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Fa H. J. Sueters betrok gloednieuw
winkelpand op de Kranenburg

Dinsdag 11 juli was het voor de fa Sueters aan de
Ruurloseweg te Kranenburg een bijzondere dag. Op
deze dag werd namelijk hun woon-winkelpand officieel
geopend.

Rijke historie

Aan deze vestiging die voor de kranenburg een grott'
aanwinst is, ging een rijke historie vooraf. Het oude
pand, daterend uit 1848 schijnt in die tijd een herberg
te zijn geweest. Tot 1935 woonde de fam Wolsink er
in, die een boerenbedrijf hadden. In 1933 begon de
heer Jac. Sessink naast het pand in een houten nood-
gebouw een loodgietersbedrijf annex r i ; \ v i ( > l / , ' i a k .

Bijgebouwd

In 1935 vestigde het bedrijf zich definitief in het pand
en verhuisde de fam. Wolsink naar Vorden. In de loop
der jaren werd een winkelgedeelte bijgebouwd, waar
rijwielbenodigdheden, speelgoed enz. werd verkocht.

In 1966 nam de heer H. J. Sueters de zaak over die
huwde met een dochter van de eigenaar H. G. Sessink.
Er volgde weer een verbouwing, maar geleidelijk moest
men meer ruimte zoeken.

Toen er in 1970 brand uitbrak hakte men meteen de
knoop door om tot nieuwbouw over te gaan. Onder
architektuur van architekt Wolbert uit Hengelo Gld
begon aannemer Cuppers in september 1971 met deze
bouw op een stuk grond achter het oude pand. Men
verzorgde zelf het schilderwerk, loodgieters- en het
sanitaire werk.

Prachtige aanwinst

Het geheel is een prachtige ̂ Êbwinst geworden, waar
niet alleen de fam. Suetersi^roch de gehele Kranen-
burgse gemeenschap blij mee zal zijn. De oppervlakte
< l n - winkel is wel eens zo groot geworden. Deze be-
draagt nu ongeveer 75 vierkante meter. Op gondola's
is alles zeer overzichtelijk uitgestald. Vooral in speel-
goed is men erg ruim gesorl^fcd. Verder vindt men er
porcelein, aardewerk, huishcWrelijke artikelen, school-
benodigdheden enz. Nieuw is de prachtige afdeling
keramiek. Bijzonder geslaagd mag men de koepelbouw
in het rechtergedeelte noemen, waar vooral de kleuren
goed uitkomen.

Voor de winkel is een ruime parkeerplaats verkregen.
Tijdens de opening gaven velen blijk van hun belang-
stelling. De winkel was één bloemenzee.

Pastoor van Berkel
verlaat parochie op de Kranenburg

Kapelaan Keverkdmp uit Keyenburg naar Vorden
op < l c meest eervol le wi jze ;s aan pastoor van Berkel
te Vorden Kranenburg per april jl. ont-
slag verleend, in verband met zijn 65-jarige leeftijd.
Hij is met ingang van augustus benoemd tot overste
te Utrecht. Dit bericht is door de parochianen met
teleurstelling vernomen, omdat men hem node kan
missen.

Werkzaam leven

De sympathieke Kranenburgse parochieherder heeft
een werkzaam leven achter zich. Geboren in Rotterdam
werd hij in 1936 gewijd tot priester. Van 1936-1938
was hij magister cantus in het toenmalig noviciaat van
de paters te Hoogcruts. Daarna werd hij belast met
de muzikale leiding in het franciscanenklooster te Ven-
ray. Hij was hierna van 1942-1952 kapelaan in Delft
en Gorkum (1952-1959) en in Amsterdam van 1959-
1960. Daarna werd hij pastoor te Leiden. Medio 1967
werd hij pastoor te Vorden.

Veel sympathie

De scheidende zielzorger die zich de afgelopen vijf jaar
veel sympathie heeft verworven, zowel onder zijn pa-
rochianen als onder veel ingezetenen van Vorden, heeft
veel goeds tot stand gebracht. In het kader van zijn
streven om de Kranenburg meer leefbaar te maken,
mag men zijn plannen zien die hij wist te realiseren,
door bv. de verkoop van het pand aan de fam. Schoen-

aker en gronden zoals de Banenkamp aan de gemeente,
zodat de mogelijkheid tot bouwen aanwezig is. Nog
onlangs werd de restauratie van de kerk een feit. Hij
was ook voorstander van nieuwe liturgische vieringen
terwijl de pastoor ook meewerkte aan de oecumenische
gedachte door de Raad van Kerken.

Opvolger

Als opvolger van de pastoor is met ingang van dezelfde
datum benoemd pater Sutorius ofm, die reeds enkele
jaren overste in de Kranenburg is. Hij is momenteel
rector van de Christus Koningkerk in Vorden, welke
funktie hij blijft verzorgen. Hij wordt nu dus pastoor
voor Vorden en de Kranenburg en zal tevens overste
van het klooster blijven.

Een assistent

Omdat het werk van pastoor Sutorius te omvangrijk
gaat worden, is een assistent benoemd nl. kapelaan
Keverkamp uit de Keyenburg. Deze zal ook per augus-
tus als zodanig in dienst treden. Hij wordt binnenkort
64 jaar en is reeds 35 jaar priester. Hij zal behalve
assistent ook pater Donatus Elstgeest in het klooster
opvolgen als vicarius. Zowel pastoor Sutorius als zijn
assistent Keverkamp blijven wonen in het klooster op
de Kranenburg.

Tot nieuwe kapelaan in de Keyenburg is benoemd
pater Wolke (50 jaar) die tot dan 20 jaar leraar
Engels was in Kerkrade.
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Jeugddienst

Zondag 16 juli om 7 uur is er weer een interkerkelijke
Jeugddienst in de gereformeerde kerk.
In deze dienst zal ds Drop voorgaan. De verdere onder-
werpen, zoals schriftlezing, voorlezen gedicht, zal door

i r n. verzorgd.

Jongelui die ook eens willen meewerken, kunnen zich
na de dienst op de nabespreking opgeven bij de leden
van de interkerkelijke jeugdwerkgroep.
De/e jeugdwerkgroep verwacht u met uw gasten.

Ogelbespelingen

Iri de serie orgelbespelingen in de p h c i t s e l i j k e he rvorm-
<'rk, hoopt dinsdagavond 18 juli te spelen Nico

Verrlps, < » : ; : ; m i s t te Mennel. Ingang v'a de toren.

Geslaagd
E. Venderink slaagde te Zutphen voor Mavo 4.

Oorkonde
De heer M. H. Gotink uit Warnsveld on tv ing een oor-
konde van het Nederlands Rode Kruis in verband met
het 20 maal afgeven van bloed.
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Van jonges, dikköppe,
kikvösse en ooievaars
Vergangen wekke hek een vrouw heuren foeteren op
eur jonge en toen ik venom wat e uutevretten had, hak
d'r schik van. Met een kameraod had e in de laoke ezet-
ten um dikkuppe te vangen. Et water was um baoven
de laerze en in de ellebaogen gelopen, de vrouw mos
um doesen en ganz ni'je kleere antrekken.

Et was neet dak et now zoo mooi von, ik hadde schik
dat d'r weer dikkuppe wazzen, et schient dat de na-
tuur weer een betjen op vehaal kump. Eene kere hek
op de weg weer een jonge kikvos zien springen en in
't water heuren kwaaken. 't Was op e enaovend, net
toen ik noar bedde wol gaon. Ik bun nog een peusken
blieven luusteren; dat hak in lange tied niet eheurd.
In onze jonge tied was dat grei d'r met heupen, op et
land, in de weies en in et water.
I'j konnen oew zoo gak neet prakizeren, of d'r wazzen
in 't Broek aoveral kikvösse. Later bunt d'r een hoop
esneuveld deur de gresmasien en met et roggemeien.
Die d'r nog veurhen kwammen sprongen wieter et gres
of de rogge in en zatten de volgende gang toch veur
et mes.

M;ior d'r wier lange neet zoo vullen emeid as now en
zoo bleven d'r nog genog aover, et schient dat dat grei
ok nog gow weer anfokt. Ik wet nog dat d'r een keer
een samenkomsttente was neerezet kot an de water-
kante. Daor wier muziek emaakt en ezongen. Zolange
at d'r epraot werd heelen de kikvösse in de grachte
zich stille, maor zoo gauw at de muziek begon of et
zingen' trokken ze de kwaakert los. Naor te heuren
wazen d'r nog meer kikvösse as mense. En et lekken
haost allemaole mennekes, de bas klonk baoven alles
uut.

Maor dat alles is wegeraakt en et zal wel jaoren gaon
duuren veur dat zooiets weerkump.
Een slim ding is, dat d'r bi'j et meien zoo vullen ver-
ongelukt. Wie vind daor nog es wat veur uut?
En at de mensen een betjen uutkiekt, neet zoo vuile
gif aoveral neerstreujt, of et water vepest met meng-
mes, want daor hebt ze op d'n duur zichzelf met.
Dan kan de natuur zin eavenwicht opzuuken, komt de
kikvösse weer, en ook de dikkuppe.

Ook meschien wel de ooievaars di'j de kikvösse vret.
Een gek idee: op de schoole wud tegenwoordig de jeugd
bi'jebrach dat ze neet an den ooievaar motten gleuven.
Urndat ze anders neet wet wat veur gevaar at ze loopt!
En bi'j de kikvösse is et' net andersumme, laot die zich
maor waren! Wondere wereld toch .. .

d'n Oom

Frankering bfl abonnement
Port p»yé
Vordea

erkdiensterï
HERVORMDE KERK VORDEN

10.00 uur ds J. H. Jansen (Heilige Doop)
19.00 uur Interkerkelijke Jeugddienst in de Gerefor-
meerde kerk o.l.v. ds J. Th. R. Drop, hervormd
predikant te Brcdevoort

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
9.30 uur ds J. B. Kuhlemeier
19.00 uur Interkerkelijke Jeugddienst in de Gerefor-
meerde kerk o.l.v. ds J. Th. R. Drop, hervormd
predikant te Bredevoort

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

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

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

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
Wechgelaer, tel. (05752) 1566 en de komende week
van 's avonds 19 uur tot 's morgens 7 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur;
zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen '• avond*
en 's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrec epten

MAATSCHAPPELIJK WERK
Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1902
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9-10 uur
Spreekuur: donderdags van 9-10 uur konslstoriekamer
Geref. kerk Vorden, telefoon 05752-2129
Donderdags van 19.00-20.00 uur kantoor Hengelo Old.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1406
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30-9.30 uur
Hoofdleidster: zr Leer
Spreekuur leidster: mej. H. M. Lenselink
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9-9.30 uur
konsistoriekamer Geref. kerk Vorden, tel. 05752-2129

BEGRAFENISDIENST
Begrafenisdienst Hervormde Diakonie
Begrafenisondernemer A. de Jonge
Wegens vakantie wordt u verzocht van 30 juni tot 17
juli voor sterfgevallen en bestellen van de lijkauto te
bellen Zutphen 05750-2931 bij geen gehoor 3479.
Rouwgoed kan worden gehaald bij J. Lenselink, graf-
delver aan de Kerkhoflaan.

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

BURGERLIJKE.
STAND

Geboren: Dorothy Mathiola d.v. D. J. Wentink en
D. J. Hulshof

Ondertrouwd:
P. B. Bolt en G. Rossel, H. Arfman en G. A. Evers

Overleden: van Boven Gerrit Jan, oud 83 jaar
weduwnaar van H. C. Hendriks



SUPERMARKT
PRESENTEERT

Kwaliteit

Service

Lage prijzen

Uit de slagerij

HAMBURGERS

MAGERE SPEKLAPPEN

RUNDERSTOOf LAPPEN

MALSE RIBLAPPEN

3 stuks

500 gram

500 gram

500 gram

nu

148

178

348

368

228
ZURE ZULT

GEBRADEN GEHAKT

BOERENMETWORST

AMSTERDAMSE LEVERWORST

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

DIEPVRIES

SPINAZIE
750 GRAM SLECHTS

Herschi

VRUCHTEN-

LIMONADE

Elke 2e fles

89

49

Herschi

CASSIS

literfles

van 129 voor

109

Bekers

JAFFA

DRINK

4 stuks voor

129

Colorno

KOFFIEMELK

literfles

van 175 voor

159

Div. smaken

slechts

189

Geurts

APPELMOES

3/4 literpot 75

Elke 2e pot

30

I I WEGENS ENORM SUKSES NOG EENMAAL

MERGPIJNES
(DIVERSE SOORTEN J VOOR

4 BORDEN BLIK

UNOX KIPPESOEP

Busje a 50 gram

WITTE

PEPER

85

Koen Visser

NASI OF

BAMI

van 228 voor

198

PCD

PINDAKAAS

jampot

van 129 voor

109

PCD Roodmerk

KOFFIE

500 gram

349

PCD

ZOUTE

PINDA'S

500 gram voor

149

De Faam

rollen

ZOUTE DROP

10 stuks voor

89

Grijs CLOSETPAPIER
4 ROLLEN VOOR

Maak zelf uw ijs

Coldy IJsdessert

vanille of aardbei

van 172 voor

139

Pak a 20 stuks

MOLNY

LUIERS

van 350 voor

298

Marandi

hazelnoot aman-

del BONBONS

nu per bakje

105

Heerlijke

BASTOGNE

KOEKEN

deze week voor

105

Div. soorten

KOEKEN

voor maar

slechts

98

PRINCE

FOURRE

netje a 3 rollen

99

Groente en Fruit
HOLLANDSE BLOEMKOOL

MALSE SLA

nu slechts

500 gram

2 kroppen

EXPORT KWALITEIT TOM4TEN
heel kilo voor

CHIQUITA BANANEN

SUNKIST SINAASAPPELEN

per kilo

nu per net

HOLLANDSE NIEUWE AARDAPPELEN

zak a 2y2 kilo

KOMKOMMERS

IMPORT HANDPEREN

2 voor

kilo

98

39
59

135

105

198
149
69

198
Uit onze brooderie
VRUCHTEN PENCEE-JAART

nu per stuk

Populair WfT OF BRUIN BROOD

bij ons altijd

Groot pak
HAUST KORENKOEKEN

voor

DIVERSE SOORTEN KOEKJES

Profiteer nu

THEEBISCÜITS

nu per zak

2 pakken

149
85

79
89
98



Hierbij danken wij allen
voor de felicitaties, bloemen
on kadoos, die wij mochten
ontvangen bij ons 25-jarig
huwelijksfeest
J. \ \assink
W. J. Wassink-Mcnnink
Vorden, juli 1972
Bergkappeweg 4

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor de
felicitaties, bloemstukken
en kadoos, die wij mochten
ontvangen ter gelegenheid
van ons 50-jarig huwelijk
G. l lcssrl ink

H. J. Hesselink-Norde
Vorden, juli 1972
de Wehme

A.s. zondag 16 juli

Interkerkelijke
Jeugddienst

in de geref. kerk
Voorganger ds Drop
Aanvang 7 uur

Voor:
Tijdschriften

Pockets
Modebladen
Auto- en hobbybladen
Radio, en TV-bladen
naar:

SIGARENMAGAZIJN

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

Te koop: nieuwe aardappe-
len a 35 et per kg
H. G. Breuker
't Enzerinck

Te koop zeer goed onderh.
Solex Oto en 2 jonge
honden bastaard herder
G. H. Jansen, tel. 1592
Hamminkweg l, Vorden

Te koop ponywagentje of
kar en eggen bij
Heersink
Stapelbroek 4, Linde

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
De Volkskrant
Het Parool

Te koop zeer goed onderh.
Sparta bromfiets, weinig
gelopen bij
B. Wagenvoort
Julianalaan 16, tel. 1259

A.s. zondag 16 juli

Interkerkelijke
Jeugddienst

in de geref. kerk
Voorganger ds Drop
Aanvang 7 uur

Te huur gevraagd door een
echtpaar zonder kinderen
(65 jaar) 2 kamers en keu-
ken, gebruik van schuur,
voor permanente bewoning
ongemeubileerd in Vorden
of omgeving. Brieven onder
no 15-1 buro Contact

Dierenarts A. HARMSMA
gaat met VAKANTIE

van vrijdag 14 juli tot
en met zondag 30 juli
en van maandag 7 aug.
t/m zondag 13 augustus

Praktijkwaarneming:
J. WECHGELAER
telefoon 1566

SEIKO

- 17 steens

- Roestvrij staal

- Waterdicht tot
30 m onder water

- Automatisch

- Datum

- Snel datum vcrzctting

Fa Köhler-
Wissink
Spalstr. 15 - Hengelo Gld
Horloges - Goud - Optiek

Inplaats van kaarten

IIAItKY A R FM A N
en
NETT1E EVERS

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voornemen om in het
huwelijk te treden.

De huwelijksvoltrekking vindt D.V. plaats
op vrijdag 21 juli a.s. om 10.30 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 13.30 uur in de
Hervormde kerk te Vorden, door de wel
eerwaarde heer ds J. H. Jansen.

Vorden, Schuttestraat 13
Hengelo G, Hummeloseweg C l ( ) ; i
Juli 1972
Toekomstig adres: Schuttestraat 13, Vorden

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in café-
restaurant 't Wapen van Vorden (F. Smit).

ilWïilWWWiM^^

Inplaats van kaarten

Op dinsdag 18 juli hopen wij met onze kin-
deren en kleinkinderen ons 25-jarig huwelijk
te herdenken

(J. H. JANSSEN
en
J. JANSSEN-LEBBINK

Receptie van 4-5 uur in café Schoenaker
Ruurloseweg te Vorden

Vorden, juli 1972
Raadhuisstraat 8

Heden overleed, geheel onver-wacht, onze lieve
moeder, groot- en overgrootmoeder

HENDRIK A JOHANNA ABBINK

weduwe van Hermanus Decanije

in do ouderdom van 79 jaar

Rust zacht lieve opo<>

< l i-rst.eren: G. J. Klein Geltink-Decanijr
H. D. Klein Geltink

Vorden: H. J. Decanije
H. G. Decanije-Meerbeek

Vorden: G. J. Decanije
kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Vonlcn, 8 juli 1972
Galgengoorweg 7

De rouwdienst heeft woensdag 12 juli plaats ge-
had in zaal Eskes, Dorpsstraat te Vorden, waar-
na de begrafenis plaats vond op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

FIRMA SLAGER
Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 1365

GESLOTEN

van 77 fof 24 juf i

Bij noodgevallen bellen 6671

fGrijpt uw kans l
Wegens bedrijfsbeëindiging

nog enkele

fietsen
EN DIVERSE RIJWIEL- EN

BROMFIETSONDERDELEN

te koop

Zeer voordelige prijzen

ZIE ETALA(iK !

Wij verhuren nog wel fietsen

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21 - Telefoon 05752-1254

VAKANTIE

HERENSALON
van 17 juli t.m. donderdag 27 juli

Beerning
Dames- en herenkapper - Raadhuisstraat 9
Telefoon 1462

Onze HERENSALON

is wegens vakantie gesloten

van 17 juli t.m. 31 juli

Dames- en herenkapsalon

HEERSINK
Zutphenseweg - Telefoon 1215

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

Notaris GALLEN FELS t« VORDEN verkcwpt bij
inschrijving t.v.v. opdrachtgevers:

het aan HET HOGE 57 te Vorden gelegen woon-
huis met erf en tuin, kad. bek. Vorden K nrs 1904

Aanv. vrij van huur, dadelijk na betaling. Be-
en 1905, samen groot 6.40 aren.
taling uiterlijk 6 weken na de gunning (die wordt
voorbehouden).

Bezichtiging: dinsdags 18-19 uur ; zaterdags van
11-12 uur en na afspr. met D. J. Walgemoed,
(telefoon 05753-1421).

Inschrijvingen dienen uiterlijk maandag 17 juli
a.s. vóór 12 uur n.m. te worden ingeleverd ten
kantore van voorn, notaris (Zutphenseweg 20 te
Vorden - tel. 05752-1452), waar ook nadere in-
lichtingen 7>ijn te verkrijgen.

Evenals alle andere zaken

begint ook onze

op donderdag 13 juli

MOMBARG
KRANENBURG „ Telefoon 6679

"DROGE" PRIJZEN
Herenko/berfs vanaf

Herenkostuums vanaf

Heren/'acks vanaf

Overhemden vanaf

* *
Dames japonnen vanaf

Tuniekpakken vanaf

Blazers vanaf

* *
Kinderjurkjes vanaf

Dé opruiming

f 30,-

f 55,-

f 39,-

f 9,50

f 20,-

f 20,-

f 30,-

f 70,-

Onze

Lopenings-
aanbiedingen

gelden nog tot en met a.s.

zaterdag en ...

DUBBELE

HOEFMZEftZEGELS

Fa H. Sueters
V.H. SESSING - Kranenburg

f

r

Tijdens de

verschillende zeer

AANTREKKELIJKE

AANBIEDINGEN

Zie etalage !

B. Lammers
VVONINCHNRICHTING - LEDERWAREN
Burg. Galléestraat 32 - Vorden - Telefoon 1421

Wij ruimen op o.a.
T SHIRTS vanaf f

T SHIRTS bedrukf f

JONGENS TRUITJES vanaf f

BADJASSEN vanaf f

BADPAKKEN vanaf f

DAMES LANGE BROEKEN vanaf f

04MES BROEKROKKEN ... vanaf f

ZOMERHOEDEN vanaf f

KORTE HEREN BROEKEN vanaf f

DAMES KORTE BROEKEN vanaf f

VOETBALSCHOENEN vanaf . f

3,95

4,95

2,95

0,50

0,25

2,50

19,95

0,50

7,50

3,00

77,95

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Yorden

Adverteer steeds in Contact!

OPBOUWSERVIEZEN

GERO CASSETTES

ruime keus

GEBR.
BARENDSEN

Zutphenseweg - Telefoon 05752-1261

Spar SPERZIEBONEN van 85 voor .................. 69

Kuipje Spar HALVARINE van 55 voor ............ 45

2 rollen Spar BESCHUIT .............................. ti«j

Blik Spar KIPPESOEP van 7!) voor .................. 69

500 gram BELEGEN KAAS ........................... 338

11 Ontspan SINAASAPPELS ........................ 198

Fles Spar COLA .......................................... 69

Blikje SOEPBALLEN van 79 voor .................. H8

400 gram BOTERHAMKORRELS .................. 89

Fles CHOLATTI .............................................. 75

Fles APPELSAP l liter ................................. 89

200 gram KERSEN BONBONS ........................ 125

100 gram ROOKVLEES ................................. 89

200 gram PALINGWORST van 126 voor ......... 99

REMMERS
SUPERMARKT

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281
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Fa Gebr. Barendsen - Vorden
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"CONCORDIA"
Hengelo (GI«0

DANSEN
Vrijdag 14 en zaterdag 15 juli

THE MOODCHERS
Zondag 16 juli

THE MUSKETIERS

3 bars vol
gezelligheid

miwmwmm^^

In onze

van 13 tot 22 juli
KUNT U

KOOPJES HALEN
DUS WEINIG BETALEN !

LOOMAN

Een zorgeloze vakantie
begint bij de bank!
WIJ STAAN TOT UW DIENST MET :

* Buiten/crnds gefd

* Komp/ete vakantiereizen

* Reischeques

* Ongeva//en en/of foagageverzekering

* Rechtsbijstandverzekering

* Ideale Reis Cascoverzekering
(voor hen die alleen WA verzekerd zijn)

* Internationale Reis- en Kredietbrief
van de ANWB

VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

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

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

ALLE KLEUREN
AUTOLAK
(plm. 14000 kleuren)
ook in kleine verpak-
king.

Schildersbedrijf - Verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insullndelaan 5 - Vorden
Telefoon 05752-1567

Te koop boerenkool- en
andijvieplanten bij
K. Hoetink
't Hoge 13 - Vorden

PROEF ONZE FIJNE
IJSTAARTEN EENS !

Een heerlijke verras-
sing voor het hele ge-
zin!
Voor 4, 6, 8 of 10
personen.

IJssalon D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Tel. 1553

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

H. WEENINR
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

VOOR UW

drukwerk
Verlovingskaarten

Trouwkaarten

Dankbetuigingen

Jitnodigingen

Rouwcirculaires

Bidprentjes

Drukkerij
Weevers b.v.
Nieuwstad 12. Vorden
Telefoon 05752-1404
Te koop: een step en een
goed onderh. meisjesfiets
(tot ca 8 jaar)
het Jebbink 51 (na 6 uur)

Te koop 6 stuks golfplaten
lang 240 x 107 cm
H. Elsman,
Ruurloseweg 63

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

Donderdag

UITSPATTERS
Achilles tapijt
met 3 jaar garantie - 3 fraaie kleuren

400 cm breed per mcfer

f69,-
Zuiver wollen

Berber tapijt
f f 189,-) 3.75 meter breed per meter nu

f 149,-
Eerste kwaliteit met volledige garantie!

Slaapkamer tapijt
5 kleuren 3.66 meter breed nu per meter

f 49,75

Heugafelt tegels
als 7e keus geen 8.25 nu

f6,25
Dé TAPIJTZAAK

500 gram Varkenslappen 348

500 gram Verse lever 190

500 gram Schouderkarbonade 278

Vrijdag en zaterdag
500 gram Runderlappen 348
500 gram Riblappen 468
500 gram Verse worst 260

250 gram Gekookte Worst aan stuk 130
100 gram Pekelvlees 95
100 gram Metworst 80
150 gram Boterhamworst 75

Rund- en varkensslagerij

B.G.VLOGMAN
Vorden - Nieuwstad H - Tel. 05752-1321

ZATERDAG 16.00 UUR GESLOTEN

KERMIS HENGELO G.
Vrijdag 14 juli STEMMINGSMUZIEK

zaterdag 15 en zondag 16 juli

DANSEN
ZAAL LANGELER
Orkest The Woodpeckers'

ZAAL CONCORDIA
Orkesten 'The Moodchers' en

'The Musketiers'

ZAAL LEEMREIS
Orkest The Star/ets'

ZAAL M/CHELS
Orkest The Flamingo's'
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Heden nam de Here tot Zich, na een kortston-
dige ziekte, onze lieve man, vader en grootvader

JAN WILLEM GERHARDUS HARMSEN

echtgenoot van J. Lievestro

in de ouderdom van bijna 70 jaar.

Zijn geloof is ons tot troost

J. Harmsen-Lievestro
J. Harmsen

H. Harmsen
H. Harmsen-Schotsman

Brummen F. Harmsen
J. Harmsen-Storm

J. Harmsen

Vorden, J 2 j u l i 1972
De Haar 28

De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag 15
juli in de gereformeerde kerk om 12.15 uur.
Daarna om 13 uur begrafenis op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Heden nam de Here onverwachts van onze zijde
weg, onze beste broer, zwager en oom

JAN WILLEM GERHARDUS HARMSEN

echtgenoot van J. Lievestro

op de leeftijd van bijna 70 jaar.

B. van Zuüekom
H. A. Venderink-Harmsen
H. H. Venderink
en kinderen

Vorden, 12 juli 1972

Uitvoering
Hongaarse folkloristische avond werd
een groot sukses

Op uitnodiging van de WV Vorden en in samenwer-
king met de dansgroep De Knupduukskes trad dins-
dagavond op het schoolplein achter de o.l. school in
het dorp de Hongaarse dansgroep uit Varpolata op
onder geweldige belangstelling van de zomergasten en
de Vordense ingezetenen.
Deze dansgroep behoort in Hongarije tot een van de
beste, zo niet de beste van hun land. De groep stond
onder leiding van de choreograaf de heer Laszlo Len-
gyel, welke de Hog eSchool voor Theater en Film-
kunst doorliep.
Verschillende dansen waaronder de Huzarendans, de
dans van de Hongaarse meisjes waarbij een kruik op
het hoofd wordt meegetorst, de dans „Somogyer Csar-
das Suite, een dans voor paren uit Zuid-Hongarije,
werden alle begeleid door een speciaal zigeunerorkest
terwijl dit orkest'ook afzonderlijk optrad.
Iedereen kon van het bonte schouwspel genieten aan-
gezien een groot podium was gebouwd met een zeer
goede verlichting.
De Vordense boerendansgroep verleende medewerking
aan deze avond door een tweetal nummers op te voe-
ren t.w. Driekusman en de Boeren polka.
Verder was de drumband van de muziekvereniging
Concordia present welke ook zijn medewerking aan
deze avond verleende, alsmede de marjorettes uit Zut-
phen onder leiding van de heer Martinus. Mevrouw
Hoebink (Hongaarse van afkomst) kondigde de op te
voeren nummers aan.
Burgemeester van Arkel sprak het openingswoord
waarin hij de groep in Vorden een hartelijk welkom
toeriep. Het laat geen twijfel of de bezoekers hebben
een genotvolle avond meegemaakt waarover nog lang
gepraat zal worden.

Plaatselijke VVV is erg aktief

Dat de WV's in de Gelderse Achterhoek veel voor
hun vakantiegangers en toeristen doet, is alom bekend.
Zo opende d ebekende organist Dirk Jansz. Zwart uit
Rotterdam op het orgel van de Ned. Hervormde kerk
een serie orgelconcerten waarin hij o.a. werken speel-
de van Johan Sebastian Bach, van Jan Pietersz. Swee-
linck, Th. Dubois, César Franck. Hij liet het orgel in
al zijn glorie horen. De concertgever speelde ook twee
psalmbewerkingen van zijn vader Jan Zwart.
De aanwezigen hebben genoten van het goede spel op
dit fraaie orgel.
Medegedeeld werd dat de heer Nico Verrips, organist
te Meppel op dinsdagavond 18 juli a.s. een concert
zal geven evenals Gert Oldenbeuving, organist te Zut-
phen op 8 augustus as..
Op het marktplein gaven de Vordense boerendansers
De Knupduukskes een folkloristische avond voor de
talrijke gasten welke in Vorden vreblijven. De belang-
stelling was zeer goed. Bij monde van de heer Eijer-
kamp werden deze namens de VVV hartelijk welkom
geheten. De gasten zowel oud als jong kregen volop
gelegenheid om met de leden van de dansgroep een
dansje te maken, wat zeer werd gewaardeerd.
Voor de Staring-avond in het buurtschap Wildenborch
bestond ook een zeer goede belangstelling van vele
gasten en buurtbewoners. In de kapel vertelde de hui-
dige kasteelbewoners ir D. M. W. Staring over het
kasteel en zijn bewoners in verleden en heden. Hierna
volgde een wandeling door het fraaie park rond het
kasteel De Wildenborch. Teruggekeerd werd koffie
geserveerd door jonge dames in Gelderse kleder-
dracht. Ds. Krajenbrink vertelde iets over het leven
en werk en van A. C. W. Staring, de dichter van de
Wildenborch (1767—1840) en droeg enkele van zijn
verhalen, gedichten, liederen en puntdichten voor. De
heer Van Roekei uit Zelhem (oud-Vordenaar) ver-
toonde prachtige dia's over Wildenborch en de omge-
ving van Vorden waarbij hij op boeiende wijze ver-
telde. Medegedeeld werd dat de volgende Staring-
avond gepland is op dinsdag l augustus a.s.

In onze opruiming
Damespantoffels f 7,00

Heren werkschoenen f 24,90

Jongensschoenen .... vanaf f 12,90

Meisjesschoenen f 7,00

Herensandalen vanaf f 13,00

Damessandalen vanaf f 5,00

Zweedse klompen f 16,00

WULLINK
Vooraan in Schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

Iedere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
zondagmiddag en avond
Elke zaterdagmorgen trimmen bij pick-
nickplaats Wildenborchseweg
Vrijdagavonds dammen (Jeugdcentrum)

21 juli en 22 juli Buurtfeest Delden
5 aug. Dansen in 't Wapen van 't Medlei-

voor gehuwden en verloofden
10 sept. Onderlinge viswedstrijd ring Zutphen
16 sept. Oriëterings avondwandeling in Linde;
22 sept. Volksfeest te Linde
23 sept. Volksfeest te Linde
7 okt. Vissen De Snoekbaars

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

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

OEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen

telefoon 2264

Grote verkoop
WIJ komen met een grote party prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prflzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, In de maten 2 x 3, 3 x 4,
3 x 5, 4 x 6 enz. enz.

Maandag 17 juli

10.00-13.00 uur op het marktplein tegenover café-restaurant
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit)
14.00-15.00 uur btf café De Boggelaar te Warnsveld
16.00-17.00 uur b\j café Schoenaker te Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Wind jacks (van kletn tot de allergrootste maten en aller kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroverall», Jekkers (alle
kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (z. mouwen), tropenschoe-
nen tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en khaki),
dekens, Marine-truien, sokken, brandweer- en polltiejassen (waterdicht),
rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken en -jassen,
kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, R.A.F.-
broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders) van ƒ 7,50
tot ƒ 15, — , melkjassen, leren Jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens voor ƒ 12,50. Originele dubbele jasjes, waterdicht, flzer-
sterk, voor vanaf ƒ 18,50.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vfllen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppen-sets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, Iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoe-
nen, maten 32-40 voor f 14,50. Hoge bruine jongensschoenen, maten
28-39, vanaf f 19,75. Hoge bruine schoenen, maten 38-50 f 23,50.
Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz. 75 et
per meter.

Fa W. Veenstra & Zn -
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

DAlSBN1200S::r
Zegt U 't maar rustig. De Datsun 1200 is een opvallende
auto. En heus niet alléén om z'n prijs. Maar vooral
om z'n ruimte, z'n sportieve lijn en z'n vermogen.
De 4-cilinder motor met vijfmaal gelagerde krukas brengt
u tot een pittige top van 150 km per uur. Afgestemd
op prestatie, zuinigheid en comfort is de Datsun 1200
een gezinswagen bij uitstek. Bovendien zijn er
over héél Nederland 130 dealers, waar u nog persoonlijke
service vindt! Probeert u 't maar. Maak bij uw dealer
een afspraak voor een gratis proefrit. Dan merkt u 't zelf.
Datsun: technisch jaren vooruit.

Al vanaf 7650,-

Datsun
1000 Cherry

Nieuw uit Japan: Datsun 1000 Cherry,
nu ook in Nederland. Pittig, sportief, flitsend jong.

Snel, als ze met haar 140 km per uur over de wegen suist.
Veilig als ze zich dankzij haar voorwielaandrijving vastklauwt bij
het bochtenwerk.

Zuinig in 't .gebruik, gul met de ruimte. En 'n tikkeltje [
behaagzuchtig wat betreft interieur en lijn. Kom haar maar
eens bekijken. Bel even voor een gratis proefrit.

Al vanaf
6799,-

De Datsun 1600/1800
1600 vanaf f 10.400,- 1600 vanaf f 11.500,- incl. BTW ai importeur.

Kenners kunnen zoveel beweren.
U wilt de nieuwe Datsun 1600/1800

eerst zelf zien.
En u hebt gelijk. Autokenners kunnen nog zo enthousiast

zijn over deze nieuwe Datsun-serie, ü moet er straks
;n rijden.

Daarom wilt uzelf de moderne "fast-back'Mijnbewon-
sren. En het indrukwekkende interieur bekijken. Met de
rlichte asbakjes, aansteker en zonwerend* veiligheidsglas, die bij de
»ffiy prijs zijn inbegrepen. Maar bent u niet alléén in 't uiterlijk geïnteresseerd ?
SSj] Wel, de Datsun 1800 bv. heeft 105 pk (goed voor 165 km p/u) en
T£ de 1600 standaard 100 pk (160 km p/u).En beide hebben

' uitstekende veiligheidsvoorzieningen.
Komt u eens langs bij een van de 150 Datsun-

dealers in Nederland. Dan kunt u zélf kijken
en zélf oordelen.

Niet in 1600 standaard.

Officiële DAlSUN-dealers voor
Oost Gelderland

HERWERSAUTOBEDRIJF
HENGELO Gld. - Hummeloseweg 10 - Tel. 05753-1263

DOETINCHFM - Industriestraat 5b - Tel. 08340-2383*3



Heden donderdag 13 juli a.s.
begint onze grandioze

Enorme voordelen

Bankstellen reeds v.a. f 495,
Bergmeubels v.a. f 249,
Kompl. eethoeken v.a. f 298,
Slaapkamers v.a. f 495,

Zie ook voor meubelen Ie en 2e etage

Grote voorraad en
sterk verlaagde prijzen !

Krijgt u een nieuwe woning.,
of wilt u uw interieur vernieuwd ?

Grijpt uw kans!

Voor TAPIJTKOOPJES
zie onze showroom
Diverse TAPIJTAANBIEDINGEN en vele COUPONS voor minder

dan de halve prijs /

Ook op onze

TEXTIELAFDELING zijn de koopjes weer ongekend

PRIJZEN?
DE AANBIEDINGEN ZIJN TE GROOT OM OP TE NOEMEN .'

Komf, ziet en overtuigt u!

UW ZAAK : : ; :;"r-i •

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

KOMT VRIJ BINNEN EN KIJKT VRIJBLIJVEND ROND

Voor uw autorijlessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. Hilferink, De Boonk 39

telefoon 1619

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

PROFIJT
AANBIEDING

MELITTA
Filterzakjes
102 - honderd zakjes
van 2,37 voor l,!»f>

Koffiesne/fi/fers
102, onbreekbaar
van 3,25 voor 2,})5

Koffiekanglas
inhoud één liter
met filters 102 7,!».")

Koffiekanglas
1x4 met filters 1x4,
40 filterzakjes en maatschepje 11,50

Koffiekang/as
1x6 met filter,
zakjes en maatschepje 11,50
Volledig MHitta sortinu-nt bij :

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

HET ADRES VOC^BRUILOFTEN
EN PARTIJEN ^

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

Damrubriek
De volgende stand is uit het kampioenschap van Ne-
derland 1960. Wim van der Sluis verzuimde met wit
de winst die mogelijk was door:

zwart

wit

;j;j-28, 22x31, 23-19, 27x38, 36x27, 21x32, 19-13, 8x19
24x22, 17x28, 29-23, 28x19, 39-33, 38x29, 34x3, 25x34,
3x3.

Ons nieuwe damprobleem:
Wit 4 schijven op 25. 36. 42 en 48
Zwart 2 schijven op 21 en 39' Wit speelt en wint

De oplossing van ons vorige probleem:
Wit 3 schijven op 10, 29 en 50, Zwart 2 schijven op
32 en 45. Oplossing: 10-5, 32-38, 50-44 en op 45-50
volgt 29-23 en op 38-32 of 38-33 volgt 44-40, 45x23
en 5x43.

Goede oplossingen ontvangen van:
J. Masselink en H. Grotenhuis ten Harkd .

VVV VORDEN
Orge/bespe/ing
op dinsdag 18 juli
door organist Nico Vorrips
organist te Meppel
in de Ned. Herv. Kerk te Vorden

Aanvang 20.00 uur

Wegens huwelijk zoeken wij een nieuwe

assistente
IN DE SLAGERIJ

Haar w<*rk bestaat o.a. uit
het bedienen van de klanten,
verzorging van de vleeswaren,
assisteren van de slagers

Welk flink meisje voelt
voor deze veranfwoorde/i/ke
zelfstandige baan ?

Aanmelden:

WANSINK
Vivo Supermarkt

Hengelo G - Telefoon 3205

Avondwandeling
Kranenburgs Belang zat het weer tegen

Het bestuur van de buurtvereniging Kranenburgs Be-
lang heeft de laatste weken wel pech gehad bij het or-
ganiseren van haar jaarlijkse oriënteringsavondwan-
deling. Was het weer op 2 juli erbarmelijk slecht zodat
men het festijn uit moest stellen, ook verleden week
kon het geen doorgang vinden door de enorme wolk-
breuken. In arren moede werd toen maar besloten om
het op zaterdag 15 juli a.s. voor de derde keer te pro-
beren. Alle goede dingen in drieeën zegt het spreek-
woord, dus zal het nu wel lukken met het weer, want
dit is een belangrijke faktor voor het slagen van zo'n
avond.

Waterpolo
Heren van Vorden wonnen met 11-3

Na het prachtige 4—4 gelijkspel tegen de Ysselmeeu-
wen is het de heren van Vorden gelukt om de kompe-
titie af te sluiten met een fraaie 11—3 zege op WWV
uit Winterswijk. De kleine 5—4 zege op WWV van de
eerste wedstrijd in aanmerking genomen vielen de
Winterswij kers deze avond flink tegen. Dat de neder-
laag zo groot uitviel dankte Vorden aan het fantas-
tische spel van Eggink. Overal was hij aanspeelbaar
en had hij in tien doelpunten een aandeel.
Tn de eerste speelperiode leek het er niet op dat WWV
naar een zo'n grote nederlaag gespeeld zou worden.
Weliswaar nam Vorden met l—O de leiding toen de
vrij opzwemmende Eggink midvoor De Beus in staat
stolde te scoren. Even later gelukte het WWV gelijk te
maken toen Oudsen de midvoor ongehinderd liet
schieten.

In de tweede speelperiode kwam het doelpuntenfestijn
eerst goed op gang. Uit een pass van Gotink scoorde
De Beus 2—l, om even later de hattrick te voltooien,
ditmaal uit een hard aangegeven bal van Eggink. Toch
slaagde WWV er in om enige leuke aanvallen op te
zetten. De Vordense defensie was echter goed op
dreef en stond geen doelpunten toe. Vrij opzwem-
mend kon Eggink de stand op 4T1 brengen. De Beus
bracht de stand even later via een strafworp op 5—1.
De derde speelperiode bracht opnieuw een sterker
Vorden in het water. De thuisclub deed het echter wat
kalmer aan zodat de WWV-verdediging steeds tijdig
kon ingrijpen. Tweemaal lukte dat niet en even zovele
malen schoot Eggink raak 7—1.

Nadat Eggink in de vierde speel periode opnieuw
tweemaal had gescoord waardoor de stand op 9—l
werd gebracht, werd het verre opdringen Vorden
noodlottig. Vlak na elkaar scoorden de bezoekers
tweemaal. Het laatste woord was echter weer aan
Vorden, beter gezegd aan Eggink, die met twee prach-
tige goals de eindstand op 11—3 bracht. Vorden is
hierdoor als derde geëindigd in de 4e klas KNZB met
7 punten uit 8 wedstrijden. WWV zal waarschijnlijk
degradatiewedstrijden moeten spelen.

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN
••PMMMBM^^H^^B^p^H^^H^H^^HBB^^H^H^

Schildersbedrijf van der Wal b.v.


