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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Ongeval
Op de Wildenborchseweg te Vorden had een aan-
rijding plaats tussen 2 personenauto's. De heer S.
uit Geesteren reed met zijn VW tegen een links af-
slaande Daf die bestuurd werd door mevr. P. uit
Vorden. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor
de materiële schade was echter aanzienlijk.

Ingezonden
Fietspad komt er !
^

Hierdoor deelt ondergetekende mede, dat de handte-
keningenaktie om een stuk fietspad te verkrijgen van-
af de nieuwe Rondweg, de Horsterkamp tot aan de
Lindeseweg, sukses heeft gehad. Van het gemeente-
bestuur werd bericht ontvangen, dat de H.E.K. voor-
nemens is dit stuk fietspad aan te leggen.

Hierdoor is het voor de uit Linde komende fietsers
niet meer nodig 2x de drukke Hengeloseweg over te
steken. Alleen al als men aan de schoolgaande kin-
deren denkt, weet u, hoe belangrijk deze beslissing is.
Aan allen, die hieraan hebben meegewerkt, ook aan
het college en de raad, hartelijk dank ! Vooral dank
ook aan onze burgemeester, die onze aktie bij de
H.E.K. heeft verdedigd.
De Lindese buurte neugt oe op het buurtfeest dit
zommer !
Namens de ondertekenaren, D. A. Lenselink, 'Spekop'

Velen zullen de heer Lenselink dankbaar zijn voor z'n
initiatief; het is dan ook een felicitatie waard dat dit
drukke (en gevaarlijke!) verkeerspunt vermeden kan
worden door de aanleg van dit fietspad. Red.

SOLfl jet?
Z I L V E R W I T E D E L S TA A L

KOERSELMAN CASSETTES

Geslaagd
Voor het banketbakkersdiploma Ie bediende slaagde
de heer A. J. Jeulink met het hoogste aantal punten
tijdens gehouden examens te Arnhem. Hij werd op-
geleid bij banketbakkerij Wiekart.

Schoolnieuws
Sportdag lagere scholen te Yorden

Op het gemeentelijk sportpark te Vorden werd onder
prachtige weersomstandigheden de schoolsportdag ge-
houden. Hieraan namen in totaal 250 leerlingen deel,
afkomstig uit de klassen 5 en 6 van alle lagere scho-
len te Vorden.

Bij alle onderdelen te weten hardlopen, verspringen,
hoogspringen, balgooien en een behendigheidsproef
konden de kinderen een waardering van A t.m. E
verdienen.
De meeste kinderen behaalden een C, slechts 3 leer-
lingen haalden een E voor alles, die we graag even
noemen: Hans Krabbenborg, Mare Rouwen en Fred-
dy van Hamond.

De gemeente had als vanouds de toestellen klaar ge-
,zet en bood alle leerlingen een ijsje aan. De EHBO
die altijd aanwezig is, had gelukkig maar één klant.
Al met al een zeer geslaagde middag.

AL UW TEXTIEL
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Goederenhandel

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

Viswedstrijd
Aan de onderlinge wedstrijd van de hengelsportver-
eniging De Snoekbaars te Vorden welke gehouden
werd in de Baakse Beek, namen 46 leden deel. De
vangst was enorm, want liefst 467 vissen werden op
het droge gebracht met een totale lengte van 8259 cm
Ie werd H. Golstein, 2e A. Jansen en 3e J. v. Ark.

Voetbal
Uitwisseling

W LEKEND R ATT I-PU PILLEN

De pupillen a en b van Ratti hebben een weekend
doorgebracht bij sv SVW in Heerhugowaard met wel-
ke vereniging reeds jaren een vruchtbare uitwisseling
op sportgebied plaats vindt.

Met een aantal vrijwilligers reed men in personen-
auto's naar Heerhugowaard, waar de pupillen in de
gastgezinnen werden ondergebracht. Algeheel leider
was de heer Canutus. Er werden enige wedstrijden
gespeeld op zaterdag en zondag die in een goede
sfeer verliepen.
De eerste prijs kwam in het bezit van Ratti b dankzij
een beter doelgemiddelde.
Tegen 11 uur zondagsavonds bereikte men moe, maar
voldaan de Kranenburg en kon men op een geslaagd
weekend terugzien.

BREDEVOORT-VORDEN 3-2

Vorden maakte in deze wedstrijd aanvallend een iets
betere indruk en kon vlak voor rust scoren door Hen-
geveld 0-1. Vorden trachtte na rust de voorsprong te
konsolideren, hetgeen aardig scheen te lukken.
10 min. voor tijd nam de midvoor van Bredevoort de
bal met de hand mee en scoorde 1-1. De scheidsrecht.
kende dit doelpunt toe en het duurde even voordat
men na deze handsbal weer ging spelen.
De verlenging die kwam bracht de oplossing. Tn de
Ie verlenging scoorde Br^^voort 2x en Vorden in
de 2e verlenging lx zoda^^et 3-2 werd en Vorden
uitgebekerd is.

TournooL
TOURNOOI VORDEN AFD. ZATERDAG

Zaterdag organiseerde de afd. zaterdag van de w
Vorden een tournooi dat komende week wordt be-
sloten. Mede door het fraaie weer is het zeer geslaagd
te noemen. Voor de Vorden speler Weiss verliep
het niet zo goed, want deze speler brak een been.

De stand in poule l luidt (er wordt een halve kom-
petitie gespeeld): l Vorden l met 6 pt, 2 Haarlo 2
met 6 pt. 3 DZC 3 met 5, 4 Vorden 4 met 3, 5 SSS
4 met 2, 6 SKVW 3 met O en 7 Adelaars met O ppt.
Fn poule 2: l Wilhelmina 4 8 pt, 2 Haarlo 3 met 4,
3 SKVW 4 met 4, 4 AZSV 5 met 3, 5 Zelos 3 met
2, 6 SSS 5 met l en 7 Vorden 2 met O punten.
In poule 3 is de stand: l Eefde 3 met 6 punten, 2
DZSV 4 met 5, 3 Almen 4 met 5, 4 Zelos 4 met 4,
5 AZSV 6 met 2, 6 Haarlo 4 met O en Vorden 3
met O punten.

Kampweek
PUPILLEN VORDEN NAAR KAMPWEEK

De pupillen die dit jaar overgaan naar de junioren,
gaan naar een kampweek. Deze zal worden gehouden
in de eerste week van augustus in Ouddorp aan zee.
Op zaterdag 17 juni vindt er op het AZC veld te
Zutphen een zgn. poliotournooi plaats waaraan ook
Vorden zal deelnemen.

Jong Gelre
De afd. Vorden neemt 11 juni deel aan een voetbal-
tournooi van de Ring Berkelstreek dat gehouden zal
worden bij het Internaat te Ampsen.
22 juni worden er zwem wed strijd en gehouden te Vor-
den en 24 juni vindt de sportdag plaats ook weer
te Ampsen. Op deze sportdag komen een zeer rijk
arsenaal aan sporten voor o.a. hardlopen, voetballen,
zwemmen enz.

Waterpolo
VORDEN 2-DE YSSEL 3 4-4

Vorden nam de leiding door Gotink waarna de be-
zoekers l - l aantekenden. Ondanks het feit dat De
Yssel de betere ploeg was, had Vorden bij rust een
2-1 voorsprong, door opnieuw Gotink.

Via de Beus liep Vorden uit tot 3-1 doch enkele se-
konden later was het 3-2, waarna opnieuw de Beus
er in slaagde om 4-2 te scoren. Tn de slotfase slaagde
Vorden er niet in de voorsprong vast te houden en
werd het uiteindelijk toch nog 4-4.
De jongens van Vorden wonnen fraai met 3-0 van
De Ysselmeeuwen door doelpunten van Arian Men-
gerink en goed keeperswerk van Harry Huskes.

Touwtrekken
Spannende wedstrijden te Bekveld

Heure neemt ravanche op Bekveld

Het 3e tournooi dat door Bekveld in Hengelo is ge-
organiseerd, werd een groot sukses. Heure nam ra-
vanche op Bekveld door in een enerverende wedstrijd
met 2-1 te winnen, waardoor de strijd weer volkomen
open is geworden.
De organisatie was perfekt en de jury had weer de
beschikking over de Hamove wagen. Tot de toeschou-
wers behoorden burg. Quarles van Ufford van Hen-
gelo en de wethouders, die welkom werden geheten
door voorz. Berenpas van Bekveld.
Tijdens de pauze traden de Marjorettes o.l.v. de heer
Beumer op. Scheidsrechters voor dit tournooi waren
de heren Oortgiesen uit Laren en Steenblik uit Hen-
gelo; als jury fungeerden mevr. Enzerink en de heer
Wolbert (mikrofonist).
Bij de diverse wedstrijden was veel spanning aan-
wezig en na de wedstrijden kon de eindstand voor de
kompetitie worden opgemaakt, die er thans als volgt
uitziet:
Catchklasse: l Holten 29, 2 EHTC 26, 3 Noordijk
21, 4 Buurse 8, 5 Bekveld met O punten.
720 kg A: l Heure 32, 2 Bekveld 30, 3 Zieuwent
14, 4Warken 11 en 5 Jonge Kracht met 3 punten.
720 kg B: l Jonge Kracht 51 ,2 Vorden 39, 3 Noor-
dijk 28, 4 Eibergen en Beltrum 18, 5 Achilles 17 en
6 EHTC met 3 punten.
560 kg: l Vorden 50, 2 Bekveld 49, 3 Noordijk 23,
4 Warken 20, 5 Holten 19, 6 Heure 15 en 7 Jonge
Kracht met 3 punten.
Jeugd: l Zieuwent 6, 2 Bekveld en EHTC elk met
6 punten.

Zeer geslaagd scholentournooi
op het Medler !

Bij het klubhuis van tty^orden in het Medler werd
zaterdag een tournooi ^p>uden voor de plaatselijke
scholen. Het weer was geen spelbreker zodat men kan
terugzien op zeer geslaagde wedstrijden.
Voorzitter Knoef van ttv Vorden sprak een kort
welkomswoord, waarna de ploegen gewogen werden
om de strijd zo eerlijk ^celijk te laten verlopen.
Arbiter Dijkman deed glRl werk en kon uiteindelijk
konstateren dat de Julianaschool Wildenborch de be-
ker greep voor ol school Dorp die 2e werd.
Bij de 'zware' klasse ging het tussen rk school Kra-
nenburg en ol school Linde (Medler), waar uiteinde-
lijk de jongens en meisjes van het Medler de beker
wonnen.

De eindstand werd: l Julianaschool, 2 OL school
Dorp. 3 OL school Medler en RK school Kranenburg
4 Bijz. School 't Hoge.
240 kg eindstand: l OL school Medler, 2 RK school
Kranenburg, 3 Julianaschool Wildenborch, 4 OL
school Dorp en 5 Bijz. School 't Hoge.
De heer Knoef reikte na afloop de prijzen uit en
bracht dank voor de sportieve sfeer tijdens de wed-
str i jden. Namens de scholen sprak de heer Hazekamp
van OL school Medler een waarderend woord tot
de ttv Vorden voor de prettige middag en de zeer
goede organisatie. Aan alle deelnemende teams werd
tussen de bedrijven door een traktatie aangeboden!

Damrubriek
U hebt misschien wel eens een partijtje meegemaakt,
waarin de spelers elkaar naspelen, d.w.z. beiden de-
zelfde zetten doen. Dat zo'n 'na-aperij' wel eens fou-
tief is, zal ik u met het volgende voorbeeld aantonen.

Wit

1) 33-28
2) 39-33
3) 44-39
4) 31-26
5) 28-22!
6) 33x22
7) 32x21
8) 34x30
9) 40x16!

Zwart

18-23
12-18
7-12

20-25? De fout
17x28
18x27
16x27
25x34

Ons nieuwe probleem:

Zwart l schijf op 34 en dam op 39.
Wit 2 schijven op 40 en 49 en dam op 29.

De oplossing van ons vorige probleem:
Zwart 3 schijven op: 8, 34 en 40.
Wit 2 schijven op: 17 en 45 en dam op 31.

Wit

1) 17-12
2) 31-26
3) 26-31
4) 31-37
5) 37-42
6) 42-29!
7) 45x43
8) 43-38 of 39

Zwart

8x17
17-22
22-28
28-33
33-39
34x23
23-28 of 29

Frankering bfl abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds J. C. Krajenbrink

10.00 uur ds T. H. J. Nijland, Emeritus-pred. van
Voorst, wonend in Gorssel-Joppe

HERVORMDE KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur ds J. C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

9.30 uur de heer J. Bruyn, Hattem
19.00 uur de heer J. Bruyn, Hattem

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 tot zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogéUJk tussen
9 30 en 10.00 uur 's morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij uw eigen hulsarts van 9.00 tot 9.15 uur

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

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12 tot maandagmorgen 7 uur
A. Harmsma. tel. 05752-1277 en de komende week
van 's avonds 19 uur tot 's morgens 7 uur

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur;
zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds
en '3 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 konsistoriekamer
Geref. 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: mej. H. M. Lenselink
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9-9.30 uur
konsistoriekamer Geref. kerk Vorden, tel. 05752-2129

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

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

Geboren: Sandra d.v. J. P. Rougoor en A. Kuiper

Gehuwd: F. Peters en A. B. Spiegelenberg;
H. R. Leunk en Y. Hogendoorn

Overleden: Eduard Johan Eskes oud 80 jaar, weduw-
naar van J. B. Wahl; Geesken Schut oud 88 jaar,
weduwe van J. M. Gerritsen; Hendrik Ellenkamp oud
59 jaar, echtgenoot van G. Nijenhuis.



Ibers
SUPIRMARKT

PRESENTEERT

WEGENS TE VROEG UITVERKOCHT

NOG EENMAAL

VANILLE IJS

HELE LITER VOOR 139
Uit de slagerij

GELDERSE SCHIJVEN

OSSESTAART

RUN DERSTOOFL APPEN

MAGERE VARKENSLAPPEN

VARKENSFRICANDEAU

3 stuks

500 gram

500 gram

500 gram

500 gram

148

188

348

388

408

T 50 gram BOTERHAM WORST

150 gram SNIJWORST

150 gram HAM WORST

100 gram GEKOOKTE LEVER

69

89

89

79

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

NIEUW IN ALBERS SUPERMARKT

BADSCHUIM
DIVERSE GEUREN HELE LITER VOOR

Grote fles

JUS

d'ORANGE

voor maar

75

Gezinsfles

APPELSAP

69

Elke 2e fles voor

Herschi

VRUCHTEN-

LIMONADE 89

Elke 2e fles

59

Grote fles

ADVOKAAT

van 490

voor

425

Hele liter

FRAMB.-BESSEN

WIJN

voor maar

215

3/4

literpot

AUGURKEN

voor

159

DIVERSE SOORTEN LANDWIJN

Zeiler - Moselbluemchen of
lübfraurniSch

NU PER FLES

DIT IS ONGEKEND ^^^ ^^^^ ^^^^

SOEPAROMA S7S
HELE LITER VOOR SLECHTS Jj ^t^T

PCD roodmerk

KOFFIE

500 gram

van 389 voor

349

Koffiefilter

ZAKJES no. 6

pak a 40 stuks

voor maar

98

Div. smaken

DUYVIS

KROEPOEK

nu per zak

69

Moccaboontjes, 3 doosjes

Trio chocolade M. L.

of bonbons - bakje KAUWGOM

van 179 voor van 90 voor

149 69

Bakje De Heer

CHOCO-

LAADJES

van 129 voor

99

ONZE BEKENDE ^É ^k

TANNER SHERRY ̂ §ö

Voor moderne

gladde vloeren

SILEX

met vuilrem

p. bus v. 245 voor

175

Blik

a 5 ballen

GEHAKT

van 139 voor

109

Zakje a 9

KNOTS-

LOLLIES

van 49 voor

39

Unox 3/4 literpot

KIPPESOEP RODE

per blik 1.05 KOOL

Elk 2e blik deze week

49 79

Bakje a 150 gram

Diepvries

SOEPGROENTE

voor maar

49

Groente en Fruit
FLINKE KOMKOMMER ..Q

per stuk O\7

Hagelwitte AA
BLOEMKOOL per stuk %f \f

PANKLARE RAAPSTELEN £(\
500 gram O v/

Export kwaliteit

TOMATEN 500 gram 89

Heel kilo voor slechts 125

Fijne handappel H "I A
GRANNY SMITH per kilo 1/%J

Heerlijke JAFFA -IAQ
SINAASAPPELEN 12 voor 1\/O

Heerlijke volsappige *• /\O
PERZIKKEN 8 voor IÏ/O

Prima HAND- -|QO
SINAASAPPELEN 8 grote voor I\/O

Uit onze brooderie
Heerlijke HJOO
MOCCASNIT voor IC/0

ROZIJN EN BOLLEN 4 AA
van 135 voor I\J\/

Pak a 6 stuks 4 AA
MOSKOVISCH GEBAK van 135 voor lU\S

Pak a 6 stuks f\f\
ZANDGEBAKJES voor 98

Groot pak ^^

SPRITSRINGEN van 125 voor 9O

Voor de kinderen _ _ _

Grote zak vol SPEKKEN van 158 voor 1 45

Grote zak mmf\
KOKINDJES DROP van 98 voor /9



Met blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van
onze zoon
EKKO

O. Mulder
R. H. Mülder-Romville
31-5 '72
3 Hannover-Buchholtz
Kapellenbrinkstr. 2
Duitsland

Voor de vele blijken van
belangstelling, bloemen en
kadoos, ontvangen bij ons
huwelijk, betuigen wij onze
hartelijke dank.

Her t u s en
Willy Nijenhuis
Vorden, juni 1972
't Wiemelink 45

Voor de vele blijken van
belangstelling, ondervon-
den bij het overlijden van
//. A. Begicnenuin-

Beeftink
betuigen wij onze oprechte
dank.

Namens de famil ie
J. Kieft

Vorden
Het Jebbink 56

Te koop: 12 rb nieuw-
melkte koeien. 20 tot 24
Itr melk per dag
Veehandel Vlogman
tel. 1287

Te koop: g.o.h. brommer
rode Berini
B. Bargeman, Wilmerink-
weg l, tel. 1558

Te koop: l ha 3 are hooi-
gras, briefjes inleveren op
zaterdag 10 juni
's avonds 8.00 uur bij
G. J. Aalderink. Maalde-
rinkweg 3, Vorden

Te koop: mooie asters-
planten 1-jarig
H. Broyl
Rietgerweg 2, Warken

Het Kiefskamp
Bij inschrijving te koop
'-•'- 40 are hooigras
Briefjes inleveren bij
W. Nijenhuis uiterlijk
zaterdag a.s. v. 16 uur

Te koop: ± 1% ha hooi-
gras ook in 2 perc.
W. Roelvink, Eikenlaan 21
Briefjes voor dinsdag a.s.
7 uur n.m.

Te koop: Zundapp
bromfiets. Bleumink,
Stationsweg 25, Vorden

SPECIAALZAAK

Z A A K

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Te koop: plm. 20 are hooi-
gras, briefjes inleveren
uiterlijk tot vrijdag
avond 8 uur
H. Hesselink,
Spiekerweg 2, Vorden

Te koop: Fiat 850 speciaal
bw.jr. dec. 1969
Te bevragen:
H. Stokkink, Lochemsew.
32 A, Warnsveld

Te koop: l ha 2 are hooi-
gras in het Galgengoor te
Vorden. Briefjes inleveren
zaterdag 10 juni
's avonds 8.00 uur
G. J. Aalderink, Maalde-
rinkweg 3, Vorden

Te koop: 2 bb. zeugjes,
ruim 3 mnd. oud, moeder
sterzeug, vader Heyda
G. B. Lebbink
Eikenlaan 27, Vorden
tel. 05752-6739

Te koop: RAP bromfiets
trouwjapon wit met lange
sluier maat 38
Kerspel 16, Vorden

wwvwwwwwwwv^^
GERHARD GOSSELINK
en
LIENEKE OUDHEUSDEN

geven mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk, dat
zal plaatsvinden op 9 juni a.s. om 13.30
uur op het gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Vorden door de wel-
eerw. heer ds J. H. Jansen.

Vorden, Raadhuisstraat 27
Barchem, Dennenlaan 5
Jun i 1972

Receptie van 16.00-17.30 uur in hotel
't Wapen van Vorden (F. P. Smit).
Toekomstig adres:
Raadhuisstraat 27, Vorden.

WWWJVWWWWWW^

HEIN KOT H MAN
en
GE R R/ ARENTSEN

geven u, namens wederzijdse ouders, kennis
van hun voorgenomen huwelijk op woens-
dag 14 juni om 1.30 uur in het gemeente-
huis, Walstraat te Terborg.

Kerkelijke inzegening om 2 uur in de
Adventkerk te Varsseveld door de wei-
eerwaarde heer ds A. Sjollema.

Varsseveld, juni 1972
Schoolstraat 26/Doetinchemseweg 69
Toekomstig adres: Schoolstraat 26

Receptie op donderdag 15 juni a.s. van 2
tot 5 uur en 's avonds na 7 uur in zaal
Rothman.

JOHAN KLEIN BRASKAMP
en
ANNIE ARFMAN

hebben de eer u, mede namens weder- ^
zijdse ouders, kennis te geven van hun ! j
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol- ;!
trekking zal plaatsvinden op woensdag 14 !;
juni a.s. om 11.00 uur ten gemeentehuize ï j
te Borculo.

Kerkelijke inzegening om 11.30 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Borculo door de wei-
eerwaarde heer ds A. Schouten.

Borculo, Parallelweg 9
Vorden, Schuttestraat 13
J u n i 1972
Toekomstig adres: Muraltplein 21

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur
in zaal Hargeerds te Borculo.

Op maandag 12 juni a.s. hopen wij met
onze kinderen ons 25 jarig huwelijk te her-
denken.

G. J. ZWEVERINK
en
H. G. ZWEVER1NK-MOMBARG

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30-17.00
uur in zaal Schoenaker, Kranenburg-
Vorden.

Vorden, juni 1972
Ka pel weg 4

Heden is rustig van ons heengegaan, onze lieve
moeder, behuwd-, groot-, overgrootmoeder en
pleegmoeder

GEESKEN SCHUT

weduwe van Johannes Martinus Gerritsen

in de gezegende ouderdom van 88 jaar.

Uit aller naam:
G. M. Nekkers-Gerritsen

Vorden. 4 j un i 1972
'De Wehme', Nieuwstad 44

De teraardebestelling zal plaats vinden donder-
dag 8 juni a.s. om 14.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Met grote verslagenheid geven wij kennis van
het plotseling overlijden van onze zeer
gewaardeerde medewerker de heer

H. G. KRABBEN

Wij verliezen in hem een zeer plichtgetrouwe
medewerker.

Fa Gebr. Kettelerij
Hoveniersbedrijf
Vorden

Heden werd plotseling van ons weggenomen
onze lieve vader, behuwd- en grootvader

EDUARD JOHAN ESKES
weduwnaar van Johanna Berendina Wahl

Hij bereikte de leeftijd van 80 jaar.

Uit aller naam:
E. J. Eskes Jr

Vorden, 31 mei 1972
Dorpsstraat 42

De begrafenis heeft plaats gehad op maandag
5 juni 1972 op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Heden is in Jezus ontslapen mijn lieve man,
onze vader, grootvader en schoonzoon

HENDRIK ELLENKAMP
echtgenoot van G. Nijenhuis

op de leeftijd van 59 jaar.

Gezang 174

G. Ellenkamp-Nijcnhuis
Dini en Dik Hans
Wim en Gerda
Henny en Gerrit
Gerhard
Opoe Nijenhuis

Vorden, 4 juni 1972
Heegherhoek l

De rouwdienst zal worden gehouden op donder-
dag 8 juni 1972 in de Ned. Herv. Kerk te Vor-
den om 12 uur, waarna om 13 uur de begra-
fenis zal plaatsvinden op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Na de begrafenis zal er gelegenheid zijn tot con-
dolatie in het Jeugdcentrum.

Gezinsf/es SLASAUS van 154 voor 139

Litersfles DRUIVENSAP van 159 voor 138

2 blikken APPELMOES 125

Litersf les CHOLATT1E van 86 voor 75

Bij f 10,- boodschappen
EEN VAKANT1EBOEK van 150 voor 85

Fles Spar SINAS van 92 voor 79

2 pak LANGE VINGERS van 744 voor 98

25 KNOTSEN 98

14 JAFFA's 198

Kilo GRANNY SMITH 179

Blik Spar VARKENSVLEES van 92 voor 78

Blik Spar LUNCHWORST 138

150 gram GEKOOKTE GELD. WORST 89

150 gram ONTBIJTSPEK van 117 voor 95

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ'DF SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

SUPERMARKT

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Heden overleed, na een moedig gedragen lijden,
onze beste zwager en oom

HENDRIK ELLENKAMP

echtgenoot van G. Nijenhuis

op de leeftijd van 59 jaar.

Vorden: H. Nijenhuis
G. Nijenhuis-Klein Geltink

Hoorn: G. Nijenhuis
H. Nijenhuis-Gotink

Doetinchem: B. Nijenhuis
H. A. Nijenhuis-Jansen
neven en nichten

Vorden, 4 juni 1972

Het bestuur van de A.R. Kiesvereniging te Vor-
den geeft met ontroering kennis van het over-
lijden van het lid

HENDRIK ELLENKAMP

op de leeftijd van 59 jaar.

Hij heeft vele jaren zijn arbeid getrouw en met
liefde vervuld. De Here trooste zijn vrouw en
kinderen.

Namens het bestuur:
E. v. Ruller, voorzitter
H. Neerhof, secretaris

Vorden, 4 juni 1972

Voordat wij naar ons nieuwe winkelpand

gaan willen wij eerst nog diverse

artikelen

OPRUIMEN
Wij laten u profiteren door kortingen

te geven van liefst

10 tot 50 o/o
'WEES ER ALS DE KIPPEN BIJ'.'

* HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

* SPEELGOED

* BYOUTERIEEN

* LUXE ARTIKELEN

* PARFUMERIEËN ENZ.

H. J. SUETERS
v.h. Sess/nk - Kranenburg - Vorden

OPBOUWSERVIEZEN
\

GERO CASSETTES

ruime keus

. GEBR.

f BARENDSEN
Zutphenseweg - Telefoon 05752-1261

F NOP erkende rijschool

W. C. Teger
RUURLO - Stationsstraat 18 - Tel. 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128!

Ook opgeven voor lessen bij

B. HENDRIKSEN

Noordink E 62a, Hengelo Gld.

KAMPEREN
Camping-Gaz voor
verlichting, verwarming en koken

Mepal kampeerservies
ook in Carnabij kleuren

Tafels, stoelen, vouwbedden

Strand- en windschermen

Rubber luchtbedden topmerken
SEMPERITen PALMA

getest door de Konsumentenbond
en ANWB als de beste en sterkste

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

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Yorden
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ECHTE BAKKER

HOF
Vorden - 't #oge 24
Telefoon 1394

"CONCORDIA"
Hengelo (Cld)

Zondag

SANG UND
KLANG
met zang van

Alleen bij ons zojuist weer ontvangen grote partij

HEUGAFLOR

TAPIJTTEGELS
2e keus. Zeer geschikt voor kantoor, showroom
winkel, kantine, café, cafetaria, enz. enz.

Ook een zeer geschikte tapijttegel voor uw hal, keuken en woonkamer !
Zware kwaliteit
NYLONVILT T4P/JTTEGEL zelfk/evend
zeer geschikt voor doe-het-zelvers,
leverbaar in 7 moderne kleuren

prijs per tegel ƒ 7,95

Fa A. J. OBELINK & Zn
KOMPLETE WON ING INRICHT ING
Hogestraat 16 - Aalten - Telefoon 05437-2803

U doet ons een groot plezier

door uw advertentie

s.v.p. zo vroeg mogelijk te bezorgen!

WASSEN AAN DE TOBBE DOEN WIJ AL

RUIM 40 JAAR NIET MEER l

Toch heeft wasserij

BRANDENBARG
ook nu nog plaats voor enkele

onge meses
die schoon werk willen

en goed willen verdienen !

Kom eens geheel vrijblijvend aan in ons pand aan de
Industrieweg 3.

Nadere inlichtingen ook telefonisch of na 19.00 uur
H. K. van Gelreweg 30 - Vorden ,

Kijken en vragen kost u niets

doch u kunt er wel goed door verdienen bij:

Wasserij Brandenbarg
Industrieweg 3 - Yorden - Telefoon 05752-1465

„DE OLDE MEULLE"

J. M. van der Wal fr Zn

gediplomeerd drogist

GEVESTIGD:

schoonheids-
salon

Behandeling met moderne
elektrische apparaten

Behandelingen volgens afspraak
f e/. 05752-7301

Beleefd aanbevelend,

mevr. D. van der Wa/-Buszkamp
gedipl. Schoonheidsspecialiste

Sportieve
zwemshorts
en -slips
Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg . Vorden

DOLMAR
KETTINGZAAG-Machines

maken de arbeid

licht en sneller!

* U/t voorraad leverbaar

* Onderdelen op de vestiging Linde

Alleen verkoop voor:
Hengelo (G), Ruurlo en Vorden

welk
V.L.C.

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

VOORAL UW

Wapen, en sporthandel

MARTENS
Zutphenseweg - Vorden

JUWEEL
WERF/

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

Doe-het-zelf service

UITERWEERD
Ruurloseweg 35

Vorden - Telefoon 1523

Te koop: z.g.a.n.
d iep vrieskist 525 liter met
snelvriesvak merk Manus

F. Veenstra
Coehoornsingel 44,
Zutphen, tel. 05750-6195

itex
ïvasbare muurverf
normaal 8.80
per emmer
nu slechts ƒ 5,95

Vinyl behang
per rol a 10 m
slechts ƒ 15,-

ZON WERING
voor binnen en
buiten.

Spotgoedkoop!

Geschaafde en ge-
ploegde planken
17 mm dik
v.a. f 5,50 p. m2

20 mm dik
v.a. f 6,80 p. m2

excl. btw

Blauwe asbest
golfplaten
v.a. ƒ 5,05 per m2

excl. btw

Cement
vanaf ƒ 4,40 per zak
excl. btw

Beton
straatklinkers 7 cm
ƒ 135,- per 1000
excl. btw
min. afname 5000

Rode gevelstenen
f 148,- per 1000
excl. btw
min. afname 5000

Geglazuurde stenen
d i v. kleuren
ƒ 300,- per 1000
excl. btw

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
telefoon 1486

TIJDELIJKE AANBIEDING l

AEG
diepvrieskist

360 liter inhoud

NORMALE PRIJS f 70/0,-

nu voor

l f 750,=
Fa ÖRDELMAN EN DIJKMAN
S pal straat 14 - HENGELO (G) - Telefoon 1285

J. Slagman - 't Hoge 35 - Yorden

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

H. WEENINK
Spa Istraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

TOELEVERINGSINDUSTRIE
Productontwikkeling en fabricage van
electrotechnische en fijnmechanische apparatuur.
In ons bedrijf in Groenlo zijn nog steeds funkties vakant voor NIET technisch ge-
schoolde medewerksters. Deze nog „open" plaatsen zien wij graag bezet door

die handig en nauwkeurig zijn
en de wil hebben om te werken.

Momenteel zijn reeds meer dan 40 meisjes in onze ateliers werkzaam. Zij kunnen u
vertellen dat het werk uitermate geschikt is voor vrouwenhanden.
Ongetwijfeld hebt u vragen over de verdiensten, de sociale voorwaarden, de werk-
sfeer, etc. Kom dan gerust vrijblijvend even praten of bel ons even onder no 05440-2163
voor een afspraak, eventueel bij u thuis. U kunt ook 's avonds terecht bij onze perso-
neelschef, de heer Rootinck, telefonisch te bereiken onder no. 05440-2285.

N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek

NEDAP - GROENLO
Postbus 6 Oude Winterswijkseweg 7



Donderdag 8 juni 1972

Tweede blad Contact
33e jaargang no. 10

Geslaagd
Onze plaatsgenoot E. Stokkink slaagde te Zutphen
aan de LEAO school.

Te Enschede slaagde onze oud-plaatsgenoot de heer
P. B. A. Wolbert voor het diploma weg- en water-
bouwkunde (PBNA).

Vergadering
«ontrokt met trainer De Weert
is verlengd
Een matige belangstelling was er maandagavond voor
de vergadering van de w Vorden. De heer Emsbroek
heette allen welkom en wenste voorz. Koster en de
leden Hulshof en Weiss, die in het ziekenhuis ver-
blijven een spoedig herstel toe.
Gezien de vele boetes waarmee de vereniging dit sei-
zoen is gekonfronteerd, zal het bestuur in de toe-
komst strenger optreden. Voorts deelde de heer Ems-
broek mede, dat het kontrakt met trainer de Weert
met één jaar is verlengd. De heer Rouwenhorst is
in principe trainer, daar de heer de Weert wegens
verplichtingen elders, niet aanwezig kan zijn.
Gedurende het gesloten seizoen 19 juni tot 16 juli
wordt niet gespeeld, de kantine blijft open.
De kommissie voor de zaterdag bestaat voor het vol-
eend seizoen uit de heren Sloetjes, Wentink, Groot

' lebbink. Plomp, Gosselink, Altusius en Mulder.
De juniorenkommissie bestaat uit de heren Meyer,
Hulshof, Golstein en Koster. Getracht zal worden
nog meer leiders aan te trekken. De pupillenkommis-
sie bestaat uit de heren Hendriksen. Stoltenbonr, J.
Rouwenhorst, Holsbeke en Dekker. Binnenkort vindt
een bespreking plaats tussen leiders, bestuur en de
trainer.
De vergadering besloot de kontributie te verhogen m.
f 3.50 per maand. Op voorstel van de heer Jansen
wordt deze zomer een sportda^ gehouden voor de
senioren. De heer Mulder zal trachten het klubblad
nieuw leven in te blazen. Reklameborden rond het
veld zullen worden aangebracht.

Eerste plaats
Onze plaatsgenoot Jan Oosterink heeft zondagmid-
dag een fraaie prestatie geleverd, door in Borculo,
tijdens de cross 250 cc motoren, in de eind rangschik-
king op de Ie plaats te eindigen.'

Ongeval
Op de Wiersserbroekweg reed de heer A. uit Ruurlo
met zijn VW tegen een drietal bomen. De auto werd
ernstig beschadigd en de bestuurder werd gewond
naar zijn woning gebracht.
Op het rijwiel pad langs de Zutphenseweg werd de
bromfietser Gr. R. uit Vorden aangereden door een
rechtsafslaande vrachtauto, bestuurd door B. uit Zel-
hem. De bromfietser werd gewond naar het zieken-
huis te Zutphen overgebracht, de bromfiets werd ern-
stig beschadigd.

Voetbal
Pupillenkompetitie beëindigd
De Onderlinge Pupillenkompetitie van Lochem en
Omstreken is ten einde. Aan deze kompetitie namen
deel de pupillen van de volgende verenigingen: Ruur-
lo, Ratti, Witkampers uit Laren, Lochem en SVBV
uit Barchem en Klein Dochteren, Lochem.
Het A team van Lochem slaagde er in om in de
A afdeling het kampioenschap te veroveren.
In de B afdeling ging de titel naar Ruurlo.
De eindstanden waren als volgt:
A: l Lochem, 2 Witkampers, 3 Ruurlo,
4 Klein Dochteren. 5 Ratti, 6 Lochem.
B: l Ruurlo. 2 Lochem. 3 Witkampers. 4 Lochem
5 SVBV, 6 Ruurlo, 7 Witkampers. 8 Ratti.

Verwelkom de deelnemers

aan de avondvierdaagse

met een bloemetje van

Bloemisterij
Wehmezicht

Nieuwstad 57 - Vorden
Telefoon 05752-1987

Voor het onderhouden
van onze tuin vragen wij

EEN NET PERSOON
die bekend is met het tuinonderhoud

FAM. DE JONG

Vordensebosweg 3, Vorden
Telefoon 1773 's avonds 2023

Avondvierdaagse
Rekord aantal deelnemers voor
de komende avondvierdaagse !

De heer Sikkens die dit jaar voor de 5e keer de
Avondvierdaagse organiseert voor de gymnastiekver-
eniging Sparta, is verheugd over de grote belangstel-
ling voor dit evenement, dat tot nu toe reeds over de
800 ! deelnemers telt, een absoluut rekord.

Dinsdag gingen reeds 10 personen van start, die za-

terdag verhinderd zijn. Woensdag gaat het spektakel
echt beginnen, waarbij de start weer zal zijn op het
schoolplein van de ol school dorp.

De route gaat: Kerkstraat, Zutphenseweg, oversteken
Raadhuisstraat, Nieuwstad, langs de Wehme, Delden-
seweg, rond weg over, rijwielpad langs rond weg. Elders
maat. Voor de 10 km: Baakseweg, Rhihuisweg, Del-
den sebroekweg, Deldenseweg, Hilverinkweg, Delden-
seweg, Rondweg over. Nieuwstad, Raadhuisstraat.

15 km: Baakseweg. Koekoekstraat, zandweg via de
sluisbrug zandweg volgen. Asphaltweg, na brug de
Baron v.d. Heidelaan, Baakseweg, Riethuisweg en
verder als de 10 km.

AGENDA
Iedere vrijdagmorg'en weektnarkt
Jeugdsoos open iedere vrijdag1-, zaterdag-
zondagmiddag en avond
Iedere dinsdag^^id bridgen bij hotel
Bakker
Elke zaterdagmorgen trimmen bij pick-
nickplaats Wildenborchseweg
Vrijdagavonds dammen (Jeugdcentrum)

8 juni Avondvierdaagse
9 juni Avondvierdaagse

10 juni Avondvierdaagse
10 juni Toernooi v.v. Vorden afdeling zaterdag
14 juni Bejaardentocht naar Flevohof
15 juni Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
17 juni Vissen jeugdleden De Snoekbaars

17. 24 en 25 juni
Jeugd tournooi^É Vorden

18 j u n i Zangdienst Herv. Kerk Vorden
24 juni Bal voor gehuwden zaal Eykelkamp
28 juni Vissen De Snoekbaars
l juli Oriënteringsv^Udeling Kranenburgs

Belang ^^
8 ju l i Jeugd soos Filmavond
22 juli Vissen De Snoekbaars
12 aug. Vissen De Snoekbaars
3 sept. Gekombineerde viswedstrijd Almen, La-

ren, Vorden
10 sept. Onderlinge viswedstrijd ring Zutphen

7 okt. Vissen De Snoekbaars

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

Gedichten
'Uut de olde doos'

NAASTENLIEFDE
(Uit de bezettingstijd)

Ook hij werd weggevoerd over de grenzen
Hoe hij dat vond? dat werd hem niet gevraagd
Hij deed z'n werk, maar heeft als vele and'ren
Natuurlijk ook gekankerd en geklaagd.

Hij wist het wel dat zuchten niet zou baten
Dus wierp hij zich heel energiek op 't werk
Hij trachtte eens met een kameraad te vluchten
Helaas het werd maar al te gauw bemerkt.

Hij heeft daar in de vreemde vele maanden
Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat gezwoegd
En schoon hij nimmer nog met paarden omging
Daar met de Vierschaar, d'akkers omgeploegd.

Een oude boer, die óók dat huis bewoonde
Was een tiran in d'allerergste graad
't Was zo gemakkelijk hem te vervloeken
Te haten met onmenselijke haat.

Die boer werd ziek en zou wel spoedig sterven
Reeds kwam de dood op snelle voeten aan
Zij trachtten hem het lijden te verlichten
Maar plots hoorden zij de sirenes gaan.

Zij vluchtten weg in schuilplaatsen en kelders
Als 't vege lijf maar was gered
Doch hij - waarvan 'k in dit gedicht vertelde,
Bleef rustig zitten bij die man zijn bed.

En toen ik vroeg: ,,m'n jonge vriend, waarom ging j' ook niet heen?
Was 't antwoord: Zelfs geen vijand laat j' in 't stervensuur alleen!

Mef ingang van

DINSDAG 13 JUNI IS

HERENKAPSALON

P. Sietsma
VERPLAATST

naar DORPSSTRAAT l

Telefoon I1KS4

Hclanca

BADSTOf

dannes slips
38 t.m. 44

ƒ2,98

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

4ssuranf/ekanfoor

JANSSEN
Ruurloseweg 20 - Vorden

Wij gaan met vakantie
van 17 juni tot l juli

VOOR SPOEDGEVALLEN:
De heer Peters, tel. 05756-1847, Brummen
of 08302-7222, de heer Hendriks te Velp

HENDRIK-JAN
DE TUINMAN

ZET UW BLOEMEN
EN PLANTEN
NEER WAAR U
MAAR WILT,

BLOEMBAK 3080
Een prachtige ruime bak
van stootvaste grijze kunststof.
Lengte 80 cm.

Van 5,15 voor

PLANTENSCHAAL
van f 13,90 voor

f 9,90

BLOEMBAK
zeshoekig van f 24,50 voor

f 17,50

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-1546

SOLEX ƒ 399,-

H j n fietsen /onder trappen en dan overal naar
Overal waar u nodig bent. Overal waar hel

gezellig is. Voordeeltjes halen op de markt.
Babbeltje maken met een vriendin. Fijn snuf fe -
len in dat leuke winkeltje 5 kilometer weg. En
n a t u u r l i j k naar het klctiterschooltje. (Want ha-
len en brengen is moederswerk).
Spring op een Solex bij uw Kroon-Dealer

TRAGTER
Zutphenseweg 95 Vorden - Telefoon 1256



Weekend aanbieding!

LEE COOPER

CORDUROY PANTALONS

in diverse modekleuren

met uitlopende pijp

nu i 28.90

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

ZATERDAG 10 JUNI A.S.

zijn we wegens familiefeest
na 12.00 uur

GESLOTEN

Insulindelaan 5 - Vorden - Telefoon 05752-1567

LEVI'S FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

Wapen- en Sporthandel

Martens
sleedt doeltreffendl

Zutphenseweg Vorden

RUILVERKAVELING 'WARNSVELD1

De Plaatselijke Commissie voor de Ruilverka-
veling 'Warnsveld', wil bij inschrijving verkopen
diverse percelen hooi gras, t.w.
perc. l weide achter G. Rood Baronsbergen
± 2 ha; perc. 2 weide v.h. Onstenk
Baronsbergen ± 0,80 ha; perc. 3 weide
Klein Stoven Baronsbergen
± 1,40 ha; perc. 4 weide v.h. Pasman Oude
Vierakkerseweg ± 2 ha; perc. 5 weide v.h.
Bruggink Oude Vierakkersew. ± 1,75 ha; perc.
6 weide v.h. Bobbink-Eggink Oude Vierakker-
seweg ± 2,25 ha; perc. 7 weide v.h. Bobbink-
Eggink Oude Vierakk.weg ± 2,25 ha; perc. 8
weide v.h. Jimmink-van Zeits Koekoekboom-
seweg Ooierhoek ± 2,50 ha; perc. 9 weide v.h.
Teerink, Lage Lochemseweg ± l ha.

Tevens zullen van genoemde percelen de nn-
weidcn worden verpacht. Briefjes inleveren op
maandag 12 juni 1972 '.s avonds 8 uur, hij café
'Den Elter', Emmerikseweg.

De verkoop geschiedt d contant.
Plaatselijke Commissie RvK. 'Warnsveld'

Vakantie aanbiedingen

IN 0ROEKP4KKEN

EN TUN/EKS

Komt ze zien !

H.LUTH
Nieuwstad 4 - Vorden

Telefoon 05752-1396

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

Vorden, 5 juni 1972

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de burgemeester,
Van Arkel
de sekretaris,
J. Drijfhout

SIMCA1000
Wat te zeggen van een echte familiewagen

met vier portieren die al 10 jaar op de weg is en
waar mogelijk verbeterd ? Wat te zeggen van

zijn opmerkelijke prestaties door de pittige motor
en de uitzonderlijke wendbaarheid? Wij laten

u de wagen graag zelf beoordelen tijdens een
proefrit. Óók de

"Rallye",
de Simca

1000 voor
liefhebbers.

63

AUTOBEDRIJF

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 1256

SIMCA

SPECIALE AANBIEDINGEN

2 Tornado BarbertjiJ

KASTHANGMATJES
van f 9,50 voor
f 8,50

Roestvrijstalen
AARDAPPELSCHILMESJES
f 1,25

GROTE DWEILEN
60 x 60 cm
slechts 99 cf

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 I ' H K :

Koersebnan
Winkelcentrum Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

Wü hebben het; kom dus kijken bil

GEBR.

BARENDSEN
Zutphenseweg - Telefoon 05752-1261

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Schildersbedrijf van der Wal b.v.

R!m!nl ff 13,95
Origineel kurk-suède
muiltje. Verrassend
in prijs.

Te koop of te huur gevraagd

VRIJSTAAND WOONHUIS

niet verder dan l km van het dorp

Aanvaarding na over/eg

Brieven onder no 10-1 buro Contact

Carnabyfl7,95
De favoriete voetbed-

muil voor vrije tijd
en hobby.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

Junimaand-
hooimaand
Wij hebben enorme keuze
in nieuwe en gebruikte
VICON acrobaten, snel-
hooiers, maaibalken in 3-
punts heffing, cirkelhooiers
trommelschudders, Goud-
land en Fella cyclomaaiers
Komt zien, alles bij de
kleine man met de grote
voorraad in Drempt bij
Doesburg Gld.

C. W. SEEGEftS
DREMPT
Telefoon 08334-2722

Te koop: 70 are hooigras
briefjes inleveren
t.m. 10-6 '72 20.00 uur
J. J. Spithoven
Reeoordweg 6, Vorden

Overhemdenrepanvtie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

KOELKASTEN
DIEPVRIEZERS

Koelkasten :

225 LITER ERRES
koelkast dubbeldeurs van 685,- voor
ƒ 570,- met bruikbare inruil t. 499,-

275 LITER ERRES
koelkast dubbeldeurs van 785,- voor
l 655,- m. bruikbare inruil tot 599,-

140 LITER ERRES
koelkast tafelmodel ƒ 225,-

Df'epvriezers :

200 LITER ESTA
standaard van 519,- nu voor ƒ 449,-

300 LITER ESTA
standaard van 729,- voor ƒ 620,-

420 LITER ESTA
standaard van 869,- voor f 740,-

Bovendien bij aankoop een cheque
van f 50,- te besteden bij eerste be-
stelling diepvries profijtkring, waar
u dan meteen lid van bent!

Inlichtingen dagelijks in onze
winkel en showroom

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Top-Wore
koelkast dozen
met hermetisch
sluitend deksel
SET a VIER
top ware dozen in
rond of recht
hoekig
nu van 4,25 voor
i 2,95

^GEMSWINKÜT
l VORDEN(05752-2124)i/ P

Krijgt u een nieuwe woning,

of wilt u uw interieur eens vernieuwen?

Kom dan eens kijken

naar onze enorme sortering

MEUBELEN
Wij leveren u alleen de allerbeste kwaliteiten

tegen de scherpste prijzen !

Uw voorraad-houder:

Pruts niet langer met uw
oude mclkmachincmotor
Wij hebben voorradig
DIVERSE AFT A K AS
voren urn-pompen
Komt zien en u bent
de droom uit

C. W. SEEGERS
DR F MPT
Telefoon 08334-2722

Hierbij betuigen wij onze
hartelijke dank voor de
vele felicitaties, bloemen
kadoos die wij bij ons
huwelijk mochten
ontvangen.
Jan en Gerda
Reerink
Hengelo G., juni 1972
Kervelseweg 18

Nog ru ime voorraad in
nieuwe en gebruikte
Vicon
acrobaten
en cirkel hooiers, cyclo-
maaiers en trommel-
schudders en 3-punts
maaibalken

C. W. SEEGERS
DREMPT
Telefoon 08334-2722

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

ZOMER KOELTE AKTIE l
Het spijt ons dat het weer 2.0 slecht is, maar het verheugt ons dat we

tot begin juli KOELKASTEN EN DIEPVRIEZERS kunnen aanbieden

Tegen ONGEKENDE LAGE prijzen
Alle koelkasten tot 180 Itr 10% korting op onze lage prijzen
Esta 200 Itr koelkast van 549,- nu ƒ 439 —
Esta 325 Itr koelkast van 729,- nu ƒ 619,—
Esta 225 Itr combinatiekast waarv. 40 Itr diepvr. v. 649 voor ƒ 539,—
Esta 275 Itr combinatiekast waarvan 55 Itr diepvr. v. 759 nu ƒ 659,^—
Esta diepvriezer 200 Itr van 519,- voor ƒ 469,—
F.sta diepvriezer 300 Itr van 729,- voor ƒ 659,—
Esta diepvriezer 420 Itr van 869,- voor ƒ 789,—
Esta diepvriezer 600 Itr van 1229,- voor ƒ 1059,—
Ook in d:cpvriesKASTEN tijdelijk zeer goedkope aanbiedingen.
Vakkundige voorlichting en plaatsing door uw erkende Giva instal-
lateur! Bij alle kontante aankopen SWV ZEGELS.
Prachtige kollcktic transistorradio's en cassetteradiorecorders tegen
ZOMERPRIJZEüN zie etalage! Koop bij de vakman, u hebt er gemak
van! Vrijdagsavond s open tot 9 uur. Zaterdags gesloten na 4 uur.

ELIESEN
TEL. 05754-264 - BAAK


