TRAININGSPAKKEN

met biezen of in f wee kleuren

SPORTIEVE TRUIEN,

VESTEN, PULLOVERS EN SWEATERS

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Yorden

Een scheepskok met woonplaats Rosmalen
'<reeg van z'n kombuis plots de balen.

En eenmaal weer thuis
Rende hij naar't fornuis

Om op aardgas z'n scha in te halen.

Waar kunt u alles te weten komen over koken op aardgas?
Natuurlijk bij:

N.V. "GAMOG"

Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35 - Zutphen - Telefoon 05750-10888* - Afdeling voorlichting

GEVRAAGD:

winkelmeisjes
e

cassières
5-daagse werkweek

Vivo Super JANSEN
Zup/ienseweg Vorden

GROTE KEUS IN

schooltassen
l, 2 en 3 vaks met voorzakken en
riem. Uitgevoerd in ECHT leer (ook
het binnenwerk!)

Ook voor regenkleding hét juiste adres

WONINGINRICHTING - LEDERWAREN

B. Lammers
Burg. Galléestraat 32 - Vorden - Telefoon 1421

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

VOOR41UW

Zutph«n»eweg - Vorden

Wapen, en sporthandrl

Won/ngg/ds
met foto's, uitvoerige
omschrijvingen en platte-
gronden. Zutphen,
Warnsveld, Eefde, Gors-
sel, Epse, Harfsen, Vor-
den, Steenderen, Brum-
men en Voorst, wordt u
op verzoek toegezonden.
Gaarne adviseren wy u
bij de verkoop van uw
huia

W.J.deWildejrBV
Makelaar en Taxateur
van onr. goederen
lid N.B.M.
Rijksstraatweg 67
WARNSVELD
Tel. 05750-6627

Langs deze weg willen wij
allen hartelijk bedanken die
onze huwelijksdag tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt
IVt«>r Bcrrnpas
Dinia BerenpM-Bógcheünjui
Hengelo Gld, aug. 1973
Wichmondseweg D 128

Te koop boerenkoolplanten
en jonge ganzen
D. Klein Geltink, Vorden
'Klein Garmel' Schuttestr. l

Van zaterdag 4 aug. tot
maandag 20 aug. is

Dr VAN TONGEREN
met VAKANTIE

De praktijk wordt waarge-
nomen gedurende deze tijd
door dr P. J. J. Sauer
op het bekende adres

Te koop olietank met pomp
600 liter, 6 veedrinkbakjes
lievat met kraan, droog-
voederbak voor biggen
Ruurloseweg 123 Vorden

Te koop jonge foxhondjes
J. Korenblik
Baakseweg 14 Vorden

H.H. Landbouwers

LELYFRAZEN

EN KNOLLENZAAIEN
in één werkgang - Knollen op rijen

Beleefd aanbevelend,

Haaring
Beunksteeg 2 Hengelo G Tel. 7361

WEGENS VAKANTIE

gesloten
van 6 augustus t.m. 18 augustus

H.LUTH
Nieuwstad 4 - Vorden

K N ALL GEMS-WINKEL
ORIGINELE

ENGELSE KOP EN SCHOTEL

DNDER GLAZUUR
IDIOOT GOEDKOOP!

BORDEN
"i DIEP-PLAT-DESSERT

SLECHTS 1.-

SOEPKOP NEST SCHALEN

KRISTALGLAS
schitterend handgeslepen

Koekdoos

Suikerschaaltje

ratelen kop en schotels
uit Bodemen

V I L L E R O Y & B O C H

koffie-kop en schotel
normale prijs 3.95


