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Kerkdiensten

ZONDAG 5 JULI

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. H. Jansen

10.00 uur de eerwaarde heer M. C. W. Smit eme-
ritus predikant te Vorden Jeugddienst

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. D. J. Coumou uit Winterswijk

19.00 uur drs Hekman uit Emmen

R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis) 's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10 tot zondagavond 11 uur
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255 '
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Van zaterdagavond tot maandagavond zuster
M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en l .30 uur aan het
wijkgebouw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmorgen 12 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur J. Wechgelaer, tele-
foon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

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

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestda-
gen en vanaf 18.00-8.00 uur vervoege men zich
aan Molenweg 19 Vorden, telefoon (05752) 1898

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

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

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

Geboren: Albertus Marcus, zoon van H. G. Hen-
geveld en T. M. B. Spoor; Manuela, dochter van
B. H. Vreeman en J. G. Stokkers; Max Willem,
zoon van D. W. Westerveld en F. Pos.

Ondertrouwd: E. J. Eggink en A. C. Lettink; H.
G. Wagenvoort en T. H. Neerlaar; A. A. G.
Brinkman en J. M. G. Vreman.

Gehuwd: H. A. Elijzen en R. Rietman; W. B. Ver-
woerd en H. B. Nieuwenhuis; H. Pelgrum en B.
J. G. Zeevalkink; G. Bosveld en A. Sloot.

Overleden: Geen.

Opbrengst kollekte
De in onze gemeente gehouden AVO-kollekte
heeft een bedrag van f 824,22 opgebracht.
Hartelijk dank.

Koninklijk onderscheiden
Mevrouw J. H. M. Staring-de Mol van Otterloo
werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau. Mevrouw Staring was gedurende 25 jaar
lid van het bestuur van de Rekkense Inrichtingen.

Boerderij afgebrand
In de nacht van zondag op maandag is ioi de buurt-
schap de Brandenborch de kapitale boerderij van
de heer H. Weenk tot de grond toe afgebrand.
Het woonhuis en de deel met de stallen ging ge-
heel in vlammen op. De aan de boerderij gebouw-
de schuur, waarin zich 70 varkens bevonden, kon
dankzij het krachtdadige ingrijpen van de Vorden-
se en Ruurlose brandweer behouden blijven. Men
vermoedt dat de brand door hooibroei is ontstaan.
Het achterhuis was geheel gevuld met de hooi-
oogst van dit jaar.

HERVORMDE KERK VORDEN

JEUGDDIENST
A.S. ZONDAG OM 10 UUR

Voorganger:
Eerwaarde heer M. C. W. Smit uit
Vorden.

Thema:
Wie is (Jod voor jou?

Met medewerking van mcj. Was
sink (soloxang)

N.B. Kr is ook dienst om 8.30 uur

Vele van onze lezers zullen bij het horen van het
woord trimmen denken aan een nieuwe rage met
een mooi woord. Dit 'nu is allerminst het geval,
het woord en de betekenis van het trimmen is al
zeer oud. Het stamt van de tijd dat de zeeën nog
door zeilschepen werden bevaren. Alvorens de
scheepsbouwers in die tijden een schip afleverden
werd er een proefvaart gemaakt waarbij de stand
van masten en zeilen bepaald werden opdat het
schip snel zou zeilen, ook het ballastgewicht werd
bepaald. Dit alles bij elkaar noemde men het trim-
men van een schip opdat het in optimale konditie
afgeleverd werd.

Wat de Nederlandse Sport Federatie 'nu beoogt
met de trimaktie is dus niets anders als dat de
mens zich door regelmatig in beweging te zijn
het lichaam in goede konditie brengt zonder over-
tollige ballast. Het woord trimmen is dus zeer op
zijn plaats en bovendien oernederlands.

Het handjevol welke di^^porjaar begonnen is
zwemmende te trimmen ^Pch noemende Trim-
Troep 70) is nu uitgegroeid tot ongeveer 50 per-
sonen en nog steeds komen er nieuwe aanmeldin-

gen bij. Een tiental heeft de 10 km vol maar blij-
ven trimmen. \Vaarom? Hier enige antwoorden;
,,Ik zou het erger missen als mijn dagelijks kopje
koffie." ,,Ik zie wekelijks de weegschaal nog zak-
ken." ,,Ik sla geen koekje of gebakje meer over."
,,Gewoon omdat ik mij er prettig bij voel."
De mogelijkheid is ook geopend in de winter in de
omgeving van het zwembad door te trimmen (niet
in het water) dagelijks zal dan in de bossen de
onontbeerlijke beweging genoten worden. Ook hier-
voor wordt een speld of medaille in het vooruit-
zicht gesteld. Enige voorwaarden voor deze win-
tertrimming: men moet tenminste 6 km gezwom-
men hebben. Inlichtingen en aanmelden voor het
zwem- en wintertrimmen bij het badpersoneel. Om
het zwemmen niet helemaal te verwaarlozen zal
bij voldoende'deelname regelmatig in een over-
dekte badinrichting gezwommen worden. Het is
de bedoeling hiervoor een bus vol liefhebbers te
krijgen. Ook zijn er plannen in studie om met deze
prachtige konditie waaü^ de trimmers ongetwij-
feld komen te verkerenJRen wintersportreisje te
arrangeren maar ook hiervoor is een touringcar
vol liefhebbers noodzakelijk om het te realiseren.

AchtkafttelentocbA
Onder leiding van VVV-sekretaris G. W. Eijer-
kamp maakten 143 vakantiegangers een fietstocht
langs de acht kastelen van Vorden.

Cursiefje
Nu is het gelukkig zo dat iedere burger recht
heeft op zijn nachtrust en deze zonodige rust
bij de wet beschermd is.
De jongelui die van een bruiloft huiswaarts
keren en luidkeels zingen dat zij nog niet
naar huis gaan, lopen kans een procesverbaal
te krijgen wegens burengerucht.

Andere lui (al dan niet jong) mogen onge-
straft de ganse burgerij met een loeiende si-
rene wekken, baby's, kinderen, zieken, be-
jaarden en huisvaders welke in de vroege
ochtend het dagelijks brood moeten verdie-
nen, worden luidruchtig kond gedaan dat er
hier of daar een brand geblust moet worden.

Voor het geval dat er nog lieden zijn die de
luchtatarmsirene niet gehoord mochten heb-
ben is er dan nog de sirene van de brand-
weerauto, bespeeld door diens chauffeur met
het oorspronkelijke doel de weg vrij te maken.
Menige jongensdroom :ou daarmee werke-
lijkheid worden en deze droom zou niet kom-
pleet zijn als er niet voor een uitgebreid pu-
bliek geshowd werd.

Nu willen wij niet beweren dat onze brand-
weer er op uit is een show op te voeren, toch
zou de burgerij het op prijs stellen indien, al-
thans in de nacht, de allarmering via een in-
tern systeem zou werken, zoals ook in ande-
re plaatsen gebeurd. De knop welke de sirene
in werking stelt zou bv. de bel bij de brand-
n'ccrman in werking kunnen stellen. Men had
dan ook geen last van nieuwsgierigen.

REST Opmerker

Korrespondentie betreffende deze rubriek aan
ons blad.
Wij willen deze rubriek openstellen voor al-
lerlei opmerkingen en suggesties betreffende
ons dorp, waarbij de naam van de schrijver
bij de redaktie bekend moet zijn. De inhoud
van de stukjes moeten van dien aard zijji dat
zij als opbouwende kritiek kunnen worden
omschreven waarbij de redaktie zich het recht
voorbehoudt stukken te weigeren of te veran-
deren.

Kleuters maaktA schoolreisje
De kleuters van de NutSKieuterschool De Kroeze-
stulp hebben dezer dagen het jaarlijkse schoolreisje
gemaakt. Per bus vertrokken de kinderen, getooid
met feestmutsjes, naar Apeldoorn. Er werd een
bezoek gebracht aan een kinderboerderij en de
speeltuin.
De kinderen van de openbare kleuterschool maak-
ten voor de eerste keer, sinds de oprichting van
de school, een schoolreisje. Per auto's gingen de
kinderen naar het bos waar >naar hartelust werd
gespeeld en waar de jeugd werd getrakteerd op
pannekoeken.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij:

J. H. Hilferink, telefoon 1619, De Boonk 39
Garage Tragter, telefoon 1256, Zutphensew. 95
of donderdags van 20.00 tot 22.00 uur op de
theorie-avond in café Eskes Dorpsstraat Vorden

Schoolnieuws
Naar ons werd medegedeeld zijn voor de eerste
klas van de bijzondere lagere school aan Het Hoge
voor het nieuwe leerjaar 69 leerlingen opgegeven.
Dit heeft tot gevolg dat er 2 eerste klassen dienen
te komen welke dan ook nog goed bezet zijn.
Om de overgang van de kleuterschool naar de ba-
sisschool gemakkelijker te doen verlopen, wordt
een speelleerklas in het leven geroepen.
De heer Berenpas verliet wegens het bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd de school, welke hij
meer dan 40 jaar heeft gediend. De 'kinderen, het
bestuur en het personeel hebben hem hulde ge-
bracht voor hetgeen hij gedaan heeft voor de Vor-
dense jeugd. De vakante plaats werd door de heer
B. H. Lieverdink uit Winterswijk ingenomen. In
de vakature, ontstaan door het vertrek van me-
vrouw H. Jager-Kuiper naar Leersum, werd voor-
zien door benoeming van mejuf f rouw M. C. Visser
uit Den Haag.
Het handenarbeidlokaal moest als leslokaal in ge-
bruik worden genomen. Bij de diverse instanties
heeft het schoolbestuur een aanvraag ingediend
voor de uitbreiding van de school met twee loka-
len, dan komt er ruimte voor een eventuele tiende
leerkracht.
De feestkommissie besloot om dit jaar naar Har-
derwijk te gaan op vrijdag 4 september a.s.
Van de 51 leerlingen die de school verlieten, gaan
er 40 'naar lyceum, havo of mavo, 5 naar de land-
bouwhuishoudschool, 2 naar de landbouwschool,
2 naar de technische school, l naar de tuinbouw-
school en l naar de leao school.

„De Graafschaprijders"

Ieder dorp, stad of streek heeft vaak zijn eigen
volksdeuntje. Zo heeft ook Vorden een dergelijk
liedje dat als volgt luidt:

,,Vorden is bekend om zijn leerlooierij, bors-
tels van Haverkamp, worst van de Poesse,
matrassen van Raat, kuikens va>n Jansen die
vind je op straat etc.".

Zo langzamerhand is 'hier niet veel meer van over-
gebleven. De leerlooierij is van het tapijt verdwe-
nen, terwijl ook de matrassen, kuikens en de worst
tot het verleden behoren. De bekendheid van Vor-
den ligt momenteel op het gebied van de acht kas-
telen. In de landelijke pers is hier altijd veel aan-
dacht aan geschonken, want een fietsende burge-
meester die zomers vakantiegangers rondleidt langs
de acht kastelen, vindt men niet overal. Vorden is
dan ook het Achtkastelendorp bij uitstek.

De Vordense motor- en autoclub De Graafschap-
rijders is twee jaar geleden begonnen de faam van
Vorden als Achtkastelendorp nog verder uit te
breiden door het organiseren van een zg>n. Acht-
kastelensterrit-toerrit-orienteringsrit. Niet zo zeer
met de bedoeling om publiek te trekken maar om
motorsportliefhebbers in de gelegenheid te stellen
de natuur en de acht kastelen te bezichtigen. En
dit alles in het sportieve vlak.

Vrijdagavond 3 juli of zaterdagmorgen 4 juli kun-
nen de deelnemers aan dit tweedaags sportevene-

Wij zijn met vakantie
VAN 29 JUNI TOT EN MET
13 JULI

Juwelier - Horloger - Opticien

Siemerink

ment naar Vorden vertrekken. De route en snel-
heid van deze sterrit worden geheel aan de deel-
nemers overgelaten. De afstand in kilometers voor
de klassering wordt berekend volgens de kortste
route van de woonplaats der deelnemers naar Vor-
den. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt
van de Falkplankaart.

Na aankomst van de sterrit zal zaterdagmiddag om
2 uur een begin worden gemaakt met de toertocht.
De heren Wolsheimer en Klein Brinke hebben hier-
voor een fraai parcours uitgezet in de omgeving
van Vorden. Vanzelfsprekend zijn de acht kaste-
len in de route opgenomen zodat de deelnemers een
goed beeld krijgen van wat Vorden op dit gebied
te bieden heeft.

Zaterdagavond begint bij café Schoenaker om 7
uur het grote Achtkastelenbal. Tevens zullen dan
de prijzen worden uitgereikt.

Zondagmorgen om half tien worden de deelnemers
aan dit sportfestijn verwacht bij de ochtendwande-
ling welke gemaakt wordt door de omgeving van
het Medler en het Onstein. Onderweg zal er dan
bij café Eykelkamp worden gepauzeerd.

Geslaagd
Op een te Zwolle gehouden examen slaagde onze
plaatsgenoot de heer G. Tragter jr als elektro-
technisch installateur.

H.H ADVERTEERDERS
Advertenties voor het volgende nummer (op-
ruiming) kunnen tot dinsdagmiddag 12 uur
aangenomen tvorden, na 12 uur kunnen wij
u geen plaatsing meer garanderen.

Daar een gedeelte van ons personeel vakan-
tie heeft verzoeken wij u uw advert. vroeg-
tijdig te bezorgen anders is het ons niet mo-
gelijk Contact op tijd op de post te krijgen.

Redaktie

Diplomazwemmen
In het zwembad In de Dennen werden zaterdag-
morgen de zwemexamens C en D afgenomen.
Dit alles gebeurde onder het toeziend oog van de
KNZB-official Wilgenhof. Diplomaconsul was de
heer Velthuis. Badmeester Verstoep had de kandi-
daten goed voorbereid, want van de 35 C-kandida-
ten slaagden er 30 en de 8 D-kandidaten slaagden
allen.

Donderdag en vrijdag Lapjesdagen Looman - Vorden



/tors
SUPERMARKT

PRESENTEERT

Kwaliteit

Service

Lage prijzen

lUt de,
VARKENSLEVER

300 gram

BIEFSTUK TARTAAR
3 stuks

98
198

Doorregen RUNDERROLLADE
500 gram

MAGERE RUNDERLAPPEN
500 gram

RUNDERPOULET 175250 gram

Hierbij een heerlijk soepbot GRATIS

BOERENMETWORST

BOTERHAMWORST

PALINGWORST

HAM

150 gram 89

150 gram 49

150 gram 79

150 gram 99

KOFFIEFILTERZAKJES
no 2 80 stuks voor 89
IJSCUPS
bruine en witte 200 gram 89
LUNCHMEAT
heerlijk op brood blik 340 gram 135
3 STUKJES KARNEMELKZEEP
NU MET GRATIS 2 GASTENSTUKJES

Bij uw jonge aardappelen
MOSTERD Colaglas 65

ARDITA DAMESVERBAND
ELK 2e PAK HALVE PRIJS

81
41

HAGELWITTE
BLOEMKOOL

MALSE SPERCIEBONEN

TUINBONEN

1/2 kg

l kg

89
115
59

169

.

SUNKIST SINAASAPPELEN
12 voor

PANKLARE ANDIJVIE QQ
500 gram O W

CITROENEN
4 stuks

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

EEN HELE LITER LIKO

Puur Sinaasappelsap •
IN WEGWERPVERPAKKING nu slechts

2 gezinsflessen

APPELSAP

van 138

voor

99

Rode of witte

DRUIVEN-

SAP

van 149 voor

105

Ajax

SCHUUR-

POEDER

van 57 voor

45

2 kuipjes

„SUN"

margarine

voor

75

2 GROTE ROLLEN

Marie biskwie
DEZE WEEK

Fles

KARVAN

CEVITAM

van 195 voor

169

2 blikjes

SOEP-

BALLETJES

van 148 voor

119

Ovaal blik

haring in to-

matensaus

van 98 voor

89

P.C.D.

zoute pinda's

500 gram

van 169 voor

149

Pak heerlijke

GEVULDE

KANO'S

deze week

85

Pak a 400 gr.

FLITSRIJST

per pak overal

89

bij ons

79

Eet nu ijs

ALSA IJSMIX

div. smaken

van 85 voor

65

Div. soorten

KNORR

SOEPEN

4 zakjes

189

HERSCHI

Frambozen
3 FLESSEN

Grote fles

Luycks

SLASAUS

van 157 voor

139

P.C.D.
ROODMERK

KOFFIE

500 gram

van 389 voor

369

3/4 literpotten

APPEL-

MOES

2 potten voor

89

Grote zak vol

SPEKKEN

van 79

voor

69

4 rollen

CLOSET-
PAPIER

van 96 voor

79

Golden Won-

der CHIPS

potato of pa-

prika nu voor

89

Lekker fris
in de mond

PERMINTA

ROLLEN

5 voor

08

26 stuks

WAFEL-
KOEKEN

nu per pak

85



Met grote vreugde en
blijdschap geven wij 'ken-
nis van de geboorte van
onze dochter

MANUELA
B. H. Vreeman
J. G. Vreeman-

Stokkers
Vorden, 26 juni 1970
De Steege 11
Tijdelijk adres:
Alg. Ziekenhuis Zutphen

Met blijdschap geven wij
kennis van de geboorte
van ons zoontje

Albertus Markus
Wij noemen hem

ERWIN
H. G. Hengeveld
T. M. B. Henge-

vel d-Spoor
Vorden, 24 juni 1970
Zutphenseweg 29

Hartelijk dank aan allen
die ons 13 juni tot een
onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt.

Z. Regelink
H. Regelink-

Winkel
Vorden, juli 1970
Nieuw Gazoor

Voor de vele felicitaties
bloemen en cadeaus,
ontvangen bij ons 40-ja-
rig huwelijk, betuigen we
mede namens onze kin-
deren onze welgemeende
dank.

W. Morde
J. B. Norde-

Winkel
Vorden, juli 1970

Hartelijk dank aan allen
die 12 juni voor ons tot
een onvergetelijke dag
hebben gemaakt. Speciaal
voor de felicitaties, bloe-
men en cadeaus.

H. J. Wolters
B. Wolters-

Kuenen
Vorden, juli 1970
Heidepolweg 2
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Wapen- en sporthandel

Martens
ede doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Wegens emigratie te
koop: l Sparta Matic m.
voorvering, bouwjaar '68
M. Arfman, Wilden-
borchseweg 21, Vorden

Te koop gevraagd: Een
schrikapparaat voor wei-
deafrasterintf. E. H. Jans-
sen, Ruurloseweg 20
telefoon 1460

Te koop: Roodbonte dra-
gende vaars, goede pro-
duktie, aan de telling 6
juli. Bij de erven W.
Klein Ikkink, Mosselse-
weg 9, Vorden

Te koop: Jonge hennen,
10 weken. B. Antink,
Maalderinksweg l Vor-
den N.O.Z.

H.H. Landbouwers
DROOGTE
DROOGTE
WATERGEBREK

Wij drukken volautoma-
tisch een
PUNTSTUK
bij u in de grond, klaar
terwijl u wacht a 150,—
eventueel met UTINA-
POMP samen 300 —

C. W. SEEGERS
Drempt
Tel. 08334-2722

Te koop: Alle soorten
KOOL-,
KNOLRAAP- EN
SLAPLANTEN

Klein Geltink
„Klein Garmel" Vorden

Te koop: Eetaardappelen
Surprise. A. J. Vruggink
,,Riethuis" Delden

Te koop: DKW 1000 in
goede staat. H. J. Oort-
giesen, Mispelkampdijk 5
Vorden

Inplaats van kaartenoi!
l EEF EGGINK

\l en
§ ANNIE LETTINK

hebben de eer, mede namens wederzijdse l
ouders, kennis te geven van hun voorge- ]
nomen huwelijk, waarvan de voltrekking ;
D.V. zal plaatsvinden op donderdag 9 |
juli a.s. om 11.00 uur ten gemeentehuize \
te Vorden.

Kerkelijke inzegening om H.00 uur in de
Hervormde kerk te Vorden door de wel- ^j
eerwaarde heer ds. J. H. Jansen.

Vorden, juli 1970
Langkampweg 5
Lieferinkweg 3

Toekomstig adres: Langkampweg 5,
Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
16.30 uur in de zaal van hotel Bakker
te Vorden.
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Inplaats van kaarten

Op maandag 6 juli a.s. hopen wij met
onze ouders

D. J. JANSSEN
en
B. JANSSEN-KLEIN IKKINK

hun 25-jarig huwelijksfeest te
herdenken.

Els en Bennie
Riet en Frits

Vorden, juli 1970
Wilhelminalaan 18

Receptie op woensdag 8 juli van 19.00 \
tot 23.00 uur in café-restaurant ,, t Wa- '•
pen van Vorden" (F. P. Smit te Vor-
den.

i lT

Enige kennisgeving

Nog onverwacht werd plotseling va<n ons
weggenomen onze lieve man, vader en opa

JACOBUS LAURENS VAN HOUTE
geb. 11-6-1897
te Nieuw en Sint Joosland

G. G. van Houte-Wafelaar

J. C. Kreunen-van Houte
J. T. van Houte
J. L. van Houte-de Rijke
H. van Houte-Driezes
J. van Houte-Dierkx
G. van Houte
A. J. van Houte-Denkers
N. van Houte
R. M. Speet-van Houte

en kleinkinderen

Vorden, 24 juni 1970

De begrafenis heeft in alle stilte plaatsgevon-
den.
Geen bezoek.

Heden ging na een zeer moedig en geduldig
gedragen lijden in volle vrede van ons heen
onze inniggeliefde mama, dochter en schoon-
dochter

JOHANNA JANSEN
weduwe van G. H. Wuestenenk

in de leeftijd van bijna 44 jaar.

Everdien
Ineke
Opa Jansen
Opa Wuestenenk

Vorden, 29 juni 1970
,,Weideman" Weidemanweg 2

De teraardebestelling zal plaatsvinden op
vrijdag 3 juli om 13.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Heden ging na een zeer moedig en geduldig
gedragen lijden in volle vrede van ons heen
onze inniggeliefde schoonzuster en tante

JOHANNA JANSEN
weduwe van G. H. Wuestenenk

in de leeftijd van bijna 44 jaar.

Vorden: H. J. Wuestenenk

H. E. Wuestenenk-
Makkink

Nijmegen: H. Kloosterman

G. H. J. Kloosterman-
Wuestenenk

nichten en neven

Vorden, 29 juni 1970

Heden ging na een zeer moedig en geduldig
gedragen lijden van ons heen onze nicht

JOHANNA JANSEN
weduwe van G. H. Wuestenenk

in de leeftijd van bijna 44 jaar.

Fam. Bogchelman, 't Ham

Fam. Wuestenenk,
't Hoetink

Vorden, 29 juni 1970

Na een moedig gedragen lijden werd heden
uit onze prettige samenleving weggenomen

JOHANNA JANSEN
weduwe van G. H. Wuestenenk

op de leeftijd van 43 jaar.

Haar prettige omgang zal steeds bij ons
blijven voortleven.

Fam. B. H. Norde

Fam. H. Hoetink

Fam. E. J. Kornegoor

Fam. H. Wonnink

Vorden, 29 juni 1970

ALARMFLUIT
Schrikt dronkaards, dieven en
aanranders af.

Met een hand te bedienen
in zakformaat
zeer harde doordringende sirene-

Nieuw in Nederland 9,75
Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Zojuist gearriveerd

JONGENS PULL-POLO-s

MET RITS
in alle maten en kleuren

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDFN ^UTPHt-NSEWEG TEL.05752-1514

Paardenmarkt
kermismarkt
woensdag 8 juli a.s.
HENGELO GLD.

Centrale keuring
van Koudbloed-Haflingerpaarden
en Datmoor pony's van de Kon.
Ver. „Het Nederlandse Trek-
paard" afdeling Gelderland.

Kermis met groot
standwerkersconcours

Marktver.

ZATERDAG 4 JULI A.S.

BAL VOOR GEHUWDEN
EN VERLOOFDEN
Muziek:

THE MOODCHERS
Aanvang 19.30 uur

Café-restaurant

't Wapen van 't Medler
Fa Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114
Vorden

2 p. Spar koffie van 410 voor 358

500 GRAM PUUR HAGELSLAG 139

5 ROLLEN PEPMINTA van 125 voor 89

12 SINAASAPPELS . 149

10 pennywafels van 100 voor 89

250 GRAM LUNCHWORST van 130 voor 99

1 POT ZILVERUITJES van 82 voor 75

2 BLIKKEN SOEPBALLEN .725

3 PAKJES SPAR MARGARINE van 132 voor 119

l fles ranja van 120 voor 99

DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

KAMPEREN
Camping-Gaz voor
verlichting, verwarming en koken

Mepal kampeerservies
ook in Carnabij kleuren

Tafels, stoelen, vouwbedden

Strand- en windschermen

Rubber luchtbedden topmerken
SEMPERIT en PALMA

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

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

VANAF HEDEN BRENGEN WIJ U

kwaliteits groente en fruit
HUIS AAN HUIS BEDIENING
SCHERPE PRIJZEN

GERARD WOLTERING
VORDEN

BAKKERSVAKANTIE
Tot en met zaterdag 11 juli is wegens vakantie
gesloten

BAKKERIJ VAN GRONINGEN
Dorpsstraat

Vanaf a.s. maandag 6 juli tot en met zaterdag
11 juli is wegens vakantie gesloten

BAKKERIJ SCHUPPERS
Burg. Galléestraat

WIJ GAAN MET VAKANTIE
VAN 6 JULI TOT EN MET 20 JULI

Evenals andere jaren komt kollega Van Asselt
van 11-12 uur bij Te Brinke en van 12-1 uur bij
de Boggelaar

BAKKERIJ HOORNENBORG

NOOIT GEEN TE KLEINE SCHOENEN MEER VOOR UW KINDEREN, [i H TH TVTCTTVT
WANT WIJ METEN MET HET PIEDRO MEETAPPARAAT * **• J XlJAI DJCilNT SCHOENENHUIS - DORPSSTRAAT - VORDEN



KOM
OOK

BIJ
ONS

Speciaal bericht voor hen, die dit
jaar de school hebben verlaten
Door voortdurende uitbreiding is er op ons kantoor regelmatig plaats voor enkele

JONGELUI
(zowel jongens als meisjes) in de leeftijd van 15-20 jaar, die in ons team aan één van de facetten van de
klantenbediening willen meewerken. Voor enige werkzaamheden is een LEAO-opleiding voldoende, ook voor
enige meisjes met een huishoudschoolopleiding zijn er verschillende mogelijkheden. Uiteraard zijn er eveneens
vele funkties, waarvoor een ULO- of HBS (MAVO- of HAVO-) MEAO- of HEAO-opleiding vereist is.

Ons bedrijf is een groothandel in huishoudelijke artikelen, (waaronder ook wasautomaten, koelkasten e.d.),
radio- en TV-toestellen e.d., centrale verwarmingsartikelen en haarden en kachels, ijzerwaren, gereedschappen,
land- en tuinbouwwerktuigen en -gereedschappen, sanitair, ijzer, pijpen enz.

U vindt bij ons (o.m.):

*

*

*

*

*

Een hoog salaris (ons mogelijk gemaakt door de zojuist in werking getreden nieuwe
CAO)

Een prettige sfeer

Goede sociale voorzieningen

Reiskoste n tegemoet koming

Een aktieve personeelsvereniging.

Reeds nu of in de komende maanden willen wij u tijdens de kantooruren en ook op maandagavond van 7-8
uur gaarne geheel vrijblijvend alle inlichtingen verstrekken over de mogelijkheden, de arbeidsvoorwaarden e.d.
Desgewenst kan er ook schr i f te l i jk of telefonisch kontakt met ons opgenomen worden (telefoon 05750) 5551,
toe.stel 358.

MET VAKANTIEPLANNEN WORDT REKENING GEHOUDEN
m

REESINK
HAVENSTRAAT 7 - ZUTPHEN

SCHOOLTASSEN
in diverse grootten voorradig.

Een leuke attentie voor een goed
overgangsrapport

Wullink's
SCHOENHANDEL

Onbetwist, dé schoencnspecialist

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

SCHILDERSBEDRIJF VAN DER WAL N.V. - Het Hoge - Vorden

Turnamot

Drukwerk nodig?
Vraag dan eens prijsopgave

bij drukkerij Weevers

Nieuwstad 12 Vorden tel. 1404

VANAF HEDEN VERKOPEN WIJ

komplete
vakantiereizen
VRAAGT INLICHTINGEN EN FOLDERS

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroartK en alle bankzaken

Vorden, Ruurloseweg 21, telefoon 05752-1888

Wichmond, Dorpsstraat 9, telefoon 05754-514
Postgiro 86 29 23

EEN BEGRIP VOOR DEZE
AEG AUTOMATISCHE
WASKOMBINATIE

Andere wasautomaten
AEG volautomaat Bella 1195,—

AEG volautomaat Princes 970, —

AEG volautomaat Domina 825, —

Erres volautomaat vanaf 699, —

Philips volautomaat vanaf 549, —

Marijnen volautomaat v. a. 499, —

Ook de nieuwste Philips CC 1000
kunt u zien in onze showroom
boven de winkel

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

KERMIS HENGELO GLD
WOENSDAG 8 JULI A.S

ZAAL LANGELER
Orkest The Melodica's

CONCORDIA
Corrie en de Rekels

HOTEL LEEMREIS
Orkest The Starlets

Te koop:

i.g.s./, merk Aros en Cormick
(voor trekker).

Gesloten inschrijfbriefjes in te leveren bij de
sekretaris der Coöp. Werktuigen Vereniging
M.E.D.O. 11. Pclgrum Lindense Enkweg l
Vorden - Tel. 05752-6686 voor of op 10 juli
e.k.

Kunt u er voor zorgen,

dat ü uw advertentie voor de a.s. opruiming

op tijd samenstelt ?

HYPOTHEEK
OP BESTAANDE PANDEN

INLICHTINGEN:

OP NIEUWBOUWWONINGEN

, W. ter Haar, Hertog Karel van Gelrcweg 3
Vorden

BIJ HET BOUWFONDS BENT U VEILIG ONDER DAK! Bouwfonds

GRATIS AF TE HALEN

PUIN
TE BEVRAGEN TELEFOON 1806

On/c hcrcnsalon is wegens vakantie

GESLOTEN
VAN MAANDAG 13 JULI
TOT EN MET MAANDAG
27 JULI

KAPSALON HE ERSINK
Zutphenseweg - Vorden

Te koop: Kippenhok
10 x 4 m. R. Hishink
Galgengoorweg 18
's avonds na 6 uur

Te koop: Plrn. 40 ure
hooigras. Briefjes inleve-
ren voor zaterdagavond
8 uur bij G. }. Beek, Ga-
zoorweg 6, Vorden

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Alle landbouwwerk-
tuigen

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

Makelaars- en
assurantiekantoor

ƒ. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJP
TRAGTER

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

KUNSTSTOF
KEUKENS

lang 150
165
180
200

ƒ 355,
ƒ 387,
ƒ 420,
ƒ 457,

Als speciale aanbie-
ding:

kunstof keuken
lang 220, kompleet m.
roestvrijstalen blad
tijdelijk slechts f 385,-
prijzen exkl. BTW

\Vij kochten voor u
een grote partij

SPAANDERPLAAT
Om de prijzen zo laag

mogelijk te houden
moeten ze binnen de
kortst mogelijke tijd

weg

Let op
8 mm dik 3,30

10 mm dik 3,70
18 mm dik 5,56

prijzen per m2 exkl.
BTW
Afm. 122 x 244. Le-
vering alleen per volle
plaat

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden

telefoon 05752-1486

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

VERSE HAANTJES
eet goedkoop en lekker
f 2,90 per kilo

Poeliersbedr.
Rossel
Hengelose-
weg l
tel. 1283

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen



Donderdag 2 juli 1970

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 13

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden,
maken bekend, dat ter sekretarie dezer ge-
meente gedurende het tijdvak van 3 tot en
met 16 juli 1970 voor een ieder ter inzage is
gelegd een aanvraag met de bijbehorende
bijlagen van de heer H. J. Graaskamp, Ruur-
loseweg 46 alhier, om vergunning tot ont-
gronding van het perceel, kadastraal bekend
gemeente Vorden, sektie B, nr. 1826.

Belanghebbenden kunnen eventuele bezwa-
ren tegen de voorgenomen ontgronding
schriftelijk bij Gedeputeerde Staten van Gel-
derland indienen vóór 17 juli 1970.

Vorden, 24 juni 1970.

Burgemeester en wethouders,

de burgemeester,
van Arkel

de sekretaris,
J. Drijfhout

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden,
maken bekend dat in de maand juli geen zit-
ting voor woningzoekenden wordt gehouden.
Vorden, 30 juni 1970.

Burgemeester en wethouders,

de burgemeester,
van Arkel

de sekretaris,
J. Drijfhout

DIPLOMA-UITREIKING
CHR. HUISHOUDSCHOOL
Tijdens een feestelijke ouderavond werden dins-
dagavond in het schoolgeb. aan Het Hoge de di-
ploma's uitgereikt aan een groot aantal geslaagde
leerlingen.

De heer Schut wenste namens mejuff rouw Disber-
gen, bestuur en docenten de geslaagden en hun
ouders geluk met het behalen van de diploma's.
Namens het bestuur werd een gelukwens uitge-
sproken door voorzitter A. J. Lenselink die ook
zijn dank uitsprak aan de docenten voor hun aan-
deel in de bereikte resultaten. Tevens maakte hij
van de gelegenheid gebruik een aantal docenten,
die in het nieuwe kursusjaar niet aan de school
terugkeren, te bedanken voor hu,n inzet aan de
school, waarna hij hen het traditionele Vordense
lepeltje als herinnering aanbood t.w. aan mejuf -
frouw Van Reenen, mejuffrouw Bloemendaal, me-
vrouw Wiggers-Heesen, de 'heer Hols en de heer
Postma. Ook de heer Schut dankte de scheidenden
namens mejuf f rouw Disbergen en de kollega's voor
het vele werk in het belang van de leerlingen en
de school door hen verricht.
Daarna werd de avond gesloten.

De namen van de geslaagden zijn:

Assistente in de huishouding A

Uit Vorden: Willy Beeftink, Dini Bosch, Tiny
Breuker, Anja Peppelman, Els Schurink, Willy
Stokkink, Erna Wagenvoort, Erna Winkel, Ria
Bennink, Ellie Fokkink, Ria Gotink, Dinie Huls-
hof, Jopie Jeeninga, Joke Kappert, Janny Klumpen-
houwer, A'nnie Lenderin'k, Edith Meijer, Erna
Weenk, Joke Hissink, Henny Brinks, Mieke van
Kesteren.

Uit Baak-Steenderen: Hennie Groot Roessink,
Hennie Meijerink.

Uit Hengelo Gld.: Willemien Bosch, Janny Bos-
man, Marian Groot Bleumink, Greta ten Have,
Jansje Heyink, Loesje Rouwenhorst, Willemien
Teunissen, Liesbeth Vos, Gerry Wentink, Gerrie
Woerts, Elise Woerts, Ansje Weustenenk, Elly
Bruggink, Dinie Toonk.

Uit War.nsveld: Mar ja Bruil, Bea van Zeijts, Gi-
neke Addink.

Uit Lochem: Joke Hiddink.

Uit Zutphen: Ina Meijer, Wilma de Ruig, Sannie
Sneep, Stans Velthuis.

Assistente in de huishouding H
Uit Vorden: Francien Besselink, Marijke van Bran-
denbarg, Francis Burger, Marietje Buunk, Mia
Gal, Roeli Golstein, Debby Martens, Elly Pellen-
berg, Linie Robbertsen.

Uit Warnsveld: Mieke Addink, Willie Zweverink.
Uit Eefde: Marja Nijk.
Uit Zutphen: Ans Holtslag, Femmie Staal.

O V B-opleiding:

Uit Vorden: Alie Klein Ikkink, Frida te Strake,
Baukje Wiersma, Joke Breukink, Ingrid Hogen-
doorn, Wilma Kamperman, Riet Kettelerij.

Uit Zutphen: Trix ten Cate, Irene Herrenauw.

Uit Zelhem: GuuSje Doornink, Marja Wegche-
laar.

Uit Hengelo Gld.: Gerdie Bijenhof, Ans Fleming,
Diny Regelink, Anneke Rouwenhorst, Annie Steen»
blik, Diny Boers, Hennie ten Bokkel, Willemien
Bosman, Gerrie Fokkink, Ineke Klein Bramel, Ger-
zien Lijftogt.

Uit Baak: Ineke Reesink.

Uit Lochem: Marianne Jansen.

Uit Warnsveld: Gerrie Gotink, Dinie Stokkink,
Nellie Verhaaf.

Uit Borculo: Hennie Reverdink, Gerritje Schrei-
belt.

VVV Varsseveld organiseert
toeristische Achterhoektocht
Het bestuur van de VVV te Varsseveld heeft voor
het komende seizoen weer een prachtige tocht door
de Achterhoek georganiseerd. De lengte van de
route is ongeveer 100 km en zij voert u langs zeld-
zame, mooie plekjes waar de natuur en historie
elkaar afwisselen. Er zijn in deze route 5 start-
plaatsen aangegeven, nl. bij het gemeentehuis te
Varsseveld, bij het politiebureau te Terborg, bij
het gemeentehuis te Zelhem, bij het kantoor der
VVV te Vorden en bij hotel Avenarius te Ruurlo.

Deze tocht kan door iedereen en op elke willekeu-
rige dag voor l november van dit jaar gereden
worden. Bovendien is aan deze tocht een leuke
prijsvraag verbonden, waaraan de deelname ge-
heel vrij is. Deze prachtige tocht waarvan zeer veel
te genieten valt en die zowel door streekgenoten
als vreemdelingen met voldoening zal kunnen ge-
reden worden.

Belangstellenden kunnen bij het VW-inlichtin-
genkantoor Schoolstraat 26 (café Rothman) de
deelnameformulier verkrijgen en bij de VVV-kan-
toren van bovengenc^Mle startplaatsen.

Jeugdturndag Sparta
De 'Kranenburg stono^l. zaterdag geheel in het
teken van de jaarlijkse jeugdmiddag van de turn-
kring De Graafschap, welke 's middags op het
sportterrein van de s.v. Ratti werd gehouden. De
meer dan 1500 jongens en meisjes hebben onder
goede weersomstandigheden genoten van deze
sportieve en ontspannende middag, waarin allerlei
spelletjes en oefeningen werden verricht.

Nadat de jeugdige deelnemers met bussen waren
gearriveerd, werd de optocht geformeerd welke
vooraf werd gegaan door de muziekvereniging Ju-
liana uit Almen. Namens het kringbestuur sprak
de heer Hondelink uit Neede een welkomstwoord.

Hij wenste de jeugd een prettige middag, samen
in verenigingsverband en met de andere deelne-
mers. De muziekvereniging Juliana dankte 'hij voor
haar medewerking aan dit festijn, evenals de s.v.
Ratti die haar terrein beschikbaar had gesteld. Hij
dankte ook de bewoners van de Kranenburg waar-
van velen 'hadden geholpen om deze sportmiddag
te doen slagen. Speciaal begroette de heer Honde-
link wethouder Lenselink en zijn echtgenote die
hier van hun belangstelling blijk gaven.

Onder algehele leiding van de heer Boswinkel uit
Neede werd hierna het programma vlot afgewerkt
en kon het grote aantal bezoekers genieten van de
keurig uitgevoerde oefeningen, de vrije oefeningen
de demonstraties en ritmische gymnastiek.

Onder leiding van de 'heer Groot Wassink gaven
twaalf meisjes van de Vordense gymnstiekvereni-
ging Sparta een keurige demonstratie. Vervolgens
kwamen de meisjes en jongens van 6 en 7 jaar aan
bod, die onder muzikale begeleiding enkele groeps-
spelen uitvoerden. Een groot gedeelte van het
programma vormden de spelletjes tussen de meis-
jes- en jongensgroepen.

Tot besluit van deze kringdag werd een massale
vrije oefening gegeven van meisjes en jongens met
muzikale begeleiding.

De voorzitster van Sparta, mevrouw Sikkens, dank-
te in haar slotwoord de jeugdige gymnasten voor
hun keurige oefeningen en allen die aan deze mid-
dag hun medewerking hadden verleend.

DRAN KJES en HAPJES
2 D O m l U u l d e n lyOmjcn gulde

Reklame voor a.s. donderdag, vrijdag en zaterdag
zie aanbiedingen in de winkel

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
VAN MAANDAG 6 JULI TOT EN MET
WOENSDAG 22 JULI

Rund- en varkensslagerij

B. G. Vlogman
NIEUWSTAD 14 — TELEFOON 05752-1321

(FOTO) TlPS VOOR TIENERS J

i-afeer: je ynend of vriendin reqen
prusf-ige: acwërgrond.een muu- b v,"

^TOorKeur géén bomen of s Pruiken, d ie
maken de fofc druk door her biadenje
taaK naar eens cp. een nek gaar, ztl-fen en

je-binnen folxqrafeerr
maar ̂ gebruik een fJifeje. :Doe"dafook bij
itechf en somber, weer. -Gtbruik blauwe
fiir.sfatökjes als je kleurenfoto s maak rfotografeer vanuif een: laag stan<3panr,?ocar
Denk aan je fuifjes26 leuk. tegen de luehr: afsreekr

SCHILDERSBEDRIJF
J. M. UITERWEERD

T
Met vakmanschap verzorgen wij:

ft SCHILE^WERK

ft BEHANGWERK

ft MODERNE WANDBEKLEDING

ft DUBBELE BEGLAZING

ft PLENT-O-COLL EN SIGMULTO
MUURBESPUITING

ft SIERPLEISTER

ft PERIODESCHEMA'S

ft TECHNISCHE ADVIEZEN

ft KLEURADVIEZEN

VORDEN
RUURLOSEWEG 35
TELEFOON 1523

fmm
TWEEDAAGS VOETBALFESTIJN IN
VORDEN BIJZONDER GESLAAGD

Gedurende twee dagen werd er op het veld van
de v.v. Vorden een juniorentoernooi gehouden dat
bijzonder is geslaagd al werd het zondag wel een
latertje want om ca kwart voor acht stapten de
laatste elftallen moegestreden van het veld.

Zaterdagmorgen werd om 9 uur een begin gemaakt
met het toernooi voor B-elftallen. De 20 ploegen
waren ondergebracht in vier poules van elk 5 teams
de duur der wedstrijden bedroeg 2 x 1 5 minuten,
hi de finale leverden Klein Dochteren en Ruurlo
een spannende strijd. Het zag er naar uit dat Ruur-
lo zou gaan winnen want de geel-zwarten speelden
technisch beter. De Klein Dochterenachterhoede
hield echter goed stand. Het einde brak aan met
de stand O—0. Bij het nemen van strafschoppen
had Klein Dochteren het aan de keeper te danken
dat men met de eerste prijs naar huis kon gaan.

De strijd der derde en vierde plaats tussen WVC
en Grol leverde een 3—O zege voor WVC op.
Zondagmorgen kwamen de A-junioren in het
strijdperk. De ploegen waren verdeeld in drie groe-
pen van 6 ploegen.

De drie poulewinnaars Silvolde, Reun i m Soci
speelden een halve kompetitie om uit te maken wie
als kampioen huiswaarts kon gaan. In de eerste
wedstrijd kwamen Silvolde en Reunie, tegen elkaar
uit. Silvolde bleek technisch de betere ploeg en
won (na een 0—0 ruststand) met 0—1, waarbij
opgemerkt dat de Silvolde-keeper in uitstekende
vorm stak. Tegen Soci won Silvolde eveneens met
l O zodat Silvolde op waardige wijze kampioen
werd.

Bestel nu de
school- en
studieboeken

Fa Hietbrink
Tolefoon 1253

Te koop: I.tf.st.z. kolen-
konvektor, kleur grijs,
merk Davonette. G. W.
Tragter, B. van Hack-
fortweg 28

Weggevlogen: Pracht
Rosselaars grote parkiet.
Tegen beloning terug te
bezorgen bij Bleumink,
Kerkhofweg E 4 Vorden

Te koop: 2 roodbontc
nieuii'melkte koeien en 2
roodbonte vaarskalveren,
ook te ruilen voor stier-
kalveren. Veehandel Th.
Zents

Weg met die
rompslomp
Komt u in uw bedrijf of
privé tijd te 'kort voor uw

KORRESPON-
DENTIE ?
Laat deze dan verzorgen
door bureau

TEMPO-
TYPE

U kunt rekenen op een
snelle en diskrete verzor-
ging van alle soorten ty-
pewerk. Opname in ste-
no is ook mogelijk.
Telefoon 1988. Brieven
aan postbus 4, Vorden

SUPER BENZINE
53 cent per liter

KEUNE - Vorden
Industrieterrein

De strijd tussen Reunie en Soci om de tweede en
derde plaats eindigde in een O—O gelijkspel. Ook
bij het nemen van strafschoppen bleef de spanning
er in, want in derde instantie slaagde Soci er nl.
in om Reunie op de knieën te krijgen.
Zowel zaterdag als zondag werden de prijzen uit-
gereikt door voorzitter J. Oost van v.v. Vorden.

Dames van poloclub Vorden
glorieus kampioen
Het eerste dameszevental van de Vordense zwem-
club is er dinsdagavond op glorieuze wijze in ge-
slaagd om kampioen te worden van de 2e klas B
van\et distrikt Twente-IJsselstreek.

Het kampioenschap werd een feit doordat Vorden
in Olst met niet minder dan 7—l wist te winnen
van OZC I. De wedstrijd was amper l minuut
oud toen Jet Smit scoorde O—1. OZC had echter
spoedig een antwoord klaar en bij een aanval ver-
zuimde de Vordense defensie tijdig in te grijpen
waardoor de midvoor van Olst de gelegenheid
kreeg gelijk te maken. Vorden deed er hierna een
schepje bovenop en ten koste van overtredingen
slaagde OZC er aanvankelijk in de schade beperkt
te houden. Het bleek een niet houdbare zaak voor
de Olst-ploeg want na elkaar bracht Jet Smit de
ruststand op l—4.

In de tweede helft bleef Vorden domineren. Aan-
vallend kreeg OZC tegen de Vordense achterhoe-
de het zeer moeilijk. Truus Oonk maakte er l
van en even later werd een overtreding van OZC
bestraft met een strafworp welke door Ans Pelgrum
tegen de lat werd geschoten, waarna de terug-
springende bal via Jet Smit door Ans Pelgrum be-
nut werd l—6. Vlak voor tijd slaagde dezelfde
speelster er in om de eindstand l—7 te laten aan-
tekenen.

Toen het eindsignaal klonk ging er een luid ge-
juich op want het was voor het eerst sinds de op-
richting in 1964 dat een damesteam van Vorden
kampioen werd. Voor badmeester Verstoep, trai-
ner-coach van Vorden, ongetwijfeld een stimulans
op de ingeslagen weg voort te gaan. Een gezellig
samenzijn besloot het kampioenschap van Vorden.
Onze gelukwensen gaan hierbij voor de dames.

ZWARE NEDERLAAG VOOR HEREN I
TEGEN OPPERMACHTIG PIRANHA

Hoe sterk Piranha wel is ondervond Vorden, dat
vrijdagavond in het knusse bad van de TH kans-
loos met 13—O ten onder ging. Weliswaar speel-
den de bezoekers deze avond met nivallers voor
Parmentier, Holsbeke en Wentink, maar dit kan
niet als exkuus aangevoerd worden. Piranha bleek
over alle linies sterker en overklaste Vorden vol-
komen. Na het verstrijken van de eerste speelpe-
riode had Piranha een 3—O voorsprong genomen
waar Vorden enkel een schot van Eggink tegen
de lat tegenover stelde.

In de tweede speelperiode werd de stand opgevoerd
tot 5—0. In de derde periode kwam de doelpunten-
machine van Piranha eerst goed op dreef en bin-
den de bezoekers deze avond met invallers voor
laatste speelperiode de eindstand op 13—O werd
gebracht. Voor Eggink en de zijnen was het in elk
geval een leerzaam avondje.



Gevraagd:

NET MEISJE
voor winkel of huishouding

SLAGERIJ M. KRIJT
Yorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Attentie Attentie
GEACHT PUBLIEK VAN
VORDEN

H dagen lang hebben wij een

Spec. aanbieding voor u
Vrijdag 3 en vrijdag 10 jul i staan
wij op de markt met een grote
sortering, waarvan:

8 cocosrnakroncn 1,20 nu 1,10
8 bolussen 1,20 nu 1,10
Hotelcakc 1,80 nu 1,70
Vruchtcncakc 0,98 nu 0,90
Roombotcrcukc 0,98 nu 0,90
Eieren kc 0,98 nu 0,90
l pak merffpijpjes 1,30 nu 1,15
l pak gevulde koeken 1,30 nu 1,25
l pak cocoskranscn ] ,09 nu 0,98
l pak kano's 0,98 nu 0,89
200 gram lange vingers 0,98 nu 0,89
250 gram chocoladekoekjes 1 ,10 nu 1,05
250 gram roomboterkoekjes 0,98 nu 0,89
250 gram gesorteerde koekjes 0,89 nu 0,79
250 gram bitterkoekjes 0,98 nu 0,89
250 gram cocoskoekjes 0,98 nu 0,89
250 gram frou frou of

javaii'afels 0,89 nu 0,79
300 gram dropstaafjes 0,98 nu 0,89
200 gram alle soorten drop 0,98 nu 0,89
250 gram engels drop 0,98 nu 0,89
300 gram hoestmelange 0,98 nu 0,89
200 gram wijngums 0,89 nu 0,79
300 gram vruchtenkoekjes 0,98 nu 0,89
200 gram cotc chocol.toffees 1,20 nu 0,98
300 gram snoepmelange 0,98 nu 0,89
300 gram gem. toffeemelange 0,98 nu 0,89
200 gram bonbons 1,25
150 gram chocolaatjes v. d. Heer 0,98
200 gram pindarotsjes 0,98
200 gram ananaspuntjes 0,98 nu 0,89
200 gram roomoublies 0,98 nu 0,89
200 gram chocoladefruitsticks 0,98 nu 0,89

T. W. Brethouwer
Aalten

naar . . . .

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

AANBESTEDING
Namens het bestuur van de Vordense Bad-
en Zweminrichting, zal door ondergetekende
op vrijdag l O jul i a.s. te 16.00 uur, in de kof-
fiekamer van het Nutsgebouw, worden aan-
besteed:

HET BOUWEN VAN EEN
DIENSTWONING OP HET
TERREIN BIJ HET
ZWEMBAD

De inschrijving is alleen bestemd voor aan-
nemers woonachtig in de gemeente Vorden
en kan geschieden in percelen, ondermassa
of massa.

Bestek met tekeningen zijn tegen betaling
van ƒ 20,— (rest. ƒ 10,—) verkrijgbaar aan
het kantoor van de architekt.

P. BAKKER architekt B.N.A.
Zutphenseweg 44a Vorden

Speciale aanbieding, alleen deze
week van 2-9 juli.
Normale prijs 885,—

nu 835,-
bij kontante betaling

RIJWIELBEDRIJF

TRAGTER
Zutphenseweg

P.S. Volgende week dezelfde
reklame voor de

3 VERSNELLING PUCH

VREEMD GELO
EN

REIS-
VERZEKERINGEN

VAN
UW

BONDSSPAARBANK

DORPSSTRAAT 15 - VORDEN

LEVI'S FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

"CONCORDIA"
Hengelo (Gld)

Te huur gevraagd in VORDEN of
direkte omgeving:

EENGEZINSHUIS
met 3 slaapkamers en douehe,
liefst c.v.

Brieven onder no. 13-1 bureau van dit blad

A.S. ZONDAG 5 JULI

dansen
met medewerking van

LA MARA
2 BARS GEOPEND

SFEERVOLLE VERLICHTING

AANVANG 19.00 UUR

Vakantie
aanbieding
DRAAGBARE RADlO-s

met FM merk Philips
van 219, — voor

179,
van 199, — voor

159,-

PLATENSPELERS
Stereo-platensp^» met 2 boxen

195,-
Platenspeler
en lichtnet

voor batterij-

139,-
Grammofoonplaten stereo-lang-
speel vanaf

4,95

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Wegens vakantie

GESLOTEN
VAN 6 JULI TOT EN MET
11 JULI

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

REMMERS
Nieuwstad

Zutphenseweg geopend

Wij zijn met vakantie
VAN 6 JULI TOT EN MET
11 JULI

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

FRANS KRUIP

Adverteren doet verkopen

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 Telefoon 1470

Donderdag, vrijdag
en zaterdag

500 gr. runderrollade v.a. 345

500 gr. haas-, rib- en
schouderkarbon. 325

500 gr. gehakt 225

500 gr. verse worst 260

500 gr. speklappen 180

500 gr. vet spek 90

200 gr. boterhamworst 80

Haantjes 300

ADVERTEREN

in een lezenswaardig
blad slaagt

ALTIJD !

weertje of geen weertje

Uw

ADVERTENTIE

in
'Contact'
wordt gelezen!

Abonneert

U op dit blad!

AGENDA

Iedere dinsdagavond
Evangelisatiesamenkomst in het nutsgebouw

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

4 juli

29 jul i

Bal voor gehuwden in zaal Eykel-
kamp, Medler
Hervormde Vrouwengroep Linde

De besturen van de diverse verenigingen wor-
den verzocht hun data van bijeenkomsten en
festiviteiten in Vorden aan ons door te ge-
ven, dan worden deze gratis bij dc:c rubnek
tussen- of bijgevoegd.

Keurslager
M. G. Jansen
Biedt u deze week :

2,25

Vrijdag
500 gram verse worst 2,75

Donderdag, vrijdag, zaterdag

500 gram doorregen
lappen 3,40

500 gram schouder-
karbonade 2,98

500 gram magere
speklappen 1,98

Vlug-klaar artikelen

500 gram bami of
nasi 1,50

Ballen gehakt
kant en klaar p. stuk 0,58

150 gram pekel vlees 0,98

150 gram boterham-
worst 0,75

KEURSLAGER
'n goe/e

Op ons moderne pluimveehedr i j t te Vierak-
ker zoeken wij voor spoedige indiensttreding

EEN
PLUIMVEEVERZORGER
l()-2() jaar-

N.V. PLUIMVEEBEDRIJF
„BOGGELAAR"
Buitelaar la - Warnsveld - Tel. 05752-1() l < >

Weekend-aanbieding

DAMESVESTEN
korte mouw, van 22,(>5

nu 14,95

MOUWLOZE DAMES-
PULLOVERS 6,95

BADSTOF
KINDERJURKJE 7,95
(ook te gebruiken als hadjasje)

UW Z A A K

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

\ \ e<4ens vakantie

GESLOTEN
VAN 6 JULI TOT EN MET
20 JULI

DERKSEN
CJroente - Frui t - Bloemen - Zutphenseweg


