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vierde zilveren jubileum
De coöperatieve werktuigen vereniging Ons Aller Be-
lang 'heeft op een feestavond in café Eykelkamp op
waardige wijze het 25-jarig bestaan herdacht. Behalve
de ruim 40 leden met hun dames waren hiervoor ook
enkele oprichters, de heren W. Ruiterkamp, Van Roe-
kei, oud-hoofd van de lagere landbouwschool te Vor-
den en Klein Bleumink, oud-administrateur, uitge-
nodigd.

Voorzitter L. Groot Bramel memoreerde in zijn ope-
ning sitoespraak hoe voor 25 jaar Ons Aller Belang ten
huize van de heer Zents werd opgericht en men start-
te met 15 leden. Het eerste bestuur bestond uit de
heren W. H. Ruiterkamp voorzitter; G. Dijkman se-
kretaris; G. H. Groot Bramel penningmeester; A.
Zents sr en W. G. Ruiterkamp. Hiervan zijn nu nog
in leven de heren W. H. Ruiterkamp en G. Dijkman.
De heer Dijkman i's tevens 25 jaar bestuurslid.
Na de Tweede Wereldoorlog rezen de werktuigen ver-
enigingen als paddestoelen uit de grond net als nu de
ligboxstallen. Men ging in grotere eenheden denken.
Op 18 juni 1949 werd de oprichting van de vereniging
in de Staatscourant vermeld. De vereniging werd toen
dan ook opgericht met behulp van subsidie uit het
Marshallfonds. Hierdoor kreeg men tegelijk te maken
met een soort „voogd i j schap" vanuit het konsulent-
schap. Als „voogd" en adviseur werd de heer A. G.
Nijenhuis uit Vierakker, assistent van de landbouw-
voorlichtingsdienst, aangesteld die ook voorlichting
gaf over allerlei soorten werktuigen.
In Brabant en Limburg waar reeds in 1947 en 1948
deze verenigingen werden opgericht, kende men een
ander „kunstje". Daar betaalde men de subsidie aan
de leden uit en kocht voor duizenden guldens om sub-
sidie te krijgen aan machines die nooit werden ge-
bruikt en aan rente en aflossing werd niet gedacht.
De overheid pakte het toen anders aan en waren de
besturen verplicht de eersite tien jaar rekening en ver-
antwoording af te leggen aan het konsulentschap. Na
tien jaar heeft de vereniging het subsidiebedrag ge-
schonken gekregen.

De heer Groot Bramel dankte de heren W. H. Rui-
terkamp en Klein Bluemink, voor hun pionierswerk
evenals de heer Van Roekel die in de loop der jaren
verschillende inleidingen hield. „Samen kunnen en
moeten we trachten om de goede naam die onze ver-
eniging heeft gekregen in die 25 jaar, waard te zijn,
ook voor de volgende periode" aldus besloot hij.
Sekretaris B. F. Bennink gaf vervolgens op humoris-
tische wijze in dialekt een overzicht van deze 25 jaar
die „as ze veurbie 'bunt, moar un kort entjen bunt
ewes". Men kodht allerhande werktuigen. De buurt-
vereniging De Samenwerking in de Wildenborch ging
inmiddels ter ziele omdat men niet met vaste kosten
per bunder werkte. Op 28 februari 1957 werd de hui-
dige voorzitter L. Groot Bramel gekozen. Nu zijn er
praktisch geen jongeren meer om de funkties over te

nemen wat nog wel een probleem kan worden. De le-
denvergaderingen wefden aanvankelijk ten huize van
bestuursleden gehouden, maar later verhuisde men
naar de kapel in de Wildenborch. In de loop der ja-
ren werden talrijke inleidingen en lezingen met dia's
gehouden voor de leden door voorlichters, stamboek-
inspekteurs, vee-artsen, wethouders, gemeente-archi-
tekt, leraren enz. zodat men goed ,,'bie de tied" bleef.
Door de omzetvermeerdering en de ingewikkelder ad-
ministratie werd door het bestuur de heer D. Klein
Bluemink, voormalig direkteur van CLV Ons Belang,
bereid gevonden de administratie te verzorgen. Hij
deed dit voortreffelijk. In 1972 werd hij opgevolgd
door G. Klein Brinke. Alles is eenvoudiger geworden
betalingen gaan meestal via de bank. De sekretaris
dankte tenslotte de loonwerkers die de machines dank
zij hun technisch kwaliteiten ook „gesmeerd" lieten
lopen en deurdreajen. Hij sprak de hoop uit dat de
samenwerking tussen On Aller Belang en de loonwer-
kers nog vele jaren bestendigd zou blijven.
De 'heer Van Roekel verzorgde hierna een lezing met
fraaie dia's over de Achterhoek, het stroomgebied
van de Berkel, boerderijen, kastelen enz. Na de pauze
waarin konsumpties werden aangeboden, vertelde
oud-voorzitter W. H. Ruiterkamp leuke herinneringen
uit de beginjaren en vertoonde nog kleurendia's over
het oogstcorso in Tiel.
De heren Van Roekel en Klein Bluemink boden het
huidige 'bestuur dat bestaat uit de heren L. Groot
Bramel voorzitter; B. F. Bennink sekretaris; G. Klein
Brinke administrateur; G. Dijkman; G. Bannink; J.
Zents; H. Eggink en J. Braakhekke, een herinnering
aan. De voorzitter dankte allen tot slot voor de bij-
zonder geslaagde avond.

20.000 gulden ontvreemd
De landbouwer W. aan de F^Mcloseweg heeft bij de
Vordense politie aangifte gcdüfn van vermissing van
een bedrag van 20.000 gulden uit een eierkist die op
de deel van zijn boerderij staat. Noch de landbouwer
noch de politie wil meer inlichtingen verstrekken om-
dat het onderzoek nog in volle gang is.

Inenting tegen rodehond
Meisjes van 12 jaar (geboren in 1962) die een oproep
hebben ontvangen en niet in de gelegenheid waren
hieraan gevolg te geven, worden alsnog in de gelegen-
heid gesteld deze inenting te laten verrichten op
woensdag a.'S. 19 juni 1974 vanaf 13.30 uur in het
gebouw van het Groene Kruis aan de Burg. Gallée-
straat. Deze inenting is geheel gratis. Meebrengen:
het inentingsboekje.

NIEUWS
VAJ\DE
KERKEN

Op zondag 16 juni wordt in de Herv. kerk de laatste
interkerkelijke zangdienst gehouden. Gehoopt wordt
dat velen zullen komen zingen want er zijn vele mooie
liederen in het nieuwe liedboek te vinden. Ds. Grif-
fioen uit Harfsen zal deze dienst leiden.-Het ohr. gem.
koor Excelsior zal enkele liederen ten gehore brengen.

U kunt ook meepraten over
de gemeentepolitiek door
lid te worden van de VVD.

Nadere inlichtingen:
Mevr. Stenger, tel. 6731

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Bob, z.v. G. W. H. Wargerink en M. E. van
Ditzhuij'zen; Roelien Janette Rowina, d.v. W. Oort-
giesen en S. Zwart; Maria Everdina, d.v. G. H. Vaags
en M. E. Oltvoort; Frank Jan, z.v. J. J. Woltering en
G. H. A. Ebbers; Joost, z.v. J. M. Strijd en N. H.
van Stuijvenberg.

iJHer
rWRn

Ondertrouwd: H. J. Bükm^^en J. H. Krimp; J. F.
Zieverink en H. H. C. GerBren; G. J. W. Doornink
en T. Wiersma; J. Bakker en A. W. Geerken; H. J.
Klein Ikkink en W. M. van Gin kei; W. J. B. M.
Booltink en J. A. Barink; W. H. Hulshof en H. G. J.
M. Leenders; H. Boerman en A. G. Versteege; J.
Koster en J. C. Harmsen. ^^

Gehuwd: R. W. te Meerman en D. Maalderink; H.
Eggink en G. W. Winkel; E. J. H. Wesselink en A.
G. Peppelman; G. J. M. Kleinsman en A. M. J. van
Kesteren; G. J. Grootbod en C. Beerning.

Overleden: B. J. Horsting, 88 jaar, weduwnaar van
J. H. ter Bogt; W. Leunk, 47 jaar, echtgenoot van J.
H. Klein Wassink; A. J. Groot Ensering, 94 jaar, we-
duwe van A. J. Zwicrs.

Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openstelling gemeentehuis: maandag- t.m. vrijdag-
ochtend van 8.00-12.30 uur en vrijdagmiddag van
13.30-17.00 uur.
Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: vrij-
dagochtend van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur wethouder G. J. Bannink vrijdagmid-
dag van 16.00-17.00 uur.
Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen: vrijdag-
morgen van 10.00-12.00 uur.

Op 18 juni a:s. rs avonds 19.30 uur, vergadert de
gemeenteraad in het gemeentehuis. Zoals gebrui-
kelijk, informeren wij u vooraf over de belangrijk-
ste agendapunten, die dan ter sprake komen:

• De heer D. A. Lenselink zal als toegelaten
raadslid worden beëdigd.
• Burgemeester en Wethouders stellen de Raad
voor om 76 autoboxen, die nog eigendom zijn van
de gemeente, te verkopen aan de woningbouwver-
eniging Thuis Best, die ook de omliggende woning-
kom plexen bezit, en wel voor een bedrag van
ƒ 228.690,44; Thuis Best zal dan, ter financiering
'hiervan, bij de gemeente een lening sluiten voor
het verkoopbedrag.
• De heer Mühlbauer uit Amsterdam wil de
door hem gekochte boerderij aan de Zutphenseweg
80 verbouwen tot burgerwoning. De heer Norde
aan de Kostedeweg nr. 2 wil een mestvafkensstal
bouwen buiten zijn bouwperceel ingevolge het be-
stemmingsplan Buitengebied 1970.
Burgemeester en Wethouders zijn bereid aan beide
wensen tegemoet te komen door het bestemmings-
plan in betreffende zin te wijzigen, zij stellen de
Raad daarom voor om eerst een noodzakelijke
voorbereidingsbesluit (tot wijziging van plan) te
nemen.
• Op 29 januari jl. verkocht de Raad aan de heer
Kreunen, Julianalaan 3, de door hem bewoonde

woning plus grond; Gedeputeerde Staten vonden
de verkoopprijs echter te laag, en keurden het
raadsbesluit daarom niet goed. Omdat tussen Bur-
gemeester en Wethouders en de heer Kreunen een
akkoord is bereikt over een voor Gedeputeerde
Staten akseptabele hogere prijs, stellen Burgemees-
ter en Wethouders aan de Raad voor een nieuw
verkoopbesluit te nemen.
• Onlangs werd de woning aan Het Hoge 48 ver-
kocht bij schrijving; mej. J. A. Barink, Nieuwstad
24, gemachtigd door haar vader, was de hoogste
inschrijfster. Burgemeester en Wehouders stellen
derhalve de Raad voor om aan haar de woning te
verkopen.
• Het kollege van Burgemeester en Wethouders
Stelt de Raad voor om aan de PGEM een per-
ceeltje grond aan de Hamelandweg en om aan de
heren Oudsen en Bielderman op de hoek van de
Stationsweg en de Wilhelminalaan een strookje
grond te verkopen voor de bouw van een transfor-
matorhuisje, resp. voor het gebruik als tuingrond.
• Verder komen nog enkele aankopen ter spra-
ke, nl. a) van de heren J. en A. Bielderman, be-
treffende een strookje grond aan de Enkweg; b)
van een perceel grond in het bestemmingsplan
Brirïkerhof 1973, nr. 2 van de heer H. Bijenhof te
Hengelo (Gld.), en c) van een perceel grond aan
Het Jebbink hoek Decanijeweg van het kerkbe-
stuur Christus Koning-H. Antoniusparochie, voor
de bouw van een R. K. kleuter- en basisschool
aldaar.
• Bovendien is met 4 van de 5 pachters van
gronden in plan Brinkerhof 1973 nr. l overeen-
stemming bereikt over de pachCbeëindiging; Bur-
gemeester en Wethouders stellen de Raad voor om
eveneens akkoord te gaan.

• Het bestuur van de Ver. voor Chr. Nat. On-
derwijs heeft verzocht om een krediet voor de
aanschaf van lesmateriaal ten behoeve van de
kleuterschool De Timpe. Het hoofd van de o.l.
school dorp heeft verzocht om een krediet voor de
aansdhaf van o.m. de rekenmethode „Nieuw reke-
nen". Burgemeester en Wethouders stellen de
Raad voor hiertoe gelden beschikbaar te stellen.
• Subsidiëring Muziekschool Zutphen. Door de
kolleges van Burgemeester en Wethouders van
Zutphen. Lochem, Gorssel, Voorst, Vorden en
Warnsveld werd onlangs een „werkgroep gemeen-
tesekretarissen" in het leven geroepen om een ont-
werp voor een gemeenschappelijk standpunt ten

aanzien van de subsidiëring van de Muziekschool
te Zutphen voor te bereiden; het ontwerp werd
daarna door de kolleges goedgekeurd, behoudens
enkele veranderingen. Burgemeester en Wethou-
ders stellen nu de Raad voor om ook met deze
nota akkoord te gaan en deze verder als beleids-
instrument te handhaven - op l uitzondering na -.
Samengevat, komen deze nota en het advies van
Burgemeester en Wethouders aan de Raad kón-
kreet op het volgende neer:
- de gemeente Vorden kan nu aan de gemeente

Zutphen - een voordracht voor 2 personen doen
voor het benoemen van een bestuurder in de Stich-
ting Muziekschool;
- de gemeente Vorden zal jaarlijks, tijdig voor

de aanvang van het nieuwe kursusjaar, met de
Stichting Muziekschool overeenkomen voor welk
aantal klokuren instrumentaal en vokaal onderwijs
subsidie zal worden verleend;
- de gemeente Vorden zal - in afwijking van het

besluit van de gezamenlijke kolleges van Burge-
meester en Wethouders - geen leerlingen van 21
jaar en ouder subsidiëren. Burgemeester en Wet-
houders van Vorden achten het nl. wenselijk dat
bij deze leeftijd beneden een inkomen van 26.000,-
gulden een zeer bescheiden verhoging van het hui-
dige schooltarief moet plaatsvinden en dat vanaf
een inkomen van 26.000 gulden tot en met een in-
komen van 60.000 gulden een sterkere progressieve
heffing moet plaatsvinden en dat bij een inkomen
van 60.000 gulden of meer het schoolgeld gelijk
moet zijn aan de kosten. De overige kolleges van
Burgemeester en Wethouders konden zich hierme-
de niet verenigen.

N.B. Het subsidie aan de Muziekschool Zutphen
voor het kursusjaar 1973-1974 wordt voor Vorden
geraamd op 21.392 gullden en voor 1974-1975 op
22.718 gulden.

P.S. Murgemeester Mr M. Vunderink is verhin-
derd op vrijdag a.s. spreekuur te houden in ver-
band met het jaarlijkse uitstapje van het gemeente-
personeel; overigens zijn de gemeentesekretarie en
'het bureau gemeentewerken op die dag normaal
geopend.

Wethouder J. W. M. Gerritsen is verhinderd op
vrijdag 21 juni a.s. spreekuur te houden.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink (bediening H. Doop
en kindernevendienst); 19.00 uur ds. G. Griffioen uit
Harfsen (interkerkelijke zangdienst m.m.v. chr. zang-
vereniging Excelsior)

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. B. v.d. Sijs te Warnsveld tevens kin-
dernevendienst; 19.00 uur gem. zangdienst in de Her-
vormde kerk, voorganger ds. G. Griffioen te Harfsen

R. K. KERK VORDEN
zaterdagavond 17.00 uur; zondagmorgen 10.00 uur
(crèche); door de week woensdag 19.30 uur

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur; door de week dinsdag en donderdag 8.00
uur en woensdag 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur - zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten bij de dienst-
doende huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de week daarna van 19.00 tot 7.00 uur
dokter J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487
Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13.00-13.30 uur in het wijkgebouw

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00
uur; zaterdags tot 16.00 uur. Op zon- en feestdagen
's avonds en 's nachts kan men aan de apotheekdeur
bellen met spoed recepten

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag
en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuren leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer Geref.
Kerk Vorden, telefoon 05752-2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer Geref. Kerk Vor-
den, telefoon 05752-2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastanjestraat 15, iedere dag bereikbaar van
9-17 uur, telefoon 05753-2345.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
(05752) 1541; ook buiten kantooruren. Bij geen ge-
hoor kan het politieburo, telefoon (05752) 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon (05752) 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) telefoon (05752)
1332 gebeld worden

BEGRAFENTSDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon
(05752) 1346; b.g.g. (05750) 12931

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen/jongeren Jeugd t. 15 jr.
dinsdag : 14—17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
woensdag : 14—17.30 uur 14—17.30 uur
donderdag: 10—13.00 uur
vrijdag : 14—17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14—14.30 uur

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdagavond van 18.45 tot
19.45 uur in het Groene Kruisgebouw

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220

SOLP (
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KOERSELMAN CASSETTES



Pracht

KAAPS
VIOOLTJE

deze week

175

Unox

TOMATEN-
GROENTESOEP
(4 borden blik) van 128 voor

98

Dobbelman

ZAKKEN
ZEEPPOEDER

nu voor

495

Voor de jeugd

ZAK
VOL SPEKKEN

nu slechts

49
vlees en vleeswaren

Gelderse schijven
3 sfuks

Hamburgers
3 stuks

Roomsnitzels
3 stuks

Runderlappen
(om te stoven) 500 gram

Ossestaart
500 gram

Hamlappen
500 gram .

Mag. malse riblappen
500 gram m

Wiener snitzel
per 100 gram

Fijne vleeswaren
150 gram HAM 119

150 gram GEBRADEN GEHAKT 89

150 gram HAMWORST 119

150 gram SNIJWORST 119

250 gram AMSTERDAMSE LEVERWORST 99

Steeds voorradig eerste kwaliteit lams- en kalfsvlees

148
148
238
398
198
498
528
135

groente en f ruit

Hagelwitte bloemkool
per stuk

Malse andijvie
per kilo

Geschr. krielaardapp.
per kilo

Argentijnse Red Delicious
per kilo

Granny Smith
per kilo

Citroenen
5 stuks

Verse ananas
per stuk ^

UIT ONZE DIEPVRIES

K

138
69

198
189
119

Patates Erites
heel kilo vo

Bon Serva kabeljauw
per pak

Spinazie
600 gram

Kroketten
nu van 173 voor ,

159
298
89

149
Elke morgen vers brood van Warme Bakker Oplaat uit de Wildenborch

Legner vieux of jonge jenever
nu 2 flessen voor

Vetter Dry Gin
(met gratis fles cola) per fles

TUC ZOUTJES
2 pakken nu voor

MOCCA BATONS
heerlijk bakkerskoekje, pak

CHOCO-AS (PAREIN)
pak van 155 voor

HELLEMA KOFFIEKOEKEN
2 doosjes van 200 voor

DE BEUKELAAR PRINCE FOURRE
grote rol van 155 voor

ROOMBOTER DENNEKOEKEN
van 139 voor

MARS geeft weer energie
3 pack van 120 voor

1845 UIT ONZE
1145 SLIJTERIJ

Moselblümchen
deze week per fles

Off ley Sherry
profiteer nu

129
89
119
149
125
109
109

MAXI SINAS
2 literfles van 219 voor

SEVEN UP de enige echte
van 99 voor

Voor uw rijsttafel SAMBAL OELEK
van 77 voor

BOEMBOE NASI GORENG
zakje van 84 voor

KETJAP MANIS
fles van 217 voor

BAMI GORENG
Koen Visser, literblik

Om mee te nemen: 6 halve Itr.blikken
sperzieboontjes of kapucijners voor

169
79
59
74
198
238
295

GEURTS APPELMOES
3/4 pot 95 Elke 2e pot voor

CHOC, PUDDING MET VANILLE
Van Jolly 2 bekertjes ,

10x10 PAPIEREN ZAKDOEKJES
voordeelpak voor

Voor de afwas AFWASBORSTELS
2 stuks voor

Unox extra gevulde TOMAAT-
of KIPPESOEP voor

DON CAMPOS SHERRY
2 flessen van 1050 voor

BEAULIEU WIJN wit of rose
(met nog gratis glas) van 435 voor

55
89
189
129
189
750
395

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Dankbaar en blij geven wij
u kennis van de geboorte
van onze zoon
GEERT

De gelukkige ouders:
Gerrie
en Henk Braakhekke

Barchem, juni 1974
'Stille Wille'
Ruurloseweg 25

Wy zijn dankbaar en blfl
met de geboorte van onze
dochter
Johanna Dederika
(KARIEN)

Jan Krijt
Ali Krijt.van de Meene

Vorden, 7 juni 1974
Dorpsstraat 32
Tijdelijk: Wilhelmina
Ziekenhuis te Doetinchem

9 mei j.l. was voor ons een
onvergetelijke dag
We zijn die dag enorm ver-
racht door hartelijkheid,
attenties en een zee van
bloemen
Daarvoor onze welgemeende
dank

Nico en Tine
van Goethem
Petra, Bob, Fred

Vorden, juni 1974
Kerkstraat

Hartelijk dank aan allen die
ons 25-jarig huwelijksfeest
door welke attentie dan ook,
tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt

H. Burkink
B. Burkink.Wesselink

Wichmond, juni 1974
Polweg 6

Voor uw blijk van mede-
leven na het overlijden van
mijn lieve vrouw
Geertrulda Garritdina Oonk
betuig ik mijn oprechte
dank

D. J. Goldenbelt
Vorden, juni 1974
Molenweg 5

Voor uw bewijs van mede-
leven, ons betoond na het
heengaan van onze lieve
vader en grootvader

G. J. KOK
betuigen wij u onze
oprechte dank

Uit aller naam:
familie Kok

Vorden, juni 1974
Schoneveldsdijk 2

Te koop Dual stereo pick-up
H. Schröer, Wildenborchse-
weg 23 Vorden
Telefoon 05752-6623

Bektifikatie
JANSEN VAN DEN BERG
fysiotherapeut

Is afwezig van
10 juni t.m. 17 juli

De praktijk wordt waarge-
nomen op hetzelfde adres
door de heer D. Richel

Te koop l ha hooigras
gelegen aan Vordensebos-
weg. Briefjes inleveren voor
zaterdag 15 juni 18 uur bij
P. Baron v.d. Borch
Horsterkamp 6

Te koop verschillende
soorten perkplanten, waar-
van vele soorten petunia's
G. L. te Veldhuis
E 93 Hengelo Gld
Telefoon 05753-7237

Te koop jonge konijnen
(Hollandertjes) en l zwart
dwergbokje
Mevrouw F. Haccou
Burg. Galleestraat 16
Vorden Telefoon 1908
(na 6 uur)

Te koop 2 dwerggeitbokjes
zwart.bont en 3 kleurig
N. Regelink, Deldensebroek-
weg 2 Vorden

Kakelverse kippeeieren
f 1,50 per 10 stuks
Weenk
Schuttestraat 12 Vorden

Te koop perceel hooigras
B. Wullink
Almenseweg 6 Vorden

Te huur op Rivièra camping
aan Veluwemeer
4 persoons caravan
Inlichtingen: tel. 03210-3033

Te koop 3 stuks Luxaflex
breed 225 hoog 150, breed
73 hoog 140, breed 150
hoog 230; 2 thermopheen
ruiten breed 228x147 hoog
hoog 136x65 breed
B. H. Braakhekke
Wilhelminalaan 12 Vorden

Te koop bromfiets 'Sparta'
f 50,- en een lange leren jas
maat 48 f 40,- Te bevragen:
Prins Bernhardweg 4

Wie wil gaarne een moes-
tuin groot ± 1600 m2 tegen
een kleine vergoeding?
Te bevragen bij W. Kurz
Burg. Galleestraat 48

flflfl

Inplaats van kaarten

KABEL, KOPPELMAN
en
ANNY OVEBBEEK

gaan trouwen op woensdag 19 juni a.s. om
13.30 uur in het gemeentehuis te Vorden

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de St
Antonius van Paduakerk te Kranenburg.
Vorden

Juni 1974
Groenlo, Piet Heinplein 6
Vorden, Hamsveldseweg 4

Toekomstig adres:
Hartebroekseweg 33, Groenlo

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in zaal
Meijer, Ruurloseweg l te Groenlo

Gelegenheid tot feliciteren van half vijf tot
zes uur in de 'Uitrusting' te Eefde

y*YxYVWWW^VWVW^

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede, dat heden
geheel onverwacht van ons is heengegaan, mijn
lieve man, onze zwager en oom

IAN GERHARDUS VEDDERS

op de leeftijd van 80 jaar.

Vorden: M. VEDDERS-BOERRIGTER
Rotterdam: J. M. BOERRIGTER

A. BOERRIGTER-VAN DER VEEN
Gronau: W. G. J. BOERRIGTER

D. BOERRIGTER-OLBRICHT
Steenderen: E. SCHUPPERS

J. SCHUPPERS-ZWEVERINK
nichten en neven

Vorden, 7 juni 1974
Ruurloseweg 29

De crematie heeft te Dieren plaats gehad

Met groot leedwezen namen wij kennis van het
overlijden van de heer

J. G. VEDDEBS

oud-hoofd Openbare Dorpsschool en
oud-voorzitter Ver. Volksonderwijs

Zijn grote verdiensten voor onze Dorpsschool en
vereniging blijven wij dankbaar gedenken

Ouderkommissie O.B.S. Dorp
Bestuur Ver. voor Openbaar Onderwijs

A.s. zondag 16 juni groot

touwtrektournooi
om het kampioenschap van Ned.

Aanvang 13.30 uur Terrein 't Medler

Heden overleed plotseling onze lieve man en vader

W I L L E M L E U N K

op de leeftijd van 47 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies.

J. H. LEUNK-KLEIN WASSINK
WILMA
GERDIEN

Vorden, 6 juni 1974
Nieuwstad 8

De begrafenis heeft maandag 10 juni te Vorden
plaatsgehad

Eens een Lois, altijd een Lois.

MMMNWMM^^

JAN KLEIN IKKINK
en
HELMA VAN GINKEL

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk op
vrijdag 21 juni a.s. om 13.30 uur ten
gemeentehuize te Vorden

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de Ned,
Herv. Kerk te Vorden door de weieerwaarde
heer ds J. C. Krajenbrink en pater
H. Sutorius

Juni 1974
Vorden, Stuwdijk 3
Lochem, Prins Clauslaan 59

Voorlopig adres: 47. Thomasstraat, Aylmer
Provincie Quebec, Canada

Receptie van 18.30 tot 19.30 uur in hotel
De Groene Jager te Barchem

Inplaats van kaarten

HENK BLIKMAN
en
ANNIE KBIMP

zijn verheugd u mede te delen, dat zij gaan
trouwen op vrijdag 21 juni a.s. 's middags
om half drie in het gemeentehuis te Vorden

Warnsveld, Driesteek l
Vorden, De Bongerd 16
Juni 1974

Wij gaan wonen: Beke Callenfelsplein 46,
Warnsveld

Heden werd plotseling uit ons midden wegge-
nomen onze geachte medewerker en kollega

WILLEM LEUNK

in de leeftijd van 47 jaar

Zijn nagedachtenis zullen wij in ere houden

Direktie en personeel
Albers Vorden B.V.

Vorden, 6 juni 1974

Lüib JIMMS & j.K k( ' ts :

()ns hupse huismerk.
Zeer welbekend als die
vrije broeken en j. isjes.

Van denim of corduroy.
' immer & altijd iedei
peiïekt pas /itten.

Kies subiet uit (>
(k!andere kleuren,
l.ois is aantrekken
maar! En da's een

mieters mooi iiezicht.
l °

Koop Lois bij:

Op 6 juni overleed tot onze diepe droefheid, ons
mede brandweerlid

W. LEUNK

Zijn trouw en kollegialiteit zullen bij ons in dank-
bare herinnering blijven

Personeel Vrijwillige
Brandweer Vorden

VOOR

nieuw tapijt
natuurlijk naar uw vakman
woningstoff eerder

^ Meer keus

5 jaar slijtgarantie

Merkfapijf

^ En gratis gelegd

Laat u geheel vrijblijvend door ons voorlichten !

WONINGINRICHTING
' MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

VAKANTIE
Wij gaan met vakantie

van 17 juni tot en met 29 juni

Remmers
Nieuwstad 46 - Vorden

VADERDAG ! Geef vader een blijvend geschenk
zoals:

Ballpoint, Foto album, Postpapier, Buro-artikelen
Een boek of pocket hoort erbij, kom eens kijken

Boek en kantoorboekhandel

HIETBRINK
Vorden — Telefoon 1253

VOOR VADERDAG

TALRIJKE

TEGEN
BETAALBARE PRIJZEN !

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden
's Maandags de gehele dag geopend

Zaterdags tot 5 uur geopend

voor al uw
buitenlands gelden
reisverzekeringen

Dinar, Peseta,
Pound,

Escudo,
Lire, Mark,

Franc, Dollar,
Eroner, Forint,
Dirham, Schilling,
Leva, Lei, Drachme

Rabobank S
noemen zich Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken

Brood van de Warme Bakker betekent

kwaliteiten...
3x per dag vers!
U haalt de hele dag door brood, wat
eigenlijk nog warm is ... zo uit de oven !

Wel prettig voor mensen,
die van een smakelijke boterham houden !

Haal vers brood bij

A. G. SCHURINK
Burgemeester Galleestraat 46 - Vorden - Telefoon 1877

l

Pastunette
foundation-specialist:

Zaterdags tot 5.00 uur geopend

519



Smidsstraat 2 - Telefoon 2308
VOOR GEZELLIG WINKELEN!

Aanbiedingen geldig t.m. 17 juni

Kassakoopje Pak pindakoeken voor 99 et
VLEES 1e kwaliteit van uw

echte slager!
IKEURSLAGER

9n goei e sla g er.

Varkensfrïcandeau
500 gram

Mager braadvlees
500 gram

Prachtig poulet
500 gram

Doorr. runderlappen
500 gram nu

Spekrollade
500 gram

woensdag Gehaktdag
500 gram

Vrijdag: 500 gram heerlijke

Verse worst

Nasi en Bami
(uit eigen keuken) 500 gram

568
588
450
398

1 388
9 250
298
198

Kersverse groenten
en fruit
Prachtige
Verse tomaten

Kersverse aardbeien

Andijvie

Citroenen
Maandag en dinsdag:

Spitskc^l

500 gram

500 gram

1 kg

net a 4 stuks

78

188

88

109

1 kg 78

UIT QNZEZUIVELAFDELING

Yoghurt
1 liter van 106 voor

Magere melk
1 liter van 66 voor

98

59

Bos gladiolen 2.35
Eerste kwaliteit VLEESWAREN

•jam
uit eigen worstmakerij!
150 gram BOTERHAMWORST

150 gram TONGEWORST

150 gram SAKSISCHE LEVERWORST

109
88
88

UIT ONZE BROODBOETIEK
en gebak koeling

KING CORN KRENTEBOLLEN
5 stuks

HARDE DUITSE BROODJES
5 stuks

TOMPOUZEN
5 stuks

126
89

225

VIVO CHOCOLADEDRANK
liter van 95 voor

VIVO CROQUETTE BISQUIT
nu slechts

CANDIDA KOFFIEMELK
liter nu slechts

VIVO HALVARINE
2 kuipjes

EURYZO SNELKOOKRIJST
400 gram nu

69
62

205

119
99

HONIG VERMICELLI
tijn of middel, van 76 voor

VIVO MANDARIJENEN
per blik

UNOX GROENTESOEP
van 115 voor

VAROPA GEROOSTERD BROOD
voor maar

SUNLIGHT BONTKRACHT
van 910 voor

65

123

90

95

595

VIVO ZOUTE PINDA'S
500 gram slechts

COMFORT
grote fles van 269 voor ,

PRACHT TUINSTOELEN
voor

VIVO CASSIS
van 128 voor

225

198

1795

109
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36e jaargang nr 15 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Fa Dekker „lichtpunt" in Vorden

Het elektro technisch installatiebureaii Dekker heeft
dezer dagen haar winkel heropend. Het pand, ge-
vestigd aan de Zutphenseweg, is qua oppervlakte
tweemaal zo groot geworden.

In het gedeelte dat nu bij de winkel is ..getrokken"
vindt men een uitermate grote sortering lampen enz.
Want, zo redeneerde men bij de firma Dekker, het

Een overzicht
van het nieuwe
gedeelte van de
winkel.

was nodig dat het publiek in Vorden nu eens een
lamp naar keuze kan kopen.

De sortering die men nu in deze winkel heeft uitge-
stald mag er dan'ook beslist zijn. Keuze genoeg, van
klassiek tot modern. Er zijn hanglampen, staanlam-
pen. leeslampen, buitenverlichting enz. kortom een
zeer uitgebreide kollektie.

Uitslag Rode Kruis puzzel
De oplossing van kruiswoordpuzzel nr. 13 luidde:
niet meedoen is geen prijs. Het aantal letters e be-
droeg 226.
Een fotoboek van koningin Juliana „25—65" werd
gewonnen door mevr. J. Smid-Veenstra. Het Wieme-
link 63, Vorden en G. Abbink, E 87, Hengelo (Gld.).

Inspraaknota
ruimtelijke ordening
Onlangs heeft het rijk de 3e nota voor de ruimtelijke
ordening opgesteld. Voordat deze nota definitief
wordt aangenomen, krijgt de bevolking de kans haar
mening te geven. De streekkommissie noord-west-
Achterhoek organiseert hiervoor een inspraakavond
op 17 juni in Lochem. Vorig jaar zorgde deze kom-
missie er voor, dat iedereen zijn mening kon geven
op de vraag van de provincie hoe de Achterhoek er
in de toekomst zal moeten uitzien.
Het rijk op zijn beurt, wil nu van de gelegenheid ge-
bruik maken om de mening van de bevolking te ho-
ren, alvorens de 3e nota ruimtelijke ordening defini-
tief het licht te doen zien. Dit kan in Lochem op 17
juni om 20.00 uur in de schouwburg.
Een samenvatting van de nota kunt u gratis krijgen
bij de SSOG, postbus 213. Doetinchem, tel. 08340-
30845.

VW Zutphen
Het VVV-kantoor in Zutphen wordt steeds drukker
bezocht. Het afgelopen jaar registreerde men ca
40.000 informaties. Opvallend hierbij is, dat ca 60
procent van de li n lichtingen worden verstrekt aan
stad- en streekgenoten. Het betreft hier vooral infor-
maties over de toeristische en rekreatieve mogelijk-
heden elders in ons land.
WV-Zutphen is samen met haar Achtcrhoekse zus-
terorganisaties Doetinchem en Winterswijk gekwalifi-
ceerd als zgn. VVV-verkeersbureau. Dat wil zeggen
dat men op deze kantoren niet alleen over onze streek
maar ook alle toeristische informatie over heel Ne-
derland kan verstrekken. Of het nu gaat om hotels,
campings, zomerhuisjes, bootverbindingen, musea of
andere rekreatiemogelijkhcden: bij de VW weet men
vrijwel „alles".
Het WV-kantoor in Zutphen is het hele jaar perma-
nent geopend van maandag tot en met vrijdag en op
zaterdagen. Om niet alleen de eigen bevolking, maar
vooral ook de vakantiegangers van dienst te zijn, is
WV-Zutphen met ingang van 8 juni ook op zater-
dagmiddag geopend.

Pluvius wandelde mee
tijdens slotdag
avondvierdaagse Vorden
De avondvierdaagse begon woensdag zo mooi. stra-
lend weer €n veel bek ijk s. Dit in tegenstelling tot za-
terdagmiddag toen tijdens de intocht in Vorden het
water met bakken uit de lucht viel.
Ondanks deze minder gunstige weersomstandigheden
is deze zevende avondvierdaagse een sukses gewor-
den. De organiserende vereniging Sparta zag 50 per-
sonen meer aan de start verschijnen vergeleken bij
vorig jaar. In totaal vielen 6 personen uit.
Nadat zaterdagmiddag in het ..Lekkerbekje" de me-
daljes werden uitgereikt maakte men zich nabij café

Lettink op voor de intocht. Aan deze intocht werkten
mee de muziekverenigingen Sursum Corda en Con-
cordia uit Vorden en Koningin Juliana uit Zelhem.
Van hieruit trok de 'stoet via Mispelkampdijk, Het
Wiemelink, De Steege, Het lebbink, De Boonk, Zut-
phenseweg, rnsulindelaan. Kerkstraat naar het school-
plein bij de o.l. school, waar wethouder van sport-
zaken J. W. M. Gerritsen de wandelaars opwachtte
en komplimenteerde met i^Wcit dat men ondanks
het slechte weer toch vol goede moed „finishte". De
heer Gerritsen bracht de gymnastiekvereniging Sparta
dank voor de organisatie. Namens het gemeentebe-
stuur werd mevr. Sikkens (voorzitster van Sparta) een
bloemstuk aangeboden. De Jieer Sikkens bracht ver-
volgens de EHBO, politie^^ verdere medewerkers,
waaronder de drie muziel^orpsen, hartelijk dank.
Ook mevr. Sikkens sprak woorden van dank. Rest
nog te vermelden dat in totaal 37 personen al deze
7 avondvicrdaagsen hebben meegelopen.

Kruitdampen bij
v. v.,Vorden' opgetrokken
Op verzoek van een aantal leden heeft de voetbalver-
eniging Vorden een buitengewone ledenvergadering
belegd in het clubgebouw. Dit naar aanleiding van de
voorjaarsvergadering, waarbij het toenmalige bestuur
en bloc aftrad en zich niet meer herkiesbaar stelde.
In die bewuste voorjaarsvergadering bracht nl. de
kommissie van goede diensten (die de opdracht had
van de leden de vereniging eens „door te lichten")
rapport uit en kwam met een aantal voorstellen aan
de vergadering. Het bestuur deed een tegenvoorstel
maar verbond daaraan: „We moeten onze zin hebben
anders treden we af". Deze handelwijze viel bij de
leden in slechte aarde. Het gevolg was dat het be-
stuursvoorstel werd afgewezen, waardoor de zes te-
genkandidaten voor de bestuursverkiezing automa-
tisch het nieuwe bestuur zouden vormen.
Een aantal leden was het met deze gang van zaken
niet eens en was verontrust dat men nu een onervaren
bestuur had. Men had niets tegen de personen maar
tegen de onervarenheid van het nieuwe bestuur. In-
middels had een aantal oud-bestuursleden te kennen
gegeven dat men het standpunt zoals in de voorjaars-
vergadering gesteld, betreurde. De verontruste leden
/ouden alsnog gaarne een bestuursverkiezing zien. Het
nieuwe bestuur stemde hiermee in, men trad af en
stelde zich herkiesbaar. Een aantal oud-bestuursleden
stelden zich tegenkandidaat.
Dus vond in deze buitengewone ledenvergadering als-
nog een bestuursverkiezing plaats. Het resultaat was
dat de volgende personen werden gekozen: F. Schar-
renberg; W. Vruggink; T. Meyer; H. v.d. Barg; H.
Mulder; J. Jansen; H. Hartelman; G. Rietman en J.
Pardijs. Gezien de uitslag van de stemming ziet het
er naar uit dat de heer F. Scharrenberg in de najaars-
vergadering door het bestuur als kandidaat voor deze
funk t i e van voorzitter naar voren zal worden ge-
schoven.
Binnenkort hoopt het nieuwe bestuur de leden d.m.v.
een stencil te informeren hoe de taken onderling zul-
len worden verdeeld. In tegenstelling tot beide vorige
vergaderingen verliep deze buitengewone ledenverga-
dering zeer rustig en kon worden vastgesteld dat de
kruitdampen bij de voetbalvereniging Vorden zijn op-
getrokken en dat de rust is teruggekeerd.

Motorsport
..De verschillende politieke purt i jen in Vorden schre-
ven aan de vooravond van de gemeenteraadsverkie-
zing: \ve moeten wat doen voor de jeugd. Of deze
partijen ook inderdaad wat voor de jeugd gaan doen
weet ik niet, in elk geval doen wij het als motorclub
wel", aldus vertelde ons de heer D. J. Pardijs, be-
stuurslid van de Vordense auto- en motorclub De
Graafschaprijders.
Deze motorclub is nl. voornemens om voor de jeugd
van 12-16 jaar gelegenheid te scheppen zich eens uit
te leven op hun bromfiets of op een 50 cc motor. Met
andere woorden men kan naarhartelust gaan crossen
op het circuit in Delden. De ouders moeten er wel
achter staan en hun toestemming geven.
Het ligt in de bedoeling dat er zaterdagmiddags onder
toezicht wordt gecrosst. Leden van De Graafschaprij-
ders zullen de jeugd voorlichting en instruktie geven
terwijl men ook bij ..panne" de helpende hand zal bie-
den. Wel is het gewenst dat de jongens zich naar het
circuit Delden laten brengen. Rijden is gezien de jeug-
dige leeftijd vanzelfsprekend niet toegestaan op de
openbare weg. De Vordense motorclub is tot haar
besluit om een jeugdcrossafdeling op 'te richten, geko-
men omdat men t.z.t. jonge aanwas voor de club moet
hebben terwijl bovendien clubs als Harfsen, Lochem
en Hengelo hebben aangetoond dat er bij jongelui in
de leeftijdsgroep tot 16 jaar enorme animo bestaat
om op een brommer of motor te crossen. Inlichtin-
gen hierover kan men verkrijgen bij het 'bestuur van
de motorclub en bij de heren D. J. Pardijs, Wilden-
borchseweg en J. Slagman Molenweg 23. Men hoopt
over plm. 14 dagen van start te gaan.

Touwtrekken
In Vorden, dat beschouwd kan worden als de baker-
mat van de touwtreksport in de Achterhoek, zal op
zondag 16 juni een groot nationaal touwtrektoernooi
worden gehouden. Gastheer op dit vijfde bondstoer-
nooi van de NTB is ditmaal de TTV Vorden die is
belast met de organisatie. De wedstrijden voor de
ploegen uit de 720 kg, de 650 kg en de jeugdklasse
worden gehouden op het sportterrein van de TTV
Vorden dat gelegen is nabij het clubhuis te Medler
aan de weg Vorden-Ruurlo.
Vorden kan a.s. zondag de titel behalen in de 650 kg
klasse, waarmee dan is bewezen dat deze ploeg in de
lichtgewichtklasse een klasse apart is. Ook in 1973 en
1974 behaalde men hier de titel.

Voetbal
in^leDe afdeling zaterdag van^fe voetbalvereniging Vor-

den organiseert op zaterdag 15 juni en zaterdag 22
juni een voetbal toernooi waaraan in totaal door 24
elftallen wordt deelgenomen
Zaterdag 15 juni wordt ^ÉR toernooi gehouden voor
elftallen die uitkomen in^PSe klas GVB. De deelne-
mende ploegen zijn verdeeld over drie poules. In pou-
le l komen uit: Vorden 2, Ratti 2, EGVV 2, Sp.
Haarlo 3; poule 2: Zelos 4, CJV 7, Vorden 3, El-
speet 4; poule 3: Groen Wit 3, Sp. Eefde 3, DZSV 3,
Oldenkotte 1.
Zaterdag 22 juni komen de 2e klassers aan de beurt.
Ook hier drie poules. In poule l spelen: Vorden l,
Sp. Eefde 2, EGW l en Elspeet 3; poule 2: Ratti l,
Sp. Haarlo 2, Wilhelmina SSS 3 en DZC 3; poule 3:
Zelos 2, Avanti l. Groen Wit 2 en SSS-E 3.
Er wordt in beide poules een halve kompetitie ge-
speeld. In de kantine wordt een televisie geplaatst zo-
dat de deelnemers tussen de bedrijven door tevens in
de gelegenheid worden gesteld het wereldkampioen-
schap voetbal ,,bij te wonen".

GESLAAGD JEUGDTOERNOOI
Het afgelopen weekend organiseerde de voetbalver-
eniging Vorden middels de juniorenkommissie een
toernooi voor A-, B- en C-junioren. Bij de C-junioren
werd DVC uit Didam winnaar; 2. PAX uit Hengelo;
3. Rietmolen. In totaal namen 12 clubs deel. De heer
A. J. van Houte reikte de prijzen uit waaronder een
beker voor de sportiefste ploeg welke werd gewonnen
door PAX Cl.
Aan het toernooi voor B-junioren werd deelgenomen
door 20 clubs. In de finale kwamen De Graafschap

B I , Vorden B2, Reunie BI en Zei hem BI. Na een
spannende Strijd werd uiteindelijk De Graafschap uit
Doetinchem winnaar welk team tevens een wisselbe-
ker in ontvangst kon nemen uit handen van de heer
F. Scharrenberg; 2. Reunie; 3. Zelhem; 4. Vorden.
Het toernooi voor A-elftallen trok 9 deelnemende
clubs. In de finale kwamen Kilder Al en Ruurlo A3.
Eerstgenoemde ploeg won met 2—l waardoor zij uit
handen van de heer Scharrenberg d eeerste prijs en
de wisselbeker in ontvangst kon nemen. De beker
voor de sportiefste ploeg werd gewonnen door Be
Quick A2 uit Zutphen.
De scheidsrechters van deze toernooien t.w. de heren
v.d. Berg. Mombarg, Ploeger, Stegeman, v. Lingen en
Bergerihenegouwen namen een geschenk onder cou-
vert in ontvangst. Leuke bijzonderheid is dat de heer
Stegeman al de negen keer dat dit toernooi als is ge-
organiseerd, als fluitist optrad.

NAAR WK VOETBAL
De jeugd kommissie van de voetbalvereniging Vorden
heeft de spelers van het Al en A2 elftal in de gele-
genheid gesteld om tegen een zeer speciale prijs a.s.
zaterdag de voetbalwedstrijd tussen het Nederlands
elftal en Uruguay (in Hannover) bij te wonen. Woens-
dagavond 19 juni gaat hot vijfde elftal van Vorden
naar Dortmund om daar de wedstrijd Nederland-
Zweden bij te wonen.

Wie er ook voetbalkampioen
mag worden

GEMS
heeft voor u een televisie in
kleur, zwart-wit, draagbaar

KLEUREN TELEVISIE
in 3 beeldformaten. Met de nieuwste
technieken. Voor u met een goede
inruilmogelijkheid

Prijs vanaf f 1595,—

ZWART-WIT TELEVISIE
grootbeeld apparaat 61 cm beeld
met modern bedieningsgemak

Prijs vanaf f 498f—

DRAAGBARE TELEVSIE
apparaten voor uit en thuis, geschikt
voor lichtnet en accu
Beeldbuis 31 cm . Ruime keus

Prijs vanaf f 398,—
Ook in radio's en rekorders een
royale keus met diverse aanbiedingen

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

's Maandagmorgens gesloten

Te koop
l mini-fiets 'Gazelle' brj
G. Klein Lebbink
De Steege 36 Vorden
Telefoon 1878

Te koop jonge konijnen
A.. J. Klein Ikkink, Oude
Zutphenseweg 5 Tel. 1418

Te koop trekhaak Opel
Kadett na 5 uur
W. Oortgiesen
't Wiemelink 41 Vorden

Werkster gevraagd bij 2
personen l maal per 14
dagen 's morgens of
's middags
P. v. Vollenhovenlaan 13
Telefoon 2194

Voor uw blijk van mede-
leven, dat wij mochten ont-
vangen tijdens de ziekte en
na het overlijden van onze
lieve man, vader en groot-
vader

H. J. ROTHMAN
betuigen wij allen onze
hartelijke dank

Uit aller naam:
Fam. Rothman

Vorden, juni 1974
Gr. v. Limburg St.straat 7

Wij hebben weer

leuke bedrukte
en effen denim

CONFECTIEBEDRIJF

LAMMERS

Assurantiebureau van de GELD. MIJ. VAN LANDBOUW
Roermondsplein 20 - ARNHEM - Telefoon 085-422442
Insp. A. A. v.d. Brink, Abersonl. 14, Warnsveld, Tel. 05750-16871 (8-9 uur v.m.)

„AUTO-RISICO"
Tarieven voor verzekering van Personen-auto's ingaande l december 1973. Enkele voorbeelden:

Katalogusprijs
inkl. B.T.W.

t.m. f 5000,-
t.m. f 7000,-
t.m. f 9000,-
t.m. f 11000,-
t.m. f 13000,-
t.m. f 15000,-

W.A.
premie

f 192,-
f 192,-
f 192,-
f 228,-
f 228,-
f 264,-

All-Risks-premie

Land-
bouwers

f 432,-
f 456,-
f 504,-
f 576,-
f 624,-
f 768,-

Parti-
kulieren

f 492,-
f 516,-
f 564,-
f 636,-
f 684,.
f 828.-

Partik. boven
20.000 km

f 612,.
f 636,-
f 684,-
f 756,-
f 804,-
f 948,-

No.claimkorting na 2 verzeke-
ringsjaren waarin schade-vrij
werd gereden bedraagt:

^ _ f\j
25%

Indien u bij uw vorige maat-
schappij no-claim korting ge-
noot, zijn wij bereid deze kor-
ting volgens onze normen over
te nemen

W W.A.-dekking tot f 1.000.000,- -<fc Groene kaart gratis

VV Gratis extra ongevallen-inzittenden.verzekering, ook voor bestuurder, echtgenote en kinderen

^ Gratis w.a.-dekking bij gebruik van aanhangwagen en/of caravan

yy Personen auto's bouwjaar 1968 en ouder kunnen uitsluitend geaksepteerd worden na een
Veilig Verkeer Nederland keuring of A.N.W.B, veiligheidskeuring

ZITDAG TE VORDEN: iedere derde vrjjdag v.d. maand van 10-11.30 uur in 't Wapen van Vorden
Z1TDAG TE DOETINCHEM: elke Ie en 3e dinsdag v.d. mnd van 9.30-11 uur in café Wildenbeest
ZITDAG TE BORCULO: elke Ie woensdag v.d. maand van 9.30-11 uur in café Oldenhof



Voor echte warme dagen
extra koele prijzen bij

MODEHUIS

TEUNISSEN - Ruurlo
JAPONNEN extra prijs ... f 10,- f 19,80 f29,50 f39,50

JAPONNEN tot maten 52 vanaf f 59,50 - f 149,50

PAKJES van f 69,50 - f 179,50

REGENMANTELS vanaf f 69,50

ZOMERMANTELS nu vanaf f 89,50

IM. NAPPA JASJES vanaf f 65,—

ECHTE NAPPA- EN SUEDE JASJES vanaf f 269,—

Grote sortering vrijefijds kleding met
speciale aanbiedingen !

MODEHUIS

TEUNISSEN - Ruurlo
Modecentrum voor Ruurlo en Omgeving

Vrijdags koopavond Gratis koffie

Zie de wereldkampioenschappen
voetbal in kleur met een

Graetz
kleuren televisie

SPECIALE AANBIEDING :

Graetz Fahnrich
zolang
de voorraad strekt f1499,-

Vooraan in service
Vooraan in techniek

Fa BREDEVELD
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 05750- 13813

\M

m

Viervoudig voordeel-
pakket voor de veeleisende
automobilist staat klaar
bij —^wclkoo
Start nu Uw snelheidsmonster,
kar linea recta naar Welkoop en
haal het handige voordeelpakket
op, bestaande uit:

• f lacon autoshampoo met was,
voor de wekelijkse beurt: 500 cc

• flacon ruitenreiniger: vet, vuil en
insecten verdwijnen van uw
voorruit

• insectenspons, om moeiteloos élk insect te verwijderen
• blik vaste was 250 gram, voor glans en bescherming.

Welkoop heeft er een leuke doorzichtige plastic draagtas
omheen gedaan.
U betaalt voor deze Welkoop autotip dit keer
geen f 14.60. Neen, U neemt die set al mee voor

V.L.C. De Graafschap
Afdeling Welkoop
Hengelo: Spalstraat 37
Ruurlo: Stationsstraat 12

Linde: Ruurloseweg 120
Vorden: Stationsweg 20

f5,- f5,-

Alweer zo'n Schoenenhuis
Jansen aanbieding !

Ter gelegenheid van

vaderdag
geven wij a.s. vrijdag 14 en zaterdag
15 juni tegen inlevering van deze
advertentie

f 5,- KADO
Bij aankoop van een paar HEREN-
SCHOENEN of naar keuze f 3,50
kado bij aankoop van l paar
HERENSANDALEN

Schoenenhuis
Jansen
H. Smeets - Dorpsstraat Vorden Tel. 05752-1304

f 5,- f 5,-

ZONDAG 16 JUNI

vaderdag
Voor goede elektrische

scheerapparafen
burolampen
draagbare radio's enz.

ELEKTRO TECHNISCH INSTALLATIEBURO

P. Dekker
Zutphenseweg 8
Vorden

Telefoon 2122

•Weekend aanbieding !

Teener slaapkamer l
bestaande uit:

BED
NACHTKASTJE
EN OPBOUWKAST MET SCHRIJF-
KLEP
(tevens geschikt als buro)
Kleuren:
bruin-oranje en geel-bruin

DEZE WEEK VOOR

f 298,-

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Vaderdag
geschenken

o.a.

PORTEMONNEES
PORTEFEUILLES
GLAZEN
BAROMETERS
ASBAKKEN
KOP EN SCHOTELS
ZAKLANTAARNS

enz. enz.

't Is Koerselman
WAAR U SLAGEN KAN !

VADERDAG
VOORDEEL!

TUINARTIKELEN
TUINHANDSCHOENEN 4,50 f 2,95

TUINSET 3-delig 10,75 f 7,85
GRASKANTSCHAAR 13,70 . * »,50
PLANTENSCHALEN vanaf f 14,50
GAZONHARK MET STEEL 16.60 f 12,50

Wolf accuschaar met oplaadapparaat voor
een speciale prijs f 89f50

GEREEDSCHAP
HANDZAAG 45 cm 7.35 f 4,95
METAALZAAG BEUGEL 8.50 f 6,20
STEEKSLEUTELSET 6 t.m. 17 mm f 7,50
HOBBYVIJLEN 2 stuks 11.25 f 8,30
ASSORTIMENT DOZEN per 2 12.50 f 9,05

COMBISCHAAR 16.20 f 11,—
BANKSCHROEF vanaf t 18,95
POMPSCHROEVENDRAAIER 17,95 f 13,95
RINGSLEUTELSET 6 t.m. 17 mm f 14,10
LLJMTANGEN per 2 22,95 f 18,95
HASPEL met 10 m snoer en dubbel stopkontakt ... f 20,45
BOORMACHINES elektrisch vanaf f 89,50
CIRKEL - DECOIJPEER- OF VLAKSCHUUR
MACHINE vanaf f 99,—

ALLERLEI
SLEUTEL ETUI * 1,40
ZAKMES IN ETUI f 3,15
GRAMMOFOONPLATEN stereo langspeel f ' 8,90
KOP EN SCHOTEL voor vader t 5,05
DASSENHANGER 'Brabantia' f 5,95
BIERPUL met merk f 1,75
BUITEN THERMOMETER f 11,90
PERSONENWEEGSCHAAL f 14,95
HAARBOY droogt, kamt of borstelt f 36,—
SCHEERAPPARAAT Philips, Braun, Remington v.a. f 67,—
WEKKER Remington 24 uur, elektr. wekker 59,50 f 53,50

^tfr mofmoM w Bwor- iw VB •••• «̂ ™ -^«.B—•

VORDEN (05752-2124)

U WEET HET TOCH !
Voor fijn vlees naar uw kw

Vlogman
en u zit goed !

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

RIBLAPPEN

500 gram RUNDERLAPPEN f 3,98
1 kilo .

VARKENSLAPPEN
SOO nram

BIEFSTUK
250 nram

HAMBURGERS
3 stuks

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

SPEKLAPPEN

RUNDERROLLADE
500 gram vanaf

Voor de boterham:
100 gram PEKELYLEES
150 gram BOTERHAM WORST
750 gram KOOKWORST (alleen stuk) ...
150 gram BOERENMETWORST

aliteitsslager

f

f5,48
f7,00
f4,90
f3,98
f 1,50
f 1,50
f 1,98
f4,98

008

Wegens VAKANTIE GESLOTEN van 17 juni t.

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad 14 Vorden

. 0,89
1,40

. 1,19

m. 6 juli

ifoljHiMM

ij

U WIST HET AL

voor een leuk vaderdag-geschenk naar
VAN DER WAL
Drogisferij 'De Olde Meulle'
Dorpsstraat 9 — Vorden



Over een leren jack
heef t elke man
zo z'n ideeën.

Sportief jack
van soepel leer.
f 269,-

Fortex-passend bij een man z'n ideeën

MODECENTRUM

Zaterdags tot 5 uur geopend

Wegens vakantie

gesloten
van 17 t.m. 22 juni

Elektrotechnisch Buro

P. DEKKER
Zutphenseweg 8 - Vorden . Telefoon 05752-2122

GEVRAAGD

per l juli

een net
winkelmeisje

Albers
Supermarkt

Telefoon 1232 - Vorden

Zondagavond 16 juni

INTERKERKELIJKE
ZANGDIENST

in de

Hervormde Kerk
TE VORDEN

om 7 uur

Medewerking verleent het
Christeiyk Koor EXCELSIOR

Brengt u het nieuwe liedboek mee?

„Het Hoge"
SCHOOL MET DE BIJBEL

FEESTELIJKE OUDERAVOND
op donderdag 13 juni in het
Jeugdcentrum - Aanvang 8 uur

VOLKSDANSJES . TONEEL - MUSICAL

Ouders, leden en belangstellenden
hartelijk welkom !

de
besten
dragen

adidas
het merk met de 3 banden

Wapen- en Sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Speciaal voor vaderdag !

A.s. donderdag,
vrijdag en zaterdag

10% KORTING
op alle gereedschappen

die voorradig zijn
(uitgezonderd bouwmachines)

Zoek uw voordeel bij:

Weekendcranbiedffig

badstofsokken
3 PAAR VOOR

f7,-
UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HHELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Speciale aanbieding !

Nylontapijt
400 cm breed, nu

/ 69,50 f79,50
Gratis gelegd !

Modemagazijn

TEUNISSEN
Groot assortiment tuinmeubelen

Voor weekend en vakantie

Onbreekbaar
SERVIESGOED
van TIGER-PLASTICS

met 5 jaar garantie

Roerselman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat - Vorden
Telefoon 1364

i Goed verzorgde graskanten
vervolmaken uw gazon !

Een accuschaar geeft u het
gemak dat u wenst!

Een Wolf accuschaar

met oplaadapparaat voor

f89r—

Neem de Wolf accuschaar eens in de
hand. Dat kan in onze afdeling
tuinartikelen bij de

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

«HBOBnn
's Maandagmorgens gesloten

•

Voor vader

PRISMA
KIJKERS

^ GECOATE LENZEN

^ CENTRALE INSTELLING

^ BRILJANTE OPTIEK

Kompleet met leren tas en draagriemen
8x30 Z.Cf f 87,—
8x40 Z.Cf f 95.25
7x35 Z.Cf f 93,50
7x50 Z.Cf f 110,—

10x50 Z.Cf f 111,75
12x50 Z.Cf f 113,50
16x50 Z.Cf f 116,75

eds doeltrcffendi

Zutphenseweg Vorden

Ruime keus behang
Meer dan 500 soorten

natuurlijk bij

Uiterweerd
Heel iets aparts en exklusief,
leuke kombinaties.

Niet duurder, wel beter

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Uiterweerd
MEESTER SCHILDERSBEDRIJF

Ruurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 05752-1523

JAPONNEN
STOFFEN

EN VOERING
nergens voordeliger
dan rechtstreeks van

CONFECTIEBEDRIJF

Kamperen?
Ook wij kunnen u
CAMPING-GAZ
leveren voor verlichting, verwarming
en koken.

FA GEBR. BARENDSEN
Zutphenseweg 23 Vorden Telef. 126]

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

In onze
lederwaren-afdeling

vindt u

talrijke leuke kadoos voor

vader!

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

's Maandags de gehele dag geopend

speciaal gereser-
veerd voor u!

Vaderdag
16 juni

Komt u ook eens vrijblijvend
kijken in onze

SPECIALE

HEREN KONFEKTIE

EN MODE AFDELING

Om vader te verrassen met
een leuk geschenk

textiel CA mode

/chooldermctn

LAMMERS
de grote maten-specialist !
Indien nodig wordt naar
maat gemaakt
Raadhuisstraat 18 Vorder

Geopend dinsdag en donder-
dag van 2-6 uur en vrij-
dagavond van 7-9 uur

Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klokken,
stoelen, tafels, kabinetten
goud en zilver en groot-
moeders tijd artikelen

MAAS
Vordenseweg 2 -Hengelo G
Tel. 05753-1637

HENGELO (GLD)

, Zondag 16 juni
DE MUSKETIERS

3 tart nol



De metselaar is
klaar

De timmerman
gaat nu verdwijnen

Wij kuijpen
fijn weer aan de slag

Vrijdag 14 juni openen wij officieel ons nieuwe bedrijfspand met een oppervlakte

van maar liefst 750 vierkante meter; een geweldige verbetering dus.

Kom zelf maar eens kijken. Dat kan, want zaterdag 15 juni houden wij

OPEN HUIS
waar wij u graag een kijkje gunnen achter de (drukkers) schermen. Op deze dag

(zaterdag) kunt u onze mensen aan het werk zien, in zowel de

drukkerij en zetterij; voor u wellicht zeer interessant!

Kom gerust, u bent van harte welkom van 9.00 uur tot 14.00 uur.

DRUKKERIJ WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404


