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Donderdag 3 augustus 1972
34e jaargang no 18
Uitgave: drukker^ Weevers B.V., NieuwsUd IZ,
Vorden, telefoon 05752-1404, fin» l 20 18 tl
Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 14,— per Jaar
Korresponden ten:
Velhorst, Het Wiemelink 85, Vorden, tel. 1«M
Wolbert, Ruurioseweg «6, Vorden, tel. 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Maolkalver
Juli 1972.

Van 't eene op et andere van Henk Holtmans met zien
monster naor zien naefken met de maolkalver . . . een
sprung van een twintug jaor. 't Was nog vrog in de
margen toe ik met et peerd van d'n éenen buurman
veur de karre en een kalf van 'n andren in de bak, op
weg ginge. Dat kalf had e an een zwaoger verkoch,
die was van een beste koe en mos in de familie blieven.
Maor dat wegbrengen was nog een hele plicht, - zelf
had e gien peerd - zien buurman had 'r gien tied veur -
et peerd kon e wel zoolange missen, en zoo veel mien
dat werk op et oor. Maor, net as in dat vesken: de weg
was lang, de weg was krom. Eers een endjen deur et
zand - dan een ende hadde weg - weer een ende zand-
weg, dan weer hadde weg - de schole veurbi'j en dan
et derde huus. En zoodoende was ik vrog van huus
egaon. Met zukke karweitjes lie'j niet volle an 't boer
spöllen, maor dan moj van nature niet jachterig uut-
evallen wezen. Ik zat al een ende in de zandweg - een
goed half uur van de schole af. Uut een ziedwegjen
kwammen een paar jungeskes, 't was tegen de tied dat
de kinder naor schole mossen.
Zie zoagen mien ankommen en begonnen zachjes te
lopen, elke keer kekken ze achterumme. Ik begrep
et meteene - zie zoagen een kans um et lopen vri'j te
kommen - wi'j waarn vrogger niks better. „Zoo, jon-
ges" zei ik, toe 'k bi'j eur wazze. Dat lek eur zeker een
goed teiken. „Meu'w metvaarn?" „Och, jao, i'jluu kont
't nog wel bi'j op" zei ik. Al gauw ha'k ze bi'j mien op
de karre zitten en kekken ze mien an met pientere
eugkes. 't Was net of die gezichtjes mien bekend veur
kwammen. „Nou mo'j mien eers es vertellen waor aj
van bunt" zei ik.

„Van Beernd Holtmans". „Zoo, dan is ouw vader een
breur van Hent Holtmans - daor he'k nog met naor
schole egaon". „Jao, oome Hendrik is een breur van
mien vader". Gien wonder dat ze mien bekend veur
kwammen. Zie hadden al gouw eur gedachten bi'j et
kalf dat met de kop uut de zak kek. „Is dat een maol-
kalf of een bolle?" vroeg d'n oldsten die veur zien
breurken metpraoten. Den zol later zeker wel boer
wodden. „Een maolkalf" zei ik „zie hopt nou al dat
dat later een goeie koe zal wodden, daor is e al op ver-
koch". „Wi'j hebt èene koe, die krig altied maolkalver!"
zei hie weer. Nou mog ik zukke jonges d'r altied graag
es tussen nemmen. Ik zegge: „Zoo, dan zal dat vrog-
ger zelf ok wel een maolkalf e wes hebben, daor mo'j
ouw vader maor es nao vraogen, - dat wil nog wel es
in et soort zitten!" Daor mos e effen aover naodenken.
„Jao, dat hei'j goed - dat wet ik ok nog wel, dat was
vrogger ok een maolkalf! En nou hef e ok altied maol-
kalver ehad - o al wel twintig!"
Ik mos meteene an zien oome, Henk Holtmans denken
- die kon ok zukke bezundere dinge vertellen. Kinder
liegt neet, zoo as grote mensen, zie gleuft op zo'n tied
zelf ok wat ze zekt. Wi'j kunt et better fantasie nuu-
men.
En zonder fantasie zol et een eentonige boel wodden.
Maor d'n eenen hef et en d'n andren neet. Dat zol ok
nog wel es in et soort können zitten . . . .

d'n Oom.
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Oranjefeest
Drukkerij Weevers gaat een speciale
feestkrant uitgeven
Het ligt in de bedoeling dat wij 15 augustus verschij-
nen met een speciale feestkrant ter gelegenheid van het
Oranjefeest te Vierakker-Wichmond.
Deze extra krant zal huis-aan-huis per post worden
verspreid in Zutphen, Warnsveld, Vorden, Wichmond,
Vierakker, Steenderen, Baak en Hengelo Gld. Totale
oplage 17.000 exemplaren.
Evenals vorige jaren vindt in Vierakker-Wichmond
weer het bekende Oranjefeest plaats en wel op 24 en
25 augustus. Het belooft ook dit jaar weer iets ge-
weldigs te worden met een grote optocht en tal van
andere festiviteiten. Gezien de grote belangstelling in
deze streek voor dit Oranjefeest (het gehele program-
ma zal in de krant afgedrukt worden) en het grote
verspreidingsgebied, menen wij dat juist voor deze
editie de reklamewaarde der advertenties zeer hoog is.
Indien u interesse mocht hebben om een advertentie te
plaatsen, neem dan kontakt op met:
Drukkerij-uitgeverij Weevers B.V., Nieuwstad 12, Vor-
den, telefoon 05752-1404 of onze aquisiteur J. Aalbers,
Doesburg, telefoon 08334-2821.

Installatie
Pastoor Sutorius op zondagmorgen

De nieuwe pastoor van Vorden-Kranenburg pater Su-
torius zal zondagmorgen tijdens de plechtige hoogmis
worden geïnstalleerd als nieuwe herder van deze pa-
rochie. Zaterdagavond zal de concelebratie van pastoor
Sutorius met zijn assistent pater Keverkamp plaats
hebben in de Christus Koning kerk te Vorden, door de
hoogeerwaarde heer deken IJlst. Na afloop bestaat er
gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe pastoor

Gerhardus Potman ontving
ere-medalje van Oranje Nassau

De heer Potman te Vorden heeft wegens het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd het bijltje er bij
neergelegd. Hoogtepunt van de huldiging maandagmid-
dag was de mededeling van de heer van Arkel, dat de
heer Potman de zilveren medalje van de Orde van
Oranje Nassau was uitgereikt.

Zoals wij reeds eerder in C o n t | schreven, begon de
heer Potman zijn loopbaan in Vmlenhove en kwam in
1946 naar Vorden. 'Bij ons hebt u zich doen kennen als
ppn plichtsgetrouwe kollega, altijd voor iedereen klaar
staand. Vele nevenfunkties hebt u bekleed om er en-
kele te noemen: voltrekken van huwelijken, waaraan u
altijd een bepaald cachet gaf, sc^^er van de drankwet-
lokaliteiten, deurwaarder, kontroieur der vermakelijk-
heidsbelasting'. Vanaf 1966 was u chef der afdeling re-
gistratie op het gemeentehuis. Vanaf februari 1947 heb
ik u meegemaakt en het doet mij plezier dat er in al die
jaren nimmer een kwaad woord tussen ons beiden is
gevallen, aldus de burgemeester.

Namens het kollege van B&W bood hij de heer Potman
een kadobon en mevrouw Potman bloemen aan.
Hierna werd het woord gevoerd door sekretaris de heer
Drijfhout. 'In al die jaren dat ik u meemaakte, toonde
u zich een gewaardeerd medewerker die uiterlijk rustig

zijn werk deed. Aan de taak die u verrichtte hebt u
altijd de handen vol gehad. U zult zich, gezien de aller-
hande aktiviteiten in de toekomst echt niet vervelen,
aldus de heer Drijfhout.

Namens de personeelsvereniging werd het woord ge-
voerd door de heer ter Haar, die de jubilaris een tuin-
stoel aanbood. Verder sprak oud-kollega van der Ploeg
uit Vollenhove en de heer van Maartensdijk, destijds
veldwachter te Hengelo.
Na het dankwoord van de heer Potman volgde in hotel
Smit de receptie waar onder andere de oud-wethouders
Lenselink en Wuestenenk de hand kwamen drukken.

Touwtrekken
Noordijk winnaar in de catchklasse
bij uitstekend geslaagd tournooi

Hoe verder de bondskompetitie vordert, hoe meer span-
ning komt er in de verschillende gewichtsklassen. Ook
nu weer ontwikkelde zich een felle strijd in sommige
klassen, zodat de ploegen dichter bij elkaar kwamen in
de eindrangschikking. Kampioenen kunnen worden af-
gevaardigd naar de Europese Kampioenschappen die
in Wales worden gehouden.
In het tournooi te Noordijk dat zeer goed was geor-
ganiseerd, leefden de supporters weer intens mee met
dit altijd weer spannende gebeuren.
In de catchklasse kwam Noordijk dichter bij EHTC en
kon Buurse een 2e plaats behalen. Bekveld was weer
in blakende vorm, doch kon niet voorkomen, dat Heure
zich in de winning-mood trok met 2-1.
Eibergen was geweldig sterk in de 720 B klasse en
won in deze klasse. In de 560 kg klasse was Vorden
in topvorm en moest alleen tegen rivaal Bekveld een
punt laten. Bij de jeugd won Zieuwent voor Bekveld
dat in de 560 kg klasse werd gediskwalificeerd omdat
de ploeg te zwaar was.

Er werd op dit tournooi op 3 banen getrokken, waarbij
de scheidsrechters Steenblik, Haverslag, Te Vaanholt
en Nijenhuis goed werk deden.
Na 6 tournooien is de stand in de bondskompetitie:
Catch: l EHTC met 58 punten, 2 Noordijk 49, 3 Holten
41, 4 Buurse 26 en 5 Bekveld met O punten.
720 A: l Heure met 65 punten, 2 Bekveld 60, 3 Zieuwent
28, 4 Warken 24 en 5 Jonge Kracht met 3 punten.
720 B: l Jonge Kracht met 94 punten, 2 Vorden 92,
3 Eibergen 64, 4 Bizons 63, 5 Noordijk 61, 6 Achilles
21, 7 EHTC 15 en 8 RAF team met 7 punten.
560 kg klasse: l Vorden met 102 punten, 2 Bekveld
77, SNoordijk 48, 4 Warken 44, 5 Holten 33, 6 Heure 31,
en 7 Jonge Kracht met 6 punten.
Jeugd: l Zieuwent met 35 punten, 2 Bekveld 21 punt.,
3 EHTC met 12 en 4 Vorden met l punt.

Achtkastelentocht
Aan de woensdagmiddag gehouden achtkastelentocht
namen 207 personen deel onder wie een 87-jarige Zut-
phenaar die overigens elk jaar van de partij is. In to-
taal hebben tot dusver ca 900 personen de tocht gereden
in juli.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

ORGEL-BESPELING HERV. KERK
In de serie orgel-concerten in de plaatselijke hervormde
kerk hoopt dinsdagavond 8 augustus te spelen Gert
Oldenbeuving organist te Zutphen.

Hij speelt ook werken samen met de fluitist Sietze
Wierda. Het concert begint om 20 uur en duurt ong.
een uur. Het programma is via de toren-ingang voor
2 gulden verkrijgbaar.

Nutsdepartement
Jaarlijkse kursus bloemschikken
Zoals u in de advertentie in Contact kunt lezen, organi-
seert Nutsfloralia haar jaarlijkse kursus in bloemschik-
ken. Deze wordt gegeven door de heer Dijkerman,
de bloemist uit Vorden. U hoeft maar een blik in de
etalage van zijn zaak te werpen om te zien dat de lei-
ding in goede handen is.

Bij grote deelname wordt de groep in tweeën gesplitst
dit is nl. voor de leiding en de kursisten prettiger.
Geef u eens op voor deze leerzame en gezellige kursus
u zult er zeker geen spijt van hebben.

AL UW TEXTIEL

20 TOT 40%
GOEDKOPER!

Goederenhandel

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

Frankering bty abonnement
Port payé
Vorden

Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds J. H. Jansen

10.00 uur ds H. Buitje (Doetinchem) jeugddienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
9.30 uur kand. J. de Kievit te Kampen
19.00 uur kand. J. de Kievit te Kampen

R.K. Kerk Dorp
Zaterdagavond om 19 uur Ooncelebratie van de H.E.
Pater P. IJlst deken van Zutphen, met de paters H.
Sutorius en G. Keverkamp in de 'Dienst van verwelko-
ming en kennismaking' Zondagmorgen niet om 10 uur,
maar om 9 uur Eucharistieviering.
Door de week woensdag- en vrijdagavond om 19 uur

U.K. Kerk Kranenburg
Zaterdagavond 19 uur, zondagmorgen om 8 uur en om
10 uur Concelebratie v.d. H. E. Pater P. IJlst deken van
Zutphen met de paters H. Sutorius en G. Keverkamp
in de 'Dienst van verwelkoming en kennismaking'
Door de week:
dinsdag en vrijdag om 8 uur, woensdag om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 tot zondagavond 23.00 uur
dokter De Vries, telefoon (05752) 1288
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk ttuoen
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 wljkgebouw, Burg.
GaJléestraat, telefoon (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
dr A. Harmsma (tel. 05752-1277) en de komende week
van 's avonds 19 uur tot 's morgens 7 uur.
dr J. Wechgelaer, tel. (05752) 1566

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

MAATSCHAPPELIJK WERK
Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05758-1602
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9-10 uur
Spreekuur: donderdags van 9-10 uur konsiatoriekamer
Geref. kerk Vorden, telefoon 05752-212»
Donderdags van 19.00-20.00 uur kantoor Hengelo Qld.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1406
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30-9.30 uur
Hoofdleidster: zr Leer
Spreekuur leidster: mej. H. M. Lenselink
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9-9.30 uur
konsistoriekamer Geref. kerk Vorden, tel. 05752-2129

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloaeweg 37, Vorden, telefoon
(05752) 1346; b.g.g. (05750) 2931

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

BURGERLIJKE,.
STAND

Geboren: Gerrit Lambertus z.v. B. H. Harmsen en
J. Klein Geltink; Peter Joseph z.v. P. J. Jansen en
W. B. Bannink; Marcel z.v. J. Jansen en W. Nijhuis;
Jeroen z.v. C. Puijman en A. J. Berenpas
Ondertrouwd: G. Weulen Kranenbarg en H. M. Vle-
mingh; H. Smeenk en M. E. Besselink
Overleden: Grada Hendrika Eugelink oud 87 jaar
weduwe van Hendrikus Kok
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Colorno

KOFFIEMELK
van 175 voor

Uit de slagerij
SLAVINKEN

FIJNE VERSE WORST

STOOFL4PPEN

HAMLAPPEN

RIBSTUK

LENDELAPPEN

3 stuks

500 gram

500 gram

500 gram

500 gram

500 gram

500 gram

148
268
348
448
488

488

518
ZURE ZULT

BOTERHAMWORST

SNIJWORST

PALINGWORST

GRONINGER BOEREN LEVERWORST 250 gram nu 159

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

150 gram 69

150 gram 69

150 gram 89

150 gram 89

LITERBLIK

SPERZIEBONEN

Herschi UP

literfles

79

Elke 2e fles

49

E 10

SINAS

met passie

van 102 voor

89

Krat a 24 flesjes

Classe Royal

nu voor

725

3/4 literpot

KOMKOMMER

SCHIJVEN

75

NESCAFE

Goudmerk

200 gram

van 970 voor

875

Literblik

DOPERWTEN

extra fijn

deze week

159

3 ONZE BEKENDE

TANNER SHERRY
BI J 3 FLESSEN SLECHTS

EET NU

TUTTI FRUTTI
NU PER ZAKJE VAN 105 VOOR

Uit onze diepvries

Pingo HAANTJES

: 1000 gram

voor

298

Groot pak

DOPERWTEN

zeer fijn

van 189 voor

145

Bakje a 250 gram

KUIKEN-

LEVER

van 145 voor

129

Heel kilo

PATATES

FRITES

van 179 voor

139

Blik a 10 stuks

Zwan KNAK-

WORSTJES

van 165 voor

139

Pak a 4 rollen

AUTODROP

van 120

voor

98

HEERLIJK

Moskovisch GEBAK

Lekker koekje

NOUGAT

RONDJES

nu per zak

89

280 gram

heerlijke CAKE

vers uit de oven

voor

89

Pak heerlijke

WAFEL-

KOEKEN

voor

98

Grote bus

RONDELA OF

JODENKOEKEN

voor

139

Langeberg

Kokindjes DROP

per zak

van 98 voor

79

Pak a 15 stuks

Ardita LUIERS

150

Elk 2e pak

98

Groente en Fruit
Oufspan HANDSINAASAPPELEN

PERS SINAASAPPELEN

Vo/sapp/ge PERZIKEN

Import PRUIMEN

Zoete witte DRUIVEN

MALSE SLA

Export kwaliteit TOMATEN

PANKLARE SPITSKOOL

10 stuks

75 stuks

per kilo

per kilo

per kilo

2 kroppen

per kilo

500 gram

198
189
169
179
179
59
119
49

Voor hef nieuwe schooljaar .'
KLADBLOK 200 veJ

Ringband INTERIEUR DICTAAT

Ringband INTERIEUR RUIT

SCHRIFTEN DIKTAAT

36 bladzijden

DIDO CAHIER

80 bladzijden

K AFT PAPIER

per sef

per sef

5 voor

voor

per rol

2 rollen voor

van 225 voor

45

140
140
119
140
85
89

198



Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij kennis
van de geboorte van ons
zoontje en broertje
HENDRIK JOHAN
Wij noemen hem Bert-Jan
J. Hammers
J. H. Hammers-Smeenk
Ina
Wichmond, 27 juli 1972
Lankhorsterstraat 19

Wij zijn dankbaar en blij
met de geboorte van onze
zoon
JEROEN
C. Puyman
A. Puyman-Berenpas
Vorden, 29 juli 1972
St.v. 's Gravezandestraat 11

Te koop: jonge en oude
konijnen

J. Arfman, Broekweg 15
Wichmond

Verloren: gouden schakel-
armband met als hanger
gouden tientje
omgeving Medler
P. van Vollenhovenlaan 11
Vorden

Te koop: nieuwe
aardappelen 'Perfect'
20 cent per kilo
J. Nijhuis
't Hoge 17, Vorden

Nuts Babysit
Centrale
Mevrouw Bosch
de Bongerd 19, tel. 1299

Te koop: jongensfiets
24x1%
't Wiemelink 73, Vorden

Te koop gevraagd:
goed kolenfornuis
Brieven onder no 18-1
buro van Contact

Volop andijvie-, boerenkool
en koolraapplanten
Fa Gebr Kettelerij
Zutphensew. 54, tel. 1508

Gevraagd te Vorden
kosthuis of kamer
tel. 05754-353

Te koop: eetaardappelen
Joh. Wesselink
Kranenburg-Vorden

Te koop: volbloed Texel
dekram, moeder in 3 keer
7 lammeren bij
Joh. Bakker,
Molenweg 4, Vorden

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

Bericht aan:

„De Panne"
BK 46a, Holten

Te koop: Nieuwe aardappe-
len „Parel". A. J. Makkink,
Krulsdijk 11, Vorden, tele-
foon 1674

SUPERBENZINE
63,8 et per liter

KEUNE
Nijverheidsweg 4
Vorden

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grys

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

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

voon-atvw

Wapen, en sporthandel

MARTENS
Zutphenseweg - Vorden

Bij ons de beste
en de goedkoopste

mengmesf-
roosfers

gegalvaniseerd é. f 46,- inkl.
btw, per meter en
breed 80 cm

C. W. Seeqers
Drempt
Telefoon 08334-2722

Nutsfloralia
De jaarlijkse kursus in

BLOEMSCHIKKEN
wordt gehouden op de woensdagen van 16 aug.
t.m. 20 september in een zaal van 't jeugdcentrum
Bij grote deelname wordt er een middag- en een
avondkursus gegeven.

Voor de eerste les meebrengen: bloemen (liefst
uit eigen tuin), vaasje en mesje.
De kosten bedragen voor 6 lessen f 10,- te vol-
doen bij de eerste les.

Opgeven bij:

mevrouw H. v.d. Wey, Zutphenseweg 67, tel. 1400

mevrouw F. Hesselink, Molenweg 15, tel. 1555

mevrouw B. Groot Bramel, Ruurlosew., tel. 1351

Donderdag 3 augustus

Pcrnnekoeken eten
bij boerderij Het Schimmel

Optreden boerendansgroep
'De Knupduukskes' en de Boeren-
kapel. Aanvang 8 uur

Entree f l,- p.p. beneden 16 jaar f 0,75

Zaterdag 5 augustus 's middags 2 uur

Rufferdemonsfraff'e
door de Landelijke Ruitervereniging
'De Graafschaprijders'

Terrein achter bakker van Asselt
in plan Zuid

Entree f l,- p.p. kinderen f 0,50

Gevraagd:

net meisje
VOOR HUISHOUDING

Mevrouw Emsbroek fGemsJ
Zutphenseweg 5, Vorden
Telefoon 05752-1546 na 17 uur 1580

Hervormde Kerk
TE VORDEN

JEUGDDIENST
a.s. zondag 6 augustus orn 10 uur

Voorganger: drs H. Buitje, uit
Doetinchem

Tekst: 'Gij zult mij getuigen zijn'

JIJ KOMT TOCH OOK?

er is ook dienst om half negen

VOOR DE SCHOOL !

Grote sortering

SCHOOLTASSEN EN

REGENKLED/NG

P.S. Onze tassen onderscheiden zich
van andere tassen, want ze zijn van
binnen ook uitgevoerd in leer !

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

Sportief
met leuke gemakkelijke

vrijetijds
kleding
voor zomer en vakantie

Wapen- en Sporthandel

ilttdc doehrilfendl

Zutphenseweg - Vorden

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wethouders brengen ter open-
bare kennis dat de zitting voor woningzoekenden
in de maand augustus niet op 8 augustus zal
worden gehouden maar op 15 AUGUSTUS

Vorden, 3 augustus 1972

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de burgemeester,
Van Arkel

de sekretarls,
J. DiIJfhout

LEVI'S FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

Wapen- en Sporthandel

steeds doeltreffendi

Zutphenseweg . Vorden

A.s. zaterdag 5 augustus

BAL
voor gehuwden en
verloofden
Muziek: The Moodchers

aanvang 19.30 uur

Gaf é - restau rant

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

Adverteer steeds in Contact!

Winkel wegens

VAKANTIE GESLOTEN
van 7 t.m. 11 augustus

zaterdag 12 augustus weer open

DE SPECIALE VERFWINKEL OP HET HOGE

H. Weustenenk
Schildersbedrijf - Het Hoge 33 - Vorden, tel. 1377

Marktvereniging
Vorden

Vanaf heden kunnen de bekende

MARKTLOTEN

weer afgehaald worden bij de heer

KLEIN BRINKE, Bcatrixlaan 8, Vorden

Inwoners van Vorden e.o.

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Arno» 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

k GEBR'
BARENDSEN

Zutphenseweg - Telefoon 05752-1261

Bruidsjaponnen

A.s. Bruidjes
Dagelijks komen er bij bruidshuis
BEIJER-BESSELINK
de nieuwste creaties binnen.
U kunt 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 kollektie

Comp/èfs en
4Vond/aponnen

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 Ruurlo

maak van uw huis 'n thuis

Wij proberen u niet alleen meubelen te verkopen,

doch u helemaal tevreden te stellen, doordat u altijd

kunt terugvallen op de service die wij (blijven) geven!

Kom maar eens kijken in onze prachtige

meubeltoonzalen

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

WWWWWWHWW^^

"CONCORDIA"
Hengelo (Cld)

6 augustus

DANSEN
Sang und Klang

Met zang van Cecile

3 bars vol sfeer
en gezelligheid



KNALLERS !

Sla-schaal of Snack-schaal
op verzilverd blad

BEKER-REK
met 6 bekers
diverse kleuren

6™s - VORDEN

ORIGINELE BONE CHINE

ENGELSE KOP
EN SCHOTEL

Verschillende decors

voor snoepjes

voor bonbons

G. Wullink-Lebbink
pedicure
afwezig t.m. 19 augustus

Te koop: trioos of
toompjes Koekkoek Wijan-
dotten krielen broed '72
W. Tragter, Zutphenseweg
95, Vorden

Te koop wegens ruimte
gebrek: een hok 1-jarige
kippen volop in de leg
geen batterij
L. Groot Bramel, Wiersser-
broekweg l, Vorden

Te koop: 50 are hooigras
Assink, Vordense-
bosweg 7, Vorden

BEHANG
4 halen

3 betalen

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. 1486 - Vorden

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

Te koop:
partij bagagewagentjes
+ losse torsie-geveerde
onderstelletjes
om zelf op te bouwen

C. W. Seegers
Drempt
Telefoon 08334-2722

Speciale aanbieding
ALUMINIUM
HUISHOUD-
TRAPPEN

3 treden f 32,50
4 treden f 39,50
5 treden
6 treden

..7 f 47,—

... f 61,—
Zolang de voorraad

strekt

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. 1486 - Vorden

Te koop: nest langharige
taxhondjes bij
W. F. Gerritsen
Fabrieksweg 3, Olburgen
Telefoon 05755-520

Gevraagd: WERKSTER
voor enkele halve dagen
per week
WULLINK schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

CHRYSLER 160 GT-180
De ruime, sterke en comfortabele Chrysler 160, maar nu "GT" met

97 DIN pk uit een 1812 cc motor, schijfremmen rondom en een top van 170.
Wilt u nog meer luxe en verfijning? De "180" heeft o.m. behagelijk

diepe zittingen met hoge rugleuningen, overal handgrepen en armleuningen
en een zeer fraaie lijn. Ruimte betekent comfort, de constructie van deze Franse

Amerikanen betekent veiligheid.
Eén telefoontje en

hij staat voor
uw deur.

Autobedrijf TRAGTER
Zufpnenseweg 95 - Vorden - Telefoon 05752-7256

Doos Spar THEEZAKJES van 98 voor 79

Fles Winner KOFFIEMELK van 173 voor 149

Pot Yorker KNAKWORST van 110 voor 98

2 blikjes SARDIENTJES .̂ T 135

Blik Spar LUNCHWORST 139

Litersfles DRUIVENSAP 148

Litersblik SPERZIEBONEN van 85 voor 69

% pot WORTELEN fijn 98

150 gram GEKOOKTE GELDERSE WORST 89

10 Outspan SINAASAPPELEN 198

4-5 augustus: KILO PERZIKEN 159

REMMERS
SUPERMARKT
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

SPEEL MEE MET

DE VOETBALTOTO
BIJ DE

voetbal ver. Vorden
Zondag 73 aug. gaaf de voefba/fofo weer draaien.
Als extra prijzen voor die dag worden 3 auto's uitge-
loofd onder ALLE deelnemers. Bij geen enkele goede
uitslag dingt u toch mee!

Bovendien steunt u de jeugd van de

voetbal ver. Vorden
want ook u weet dat verenigingen in deze moeilijke
tijden iedere cent kunnen gebruiken.

INLEVERINGSADRESSEN:

Sigarenmagazijn G. W. EYERKAMP
Sigarenmagazijn 'JAN HASSINK'
Sigarenmagazijn D. BOERSMA
Café UENK (J. Klein Hekkelder)
A. WENTINK, Julianalaan 30

P.S. De oude registratiekaartjes al dan niet met rode streep, mits af-
gestempeld na 15 maart 1967, blijven geldig t.m. 15 juli 1973

BESTUUR V.V. VORDEN

HET VAN HASSELTPAVILJOEN

vraagt

ENIGE DAMES
BOVEN DE 76 JAAR

om 's middags tussen 16.15 en 17.15
uur per taxi de kinderen naar huis
te begeleiden

Vergoeding per rif

Aanmeldingen de gehele dag bij het

van Hasseltpaviljoen
Decanijeweg 15 - Vorden

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) aan ons door te geven. Het spaart
u (en ons) een boel narigheid.

Van 7 t.m. 12 augustus

ZIJN WE WEGENS

VAKANTIE GESLOTEN

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

Gevraagd:

aankomend of gezel

loodgieter
„ Loodgietersbedrijf

i Wiltink
Het Hoge 26 - Tel. 1656

Landelijk erkend gasfitter

Rob cje Wilde de reklameman uit
Zelhem, zoekt het hogerop!

Administratie hoort er ook by. Administratie dat wil
zeggen niet alleen het uitschrijven van een nota maar
ook by voorbeeld het plannen van een advertentie, is
een onderdeel van zijn werk. Maar eigenlijk voelt Rob
de Wilde, de 33 jarige Zelhemse reklameman, zich veel
meer aangetrokken tot de kreatieve kant van zijn vak.
'Ik wil voor 80 procent kreatief blyven', zegt hij.

Het woordje blijven gebruikt hij omdat er zich in zijn
reklamebedrijf op het Industriepark een uiterlijke ver-
andering heeft voorgedaan, die de verwachting zou kun-
nen wekken dat zich 'innerlijk' ook iets heeft gewijzigd.
Dat is niet het geval. Ook al heeft De Wilde zijn
atelier fors uitgebreid, al heeft hij op zijn werkruimte
een verdieping van 11x13x3 meter laten zetten, hij gaat
voort op de oude voet. Alleen heeft hij nu de ruimte.

Fofografie

Een groot deel van zijn werk zoals ontwerpen, layouten
illustreren, dekoreren, drukwerkverzorging, het maken
van folders, brochures, jaarverslagen en noem maar
op (ook voor Drukkerij Weevers te Vorden werkt hij
veel) wordt voortaan boven gedaan. Het atelier gelijk-
vloers wordt in het vervolg gebruikt voor de fotografie.
De Wilde die zijn donkere kamer nu kan uitbouwen,
is ook in het trotse bezit van een reproduktiekamera,
zo'n over rails lopende kiekkast, waar je drukklaar
werk mee kunt leveren. Hij heeft die overgenomen
van Misset, waar hij 7 jaar werkte voor hij 2 jaar
geleden voor zichzelf begon. Hij deed ook nog iets heel
anders bij Misset op, namelijk 'een geweldig brok prak-
tijkervaring'.

Levensloop

Rob de Wilde is te Zutphen geboren. Na de lagere
school en de mulo bezocht hij de akademie voor Beel-
dende Kunst en Kunstnijverheid te Arnhem, destijds
Genootschap Kunstbeoefening geheten. Na zich hier 2
jaar te hebben bekwaamd in het schilderen, volgde hij
er 3 jaar de opleiding reklame en illustratie. Toen zijn
diensttijd er op zat, trad hij in dienst van de Duitse
maatschappij Wertheim waar hij zich ruim een half
jaar naar hartelust kon uitleven in het ontwerpen van
etalages.
Maar om zijn hele leven etalages uit te denken, daar
voelde hij toch weinig voor. Dat was hem te beperkt.
Daarom solliciteerde hij bij Misset waar hij prompt
werd aangenomen op de ontwerpafdeling. Van de er-
varing die hij er op deed, profiteert hij nog steeds.
'Ik heb daar bijvoorbeeld alle mogelijke druktechnieken
geleerd, zo kan ik mijn klanten adviseren welke tech-
niek zij het beste kunnen nemen', zegt hij.

Kunsfscni/der

De Wilde is een verdienstelijk kunstschilder. Maar toch
koos hij voor de publiciteit. Het boeide mij erg om iets
funktioneels te doen. Vrij schilderen, wat natuurlijk
ook wel funktioneel is, vind ik best leuk maar ik moet
een beetje gebonden zijn. Ik hou er van om een opdracht
uit te werken. Ik ben een geweldig enthousiast illustra-
tor en ik kan me erg uitleven in het maken van kaar-
ten, maar ook een fijne layout maak ik graag. Och,
ik doe alles wel met plezier, want ik vind dit gewoon
een boeiend vak.
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Afscheid
van
pastoor
van Berkel

Paro-

chianen

schonken
f500,-
De grote belangstelling en een gift van f 500,- hebben
maandag wel bewezen, dat de parochianen van de Kra-
nenburg hun scheidende pastoor van Berkel node zagen
vertrekken.
Zaal Schoenaker was dan ook tot in alle hoeken bezet
met parochianen en genodigden waaronder de hoog-
eerwaarde heer deken van Zutphen drs IJlst, de plaat-
selijke predikanten Jansen en Krajenbrink, rk kerk-
bestuur, stichting rk scholen, parochieel charitatief in-
stituut, het zangkoor Cantemus Domino, rk dameskoor
en vele anderen.

De heer Lichtenberg sprak een welkomswoord en dank-
te de parochie voor de grote belangstelling. Hij noemde
het streven van de heer van Berkel om de restauratie
van het kerkgebouw te realiseren groots. De heer Lich-
tenberg zei, dat het kerkgebouw nu nog jaren dienst
kan doen. Behalve het leefbaar maken van de gemeen-
schap had u ook een grote belangstelling voor het on-
derwijs en het kind in het bijzonder.
Ook de belangstelling van de pastoor voor de muziek
en zang noemde de heer Lichtenberg prijzenswaardig.

Eenvoud en bescheidenheid

In het kerkbestuur had u als voorzitter een prettige
inbreng en trad op met takt en bescheidenheid. U had
respekt voor de mening van anderen, waarvoor wij u
zeer danken. U wist zich in een maatschappij die kampt
met een sluimerende gezagskrisis op de juiste wijze
op te stellen en had een passend woord voor ouderen
en jongeren. Hiervoor bent u cum laude geslaagd, al-
dus besloot de heer Lichtenberg zijn toespraak.
Hij bood de pastoor namens de parochie een enveloppe
aan met f 500,-
Namens de pastores van het dekenaat Zutphen sprak
deken IJlst zijn dank uit voor de bijzonder goede ver-
standhouding met de pastoor. In de 13 parochies is de
verstandhouding zeer goed gebleven en zelfs gegroeid.
De deken prees de rust en bezonnenheid van pastoor
van Berkel en zijn muziekkwaliteiten die zich tijdens
de samenkomsten openbaarden en bood hem een atten-
tie aan.

'Wij zijn toch Rotterdammers'

Dat u veel lof krijgt toegezwaaid komt dat wij Rotter-
dammers zijn, aldus ds Jansen die spark namens de
Raad van Kerken. Hij waardeerde de goede persoon-
lijke omgang met elkaar waardoor problemen op een
prettige wijze werden opgelost. Ook in de Raad van
Kerken werkten wij prettig met u samen, mede door-

Damrubriek
Om het wereldkampioenschap in Hengelo dwong onze
landgenoot Ton Sijbrands in de lle ronde de Surinaam-
se speler Waldo Aliar tot kapitulatie. Dat gebeurde
vanuit de volgende stand: (in cijfers)
Zwart 10 schijven op 3 4 5 8 10 16 18 21 22 en 27
Wit 10 schijven op 25 30 35 36 38 43 45 46 48 en 49
Aliar (wit) meende de aanval van Sijbrands tot staan
te kunnen brengen door 38-32, 43x32 maar kwam
daardoor voor onoplosbare problemen.
Het einde kwam snel.
Zwart 8-12, 12-17, 21-26, 17-21, 22-27, 18-22, 22-28
Wit 45-40, 46-41, 41-37, 49-43, 43-38, 30-24, 32-23
Zwart 27-31, 21x41, 41-47, 47x15
Wit 36x27, 23-18, 38-32 en wit staakt de strijd.

De oplossing van ons vorige probleem:
Zwart 2 schijven op 5 en 26 Wit 2 sch. op 14 en 15.
Wit 15-10, 10-4, 4-15, 15-47, 47-15, 15x4 gewonnen
Zwart 26-31, 31-36 of 37, 36 of 37-41, 41-46, 41x10
Goede oplossingen ontvangen van H. Grotenhuis ten
Harkel en J. Masselink
En nu ons nieuwe probleem, wat volgens mij niet zo
gemakkelijk is en waar wit weer op winst komt.

zwart

wit

dat u geen druktemaker bent, maar bescheiden uw
mening naar voren brengt, aldus de heer Jansen.
De heer Brinkman sekretaris van de Raad van Kerken,
onderstreepte deze woorden en bood een attentie aan.
De heer Overbeek wenste de heer van Berkel nog veel
voorspoed in zijn verdere leven en bood een enveloppe
aan. Hij sprak namens het kerkkoor en wees op de
ook hier prettige samenwerking met de pastoor.
Namens het rk dameskoor bracht mevrouw Besselink
Helmink dank en waardering over, waarna de heer
Havekes de rij van sprekers sloot namens de stichting
St Antoniusscholen Kranenburg.

Dankwoord

Pastoor van Berkel die dit afscheid het meest moeilijke
ogenblik uit zijn leven vond, dat hij met zorg tegemoet
had gezien. Hij dankte de parochie voor de gift en
waardoor hij met vakantie naar Zwitserland kon gaan.
Hij dankte ds Jansen en echtgenote en ds Krajenbrink
voor de kollegialiteit en diensten in hun kerken, die hem
altijd getroffen hadden.
Verder de Raad van Kerken, beide zangkoren en allen
voor de sympatie in deze Vordense jaren ondervonden.
In Utrecht in de schaduw^fcin de kardinaal zal ik
het wel plooien. Ik wens u^veel voorspoed en geluk
speciaal de ouders en de gezinnen, denk nog eens aan
mij, aldus besloot de pastoor zijn dankwoord.
Tot besluit van de avond kon iedereen persoonlijk van
de heer van Berkel afscheid nemen.

Voetbal
Het eerste elftal van de v.v. Vorden speelde zondag-
middag tijdens het Hooiplukkerstoernooi in Lochem
een tweetal wedstrijden. Tegen Witkampers uit Laren
werd met 4—O verloren terwijl tegen Kotten een l—l
gelijkspel werd behaald.
Vorden 2 speelde zaterdagmiddag tegen Sp. Teuge 2 en
verloor met 4—2.

Ratti-Vios Beltrum 2 5-2
Ratti l is zondagmiddag uitstekend gestart in het door
hen georganiseerde nederlaagtoernooi. Het bezoekende
elftal van Vios Beltrum moest een 5—2 nederlaag slik-
ken. Al in de eerste helft werd het merkbaar dat de
gasten niet gemakkelijk tot scoren zouden komen ge-
zien de kracht van de Ratti-verdediging. Na een half
uur lukte het Ratti de score te openen toen rechtsbuiten
Bijen een dieptepass vanuit de middenlinie keurig door-
gaf naar Bekken die met een omhaal feilloos scoorde
l—0. Door dit doelpunt kreeg Ratti de nodige stimulans
en keer op keer belaagde men de Vios-veste. Bij een
van deze aanvallen werd Helmink in vrjje positie ten
val gebracht waarna de toegekende strafschop door
Overbeek werd benut 2—O.

Na de rust duurde het niet lang of de thuisclub ver-
hoogde de score tot 3—O door Bijen waarna midvoor
Huitink gebruik maakte van een misverstand bij Vios
en de stand op 4—O bracht. Opnieuw kreeg Huitink een
dot van een kans dankzij een pass van Polman en weer
was het raak 5—0. Ratti deed het nu wat kalmer aan
zodat Vios aan bod kwam welke met 2 fraaie doel-
punten de achterstand tot 5—2 kon reduceren.

Ratti 2-Vios Beltrum 3 3-4
Ratti 2 speelde haar eerste wedstrijd in het nederlaag-
toernooi tegen Vios Beltrum 3. Vios was voor rust ster-
ker en wist het Ratti-doel tweemaal te vinden waarna
Rutgers de ruststand op l—2 gepaalde.
Na de thee maakte Engberts gelijk 2—2 en kon Rut-
gers Ratti zelfs aan de leiding brengen 3—2. Vios
kwam terug en scoorde 3—-3 waarna twee minuten
voor het einde de beslissing in het voordeel van Vios
viele 3—4.

Zomertournooi
Gebr. Barink kampioen van Vorden

Voor de tweede achtereen^fcpende keer is de ploeg van
de gebroeders Barink kam^oen touwtrekken van Vor-
den geworden. Reeds tijdens de eerste wedstrijddag (14
dagen geleden) had Barink de leiding genomen, op de
voet gevolgd door het team van Delden.
De uitslagen van de tweede ronde waren: Delden—Jong

Gelre 2—0; Barink 2—Knoef 2—0; Barink l—Reehorst
2—O; Jong Gelre-Ten Have 2—0; Barink 2-Delden
O—2; Knoef—Reehorst O—2; Barink l—Ten Have 2—0;
Goldberg—Jong Gelre 0—2; Delden—Barink l O—2;
Ten Have—Knoef 2—0; Reehorst—Goldberg 0—2; Ba-
rink l—Barink 2 2—0; Delden—Ten Have 2—O; Knoef
—Goldberg 0—2; Reehorst—Jong Gelre 0—2; Barink 2
—Ten Have 2—0; Deelden—Goldberg 2—0; Barink 2—
Jong Gelre O—2; Barink l—Knoef 2—0; Ten Have—
Goldberg 2—0; Knoef—Jong Gelre O—2; Barink 2—
Reehorst 2—0; Deelden—Knoef 2—0; Ten Have—Ree-
horst 2—0; Barink l—Jong Gelre 2—0; Barink 2—
Goldberg O—2.

l en kampioen van Vorden Barink l 28 punten; 2. Del-
den 24pnt.; 3. Ten Have 18 pnt; 4. Goldberg 14 pnt.;
5. Jong Gelere 8 pnt.; 6. Reehorst 8 pnt.; 7. Barink 2
6 pnt. In de pauze gaven twee ploegen van Medler een
demonstratie, terwijl het publiek na afloop in de gele-
genheid werd gesteld het op te nemen tegen een team
van de touwtrekvereniging Vorden dat binnenkort gaat
deelnemen aan de Europese Kampioenschappen in Wa-
les. Eerst toen 12 personen uit het publiek aan het touw
,,hingen" gelukte het hun Vorden over de streep te
trekken.

De wedstrijden in hun totaliteit werden van kommentaar
voorzien door de heer J. Besselink. De heer Eckhardt
fungeerde als arbiter. De heer Knoef reikte namens de
touwtrekvereniging de prijzen uit, terwijl de heer
Eijerkamp in zijn funktie als sekretaris van de WV
Vorden de bekers (inklusief wisselbeker) aan de win-
nende ploegen overhandigde. De publieke belangstelling
was goed.

Oefenprogramma voefba/ver. Vorden

Ook de voetbalvereniging Vorden heeft een heel oefen-
programma samengesteld dat er voor de maand augus-
tus als volgt uitziet:

Voor het eerste elftal:
Lettele-Vorden, Vorden-Viod, Brummen 2-Vorden,
Vorden-Loenermark.

Voor het 2e en 8e elftal:
Vorden 2-Socii, Vorden 2-Viod 2, Brummen 3-Vorden 2-
Vorden 2-Loenermark 2 - Vorden 3-Socii 2, Vorden 3-
Halle 3, Steenderen 2-Vorden 3, Vorden 3-Be Quick 3.

Voor het 4e en 5e elftal:
Socii 3-Vorden 4, Vorden 4-Halle 4, Steenderen 3-Vordeu
4, Vorden 4-Be Quick 4.
Socii 4-Vorden 5, Ruurlo 6-Vorden 5, Vorden naar
Dortmund.

De zaterdagelf talen spelen resp.: Harfsen 4-Vorden l,
Vorden 2-DZSV 5, Vorden 2-DZSV 5, Vorden 1-Almen 3
DZC 4-Vorden 2, DZC 5-Vorden 3, Vorden 1-Zelos 2,
Vorden 2-Zelos 3, Zelos 4-Vorden 3, SSS 4-Vorden l,
SSS 5-Vorden 2, Vorden 3-Almen 4.

Motorsport
Achtkastelenrit van 'De Graafschap-
rijders overtrof de verwachtingen

Het bestuur van de Vordense auto- en motorclub De
Graafschaprijders kan weer rustig gaan slapen, want
de vijfde Achtkastelenrit is een overweldigend sukses
geworden. In totaal namen aan dit tweedaags motor-
sportgebeuren zo'n 500 personen deel (rijders met pas-
sagiers). Alleen al uit Engeland, België, Denemarken,
Duitsland kwamen zo'n 125 rijders opdagen. Het beste
werd dit zaterdagmiddag gemanifesteerd bij de toer-
tocht door de omgeving. Met motorcrosser Jan Ooste-
rink in het zijspan met naast zich in de ,,bak" de alge-
hele leider Herman Klein Brinke gingen tegen half drie
zo'n 160 motoren bij café Schoenaker van start voor
het maken van een toerttocht van ca 50 km door de
omgeving van Vorden, Locheem etc. De inwoners van
Vorden keken zich de og enuit toen de langgerekte
stoet door het centrum van het dorp toog. Inderdaad
een fantastisch schouwspel.

Vrijdagavond waren de eerste buitenlandse gasten
reeds in Vorden aangekomen. Zij konden terecht op
een camping nabij café Schoenaker of er werd logies
voor hen gezocht. In de loop van zaterdagmorgen kwam
de rest der deelnemers. Het sekretariaat o.l.v. de heer
Jan Rouwenhorst kwam handen tekort om alle nood-
zakelijke formaliteiten te vervullen. Het lukte evenwel
allemaal voortreffelijk „al hebben we er wel kromme

vingers van gekregen", aldus sekretaris Rouwenhorstt.
Na de toertocht te hebben volbracht, konden de deeel-
nemers zich zaterdagavond in de zaal van café Schoen-
aker naar hartelust uitleven tijdens het grote Achtkas-
telenbal. De aanwezigen werden hier verwelkomd door
de heer W. Bielderman die woorden van dank sprak
tot de benzinemaatschappQ OK, de plaatselijke WV,
gemeente en niet te vergeten de politie. De buitenlandse
gasten werden namens de VW verwelkomd door de
heer H. Emsbroek. Hierna reikte de heer Bielderman
de prijzen uit.

Alle deelnemers ontvingen een herinneringsmedaille (in
feite niet allen want de organisatoren hadden op een
dergelijke deelname niet gerekend zodat er zo'n 100
medailles nagestuurd moeten worden). De prijs voor de
grootste KNMV-club ging naar MTC Holland uit Den
Haag met als tweede Martinistad Groningen. De prijs
voor de grootste Nederlandse club ging eveneens naar
MTC Holland.

Grootste buitenlandse club: Oostende Motorsport (Bel-
gië); grootste bromfietsclub Nederland: De Verkenners
uit Eefde; op één na grootste buitenlandse club: Sud
Harz en MC Siegen (Duitsland); 3e clubprijs Nederland:
Hameland Winterswijk en MC Rotterdam-uid; 3e club-
prijs buitenland: MTC Anderlecht (België), BMW club
Sud Harz en MC Tudt Mule (Duitsland). Club met de
meeste deelnemers in vijf jaar: MTC Holland uit Den
Haag. Hiervoor was een beker beschikbaar gesteld door
de OK. Oudste deelnemer Nederland: H. Rona, Gro-
ningen (71 jaar); oudste deelnemer buitenland: A. M.
P. Timmerman, Brugge (61 jaar); verste deelnemer

Nederland: Willy en Sjef Haagen, Kerkrade; verste
deelenemer buitenland: Michaell Evans, Califoraië.
Zondagmorgen waren de deelnemers al weer vroeg uit
de veren voor het maken van een fikse ochtendwande-
ling o.l.v. de heer J. v. d. Peyl waarbij men kon genie-
ten van enkele fraaie stukjes natuurschoon.
Zondagmiddag werd hete tweedaagse motorsporteve-
nement besloten met een oriënteringsrit. Aan deze rit,
die was uitgezet door de heer A. Wolsheimer, namen in
totaal 65 personen deeel. Start en finish waren weder-
om bij café Schoenaker waar de heer H. Klein Brinke
na afloop de prijzen uitreikte.

Jan Oosterink in de prijzen in Portugal
Dezer dagen keerde onze plaatsgenoot Jan Oosterink
terug van een trip naar Portugal waar hij deelnam aan
internationale motorcrosswedstrijden in Lesa do Balio.
Oosterink reed voortreffelijk maar kreeg in de laatste
ronden van de tweede manche 250 cc een mankement
hetgeen hem flink tijdverlies opleverde. Desondanks
wist hij beslag te leggen op de derde plaats. Een voor-
treffelijk resultaat.

Inmiddels heeft de Vordenaar eene uitnodiging ont-
vangen om in oktober te rijden in Spanje. Oosterink
heeft deze uitnodiging in beraad gehouden.
Een leuke bijkomstigheid van de trip naar Portugal
was dat de heer Wentink (van het ARAL-tankstation
te Vorden) de wedstrijd van Oosterink wilde gadeslaan.
De heer Wentink ging nl. met vakantie naar Portugal.
Helaas voor hem zag hij de race van Jan niet, want een
dag na de race kwam hij Oosterink op de terugweg
dichtbij Lesa do Balio tegen.



GRUPROOSTERS
Zwaar gegalvaniseerd en -- let op -
dubbel gelast
Met 10 jaar garantie, 80x100 cm f 48,-
100x100 cm f 65,- btw inbegrepen
Indiana rubberstalmatten
We hebben ruim 50 ton in voorraad
worden door ons gratis gelegd
Verder alles voor uw stal

A. R. WAGENVOORT
Stalinrichting - Julianalaan 16 - Vorden
Telefoon 05752-1259

Vraag monster franko vrij op zicht

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's

Fietscapes, Regenpakken

en -broeken
in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

nieuwe modellen en kleuren

Wapen- en Sporthandel

steeds doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

WEES PRIJSBEWUST

zolang de voorraad strekt!
alle soorten
LADDERS EN TRAPPEN
zowel in hout als aluminium
tegen verrassende prijzen

Nergens zo voordelig

Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN 'ff\ BELLEN

Schildersbedrijf van der Wal b.v,
Leo Westerhof de Steege 41 Vorden telefoon 2039

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

vraagt een

medewerker(ster)
met goede vooropleiding

LEEFTIJD 17-23 JAAR

Schriftelijke sollicitaties aan het adres der bank
RUURLOSEWEG 21

Hotel Restaurant

DE KONIJNENBULT
VORDEN

vraagt voor haar restaurant

leerling
serveerster
boven 18 jaar

Aanmelden telefoon 05752-1212

I! >: el-Caf é-Restaurant

Bakker - Vorden
vraagt voor zo spoedig mogelijk

ÜEN FLINKE

BETROUWBARE PERSOON

(mnl.) in vaste dienst

Voor alle werkzaamheden

Tevens vragen wij nog

VAKANTIEHULP

Telefoon 05752-1312

Gevraagd:

FLINKE

opperman
Aannemersbedrijf

H. Groot Roessink
Hengeloseweg 7, Vorden, Tel. 1437

Zie de Olympiade
Wie bouwt niet ons mee ?

ENIGE SERIEUZE

kandidaten
gezocht voor het bouwen van een e/gen

bungalow in /combinatie te Vorden

Br/even onder no 78-4 buro Contact te Vorden

IN KLEUR
Met de nieuwste 'PHILIPS' of 'ERRES'

KLEURENTELEVISIE
met de besfe kfeur weergave.'

Beeld 66 cm. 110° beeldbuis, zeer eenvoudige bediening

Voor u interessante inruilmogelijkheid

TELEVISIE zwart-wit
67 cm beef d met gemakkelijke drukknop-

bediening. Prijs vanaf

f 498,-
Zorg dat u op tijd bent voor de Olympiade 26 augustus!

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

MOEDER EN IK

Ik ben vijf jaar,
Mijn Moeder is een schat.
Zó één is er op heel de wereld niet
Als zij niet thuis is, huil ik van verdriet
Zij is zo'n schat! !

Ik ben tien jaar,
Ik ga al lang naar school,
De juffrouw weet veel meer nog dan mijn Moe
Als 'k iets niet weet, dan ga ik naar Haar toe
Zij weet zó veel ! l

'k Ben vijftien jaar,
Mama begrijpt mij niet,
Zij snapt niet, dat ik graag eens dansen wil
Zij kijkt soms zo ... verwijtend ja zo ... stil
Z'is ouderwets ! !

'k Ben twintig jaar,
Ik heb een echte vriend,
D'r is geen mens, waarvan ik zó veel houd,
'k Weet zeker dat hij spoedig met mij trouwt
Ik ben zo blij.

'k Ben dertig jaar,
En acht jaar al getrouwd
Drie kind'ren zijn er, d'oudste is een strop
Hij zit nu reeds zijn zusjes op hun . . . kop
O, 't is zo'n boef! !

'k Ben veertig jaar,
De kind'ren eisen veel,
Maar als ik helemaal geen raad meer weet
Dan vraag ik Moeder hoe zij 't vroeger deed
Zij was zo flink ! !

VOORTUIN

DEZE HANDCULTIYATOR
MET STEEL
IS EEN ONMISBAAR
WERKTUIG
IN UW TUIN.

No. 1310. Een verstelbare
3-tands cultivator voor
het zo belangrijke luchten
en verkruimelen van de
grond in Uw tuin.
Voor de prijs hoeft U
de aanschaf niet te laten.

van 6.15 voor

GEMS

25

WINKEL

Grote

paarden- en

veulen markt

(Knollenmarkt)

OP WOENSDAG 9 AUGUSTUS
TE HENGELO GLD

GROTE VEULEN KEURING
van warm-, koudbloed- en haflingerpaarden
Gratis deelname.

De Marktvereniging

Iedere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
zondagmiddag en avond

Elke zaterdagmorgen trimmen
nickplaats Wildenborchseweg

pick-

3 aug.

5 aug.

12 aug.
18 aug.
19 aug.
20 aug.
10 sept.
16 sept.
23 sept.
22 sept.
25 sept.

Vrijdagavonds dammen (Jeugdcentrum)

Voetbalwedstrijd supportersclub Jan
Oosterink, sportveld Zelhem
Dansen in 't Wapen van 't Medler
voor gehuwden en verloofden
Avondwandeling Medler
Medlerfeest showavond
Medlerfeest dansavond
Medlerfeest beatmiddag
Onderlinge viswedstrijd ring Zutphen
Oriëterings avondwandeling in Linde
Volksfeest te Linde
Volksfeest te Linde
Bloedafname-avond Ned. Rode Kruis in
de landbouwschool

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 by deze rubriek geplaatst.

Met spoed gevraagd

wegens ziekte

net mese
voor de winkel

Liefst met enige ervaring

Voed/ngsmarkt

v.d. Mond
Ruurloseweg - Hengelo G - Telefoon 1392

Iemand biedt zich aan als
bejaardenhulp of in de
huishouding voor 2 dagen
in de week
(Liefst omgeving Vierakker
Wichmond)
Brieven onder no 18-3
buro van Contact

Gevraagd hulp in de
huishoud, v. 2 morgens
in de week

Mevr. Hazekamp
Ruurloseweg 108, Vorder

Let goed op de Oranjekrant
die drukkerij Weevers te Yorden
gaat uitgeven ter gelegenheid van
't Oranjefeest Vierakker-Wichmond!


