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Jubileum
Op vrijdag 29 september zal broeder G. Baakman de
dag herdenken, waarop hij intrad in de Orde van de
Minderbroeders Franciscanen, 50 jaar geleden. Ook zijn
zilveren kloosterfeest vierde hij in het klooster op de
Kranenburg te Vorden. Onze hartelijke felicitatie en
gelukwens.

Volksfeest
te Linde uitstekend geslaagd !

Onder buitengewoon goede weersomstandigheden heb-
ben de bewoners uit Linde weer hun vrolijke volksfeest-
bij de eeuwenoude molen gevierd.
Vrijdagavond was de belangstelling voor het optreden
van de Drentse Toneelvereniging 'Under iegen Volk;

zeer groot. Het stuk 'Oude Liefde roest nooit' werd op
voortreffelijke wijze gebracht. Bizondere waardering
verdient mevrouw van der Hoeven die binnenkort als
de moeder van Bartje op de NCRV tv te zien zal zijn
Volksfeestvoorzitter Ruiterkamp die bij de opening
speciaal de fam. Knoef welkom heette (die het feest-
terrein beschikbaar stelde) en de buurtvereniging uit
de omgeving, dankte het gezelschap voor dit prachtige
stuk.

Zaterdag was de dag van de eigenlijke spelen. In dr
morgenuren begon men met vogelschieten waarbij Jan
Pardijs als schutterskoning 1971 het eerste schot mocht
lossen, waarna de burgemeester volgde.
Het gelukte G. Nijenhuis de vogel omlaag te halen die
plechtig werd geïnstalleerd als nieuwe koning, terwijl
zijn vrouw koningin werd.

De belangstelling voor de overige spelen was zeer goed
te noemen. De burgemeester van Arkel reikte om 5
uur de prijzen uit met een toepaselijk woord, waarbij hij
vooral de onderlinge gemeenschapszin der Lindenaren
prees. Onder meer noemde hij de verharding van de
Waarlerweg, benevens het nieuwe rijwielpad langs de
HEK-weg die gereed is gekomen en de verkeersveilig-
heid ten goede kwam. Al met al kan de Lindese ge-
meenschap terugzien op geslaagde feesten-

Gedeeltelijke uitslagen:

Dogcarrijden dames: l mw Pelgrum, 2 mw Lenselink
en 3 m w Zweverink; Ringwerpen dames: l mw Leb-
bink, 2 m w Vliem, 3 mej. Klein Haneveld; Kegelbaan:
l de heer Wentink jr, 2 Boersbroek, 3 Berenpas;
Geluksbaan: l Ten Elshof, 2 Bloemendaal, 3 mej. Fok-
kink; Korfballen dames en heren: l de heer Klein
Winkel, 2 Bloemendaal, 3 Wentink; Schijf schieten (des
middags): l Brandenbarg jr, 2 en 3 Meyerink; Ballero-
spel: l mej. Roeterdink, 2 mw van Arkel, 3 mw Weenk;
Doeltrappen dames: l mw Mombarg, 2 mw Hietbrink
en 3 mw Bloemendaal.

Zowel 's middags bij de officiële opening als na afloop
van de prijsuitreiking zwaaide Theo Lichtenberg het
meer dan 100 jaar oude vaandel. De muziekvereniging
Sursus Corda verleende medewerking aan het feest.
Zaterdagavond werd de feestvreugde voortgezet in de
danstent, waar De Pardonkle's als dansorkest optraden
Al met al een geslaagd feest.

Touwtrekken
Veel Nederlandse deelname op een
tournooi in Duitsland (RAF-basisJ

De luchtmachtbasis Laarbruch in Duitsland heeft zon-
dag een ware invasie van Nederlandse ploegen met hun
aanhang te verwerken gekregen. Met liefst 10 bussen
trokken 20 NTB ploegen naar Laarbruch om hier op
invitatie van de Boyal Air Force deel te nemen aan een
groot tournooi. Omdat het RAF team ook hier deel-
neemt wilde men nu wel eens op 'eigen grond' een
tournooi organiseren.
Vanaf 12 uur werden de ploegen uit Lochem, Vorden,
Hengelo enz. gewogen, waarna om 2 uur de wedstrijden
begonnen onder leiding van de NTB arbiters Vruggink
uit Holten en Kamperman, Vorden die kregen assisten-
tie van Engelse arbiters en zo verliep het tournooi
op vlotte wijze.

In de pauze maakten de Nederlanders kennis met de
kommandant der basis kolonel Mathews en zijn echt-
genote en werd men op de thee genodigd.
Wat de wedstrijden betreft, bleek dat er in de 640 kg
klasse die in 2 poules was gesplitst weinig krachts-
verschil bestond. Bekveld won uiteindelijk de wisselcup.
De bekers en bijbehorende prijzen werden uitgereikt
door mw Mathews. Namens de NTB sprak het bestuurs-
lid W. Wolbert enkele hartelijke woorden tot de RAF
voor de prettige organisatie en sprak de wens uit dat
men ook in 1973 nog vele keren een uitwisseling mag
hebben.

De eindstanden werden:
640 kg poule A: l Vorden, 2 Heure, 3 Eibergen,
4 Noordijk, 5 Holten, 6 RAF team
640 kg klasse poule B: l Bekveld, 2 Zieuwent, 3 Heure
4 Noordijk, 5 Vorden en 6 EHTC
Finale: Bekveld-Vorden 3-0 (Bekveld cupwinnaar).
720 kg poule A: l Eibergen, 2 Vorden, 3 Noordijk,
en 4 EHTC Eerbeek
720 kg poule B: l Bekveld, 2 Warken, 3 Beltrum en
4 Buurse, 5 Holten
Finale: Bekveld-Vorden 3-0 (Bekveld cupwinnaar)
Alle deelnemers ontvingen een herinneringsvaantje.

Europees Kampioenschap Touwtrekker

4e en 6e plaats
voor Nederland
Na een 6-daagse reis zijn de Nederlandse touwtrek-
ploegen die deelnamen aan de Europese Kampioen-
schappen te Cardiff (Wales) veilig in hun land terug-
gekeerd. Het Hengelose Bekveld deed het in de 640 kg
klasse niet gek en bereikte een 4e plaats. Een prestatie
om trots op te zijn. Heure de kampioen was minder op
dreef en werd 6e. Jammer dat zij 3 waarschuwingen
kregen, hetgeen betekende dat zij werden afgefloten.

De 640 kg klasse

De uitslagen in de 640 kg klasse waren:
lerland-Zweden 2-1, Holland-Nrd Ierland 1-2, Jersey-
Wales 0-3, Engeland-ZwJtserland 3-0, lerland-Holland
3-0, Zweden-Nrd Ierland 2.1, Jersey-Engeland 0-3,
Zwitserland-Wales 0-3, lerland-Nrd Ierland 3-0, Zweden
-Holland 0-3, Zwitserland-Jersey 3-0, Wales-Engeland
0-3, lerland-Jersey 3-0, Zweden-Wales 0-3, Holland-
Engeland 0-3, Zwitserland-Nrd Ierland 1-2, lerland-
Wales 3-0, Zweden-Jersey 3-0, Zwitserland-Holland 3-0
Nrd lerland-Engeland 0-3, lerland-Zwitserland 3-0, Zwe.
den-Engeland 0-3, Holland-Jersey 3-0, Nrd lerland-
Wales 0-3, lerland-Engeland 0-3, Holland-Wales 0-3,
Nrd lerland-Jersey 2-1

Eindstand: l Engeland, 2 Rep. Ierland, 3 Wales,
4 Holland, 5 Zweden, 6 Nrd Ierland, 7 Zwitserland en
8 Jersey

Engeland Europees kampioen

In de 720 kg klasse was het Engeland dat geen pardon
kende met al zijn tegenstanders. De Borculose jongens
van Heure moesten dit ook ondervinden. Onze verte-
genwoordigers in de zware klasse waren niet opge-

wassen tegen het geweld waarmee in deze klasse werc
getrokken. Toch mag men de 6e plaats van Heure nie
slecht noemen, want men wist zelfs een eervol resul-
taat te behalen tegen debutant Jersey.

De uitslagen in deze klasse waren:
Zweden-Zwitserland 3-0, lerland-Holland 3-0, Wales-
Nrd Ierland 2-1, Jersey-Engeland 0-3, Zweden-Ierland
3-0, Zwitserland-Holland 0-3, Wales-Jersey 3-0, Enge-
land-Nrd Ierland 3-0, Zweden-Holland 3-0, Zwitserland
Ierland 0-3, Wales-Engeland 0-3, Nrd lerland-Jersey
3-0, Zweden-Wales 3-0, Zwitserland-Nrd Ierland 0-3
lerland-Jersey 3-0, Engeland-Holland 3-0, Zweden-Nrd
Ierland 3-0, Zwitserland-Wales 0-3, lerland-Engeland
0-3, Holland-Jersey 3-0, Zweden-Engeland 0-3, Zwitser-
land-Jersey 0-3, lerland-Wales 0-3, Holland-Nrd Ierland
0-3, Zweden-Jersey 3-0, Zwitserland-Engeland 0-3,
lerland-Nrd Ierland 0-3, Holland-Wales 0-3

De wedstrijden in deze klasse kregen nog een sen-
sationeel slot daar Wales en Nrd Ierland om de 3e
plaats moesten trekken (beide 13 pnt). De Wales
ploeg was uiteindelijk toch de sterkste en werd 3e!

Eindstand: l Engeland, 2 Zweden, 3 Wales, 4 Noord
Ierland, 5 Ierland, 6 Holland, 7 Jersey Eilanden

Open klubkampioenschappen

Daarna waren er nog de 'open' kampioenschappen voor
klubs. Noordijk onze vertegenwoordiger uit Holland
moest in de 640 kg ale teams voor laten gaan. Overigens
was er belangstelling genoeg, want ook Vorden nam
met 2 teams deel, die echter geen kans hadden.
Zieuwent werd in haar poule toch nog 3e. In totaal
trokken er aan de zes touwen 59 ploegen in de 640 kg
Winnaar werd Earl of Essex met als 2e BAS team
uit Weybridge (Engeland).
In de 720 kg klasse verschenen 3 Hollandse teams
Warken, Vorden en EHTC. Al stelden onze jongens
alles in het werk, tegen het Engelse geweld viel niets
in te brengen. West Pincbeck werd Ie en Weston
Farmers (ook al uit Engeland) werd 2e.

NIEUWS VAN
D E-KERKEN

KERKTIJDEN HERVORMDE KERK
In de kerkdiensten van de plaatselijke hervormde ge-
meente is zondag afgekondigd dat met ingang van a.s.
zondag de (zomerse) vroegdienst van half negen vervalt
De morgendienst blijft beginnen om 10 uur. Op de Ie
en 3e zondag van de maand is er een avonddienst
om 7 uur.

In de kapel in de Wildenborch is op de 2e en 4e zondag
van de maand 's morgens kerkdienst om 10 uur.
Bovendien werd afgekondigd dat de beroepen predikant
ds Kooman uit Waalwijk nog geen beslissing genomen
heeft. Hij ontving namelijk ook een beroep naar Leus-
den. Daardoor moest de beslissing ten aanzien van Vor-
den een paar weken worden uitgesteld.

SOLA
Z I L V E R W I T E D E L S T A A L

KOERSELMAN CASSETTES

Fraai sukses
L.B. DE GRAAFSCHAP
Op 23 september werd door de rijvereniging De Berkel-
ruiters te Eibergen een samengestelde wedstrijd georga-
niseerd, waaraan 7 Vordense ruiters deelnamen.
De uitslagen waren: individuele dressuur
2e prijs B. Wagenvoort met Ironda in ring 4; Ie prijs
G. Wunderink met Shadow in ring 5; Ie prijs Wagen-
voort met Sandy in ring 6.

In de middencross werd B. Wagenvoort met Ironda 4e.
Samengestelde klasse midden:
2e prijs Wagenvoort met Ironda, 8e prijs W. Groot
Nuelend met Jolanda, 14e prijs Steenblik met Ivonne
15e Tiessink met Honda.
Samengestelde klasse licht: Ie prijs Wunderink met
Shadow, 6e prijs Adolfs met I-guusta, 8e prijs voor
H. Wagenvoort met Sandy.

AL UW TEXTIEL

5£ l 20 TOT 40%
GOEDKOPER!

Goederenhandel

DERKSEN
Hummeloseweg 30 - Hoek Rond weg
Hengelo G. - Telefoon 05753-1884

Nutsflorofia
Bloemententoonstelling geslaagd !

Voor de eerste keer sindsdfet bestaan van het Nuts-
floralia werd deze tentoortBelling nu gehouden in het
Jeugdcentrum. Dat dit voor het bestuur een belang-
rijke verbetering was, behoeft geen betoog. De stuk-
ken kwamen nu veel beter tot hun recht.
Vooral de stands van de bloemisten Dijkerman en Kette-
lerij waren keurig verzorgd. Voor deze tentoonstelling
bestond grote belangstelling van de zijde van de kur-
sisten der bloemschikkursus welke onder leiding van
de heer Dijkerman werd gegeven. Ook van de diverse
scholen waren veel mooie planten te zien.

De jury de heren Bakker (Warnsveld), Vreeman (Lo-
chem), Hol (Zutphen), Dijkman (Borculo) en Dijker-
man en Klein Haneveld had dan ook een ondankbare
taak om al dit moois naar waarde te schatten, evenals
de jury voor de stekplanten mevrouw Harmsen-Groot
Jebbink en de heren Wesselink en Oonk, terwijl de
dames Turfboer-Augustijn, Zeevalkink-Jansen en Hul-
stijn-Masselink fungeerden als juryleden voor het ver-
sierde speelgoed en veldbloemen.
Ter opluistering waren aanwezig een grabbelton en
rad van avontuur - hengelsport. Het viel op, dat er
dit jaar zeer fraaie strobloemen werden ingezonden.
De prijzen werden door mevrouw Albers-Bloemendaal
zaterdagavond aan de winnaars met een toepasselijk
woord uitgereikt. Het bestuur kan ook dit jaar weer
op een geslaagde floralia terugzien-

De gedeeltelijke uitslagen:
Stekplanten kinderen l Harro van der Zande, 2 Henny
Lenselink en 3 Erik Knoef; Stekplanten groteren: l mw
Wolferink, 2 mw Lenselink en 3 mw Wuestenenk
Voorwerpen natuurprodukten kinderen: l Marieke
Teunissen en Han Wesselink, 2 Hilde Harmsma en 3
Han Hazekamp; Versieren klein speelgoed t.m. 14 jaar
l Gerrie Haneveld, 2 Dirkjan Klein Bramel, Bobje van
Goethem en Henk Pardijs
Eigen gekweekte planten: l mw Wagenvoort, 2 mevr.
Wuestenenk, 3 mw Zieverink; Eigen gekweekte bloemen
1 mw Lindenschot, 2 mw van Arkel en 3 mw Berenpas
Eigen gekweekte vruchten: l mw Jolink
Verplicht werkstuk: l mw Norde, 2 mw Roodnat en
3 mw Eggink; Kursisten kleine vazen: l mw Haanappel
mej. Reini Pelgrum, 2 mw te Linde, mw Eggink, mw
Norde, Grote vazen: l mw Schaafsma, 2 mej. van
Keulen, 3 mw van der Heide; Bakjes of schalen: l mw
Bijenhof, 2 mw Doderlein, 3 mw Veldkamp
Fantasiestukjes klein: l mw Norde en mw Hekkelman
2 mw Tragter, mej. Krimp en mej. van Keulen
Fantasiestukjes groot: l mw van der Heide, 2 mw Stijl
3 mw Nijenhuis en mw Norde; Tafelstukjes: l mw Stijl
Stobben: l mw Krol, 2 mw Stijl, 3 mw Bijenhof
Kleine vazen grot.: l Alice Verstege, 2 mw Gr. Jebbink
Bakjes of schalen groteren: ] mw Groot Jebbink 2x
mw Wagenvoort en 3 mw Verstege; Fantasiestukjes
klein: l mw Ruiterkamp, mw Weenk, mw Hazekamp,
Idem groot: l Ab Jeulink, 2 m w Verstege

Tafelstukjes groteren: 2 mw Eggink, 3 mw Verstege
Stobben groteren: l mw Pelgrum, 2 mw te Veldhuis
mw Wagenvoort en 3 mw Hazekamp, mw Eggink
Droogbloemen boeketten: l mw Ruiterkamp, mw Wes-
selink 2x, 2 Reini Pelgrum en 3 mw Wagenvoort
Droogbloemen fantasiestukjes: l mw Ruiterkamp, mw
Wagenvoort, Marja Weenk, 2 mw Verstege
Veldbloemen groteren: l mw Wagenvoort, 2 mw Deca-
nije en 3 mw Eckhardt

Frankering b^J abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten!

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds Lutke Schipholt (Hoenderlo)
Jeugddienst in het kader van de Vredesweek
19.00 uur ds J. H. Jansen

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.00 uur ds J. B. Kuhlemeier
19.00 uur ds G. O. N. Veenhuizen te Zutphen

R.K. KERK DORP

zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 10.00 uur; door de
week: woensdags 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; woens-
dag om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 tot zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelflk 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 wljkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de week hierna
Harmsma, telefoon 1277

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

MAATSCHAPPELIJK WERK

Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1662
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9-10 uur
Spreekuur: donderdags van 9-10 uur konslstoriekamer

eref. kerk Vorden, telefoon 05752-2129
Donderdags van 19.00-20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

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:
ezinsverzorging mej. H. M. Lenselink

Bejaardenhulp: mevrouw A. Swart-Peereboom
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9-9.30 uur
konsistoriekamer Geref. kerk Vorden, tel. 05752-2129

BEGRAFENISDIENST

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

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

BURGERLIJKE...
STAND V

Geboren: Rense Klaas zoon van K. Duursma en W. C.
Schuurman; Gitte dochter van J. P. van der Hoek en
J. Jellema
Ondertrouwd: (rektifikatie): A. J. Klein Ikkink en
A. de Raaf; H. G. Hiddink en A. F. P. Nooijen;
M. J. W. Eijerkamp en M. J. Lenderink; A. Lenselink
en J. P. Barink; J. D. J. Korenblek en J. G. Decanije
Gehuwd: R. G. Mennink en G. Struik
Overleden: Takkenkamp, Berendina oud 73 jaar
echtgenote van B. W. van Zantvoort



Ibers
SUPIRMARKT

PRESENTEERT

PINGO DIEPVRIES

HAANTJES
plm. 1000 GR AM VOOR

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN

SCHOUDERKARBONADE

RUNDERSTOOFLAPPEN

MALSE RIBLAPPEN

MAGERE VARKENSLAPPEN

VARKENSBRAADSTUK

ONS BEKENDE SOEPPAKKET

3 stuks

500 gram

500 gram

500 gram

500 gram

500 gram

nu

148

328
358
488

388
418
238

150 gram GEKOOKT KINNEBAKSPEK 89

100 gram GEBRADEN GEHAKT 69

150 gram SNUWORST 89

200 gram GELDERSE KOOK WORST alleen a.stuk 99

Vanaf heden weer: Eigengem. Rookworst grof en fijn

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

STER

EIERBESCHUIT
PER ROL NU SLECHTS

Herschi Vruchten-

LIMONADE

litertïes 95

Elke 2e liter

Herschi

UP

literfles 89

Elke 2e liter

59

Profiteer nu!

diepvries spinazie

pak a 750 gram

van 145 voor

105

Unox

SMAC

blik d 200 gram

van 145 voor

119

Koopmans

CUSTARD

groot pak

van 76 voor

65

e k/n der en zijn er dof op / DE RUYTER

VRUCHTENHAGEL
.00 GRAM NORMAAL 49 NU SLECHTS

f>PRUfM/NGSPRMSJE.'

Div. soorten WIJN
NU PER FLES VOOR SLECHTS

Stop die hoest

MET STOPHOEST

pak d 3 rollen

van 90 voor

69

Pak d 3 rollen

TOPDROP

normaal 90

nu voor

69

De kinderen zijn

er dol op! 10 mtr

DROP nu per zak

slechts

39

Grote baal

KLEUTERTAAI

normaal 98

nu voor

69

Zak d 500 gram

gebroken

VERMICELL!

nu per zak

69

BOORDEVOL VITAMINEN!

ROOSVICEE
DUBBELE FLES VAN 335 VOOR

Prodent

TANDPASTA

per set

van 210 voor

169

Fraaie kleuren

Kleenex KEUKEN-

ROLLEN pak d 2 st

van 250 voor

198

Profiteer nu!

FILTERZAKJES

no 2

2 pakjes voor

98

Pak d 45 stuks

ARDITA

LUIERS

van 450 voor

398

Rondocel

MAAND VERBAND

per pak

van 120 voor

98

Groente en Fruit
Alleen donderdag

Panklare RODE KOOL 500 gram

Alleen vrijdag

GEKOOKTE BIETJES per kilo

Alleen zaterdag

KOGELH4RDE SPRUITEN per kilo

BLANKE WITLOF

500 gram

PANKLARE HUTSPOT
500 gram

Vo/sappige PERSSINAASAPPELEN

12 stuks

Homngzoefe Sunkisf SINAASAPPELEN

7 grote voor

Fijne handappe/

COX ORANGE PEPPIN per kilo

Uit onze brooderie
Heerlijke HAZELNOOTSNIT

per stuk

Van de Juwee/bakker

APPELTAART per stuk

Heerlijke BAKKERSSPECULAAS

Groot pak

Lekker voordelig koekje

EIKEBLAADJES per zak

Pak heerlijke
MELLO C4KE'S voor

39

98

98

159
59

198
-i/\O
I\/O

98

209

185
125

69
119



Langs deze weg zeggen wij
dank voor alle belangstelling
die wij mochten ontvangen
bij ons huwelijk
Peter en Gerda Bolt

Te koop l paar z.g.a.n.
voetbalschoenen maat 42
J. Rietman
Baakseweg 12, Vorden

Ter dekking:
DWERGBOKJES

56 cm hoog kastanjebruin
met zwarte aalstreep
en zwarte poten
Tevens te koop: _ dwerg-
bokje 4 mnd oud en grote
melkgeiten, Tochenburgers

M. C. van Soest
Kampweg 10 Zelhem
Telefoon 08342-1585

Te koop gevraagd: een goed
onderhouden oliehaard met
ingebouwde tank, aanbie-
ding met naaste prijs aan
J. B. Vreman, Peggenhof-
weg l, Linde-Vorden
Telefoon 6767

Te koop prima konsumptie-
aardappelen 'Surprise'
Harmsen, 't Schimmel

Thuiswerk gevraagd
Brieven onder no 26-1
buro Contact-Vorden

Te koop huishoudkachel
(kolen), oliekachel met
tank en tankhouder, elektr.
fornuis met pannen en een
kolenhaard alles i.g. staat
H. Huitink
Ruurloseweg 60, Vorden

Te koop eetaardappelen
'Surprise' bij
G. Hummelink - Vorden
Spiekerweg 4, tel. 1252

Te koop kolenhaard
2 winters gebruikt
Te bevragen na 18 uur bij
Turfboer
Insulindelaan 18, Vorden

VOOR41UW

Wapen- en sporthandel

MARTENS
Zutphenseweg - Vorden

Te koop klein hondje
tegen kleine beloning
Steenblik - Delden

Te koop l Siegler oliekachel
10.000 cal. met ventilator
en platte 200 l muurtank en
l nieuwe dubbele metalen
Kettler kinderschommel
Stertefeld
Molenblick 4, tel. 1897

Te koop Diana luchtbuks
model 127 telescoopvizier
en foudraal, a/£ jaar oud
voor 60% v.d. nieuwprijs
Rossel, Nijlandweg 2
Vorden tel. 05752-6756

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Wie mist
een witte pink ?
Inlichtingen te krijgen bij:
A. Dimmendaal
Ruurloseweg 102 Vorden

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

KEU NE
SUPERBENZINE

63,8 et per liter
Njjverheidsweg 4

^

ALBERT JAN KLEIN IKKINK
en
ALBERTJE DE RAAF

geven u kennis van hun voorgenomen hu-
welijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats
hebben op maandag 2 oktober in het ge-
meentehuis te Vorden om 13.30 uur

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Geref. kerk te Vorden door de weieerwaarde
heer ds J. B. Kuhlemeier te Vorden

Vorden, september 1972
Schoolhuisweg 1-Schoolhuisweg 4

Toekomstig adres: Lindeseweg 12, Vorden

Receptie van 15.00-16.30 uur in café restau-
rant 't Wapen van Vorden (F. P. Smit)

Inplaats van kaarten

GERRIT HIDDINK
en
GERRIE VAN HUSSEL

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk, waar-
van de voltrekking DV zal plaats vinden op
vrijdag 6 oktober a.s. v.m. om 11 uur
ten gemeentehuize te Steenderen

Kerkelijke bevestiging en inzegening om
11.30 uur in de kapel te Bronkhorst door de
weieerwaarde heer ds J. G. Eelderink

Vorden, Rietgerweg 2
Steenderen, Lamstraat 21
September 1972

Toekomstig adres: Lamstraat 21, Steenderen

Receptie van 1.30-3 uur in zaal Den Bremer
te Toldijk

Op dinsdag 3 oktober hopen wij met onze
kinderen ons 25-jarig huwelijk te herdenken

H. HAVERKAMP
en
W. C. HAVERKAMP-SEESINK

Gelegenheid tot feliciteren van 17.00-18.00
uur in café restaurant 't Wapen van Vorden
(F. P. Smit)

Vorden, september 1972
Kruisdijk 2

Na een moedig, doch geduldig' gedragen lijden,
ging heden van ons heen mijn lieve man, onze
lieve vader en opa

HENDRIK HISSINK
echtgenoot van A. M. Tijl

in de ouderdom van 63 jaar

A. M. Hissink-Tijl
M. H. G. Pijpers-Hissink
J. H. A. Pijpers
Diana

Australië: fam. L. Vermeulen

Vorden, 22 september 1972
Stationsweg 10

De begrafenis heeft plaats gehad dinsdag 26 sept.
om 13.00 uur op de Alg. Begraafplaats Vorden

Afscheid

dokter de Vries
zaterdag 30 september a.s.

van 15.30-17.30 uur in zaal Bakker

Het aktie-komité

UNIEKE AANBIEDING -

BADSTOF

keukendoeken
(merk Jorzolino)

Normaal f 3,75

Nu 2 stuks voor

f 5,50
Uit te zoeken in 12 kleuren en dessins

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

NATUURLIJK NAAR

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

ZIE ONZE TOONZALEN
OP DE Ie EN 2e ETAGE !

VERHUISD:

E. te Velthuis
AGENT RVS - Alle verzekeringen

Per l oktober naar:

STATIONSWEG 6 - VORDEN

Telefoon 1795

Inwoners van Vorden l
BEZOEKT VRIJDAG 6 OKTOBER A.S. DE

najaarsmarkt
TEVENS VERLOTING

GROTE SORTERING IN DIVERSE ARTIKELEN

Speciale aanvoerpremies

voor levende have

Hij een bezoek aan de markt behoort u wellicht tot de
gelukkigen die een attraktie ontvangen

Zie grof/s afgedrukt lot in het volgende nummer

Uw kleding is

pico bello gekozen
Met smaak en met uiterste zorg !

Daar mogen

SCHOENEN
niet bij afsteken l

want dat aparte paar hoort erbij!

*

Kies dat paar, waar volop aparte
nieuwmodische paren te kiezen zijn

SPORTLIEFHEBBERS !

Schaatslief hebbers!

Het NUT
organiseert op 3 oktober a.s. een avond

met als spreker

Leen Pfrommer

-Aanvang 8 uur Hotel Bakker

Kies bij:

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

Galléestraat-
keien

om uw gebakschotel in te straten

PER STUK f 0,65

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
voor een originele kei l

Litersblik Spar KIPPESOEP van 179 voor 139

2 pak SPAR MARGARINE van 80 voor 70

500 gram MACARONI van 77 voor 69

2 pak SPAR VERMICELLI van 118 voor 98

Fles Spar Delimel KOFFIEMELK van 95 voor ... 79

500 gram TURINO DROP van 179 voor 159

8 PENNYWAFELS 09

2 pak PETIT BEURRE 98

Fles SPAR UP van 88 voor 78

Fles JUS D'ORANGE van 110 voor 89

l doos TILBURY BIER 3U8

900 grams pot AARDBEIEN J AM van 219 voor ... 198

Litersblik SPERZIEBONEN van 98 voor 79

150 gram GEBRADEN GEHAKT 75

150 gram GEKOOKTE HAM 119

HOY ROOKWORST van 125 voor 98

l Outspan SINAASAPPELS 198

REMMERS
SUPERMARKT

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

SIMCA1100

Een wagen met alle voordelen van de
ideale Simca 1100 plus nog "toegevoegde
ruimte" extra. Elegante economie in

optima forma!

l 6 7 A

AUTOBEDRIJF

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 05752-1256

Wegens vakantie gesloten
van maandag 2 t.m. maandag 9 okt.

*
Wij gebruiken deze periode om onze te klein geworden

oven door een grotere te vervangen

ECHTE BAKKER

HOF
Vorden • 't Hoge 24
Telefoon 1394



KNALLERS!

KANNEN
KlMmn hl Cogn.c-kl.ur

PE ASBAK
TEEL
uren VMI 7.50

195

Wij vragen voor onze, medio
december te openen, nieuwe

supermarkt een

vakbekwame
slager

Die in staat moet zijn deze slagerij-
afdeling zelfstandig te kunnen
runnen

Leidinggevende en organisatorische
kapaciteiten zijn vereist

Tevens vragen wij voor onze groente-fruit afd.

EEN FLINKE ZELFSTANDIGE KRACHT

hetzij vrouwelijk of mannelijk

Sollicitaties te richten, vóór 14 oktober a.s. aan

V.L.C.

De Graafschap
Stationsstraat 14 te RUURLO

Voor af uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

SEIKO
'Moclèrn Masters of Time

Seiko 's werelds meest verkochte Japanse horloge.
Er is reeds een geheel edelstalen Seiko horloge
verkrijgbaar vanaf f 96,-

Afgebeeld:
Automatische chronograaf met o.a. dag- en
datumaanduiding f 298

FA KÖHLER-WISSINK
Spaistraat - Hengelo G
Horlogerie - Goud - Zilver - Optiek

Zowel in ons IJzermagazrjn als in een van dé
overige magazijnen is plaats voor een

MAGAZIJNBEDIENDE
van 21-45 jaar, eventueel met Rijbewijs B-C
Door de aanwezigheid van veel technische hulp-
middelen is er praktisch geen sjouwwerk

REESINK
Havenstraat 7 - ZUTPHEN
Telefoon 05750-5551
Toestel 353

&8aa, 26 cm

BLOEMVAAS
In J modern* KLEUREN

Een rillende rechter te Rheden
Kwam s'morgens humeurig beneden,

Maar zijn aardgas-c.v.
Stemt hem mild en tevree

En z'n ochtendleed is nu geleden.

HUSH-PUPPIES
voor dames en heren

nu in NIEUWSTE HERFSTMODELLEN

Kijk eerst bij

WULLINK
VOORAAN IN
SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4

Vorden

Waar kunt u -lies te weten komen over aardgasverwarming?
Natuurlijk bij:

. "GAMOG"

Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35 - Zutphen - Telefoon 05750-2441 Afdeling voorlichting

Gratis
afvalhout
b«

MEUBELSHOW
VORDEN
Ruurloseweg 12 - Vorden

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

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

LUSTRUM

Aan de CNV LEDEN /
A.s. woensdag 5 oktober 1972 komt

de heer J. LAN SE R
landelijk voorzitter van het CNV
naar het gebouw van de Ger. Kerk
Wilhelminalaan (bij de Watertoren>
in Zutphen

Om half acht begint deze interessante vergadering
waarvoor u allen wordt uitgenodigd
én van harte welkom bent!

HET BESTUUR

"CONCORDIA"
Hengelo (GW)

Zondag 1 oktober

DANSEN
muziek:
HAMELAND

3 bars vol sfeer
en gezelligheid

MOTRAC m ZU1PHEN
Alleenuertegemuoordiger i?an machines en roerktuigen voor de land- en tuinbouro,
gronduerzet, intern transport en hydrauliek.

De snelle stijging van het aantal
gebruikers van onze 'Linde' vorkhef-
trucks, maakt het noodzakelijk dat we
regelmatig onze afdeling service-
organisatie uitbreiden.

Daarom zoeken wij voor zo spoedig
mogelijke indiensttreding een

servicemonteur - binnendienst
en een

servicemonteur - buitendienst
\

Voor beiden is een opleiding als auto-
monteur noodzakelijk, terwijl kennis van
hydrauliek tot aanbeveling strekt.
Wanneer u aan de door ons gestelde
eisen voldoet, kunnen wij u een
aantrekkelijk salaris bieden.

Geïnteresseerd? Schrijf dan een korte
brief of maak een afspraak met de heer
G. Bakker van Motrac N.V., Pollaan 49,
Zutphen.
^el. 05750-6044.

T shirts
in vefe kleuren
nu ook met lange mouw

vanaf f 5,95

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Te koop bietenkoppen en D. M. Wullink, D 136
konsumptieaardappelen Hengelo G . tel. 1427

Voor speciale aanbiedingen

Zie onze <

Inversacourant
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

H ELM INK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514



Donderdag 28 september 1972

Tweede blad Contact
34e jaargang no 26

Vanwege de nieuwe weg

Deze week

DUBBELE
H oef ijzerzegels

Koerselman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

Afscheid

Lezing
Goodwillwerk in binnenstad A'dam

De afdeling Vorden van de Ned. Chr. Vrouwenbond
opende haar nieuwe winterseizoen met een lezing ove
'Goodwillwerk in de binnenstad van Amsterdam' doo
zr Tinga-Dijkstra waarvan spreekster deel uitmaakte
Na het ontstaan van het Leger des Heils te hebben
belicht, besprak zij de vele projekten welke het Lege
onderhanden heeft o.a. de medische en sociale diensten
tehuizen voor thuislozen.

Vanuit dit centrum wordt veel werk verricht door de
heilsoldaten aan hen, die in nood verkeren. Voor deze
mensen probeert het Leger iets te betekenen, tot steun
te zijn en te vertellen van hun geloof in God.
De presidente mevr. Berenpas-van de Kamp dankte
spreekster voor haar boeiende lezing, deelde vervolgens
mee, dat de volgende vergadering op 24 oktober a.s
zal worden gehouden met als spreekster mevrouw van
de Bold uit Assen met het onderwerp 'Onze Levens-
stijl', Verder zullen achtereenvolgens de navolgende on-
derwerpen worden behandeld te weten:
'Tocht langs het Ijzeren Gordijn en door Berlijn' door
drs de Zeeuw uit Zutphen; 'Homoeopathie' door dr Me-
kenkamp uit Doetinchem; 'Merkartikelen' door het
Voorlichtingsburo; 'Wat heb ik aan de kerk en wat
ben ik voor de kerk' door ds en mevr. Meijnen uit
Roozendaal; 'Vrouwen in Afrika' door mevrouw Petri
uit Warnsveld.

De 'Open Studiedag' zal op 31 oktober in het Provincie-
huis te Arnhem worden gehouden met het onderwerp
'Dwarslagen in de Christenheid'.
Het bestuur is thans als volgt samengesteld:
mevrouw Berenpas-van de Kamp-pres., mevrouw Kieft-
Begieneman-2e pres., mevrouw Zeevalkink-Jansen-sekr.,
mevrouw Esselink-Wisselink-2e sekr., mevrouw Wiltink
Preuter-penn., mej. Eskes-2e penn., mevrouw Berends-
Maalderink-propagandiste en mevrouw Hilferink-Men-
gers-alg. adjuncte.

Ledenvergadering
AR Kiesvereniging heeft advieslijst
In de ledenvergadering van de AR kiesvereniging 'Ne-
derland en Oranje' te Vorden, welke in hotel Bloemen-
daal werd gehouden, werd na bespreking de advieslijst
van kandidaten voor de komende kamerverkiezingen
vastgesteld. De definitieve vaststelling vindt plaats door
de Partijraad welke op 30 september te Zwolle in de
Buitensociëteit zal worden gehouden.

Nutsdepartement
Vorden stelde winterprogramma vast

Voor de ledenvergadering van het Departement Vorden
van het Nut welke in het Jeugdcentrum werd gehou-
den onder leiding van voorzitter Harmsma, bestond
een goede belangstelling. Na een kort openingswoord
en afhandeling van diverse interne zaken als jaar-
verslag, financieel overzicht, jaarverslagen van de in-
stellingen, werd uitvoerig gesproken over verschillende
mogelijkheden welke in het komend seizoen aan de
orde zullen komen.

Het programma werd tenslotte als volgt vastgesteld:
3 oktober zal de heer Leen Pfrommer iets over de
schaatssport vertellen; 4 oktober dierendag-wedstrijd
voor de kinderen; 7 november spreekt de heer van de
Wolf uit Eerbeek over 'Afwisselende schoonheid van
Oost-Gelderland waaronder Vorden (met dia's); in de-
cember kerststukjes maken met Floralia; 9 januari
een vrolijke lezing met een ernstige ondergrond door
mevrouw Hamaker uit utphen 'Lachen en laten lachen'
13 februari Lezing door de heer Mulder uit Ottelo over
Vincent van Gogh met kleurendia's; in de maand
maart zal er een voorleeswedstrijd voor de kinderen
worden georganiseerd, terwijl dan tevens notaris Cal-
lenfels zal spreken over 'Het notariaat en wat de
gewone burger er mee te maken heeft'.
Verder zijn er nog plannen om via de gemeente Vor-
den een avond te beleggen over het bestemmingsplan
Brinkerhof en over de rekreatieplannen voor onze ge-
meente en omliggende gemeenten.

Bij de bestuursverkiezing werd mevrouw van der Heide
(niet herkiesbaar) vervangen door de heer Wesselink
terwijl in de vakature Spiegelenberg werd benoemd
mevrouw Albers. Mevrouw Turfboer (aftredend) werd
herkozen evenals de heer De Vries (soc. zaken). In de
vakature van bestuurslid van de nutsbiblotheek werd
mevrouw Wolters vervangen door mevrouw Brinkman
de heer Martinus werd herkozen.
De kontributie 72-73 werd vastgesteld voor een gewoon
lid op f 8,- en voor een echtpaar f 11,_

Ongeval
Op de Hengeloseweg sloeg een DAF personenauto
bestuurd door H uit Vorden op onverklaarbare wijze
over de kop tijdens een inhaalmanoeuvre. De bestuurder
werd slechts licht gewond, de auto werd ernstig be-
schadigd.

Dokter de Vries legt na 32 jaar zijn
praktijk neer als huisarts te Yorden

Na 32 jaar in Vorden en omgeving als huisarts te heb
ben gewerkt, heeft dokter de Vries het besluit genome
zijn praktijk over te doen aan dokter van Tongeren
Op zijn lauweren rusten is er voor dokter de Vrie
echter in de toekomst niet bij, want met ingang va
l januari komt hij in volledige dienst als arts bij d
verpleeginrichting Het Enzerinck. In feite betekent di
voor dokter de Vries voortzetting van zijn huidige werl
want naast de huisartsenpraktijk vervult hij de taal
als medisch begeleider van o a. Het Enzerinck, De De
canije al bijna 30 jaar.

' . - :-:-.- • ' • '

Geboren in Hengelo O bracht dokter de Vries zijn
jeugdjaren door in Veendam. Zijn vrije tijd bracht hi
door op het voetbalveld. 'Een zondag zonder voetba
was voor mij in die tijd geen zondag'. 'Ja, vult mevrouw
de Vries aan, 'op onze verlovingsdag wist hij me zelfs
nog mee te tronen naar GVAV' (thans FC Groningen)
Reeds op 26 jarige leeftijd studeerde dokter de Vries
af als arts. Veel heeft hij in de eerste jaren geleerd
in Warns (bij Stavoren) waar hij in de beruchte win
ter 1939 de praktijk waarnam van dr Tromp Visser
'Als 'arts moet je je maar zien te redden, ziekenhuizen
waren in de naaste omgeving niet aanwezig. In elk
geval was het voor mij een uitstekende leerschool'.

NAAR VORDEN
In juni 1940 kwam dokter de Vries naar Vorden. Tot
op dit moment bevalt het hem hier uitstekend. Zelfs
zo goed dat hij er niet aan denkt de Ruurloseweg te
verlaten. De oorlogsjaren staan hem nog helder voor
de geest. 'Wij moesten alles op de fiets of de motor
doen. Daar komt bij dat ik patiënten had in Wichmond
Baak en Toldijk. Had je bv een bevalling tijdens hoog
water, dan ging je met lieslaarzen in de boot naar de
kraamvrouw. Als de babj^fcin nog even op zich liet
wachten, dan moest je ge^roon blijven. Over een half
uurtje terugkomen was er niet bij. Toch was het soms
wel grappig. Ik zie nog de kraamvrouw die zelf tijdens
de bevalling de carbidlamp moest vasthouden. Slecht
had je het als dokter natuurlijk niet. Dan kreeg je een
deel van een varken kacj^^of busjes met melk. Er
was altijd wel wat'.

Vergeleken bij vroeger heeft een huisarts het tegen-
woordig heel wat moeilijker. Alleen in uiterste nood-
zaak werd er vroeger de dokter bij gehaald. Neem nu
de spreekuren, de laatste 5 jaren is het patiënten bezoek
sterk toegenomen. Nu vind ik wel dat men tegen-
woordig eerder 'ziek' is. Dat komt ook omdat de kon-
trole op ziekteverzuim veel minder intensief is dan
vroeger. Wellicht is het gebrek aan artsen hier debet
aan. Waar ik me soms ook aan erger is, dat er man-
nen worden afgekeurd terwijl ze in feite best kunnen
werken'.

2500 BEVALLINGEN
De verloskunde heeft me altijd erg aangetrokken. Ik
denk dat ik bij zo'n 2500 bevallingen aanwezig ben
geweest. Gedurende al deze Vordense jaren heb ik het
zeer goed kunnen vinden met zr Gemmink, Stoop en
van der Schoot. Ook de samenwerking met de doktoren
Lulofs was altijd goed. De minst prettige kant van het
huisarts zijn, is de steeds groeiende stroom van on-
gevallen in het verkeer. Gewoon erg wat je soms?
allemaal ziet.
Ik ben overigens wel van mening dat het huisartsen-
beroep een beetje in diskrediet is geraakt. Vooral in de
stad is het moeilijk. Dit komt volgens mij doordat de
huisarts weinig vrije tijd heeft. Ook de pensioenrege-
ling liet tot dusver te wensen over. Door dit alles be-
staat er meer animo voor rijksbanen, zoals kontrolearts
schoolarts enz.

Over de vrouw van de huisarts heeft dokter de Vries
een duidelijke mening 'Een huisartsenvrouw is nl veel
meer aan huis gebonden dan de arts zelf. Wanneer
de arts van patiënt naar patiënt gaat, kan hij voora)
in Vorden onderweg nog vaak genieten van het natuur
schoon. De vrouw van de dokter daarentegen is dan
thuis, neemt de telefoon aan enz.'
Mevrouw de Vries vindt dit alles heel normaal. 'Het
beroep van mijn man heeft me altijd ontzettend ge-
boeid. Vooral het kontakt met de mensen'. Dit laatste
zal ik in de toekomst echt wel missen. Daar staat
natuurlijk wel tegenover dat we nu over meer vrije
tijd gaan beschikken en ons volop kunnen gaan wijden
aan tuinieren, een concert bezoeken enz.

Zaterdag wordt dokter de Vries door een aktiekomité
n zaal Bakker een receptie aangeboden, hetgeen hem

als nuchter noorderling de opmerking deed slaken 'rus-
tig over me heen laten gaan, ik kom er toch niet
onderuit'. Ongetwijfeld zullen vele Vordenaren aanwezig

ijn om dokter de Vries persoonlijk de hand te komen
drukken.

Inbraak
•etipt door iemand die bij de Coop De Eendracht (VLC

De Graafschap) enkele verdachte figuren opmerkte,
deed de politie van Vorden een goede vangst. Aan de
achterkant ontdekte de politie licht in het kantoor
Juist toen de krakers bezig waren met de brandkast
werden ze gegrepen. Een uitkijk kon de vlucht nemen.
Het zijn de krakers S uit Gronau en van de W uit
Enschede. Ze zijn overgebracht naar Zutphen.

In Zijn ondoorgrondelijke wijsheid heeft God tot
Zich genomen, mijn lieve man

DERK JAN ROUWENHORST
echtgenoot van Gerda Janna Kieft

op de leeftijd van 33 jaar.

G. J. Rouwenhorst-Kieft

Vorden, 26 seplember 1972
Mispelkam-sdijk 7

De overledene is opgebaard in huize 'de Wehme'
Nieuwstad ' l te Vorden, alwaar gelegenheid is
tot bezoek van 17.00 tot 18.00 uur

De rouwdienst zal worden gehouden op zaterdag
30 september a.s. om 12.00 uur in de Ned. Herv.
kerk te Vorden, waarna om 13.00 uur de begra-
fenis zal plaatsvinden op ds Algemene Begraaf,
plaats te Vorden

Liever geen toespraken en bloemen

Verdiende zege van Yorden op Halle

In een door beide partijen slecht gespeelde wedstrijd
heeft Vorden zondag een verdiende zege van 3-2 op
Halle behaald. Vorden startte direkt met een offensief,
dat echter niet veel opleverde. Aan de andere kant
scoorde Halle wel bij een tegenaanval 0-1. Bertus Nijen-
huis maakte vijf minuten later 1-1. Halle gaf de moed
niet op en slaagde er in weer een voorsprong te nemen
1-2. Een foutje van te Veldhuis werd goed afgestraft.
In de 2e helft opnieuw rommelig voetbal met Vorden
toch wel als sterkste ploeg. Na 20 minuten was het
raak toen Hengeveld van dichtbij 2.2' scoorde. Nadat
Halle de paal had getroffen, was het tenslotte Andre
te Veldhuis die Vorden aan de zege hielp 3-2.

Vorden 3 verloor zondagmorgen met 6-1 van Markelo 3

Voetbalprogramma Yorden:
\

Vorden 1-GWVV l, Reunie 3-Vorden 2, Vorden 3-Ruurlo
2, Loenermark 4-Vorden 4, Vorden 5-Dierense Boys 7
en Vorden 6-Dierense Boys 4

ENKELE TIPS UIT ONZE NIEUWE

najaardkollektie l
Kinderpullovers
met col ̂ ^6 mode kleuren

f 8,75

met kleine stijging per maat

Meisjes jacks
borggevoerd - maat 104

f28,-

met kleine stijging per maat

Schoolderman
Raadhuisstraat - Vorden

Vanaf l oktober 1972
wordt de praktijk van
dokter de Vries door
dr van Tongeren
voortgezet
Het spreekuur blijft voor-
opig op dezelfde plaats en

tijd
Het spreekuur voor a.s.
moeders wordt gehouden
op dinsdagmiddag van
14.00 tot 15.00 uur
Dr van Tongeren
verhuisd
op 28 september naar
HET KERSPEL 34
Hij is telefonisch te
>ereiken op nr 1678
s morgens tijdens het
spreekuur op nr 1288

Heden nam God plotseling tot Zich, onze schoon-
zoon, zwager en oom

DERK JAN ROUWENHORST
echtgenoot van Gerda Janna Kieft

op de leeftijd van 33 jaar.

Vorden: J. Kieft
A. Kieft-Begieneman

Delfzijl: H. H. Sieverink-Kieft
W. N. Sieverink

Lochem: J. J. Scholten-Kieft
G. W. Scholten

Enschede: J. Kieft
H. W. Kieft-Bloemen
en kinderen

Vorden, 26 september 1972

Heden werd plotseling uit ons midden weggeno-
men, onze geliefde kleinzoon, broer, zwager en
oom

DERK JAN ROUWENHORST
echtgenoot van Gerda Janna Kieft

op de leeftijd van 33 jaar.

Joh. 11 vs 25

Vorden: Wed. Winkel-Gotink
T. C. Weenk-Rouwenhorst
Joh. Weenk
H. J. Rouwenhorst
A. G. Rouwenhorst-Regelink
en kinderen

Vorden, 26 september 1972

Heden overleed geheel onverwachts, onze beste
vriend

JAN ROUWENHORST
echtgenoot van Gerda Janna Kieft

op de leeftijd van 33 jaar,

B. J. Groot Jebbink
R. Groot Jebbink-Bannink
R. Wesselink
A. Wesselink-Bakkerweerd

Vorden, 26 september 1972

OLYMPIADE

Even een kort berichtje omtrent de stand van zaken
bij de ballonnenwedstrijd. Tot op heden zijn ongeveer
45 kaartjes teruggestuurd en het laat zich aan zien,
dat nog meerdere zullen volgen. Het is daarom nog
niet mogelijk de prijswinnaars bekend te maken. Heb
daarom nog even geduld. Zodra wij dat kunnen, maken
wij de uitslag bekend.

Yorden l (zaterdag)-SKVW 3 5-1

Vorden bracht het bezoekende SKVW 3 een flinke ne-
derlaag van 5-1 toe- Na 10 minuten nam SKVW de
leiding waarna Wentink er vlug 1-1 van maakte.
Pellenberg scoorde 2 goede goals hetgeen 3-1 bete-
kende, wat tevens de ruststand was. Sloetjes maakte
4-1 en vlak voor tijd was het opnieuw Sloetjes die er
5-1 van maakte. Vorden 3 won met 2-1 van SKVW 4

Warmte in één handomdraai !

NU VOORDELIGE

GASVERWARMING

VOOR UW

drukwerk
gaat u natuurlijk
naar het billijkste adres
in de omgeving:

Drukkerij
Neevers b.v.
^ieuwstad 12, Vorden
elefoon 05752-1404

f 210,—

l 280,-
f 235,-
f 399,-
f 899,-
t 499,-
f 499,-
t 399,-
f 549,-

ERVAREN
BOEKHOUDER

heeft nog tijd
om uw administratie
te verzorgen (part-time)

/n/.: t el. 05753-1756

KOPEN /

Bijzetkachel 320° K-cal/u van 295>- nu

GEVELKACHELS:
Gevelkachel 2200 K.cal/u van 329,- nu
Gevelkachel 2500 K.cal/u van 335,- nu
Plintmodel 3300 K.cal/u van 448, nu
Plintmodel 3500 K.cal/u van 480,- nu
Gevelkachel 4400 K.cal/u van 577,- nu
Plintmodel 4500 K.cal/u van 558,- nu
Gevelkachel 6700 K.cal/u van 525,- nu
Gevelkachel 9000 K.cal/u van 725,- nu

SCHOORSTEENKACHELS:
DRU Adonis 6850 K.cal/u van 868,- nu f 595,-
DRU Radialux 7800 K.cal/u van 996, nu f 698,-
DRU Paulus Potter 8100 K.cal/u van 925,- nu f 648,-
Pelgrim Robina 6800 K.cal/u van 798,- nu f 678,-
Siegler met ventilator 6250 K.cal/u van 785, nu f 599,-
Nobel 5800 K.cal/u van 383,- nu f 305,-
Etna kolenvuur 6000 K.cal/u van 635,- nu t' 460,-
Etna kolenvuur 8000 K.cal/u van 660,- nu f 475,-
Voor deze en nog andere mogelijkheden naar:

GEMS WINKEL'
VORDEN (05752-2124)



Rode Kruis
Bloed voor de Medemens

Maandagavond was het in de Landbouwschool aan de

Nieuwstad een komen en gaan. Het was weer de avond

van het geven van bloed voor onze medemens.

Het komité 'Bloedplasma' te Vorden had 441 donors

opgeroepen, hiervan waren er 278 opgekomen die hun

bloed gaven. Een mooi resultaat. Het komité 'Bloed-

plasma' dankt dan ook allen die zo spontaan aan deze

bloedafname hebben deelgenomen.

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's

Fietscapes, Regenpakken

en -broeken
in de modekleuren, water- en wlnd-
dicht, ijzersterk, gelaste naden
nieuwe modellen en kleuren

Wapen- en Sporthandel

steeds doeltrcffendi

Zutphenseweg . Vorden

FRUIT IS GEZOND /

JAMES GRIEVE

Verkoop:

Zaterdagmorgens van 8-12 uur in de
schuur btj Huize Medler

Fruitteeltbedrijf

MEDLER

VERLOTING
NÜTS FLORALIA

De prijzen zijn gevallen op de volgende nummers:

6 162 170 194 202 216 270 300 322 399 407 440

503 511 587 653 689 729 765 780 789 806 822 826 834

853 889 1034 1062 1093 1149 1157 1202 1205 1282

1340 1475 1481 1522 1564 1597 1619 1626 1672

1699 1781 1867 1885 1926 1998

De prijzen kunnen afgehaald worden bij

mevrow Ilesselink, Molenweg 15, Vorden

VOGEL VERENIGING

ONS GENOEGEN
Maandag 9 oktober

LEDENVERGADERING
in 't Wapen van Vorden

25-26 november:

Tentoonstelling - Ons Genoegen - Jeugdcentrum

Gevraagd op Nerfsfarm een

flinke jongen
of ouder iemand voor een aantal nader
overeen te komen uren per week

P. A. BARON V.D. BORCH
Horsterkamp 6 - Telefoon 05752-1395

Inwoners van Vorden e.o.

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

Nieuw tapijt?
ZIE ONZE TAPIJTHAL

MERKTAPIJT
MET DIVERSE AANBIEDINGEN !

NINGiNRICHTING
MANUFACTUREN

'HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE :N

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

MOTRAC ZUTPHEN
Alleenuertegenruoordïger üan machines en ruerlttuigen Door de land- en tuinbouiu,
gronduerzet, intern transport en hydrauliek.

Onze omzet in diverse takken van
industrie vertoont een sterke stijging.
Hand in hand daarmee gaat de uitbreiding
van ons personeelsbestand, dat wij ook

nu weer willen aanvullen met enige
bekwame krachten.

Daarom vragen wij voor spoedige
indiensttreding een

medewerker onderdelenverkoop
Een voortgezette schoolopleiding en
technisch inzicht achten wij noodzakelijk

Verder hebben wij plaats voor een

om deze taak naar behoren te kunnen
vervullen.

magazijnbediende
voor onze omvangrijke onderdelen-
magazijnen, waar hij zich gaat
bezighouden met de ontvangst, opslag en
uitgifte van onderdelen. Ervaring in een
soortgelijke functie is beslist vereist.

l lebt u interesse voor een van beide
functies? Zend uw sollicitatiebrief dan
vóór 3 oktober a.s. ter attentie van de heer
J. Stukker of bel hem op voor alle
functie-informatie die u mocht wensen
Motrac N.V., Pollaan 49, Zutphen.
Telefoon 05750 - 6044.

Hervormde kerk

JEUGDDIENST
A.s. zondag is er jeugddienst, 10 uur

De dienst wordt geleid door
ds J. W. H. Lutke Schipholt uit
Hoenderlo

Het thema is 'Macht en Onmacht'
(dit is gericht op de Vredesweek)

Organist de heer Engel - Er zijn ook verkiezingen

Jij komt toch ook?

Er is ook dienst om 7 uur

DIERENDAG
4 oktober - Woensdagmiddag

D/ERENSHOW

voor kinderen om half twee in het
jeugdcentrum

In de zaal TENTOONSTELLING
van eigen werkstukken met betrek,
king tot dieren, door alle kinderen
van 6-12 jaar (basisschool)

Ouders en bekenden en andere
belangstellenden zijn van harte welkom !

SPECIALE AANBIEDINGEN !

ARCOPAL SCHALEN
3-delig nest schalen van f 11,50 voor ... f g 95

FYREX 2 schalen l liter + lT/2 liter

samen van f 15,50 voor f ] 2 75

Zojuist ontvangen pracht sortering

KRALEN
in hout en keramiek
in allerlei kleuren en maten

Voor uw planten

prachtige glazen hangbollen
in verschillende maten

Fa H. Sifeters
V.H. SESSINK - KRANENBURG

CINDBRBLLA
strijkvrije

hoesonderlakens
blijven altijd glad!

NIEUW:
NU OOK IN 4 MODETINTEN

H.LUTH
Nieuwstad 4 - Vorden

Telefoon 05752-1396

ZONDAGMIDDAG 24 SEPTEMBER

VORDEN l -

GWYY l

Gemeentelijk Sportpark

aanvang 14.30 uur.

eer
"koninklijk;1 woord

over tweed
in de krant van vandaag

RAADHUISSTR.. VOROEN

Schoenenhuis
Jansen
Speciale aanbieding

Zuiver leren

Jongens-
schoenen
reeds vanaf f 21 95
in de maten 27 t.m. 40

Schoenenhuis
Jansen

H. SMEETS - Dorpsstraat - Vorden

GESLOTEN
In verband met het huwelijksfeest van een onzer
medewerkers zijn wij

o.s. vrijdag na de middag

en vrijdagavond

Ikoopavond) gesloten

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514


