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NIEUWS VAN

DE KERKEN

RAAD VAN KERKEN VORDEN-KRANENBURG
Herinnering: graag willen we nog eens wijzen op de vragen-
l i j s t van genoemde Raad van Kerken. Wilt u, zo mogelijk,
deze invullen en bezorgen bij de pastorieën of bij de kosters.
Deze lijst was ingelegd in het Kerkblad of werd in de kerk
aan de gemeenteleden uitgereikt. De Raad van Kerken wil
graag uw mening, uw gedachten en voorstellen horen.
Wacht u niet langer met uw inbreng! Het kan de „oecu-
mene" (in eigen woonplaats en daarbuiten) ten goede komen.

BEROEP
Ds. J. C. Krajenbrink, Hervormd predikant te Vorden, ont-
ving toezegging van 'beroep van de Hervormde kerk te Oldc-
markt-Paaslo (classis Kampen). De familie Krajenbrink zal
deze week de gemeente daar bezoeken om daarna een beslis-
sing te nemen.

goederenhandel |p

derksen tijden
Hengelo gld.
spalstraat 32

tel. 05753-1884
naast r.k. kerk

betaalbare

kleding

Jubileum
Achtkastelentocht
/oals bekend vier t de Vordense Achtkastelentocht dit jaar
het 60-jarig jubileum. De gemeente Vorden heeft aan deze
tocht haar bekendheid als „Achtkastelendorp" te danken.
Woensdagmiddag j l . is er een speciale jubileumtocht gehou-
den waaraan vele ..gastfietsers" deelnamen.
Heden woensdagavond wordt er in de Dorpsstraat een b
deric georganiseerd. Tevens is er op het Marktp le in een
monstra t ie van oude beroepen terwijl een rommelma
eveneens niet zal ontbreken.
In het kader van de jubileumzoekaktie zullen deze avond
tevens de winnaars van de tien rijwielen bekend worden ge-
maakt.

Uitvoering
Voor enkele honderden aanwezigen had woensdag 13 juni
in het Jeugdcentrum te Vorden een uitvoering plaats door de
leerlingen van de Zutphense Muziekschool, die sedert een
jaar ook in Vorden een dependance heeft. Al direkt willen
wij opmerken, dat het een avond was waar van echt musi-
ceren te genieten viel, hoc jong de deelnemers eraan ook
waren.

De bijeenkomst werd geopend door de direkteur van de
Zutphense Muziekschool de heer P. Westerhoud, sinds kort
inwoner van Vorden. In zijn openingswoord wees hij erop,
dat Nederland 150 muziekscholen telt met niet minder dan
1500 afdelingen in verschillende plaatsen. Kranenburg, Vor-
den-centrum en Almen waren .daarvan aanwezig. De muziek-
school, zei de direkteur, moet naar de kinderen komen en
niet andersom; vandaar deze afdelingen, waardoor het de
jeugd gemakkelijk wordt gemaakt. De twee problemen waar-
mee de muziekschool te kampen heeft zijn: bevoegde leer-
krachten en de nodige financiën. Het één hangt met het an-
der samen. Gelukkig heeft CRM zojuist een ruimere subsi-
die in het vooruitzicht gesteld en hopenlijk zullen via de ge-
meenten de afdelingen van de muziekscholen mede hiervan
profiteren.

Het programma bestond uit twee delen. Eerst werden door
gevorderden verschillende instrumenten bespeeld: blokfluit,
klarinet, piano, gitaar, hobo, viool, zoweel afzonderlijk als
in ensemble. Het spel had peil, of het nu de uitvoering van
vroegere komponisten bv. Telemann gold dan wel modernen
zoals H. Andriessen. Maar hoe verdienstelijk ook, het glans-
punt van deze avond was toch het tweede gedeelte, dat door
een groep van niet minder dan 86 beginnelingen werd ge-
bracht: wel een bewijs dat vele ouders voor hun kinderen
een echte muzikale opleiding waarderen. Het sukses was
zonder meer te danken aan het muzikale en pedagogische
talent van mevr. A. Hazekamp-Aalpoel, die in één jaar tijds
ongelofelijk veel met deze kinderen bereikt heeft. Binnen het
raam van een door haar gefantaseerd verhaal had zij de uit-
voering ingbouwd. Daardoor wist zij niet alleen de groep te
boeien en in bedwang te houden, maar ook heel het gamma
van de leerstof der beginnelingen tot zijn volle recht te laten
komen: notenkennis, maat, ritme, melodie, zang, bespelen
van eenvoudige instrumentjes, enz. Het was een lieve lust

ernaar te luisteren. Zowel ouderen als jongeren gingen dan
ook voldaan naar huis.
Zal deze avond geboekstaafd worden als het startpunt van
een verantwoord en veelzijdig muzikaal leven in de snel
groeiende gemeente Vorden?

Stichting Gelders
Studiefonds
Belanghebbenden kunnen ook dit jaar weer een studie,
toelage aanvragen bij de Stichting Gelders Studiefonds
(sekretariaat Huis der Provincie, Arnhem). Formulie-
ren zijn verkrijgbaar op elk gemeentehuis en dienen al-
daar ingevuld en ondertekend te worden ingeleverd.

Indien men een van rijkswege gesubsidieerde school be-
zoekt of gaat bezoeken, dient men eerst bij het rijk
een studietoelage aan te vragen. De betreffende aan-
vraagformulieren zijn bij de adm. van die scholen ver-
krijgbaar. Indien het verzoek bij het rijk om een studie-
toelage wordt afgewezen op andere gronden dan het
inkomen der ouders of van de aanvrager zelf of omdat
de rijkstoelage niet of te laat is aangevraagd, kan met
overlegging van deze afwijzing alsnog een bijdrage bij
de Stichting Gelders Studiefonds worden aangevraagd.
Indien men een opleiding volgt of gaat volgen, waar-
voor geen rijksstudietoelage kan worden verkregen, kan
men terstond een aanvraag op de daarvoor bestemde
formulieren indienen bij de Stichting Gelders Studie-
fonds eveneens via de gemeentesekretarie.

Deze formulieren dienen zo spoedig mogeiyk maar in
elk geval voor l augustus 1973 te worden ingezonden.
Indien een verzoek om een rijksstudietoelage wordt af-
gewezen op andere dan bovengenoemde gronden, kan
met bijvoeging van deze afwijzing na de sluitingsdatum
l augustus 1973 alsnog een verzoek worden ingediend.

Geslaagd
Aan de rijksscholengemeensChap te Lochem slaagde onze
plaatsgenoot de heer W. Berenpas voor het diploma Havo B.
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maandag- t/m vrijdag-
ochtend van 8.00-12.30
uur; vrijdagmiddag van
13.30-17.00 uur.

maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdag-
ochtend van 10-12 uur

dinsdagmiddag van
16.00-17.00 uur

vrijdagochtend van
10.00-12.00 uur

Deze week komen de volgende onderwerpen in deze
rubriök ter sprake:

1. Onderwerpen raadsvergadering d.d. 26 jumi 1973.

2. Gebruik van gemeentelijke bermen.

3. Subsidie stormschade monumenten en rieten
daken.

4. Nieuwe bijstandsnormen.

v.

Ad. 1:
RAADSVERGADERING

In de raadsvergadering op dinsdag 26 j u n i a.s., half
acht 's avonds 'in het gemeentehuis, zullen o.m. de vol-
gende onderwerpen worden behandeld:

— het nemen van een voorbereidingsbesluit in de zin
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ten be-
hoeve van de verbouw van de nu nog agrarische
wonin'g van mevr. Wopcrais aan de Hamsveldsc-
zijwcg 2 toit burgerwoning;

- het verlenen van een subsidie aan de Nederlandse
Blindenbibliotheek ten bedrage van ƒ 136,80;

— de voorlopige vaststelling van de gemeentcrekenin-
gen 1970 en 1971;

- het voteren van een krediet ten bedrage van
ƒ 8.067.20 voor de uitvoering van de aanleg van
rioler ing aan instcekwegjes van de Christinalaan;

— het uittrekken van een bedarg van ƒ 19.177,26 voor

het herstraten van gedeelten van de wegen Het
lebbink en Het Kerspel in plan Boonk;

— het beschikbaar stellen van kredieten voor de ver-
betering van de Deldenseweg - vanaf de Rondweg
Uit heit kruispunt bij molenaar Sarink -, en voor
verbetering van de Schoneveldsdijk.

Zoals gebruikelijk, bent u van harte welkom voor het
bijwonen van de raadsvergadering.

Ad. 2:
.GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE BERMEN

Het komt in Vorden nogal eens voor, dat trottoirs,
parkeerstroken, wegbermen e.d. gebruikt worden voor
(tijdelijke) opslag van grond of andere materialen, die
in of bij de woning nodig zi jn.
Tn het algemeen worden deze materialen gelukkig di-
rekt doorgebracht naar partilkulier terrein, doch het
bli jkt , dat in sommige gevallen de opslag langer blijft
voortduren dan noodzakelijk is. Het is duidelijk, dat
deze toestanden ongewenst z i jn .
Ieder die gemeentegrond tijdelijk voor partikuliere
doeleinden wil gebruiken, dient hierover overleg te
plegen met de dienst Gemeentewerken en de tijdsduur
van de opslag te beperken.
Wij vertrouwen erop, dat een ieder aan het voren-
staande wil meewerken om Vorden een mooi dorp te
houden.

Ad. 3:
SUBSIDIE WEGENS STORMSCHADE AAN MO-
NUMENTEN EN RIETEN DAKEN VAN BOER-
DERIJEN

Van de Stichting Nationale Contactcommissie Monu-
mentenbescherming ontving het gemeentebestuur be-
richt, dat door het ministerie van Guituur, Recreatie
en Maatschappelijk werk een bedrag van ƒ 3.000.000,-
is beschikbaar gesteld voor subsidiëring van het her-
stel van stormschade aan monumenten en aan rieten
daken van 'boerderijen, die landschappelijk van be-
lang zijn.
Wij raden belanghebbenden aan zich voor nadere in-
lichtingen met de hiervoor genoemde stichting in ver-
b ind ing te stellen; het adres is: Stichting Nationale
Contactcommissie Monumentenbcscherming, Wasse-
naarseweg 220, Den Haag (tel. 070-264426).

Ad. 4:
NIEUWE BIJSTANDSNORMEN

In verband met de verhoging van het wettelijk m i n i -
mumloon tot ƒ 227,40 per week, zijn de normen voor
ver lening van financiële bijstand aangepast, zulks met
ingang van l juli 1973.

De nonnen zijn nu als volgt (per week):

a. Voor een gezin zonder kinderen ƒ 129,65 te ver-
meerderen met woonkosten en ziekenfondspremie.

b. Voor een gezin met minderjarige kinderen, die
voor kinderbijslag in aanmerking komen, of zou-
den komen:
Gezin met l kind ƒ 132,20
Gezin met 2 kinderen ƒ 134,75
Gezin met 3 kinderen ƒ 137,30
Gezin met 4 kinderen ƒ 137,30
Gezin met 5 kinderen ƒ 139,30
Gezin met 6 kinderen ƒ 139,30
Gezin met 7 kinderen of meer ƒ 141,40
te vermeerderen met woonkosten, ziekenfondspre-
mie en kinderbijslag.

c. Voor een onvolledig gezin:
met l kind
met 2 kinderen
met 3 kinderen
met 4 kinderen
met 5 kinderen
met 6 kinderen
met 7 kinderen of meer

ƒ 112,75
ƒ 115,30
ƒ 117,85
ƒ 117,85
ƒ 119,85
ƒ 119,85
ƒ 121,95

te vermeerderen met woonkosten, ziekenfondspre-
mie en kinderbijslag.

d. Voor een alleenstaande met eigen huishouding en
huisvesting ƒ 90,75 te vermeerderen met de woon-
kosten en de ziekenfondspremie.

e. Voor een alleenstaande zonder eigen huishouding
en huisvesting ƒ 107,80 te vermeerderen met de
ziekenfondspremie.

f. De uitkeringen op grond van de Tijdelijke Rijks-
groepsregeling Bejaarden in bejaardenoorden be-
dragen (u i tker ing voor zak- en kleedgeld):
1. echtpaar per maand ƒ 186,50 (maximaal)
2. alleenstaande per maand ƒ 107,50 (maximaal)

De bedragen voor vrijlating t.a.v. vermogen (spaar-
gelden, onroerende goederen, effekten, enz.) zijn niet
veranderd.

In de rubriek van 6 juni jl. is gewezen op de moge-
lijkheid om deel te nemen aan een kommissie ter voor-
bereiding van een bestemmingsplan voor de bebouw-
de kom; de burgeivertegenwoordiging zal bestaan uit
2 vertegenwoordigers van de Vordense Winkeliersver-
e n i g i n g en 3 uit de ..gewone burgerij".
De sollicitatietermijn voor het lidmaatschap van de
kommissie s lui t op 29 j u n i a.s.; belangstellenden en/of
belanghebbenden kunnen zich tot dat tijdstip bij B &
W melden (tot nog toe is slechts één reaktie ontvan-
gen).

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink H. Avondmaal (kleine bekers)
10.00 uur ds. L. J. C. Visbeek (em. pred. te Vorden)

HERVORMDE KERK KAPEL WTLDENBORCH
10.00 uur openlucht kerkdienst bij de kapel, voorganger de
eerw. heer Aay (Lochem) m.m.v. Sursum Corda. Bij minder
gunstig weer in de kapel

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

9.30 uur ds. J. B. Kuhlemeier H. Avondmaal
19.00 uur ds. J. B. Kulhlemeier H. Avondmaal

R.K. KERK VORDEN

zaterdagavond om 17.00 uur; zondag om 10.00 uur
(crèche); door de week woensdag om 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG

zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 8.00 en 10.00 uur;
door de week dinsdag en donderdag om 8.00 uur, woensdag
om 19.30 uur

ZONDAGSDffiNST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagavond 23.00 uur
dokter Van Tongeren, telefoon (05752) 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30
en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts
van 9.00 tot 9.) 5 uur.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur
en de week daarna van 19.00 uur tot 7.00 uur
dokter Harmsma, telefoon (05752) 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg. Gallée-
straat, telefoon (05752) 1487

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur;
zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 't avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met spoed-
recepten

MAATSCHAPPELIJK WERK
kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1662
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsis-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129;
donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Gld.
kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., Ui. (05753) 1406.
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.
Hoofdleidster: zuster Leer. Spreekuur leidsters: gezinsver-
zorging mej. H. M. Lenselink; bejaardenhulp mevr. A.
Swart-Peereboom; maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 9.30 uur konsistoriekamer Gereformeerde kerk
Vorden, telefoon (05752) 2129

BEGRAFENISDffiNST
Verzoeke wegens vakantie tot 16 juli bij sterfgevallen te bel-
len: Zutphen 05750-2931. Rouwgoed afhalen bij J. Lenselink
Kerkhoflaan

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

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Raoul Geert Alex, zoon van G. A. Droppers
en J. G. van Zeijts; Edith Henrice, dochter van H. L. J.
Mullink en H. Huizinga; Karianne Ellen Michelle, dochter
van G. J. Koerselman en Y. J. E. L. Verhage; Sander, zoon
van J. W. Boks en J. Otten; Ivonne, dochter van G. B. Nor-
de en A. H. Nieuwenhave.
ONDERTROUWD: Geen.
GEHUWD: G. Wolsink en M. E. Rouiwenhorst; B. Siebe-
link en J. A. H. Schoenaker; P. K. Bakkenes en H. G. Drie-
sen.
OVERLEDEN: L. Steenman, 83 jaar, wed. van Olthoff.
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KOERSELMAN CASSETTES



VAN PAREIN
ANDERS BETAALT U

vlees en vleeswaren

HAMBURGERS

3 stuks

BRAADWORSTJES
3 stuks

VERSE WORST

500 gram

SAUCIJZEN
500 gram

Heerlijke malse

BIEFLAPPEN 250 gram

RUNDERSTOOF-

L AP PEN 500 gram ...

Ons bekende

SOEPPAKKET

150 gram Zure Zult

150 gram Snij worst

150 gram Boerenmetworst

150 gram Hamworst

200 gram Kookworst aan stuk

278

278

298

SLIJTERIJ
VIEUX LEGNER

per fles

BEREN BURGER

per fles ,

DRY GIN
per fles

875

995

995

uw

heldere
kippesoep
NORMAAL BETAALT U'
VOORZO'NBLIKUNOXi

groente en f ruit

2 kroppen M4LSE SLA voor

39 et
KASANDIJVIE per kg

, 49 c.
Exporf kwaliteit TOMATEN 500 gr.

. 79Ct

Heerlijke Jaffa SINAASAPPELEN
2 kg voor slechts

Ct

Pracht BANANEN per kg

Ct

HOLLANDSE AARDBEIEN
Ie soort, 500 gram

Ct

diepvriesprodukten

Pingo kuikensoep-

pakket 500 gram

Greengold spinazie
450 gram ,

Bij een Pingo haantje van 1000 gram

Heel blik Jonker Fris

APPELMOES
van 115 voor

halfvolle
koffiemelk
FRIES MEISJE
NORMAAL 3BLJKJES

Vandaag 27 juni
is hef precies zes jaar

gefeden
dat wij onze

Supermarkt
(oude stijl)

opend(

Ter gelegenheid hiervan

hebben wij het genoegen

dit weekend

iedere bezoeker van onze

supermarkt een

gratis
kopje koffie
aan te bieden

in onze koffieshop !

Grof e f les

zoete spaanse
wijn

voor slechts

f 1,79

Dobbelman

gezinswasmidd,
zak van 675 nu

f4,95
Schuttelaar bananen-

schuim zak nu

Royal zomersnoep

baal 500 gram nu

Colorno koffiemelk

literfles

Doperwten zeer fijn

literblik

Trintel zoute pinda's

baal 400 gr. 1,95 nu ...

Prodent tandpasta

2 vakantietubes

Proset haarlok

bus tijdelijk 398 nu ...

Three Bulls Corned

Beef blik 200 gram nu

Remia Slasaus

halve liter

Glorix bleekwater

flakon nu

Monte Claro
Landwijn fles nu

Groot pak spekulaas

nu

Herschi sinas literfles

95, elke 2e fles

Nieuw! Nestle Flair

dessert bl. van 175 v.

Remia halvarine

2 kuipjes

Blik a 5 stuks
gebr. gahaktballen ...

Potato of paprika
chips grote baal nu ...

Juweelbakker
Mazerin gebak
voor maar

Krenten slof

voor

Mini puntjes

zak vol

Krentebollen

zak vol

Vruchtensnit

slechts

Tompoucen
4 stuks

ALBERS
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



INDERDAAD....
het grote openingsfeest
bij Albers supermarkt
blijf t voorlopig nog

doorgaan. Kijkt u maar..,

Ja, kijkt u vooral goed! Ter gelegenheid van de opening van
onze ruime, moderne supermarkt hebben wij een serie bijzon-
der aantrekkelijke aanbiedingen voor u opgesteld. Ze z\jn er
voor u, profiteer ervan! Maar... iets heel bijzonders is toch
wel onze speciale super-traktatie. Hieronder leest u er alles
over!

albers
su pertra ktatïe

Wij trakteren u op een zondags gastmaal.... by u thuis.
Dat gaat zo. Bewaar 2 weken lang - heel zorgvuldig uw kassa-
bonnen. Hebt u in die tijd voor tenminste 300 gulden besteed
dan staat een prachtige feestdis voor u klaar. . . Zomaar
gratis mee te nemen!

dit is de inhoud van uw

feestpakket

^ontbijt
rol Bolletje eierbeschuit
pot extra fijne Betuwe jam

Ikoffie-tijd
pak geurige Van Nelle Supra
koffie, pak verrukkelijke
Nobo sprits

Idiner - vooraf
voor garnalen-cocktail:
pot Devos Lemmens
cocktailsaus
blik garnalen
blik Unox groentesoep

^hoofdgerecht
botermalse Pingo kip
kilopak Patates frites
blik Jonker Fris appelmoes

^wijn
fles Siebrand Grand vin Rosé

^nagerecht
eindeloos lekkere ijstaart

Dat lijkt ons toch wel de moeite waard uw
kassa-bonnen heel goed te bewaren!
Veel spaarplezier en voor straks: eet smake-
lijk.

Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij u
kennis van de geboorte van
onze dochter en zusje
Karianne Ellen Michelle

Yvonne, Gerrit
en Björn Koerselman

Vorden, 17 juni 1973
Burg. Galléestraat 12

Voor de vele blijken van
belangstelling, bloemen en
kadoos ontvangen tijdens
ons 25-jarig huwelijk, be-
betuigen wij onze hartelijke
dank

G. J. Voorhorst
G. Voorhorst-Brinks

Vorden, juni 1973
Ber. van Hackfortweg 22

Wij willen langs deze weg
allen hartelijk danken voor
de felicitaties, kadoos en
bloemen die wij mochten
ontvangen ter gelegenheid
van ons 25-jarig huwelijk

Fam. J. Wassink
Vorden, juni 1973
'Het Pardijs' Horsterkamp 4

Hierbij betuigen wij onze
hartelijke dank aan allen
die ons 40-jarig huwelijk
Lot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt

D. J. «oldeiibHt
G. G. Goldenbelt-Oonk

Vorden, juni 1973

Uw warme belangstelling
na het overlijden van mijn
geliefde man, onze goede
vader, schoonvader en opa

Pieter Joseph Bjjlmer
is voor ons een grote steun
geweest
Wij zijn u daarvoor zeer
dankbaar

Namens de familie:
C. A. Bijlmer.Wijnands

Vorden, juni 1973
Enzerinckweg l

Au t o rijles ?
VAMOR rijschool

BULTMAN
Tel. 05752-1753 - Vorden

Te koop: alle soorten
kool-, knolraap., sla-
en selderie planten

D. Klein Geltink
'Klein Garmel' - Vorden

luttestraat l

Te koop 2 spiegelruiten
203x153 cm dik 4 a 5 mm
154x80 cm dik 4 a 5 mm
3-pits aardgas kookplaat

.pper Beerning
.dhuisstraat 9 Tel. 1462

Telefonisch aangesloten
onder nr 05752-6897
E. GOTINK - Vorden
Brandenborchweg 3

Te koop zwarte kinder-
wagen f 70,. opblaasbaar
autostoeltje, babysitstoeltje
A. Dijkman, Vorden
De Hanekamp 24

A m i ra tampons
normaal - speciaal

nu 99 cent
Drogisterij Parfumerie
Schoonheidssalon

'De Olde Meulle'
Dorpsstraat 9

Woninggids

In het gele boekje, uit-
gegeven door de

Zutphense Makelaars
vindt u vrijwel alle te
koop zijnde huizen in
Zutphen, Warnsveld,
Gorssel. Vorden enz.

Aanvragen geheel gratis

W. J. de Wilde Jr

Makelaar en Taxateur
van onr. goederen
lid N.B.M.

Rijksstraatweg 67
WARNSVELD
Tel. 05750-6627
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Brood van de warme bakker,

Op zichzelf al een goede belegging!

HERMAN BARINK
en
JANNY KLOOSTERS

WARME BAKKER
geven u kennis van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats-
vinden op vrijdag 22 juni 1973 om 2 uur in
het gemeentehuis te Lochem

Vorden, Ruurloseweg 61
Lochem, Molenbelt 67
Juni 1973

Telefoon 1384

Toekomstig adres:
Peter Schunkstraat 364, Heerlen AANBIEDING l
Receptie van 4 uur tot half zes in zaal
Schoenaker, Ruurloseweg 64, Kranenburg
Vorden

HENK BRUNSVELD
en
DERKJE KUENEN

geven u, namens wederzijdse ouders, kennis
van hun voorgenomen huwelijk op dinsdag
26 juni om 13.30 uur in het gemeentehuis te
Vorden

De kerkelijke inzegening van ons huwelijk
vindt plaats om 14.00 uur in de Ned. Her-
vormde Kerk te Vorden door de weieer-
waarde heer ds J. C. Krajenbrink

Barchem, Schoneveldsdijk 23
Vorden, Galgengoorweg 5
Juni 1973

Gelegenheid om ons te feliciteren van 15.30-
17.00 uur in café restaurant 't Wapen van
Vorden (F. P. Smit) Dorpsstraat 10, Vorden

pwwwwwww^^
Inplaats van kaarten

delen u mede dat zij gaan trouwen op woens-
dag 27 juni om 11 uur in het gemeentehuis
van Vorden

Vorden, Hengeloseweg 7
Ruurlo, Margrietlaan 26
Juni 1973

Hierbij nodigen wij al onze kliënten en ken-
nissen uit op de j»ceptie van 15.00-17.00 uur
in café-restauraj^Pb Wapen van Vorden

Toekomstig adres: Hengeloseweg 9
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BENNY OKKEN
en
JOKE SIKKING

trouwen vrijdag 29 juni 1973 om 14.00 uur
in het gemeentehuis te Aalten

Ds J. Tevel zal ons huweln'k om 14.30 uur
in de Zuiderkerk te Aalten bevestigen

Aalten, Varsseveldsestraatweg 90
Vorden, Van Lennepweg 2
Juni 1973

Receptie van 17.00-18.30 uur in gebouw
'Irene' Hogestraat 72 te Aalten

Toekomstig adres: Beethovenlaan 165,
Doetinchem
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Donderdag 28 juni a.s. hopen

L. KLEIN HANEVELD
en
J. A. KLEIN HANEVELD-DOMMERHOLT

met hun kinderen, kleinkinderen en broer hun
50-jarige echtvereniging te herdenken

Vorden, juni 1973
Prins Clauslaan 13

Receptie 's avonds van 19.30 tot 21.00 uur
in hotel 't Wapen van Vorden te Vorden

Aluminium
zonnescherm

Maximaal zonwerend
Duurzame geanodiseerde aluminium
konstruktie
Gegarandeerd kleurecht doek
Dekoratief en funktioneel
Van buiten en van binnenuit
te bedienen

NU BINNEN
14 DAGEN TE LEVEREN

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

Lancóme
lipsticks

tijdelijk f 4,95
Drogisterij - Parfumerie

"DROGIST E RU Schoonheidssalon

„DE OLDE MEULLE"

J. M. van der Wal & Zn

Dorpsstraat 9 - Vorden

Vrydagsavonds geven wy" dubbele ZD zegels !

SORBO
huishoudprodukten

Voor het inpakken van kleine
huishoudelijke artikelen vragen wij:

enkele thuis-
werkers (sters)

Inlichtingen bjj:

CENTRAAL VERKOOPKANTOOR

NEDAC N.V.
Nieuwstad 2 - Vorden

RUIME KEUZE IN

snijbloemen
vanaf

Fa Gebr. Kettelerij
Hoveniersbedrijf , Zutphensew. 54 Vorden tel. 1508
b.g.g. na 18 uur 2054

Ter gelegenheid
van het heugelijke feit dat Vorden nu
een Vivo supermarkt rijk geworden
is, lijkt het ons echter niet overbodig
u mede te delen, dat bij de andere
Vivo zelfbedieningszaken

dezelfde
Vivo-reklames

te verkrijgen zijn en zullen blijven !

De gezamenlijke 3 Vi'vo
Levensm/dde/enbedn/ven

GMvLandbouw

CBTB ABTB
afdeling Vorden

Avondexkursie
voor leden en belangstellenden op

DINSDAGAVOND 26 JUNI A.S.

naar het Centraal Jongvee Opfok-
bedrijf van de heer Helmink
'Groot Onstein' te Linde

Samenkomst om 7 uur op het bedrijf

Exkursieleider een medewerker van het Land-
bouwkonsulentschap Doetinchem

De besturen



Vivo Feestelijke Opening Vivo

JANSE
VIVO SUPERMARKT

Donderdag 21 juni 9 uur v.m
openen wij onze hypermoderne

supermarkt en om dit feest
samen met u te vieren 3 dagen
lang speciale feestaanbiedingen

GRATIS een heel DIEPVRIES HAANTJE
li/* f 30,- aan boodschappen

VLEES VERS VAN HET MES
uit onze keur slagerij IKEURSLAGER

n goe/e slager

Schouder karbonade
500 gram voor

Verse worst
500 gram voor

Magere riblappen
500 gram voor

Doorreg. runderrollade
500 gram voor ,

Hamburgers of Gelderse Schijven
3 stuks voor slechts

f2,
f2,75
f5,98
f 4,98
f 1,50

FIJNE VLEESWAREN
150 gr. Gekookte Ham . . f 1,09

150 gram BOTERHAMWORST 75
150 gram SAKSISCHE LEVERWORST 88
250 gram GEKOOKTE WORST . 148

ZUIVEL
Hele liter

Dagmelk

1/4 liter

Slagroom

Hele liter

Yoghurt .

500 gram

Jong Belegen Kaas

72

98

79

289

uitgezonderd fabcrksortikefen

DIEPVRIES
i/2 liter

VANILLE IJS

4 stuks

KiROKETTEN

89

79

GROBJJTEN en FRUIT
dagelijks vers

Hollaiftse Bloemkool per stuk 89

Aardbeien per bakje .

Tomaten 500 gram . .

Golden Delicious 2 kg

. . 98

. . 59

. 1,89

GRATIS voor ieder kind een LEUKE VERRASSING!

UIT ONZE WIJNHOEK

GRATIS
Een fles

limonadesiroop

BRINTA

geen 99 feestprijs ...

Literblik DOPERWTEN

zeer fijn geen 1,25 nu

3 kuipjes Vivo

HALVARINE

Vivo vacuüm KOFFIE
bonen of geni. ^oeji :!";) m:i;

KOFFIEMELK

Literfles Si Si SINAS
fiQfeestprijs \/&

liter

1/2 liter

aardbeien ter waarde van f 2,30

Bij aankoop van een

LITERFLES PIKEURTJE
Frambozen-Bessenwijn f 4,50

MARTINI rood-wit

geen 6,15 maar

Jus d'Orange

grote fles
Pedro de Ravela
SHERRY per fles 3,85

3 flessen
Kleenex zakdoekjesVivo chips

naturel of paprika grote baal van 115 voor
Bloemen en Planten

Ring sprits pak

van 125 voor
Dobbelman wasmiddel

2y2 kilo
KAAPS VIOOLTJE

voor

Vivo bier

krat 24 flesjes

3 stukken Mars

van 120 voor
SPIN CHRYSANTEN

pracht bos aan ons geleverd

2 tuben Prodent tand-

pasta geen 294 maar 149

Vivo halfvolle

BROOD
EN BANKET
dagelijks vers

door de Warme Bakker

Van Groningen



Donderdag 21 juni 1973

Tweede blad Contact
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De aktie Heel Vietnam vraagt de Nederlandse bevolking
opnieuw om bijdragen voor de zo noodzakelijke hulpverle-
ning aan de slachtoffers van de Vietnamese oorlog. De eerste
ƒ 2 miljoen, die begin dit jaar werd ingezameld, werd in
alle delen van Vietnam (Zuid-Vietnam, Noord-Vieitnam en
gebieden van het bevrijdingsfront), Laos en Cambodja voor
direkte eerste hulp en wederopbouw besteed. De grote inter-
nationale hulporganisaties komen echter nog veel geld te
kort om alle projekten, die in overleg met de plaatselijke
bevolkingen op touw zijn gezot, te bekostigen.
Deze projekten behelzen voedsel- en medische hulp voor
vluchtelingen, onderdak voor daklozen, ziekenhuisvoorzie-
ningen voor jeugdige slachtoffertjes, onderwijs voor volwas-
senen en kinderen, bijstand aan gehandikapten en wezen.
Er is op dat punt de afgelopen maanden en jaren al heel
veel gedaan. Maar er is thans nog veel meer nodig!
De acht Nederlndse hulporganisaties, die samenwerken in de
Nationale Aktie Heel Vietnam, vragen deze week de bevol-
king opnieuw om geld te gever, via giro 777 in Den Haag.

Ook mot oproepen in de grote dagbladen en via televisie en
radio wordt de aandacht gericht op deze landelijke aktie, die
zal kulmineren in een klemmend appèl aan de bezoekers
van alle kerken in Nederland op zaterdag 16 en zondag 17
juni om giften over te maken.
De aktie wordt gevoeerd onder het motto „Oorlog is zeer
ongezond voor mensen, dieren en dingen". Dat is de tekst
op een tekening aan de muur van het Quaker-ziekenhuis in
Quang Nfaii. Er zit natuurlijk iets ironisch in die woorden,
maar daarom werken ze mogelijk ook zo sterk. Want we zijn
ongevoelig geworden voor alle cijfers over doden, gewon-
den, vluchtelingen, kapotte huizen enzovoorts. In Vietnam
weten ze ook zonder statistieken dat oorlog zeer ongezond
is.
In Nederland werken de protestantse en rooms katholieke
hulporganisaties, Novib, Unicef, Unesco en Rode Kruis
nauw samen om het leed van deze ongezonde oorlog te hel-
pen verzachten, ïn alle delen van Vietnam. Het kan. Als u
nu helpt. Heel Vietnam, giro 777, Den Haag.

eloverd. At ze een bet jen goed van geheugen bunt hebt
•/.c, hier nog genog vedient! Dat löp aover et hele land
in de miljoenen. Wat zal de ni'je minister van financiën
bli ' j weazen at e et herd! Wi'j mot et um allemaole met
m 'kare maor helpen onthollen d'n Oom

Damrubriek
Ditmaal een 33-28 opening:
1. 33-28 18-23 2. 39-33 12-18 3. 44-39 7-12 4. 31-26 20-24
5. 37-31 14-20 6. 50-44? 24-29 7. 33x24 20x29 en tegen
de dreiging 29-33 38x29 17-21 26x17 11x24 heeft wit
^ . ' • n verweer
O is probleem van 30 mei was:
Zwart 6 schijven op 16 18 25 26 34 en 40
Wit 7 schijven op 27 31 32 38 43 45 en 48
De opossing is: 32-28 26x37 28.23 18x29 38-32 37x28
4.'3-39 34x43 45x32 43-49 48-43 49x38 32x43 en wit wint
•het afspel
Goede oplossingen ontvangen van Bennis, Winkelman,
Grotenhuis ten Harkel, Tj. Harmsma en Janssen
Ons nieuwe probleem:
Zwart 7 schijven op 2 4 10 14 20 28 en 39
Wit 7 schijven op 13 23 25 32 35 42 en 49
Wit speelt en wint

zwart

Uitstapje
Onder leiding van de heer F. Bouwmeester heeft het reis-
gezelschap De Wiersse en Omstreken het jaarlijkse uitstapje
gemaakt. De tocht ging met de GTW-bus met als chauffeur
de op donderdag 21 j u n i jubileerende Jan Harren (25 jaar
GTW). Het e indpunt was de bloemenveiling in Aalsmeer
waar het kolossale veilingsgebouiw (300 x 300 m) werd be-
zichtigd. Er werken hier 3500 personen.
Vandaar ging het naar Rotterdam, waar een klim in de Eu-
romast werd gemaakt, die een prachtig vergezicht bood over
Rotterdam en haar havenkomplexen. Na een rondvaart door
de havens ging het naar Utrecht, waar de dames konden
winkelen. De terugreis ging via de mooiste plekjes van het
( ioo i , langs het landgoed Drakenstein. In Beekbergen was
de laatste stop met een diner in de Kakelhof waar ook ge-
zellig werd gedanst. Iedereen was vol lof over de mooie heis
en men wenste elkaar tot weerziens toe op de reis in 1974.

Gemeentenieuws
RAPPORT SIÏMA-ONDERZOEK

Betreffende het zesde bevolkingsonderzoek op longtubercu-
lose in de gemeente Vorden. gehouden van 13 tot en met 15
maart 1973 (ondcrzocknummer 5650).
Het onderzoek werd verricht in de Stima-auto, die op 3
plaatsen in de gemeente werd opgesteld, waar in totaal 231/2
uur werd gefotografeerd.

Het aantal inwoners bedroeg per 12-3-1973 7.300 personen
Hiervan waren 25 jaar of ouder en kwamen
voor onderzoek in aanmerking 4.325 personen
Niet verschenen zijn 1.782 personen
Gefotografeerd werden 2.543 personen
— 58,7% van het aantal opgeroepenen.

Alle inwoners van 25 jaar en ouder werden schriftelijk op-
goroepen. Van de 1782 niet-verschenen personen hebben 727
inwoners de oproepkaart ingeleverd onder vermelding van
de reden van niet-deename. Door 1055 personen (24,4% van
het totaal aantal opgeroepenen) werd zonder opgaaf van re-
den niet deelgenomen.
Van de 2543 gefotografeerden werden 17 personen (0,7%)
voor nader onderzoek opgeroepen op het konsultatiebureau
te Zutphen. Aan deze oproep werd door alle persnen ge-
hoor gegeven.
Bij een aantal gefotografeerden werden afwijkingen op de
foto gezien, waarvoor deze personen niet voor nader onder-
zoek op het konsultatiebureau zijn opgeroepen, hierover
kreeg de huisarts van betrokkenen bericht.

De u i t s l a g is dus bekend van 2543 personen; deze luidt :

aktieve open long-tbc bij
aktieve gesloten long-tbc bij
inaktieve long-tbc bij
genezen long-tbc bij
overige afwijkingen bij
geen afwijkingen bij

(),()()°/00

0,000/00

v.h. aant. gef
v.h. aant. gef

(),()0°/oo v.h. aant. gef
(),39%0 v.h. aant. gef
3,15°/00 v.h. aant. gef

2534 = 996,46°/00 v.h. aant. gef

Toelichting. De opkomst was iets lager dan in 1970. Er wer-
den geen gevallen van aktieve long-tbc gevonden. Wel kwa-
men een aantal niet-tuberculose longaandoeningen naar vo
ren waarvoor bij enkele personen nadere ziekenhuisobserva
tie nodig was.

De Stuwe
Vandage bunk efen van de fietse afgegaon um es van
naoderbi'j te bekieken wak vanuut de auto al met een
half ooge czien hadde.,Ze bunt daor met de waterlopen
a n ot veleggen owest, rechtoe rechtan tussen de weidens
<lmr , «las volle mooier as die kronkelwaege en met al
die duukers. Maor hier hadden ze zich toch een betjen
vegist. Deur 'gebrek an kommunikatie' zoat dat tegen-
woordig heit.
Aover een lengte van een paar honderd trad zol et
water net andersumme motten loopen as vrogger. De
boer had nog ewaarschouwd: 'das niks weerd, et water
löp niet tegen de zonne in'! Maor de man die der aover
ging had ezegd: 'dat heb ik nog nooit gehoord' en der
zich verder niet an esteurd. En toch zat der wat in,

wat die boer zei. D'n lesel löp naor et noorden, de zi'j-
takken naor et westen, disse streek hink in zin geheel
naor et noordwesten af, zodoende löp et water 'niet
tegen de zonne in'. Et geet met diepe graven wel veur
een endjen, maor ze komt niet wiet. An de andere kante
van den lesel is dat natuurluk net andersumme.

En de boer kreeg geliek - wieterop bleef et water staon
en begon te stinken. Ze mossen der best weer an! Daor
kwammen buldozers en griepers, de weg wier opebrok-
ken, de duukers der uutehaald en dieper elegt, de laoke
mos dieper, en daordeur ook breejer emaakt - en een
ni'j angelegde holtsingel weer operuumd wodden. Jam-
mer, dat had niet ehoefd at^^den baas niet zoo uut
de heugte edaon en die boer^wieter aneheurd hadden,
de mensen hier bunt toch ook niet gek dat ze maor
zoo wat zekt.

Maor ze kunt hier ook wat eleerd hemmen, at ze een
betjen goed van onthollen bm^Toen ze et water weer
an et loopen hadden was der^Hsr wat anders, een zied-
laoke kreeg now tevölle verval^ dat kon ook niet! Wat
now edaon? Feiteluk had der een stuw motten kommen
maor daor zullen wel zachjes onder in de buul zitten,
daor was natuurluk gin geld veur uutetrokken. En toen
is eur een licht opgegaon. At et niet kan zoo at et mot,
dan mot et maor zoo at et kan! Dat is trouwens al
een eeuwig striedpunt ewest: 'zoo mot dat' eegt de vak-
man, at et een ander betaald, 'zoo kan dat' zeg de boer
die et in de knippe kump. Maor hier mossen ze 'poppen
naor dat ze lappen hadden'!

Daor wiern een paar planken dwars deur de laoke ezet
an de stuwen wodden ook van dat hadde holt ebruukt
ze zekt dat et in et water net zoo lange met geet as
beton. Een wagen vol puun hadden ze zoowat veur et
ophalen, die wier der achter epakt en et was in odder!
Veur een krats een stuwe die et net zoo goed dut as de
andren. En ze zekt dat die grooten 25 duuzend gulden
hebt ekost (now bunt ze natuurluk duurder) en de klei-
nen naor ratoe.

Now wet ze dat die stuwen ook heel goedkoop kunt
maken. En zoo hef die vegissing nog wat goeds op-

wit
Oplossingen inzenden aan H. Wansink, Prins Bernhard-
wog 18 of naar W. Wassink, Horsterkamp 4, Vorden

Voetbal
Het tweedaags voetbaltoernooi (2 juni was de eerste speel-
dag) dat de voetbalvereniging Vorden organiseerde, heeft za-
terdag een uitermate spannend slot gekregen. Het is een
goede gedachte geweest in elke poule van 10 clubs (er waren
drie poules) een halve kompetitie te laten spelen. Jammer
was het dat men beide dagen tussen de verschillende wed-
strijden geen paar minuten speling had gepland, hetgeen tot
gevolg had dat alles plm. vijf kwartier uitliep.
Aan de spanning deed het edhter niets af, terwijl er boven-
dien hard maar sportief werd gestreden. Behalve in poule
3 was het in de voorlaatste wedstrijd nog niet te zeggen wie
winnaar zou worden. In de loop van zaterdagmorgen werd
het duidelijk dat de strijd in poule l zou gaan tussen Vorden
5 en SKVW 3. De Winterswijkers verloren echter met 2-1
van Vorden 5, waardoor laatstgenoemde ploeg aan de lei-
ding kwam met l punt voorsprong. Deze voorsprong bleef
tot het einde toe gehandhaafd. De eindstand in poule l werd
aldus: 1. Vorden 5 9-13; 2. SKVW 3 9-13; 3. Zelos 3 9-12;
4. Vorden l 9-11; 5. DZC 4 9-9.
In poule 2 was de strijd zo mogelijk nog spannender. Aan-
vankelijk leek 'het er op dat Vorden 4 met de eer zou gaan
strijken. Toen Vorden echter in de laatste wedstrijd met 1-0
van Almen verloor werd DZSV 4 poulewinnaar. Liefst drie
ploegen moesten onderling uitmaken wie via strafschoppen
de tweede plaats zou gaan bezetten. De eindstand luidde:
1. DZSV 4 9-13; 2. Eefde 3 9-12; 3. Vorden 4 9-12; 4. Ze-
los 4 9-12; 5. Almen 49-11.

In poule 3 was DZSV de ploeg die de meeste punten ver-
gaarde en werd met 16 punten winnaar. Ratti 2 en Wilhel-
mïna 4 leverden verwoede strijd om de tweede plaats. De
eindstand werd hier: 1. DZSV 5 9-16; 2. Ratti 2 9-12; 3.
Wilhelmina SSS 4 9-12; 4. SKVW 4 9-10; 5. DZC 5 9-10.
Na afloop reikte voorzitter L. de Boer de prijzen uit waarbij
hij dank bracht aan de afdeling zaterdag voor de organisatie
terwijl de scheidsrechters een enveloppe met inhoud in ont-
vangst mochten nemen. Groen Wit 4 werd met 76 punten
winnaar van de fair play cup. Dee oudste speler van het
toernooi t.w. de 52-jarige W. Mostard van Harfsen 5 mocht
een boeket bloemen in ontvangst nemen.

Schietwe^trijden
Gelderse jagers
Eens per jaar gaan de Nimrods van de Nederlandse Vereni-
ging van Jachtopzieners aj^fcng Gelderland hun krachten
met elkaar meten om uit tclüken, welke drie schutters kun-
nen worden afgevaardigd naar de nationale kampioenschap-
pen kleiduifschieten. Bijna 80 jagers namen ditmaal deel aan
de grote schietwcdstrijden op haas, doubletten, dwarsvliegers
en buks, welke op de bekende schietbanen van de fa Martens
in het Galgengoor te Vorden werden gehouden.
Onder het toeziend oog van het bestuur der afdeling Gelder-
land deden de jagers hun best zoveel mogelijk punten bijeen
te schieten. Zowel op de vaste, als de vrije baan werd er
goed gescoord. Van de ouderen beneden 55 jaar die in de
morgenuren in het geweer kwamen was de heer A. Verkuyl
uit Hattem de beste schutter. Op l puntje na bereikte hij
het hoogste aantal (219), maximaal kunnen 220 punten wor-
den behaald. De wisselbeker - die in 1972 door de heer
Dcngering uit Erlecom werd gewonnen - was dus voor de
heer Verkuyl. Tweede werd de heer A. Pols uit Apeldoorn
('t Loo) met 180 plus 20; drde de heer G. Veldkamp jr
(Kroondomeinen) met 188. Genoemde drie schutters zullen
worden afgevaardigd naar de nationalek leiduifschietwed-
strijden in Maarsbergen. Reseerve werd de heer Van Brum-
men uit Brummen.
De uitslagen van de deelnemers boven de 55 jaar waren:

1. Verkuyl; 2. G. W. Penterman, Voorst; 3. Woudenberg,
Bennekom; 4. W. Brinkman, Brummen.

Vaste baan: 1. A. C. Verkuyl; 2. Van Ankum, Dalfsen; 3.
De Leeuw.

Wedstrijden 's morgens: 1. A. M. Pols, Apeldoorn; 2. G.
Veldkamp jr, Kroondomeinen; 3. Van Brummen, Brummen.

Op de vrije baan waren de uitslagen (alleen eerste drie):
Buksbaan (schijfschieten): 1. Renes, Voorst; 2. J. v. d. We-
tering, Epe; 3. Koning, Uddel.

Dwarsvliegers: 1. Van Ankum, Dalfsen; 2. Verkuyl, Hattem;
3. Koker.

Hazenbaan: 1. W. van Brummen, Brummen; 2. Van Ankum,
Dalfsen; 3. Heinen, Zelhem.

Doubletten: 1. A. C. Verkuyl, Hattem; 2. Van Ankum, Dalf-
sen; 3. J. van Eek, Schaarsbergen.

Inkomers: 1. D. v. d. Kaa, Staveren; 2. A. C. Verkuyl, Hat-
tem; 3. Heinen, Zelhem.

Ook de dames konden hun krachten beproeven. Hier was de
uitslag:
Vrije baan (luchtbuks): 1. mevr. Wesseling, Vorden; 2. mevr.
Dekker, N.O. Polder; 3. mevr. Grotenhuis, Terborg; 4. mevr.
Koning.

De prijzen van de wedstrijden gehouden in de morgenuren
werden op het terrein uitgereikt door mr Würfbain van het
landgoed De Gelderse Toren in Spankeren, 's Avonds werden
de prijzen uitgereikt in hotel Bakker te Vorden.

NIEUWE

RIDDERKOEK

Banketbakkerij Wiekart bakte ter gelegenheid van het 60-
jarig Achtkastelenfietstochtjubileum een nieuwe koek. Om in
de stijl te blijven kreeg deze de naam van Ridderkoek.

Het is een soort zandgebak met roomboter en speciaal sa-
mengestelde kruidensoorten. De vorm is een kasteelmotief
met daarin uitgebeeld de fietstocht. Het etiket is gedrukt in
goud met in bruin de afbeelding van een ridder te paard.

Wij wensen de heer Wiekart veel sukses met zijn nieuwe
koek.



De nieuwste | 'Vil S
Kingwale corduroy jeans, brede rib,

uitlopende pijp

Fade Away, denim jeans,
nieuwe kleuren, wijde pijpen

Levf Sfrcruss dealer:

WAPEN- EN SPORTHANDEL

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg . Vorden - Tel. 1272

Speeltuin

BEGRAFENISDIENST
HERVORMDE DIAKONIE
Begrafenisonderneming A. de Jonge

Verzoeke wegens

vakantie
tot 16 juli bij sterfgevallen te bellen:

Zutphen 05750-2931

Rouwgoed afhalen bij J. Lenselink, Kerkhoflaan

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

De kleuters aan Het Wiemelink te Vorden k u n n e n nu n a a r
hartelust klauteren, springen, enz. op het onlangs geplande
speelterrein. De door de speeltuinvereniging aangevraagde
attributen zijn dezer dagen geplaatst /o treft men er een
zandbak, evenwichtsbalk, opbouwstelling, wigwam, spring-
bok en een kindcrset aan.

Het geheel is uiteraard voor ui tbreiding vatbaar. Men moet
het echter zien als een testcase voor plan /u id , Molenplan
en Kranenburg. Slaagt de proef in plan Boonk dan zullen
in de nabije toekomst ook de zojuist genoemde wijken met
een speeltuin verrijkt worden. Het ligt in de bedoeling dat
huismoeders uit de buurt toezicht gaan houden. De beref-
fende huismoeders ontvangen hiervoor \ an het bestuur van
de speeltuinvereniging een legitimatiebewijs. De officiële
opening zal plaatsvinden op 5 september, aldus werd ons
door het bestuur van de speeltuinvereniging medegedeeld.
Het is te hopen dat automobilisten die over Het Wiemelink
rijden de maximalee snelheid van 50 km in acht zullen ne-
men. In feite is 50 km nabij het speelterrein nog veel te
hard. Voor de plaatselijke politie l i g t hier nog een braak
terrein want met 50 km wordt het aan Het Wiemelink niet
zo nauw genomen. Ook spreekt het bes tuur van de speel-
tuinvereniging de hoop uit dat eigenaren van honden hel
speelterrein niet gebruiken om hun honden uit te laten.
Het is nu al erg genoeg dat het prachtige gazon en de tuinen
van verschillende bewoners aan Het Wiemelink als openbaar
toilet voor honden moeten dienen.

TENNIS EN BADMINTON
Rackets
Schoenen
Ballen
Dames-
en herenshorts
in terlenka,
helanca en
katoen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
steeds doeliref[cndl

Zutphenseweg . Vorden - Tel. 1272

automonteur

en een PART-TIME

chauffeur
GARAGE

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

Wegens uitbreiding vragen wij

Tankwagen chauffeur

Metaalbewerkers
AANKOMEND

Metaalbewerker

KEUNE
Nijverheidsweg 4 - Vorden - Tel. 05752-1736

In een makkelijk gezin met 5 kin-
deren van 3 tot 13 jaar zoeken wij
met ingang van l augustus een

HULP IN DE

HUISHOUDING
Onze gedachten gaan uit naar
iemand die zelfstandig kan werken
en de volgende werktijden tot haar
beschikking heeft:

5 dagen van 8.30 tot 12.00 uur
of een jong meisje dat graag de hele
dag bezig wil zijn met werken en de
kinderen. In b^ide gevallen zijn de
werktijden eventueel nader overeen
te komen.

Graag maken wij met u een afspraak om u nader
over deze goed gehonoreerde werkzaamheden In
te lichten

FAM. BOSBOOM
„'t Elshof" Zutphenseweg 36 - Tel. 05752-2091

Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

Woensdagavond gaat in Vorden voor de /.esde maal de
Avondvierdaagse van start die wordt cgorganisecid dom de
gymnastiekvereniging Sparta. Tussen 18.15 en 18.45 uur
gaan de deelnemers bij de o.l. school van start.
Woensdagavond l u i d t de route: Kerkstraat; r.a. Burg. Cia l -
léestraat; overweg over Almcnscwcg; r.a. Van Lennepweg

tot aan hel H n / c i i n c k ; i a . bospad in; l a asfaltweg; i . u
zandweg; l.a. Heyendaalseweg: r.a. Almenscweg.
H) k in : l a < ia/oorwcg; l.a. Wilmcrinkweg.
15 km: l .a . Oude iHoivuloscweg; l . a . Warkensewcg; l.a < > . <
/oorwcg; r.a. Wi lmcr inkwcj ; .
K) en 15 km: r .a. Almenscweg; i a M i spe lkampdi jk ; l a
H e t W i e m e l i n k ; i . a . Burg . ( i a l l é e . s l i a a t ; l i n i s h .
Donderdagavond: r . a . K e r k s t r a a t ; l a R a a d h u i s s t r a a t
l i e t Hoge; r . u . l l ack ïo i t se laan .
K) k i n : r . n . K o e k o e k s t r a a t ; r.a. Y/erhorst .
15 km: in de hocht van de weg; l .a. H c c k c n s t r a a t : /andpad
volgen; l.a. s l u i s b r u g over tot a s f a l t w e g ; r.a Moshuisweg;
l.a. Koekoeks t r aa t ; r .a. Y/ .erhorst .
10 en 15 km: na gasstat ion: ra. a s fa l tweg ; i a . l l o e k e n d a a l -
seweg; r.a. K i m s d i j k ; l .a. S t rod i jk ; 2x rijksweg oversteken;
r.u. Mispe lkampdi jk ; r.a. l i e t . lebbink; r.a. Burg. Gallce-
s l i a a t ; f i n i s h .

De r o u t e M U M \ i i | i l a g l u i d t a l s volgt: r a . Kerkstraat; l.a.
R a a d h u i s s t r a a t , l . a . Wi l l em Alcxander laan ; l.a. Christina-
l a a n ; i . u . Vordense Hosvveg; r.a. Schu t tes t raa t ; r.a Kostedc-
vveg; r.a. l . i e f f e r i n k w c g , pij len volgen.
K) km: r . a . I.iiuleseweg; r.a. Schimmeldi jk ; r.a. bos in; l.a.
Vordense Bosweg; r . u . C h r i s t i n a l a a n ; r a . Nicuwstad; f i n i s h
15 km: r.a. Lindesewcg; l.a. H i lve i inkwcg; r .u. Hcngcloscweg
o v e r s t e k e n ; l l i l v e i i n k w e g vo lgen ; l .a Deldenseweg; r.a. Del-
ilensebrockweg; r.a. Hamminkweg; l .a. Deldenscweg; l .a .
Nieuwstad. Raadhu i s s t r aa t , f i n i s h
In v e l b a n d met het bestrooien van verschi l lende wegen met
g r i n d , hebben de organisa toren de route voor de sloldag
( / a t en l agmiddag ) moeten wijzigen. De route lu id t thans:
l.a. Kerkstraat; l.a. Insul indclaan; r.u. overweg over Almen-
seweg; l.a. rode grindweg; r.a. naar kasteel; r.a. voor kas-
teel; l.a. Almenseweg; r.a. Heyendaalseweg; r.a. Enzerinck-
weg; asfaltweg over; Reeoordweg.
15 km: r.a. Wildenborchseweg.
20 km: l.a. Wientjesvoortweg; r.a. Molendijk; r .a . Sckd i jk ;
r.a. Asfaltweg: r.u. CJiczenkampweg; r.a. Reeoordweg; l.a.
Wildenborchseweg.
15 en 20 km: r.a. p ickn ickp laa t s rus t ; r.a. Enzennckweg;
2e ingang camping l.a.; l.a. asfaltweg; Lekkebekje; café Let-
t i n k naar Vorden.

AANBIEDING

TUINSLANG
Voorverpakt, formaat 12 mm
binnenwerks ook wel als W aan-
geduid. Met 5 jaar schriftelijke
garantie

10 meter lang f 4,85
15 meter lang f 8,15
20 meter lanc^.. . f 10,85
25 meter lang f 13,55
30 meter lang f 17,10
40 meter lang f 20,90
GAZONSPROEIEMfceen en weer -
bewegende sproeien^Por een groot
oppervlak f 13,95

Tuinslang - Sproeiartikelen:

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

KANTOORMEISJE
voor lichte w e r k / a a i n l i e d e n ' M i k l e i n e
loonadministratie gevraagd

Brieven onder nr 12-1
buro Contact, Nicuwstad 12 - Vorden

Te koop gevraagd:
ZOMERHUISJE
met grond
Aanbiedingen onder
nr 12-2 buro Contact
te Vorden

GEMEENTE VORDEN
• r m i - f s t e r CM) Wethoude r s v ; i u Vorden

v ; u i v v e L ; e do R i j k s w a t e r s t a a t , d iens t k r i n ^ Pieren
ter openbare- konri is , dat op woensdag 20 j u n i ;i.s.
van l . s - :d l uur de Dorpsstraat gesloten zal zijn
voor het doorgaande verkeer in beide richtingen.
Het verkeer zal worden omgeleid via de Horst er-
ka mp en de Rondweg

I' . i i r L; e i neester en Wethouders voornoemd,

de burgemeester,
Van Arkel

de sekretarls,
J. Drflfhout

Wullink
vooraan in

schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

DE VAKANTIES STAAN VOOR DE DEUR !

Iedereen is op voordeel uit

Modemagasijn

TEUNISSEN - Ruurlo
laat u profiteren van vele VOORDELIGE vakantie-aanbiedingen

Japonnen vanaf f

Zomermantels vanaf f

Blazers vanaf f

Blouses en Truitjes vanaf

Pantalons en Rokken vanaf

Kinder jurkjes vanaf

Kindertruitjes vanaf

Broeken en Rokjes vanaf

Jackets en Blazers vanaf f

Denimpakken vanaf f
Partij spijkerbroeken nu f

Herenpullovers nu vanaf f

T shirts vanaf f

Vrijdags koopavond Gratis koffie

10,-
99,50

29,50

7,50
15,-

5,-
6,90

12,95
15,-
29,-
22,50

15,-
4,95

Modemagazijn

TEUNISSEN - Ruurlo
Wij hebtM'ii nog plaats voor een

flinke verkoopster
Prima loon - Prettige werkkring Telefoon 05735-1438

TAPIJT
AANBIEDING

Paradetapijt
400 br. spec. aanbieding f98,-

Nylontapijt
400 br. van 139 nu voor

Nylontapajt
400 br. van 89 voor

f 109,-

f79,-

100% wol tapijt
400 br. vanaf f 179,-

LI weet l i e t :

Zie voor verdere ;i;mbiedingen on/.e t a p i j t l u i l

GROTE VOORRAAD

5 JAAR SLIJTGARANTIE

UITSLUITEND MERKT APIJT EN ...

VAKKUNDIG EN GRATIS GELEGD

UW TAPI . ITZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514



RAI FFEISEN BANK
VORDEN
{RABO BANK)

Vorden, Ruurloseweg 21, telefoon 05752-1888

Wichmond, Dorpsstraat 9, telefoon 05754-514

De rentevergoeding voor spaargelden
met 24 mnd. opzegging wordt met
ingang van 1 juli a.s, verhoogd tof 7%

Voor het tweede halfjaar 1973 gelden behoudens tussentijdse wijzigingen
de volgende tarieven:

CREDITRENTE:

Spaargelden direkt opvraagbaar 4 %

Spaargelden 6 maand opzegging

Spaargelden 12 maand opzegging 6 %

Spaargelden 24 maand opzegging 7 %

Verzekerd termijnsparen r> ' , . , '/,.

Jeugdspaarovereenkomst 6 %

Ambtenarenspaarregeling
en bedrijfsspaarregelingen 5 %

Creditsaldi in rekening courant 1V&%

Privé.rekeningen (rentegev. max. f 10.000,-) ... 1V2%

DEBETRENTE:

Debetsaldi in rekening courant lVz%

Hypotheken 7 % %

Leningen tegen andere zekerheid 7%%

Leningen aan rechtspersonen 7%%

Weefcendcranbiedffig

Bedrukte badstof stretch

damesslips

2 stuks voor f 5,50

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHÉNSEWEG TEL 05752 1514

Voor uw autorijlessen naar

Y.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT'1

VORDEN
J. H. Hilferink, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bij:
O. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

Weet u
wat lekker brood is ?

King Corn

REMMERS

Wegens familiefeest

donderdag 21 juni
de gehele dag GESLOTEN

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten - Groente - Fruit

Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

SUPERMARKT
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

/utphenseweg 41 Telefoon 1281

heeft het voor u l
Zie voor aanbiedingen onze kranf in de super

81

Simca/Chrysler
Wij verkopen het liefst aan mensen die een hekel aan autorijden hebben.
Met de huidige verkeersdrukte is dat niets bijzonders. Mopperend
stappen /e in een 1000, 1100, 1301, 160 of 180 en trekken de deur dicht.
Dan is het een poosje stil. Plots wordt er gestart. Proefgereden. En als
de deur weer opengaat, kijken we in twee enthousiaste ogen. Tja, wat
wil je? Simca! De nieuwe Franse Chrysler! Een complete lijn pracht-
wagens, die stuk voor stuk je hart stelen. Soms al voordat u ingestapt
bent!

SIMCA 1OOO SIMCA 110O

SIMCA 1301 CHRYSLER
160-180

A i irrn;'.Kr>iM.n.'

TRAGTER
. (.i,r) Vonlcn TH. 12,r>(i SIMCA

Hout...
bron van
gezondheid!!
Masserende
voetbedden. <

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

TAPIJT
AANBIEDING

Effen Tapijt
OP SCHUIMRTJG 5 kleuren
400 breed, gratis gelegd per meter nu

Wollen Berber
met vlakschuimrug
400 cm breed, per meter van f 208,- nu

f69,-

f 189,-

Gemelleerd Tapijt
fop vlakschuimrug

400 cm breed, per meter nu

Vilt Tapijt
10 kleuren f JE M
200 cm breed, per meter van f 17,50 nu l •£&

Wollen Bloem Tapijt
f 149,366 cm breed

per meter nu

UW TAPIJTDEALER:

HELANCA

zwembroeken
VOOR HEREN EN JONGENS

ook in hippe kleuren

Zutphenseweg . Vorden - Tel. 1272

WAPEN- EN SPORTHANDEL

G. Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45 te Vorden

Op ons kantoor vragen wij

PART-TIME

BOEKHOUDER (-ster)
Een man (65 + ) of gehuwde vrouw
die nog wat tijd beschikbaar heeft
en deze graag produktief wil maken

Tot de taak behoort het bijhouden
van de doorschrijf-administratie

Enige ervaring op dit gebied strekt
tot aanbeveling

De werktijden kunnen in overleg
worden vastgesteld

Sollicitaties te richten aan:
J. W. M. JANSEN, Kerkekamp l, Hengelo «ld
(mondeling 's avonds na 7 uur)

Te koop jonge konijnen
B. Timmer,
Ruurloseweg 78

Te koop rb. dragende koe
is uigeteld, evt. met kalf
G. Nflenhuis, Vorden
Galgengoorweg 12

Wilofdunners gevraagd
Weenk op 'Weenk'
Schuttestraat 12 Vorden

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
De Volkskrant

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, In zwart en giU»

OEBR. WELLEMS
kleermakerfl, Rozen-
hoflaan l, Zutphen
telefoon 2264

Dorpsstraat 6 - Vorden

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders
Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

noemt de Thailander zïjn brood.
Maar méér dan een Poemi-bol is
er voor hem nauwelijks bij: het kie-

zen is in Thailand niet zo in zwang. Andere koek dan bij uw Echte
Bakker... Daar hebt u eindeloos kiesrecht uit al die geweldig lek-
kere soorten brood. Daar vindt u brood dat knappert, geurt en
smaakt. Goed brood en uw Echte Bakker: 'n Siamese tweeling!

Echte bakker HOF
Het Hoge '1\ Vorden Telefoon 1394

Wekelijks te koop gevraagd
zware stierkalveren
voor onze mestereen
WIM HEUSINKVELD
Hengelo G . Tel. 05753-1728

Gevraagd:
klokken, oude munten,
kabinetten, kasten, kisten
tafels en schilderijen
oude geweren, kralen-
snoeren, tegels, zolder-
opruimingen, voorwerpen
van koper, tin, goud
en zilver

Bericht aan:

„De Panne"
Borkeld 46a. Holten
Telefoon 05483-2418

Wapen, en sporthandel
Zutphenseweg - Vorden



EN TOCH . . IS

Wegens voorraad opname zijn
al onze WELKOOP-w/nke/s op
donderdag 28 juni en vrijdag
29 juni a.s.

GESLOTEN
Onze werkp/aafsen fe Linde en
Ruurlo zu//en eveneens
de reparatie beperken tot

noodgevallen
tijdens deze 2 dagen

V.L.C. "De Graafschap" g.a.
WELKOOP- WINKEL
Hengelo Gld, Spalstraat 37 - Linde, Ruurloseweg 120
Ruurlo, Stationsstraat 14 - Vorden, Stationsweg 20

In verband met de uitbreiding van onze reparatie-werkplaats,
vragen wij voor spoedige indiensttreding:

TWEE MONTEURS
Een goede kennis van verbrandingsmotoren
is een vereiste

By gebleken geschiktheid is aanstelling als service.monteur
in onze buitendienst mogeiyk
Nadere informatie verschaft u gaarne onze chef Technische
Dienst, de heer G. Bakker

MOTR AC m ZUTPHEN
Pollaan 49 05750-6044

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg • Vorden - Telefoon 05752-1514

HENGELO (GLD)

Inwoners van Vorden e.o.

ALS JEZUS KOMT
of als u sterven moet

Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amos
4:12); 2e Is Hij uw redder? (Rom. 3:23, 2 4 ) ;
3e Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17:31)

Hebt u vragen over het geloof in de Heere Jezus

Ie Lees dan uw Bijbel
2e Bezoekt evangelisatiesamenkomsten
3e Luister naar de bijbelse onderwerpen van de

EVANGELISCHE OMROEP

Zondag 24 juni

Tina and the Sea Set

3 hars vol gezelligheid

Juwelier Bouman
Beukerstraat 43 - Zutphen - Telefoon 05750-4417

Vraagt voor zo spoedig mogelijk

MEISJE
tussen 17 en 20 jaar voor winkel en
lichte administratie. Geboden wordt:
Prima salaris, Prettige werksfeer,
o-daagse werkweek

Sollicitaties worden gaarne ingewacht bij
Juwelier Bouman

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

IMEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

/o\\H voor d«- afdeling M/KRWAREN, GEREED-
SCHAPPEN en IiriSHOUDEMJKE APPARATEN
ilsim-de voor ons hypermoderne MZERMA(»A/M.\
ioeken wij ter uitbreiding van de bezetting in verband
mèl t o e n a m e van het werk enkele

MAGAZIJNBEDIENDEN
in de leeftijd van 17 tot 45 jaar die willen meewerken
om onze afnemers zo goed mogelijk te bedienen

U VINDT BIJ ONS:
een hoge toeslag op het CAO-loon door een speciaal
daarvoor ontworpen beloningssysteem waarbij men
zelf de beloning kan beïnvloeden

- geen sjouwwerk, door de vele moderne hulpmiddelen
als kraanbanen, rollenbanen e.d.

Dagelijks tijdens de werktijden alsmede <>p m;i ;m<l ; i ; ; -
ivond van 7.00-8.00 uur stellen wij u gaarne in de

gelegenheid te informeren naar arbeidsvoorwaarden en/,.

Desgewenst kunt u schriftelijk of telefonisch kontakt
opnemen, telefoon (05750) 5551 vragen naar,toestel 353
de heer De Maag

REESINK HAVENSTRAAT 7 - ZUTPHEN

ik verdien er
hartstikke

denk Je dat
ik fr ook
kan werken?

'tuurlijk,
als je je

handen graag
gebruikt,

ben je altijd
welkom bij de

Nedap

Bij de Nedap maken we elektronische en
fijnmechanische apparaten. Daar hoef je niet
van te schrikken, want moeilijk is dat werk
beslist niet. Tientallen van je leeftijdgenootjes
doen het al jaren met plezier. Het is leuk werk in
een fijn bedrijf. Met een moderne sfeer en
plezierige werktijden. Maar het belangrijkste:
je verdient er goed. En je reiskosten worden

door de Nedap betaald!

Weet je wat je 'es moet doen? Gewoon even
met onze personeelschef een praatje maken.

Dat kan bij ons aan het bedrijf, maar ook bij jou
thuis, samen met je ouders als je dat wilt.

In dat gesprekje kunnen dan rustig alle
mogelijkheden bekeken worden.
Zo'n afspraak is gemakkelijk gemaakt: woon je

in Groenlo, bel dan overdag 05440-2163 en
vraag dan naar meneer Rootinck, of bel hem
's avonds thuis op nr. 05440-2285.
Woon je in Hengelo (G.), bel dan 05753-1900.

Toeleveringsindustrie Nedap: Groenlo, Oude Winterswijkseweg 7,
Hengelo (Gld.), Ruurloseweg 22.


