
Donderdag 13 mei 1971
33e jaargang nd. 6

Uitgave drukkerij Weevers v.h. Wolters
Nieuw stad 12 ~ V orde n
Telefoon 05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 12,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Ernstig ongeval
In de nacht van zaterdag op zondag is te Vorden
.het 18-jarig meisje M. J. Wuestenerik (Stroodijk)
verongelukt.
Tegen kwart over 12 reed op de Zuitphenseweg,
komend uit d'e richting Vorden, een Volkswagen
die plotseling redhtsaf sloeg naar plan Boonk.
De achter deze auto rijdende bromfietser V. uit
Warnsveld d/ie rechtdoor wilde, kon de auto niet
meer ontwijken en kwam in botsing.
Mej. W. die achter op de bromfiets zat, kwam 'hier-
bij ernstig te vallen. Zij werd naar het ziekenhuis
te Zuitphen overgebracht, doch overleed onderweg
aaoi de opgelopen verwondingen. De bromfietsrij-
der V. «n de bestuurder van de VW, H. uit Ruur-
lo, met zijn 4 passagiers ikregen geen letsel.
Dr de Vries verleende hulp.

KPO
Woensdag maakte de KPO haar jaarlijkse uitstap-
je. Eerst was er een ékslkursie naar Siebrarad te
Kampen, hetgeen interessant was.
Na een kopje koffie ging het naar de Flevopolder
naar een 140 ha groot ontspanningsoord, dat on-
langs gereed is gekomen.
Op boeiende wijze werd hier kennisgemaakt met
de begrippen landbouw, tuinbouw en veeteelt.
Voorts waren hier 5 akkerbouwbedrijven van 65 ha
6 champignonlkwekerijen, 8 kindercreches, 9 kinder-
boerderijen, 10 pony-maneges enz.

Om 5 uur werd de terugreis aanvaard via Elburg
en Apeldoorn. In hotel Leemreis te Hengelo werd
een heerlijk diner geserveerd.
Ondanks pijnlijke voeten een zeer 'geslaagde dag!

Vordense Honden Club
bestaat vijf jaar

Het is al weer vijf jaar geleden dat in Vorden
het initiatief werd genomen tot de oprichting van
een hondenclub. De vereniging d'ie toen werd op-
gericht omdat er in Vorden en omstreken nogal
wat zwerfhonden liepen en verschillende honden-
bezitters meer kontakt wilden hebben met andere
dierenvrienden, heeft Sindsdien elk jaar de traditio-
nele hondenrally gehouden op Hemelvaartsdag.
Ook dit jaar kan elke honderibezitter, ongeacht van
welk ras of soort de hond is, deelnemen aan de op
20 mei te houden tocht. Deze rally van de VHC
is uniek ivoor de Gelderse Achterhoek en staat bij
de hondenliefhebbers in vele delen van ons land
goed aangeschreven.

UIT ALLE WINDSTREKEN

Het jubilerende bestuur van de VHC dat momen-
teel bestaat uit voorzitter A. J. Verkerk, sekreta-
resse M. Stoop, penningmeester G. J. Vreeman
en de leden Schot en J. Lenselink, heeft de voor-
bereidingen bijna rond. Men heeft kontakt gezocht
met alle rashondenclubs in geheel Nederland, zo-
dat verwacht mag worden dat weer uit alle wind-
streken de honden en hun eigenaars naar Vorden
komen. Verleden jaar trof men behalve deelne-
mers uit Doetinchem, Lochem, Zutphen, Zevenaar,
Zelhem en omliggende plaatsen, ook dierenvrien-
den uit het westen van het land. Van de Neder-
landse Samojedenclub (de poolhonden) kwamen
er 12, die met hun prachtige viervoeters een de-
monstratie met 5 honden in het tuig voor een skel-
ter gaven. Vooral waren er veel families, vader,
moeder en kinderen.

TRIMWANDELTOGHT

De tocht zal worden gehouden onder het motto:
,,Wandelen met uw hond, goed voor beiden".
Juist in deze tijd, waarbij zovelen worden getroffen
door hart- en vaatziekten is het hard nodig dat
m eneen „trim "-wandeltocht gaat maken en zich
ontspant. Men kan het trimmen of trotten mooi

Laatste rit
Zaterdagavond vond de 'laatste van een serie van
vijf oriënterfngsritten plaats die de buurtvereni-
ging Delden télkenjare organiseert en waarvoor
de eigenaar van café Het Zwaantje de heer Harm-
sen, een wisselbeker beschikbaar stelt.

De rit van zaterdagavond had een lengte van 40
kilometer en was uitgezet door de heer D. Becks.
De rit voerde de deelnemers door de omgeving van
Hackfort, Linde, Wilderiborch en Delden.

kombineren. Een unieke gelegenheid dus voor de
eigenaars van honden om met hun hele gezin er
een dag uit te trekken met hun viervoeters in de
prachtige omgeving van Vorden.

FRAAIE ROUTE

Er is dit jaar een fraaie route uitgezet met de be-
reidwillige medewerking van verschillende land-
goedeigenaren. Men heeft het zo uitgekiend dat nu
juist de onbekende bospaden en slingerende wan-
delweggetjes met veel mooie doorkijkjes en verge-
zichten in het parcours zijn opgenomen. Langs af-
wisselend natuurschoon zal er - ongeveer halver-
wege de route - een verplichte rust worden gehou-
den op een boerderij. De start is bij café Schoen-
aker in de Kranenburg, vanaf 11 uur kan men zich
hier opgeven tot 2 uur. De groepen zullen vanaf
11 uur beurtelings van start gaan.
Verleden jaar werd de wisselbeker als hoofdprijs
gewonnen door de heer H. B. Luimes uit Vorden
met zijn hond Quartel van de Roomberg (boxer).
De wisselbeker van de Vordense Hondenclub ging
naar de heer G. Schot te Lodhem.

Voorzitter Verkerk van de VHC vertelde ons dat
men bij de training nu volledig is overgegaan tot
de gehoorzaamheidsdressuur en geen politiehon-
dendressuur wordt gegeven. De hond moet een
weggeworpen voorwerp pakken en weer terug-
brengen bij zijn baas, vooruit 'kunnen lopen tot hij
,,af" hoort en op die plaats gaan liggen. Dat alles
•nog steeds opgewekt, want het is een sportief spel
waarvan zowel zijn baas als de hond zelf moeten
genieten. Dat kan alleen wanneer er een bijzondere
relatie bestaat tussen baas en hond en die baas zal
dat ook alleen van zijn hond gedaan kunnen krij-
gen wanneer hij oneindig geduld uitoefent en een
grote liefde 'koestert voor zijn hond.

Men hoopt dat op Hemelvaartsdag vele honden-
liefhebbers zullen deelnemen aan deze lustrum-
rally van de VHC.

Na afloop werden de prijzen uitgereikt door de
voorzitter van de buurtvereniging Delden de heer
M. H. Gotinik. De prijswinnaars waren:

1. H. Regëlink; 2. H. Broefegaarden; 3. B Rossel;
4. B. J. Berendsen; 5. M. Regélink; 6. A. Donken;
poedelprijs J. Verlaan. De wisselbeker werd defini-
tief eigendom van Bert Regeilïnk. A. Donken leg-
de beslag op de tweede plaats en M. Regélink op
de derde plaats.

Begin juni wordt de eerste rit van de nieuwe kom-
petitie verreden. De juiste datum wordt nog nader
bekend gemaakt.

Avondwandeling
De avondwandeling, diie door de buurtvereniging
Kranenburgs Belang zaterdagavond werd gehouden
is goed geslaagd. De belangstelling viel een beetje
tegen; 38 personen (10 groepen) deden mee.

Half acht startten de eerste groepen voor de tocht
die door prachtig natuurschoon voerde. De tocht
had een lengte van 10 km en zat vol verrassingen.
Zo moesten allerlei opdrachten worden uitgevoerd,
zoals aantal km raden, 'gelopen km schatten enz.
Voorz. Mombarg rei'kte om 11 uur de prijzen uut
dank brengend aan de deelnemers voor hun spor-
tieve prestatie.

De volgende groepen kregen een prijs:
1 Groep Toebes, Lichtenvoorde, 47 strafpnt.
2 Groep Heuveliinik met 55 strafpnt.
3 Groep Hartman, Vorden met 57 strafpnt.
4 Groep Wunderink, Vorden met 67 strafpnt.
5 Groep Huitioik met 68 strafpnt.
6 Groep Nijenhuis-Hartman met 92 strafpnt.
7 Groep O verbeek-Koers met 145 straf punten
8 Groep Nijenhuis Vorden met 160 strafpnt.
9 Groep Van Eykeren, Vorden met 205 strafpnt.
10 Groep Sessttnik, Vorden met 225 strafpnt.

Op 7 augustus zal de buurtvereniging Kranenburgs
Belang wederom een avondwandeling organiseren
in samenwerking met de plaatselijke VW.

Nutsfloralia
Het is weer mei en dat is het sein voor het Nuts-
floraliabestuur om weer in alktie te komen.
Voor de tentoonstelling in september die dit jaar
voor de 46e maal plaatsvindt, zijn de eerste stap-
pen het uitreiken van de stekplanten aan de school-
kinderen en volwassenen. Voor de kinderen wer-
den een blauwe ster van Bethlehem en een fuchsia
besteld en voor de volwasj^ien een dwerggeranium
fci een coleus. ^P
We hopen dat velen zich zullen opgeven zodat
we straks in september weer een zaal vol bloemen
hebben.

ledere vrijdag weekmarkt
Iedere dinsdagavond bridgen bij
hotel Bakker

15 mei Uitvoering Nutsblökfluit- en
melodicaclub

16 mei Interkerkelijke Jeugddienst in de
Hervormde kerk

19 mei Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
20 mei Voetzoektocht Vordense Honden

Club vanaf café Schoenaker te
Kranenburg

27 mei Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
29 mei Beatclüb Turn in zaal Schoenaker
5 juni Nationaal jeugdtoernooi volleybal-

ver. DASH achter gymnastieklok.
9 t.m. 12 juni Avondvierdaagse

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

Zaterdag voetba l
'Vorden'
In de kantine van de voetbalvereniging Vorden
vond dezer dagen een vergadering plaats die was
georganiseerd door de kommissie die het zaterdag-
voetbal bij Vorden gaat behartigen. Voor deze bij-
eenkomst bestond flinke belangstelling.

De kommissieleden hebben inmiddels de taken
verdeeld. Zo zal de heer J. de Gruyter de admini-
stratie voor zijn rekening nemen. De heren J. Pep-
pelman en W. Sloetjes 'zullen als leiders fungeren
terwijl de heer W. Berkelder de training zal gaan
verzorgen. De algehele leiding berust bij de heer
J. Lu'bbers.

Naar wij vernomen hebben, heeft de heer Lubbers
inmiddels weer bedankt.
Uitvoerig werd in de vergadering gesproken over
de training.

Op 24 mei tijdens de voorjaarsvergadering zal het
bestuur van Vorden de leden nader informeren
over deze nieuwe loot aan de voetbaltak.

Nut
Naar verluidt geeft de Nuts blokfluit- en melodi-
caclub een openbare les in het Nutsgebouw.
De datum is vastgesteld op zaterdag 15 mei terwijl
men van plan is om precies 19.00 uur te beginnen.

Frankering bij abonnement kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG 16 MEI

Hervormde kerk
10.00 uur ds. J. H. Jansen bediening H. Doop
tevens gezinsdienst. Onderwerp: Vragen staat vrij
19.00 uur Interkerkelijke Jeugddienst ds. Bosscha

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. J. H. Narwijn te Varsseveld
19.00 uur Interkerkelijke Jeugddienst in de Her-
vormde kerk, ds. M. J. C. Bosscha uit Hoogeveen

HEMELVAARTSDAG 20 MEI

Hervormde kerk
10.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
9.00 uur ds. H. Brinkman uit Rijssen

R.K. kerk dorp
Zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur
en 10.00 uur Hoogmis.

R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis). In de weck elke dag om 8.00 uur H.
Mis. 's Zaterdagsavonds om 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSD1ENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
10.00 uur zuster M. A. Stoop, tel. (05752) 1762.
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijkgebouw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de week daarna
A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van 14.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.
Het Elshof 7. Vorden (plan Boonk)

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feest-
dagen 's avonds en 's nachts kan men aan de apo-
theekdeur bellen met spoedrecepten.

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

Mejuffrouw H. M. Lenselink van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur te Hengelo Gld
Bekveld D 16, telefoon 05753-1216.
Donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden,
Het Elshof 7, telefoon 05752-1772

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, te-
lefoon 05752-1346 b.g.g. 05750-2931

BRAND MELDEN
De melding van brand kan geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
gehoor kan het politiebureau, telefoon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1332 ge-
beld worden

BURGERLIJKE.-
STAND

Geboren: Marco Bernardie, zoon van J. H. M.
Weg en E. H. Schepers; Peter, zoon van D.
Wentink en G. Drenth; Marcel, zoon van H. Flo-
rijn en H. J. Meijerink; Gerrit Jan, zoon van G.
W. Vruggink. en J. W. Bosman.

Ondertrouwd: H. Wolsheimer en J. W. Harmsen.

Gehuwd: A. J. J. Notten en E. Buunk; F. J. Ba-
ririk en G. T. G. Hummelink.

Overleden: Mina Jdhanna Wuestenenk, 18 jaar.



Ibers *
GEVRAAGD:

net winkelmeisje
SUPERMARKT •»<« «>ON

*presenteert : 5-DAAGSE WERKWEEK

Ilitde
SLAVINKEN

3 stuks 98
SCHENKEL

500 gram 258
SCHOUDERKARBONADE QQO

500 gram nu JlOO

RUNDERLAPPEN
500 gram 298

MALSE RIBLAPPEN
500 gram 398

HAAGSE LEVERWORST

ZURE ZULT

PALINGWORST

SNIJWORST

150 gram 59

150 gram 59

150 gram 89

150 gram 89

Zoete import wijn DONNA
ROSA 1,6 liter van 398 voor

Onze bekende TANNER SHERRY
van 450 voor 395

Div. soorten wijnen van
ADEL ROSSA van 415 voor

KARVAN CEVITAM
van 191 voor 169

Div. smaken GOUDZON J AM
van 85 voor 69

Grote tube 180 cc
MAYONAISE voor 98

Green Spot
LIMONADE

zonder prik

nu per fles

75

Classe Royal

BIER

krat a 24
flesjes voor

725

Maak zelf
uw ijs!
COLDY

IJSDESSERT
groot pak nu

139

3/4 literpot

LUYCKS
zilveruitjes

van 176 voor

159

Literblik

APPELMOES
79

Elk 2e blik

39

SUPERUNIE

ROODMERK KOFFIE
250 gram f 2,05 ELK TWEEDE PAK IS9

Bij f 15,00
boodschappen
l pak v Welzen

KOEKJES
a 5BO gram

voor

Heerlijke

KOKOS-

KRANSEN
4

8 stuks voor

79

Heerlijk

koekje

Bokkepootjes

) per pak
van 105 voor

. 85

Heerlijke
zachte

VRUCHTEN-
SCHIJFJES

pak van 98 v.

89

3 rol

SMARIUS

BESCHUIT

van 119 voor

99

UNOX

NASI OF BAMI

van 215 voor

169
ROYAL CROWN

COLA
HELE LITER VAN 76 VOOR

Div. smaken

Knorr

SOEPEN

3 zakjes voor

129

Dessert

Instant

PUDDING

4 pakjes voor

99

van Koopmans

FRISO

BAKMEEL

pak van 74 v.

59

Heerlijke

KERSEN-

BONBONS

150 gram

109

2 x 200 gram

ZOUTE

STICKS

voor

85

ett
FIJNE HANDSINAASAPPELEN 10 voor 189

GOLDEN DELICIOUS V/2 kg 149

KR l EL A AR D APPEL EN
(gratis geschrapt) l kg 98

BLANKE CHAMPIGNONS 200 gram 109

CITROENEN 4 stuks voor 49

PANKLARE ANDIJVIE 500 gram 69

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

2 zakjes LASSO DROP
van 110 voor 89

2 x 500 gram MACARONI
van 118 voor 99

4 in een CLOSETPAPIER 85
Pak a 75 stuks SERVETTEN

nu voor 89
Grote zak ZIG-ZAG WATTEN

voor 79
Dido ALUMINIUMFOLIE

van 325 voor 225
Div. kleuren Erdal
SCHOENCREME 3 doosjes 99

45
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Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij ken-
nis van de geboorte van
onze zoon

Gerrit Jan
Wij noemen hem

OERBEN
G. W. Vruggink
J. W. Vruggink-

Bosman
Vorden, 7 mei 1971
„Stroetman" Hamminkw. 9

Voor de zeer grote1 belang-
stelling, felicitaties, bloe-
men en geschenken, die wij
bij ons 40-jarig huwelijk
mochten ontvangen, betui-
gen wij langs deze weg onze
hartelijke dank.

G. J. Klein Selle
E. C. Klein Selle-

Romville
Vorden, mei 1971
Staringstraat 6

Voor de vele blijken van be-
langstelling, bloemen en
cadeaus, betuigen wij onze
hartelijke dank.

J. B. v. d. Logt
J. W. M. v. d. Logt-

Eykelkamp
Vorden, mei 1971
B. v. Hackfortweg 38

Voor de blijken van mede-
leven, ons betoond na het
overlijden van onze lieve
man, vader en grootvader

JOHAN BOERSTOEL
betuigen wij onze hartelijke
dank.

Uit aller naam:
M. A. H. Boerstoel-

Nieuwenhuis
Vorden, mei 1971
Insulindelaan 7

Interkerkelijke
Jeugddienst

Zondag 16 mei
aanvang 19.00 uur

Voorganger ds. Bosscha

Betonramen
betonroosters
betonrooster-

balken
Nu goedkoper dan ooit.

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752 - 1486

Interkerkelijke
Jeugddienst

Zondag 16 mei
aanvang 19.00 uur

Voorganger ds. Bosscha

Wapen- en sporthandel

Martens
ttedr doeltreffend!

Kunststof
keuken
2 m lang

kompleet met roestvrij-
stalen blad

slechts ƒ 360,—

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. 1486 - Vorden

Te koop: Meisjesfiets 8 tot
12 jaar en 3-pits butagas-
stel met fles en judopak.
H. Radstake, Overweg 5
Vorden

Te koop: een eikenhouten
kabinet. Te bevragen bur.
Contact

Gevraagd: Hulp voor l dag
of 2 morgens per week.
Inlichtingen bureau Contact

l DINI WUESTENENK

JAN OOSTERINK
en

!

hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorge-
nomen huwelijk, waarvan de voltrekking
zal plaatsvinden op vrijdag 21 mei a.s.
om 13.30 uur ten gemeentehuize te Vor-
den.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in
de Hervormde Ikerk te Vorden door de
wel eerwaarde heer ds. }. H. Jansen.

Vorden, mei 1971
Almenseweg 59 - Het Hoge 33

Toekomstig adres: Het Gu'lik 15, Vorden

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
17.30 uur in café-restaurant ,/t "Wapen
van Vorden" (F. P. Smit) te Vorden.

Op zaterdag 15 mei hopen wij met onze
ouders hun 25-jarig huwelijk «te her-
denken.

G. J. HOPS
en
H G. HOFS-BRUMMELMAN
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Zutphenseweg - Vorden ^

Interkerkelijke
Jeugddienst

Zondag 16 mei
aanvang 19.00 uur

Voorganger ds. Bosscha

Hun dankbare kinderen, l £

Vorden, mei 1971
Zutphenseweg 70

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in
café-restaurant ,/t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) te Vorden.

xw^^

Op zonda'g 16 mei a.s. hopen wij met
onze kinderen ons 25-jarig huwelijk te
herdenken.

G. /. HARMSEN
en
B. W. HARMSEN-WESSELINK

Gelegenheid tot feliciteren op woensdag
19 ntei van 15.30 tot 16.30 uur in hotel
Langeler te Hengelo G.

Hengelo G, mei 1971
,,Esselenbroek" E 48

G. ƒ. WOLTERS
en
G. WOLTERS-HOFMAN < >

hopen op maandag 17 mei a.s. hun 25- |[
jarig huwelijk te herdenken.

Vorden, mei 1971
Zutpihenseweg 14

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot
17.30 uur in café-restaurant ,/t Wapen
van Vorden" (F. P. Smit) te Vorden. ^

Op 19 mei a.s. hopen onze 'geliefde ou-
ders en grootouders

W. MULLINK

C. M. MULLINK-WIGGERS

hun 40-jarig huwelijk te herdenken.

Dat ze nog lang gespaard mogen blijven
is de wens van hun dankbare kinderen
en kleinkinderen.

Vorden, mei 1971
Ganzensteeg 7

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in zaal
Schoenaker te Kranenburg Vorden.

MMKttlttT^JYÜT Ï̂ÜYV!
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Op zondag 9 mei werd door een tragisch on-
geluk uit ons midden weggerukt onze zeer-
gewaardeerde medewerkster en kollega.

MINY WUESTENENK

in de leeftijd van 18 jaar.

In haar in onze ogen zo korte leven heeft zij
zowel voor onze bejaarden als voor haar kol-
lega's veel betekend. Moge God haar fa-
milie, haar vrienden en vriendinnen troost
en sterkte geven in dit smartelijk verlies.

Fam. R. Ottens
Medewerksters en medewerkers
verpleeglinr. Huize „Het Enzerinck"
Vorden

Heden werd door een noodlottig ongeval uit
onze familiekring weggenomen, onze lieve
nlicht

MINY WUESTENENK
in de leeftijd van 18 jaar.

Uit aller 'naam:
Nichtjes en Neefjes

Vorden, 9 mei 1971

Inplaats van kaarten

Wederom werden wij zwaar getroffen door
het overlijden tengevolge van een noodlottig
ongeval, van onze zo innig geliefde dochter,
zuster, kleindochter en verloofde

MINY WUESTENENK

op de nog zo jeugdige leeftijd van 18 jaar.

Diep betreurd door ons allen

M. J. Wuestenenk
L. G. Wuestenenk-Harmsen
Hen'k, Bef en Oma
Henk Visschers

Vorden, 9 mei 1971
,/t Hoetink" Strodijk 9

De rouwdienst wondt igehouden op donder-
dag 13 mei om 12.00 uur in de Hervormde
kerk te Vorden, waarna de teraardebestelling
zal plaatsvinden om 13.00 uur op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

Nadien is er gelegenheid tot condoleren in
de zaal van hotel Bakker te Vorden.

De overledene is opgebaard in de auila van
verpleeginrichting Villa Nuova, Zutphense-
weg 83 te Vorden. Bezoek van 15.00 tot
16.00 uur.

Heden nam de Heer na een droevig ongeval
van mij weg, mijn innig gelief de verloofde

MINY WUESTENENK

Rust zacht lieve Miny

Henk Visschers

Rietgerweg 3, Warnsveld

Heden werd op jeugdige leeftijd, als gevolg
van een noodlottig ongeval, uit onze familie-
kring weggenomen, onze lieve nicht

MINY WUESTENENK

Uit aller naam:

Fam. Harmsen-Stenderink

Hengelo Gld., 9 mei 1971

Plotseling is door een noodlottig ongeval uit
onze familiekring weggenomen

MINY WUESTENENK

op de nog zo jeugdige leeftijd van 18 jaar.

Rust zacht lieve Miny

Fam. Van Ark-Kluvers

Vorden, 9 mei 1971
Zutp'henseweg 53

Wederom werd plotseling uit onze familie-
kring weggenomen, na een noodlottig
ongeval

MINY WUESTENENK

op de nog zo jeugdige leeftijd van 18 jaar.

Rust zacht Miny.

Uit aller naam:
Fam. G. Wuestenenk

Vorden, 9 mei 1971

Heden mam de Heer van ons weg, na een
droevig omgeval, op de nog zo'n jeugdige leef-
tijd van 18 jaar

MINY WUESTENENK

Fam. L. H. Visschers

Warnsveld, mei 1971
Rietgerweg 3

Door een tragisch ongeluk werd van ons
weggenomen onze lieve zuster

MINY WUESTENENK

in de leeftijd van 18 jaar.

Wij zullen haar liefderijke verzorging allen
ten zeerste missen.

Bewoners verpleeginrichting
Huize „Het Enzerinck"
afdeling „Villa Nuova" en
„Klein Enzerinck", Vorden

Inplaats van kaarten

Heden nam de H ere tot zïch, onze geliefde
dochter, zuster, schoonzuster en tante

JOH ANNA HENDRIKA MAALDERINK

in de leeftijd van 48 jaar.

Uit aller naam:

Wed. D. Maalderink-Hesselink

Vorden, 10 mei 1971
Zutpihenseweg 74

De teraardebestelling zal plaatsvinden op vrij-
dag 14 mei om 13.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden. Nadien is er gelegen-
heid tot condoleren in zaal Bakker te Vorden.

De overledene is opgebaard in de aula van
'De Wehme', Nieuwstad, Vorden.
Bezoekuur: 16.30-17.30 uur.

juweel
kleurvogel

wat een verf!
wat een kleurl

*
Doe-het-zelf service

UITERWEERD
Ruurloseweg 35

Vorden - Telefoon 1523

Elk 3e tablet chocolade GRATIS !

200 gram PARISER WORST van 138 voor 103
HAANTJE a 900 gram 289
l pak Spar-THEBBUILTJES voor 79
Spar ONTBIJTKOEK voor 89
l bus Proset HAARLAK voor 398

FLES TWEEDRANK GRATIS
bij l fles f rambozen-bessenwijn van f 3,95

2 kilo GOLDEN DELICIOUS voor
l O SINAASAPPELS
l pak SPAR-THEE

198
voor 198

voor 75

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ'DÉ SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

KAMPEREN
Camping-Gaz voor
verlichting, verwarming en koken

Mepal kampeerservies
ook in Carnabij kleuren

Tafels, stoelen, vouwbedden

Strand- en windschermen

Rubber luchtbedden topmerken
SEMPERIT enPALMA

Lichtgewicht slaapzakken met
acryl, terlenka en donsonyl
vulling, nieuwe dessins

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Een 'tip' voor de jeugd
Een huwelijksuitzet kost veel
geld !

Begin er tijdig voor te

sparen
RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Telefoon 05752-1888 - Ruurloseweg 21 - Vorden
Telefoon 05754-514 - Dorpsstraat 9 . Wichmond



NEDAP
Toelever i ngslndustr Ie
Productieontwikkeling en fabricage van

•
e/ecfrofecfin/sche en fijnmechanische apparatuur.

In onze vestiging in HENGELO GLD hebben wij de beschikking gekregen over een
ruimte, die ingericht is als montage-atelier.

Er zijn nog ,,open" plaatsen voor NIET technisch geschoolde medewerkers (sters)

(H E D AP)

die mannenlonen willen verdienen.
kunnen dit atelier ook bezetten.

Uit welke branche U ook komt, durf de stap te zetten, het werk is beslist NIET
moeilijk.

Voorwaarden voor goede verdiensten zijn:

— HANDIGHEID EN NAUWKEURIGHEID
DE WIL OM TE WERKEN

Gaarne willen wij u de gelegenheid geven meer te weten te komen over de moge-
lijkheden, die er in ons bedrijf voor u zijn zoals: de verdiensten, de sociale voor-
waarden en de werksfeer.

•;;
Komt gerust vrijblijvend even praten of bel even onder nr. 05753-1900 of 05440-2163
om een afspraak e.v. bij u thuis.

U kunt ook 's avonds terecht bij onze personeelschef, telefonisch te bereiken onder
n r. 05440-2285.

N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek NEDAP
POSTBUS 6 - GROENLO OUDE WINTERSWIJKSEWEG 7

ACKERMAN &
SACHTLEVEN N.V,VIVO

Oostzeestraait 2, Zutpihen

Bij onze 'groothandel in levensmiddelen is plaats voor

vrachtwagenchauffeurs
en magazijnbedienden

Sollicitaties 'gaarne schriftelijk of mondeling

aan ons kantoor (tel. 05750-7251, toestel 17).

ttentie . . .
Vanaf heden xijn wy op

zaterdag
open tot 5 uur
voor bromfiets- en ry-
wielreparaties;

op maandag
gesloten

Vakantie Van
12 tot 28 juni

in de vakantie worden
wel kleine reparaties
verricht doch het duurt
iets langer.

RIJWJELBEDRIJF

TRAGTER
Zutphenseweg

Last van de zon?

De originele
zonwering
is

rustig
•wonen met

-—o

LUXAFLEX
Uw dealer
voor Vorden:

Betontegels
30 K 30 cm grfls 0,55
40 x 60 cm grijs 2,80
50 X 50 cm grijs 2,80
40 x 60 cm rood 3,25
50 x 50 cm rood 3,25

Gewassen
grinttegels

50 x 50 cm 3,95 p. stuk

Alles
uit voorraad leverbaar

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752 - 1486

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Speciaal adres:
Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lag
prijzen

G. Weiden Kranenbarg

"STA-PREST"
Nuovo Levi's

Een luchtige, ongedwongen zittende,
soepele broek met de jeans-snit.
Een linnen weefsel met een mes-
scherpe vouw.

Strijken overbodig, wassen en op de
lijn hangen, dat is alles.
Een ideale lente- en zomerdracht in
polyester-katoen.

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Vitrage
met de,

Gouden Draad

ADO
vitrage

het vjy'tekaartje
van uw woning!
Wacht daarom niet langer
en kie^ut één van die prachtige
ADO-SIsins.

ADO vitrage
maakt uw dromen

tot werkelijkheid!

WONINGINRICHTING

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

GEVRAAGD:

HUISHOUDELIJKE
HULP

in het gezinsvervangend tehuis

„De Zon"
Zutphenseweg 24 te Vorden.

Werktijden in overleg te regelen.

Aanmelden bij het hoofd van het instituut

INKUILW'AGENS MET

VERSPREID-
APPARAAT

± 2 man minder nodig, ook voor
mais inkuülen onmisbaar!

Snel en prima werk!

Beleefd aanbevelend,

B. Seesink
Het Hoge 7 „ Vorden, tel. 1572

Nog zo'n

SPECIALE AANBIEDING
uit ons sortiment

tuingereedschappen

Tuingarnituur
roestvrijstaal, handig voor kleine
karweitjes in de tuin.
Gemakkelijk in de hand liggende
handvaten.

Van ƒ 11,95 voor

ƒ7,95

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Nuts Blokfluit-
en Melodica Club

Openbare
les
OP ZATERDAG 15 MEI

IN HET NUTSGEBOUW

Aanvang 7 uur precies !

Marmoplast
UITERWEERD

Ladders
UITERWEERD

Kurust
UITERWEERD

Traktor-
verven

UITERWEERD

Witkalk
UITERWEERD

ALUMINIUM JALOEZIëN

5 en 3]/2 cm breed

Gediplomeerd meesterschilder
Nat. Schildersschool
Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

Wegens familie-omstandigheden is onze

winkel donderdag 13 mei na 10.30 uur

gesloten
KLUVERS'
VOEDER- EN VISSPORT
Vorden Zutphenseweg 53 tel. 05752-1318

„KATHOLIEKE STICHTING
ST. ANTONIUSSCHOLEN
KRANENBURG-VORDEN"

Opgave van
nieuwe leerlingen

voor de LAGERE SCHOOL
op dinsdag 18 mei a.s. tussen 19
en 20 uur in de lagere school in
de Kranenburg of telefonisch on-
der no. 6652;

voor de KLEUTERSCHOOL
eveneens op dinsdag 18 mei a.s.
na schooltijd te ca 16 uur aan de
kleuterschool.

De kinderen moeten voor l oktober a.s. om
tot de school te worden toegelaten tesp. 6 en
4 jaar oud zijn.
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Verbetering
Baakse Beek
De verbetering van de Veengoot en de Baakse
Beek, hoofdbeken in het waterschap van de Baak-
se Beek, is zijn voltooiing 'genaderd. Alleen het
stuk Veengoot van 'Harreveld naar de grens van
de ruilverkaveling moet nog in ruilverkavelingsver-
band worden uitgevoerd. De aanbestedng van dit
werk heeft onlangs plaatsgevonden.

Sinds 1966 is een kleine 50 kilometer hoofdbeek
- waaronder een groot 'gedeelte lm 'het Linde, Del-
den en Onstein - verbeterd, waarvan de ene (helft
door het waterschap en de andere helft in ruilver-
Icavelingsverband. 'De totale kosten van dit kapi-
taalswerfc belopen rondom de tien miljoen 'gulden.
Al met al voldoende reden voor 'het "waterschap
om op donderdag 13 m d het voltallige kollege en
diverse andere belanghebbenden een busrit te la-
ten maken langs de verbeterde hoofdbeken. Men
is geneigd de voltooiing van het hoofdbekenplan
als de meest ingrijpende verbetering sinds de op-
richting van het waterschap in 1919 te zien. Dit
vertelde de heer Van Halst, hoofd van de tech-
nische dienst die ons er op -wees dat de eerste wer-
ken voor de aangelanden waarschijnlijk nog ingrij-
pender waren.

WOEST GEBIED

Er was in de beginjaren van het waterschap nogal
oppositie tegen de heffing van 'de lasten. Hoewél
het eerste verbeteringswerk dan odk zuinig op po-
ten werd gezet, waren de financiële konsekwenties
ervan niettemin ingrijpend. Het noodzakelijk ge-
achte af voercoëfficiënt van 0,7 liter water per se-
konde en per ha werd afgeknibbeld tot een halve

liter. Dit 'kwam neer op een afvoerkapaciteit van
4,5 mm neerslag per etmaal.
Een kwart. van het watersöhapsgebied was in die
eerste jaren nog woest gebied. Dit woeste gebied
fungeerde min of meer als een spons voor de ont-
gonnen grond. Naarmate de «grondverbetering vor-
derde werd deze spons kleiner. Bovendien werd
veel aan de detailverbetering gedaan.

Tengevolge van deze faktoren bleek de afvoerka-
paciteit te weinig, met alle risiko's van overstro-
mingen. Naarmate de detailontwatering uitgebrei-
dere vormen aannam werden de hoofdbeken meer
overbelast en deden zich in de omgeving daarvan
de eerste overstromingen voor. In de vijftiger jaren
kwam men tot de konklusie dat dit niet langer zo
voort kon gaan. In 1955 vroeg men ruilverkaveling
aan voor het gehele 'gebied, om in dat verband de
verbetering van de hoofdbeken ter hand te nemen.

In de vijftiger jaren kende men nog niet zulke
grote ruilverkavelingen. Uit het waterschapsgebied
werden bepaalde eenheden gelicht die het drin-
gendst aan verbetering toe waren. Dit waren
Warnsveld en Zieuwent-Harreveld. Uiteindelijk
werd in de ruilverkaveling Warnsveld het eerst
met de verbetering van de hoofdbeken begonnen.

Over een paar jaar, aldus het hoofd van de tech-
nische dienst, zal de ontwatering van ongeveer het
halve waterschapsgebied optimaal zijn verbeterd.
De oppositie tegen de waterschapslasten is sinds
1919 nog niet helemaal verstomd maar toch aan-
merkelijk geluwd. Een gezegde luidt dat wie de
lusten van iets geniet de lasten moet kunnen dra-
gen. Die lasten zijn sinds 1919 omhoog gegaan met
de lusten van de verbeteringen. De eerste aansla-
gen varieerden van 66 cent per hektare tot ƒ 5,94
per hektare. Ze lopen nu uiteen van ƒ 14,30 tot
ƒ 71,50 per hektare.

GORDIJNSTOFFEN en TAPIJTEN Uw woninginrichter staat er voor in!

• fORTRIEUIW
Voetbal

Vorden-Markelo
Doordat de GVB de wedstrijd Vorden—Markelo
pas ter elfder ure inlastte waren er zondagmiddag
weinig toeschouwers aanwezig om deze laatste
kompetitiewedstrijd van de geel-zwarten gade te
slaan. Het was duidelijk dat beide ploegen zich
niet meer wensten in te spannen dan strikt nood-
zakelijk was, want zowel Vorden als Markelo
hebben het eersteklasserschap voor tenminste één
jaar geprolongeerd.

Vorden speelde het eerste 'kwartier met slechts
10 man. Dit nam evenwel niet weg dat de thuis-
club al direkt een l—O voorsprong nam. Vanaf de
aftrap lanceerde aanvoerder Hendriksen de snel
sprintende Bertus Nijenhüis die, zonder dat er één
der Markelo-spelers de bal al had aangeraakt, par-
does raak schoot. Vijf minuten later gleed de Vor-
dense rechtsback Bloemendaal uit hetgeen de Mar-
kelo linksbuiten in staat stelde er l—l van te ma-
ken. Bij Vorden kwam toen Vreeman de ploeg
kompletteren. Na 20 minuten spelen gaf rechtsbui-
ten Hengeveld een hoge voorzet de bal werd door
de Markelo-keeper losgelaten waarna de attente
Nijenhüis de stand op 2—l kon brengen. Tot aan
de rust golfde het spel hierna op en neer zonder
dat één der voorhoedes echt gevaarlijk werd.

In de tweede helft was bij Vorden Vreeman ver-
vangen door Gerard Meyer. De thuisclub was in
de tweede helft de betere ploeg zonder tot hoog-
staand spel te 'komen. Na een kwartier gelukte het
Buunk bij een schermutseling voor het Markelo-
doel de bal in te schieten 3—1. Markelo kwam na
deze treffer opzetten doch de Vordense defensie
kon het wel klaren. Halverwege de tweede helft
werd een doorgebroken Markelo-speler door Buunk
binnen de beruchte lijnen ten val gebracht. De te-
recht toegekende penalty werd echter fraai door
doelman Wentink gestopt. Hierna geloofden bei-
de ploegen het wel en freewheelde men rustig
naar het eind signaal.

Veteranen
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan speelde
een veteranenelftal van Socii uit Wichmond zon-
dagmiddag een vriendschappelijke wedstrijd tegen
een el f lat van Vorden.

Voor de rust was het een gelijkopgaande wedstrijd
waarbij de beide doelverdediger'S Groot Jebbink bij
Vorden en Peinen bij Socii zich onderscheidden.
Halverwege de eerste helft nam de thuisclub de
leiding toen de Vordense defensie verzuimde tijdig
in te grijpen. Bij de rust was de stand nog steeds
1—0.

In de tweede helft was Vorden duidelijk de betere
ploeg. Al na vijf minuten werd het l—l toen Nij-

enhüis zodanig op de huid w^l gezeten door Par-
dijs dat hij de bal in eigen d^P schoot. Vijf minu-
ten later werd het l—2 toen Schouten van grote
afstand de roos trof. Toen Rothman even later de
stand op l—3 bracht leek het pleit beslecht. De
thuisclub wenste zich evenwle niet bij een neder-
laag neer te leggen en daar .gorden het in de res-
terende minuten wel geloof^Jwerd de eindstand
toch nog gelijk 3—3.

Dammen

Finale dammen
De Vordense damclüb DVC heeft een prachtige
prestatie geleverd door in Doetinchem de finale te-
gen het sterke ADC l uit Aalten met 5—3 te win-
nen. Deze ontmoeting werd gespeeld in zaal Koek
te Doetinchem. In totaal namen aan dit toernooi
15 teams uit distrikt oost deel.

Aan bord één kwamen uit Bennie Smeenk namens
Vorden en de heer Ter Mébel uit Aalten. Beide
heren speelden via een onregelmatige opening een
partij met aan weerszijden grotendeels het accent
op de vleugels. In het eindspel kwam Ter Mebel
licht in het voordeel maar dankzij korrekt spel be-
reikte Smeenk remise. Een goede prestatie van
Smeenk tegen een sterke positiespeler.

De partij tussen Wiersma en Onnink speelde zich
vanaf het begin af aan af op het centrum met ge-
sloten spel. Toen Onnink een doorbraak wist te
forceren naar dam, offerde Wiersma een schijf om
zodoende tevens een doorbraak te krijgen. De ma-
teriële achterstand van één schijf wreekte zich ech-
ter in het eindspel dat door Onnink sterk werd
gespeeld en gewonnen werd.

Nijenhüis en Okken speelden eveneens een cen-
trumpartij met aanvankelijk een gelijkopgaand spel.
Bij een stand van 13 om 13 behaalde Nijenhuïs
echter zodanig positioneel voordeel dat Okken een
schijf moest offeren, waarna het eindspel door Nij-
enhüis vlot werd gewonnen, mede misschien door
de hevige tijdnood van Okken.

Oukes speelde tegen Vrieze weer eens het beroem-
de „zetje van Lochtenberg". iDe tegenstander vloog
erin en had de keus tussen een schijf achterstand
of dam laten halen, welke dan voorlopig wel goed
opgesloten zit. Vrieze koos voor het laatste. Naar-
mate het spel vorderde en er schijven van het 'bord
verdwenen, werd het duidelijk dat Vrieze dit niet
kon houden. Een duidelijke overwinning van Ou-
kes.

Na afloop werd het winnende viertal gelukgewenst
door de voorzitter van het distrikt oost, de heer
J. F. Geerken uit Vorden, die de winnaars tevens
bloemen aanbood en er in zijn toespraak op wees
dat een dergelijk toernooi zeker voor herhaling vat-
baar is, hetgeen zeker de spelers van DCV be-
aamden. 'De gewonnen prijzen, zijnde een wissel-
beker en een wedstrijdklok als vaste prijs, worden
uitgereikt op de aanstaande ledenvergadering van
distrikt oost.

Tournooi in
Medler
De touwtrekverening'ing Medler (één van de oud-
ste) organiseerde nabij haar klubhuis een tounnooi,
waarvoor grote belangstelling bestond. De regen
deed hieraan geen afbreuk, mede doordat de orga-
nisatie perfekt was.
De bondsarbiters Brocker uut Barchem, Bllenkannp
uit Hengelo en Kranenbarg uit Borculo konden dan
ook op vlotte wijze jureren.

In de catdhklasse (dit jaar voor het eerst) bleek:
Noordijk niet zo goed in vorm.
De uitslagen waren hier:
l Buurse en EHTC 15 pnt, 2 Holten 12 p, 3 Bek-
veld 10 p, 4 Noordijk 8 p, 5 Houvast 2 punten en
6 Medler met l punt.
Evenals op het 1ste tournooi in Holten haalde Bek-
veld het krasse staaltje uit om ongeslagen uit de
strijd te komen in de A-klasse van 640 kg.
De uitslagen waren hier:
l Bekveld 12 p, 2 Medler 9 p, 3 Neede 6 p, 4 Vals-
wijk 3 p, 5 EHTC O punten.
Zieuwent werd winnaar in poule B.

De uitslagen waren hier:
l Zieuwent 9 punten, 2 Holten 6 punten,
3 Enter met 3 punten.
Heure in de C-klasse kreeg alleen felle tegenstand
van DVO uit Hengelo.
De uitslagen waren hier:
l Heure met 7 punten, 2 Buurse met 6 punten,
3 DVO uit Hengelo met 5 punten.
In de D-klasse kwam Medler ongeschonden uit de
strijd met 9 punten.
De uitslagen waren hier:
l Medler 2 met 9 punten; 2 Delden met 6 punten;
3 Thor uit Doesburg met 3 pnt.
Bij de jeugd was Noordijk in uitstekende vorm en
versloeg alle tegenstanders..
De uitslagen waren hier:
l Noordijk met 12 pnt, 2 Zieuwent met 9 punten.
3 Holten met 6 pnt, 4 Buurse met 3 punten.

Na 2 tournooien <is de stand in de bondskomp.:
Catchklase: l EHTC 28 pt, 2 Buurse 27 p, 3 Noor-
dijk 25 p, 4 Bekveld 22 p, 5 Holten 18 p, 6 Hou-
vast met 4 p, 6 Medler met 2 p.
640 kg klasse A: l Bekveld 24 p, 2 Medler 18 pnt,
3 Neede 12 p, 4 Velswijk 6 pnt, 5 EHTC O pnt.
Poule B: l Zieuwent 17 p, 2 Holten 13 p, 3 Enter
6 p en 4 KTC uit Klarenbeek met O pnt.
Poule C: l Heure 16 p, 2 Buurse en DVO beide
met 10 p, 4 EHTC met O aunten.
Poule D: l Medler 18 p.^Delden 12 p,
3 Thor met 6 p. en 4 Enter 2 met O punten.
Jeugdlklasse: l Noordijk 27 p, 2 Zieuwent 24 p,
3 Holten 15 p, 4 Buurse 3 p, 5 KTC met O punten.

Ter bestrijding der onkosten werd een verloting ge-
houden welke zeer goed ^^fcgde.
De eerstvolgende wedstrijcBi worden gehouden op
31 mei en worden 'georganiseerd door Noordijk te
Neede. Ook dit wordt een bondstournooi.
Op zondag 23 mei zal Warken te Warnsveld nabij
De Boggelaar 'het 2e bondstournooi organiseren.

Auto uit bocht
Vrijdagavond was er een gekompliceerd ongeval bij
de Wientjesvoort in de S-bocht. Om 10 uur reed
een Audi bestuurd door O. uit Deventer met grote
snelheid door de bocht. Hij verloor de macht over
het stuur en botste tegen een PGEM lichtmast, die
afknapte.
De inzittenden kozen het hazenpad. De inmiddels
gewaarschuwde politie kon hen echter te Ruurlo in
arrest nemen.
De botsing met de lichtmast veroorzaakte ook nog
dat de stroom uitviel, zodat ijlings door monteurs
een noodvoorziening moest worden getroffen.

Nieuws van
de kerken

INTERKERKELIJKE JEUGDDIENST

Zondag 16 mei wordt er in de Hervormde kerk te
Vorden weer een Interkerkelijke Jeugddienst ge-
houden om 19.00 uur. Voorganger zal zijn ds. Bos-
scha uit Hoogeveen. Verder zullen aan deze dienst
meewerken de heer J. de Vries als solist en de troim-
petist de heer A. Schouten. Thema is „Jezus met
vakantie". Deze dienst is niet alleen bestemd voor
de jeugd maar ook voor de ouderen.

Afscheid
Tijdens een feestelijk gehouden vergadering van
het Komité Bloedplasma in zaal Eskes werd af-
scheid genomen van zijn voorzitter de heer H.
Folmer. Voor deze gelegenheid waren ook de
dames uitgenodigd.
De nieuwe voorzitter, de heer W. ter Haar, 'heette
allen hartelijk welkom, waarna deze, na het afhan-
delen van enige zakelijke onderwerpen, het woord
tot de scheidende voorzitter richtte.

Spreker prees het werk dat de scheidende voorzit-
ter gedurende 13 jaar voor het Ned. Roode Kruis
heeft gedaan. Om in dit werk goede resultaten te
boeken is een goede organisatie in eerste instantie
vereist. U was, aldus spreker, de grote organisator
waardoor alles op rolletjes liep. De resultaten lie-
gen er niet om. Een stijging sinds 1958 met 100
procent van de opbrengst van de Roode Kruiskol-

lekte. Een jaarlijkse opkomst van ca 61 procent van
de geregistreerde donors, waardoor tot heden ruim
3000 halve liters bloed werden verzameld.
Spreker bood de heer Folmer voor zijn verdiensten
een fraaie doos sigaren aan, terwijl mevrouw Fol-
mer bloemen ontving.

In zijn dankwoord dankte de heer Folmer het Ko-
mité voor de loyale medewerking in de afgelopen
jaren en wenste het voor de toekomst het aller-
beste toe.
Na het officiële gedeelte bleef men nog geruime
tijd gezellig bijeen.

Dropping
De afdeling Vorden van Jong Gelre organiseerde
een dropping waarvoor de belangstelling wat te-
genviel. De deelnemers werden gedropt in Harre-
veld en moesten naar een bepaald punt in deze
plaats.
De groep van de heer G. Klein Geltink behaalde
met O strafpunten de eerste prijs; de groep G. Bar-
geman werd tweede en de groep R. Pelgrum werd
derde. Namens de organisatoren reikte de heer
B. Harmsen de prijzen uit.

Ratti-Halle
Ratti heeft jl. zondag in Halle een mooi sukses
geboekt door de thuisclub met 2—3 te verslaan.
Het was de op een na laatste kompetitiewedstrijd
voor de groen-witten.
Met de rust was de stand l—1. Jan Schoenaker
bracht Ratti met een gaaf doelpunt vanuit een
vrije trap aan de leiding, waarna Halle's rechts-
buiten de gelijkmaker achter doelman Huitink in
het net deponeerde l—1.
In de tweede helft scoorde de reohtsbuiten van
Halle op fraaie wijze 2—1. Een kwartier voor het
einde bezorgde J. Vreeman met twee doelpunten
zijn club de overwinning 2—3.

Voetbalprogramma
Het voetbalprogramma voor de v.v. Vorden luidt
voor het a.s. weekend als volgt:
In de tweede ronde om de GVB-bëker speelt Vor-
den l thuis tegen ZVV uit Apeldoorn. Vorden 3
speelt uit tegen EGVV 1. Voor de kompetitie
speelt Vorden 5 in de Keyeriburg tegen de Boys 3.

Het voetbalprogramma van de s.v. Ratti luidt
voor het a.s. weekend:
Zaterdag: Ratti 2—AZSV 5.
Zondag: Ratti l—Boskamp l (Olst); Sp. Meddo
l—Ratti 2.

Onderlinge damkompetitie
Voor de onderlinge damkompetitie van DCV wer-
den de volgende wedstrijden gespeeld:
L. de Jong—R. Martens 0—2; J. Addink—T. de
Jonge 2—0; B. Addink—W. Verkerk 0—2; A.
Bargeman—H. Grotenhuis O—2; F. Hamond—J.
Geerken O—2; T. Harmsma—R. Bargeman 2—0;
H. Grotenhuis—J. Bolink 2—0; W. Eskes—A.
Bargeman O—2; L. de Jonge—T. de Jonge 2—0;
J. Masselink—J. Addink 2—0; W. Schuurman—
R. Martens l—1.

W Geerken—W. Verkerk 2—0; B. Addink—J.
Boudri 0—2; B. Korenblik—B. Klein Brinke 0—2;
T. Harmsma—H. Eskes 2—0; L. de Jonge—R.
Bargeman 0—2; B. Korenblik—W. Eskes 0—2;
R. Bargeman—J. Boudri 0—2; J. Addink—B. Klein
Brinke O—2; A. Bargeman—R. Martens O—2; T.
de Jonge—B. Addink 0—2; W. Geerken—J. Bou-
dri 2—0; H. Grotenhuis—J. Geerken 2—0; T. de
Jonge—R. Martens O—2; W. Schuurman—W.
Verkerk 2—0; J. Meys—F. Hamond 0—2; L. de
Jonge—A. Bargeman O—2; B. Addink—J. Mas-
selink 0—2.

Adidas-,,Rekord"
wit met groene banden,ca. 26,90
Adidas-,,Favorit" - (Gym)
vanaf maat 28. ca. v.a.18,5O

jdÊ

adidas
Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Z/utphenseweg - Vorden



Waterpolo

Heren
Die ploegen die dit jaar in de vierde klas KNZB
zijn ingedeeld bij Piran'ha uit Enschede kunnen
eventuele aspiraties voor de bovenste plaats wel
op hu-n buik schrijven. 'Het team van de TH uit
Enschede is nl. voor de vierde klas veel te sterk
en wordt ieder seizoen kampioen. Wanneer dan
echter de promotiewedstrijden voor een plaats in
de derde klas KNZB worden gespeeld dan 'heb-
ben de spelers van de TH meestal al vakantie zo-
dat men dan amper een zevental op de been kan
brengen. Het gevolg is geen promotie en volgend
jaar maar weer kampioen.

Het eerste herenzevental van Vorden ondervond
in 'het zwembad In de Dennen dat Pirartha nog niet
aan kradht heeft ingeboet. In deze (voor !het eerst)
viermaal vijf minuten durende match verloor de
thuisclub met niet minder dan 3—H. In de eerste
periode onderscheidde doelman Oudsen zich bij
enkele 'harde schoten maar moest toch halverwege
deze eerste periode toezien dat Piranha tweemaal
achtereen toesloeg O—2. Wegens een overtreding
werd Parmentier uit het water gezonden hetgeen
natuurlijk meteen werd afgestraft O—3.

In de tweede periode werd Sjakie Gotink uit het
water gezonden, waardoor de stand op O—4 kon
worden gebracht. Nadat de stand tot O—5 was
opgevoerd, gelukte het Bggirik de achterstand te
verkleinen l—5. Piranha schoot in deze periode
nog tweemaal raak.

In de derde periode liepen de Enschedeërs uit tot
l—9 waarna De Beus voor Vorden een straf worp
mistte. Bij het ingaan van de vierde periode was de
stand 2—10 (De Beus had tegengescoord).

In de laatste periode werd bij Vorden Branden-
barg uit het water gestuurd. Piranha ging rustig
door en toen de stand tot 2—14 was opgevoerd
werd Parmentier alle gelegenheid geboden met een
fraai afstandsschot de eindstand op 3—H te bren-
gen.

Meisj
De Vordense meisjes kwamen uit tegen de Ravijn
uit Nijverdal. In een door Vorden goed gespeelde
wedstrijd werd een half dozijn doelpunten ge-
scoord. Al na 20 sékonden ihad Anneke Sikkens
sukses bij een afstandsschot l—0. Een minuut la-
ter bracht zij op vrijwel identieke wijze de stand
op 2—0.

De thuisclub die veel sterker was, bood de Ravijm
geen enkele kans om gevaarlijk te worden. Mar-
leen Sikkens en Anneke Sikkens (2 x) brachten
de ruststand op 5—0.

Na de hervatting deed Vorden ihet (begrijpelijk wat
kalmer aan. Het werd een gelijkopgaande tweede
helft waarin slechts één doelpunt werd gescoord
door Marleen Sikkens 6—0.

De wedstrijd van de Vordense dames is verscho-
ven maar dinsdagavond 18 mei. Vorden komt dan
uit tegen ZZ & PC uit Zwolle. Maandag 17 mei
speelt Vorden tegen Weustag uit Hengelo.

Volleybal
Dasih l dames heeft in de tweede klasse van de
Nevobo-kompetitie sektie Zutphen voor een kom-
plete verrassing igezorgd door leider DVC uit
Dieren een fikse 3—l nederlaag te bezorgen. Bij
een overwinning zouden de Dierense dames kam-
pioen zijn geweest maar nu hebben de Vordense
dames ook nog een kans.

Dash 2 slaagde er niet in om een puntje mee te
krijgen in de ontmoeting tegen Wilihelimna 5; het
werd 3—O voor de Zutphenaren. Setstanden 15—
4, 15—6, 15—13.

Dash 3 verloor in de derde klasse dames met 3—O
van Valto 2 uit Eefde: 15—4, 15—8, 15—1.

In de tweede klasse 'heren stelde Dash 2 zich de-
finitief veilig door tegen Wilhelmina 3 - dat ove-
rigens hekkesluiter is - met een fraaie 3—O zege
uit de bus te komen. Setstanden 15—6, 15—7,
15—8.

Bij de jongens junioren (moest Dash a een veer la-
ten tegen het Deventer Milavoc b dat met 2—l
won 7—15, 7—15, 15—4.
Das'h a—Stedelijk Lyceum a (afdeling jongens as-
piranten) werd een leuke wedstrijd met goede
spelmomenten. De Vordense jeugd kon tenslotte
met 2—l de stedelijken voorbij streven 15—3, 13
—15, 15—10.

Bij de meisjes-aspiranten wist Das'h a, dat reeds
volleybalkampioen van haar afdeling werd, Hercu-
les b te verslaan. Met O—3 <gingen de Zutphense
meisjes de boot in 6—15, l—15, 5—15.

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:
KEUNE ~ Vorden
Industrieterrein

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Houten
garages

plm. 3,25 x 5 m.

Uitneembaar met
kanteldeuren

ƒ 1475,— inkl. BTW

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752- 1486

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

Profijt
AANBIEDING

Koelkast-
dozen
Top-Ware

met hermetisch slui-
tend deksel.

Set a 4 stuks
tijdelijk

ƒ3,60
Gems Vorden

Zutphenseweg
Telefoon 1546

Te koop: l MRIJ vaarskalf
W. M. Wassink bij Den Bra-
mel

Te koop: In prima staat ver-
kerende bromfiets Zundapp
kleur blauw i.v.m^^uikoop
auto. H. Velhorst ̂ Ldhuis-
straat 32, Vorden,
's avonds na 18.00 uur

Te koop: Biggen Joh. Wes-
selink, Kranenburg^ Vorden

Veegvaste
muurverf

per emmer a 4 kg
nu slechts ƒ 3,—

Wasbare
muurverf

van ƒ 12,50 per emmer
NU voor slechts ƒ 9,—

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 1486

Nieuwe fiets of
brommer nodig?
Kom kijken bij Tragter, veel
keus en wjj ruilen eventueel
uw oude karretje tegen een
voordelige prijs in.
Gespreide betaling ook mo-
gelflk.

Een fiets met garantie
kunt u al bekomen voor
ƒ 160,— kompleet

RLJWIELBEDRIJF

TRAGTER
Zutphenseweg

A.s. zondag 16 mei bekerwedstrijd

Aanvang 14.30 uur

VORDEN l
ZVV l Apeldoorn
Op ;het gemeentelijk sport-
pafk.

Voor

naar

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELM INK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Kindersandalen
nu nog volop keus

reeds vanaf

VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

WUI NK

BUITENLANDS
GELD

reisverzekeringen Q

BONDSSPAARBANK

NUTSSPAARBANK
DORPSSTRAAT 15

VW
Vorden

Wie heeft nog
pensionruimte of
kamers te huur ?

Inlichtingen en opgave bij
sigarenmagazijn Eijerkamp

„KITTY'S"
VOOR
ONTSPAN^N
LOPEN

WUI NK
Dorpsstraat 4 „ Vorden

VOORAAN IN SCHOENENMODE

Hot pants

de grote
mode!
in de nieuwste kleuren 'bij

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

UTINA
weide-
pomp

Loodgietersbedrijf

Wiltink
Het Hoge 26 - Tel. 1656

Landelijk erkend gasfitter

modern • apart- beschaafd

Wij zijn er trots op de grootste
kollektie

gordijnstoffen
op voorraad te hebben.

gordijnpresentatie

Wol, katoen, terlenka of linnen.

Geweven en bedrukt.

Doorzichtig en ondoorzichtig.

U zegt het maar

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 73 32
WARNSVELD

In volle vrede is van ons (heengegaan onze
geliefde moeder, behuwd- en grootmoeder

JOH ANNA KOERS
weduwe van Johannes Breukink

in de leeftijd van 83 jaar.

Eewijk: H. Dibbits-Breukink
A. M. Dibbits

Vorden: D. G. J. Breukink
A. Breukink-Oortgiesen

IJzendoorn: W. G. van Dam-Breukink
D. van Dam

Middelburg: G. J. Willemse-Breukink
W. Willemse
en kleinkinderen

Vorden, 12 mei 1971
Zomervreugdweg 2

De teraardebestelling zal plaatshebben op za-
terdag 15 mei om 14.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Na de teraardebestelling gelegenheid tot con-
doleren in hotel Bakker te Vorden.



COSMOTRON, de badkamer van morgen!
Het woord „morgen" heeft in 'het laatste decen-
nium, sinds de mens de eerste voet op de maan
zette, een zekere geladenheid gekregen. Dat we
,,morgen", als we louter voor ons genoegen en om
de drukte te mijden voor een maand maanvakantie
boeken, anders wonen en werken en andere ei-
sen aan ons leefkomfort stellen, staat vast.

Wat de meest in 'het oog springende en meest es-
sentiële omstandigheden zullen zijn, die het leven
over tien tot vijftien jaar drastisch zullen doen
verschillen van dat van 'vandaag, is niet zo zeker
te zeegen.
In de woningbouw heeft men de laatste decennia
slec'hts gestreefd naar één ding: de mensen een

geriefbrengende huishoudelijke apparaten, zal meer
tijd aan zichzelf -gaan besteden. Hij zal, als ge-
volg van al het gemak en kom fort om hem heen,
behoefte 'hebben aan een ruimte waarin hij zich-
zelf kan verzorgen en aan zijn lichaamskonditie
kan werken. Een steeds minder gebruik van zijn
spieren door arbeid zal hij ompenseren door ho-
metraining. Dit zal tot gevolg ihebben dat er in
de woning van morgen ruimte en mogelijheid moet
zijn voor een sportief ontspannings- en verzor-
gingsvertrek.

Zonder de pretentie te hebben volledig te zijn en
met uitdrukkelijke aantekening dat het, altthans
wat het sanitair betreft, slechts een sudie, een wég-

dak boven het 'hoofd te geven. Volgens de nieu-
we opvatting wordt het wonen beschouwd als een
voortdurende aanpassing van de woonsituatie aan
het ideaalbeeld van de bewoner. Daarom hebben
„Royal Sphinx" te Maastricht en Venlo Sanitair
te Venlo, twee toonaangevende Nederlandse sa-
nitair-industrieën, de ihanden ineen geslagen om
een onderzoek in te stellen naar de sanitaire mo-
gelijkheden van morgen.

In de nieuwe woonkonceptie zal de badkamer een
dominerende plaats bekleden.
WAAROM ? Omdat de funktie van dit vertrek
aanzienlijk zal worden uitgebreid. De mens met
een toenemende vrije tijd en verwend met tal van

wijzer is, die nog niet in produktie is genomen,
wordt deze bad-ontspanningsruimte door Sphinx
en Venlo gepresenteerd als de „COSMOTRON".

De sanitaire kolom . . . is het technische hart van
de COSMOTRON. In deze zuil bevinden zich
alle aansluitingen voor aan- en afvoer van water,
beluchting, ontluchting, verwarming en een kom-
plete waterbesturing. De zuil is echter binnenin
tegelijk douchekabine met aan één zijde een ope-
ning door middel van een kunststof harmonika-
deur. In het „portaal" bevindt zich een bedienings-
paneel met drukknoppen waarmee men een vol-
ledig „wasprogramma" in werking kan stellen.
Er is een knop voor twee ver^^bare hoofddouches

een knop voor zes verstelbare zijdouches, voor de
afvoer van damp en de toevoer van warme lucht
voor het drogen van de body.

De wanden zijn betegeld met een aktief rode, ke-
ramische tegel. Het nieuwste model tegel 'heeft
een L-vorm gekregen, waardoor meer variatie ge-
bracht kan worden in de tegelwand. Een van de
wanden van de achthoekige sanitaire kolom is
uitklapbaar en bevat een massagebed, waarop men
relaxed liggend, een 'hoogtezon kan nemen of zic'h
kan laten bestralen met een infrarode lamp. Een
elektrische haardroger behoort eveneens tot de
uitrusting van deze verzorgingshoek.

Het is logisch dat aan de kolom de andere sani-
taire toestellen, wasbekken, zit wasbak en kloset
worden bevestigd. Deze apparaten blinken uit door
een bijzonder fraaie vormgeving. Ruitelijk, bijna
vrijhangende bollen van hard kristalporcelein ak-
centueren op bescheiden wijze de nuttige funktie
van het vertrek waarin ze zich bevinden. Een in-
gemetseld frame zorgt ervoor, dat de montage-
hoogte altijd overeenkomstig de normen is, zoals
deze na talrijke studies zijn vastgesteld.

HET WASBEKKEN

Het wasbekken lijkt in geen enkel opzicht meer
op de wasbak of wastafel zoals wij die thans ken-
nen. Vast is komen te staan dat nagenoeg iedereen
zijn 'handen wast onder stromend water. De vorm,
de diepte en de breedte van 'het wasbekken wer-
den daarom aan deze gewoonten aangepast. Zon-
der veel moeite kan men nu ook het hoofd in het
wasbekken steken, bij een komfortabele buignig
van de rug en waarbij toch de kleren droog blij-
ven. De richting van de waterstraal is regelbaar.

De besturing van ihet water is geheel elektronisch
en thermostatisch geregeld. Via een knop kan men
de gewenste temperatuur instellen en met „sen-
sors" aan de zijkant kan men regelen: de water-
toevoer voor het handenwassen, douches voor 'het
wassen van gezicht en haar, een automaat voor
zeepkrème en de warme lucht voor het drogen.
Door deze „niet aanraak" schakelaars, de zeep-
automaat, en droge lucht i.p.v. handdoeken wordt
een enorm stuk hygiëne betracht dat in het sanitair-
komfort van morgen ongetwijfeld een grote rol
zal spelen.

HET ZITWASBEKKEN

Door de kosmetische ontwikkeling op 'het gebied
van de „intieme hygiëne" zal het zitwasbekken
(bidet) morgen een „mgfct" zijn. De Cosmotron-

bidet is bij zijn bolvorm uitgegaan van stromend
water, waarvan de temperatuur door middel van
een knop op de rand naar behoefte kan worden
afgesteld. Sensors zorgen weer voor aan- en uit-
schakeling van watertoevoer en warme lucht. Het
bidet wordt afgesloten door een zitting met dek-
sel, die de bolvorm kompleet maakt. Een kraan
met kogelgewricht zorgt ervoor dat de waterstraal
in elke gewenste richting gesteld kan worden.

HET KLOSET

Bij de ontwikkeling van het cosmotron-kloset is
men ervan uitgegaan dat het gebruik van kloset-
papier morgen achterhaald zal zijn. Na klosetge-
bruik dient het onderlichaam met dezelfde van-
zelfsprekendheid gewassen te worden als men zijn
handen wast. De globevorm van dit kloset blijkt uit-
stekend bij de anatomie van de mens te passen en
precies die houding te verschaffen die de mens
in die omstandigheden nodig heeft. Het kloset is
met opzet laag gemonteerd om de gebruiker te
dwingen in een hurkende houding te gaan zitten
waarbij de bovendijen dicht bij de romp komen.

Wederom is bij het cosmotron-kloset gebruik ge-
maakt van „sensors", waarmee eerst het kloset
gespoeld wordt om daarna warme douches in wer-
king te stellen, die het onderlichaam schoon spoe-
len en tenslotte met warme lucht drogen.

Door gebruik te maken van thermostatisch gere-
geld water, wordt het lichaam naast het hygiënisch
aspekt ook medisch gediend. Konstipatie wordt
erdoor bestreden, haemorrhoiden afdoende tegen-
gegaan. Zitting en deksel maken de bolvorm weer
kompleet.

ACCESSOIRES

Ook de accessoires zoals kapstok, asbak, handdoek-
houder e.a. zijn aangepast aan de bolvormigheid
in deze natte ruimte. Allen zijn uitgevoerd in mat
roestvrij staal. Een geheel nieuw ontworpen ver-
lichting via een spreidingsraster maakt de hinder-
lijke lichtpunten tot verleden tijd en geven een
optimale veiligheid in deze natte ruimte.

Natuurlijk kan men de COSMOTRON nog in-
richten met allerlei apparaten op het gebied van
de gezondheitsdherapie zoals hoogtezon, massa-
gebed, home-trainer, elektrische tandenborstels,
vibrators en rekstokken. We zullen echter naar
gelang het voortschrijden 'van de tijd leren, welke
indeling de beste is voor de gezondheid van het
gezin en onze konditietraining.

HAARVERZORGING
in nieuwe banen

Het haar is het sieraad bij uitstek van de vrouw.
Het omlijst het gezicht en verleent er karakter en
charme aan. Psychologen beweren dat zij aan de
kleur en de haardracht voor een deel de persoon-
lijkheid van de vrouw kunnen aflezen.
De moderne vrouw draagt het haar tegenwoordig
veel in een strikt zelfgekozen stijl; het „massa-
permanentje", het bloemkoolhoofd, raakt meer en
meer uit de tijd.

Is er een tijd geweest waarin de jongere vrouw bij
voorkeur met een kort „rattekopje" liep, tegen-
woordig verkiest zij weer het haar lang te laten
groeien. Dat lange haar hangt vaak los en luch-
tig om het hoofd, soms tot op de schouders. Veel

EEN NIEUWE CRÈME-EMULSIE

Tegen al dit getob is kortgeleden een gloednieuw
preparaat gefabriceerd, dat bij elke goede drogist
verkrijgbaar is.
Het is Poly-Kur cremespoeling. Het is, met een
buitenlandse term, een „after-shampoo-conditio-
ner", in eigen taal, een na-het-wassen-spoeling.
De kosmetische industrie stelde nl. een speciale
crème-emulsie samen, die het haar niet alleen
glanzend zacht maakt, maar ook het nare sprin-
gerige effekt, als gevolg van de statische elektri-
citeit, volkomen doet verdwijnen. Deze emulsie
heeft, bij regelmatig gebruik, een voedende en
versoepelende werking op elk haartype.

Iets over sherry
NIET-VERVUILEND™
WEGGOOIVERPAKKING
Het Rotterdamse wijnhuis Carp 6 Co N.V. brengt
als eerste en enige in Nederland White Gold Pale
Dry sherry in zogenaamde „blocpaks" in de han-
del.
„We moeten nu eens af van die mystiek rond de
wijn", vindt Carp-direkteur de heer G. v. d. Graaf.
„Enige jaren geleden hebben we als eerste in Eu-
ropa ook de alcoa-schroefdop voor wijnen geïn-
troduceerd. Aanvankelijk geloofde niemand in
„wijn zonder kurk", maar het is een groot sukses
geworden. Trouwens in Frankrijk wordt wijn in
kartonverpakking al meer dan zes jaar met veel
sukses - in 1970 maar liefst 50 miljoen van deze
blocpaks - in supermarkten verkocht."

VEEL VOORDELEN
Wijn . en nu dus ook sherry - in blocpak heeft een
aantal belangrijke voordelen. Een blocpak is licht
•van gewicht, maar toch stevig: het is nu afgelopen
met gesjouw van zware flessen bij het boodschap-
pen doen of op reis.
Thuis is het minder gevaarlijk voor de kinderen,
omdat een fles altijd nog kan breken en in de
ijskast zijn blocpaks gemakkelijker op te bergen.
Het kartonnen blocpak is eenvoudiger te openen

dan een fles met kurk of kapsule. We hadden al
statiegeldloze flessen, maar wat een ruimte nemen
die niet in, in de vuilnisbak! Een leeg blocpak
kun je opvouwen. In deze tijd, waarin milieuveront-
reiniging zo'n belangrijk probleem is, een gerust-
stelling: bij verbranding blijft er nagenoeg niets
over.

ONBEPERKT HOUDBAAR
In gesloten toestand zijn blocpaks sherry onbeperkt
houdbaar. De houdbaarheid is zelfs gunstiger dan
bij flessen, omdat een aluminiumlaagje aan de bin-
nenkant van het pak ervoor zorgt, dat de scha-
delijke ultraviolette straling van het daglicht geen
enkele invloed op de inhoud heeft.
Vindt u een „pakje sherry" op de borreltafel niet
elegant genoeg ? Geen nood: het is in een wip over-
geschonken in een karaf en dat geeft juist iets
feestelijks. Bovendien zullen uw gasten nooit meer
kunnen zeggen: „Smaakt die sherry niet een beetje
naar de 'kurk ?"

**,

GEVRAAGD:

flinke
jongens
Aanmelden dagelijks aan bedrijf
Kerkhof laan l, Vorden, tel. 1309
of 's avonds na 19.00 uur Wilhel-
minalaan 9, Vorden.

HEKO - Vorden
stalen meubelen

dames kombineren hun haar graag met een haar-
stukje en maken dit op tot een wrong.
De pruik heeft echter naar onze indruk het laatste
halve jaar iets aan terrein verloren, ze wordt wel
graag gebruikt als men eens een avondje „anders"
wil zijn.

HAARVERZORGING
Het wassen van het haar kan nog wel eens pro-
blemen opleveren. Te vaak wassen droogt het haar
uit en de reaktie is ... een verhevigde vetpro-
duktie van de hoofdhuid, waardoor het haar weer
sneller vet wordt. Droog haar wordt door wassen
nog droger en ook de speciale shampoos verhelpen
dit niet voor 100 procent.
Wassen is praktisch altijd een oorzaak van on-
handelbaar haar in de eerste uren of dagen. Het
haar gaat springen, wordt door het drogen (met
een droogkap) 'Statisch geladen, het is dof. Door
kammen wordt de statische elektriciteit nog verder
opgevoerd en je bent geneigd om met grote hoe-
veelheden haarlak uit de spuitbus het haar ietwat
te temmen.

HET GEBRUIK

Wanneer u zelf eens de proef op de som wilt ne-
men, gaat u als volgt te werk: Nadat u uw haar
met een goede en vooral voor uw haar geschikte
shampoo hebt gewassen, masseert u in het nog
natte haar een kleine hoeveelheid van deze Poly-
Kur cremespoeling.
Laat de cremespoeling even inwerken en spoelt
dit dan met water uit. U zult zien, dat het haar
zich gemakkelijk laat kappen en bewerken.

OOK VOOR PRUIKEN EN HAARSTUKJES

Elke pruik en elk haarstukje moet van tijd tot tijd
gewassen en zo nodig gekapt worden, vooral in-
dien deze uit natuurlijk haar zijn samengesteld.
Als u het nog natte pruikje even inwrijft (niet
masseren) met de Poly-Kur cremespoeling, zult u
merken dat het pruikje glanzend en soepel uit de
wasbeurt komt en gemakkelijk weer in vorm te
krijgen is.

MARTINE

Concordia
1EMELVAARTSDAG 20 MEI

dansen
m.m.v. het orkest

Willy en de Flamingo's

ZATERDAG 15 MEI

-in-show
m.m.v.

JOOST DE DRAAYER
van Radio Noordzee
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H A GALAND

COMBO

vang

NCORDM
HENGELO (GLD.)

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

Gevraagd: Meisje als hulp
in de huishouding voor en-
kele ochtenden in de week.
Mevr. Pleijte, Het Jebbink
16, Vorden

Te huur: Een garage 5 x 4
meter. H. J. Berenpas
Nieuwstad 41

NUTS-
FLORALIA
Opgave stekplanten vol-
wassenen dwerggera-
nium en coleus. Kosten
ƒ 1,50.

Opgeven voor 15 mei a.s.
bij:
Mevr. Groot Bramel,
Ruurloseweg 12, tel. 1351
Mevr. Hesselink. Molen-
weg 15, telefoon 1555
Mevr. v. d. Wey, Zut-
phenseweg 67, tel. 1400

Uitreiking der plantjes
donderdag 27 mei in het
Nutsgebouw van 3-4 uur

Te koop: Eetaardappelen
Pimpernel. A. Korenblik
Maalderinkweg 2, Vorden

Gevraagd: Werkster voor l
halve dag in de week.
De Waard Beatrixlaan 14,
Vorden. Aanm. 's avonds na
19.30 uur

voor handel

privé en industrie

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

Vraagt eens prijsopgave!

Balastore
zonwering

uit voorraad leverbaar

jalouziën
korte levertijd

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752-1486

Uw adres voor
VERSE
HAANTJES
KIP EN
EIEREN

POELIERSBEDRIJF
ossel

tel. 1283

OP KAMERBREEDTE

Weloverwogen
kiezen uit een
hele grote
tapijtkollektie

hebben wij al voor u gedaan.

Onze geselekteerde kollektie tapij-
ten dragen kwaliteit en garantie.

Een eerlijk tapijt voor een eerlijke
prijs vindt u in onze unieke tapijt-
presentatie.

Of u >nou een wollen, nylon of
een acryl tapijt wenst; u zegt het
maar.

Al onze tapijten waarborgen u
jarenlang tapijtplezier.

Uw adres voor betere woninginrichting

WONINGINRICHTING

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

verf in de kleuren van morgen
voor een feestelijk huis
voor binnen en buiten
TOOT grote en kleine kamen
haal ripoüj-ïerf bij:

SCHILDERSBEDRIJF EN VERFHANDEL

J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Telefoon 1567

Kinderjurkjes
leuke modellen in moderne

kleuren.

Zie onze kollektie

WONlNGhNRICHTlNG

HELMINK
N /UTfHENSEWEG TEL.05/52- Ï6i4

Adverteren doet verkopen

VERLOREN:

zilveren
plaatjesarmband
met ingegraveerde naam Els
(aandenken)

RUURLOSEWEG 20 - HENGELO G

Voetbedmuilen
en sandalen

de ideale zomerdracht.

VOOR MEER KEUS

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

Belangrijke

radio en
televisie veiling

Op maandag 17 mei a.s. zullen ten
verzoeke van de T.V. Technische
Dienst, Groeneweg 52 te Utrecht,
ten overstaan van deurwaarder
publiek a contant worden geveild,
een partij:

Televisietoestellen
(waaronder 'gebruikte en draagbare)

Transistorradio's en radio-
toestellen
Pick-ups en stereoinstallaties
Cassette-bandrecorders

en andere elektrische en elektroni-
sche apparatuur,

in hotel-café-rest. Leemreis,
Spalstraat 40, Hengelo (Gld.)

De veiling zal gehouden worden
des avonds om 8 uur
Te bezichtigen één uur voor de veiling
Tijdens de veiling worden alle toestellen
gedemonstreerd op beeldontvangst en geluid

P. VAN GORKUM
Gerechtsdeurwaarder - Zutphen

VORDENSE COOP.
ZUIVELFABRIEKtBF

vraagt voor zo spoedig mogelijk:

melkventer
of

melkslijter
voor de wijk Alm en of de wijk
Wichmond-Baak.

Aanmeldingen en inlichtingen ten kantore
van de fabriek.

Gevraagd wegens huwelijk

net mese
voor alle
voorkomende werkzaamheden

ZATERDAGS EN ZONDAGS VRIJ!

Liefst zo spoedig mogelijk

Hotel Langeler
Spalstraat 5, Hengelo G
Telefoon 05753-1 21 2

Hondenrally
De Vordense Honden Club orga-
niseert t.g.v. het eerste lustrum op
Hemelvaartsdag 20 mei 1971 een

wandeltocht met
honden
start vanaf 11 uur tot H uur bij
zaal Schoenaker te Kranenburg.

Deelname voor leden ƒ 1,50 per inschrijving
voor met-leden ƒ 3,— per inschrijving.

„WANDELEN MET UW
HOND,
GOED VOOR BEIDEN"

Gevraagd wegens 'huwelijk tegen l aug. a.s.

meisje
voor enkele dagen per week bij

H. S. J. ALBERS
„Casa Mia" - Zutp'henseweg 4a _ Vorden

Gevraagd:

flinke
kracht
voor alle voorkomende werkzaam-

heden.

H. v. d. BRINK
Graanhandel - Wichmond - Tel. 05754-257

VVV
Vorden

Wandelkaarten
Huize Vorden kunnen afgehaald
worden ad. ƒ l,— per echtpaar bij
sigarenmagazijn Eijerkamp

Grote sortering in

tuinstoelen en
parasols

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Nieuw ! RICCAR
lichtgew. autom. off. prijs 535,-
introduktieprijs

ƒ 435,00 tot l juni
tijdelijk voordeel f 100,—

Nu ook leverbaar:

Zig-zag f 209,-
elektr. kompleet

U weet het toch:

Elna en
Bernina
zijn Zwitserse fa-
brikaten, er zijn
green bétere !

•••iiiim ""'**

EUMA BERNINA MU8QVARNA MINEHV* ADLER

Kom eens maar de show-wagen, alles is aanwezig
naalden, garens, olie en we demonstreren vrij-
blijvend voor u.

We zijn a.s. don-
derdag op cru rus-
tig plekje op

HET ELSHOF T K
VORDEN

van 16.30-18.«0 u.

te Ruurlo van
19.00 tot 20.30 uur

Speciaalzaak
HUISKES
Hengelo - Enschede

Voor een thuisdemon-
stratie kunt u ook bellen

05400-17575 of 05420-
11112

NU repareren alle merken naaimachines

Sportmode 71
MET NIEUWE LEUKE

MODELLEN GEMAKKELIJKE

VRIJETIJDSKLEDING

Wapen- en sporthandel

leeds- 'loeltrelfendl

Zutphenseweg - Vorden


