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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

45 JAAR ORANJEFEEST MEDLER
3, 4 EN 5 SEPTEMBER A.S.

Het traditionele Oranjefeest aan de Medlertol te Vorden
staat dit jaar in het teken van het 45-jarig jubileum.
Hoewel door de grote saamhorigheid en gemeenschaps-
zin van de buurtbewoners van het Medler het jaarlijks
festijn in stand kon worden gehouden, heeft het be-
stuur gemeend om het programma op enkele punten
meer aan te passen aan de eisen van deze tijd. Het hui-
dige bestuur bestaat uit de heren A. van Bruggen als
voorzitter, A. J. Ribbers als sekretaris en Joh. Kettela-
rij als penningmeester. Daarnaast telt men een feest-
kommissie van meer dan 20 personen.
Het Oranjefeest wordt dit jaar gehouden op vrijdag 3,
zaterdag 4 en zondag 5 september a.s. Het is al enkele
jaren de gewoonte om voorafgaande aan de festivitei-
ten een oriënterings-avondwandeling te houden. Deze
is nu gepland op zaterdag 28 augustus a.s. Er zal een
mooie wandeling, uiteraard met tal van verrassingen,
worden uitgezet door de fraaie omgeving van het Med-
ler en de omliggende landgoederen. De start en finish
zijn bij café ,,'t Wapen van 't Medler".
Op vrijdag 3 september begint het feest. Was het vo-
rige jaren altijd de gewoonte om een toneelstuk of blij-
spel op te voeren in de grote feesttent, dit jaar breekt
men met deze traditie en kom er een cabaretgezelschap.
De bekende Nederlandse vokaliste Gonnie Baars zal
hier haar populaire songs ten beste geven. Verder komt
er een uitgelezen gezelschap waaronder de artiesten The
Oarselly's en Jan Karstens, konferencier Harrie Touw
en vele anderen. Men is hiertoe overgegaan mede om-
dat de belangstelling voor het toneel was gaan tanen.

Op de dag van het eigenlijke Oranje- en volksfeest za-
terdag 4 september, heeft men de traditie zoveel mo-
gelijk gehandhaafd. In de morgenuren begint het vo-
gelschieten, bel- en schijfschieten waarbij eerst de oude
koning van 1970 het eerste schot lost en daarna bur-
gemeester A. E. van Arkel als ere-voorzitter van het
feest, 's Middags zal de feestelijke opening plaatsvin-
den bij zaal „'t Wapen van 't Medler" waarna met mu-
zikale medewerking van Concordia (dat ook al 45 jaar
present is) in optocht naar het feestterrein wordt ge-
trokken. Hier worden de volks- en kinderspelen gehou-
den als dogcarrijden, flessentent met geluksbaan enz.
De kinderkommissie organiseert voor de jeugd allerlei
leuke spelletjes en traktatie met gratis draaien in de
draaimolen, 's Avonds is er gelegenheid tot dansen met
het orkest Hamaland Combo terwijl er diverse attrak-
ties op het terrein aanwezig zijn.

Voor het eerst in de geschiedenis van het Medlerfeest
- zoals het in verre omgeving bekend is - wordt ook de
zondag feest gevierd. Als primeur voor Vorden zal dan
de VARA drive-in-discotheek gaan draaien in de grote
tent met twee disc-jockeys. Dit evenement is speciaa
voor de jeugd bestemd en zal ongetwijfeld vele jonge
ren trekken. In verband met kerkdiensten heeft het be
stuur gemeend om dit feest alleen 's middags te houden
Uiteraard hoopt men dat de intekenlijsten die binnen
kort door de gemeente zullen circuleren goed zullen
worden bedacht, zodat het aloude Oranjefeest aan d
Medlertol mede hierdoor in stand gehouden kan wor
den.

Vijf nieuwe bestuursleden
voetbalvereniging „korden"

Zover we in de notulen van de voetbalvereniging Vor-
den hebben kunnen nagaan is het bij deze vereniging
nog niet eerder voorgekomen dat het bestuur in zijn
totaliteit is afgetreden.

Dit gebeurde dan nu wel in een tjokvolle kantine. Aan-
leiding hiertoe was dat gezien enkele interne gebeurte-
nissen en gezien de groei van de vereniging in de
laatste jaren, men het van belang vond het bestuur uit
te breiden tot 9 personen en in het nieuwe bestuur le-
den zitting- te laten nemen die alle afdelingen uit de
vereniging vertegenwoordigen.

Met bestuur, inmiddels geslonken tot vier man (de he-
ren J. Oost en F. Smit hadden reeds schriftelijk be-
dankt als bestuurslid, terwij l de heer J. Lindenschot
tijdens deze vergadering de wens te kennen gaf zich
niet meer herkiesbaar te stellen vanwege drukke werk-
zaamheden) was van mening daardoor enbloc te moe-
ten aftreden maar zich wel herkiesbaar te stellen.

Toen het bestuursvoorstel was aangenomen droeg de
waarnemend voorzitter, de heer J. Koster, de hamer
over aan de heer L. de Boer, die was verzocht verder
de leiding van deze vergadering op zich te nemen. De
vergadering ging hiermee akkoord. De heer De Boer
wtas van mening dat het oude bestuur was „vergrijsd"
en dat de bestuursleden soms te ver van de leden af-
staan. Vandaar dat we nu streven naar een verjongd
bestuur. Wel dienen een paar ouderen te blijven, gezien
de ervaring die deze mensen hebben met het leiden van
een voetbalvereniging, aldus de heer De Boer.

Hij stelde voor om de betreffende bestuursleden die ge-
kozen zullen worden en die een bepaalde afdeling bin-
nen de vereniging zullen behartigen, deze bestuursleden
jaarlijks te beoordelen. Is bv. de afdeling pupillen na
verloop van een jaar van mening dat het bestuurslid
die hun groep behartigt, het niet goed doet, dan kun-
nen zij zelf een andere kandidaat uit hun midden naar
voren brengen. Uiteraard ligt de uiteindelijke beslissing
aan de jaarvergadering.

Nadat het voorstel van de heer De Boer was aangeno-

men, alsmede het voorstel „enkele kandidaatstelling'
kwam de voorzitter „van tien minuten" met de volgende
personen op de proppen: H^Mimsbroek, J. Koster, G
Rietman, A. Velhorst, W. ^^tjes, B. Stoltenborg, J
Rouwenhorst, Joh. Pardijs en H. Hartelman. Allen wer-
den dus in het nieuwe bestuur gekozen.
Tot voorzitter voor de periode van één jaar werd geko-
zen de heer J. Koster die vervolgens officieel door de
heer De Boer (die zelf geen bestuursfunktie ambieerde)
werd geïnstalleerd, waarna de heer De Boer onder ap-
plaus zijn plaats in de vergadering weer innam. Maan-
dagavond 23 augustus komt het nieuwe bestuur reeds
bijeen om de taken te verdelen.
Sekretaris de heer A. Velhorst, maakte in zijn jaarver-
slag o.a. melding van het overlijden van de oud-voorzit-
ter van Vorden, de heer J. Lammers die ruim 23 jaar
de voorzittershamer van de vereniging heeft gehan-
teerd. Verder werden de verschillende resultaten onder
de loupe genomen, terwijl de pas opgerichte zaterdag-
afdeling uiteraard niet onvermeld bleef. Het komende
seizoen komt Vorden uit met vier pupillenelftallen
(waarvan er drie aan de kompetitie deelnemen); 6 ju-
niorenelftallen; 6 seniorenelftallen en 2 seniorenelftallen
afdeling zaterdag.
Financieel is het afgelopen jaar, dankzij penningmees-
ter H. Emsbroek, een bijzonder goed jaar geweest. De
schulden van de vereniging liepen terug van ƒ 4500,—
naar ƒ 1000,— terwijl ook de lening KNVB ƒ 1000,—
minder werd. Dat de heer Emsbroek een daverend ap-
plaus van de vereniging in ontvangst mocht nemen be-
hoeft geen nader betoog.
De heer A. Wentink werd dank gebracht voor het goe-
de beheer van de toto. De omzet hiervan bij Vorden is
in tegenstelling tot vele andere verenigingen op het-
zelfde peil gebleven.

Tot leden van de kaskommissie werden gekozen de he-
ren D. Besselink en W. Hendriksen met als reserve de
heer J. Lindenschot. De administratie van de senioren
zal verzorgd worden door de heer J. Jansen. De heer
L. Rouwenhorst bood aan de lagere juniorenelftallen te
zullen trainen.

Grote bazar t.b.v.
muziekveren iging
"Concordia"

Op vrijdag 27 augustus en zaterdag 28 augustus wordt
er in café-rest. „'t Wapen van Vorden" een grote bazar
gehouden t.b.v. de muziekvereniging Concordia. Op de-
ze bazar zal een keur van prachtige artikelen worden
aangeboden, die door de dames van de leden met groot
enthousiasme en vaardigheid zijn gemaakt.

Zo zijn er o.a. leuke speelgoedbeesten, prachtige spreien
baby- en kinderkleding, handgewerkte sierkussens, huis-
houdelijke artikelen, speelgoed en vele andere leuke en
nuttige artikelen. Het rad van avontuur, flessen gooien,
buksschieten, grabbelton (voor de kleintjes) kortom
te veel om op te noemen maar in elk geval „voor elck
wat wills". Het bestuur van Concordia verwacht dat ve-
len deze baazr zullen bezoeken.

Ned. Staatsloterij
DE VERKOOP VAN DE 605e

LOTERIJ BEGINT OP 6 SEPT. A.S.

U kunt tot 25 augustus a.s. een lot
reserveren bij

Becking
Spuistraat 12 - Hengelo G
telefoon 05753-1957

IN VORDEN WORDEN, INDIEN

GEWENST, DE LOTEN AAN HUIS

BEZORGD

Nog tweemaal
,Achtkastelentocht'
De belangstelling voor de wekelijkse Achtkastelentocht
die de VVV te Vorden telkenjare in de maanden juli en
augustus organiseert, is nog steeds enorm. Deze woens-
dagmiddag leidde burgemeester A. E. van Arkel 87
personen langs de kastelen. Het ligt in de bedoeling
dat nog eenmaal aan deze tocht kan worden deelgeno-
men en wel op woensdag 25 augustus.
De wandelaars die elke maandagavond o.l.v. de heer
Offereins de mooiste plekjes natuurschoon dat Vorden
rijk is, van dichtbij kunnen aanschouwen, zijn nog twee-
maal in de gelegenheid deze wandeltocht mee te maken
en wel op 23 en 30 augustus.
Het laatste optreden van de boerendansgroep De Knup-
duukskes dat dezer dagen op het marktplein plaats-
vond, mocht zich ook in een goede publieke belangstel-
ling verheugen.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij: i

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

Raadsvergadering

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdienstén

1M
è

Op dinsdag 24 augustus is er een openbare raadsverga-
dering, aanvang 19.30 uur. Aan de orde is:
1. Opening.

2. Vaststelling notulen ^n de openbare raadsverga-
dering van 12 juli l

3. Ingekomen stukken.

4. Instelling vaste kommissies van advies en bijstand
5. Wijziging „Uitkerings- en pensioen verordening wet-

houders".
6. Verordening tot heffing van een baatbelasting i.v.m

de verharding van de weg „Het Stapelbroek".
7. Gemeentelijke garantie hypothekaire geldlening

t.b.v. de woningbouw.

8. Wijziging verordening op het beheer van het grond-
bedrflf.

9. Overeenkomst met de NS i.z. modernisering bevloe-
ring overweg in de Eikenlaan.

10. Aanschaf rekenmachine.
11. Onbewoonbaarverklaring woning Het Hoge 57.
12. Aankoop woonhuis met grond Zutphenseweg 60 van

de heer H. Schotsman.
13. Aankoop woningen Zutphenseweg 62 en 64 met

grond van de heer J. W. Bijenhof.

14. Verkoop bouwterrein aan het Vaarwerk aan de heer
J. W. Bijenhof.

15. Financieel jaarverslag over 1970 van het Sociaal
Werkvoorzieningsschap.

16. Begrotingswijziging.
17. Rondvraag.
18. Sluiting.

Iedere vrijdag weekmarkt

27 aug. Bazar muziekvereniging Concordia
28 aug. Bazar muziekvereniging Concordia
29 aug. HSV De Snoekbaars wedstrijd
l sept. Ledenvergadering KPO

3 sept. Medlerfeest groot amusements-
programma

4 sept. Medlerfeest volksspelen en dansen in de
grote feestsalon

5 sept. Medlerfeest VARA-drive-in discotheek
6 sept. Bloedafname-avond van het Ned. Roode

Kruis in de Landbouwschool
10 sept. Oranjefeest Wildenborch
11 sept. Oranjefeest Wildenborch
12 sept. HSV De Snoekbaars wedstrijd
18 sept. Avondwandeling Linde
24 sept. Volksfeest Linde
25 sept. Volksfeest Linde

14 okt. KPO-demonstratie-avond
8 jan. Feestavond voetbalvereniging Vorden in

café-rest. „'t Wapen van Vorden"

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.

ZONDAG 22 AUGUSTUS

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink (Heilige Doop)

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
9.30 uur ds. Kulemeijer

19.00 uur ds. Gores uit Zutphen

R. K. KERK DORP
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
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 u. tot zondagavond 23.00 u.
dr. De Vries, telefoon (05752) 1288
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur '8 morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
consulten bij uw eigen huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het Wijkgebouw, tel. 1487.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmorgen 7 uur tot zondagmorgen 7 uur
J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566
van zondagmorgen 7.00 uur tot maandagmorgen 7.00
uur en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot
's morgens 7.00 uur:
A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek Is elke dag geopend van 8.00-18.00 uur.
Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds
en 's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
mejuffrouw M. Kersten, Het Elshof 7, Vorden (plan
Boonk), telefoon (05752) 1772
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uw-
en donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur

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
dondérdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden Het Els-
hof 7, telefoon (05752) 1772

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

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder no. (05752)
1541, ook buiten kantooruren. Bfl geen gehoor kant het
politiebureau, telefoon (05752) 1230 of de families Eijer-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Jacqueline, dochter van A. Brummelman en
B. W. Nauta.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: J. Groot Nuelend en J. G. Rossel; J. G. Wij-
ers en A. de Greeff.
Overleden: Geen.

Zwemmen
Zaterdagavond wordt in het zwembad te Zutphen een
zwemontmoeting gehouden tussen de jeugd van De Us-
selmeeuwen uit Zutphen en de jeugd van Vorden. De
return vindt plaats op zaterdagavond 28 augustus in het
zwembad te Vorden.



Kwaliteit

Service

Lage prijzen
PRESI N

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks nu

VARKENSPOULET
heerlijk voor bami en nasi 300 gr.

FIJNE VERSE WORST
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

MALSE RIBLAPPEN
500 gram

HAM 150

SNIJWORST 150

BOTERHAM WORST 1 50

TONGENWORST 150

98
198
4% ^%^%268
of\n298
398

gram 99

gram 89

gram 59

gram 89

GEURTS JAM
div. smaken van 95 voor

TISSUE SERVETTEN DE LUXE
pak a 25 stuks voor

ZIG ZAG WATTEN
groot pak voor

DAMESVERBAND
Ardita 2 pakken

STOFDOEKEN in hippe kleuren
pak a 3 stuks van 225 nu

1

POTGROND
grote zak 49 elke 2e zak

GROENTESOEP
JNflafiffii 2 zak ie s*"w *J7 ̂ 5 "• *-* *-* Mm* J ^~* <J

MARGARINE
Sun 2 kuipjes

"TA79
mm mm75
^%^^69

m ^% ̂ *t120
•f CA159

^^ ^^89^^^^

89

Gezinsfles

Royal Crown

COLA

nu per fles

55

DIXAP

ingedikt appel-

sap goed voor

3 liter

van 215 voor

169

Herschi

VRUCHTEN-
LIMONADE

75
elke 2e fles

35

Gezinsfles

Luyck's

SLASAUS

van 215 voor

169

Dubbele fles

ROOSVICEE

van 325 voor

275

LITERFLES 1068 GRAM

COLOMBO KOFFIEMELK +AK.

Grote Smarius
ONTBIJT-
KOBC
normaal 89

nu slechts

?i

Pak a 5 stuks
cpijc.&m *£•&

BROODJES

voor maar

98

Heerlijki i •koekje

^STENGELS
^per pak

van 105 voor

§79

ZE IS ER WEER

GOUD-
SPECULAAS

500 GRAM VAN 125

VOOR SLECHTS

AA98

m -w**
Smarius

El ER-
BESCHUIT
2 rollen

voor maar

69

Groot pak

W

STUDENTEN-
HAVER

zolang de
voorr. strekt

98

Groente en Fruit
SUNKIST SINAASAPPELEN 10 voor

FIJNE HANDPEREN kilo

EXPORTKWALITEIT TOMATEN kilo

MALSE SLA 2 kroppen

PRIMA

KLEI-AARDAPPELEN 2 V, k*

PANKLARE ANDIJVIE 500 gram

189

89

129

69

79

39

Groente- en vleesreklame geldig t/m

zaterdag

PAK a 10 STUKS

COCOSKRANSEN
Voor de jeugd

DEZE WEEK VOOR

Lekker fris in

de mond

PERMINTA
ROLLEN

5 stuks
van 100 voor

89

Div. soorten

GILDA DROP

2 zakjes voor

89

3/4 literpot

KOMKOM-
MER-
SCHIJVEN

voor

45

Heel kilo

grof gebroken

RIJST

van 145 voor

119

2 x 500 gram

MACARONI

van 118 voor

MOOIE GROTE

LEGPUZZLE
VOOR SLECHTS

105
89



Langs deze weg danken wij
allen hartelijk voor de ca-
deaus, bloemen en felicita-
ties, die wij bij ons huwelijk
mochten ontvangen.

Henk Klein Wassink
Toos Klein Wassink-

Klein Geltink
Lochem, augustus 1971
Prinses Margrietlaan 9

GYMNASTIEK-
VERENIGING SPARTA

de lessen zijn maan-
dag- 16 augustus weer
begonnen.

Telefonische inlichtingen
1926

Wie heeft mijn witte poesje
gezien met een groen hals-
bandje met een rood etiket-
je? Gaarne bericht aan
Oude Zutphenseweg 5

Kleuterleidster vraagt
woonruimte in Vorden of
Warnsveld, liefst 2 vertrek-
ken en kookgelegenheid.
Brieven onder no. 20-1 bur.
Contact

Wie wil alleenstaande dame,
tewerkgesteld in Vorden,
helpen aan twee ongemeu-
bileerde kamers. Brieven
onder no. 20-2 bur. Contact

Te koop: Een goed onder-
houden bankstel. Te bevr.
bureau van dit blad

Jongen 17 jaar (scholier)
zoekt werk voor de zater-
dagen. Vorden, tel. 1564
Inl. bur. Contact

Weekendaanbieding

Pracht
cyclaam f2.50

• >< >

Wegens familie-omstandigheden is het
welijk van

GERRIT EGGINK
en
WILLY VAN VELDHUIZEN

tot nader te bepalen datum uitgesteld.
Vorden, augustus 1971
Zutphenseweg 82

-
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\\11
il<
o

l

Inpliaats van kaarten

Op zaterdag 28 augustus hopen

G. BANNINK
en
H. Z. BANNINK-KLEIN BRAMEL

hun 25-jarig huwelijk te vieren.

Dat zij nog vele jaren voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven is de wens van
hun dankbare kinderen en ouders.

Vorden, augustus 1971
N ij land weg 6

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in zaal Schoenaker Kranenburg
Vorden.

BLOEMISTERIJ

WEHMEZICHT
Nieuwstad 57 - Vorden

Te koop: Lely kunstmest-
strooier; luchtbandenwagen;
weidesleep; 2 ijzeren eggen;
hangkettingen en een par-
tij blauwe holle pannen.
H. Ellenkamp, Heegher-
hoek l, Vorden

Te koop: Een goed onder-
houden waskombinatie Mie-
le. Het Wiemelink 15 Vor-
den

Te koop: 1-roedige berg en
varkensbakken. B. Uenk,
Vordenseweg 29, Warnsveld
telefoon 1652

Gebruikte

straat-
klinkers
dik formaat

thuis bezorgd
ƒ 100,— per duizend

exkl. BTW

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Biedt zich aan: Jongemaif
voor drie dagen per week
Brieven onder no. 20-3 bur
Contact

Te koop: Aanhangwagen
kompl. met verlichting en
reservewiel, laadbak 150 x
80 cm, laadvermogen plm.
400 kg, prijs ƒ 350,—.
De Hanekamp 2 Vorden, te-
lefoon 05752-1955

H.H. VEEHOUDERS
Komplete inrichting voor
ligboxenstallen. Zwaar ge-
galvaniseerde gruproosters,
hangkettingen, hangnylon,
stalbokken, carokeerbeu-
gels, Indiana rubberstal-
matten. Alles voor uw stal.
A. R. Wagenvoort, stalin-
richting, Julianalaan 16,
Vorden, telefoon 05752-1259

Gevraagd: Huiswerk, liefst
schrijfwerk, sorteerwerk of
typewerk. Brieven onder no.
18-1 bureau Contact

Te koop: Nieuwe aardap-
pels „Parel" bij A. J. Mak-
kink p.a. H. J. Brinkerhof,
Kruisdijk 11, Vorden, tele-
foon 1674

Mevr. Volkers, Zutphense-
weg 129, tel. 1961 zoekt
voor enkele ochtenden per
week oen meisje of werk-
ster die haar behulpzaam
kan zijn in de huishouding.

Mevr. Dolleman, Hammink-
weg 7, Vorden, tel. 1609,
vraagt meisje voor hulp in
de huishouding voor twee
ochtenden of anderhalve dag
per week.

Op maandag 23 augustus a.s. hopen onze
lieve ouders en grootouders

H. WONNINK
en
F. A. WONNINK-KLEIN WASSINK

hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons
gespaard mogen blijven is de wens van

Hermien en Rinus - Gerko en Christel
Dirkje en Theo
Rikie
Opo

Vorden, augustus 1971
Hoekendaalseweg 2

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot
17.30 uur in café-restaurant „'t Wapen van
Vorden" (F. P. Smit) te Vorden.

^

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons is geweest, delen wij mede dat heden van ons
is heengegaan mijn lieve man, onze lieve vader en
grootvader

HENDRIK JAN MEIJERMAN
echtgenoot van J. Norde

zijn wens 60 jaar te worden is vervuld.

J. Mejjerman-Norde
F. J. Meijerman
M. W. J. Meijerman-Mefler
Helma en Mirjam

Vorden, 17 augustus 1971
Staringstraat 3

De begrafenis zal plaatsvinden vrfldag 20 augus-
tus te 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

Na een langdurige ziekte doch, moedig gedragen
lijden, is heden in het Algemeen Ziekenhuis te
Zutphen overleden onze beste zwager

HENDRIK JAN MEIJERMAN
echtgenoot van Johanna Norde

in de ouderdom van 60 jaar.

Dat hij rust in vrede.

Fam. D. Norde
Fam. A. J. Jansen
Fam. H. Grendel
Fam. G. Vreeman
Fam. J. Norde

Vorden, 17 augustus 1971

Heden werd uit ons midden weggenomen onze
lieve man, vader en grootvader

GERRIT BOSCH
echtgenoot van Jenneken-Prins

op de leeftijd van 78 jaar.

Het is voor ons allen een groot verlies.

J. Bosch-Prins
J. E. Korenblik-Bosch
H. Korenblik
A. G. Luimes-Bosch
Joh. Luimes
en kleinkinderen

Warnsveld, 17 augustus 1971
Dennendijk 6a

De overledene is opgebaard in de Aula van de
Verenigde Ziekenhuizen afdeling Coehoornsingel
te Zutphen. Bezoek dagelijks van 16-17 uur.
De teraardebestelling zal plaats hebben op zater-
dag 21 augustus a.s. om 13.00 uur op de Alge-
mene Begraafplaats te Warnsveld.

2 blik spar appelmoes 128
l POT UITJES 69
FLES WINNER KOFFIEMELK ... van 161 voor 149
6 REPEN MELK OF PUUR 98
l BLIK SPAR SOEP 75

12 flessen tilbury bier van 358 voor 299
200 GRAM FIJNE SNIJWORST 135
1 blik UNOX WEENSE WORSTJES van 135 voor 119
2 PAKJES KNORR GROENTESOEP 98
HAANTJE a 900 GRAM . . van 325 voor 289

20-21 AI ;GI STUS:

Kilo perziken 179

REMMERS
DF. S PA K

KOF EN BIJ lii SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOQP

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

A.S. ZONDAG BEGINT DE

zondagsschool
WEER

voor het dorp om 10 uur in de school aan 't Hoge
voor Medler om 10.30 uur in de Medlerschool
voor de Wildenborch om 10.30 uur in de kapel
of direkt na de kerkdienst.

Kinderen vanaf 4 jaar hartelijk
welkom.

Is uw auto alleen tegen W.A. verzekerd?

Sluit voor de tiid van Uw vakantie een

Ideale Reis
Cascoverzekering. !

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroartK en alle bankzaken

Telefoon 05752-1888 ~ Ruurloseweg 21 - Vorden

Telefoon 05754-514 - Dorpsstraat 9 .. Wichmond

TE KOOP:

helft van een dubbele

bungalow
plm. ƒ 58.900,— kk

VAN VOLLENHOVENLAAN
VORDEN PLAN ZUID
de laatste van dit jaar.
Inlichtingen:

MAKELAARSKANTOOR

J. W. M. Gerritsen
Beatrixlaan 18 - Telefoon 1485
Vordenaren hebben voorkeur

•GALUX

ALUMINIUM
JALOEZIEËN

FL 25.- PER M2

PLUS FL 20.-
VOOR HET MECHANISME

VERKRIJGBAAR BIJ:

Doe-het-zelf Centrum
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

Inspekteur-Öliitendienst
De Financierings Maatschappij

Mahuko N.V. zoekt voor haar
vestiging te Zutphen een Inspekteur-
buitendienst. De Mahuko N.V. is
een dochteronderneming van de
Amsterdam-Rotterdam Bank N.V.
met vestigingen over het hele land.
Zij houdt zich bezig met de
financiering van duurzame gebruiks-
artikelen, bed rijf suitrustingen,
auto's etc.

De taak van de inspekteur bestaat
uit:

• het onderhouden van kontakt
met bestaande relaties;

• acquisitie, gericht op detaillisten;
• het deelnemen aan verkoopakties;
• de op- en uitbouw van een aantal

bijkantoren in de regio.

Voor deze funktie zoeken wij
kontakt met ambitieuze kandidaten,

die aan de volgende eisen voldoen:
• leeftijd 25-30 jaar;
• Mulo/Mavo-diploma;
• kommerciële aanleg;
• rijbewijs BE.

Wij bieden een zeer zelfstandige
werkkring met goede ontwikkelings-
mogelijkheden, prettige werksfeer,
behoorlijk aanvangssalaris en
uitstekende sekundaire arbeids-
voorwaarden.

Heeft u belangstelling? Stuur dan
uw sollicitatie (of vraag eerst nadere
inlichtingen) aan de direktie van de
Amsterdam-Rotterdam Bank N.V.,.
Houtmarkt 68, Zutphen,
telefoon 05750-4041.

/U

Te koop:

boerenkool-,
andijvie-,
planten

D. KLEIN GELTINK
„Klein Garmel" Vorden

Zoek uw voordeel
VERSE HAANTJES
EN KIPPEN
VERSE EIEREN
10 voor ƒ 1,20

Poeliersbedrflf

Rossel
Hengeloseweg 69

Gevraagd: Huishoudelijke
hulp in klein gezin te Vor-
den. Burg. Galléestraat 50,
telefoon 05752-1441; na 4 u.

MERKBENZINE
vrije lage prijzen

G. Weiden Kranenbarg
Enkweg bij NS-statlon

Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

Speciaal adres:
WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

A. GROOT JEBBINK
Prunushof 21, Velswijlc
Zelhem, tel. 08344-4H

eltiic
'n eigenwijze wosautomaat
die denkt dat-ie beter is dan
de middelmaat (nou en?)

Een Eltic is gewoon een tikkeltje beter. Een prima wasautomaat die u massa's
werk uit handen neemt. Kom bij ons een keus uit de Eltic-serie maken.
Wij, vakmensen, staan achter Eltic. En dat betekent dat u altijd verzekerd bent
van een super-goede service l

Eltic, uitsluitend bij de vakman

Elektro technisch

mstallatiebureau

Zutphenseweg Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

P. DEKKER

2019
VOL AUTO M A AT
Inhoud 5 kg droge
was « 1 9 vol-
automatische
wasprogramma's •
regelbare thermostaat
• toerental centrifuge
600 omw./ min. •
• roestvrij stalen trom
mei.

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden
PETROLEM BESTELLEN

1786 bellen!
KEUNE - Vorden

altijd goedkoper
Tel. 05752-1738 - Vorden



Deze week vragen wij uw aandacht
voor een speciale aanbieding in

Bergmeubels
en
Salonkasten
in de houtsoorten teak, palissander
en eiken.
Ook u kunt hiervan profiteren als u
er tenminste snel bij bent.

Ook voor alle gebruikte meubelen
zijn wij nog steeds het aangewezen
adres. Hier een kleine greep uit onze
grote voorraad.
Enkele pracht bankstellen vanaf
ƒ 150,—.
Grote partij clubs en fauteuils in ie-
dere prijsklasse,
Eetkamerstoelen en -tafels, salonta-
fels, dressoirs vanaf ƒ 25,—.
Bergmeubels in teak en pallisamler.
Keukenstoelen in diverse soorten.

Bergmeubel 140 cm dicht, teak ƒ 530,— 10% nu
Bergmeubel 140 cm glas, teak ƒ 530,— - 10% nu
Salonkast 200 cm palli/wit ƒ 775,— - 10% nu
Salonkast 250 cm palli/wit ƒ 938,— - 10%> nu
Salonkast 175 cm teak ƒ 650,— - 10% nu
Salonkast 175 cm teak ƒ 732,— - 10% nu
Salonkast 225 cm teak ƒ 765,— - 10% nu
Salonkast 290 cm eiken ƒ 876,— - 10% .' nu
Bergmeubel 210 cm eiken ƒ 755,— - 10% nu
Wandmeubel 190 cm eiken ƒ 745,— - 10% nu
Wandmeubel 255 cm eiken ƒ 1466, .20%; nu
Wandmeubel 220 cm eiken ƒ 947,— — 20% nu

475,-
475,-

ƒ 698,—
ƒ 845,—
ƒ 585,—
ƒ 659,-
ƒ 690,-
ƒ 789,-
ƒ 680,-
ƒ 670,-
ƒ 1273,-
ƒ 760,-

Dit is nog maar een kleine greep uit onze kollektie wand- en bergmeubelen,
zie voor de gehele kollektie onze etalage en toonzalen.
Deze aanbieding geldt zolang de voorraad strekt, dus haast u om teleur-
stelling te voorkomen.

Wy hebben nog, zolang de voorraad strekt, enkele kleuren 2e keus l leu-
gaflor tegels voor slechts ƒ 28,— per vierkante meter. Haast u, de voor-
raad is beperkt.

Nylontapjjt 400 cm breed cognac-kleur van ƒ 119,— nu ƒ 94,— p. str. m
Nylontapyt 400 cm breed olijfkleur van ƒ 115,— nu f 89,— p. str. m
Nylontapijt 400 cm breed beige kleur van ƒ 126,— nu ƒ 99,— p. str. in

Alle in deze advertentie genoemde artikelen zijn speciale aanbiedingen,
met zeer speciale prezen, dus haast u, alles zolang de voorraad s l n - k l .

Komplete woninginrichting - AALTEN - Hogestraat 16 - Tel. 05437-2803

Grote verkoop
Wy komen met een grote partfl prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2 x 3, 3 x 4,
3 x 5, 4 x 6 enz. enz.

Vrijdag 27 augustus
10.00-13.00 uur op het marktplein tegenover café-restaurant
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit)
14.00-15.00 uur bjj café De Boggelaar te Warnsveld
16.00-17.00 uur btf café Schoenaker te Kranenburg

Alle soorten legerkleding o. a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en aller kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers (alle
kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (z. mouwen), tropenschoe-
nen tropeno verhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en khaki),
dekens, Marine-truien, sokken, brandweer, en politiejassen (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, bomber jacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. PartQ 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, vijlen, 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 jonge nsschoe-
nen, maten 32-40 voor ƒ 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.

Houtman
Naar Dansles?

ZONDAG 22 AUGUSTUS

Fa W. Veenstra & Zn -
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

Inschrijving a.s. 21 augustus van 17.30-18.30 uur
Jeugdcentrum Vorden;

21 augustus van 20.00-21.30 uur in zaal Schoen-
aker, Kranenburg-Vorden;

KEUKENS29 augustus van 11-12 uur in het Ludgcrusgebouw
Vierakker-Wichmond.

EVENING STARS AANBOUW- EN BLOKKEUKKNS

Vele mogelijkheden, vervaardigd van hoogwaar-
dige kwaliteit kunststof.

Door rechtstreekse inkoop van fabriek

Lessen voor scholieren, jongelui, verloofden en
gehuwden dagelijks.

(Inschrijfgeld ƒ 3,— (besloten clubs volgens af-
spraak)

nu ver beneden de prijs.
ALTIJD EEN BEZOEK WAARDNCORD1A

HENGELO (GLD.)
Doe Het Zelf Centrum - Harmsen
Schoolstraat 6 - Vorden - Telefoon 1486

BARS
EMPO
RIJWIELFABRIEK
H. B. EMSBROEK N.V. . VORDEN

Garage
kantel -
deuren

In enkele produktie-afdelingen
hebben wij plaats voor

acteve

Grote pony-

en paarden-

markt te

Hengelo Gld.
Op woensdag 25 augustus a.s.

KEURING VAN FJORDENPAARDEN

van het Ned. Fjordenpaardenstamboek

VEULENKEURING VAN SHETLAND PONY'S

Wehls en New Forest paarden

TEVENS GROTE

M. R. IJ. FOKDAG
uitgaande van de KIVO en de
fokverenigingen.

Afstammelingen aanwezig van de goedfokkende
stieren.

Marktvereniging

vele maten
nu slechts ƒ 250,
stuk exkl. BTW
Uit voorraad lever-
baar.

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. 1486 - Vorden

medewerkers
Mondelinge of schriftelijke
sollicitaties aan ons adres:
Enkweg 17 te Vorden.
Telefonische afspraken
no. 05752-1241

Voor omgeving Hengelo G en Keyen-
burg de heer C. Middelkoop, Poels-
weg 21, Keyenburg

Oranjefeest
Vierakker - Wichmond

Wie wil een paar morgens
of middagen helpen met
licht huish. werk bij Baro-
nes van Dorth Huize Med-
ler te Vorden, tel. 6753 EMPO

OP VRIJDAG 27 EN ZATERDAG 28 AUGUSTUS

Bezoekt ook l i j d e n s liet Oranjefeest op zaterdag
28 augustus de grote

Er zijn 2 adressen waar u lekker kunt eten:

HET UWE EN HET ONZE

Gebr.
Eykelkamp

Medler

Medler - Tel. 6634

Vrijdag 27 en zater-
dag 28 augustus zijn
wfl

gesloten

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. 1486 - Vorden

^^^:K:&^^:.^ii^^^^^^S^^^^^^^^^^^^^
optocht van praalwagens

Te koop: 2 mooie jonge gei-
ten. G. J. Eijerkamp, Del-
denseweg 11, Vorden

Betontegels
30 x 30 cm 55 et per stuk
40 x 60; 50 x 50 grijs ƒ 2,80 p. stuk
40 x 60; 50 x 50 rood ƒ 3,25 p. stuk

Gewassen Grinttegels
40 x 60; 50 x 50 cm ƒ 3,95 p. stuk
Alles uit voorraad leverbaar

DOE-HET-ZELF CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

aanvang 14.00 uur en beide avonden

Dansen

in de grote dnnslont, aanvang 19.00 uur
VRIJDAGAVOND MET MU/1EK TUK MOODCIIEItS

EN 7ATKKDAG MET TUK S1MTFIKKS
Terrein café Kryt.

De Oranjevereniging



Donderdag 19 augustus 1971

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 20

ORANJEFEEST Vierakker- Wichmond

Optocht versierde wagens

ZATERDAG 28 AUGUSTUS 14.00 UUR

Dit jaar zullen 20 versierde wagens aan de optocht deelnemen. Er is
geweldig veel werk van gemaakt. We hebben eens achter de coulissen
gekeken en er wordt avond aan avond aan gewerkt door diverse buurt-
verenigingen, clubs enz. enz. een ieder doet zijn uiterste best om zo
goed mogelijk voor de dag te komen, ook de kleine stukken zullen In
grote getale aanwezig zijn waarvoor door de gemeente Warnsveld, de
Oranjevereniging en de firma Weevers drukkerij uit Vorden wisselbekers
beschikbaar zijn gesteld.

De muziekvereniging Jubal en 6 diverse muziekverenigingen en drum-
bands uit omliggende plaatsen zullen de optocht een feestelijke stemming
geven.

PROGRAMMA VOLKSSPELEN

Zaterdag 21 augustus
19.30 uur: Samenkomst in Ludgerusgebouw, daarna afzwaaien van het

oude Koningspaar, door de Vendelgroep uit Vierakker-Wich-
mond onder leiding van H. Zantvoort.

19.00 uur: Kegelen. /

20.00 uur: Vogelschieten bij kunstlicht, inleg ƒ 3,—.

20.00 uur: Vogelgooien voor dames, inleg ƒ 2,50.

op vrijdag 27 en zaterdag 28 aug. 1971

Zondag 22 augustus
13.00 uur: Oriënteringsrit voor fietsen. Start om 13.00 uur bij café

R. G. Krijt.

VRIJDAG 27 AUGUSTUS EN ZATERDAG 28 AUGUSTUS

DANSEN
IN DE GROTE DANSTENT

Vrijdag 27 augustus
13.00 uur: Samenkomst op feestterrein aan de Lankhorststraat, waarna

opening van het feest door de voorzitter.

13.30 uur: Verschillende kinderspelen met traktatie.

Deelname ook opengesteld voor kinderen die de lagere scho-
len in andere gemeenten bezoeken.

14.30 uur: Ringrijden per motor voor dames van elke leeftijd, inleg ƒ 2,50.

15.00 uur: Ringrijden per fiets voor dames van elke leeftijd, inleg ƒ 2,—.

Zaterdag 28 augustus
9.00 uur: Ringrijden per fiets voor heren van elke leeftijd, Inleg f 2,—
9.00 uur: Behendigheidswedstrljd voor jongens en meisjes die dit jaar

de lagere school hebben verlaten.

10.00 uur: Behendigheidswedstrijden voor dames en heren.

14.00 uur: Grote feestelijke optocht m.m.v. diverse muzikale groepen.
Speciale beoordeling door deskundige jury.

Na afloop optocht prijsuitreiking door burgemeester Reitsma
van Warnsveld.

Gekombïneerd feestprogramma
voor beide dagen

Beide dagen kegelen voor dames en heren van elke leeftijd.
Schieten vrije baan, irtteg ƒ 2,—.
Gratis draaien voor de kinderen beneden 13 jaar. (Vrijdag
27 augustus van 14.30—17.00 uur; zaterdag 28 augustus van
10.30—11.30 uur en van 15.00—17.30 uur.)

Prijsuitreiking van prijzen zal geschieden na elke wedstrijd.

15.30 uur: Uitreiking van prijzen voor deelnemers aan optocht, vogel-
schieten en oriënteringsrit.

(Vanaf zaterdag 21 augustus tot en met 30 augustus zijn de tuinen in de
bebouwde kom en de centrale punten verlicht.)

Concordia 2 uur
lang rechtstreeks
op radio
Dinsdag 31 augustus wordt vanuit disco-bar Invention
achter zaal Concordia te Hengelo G rechtstreeks uitge-
zonden het programma ,,Een opvallend vrolijk gevarieer-
de visite" van de VARA. Dit programma wordt uitge-
zonden van 's morgens 11 tot 's middags l uur.
Iedereen die hierbij aanwezig is zal in de gelegenheid
worden gesteld een plaat aan te vragen voor bv. vrien-
den of bekenden. Vooral van 11-12 uur hoopt men dat
velen zich vrij zullen maken en van 12-1 uur zullen on-
getwflfeld velen hun schafttijd gebruiken om eens re-
gelrecht voor de radio een verzoekje in te dienen.
Het programma is te beluisteren via Hilversum III.
Voor degene die hiervoor vrij nemen, of toevallig die
dag vrij hebben zal de bar nog geruime tijd na l uur
zijn geopend. De bar is vanaf 10.30 uur geopend.

Verkoop Veenstra

deze is niet 27 aug. maar

maandag 23 aug
zie advertentie pag. 4

Motorsport
Op het circuit Delden te Vorden kwamen de leden van
de motorcross van De Graafschaprijders uit tegen de
motorclub Hamac uit Harfsen. Dit betekende de derde
rit in dit seizoen tussen de beids clubs. Zeer erkentelijk
was het bestuur van de Vordense motorclub ten aanzien
van de heer Regelink, die bereid werd gevonden zijn
land niet eerder om te ploegen tot na de race zodat de
motorcrossers ongestoord hun rondjes konden rijden op
o.a. het terrein van de heer Regelink.
Ook nu weer was er een wedstrijd in de zgn. A-klasse
en B-klasse. Wat betreft de clubpunten, hiervoor telden
in de A-klasse de resultaten van de best geplaatste vijf
rijders. In de B-klasse betrof dit de resultaten van de
eerste acht rijders.
Het parcours telde een lengte van 1500 meter. In de
A-klasse gingen ruim 20 rijders van start. Het lag in de
bedoeling dat 20 minuten plus twee ronden zouden wor-
den gereden. In de A-klasse ging de als favoriet ge-
starte Jan Oosterink inderdaad als eerste over de eind-
streep. De tweede plaats in deze afdeling ging naar
J. Roelofs uit Harfsen. In de B-klasse gingen ruim 30
rijders van start. Hier was de uitslag 1. W. Veenstra,
Vorden en de volgende zes plaatsen waren eveneens
voor rijders van De Graafschaprijders.
De Graafschaprijders kwamen tot een puntentotaal van
158 tegen Hamac 89 punten. De laatste wedstrijd tus-
sen beide clubs zal op zondag 3 oktober in Harfsen wor-
den verreden.

JAN OOSTERINK KREEG H-NUMMER

Jan Oosterink, lid van de Vordense motorclub De Graaf-
schaprijders is er in geslaagd om in de klasse 250 cc
senioren het H-nummer te verkrijgen. Dit geeft de
Vordenaar het recht om ons land te vertegenwoordigen
in internationale races in deze klasse.

Voetbal
INTERNATIONALE VOETBALWEDSTRIJD
Zaterdagmiddag wordt op het gemeentelijk sportpark
te Vorden een voetbalwedstrijd gespeeld tussen het 6e
elftal (de veteranen) van Vo^fcn en een soortgelijk elf-
tal t.w. Sus Nette uit Dorfflrond. Na afloop volgt er
een broodmaaltijd met nadien een gezellig samenzijn.
Donderdagavond 19 augustus worden op het Vorden-
terrein de volgende wedstrijden gespeeld: Vorden l—
Gorssel l en Vorden 2—Gorssel 2.
Zondagmorgen 22 augustus wordt te Vorden gespeeld:
Vorden 2-—Brummen 2 en Vorden 4—Brummen 4.
Vorden l gaat zondag naar Groenlo naar het kermis-
toernooi van Grolse Boys.

INDELING LAGERE ELFTALLEN VORDEN
Het vijfde elftal van de voetbalvereniging Vorden komt
evenals het 6e uit in de laagste afdeling en speelt dit
seizoen o.a. tegen de volgende clubs Sp. Brummen 6;
Warnsveldse Boys 5; Hercules 3; Voorst 6; Baakse
Boys 4; Ratti 3; Steenderen 3 en Zutphen 5.
Het zesde elftal van Vorden is ingedeeld bfl Keyenburg-
se Boys 4; Pax 7; Baakse Boys 2; Socil 3; Ratti 2;
Steenderen 4; H & K 4; Pax 5 en Drempt Vooruit 3.
Vorden l dat, zoals bekend in dezelfde afdeling als vo-
rig jaar uitkomt, begint de nieuwe kompetitie op zon-
dag 5 september met de thuiswedstrijd tegen Witkam-
pers l uit Laren. Ongetwijfeld een interessante ontmoe-
ting aangezien de huidige trainer van Vorden het vorig
seizoen Witkampers onder zijn hoede had.

VORDEN l (ZONDAG) WINT VAN VIOD
Het is Vorden l gelukt om in Groenlo met 2—l van
Viod uit Doetinchem te winnen. De Vordenaren speel-
den in deze wedstrijd zonder „laatste man" Besselink
in zijn plaats speelde Holsbeke in de achterste vier.
Voor de rust was er van enig krachtsversohil nauwelijks
sprake. Zowel Viod als Vorden schiepen zich enkele
kansen die evenwel onbenut werden gelaten. Tien mi-
nuten voor de rust werd bij Vorden Stokkink (gebles-
seerd) vervangen door Zwevertnk. Bij de rust was de
stand nog steeds dubbelblank.
De tweede helft begon met een aanvallend sterker Vor-
den. Na plm. tien minuten spelen gooide Hengeveld de
bal op links zo ver in dat Nijenhuis met een fraaie kop-
bal de score kon openen l—0. De geelzwarten hielden
na dit doelpunt de zaak rustig onder kontrole. De Vor-
dense defensie kreeg dan ook niet veel moeilijke kar-
weitjes op te knappen. Tien minuten voor tijd passte
aanvoerder Hendriksen de bal naar Buurik. Deze speler
gaf een voorzet waaruit Hengeveld de bal in het net
,.friemelde" 2—0. Vijf minuten voor tijd werd een ver-
dedigingsfout in de Vordense defensie goed afgestraft
2—1.

VORDEN 2 WINT VAN HARFSEN 2

Het tweede elftal van Vorden (zondag) speelde zater-
dagmiddag een oefenwedstrijd tegen het in de zater-
dagafdeling uitkomende Harfsen 2. Deze ontmoeting
werd verdiend door de thuisclub gewonnen. De Vorden-
speler Bargeman gaf zijn ploeg met l—O de leiding,
waarna Harfsen gelijk maakte door een verdedigings-
fout goed af te straffen l—1. De thuisclub bleef ster-
ker en het was Nijenhuis die uit een pass van v. d. Logt
de stand op 2—1 bracht. Een misverstand tussen Zee-
burg en doelman Wesselink was er de oorzaak van dat
de stand bij de rust 2—2 was. Met een enorm harde
knal bracht Nijenhuis de stand na de thee op 3—2 waar-
na v. d. Logt uit een pass van Holsbeke de eindstand
4—2 liet aantekenen.
Vorden 5 verloor in Warnsveld met 5—2 van Sp. Neede
4. Vorden 6 leed een 2—l nederlaag tegen Drempt 2.

VORDEN l (ZATERDAG) VERLIEST VAN SSS E
Vorden l (zaterdag) speette op eigen veld een nuttige
oefenwedstrijd tegen SS^^ l uit Eibergen. Na tien
minuten spelen namen de bezoekers door Aalderink met
O—l de leiding. Enkele minuten later speelde Mekkering
zich uitstekend vrij om vervolgens doelman v. d. Logt
geen kans te geven O—2. Even later redde de paal
voor Vorden. Vlak voor d^-ust werd het l—2 toen na
een solo van Roozendaal ^Pbal onvoldoende werd weg-
gewerkt en Sloetjes kon scoren. Na de thee waren bij
Vorden Barink en Dekkers resp. vervangen door Plomp
en Berkelder, hetgeen een versterking betekende. Er
ontstond in deze tweede helft een gelijkopgaande strijd
waar bij Vorden een af ronder ontbrak. Stopper Wen-
tink speelde bij Vorden een goede partij terwijl doelman
v. d. Logt het grote struikelblok voor de SS E-aanvalers
was. Goed doorlopen van Roozendaal was er de oor-
zaak van dat een der SSS E-verdedigers in eigen doel
schoot 2—2. Twintig minuten voor tijd greep SSS E
definitief de zege 2—3.

VORDEN 2 (ZATERDAG) VERLIEST VAN SSS E 5
In de eerste helft een sterk offensief ingesteld Vorden.
Wolsink kreeg een goede kans maar miste. De tegen-
aanvallen van SSS E strandden meestal op de Vorden-
se stopper Vreeman die een zeer goede wedstrijd speel-
de, hoewel hij in de 35e minuut een penalty mistte. Dim-
mendaal liet ook nog een goede kans ongebruikt. Na de
rust scoorde SSS E binnen tien minuten tweemaal waar-
na Vreeman uit een afstandsschot de stand op l—2
bracht. In de 35e minuut scoorde Vreeman gelijk waarna
de bezoekers uiteindelijk toch aan het langste eind trok-
ken 2—3.

VORDEN l (ZATERDAG) WINT VAN VORDEN 8
(ZONDAG)
Op het gemeentelijk sportpark speelde het eerste elftal
van Vorden (zaterdag) als voorbereiding op de komende
kompetitie een oefenwedstrijd tegen het derde elftal van
Vorden (zondagafdeling). De zaterdagvoetballers waren
in deze ontmoeting beduidend sterker. Men schiep zich
verschillende kansen die vooreerst niet werden benut.
Het was Sloetjes die de score opende l—0. Dit was
tevens de ruststand. Na de hervatting opnieuw een ster-
ker zaterdagelftal dat na tien minuten spelen de voor-
sprong tot 2—O vergrootte dankzij een afsandsschot van
Roozendaal waartegen Wesselink geen verzet had. Veel
kansen kreeg het derde elftal niet. De gevaarlijkste
man Dostal werd bekwaam afgestopt door Wentink.
Vijf minuten voor tijd werd het 3—O toen Jansen zich
vrijspeelde en beheerst scoorde.

RATTI (ZONDAG) VERLIEST VAN PAX 2

Ter voorbereiding op de a.s. kompetitie organiseerde de
s.v. Ratti een nederlaagtoernooi waarvan de eerste
wedstrijd zondagmiddag werd gespeeld. De eerste te-
genstander, het in de Ie klas GVB spelende Pax 2 uit
Hengelo G, slaagde er in om de Rattianen een O—l ne-
derlaag toe te brengen. Het was een fair gespeelde ont-
moeting, waarbij Ratti in de eerste helft diverse keren
een groot veldoverwicht had. Geschoten werd er ook,
maar niet al te zuiver. Een kogel van Koers raakte de
kruising van paal en lat terwijl nog meerdere ballen
naast en over het doel scheerden. Bij Ratti was de
nieuwe aanwinst Polman, die op het middenveld ope-
reerde, in goede vorm. Hij voorzag de voorhoede van
diverse goed geplaatste voorzetten die echter niet be-
antwoord werden.
Na de thee kon Pax het enigste en winnende doelpunt
scoren via Cuppers O—1. Ratti riep „alle hens aan dek"
maar door goed verdedigen lukte het de Hengeloërs
om hun kleine voorsprong te behouden. Een gelijkspel
had de verhouding beter weergegeven.

Touwtrekken
GESLAAGD „MONSTERTOUWTREKTOERNOOI"
IN NETTELHORST
Het bestuur van de touwtrekvereniging Hou-vast uit
Nettelhorst slaakte zondagtvond een zucht van verlich-
ting. Het traditionele tweedaagse festijn dat elk jaar
door deze kleinste NTB-vcreniging wordt georgani-
seerd was in alle opzichten een sukses gebleken. Zowel
bij de zaterdagavond gehouden propagandafeestavond
als bij het grote toernooi op zondagmiddag was de be-
langstelling buiten verwachting groot.
Zondagmiddag startte het touwtrektoernooi. Naast de
kompetitiewedstrijden voor de 720 en 560 kg klasse wa-
ren er een aantal teams uit de 640 kg catchklasse be-
nevens een twaalftal ploegen voor de zgn. open wed-
strijden ook wel „wilde" ploegen genoemd. In totaal
trokken meer dan 40 teams in felle wedstrijden tegen
elkaar, zodat er van de heren bondsarbiters en de jury-
leden extra aandacht werd gevraagd. Doordat het Hou-
vast-bestuur de organisatie goed had voorbereid kon het
toernooi zonder wanklanken op sportieve wijze worden
voltooid.
De Heure-ploeg uit Borculo was ditmaal bijzonder goed
in vorm en wist zowaar van de a.s. kampioenskandi-
daat Bekveld uit Hengelo G te winnen. Eerst wonnen
beide teams, waarna de beslissing in Keure's voordeel
eindigde. Bekveld staat in de algemene klassering ech-
ter nog 10 punten voor, zodat het officiële kampioen-
schap op a.s. zondag in Zelhem een feit zal zijn.

Als vanouds was Zieuwent ongenaakbaar in de B-klasse
van de zwaargewichten. Met groot overwicht trokken
zijn alle tegenstanders over de streep. Neede was prima
in vorm en eindigde op een eervolle tweede plaats ter-
wijl Jonge Kracht uit Meddo goed was voor de derde
plaats en de Bizons uit Beltrum als vierde eindigden.
In de 560 kg klasse moest Bekveld dat onlangs reeds
kampioen werd, nu alles geven tegen Velswijk l en in
deze plaatselijke derby een puntje moest offeren. Vels-
wijk kwam deze tweede plaats ten volle toe.

Vijf ploegen streden om de eer in de 640 kg klasse welke
wedstrijden niet meetelden voor de NTB-kompetitie.
Het Bekveld-team was in uitstekende konditie en kwam
ongeslagen aan de eindstreep. Alleen Noordijk kon nog
tegenstand bieden, maar moest in het duel tegen de
mannen van Gerrit Bruil het touw laten schieten. Mcd-
ler had niet meer de kracht als weleer en kon ook niet
op tegen de fel attaquerende Hengelose ploeg. Delden
werd eervol vierde.

In de catchklasse - ook vrije inschrijving - vochten twee
achttallen. Noordijk won na grote krachtsinspanning
met 2—l van Medler.

De meeste belangstelling van het toernooi golden de
zgn. „wilde" ploegen, waarvan er liefst 12 in aktie
kwamen. Deze zestallen werden door de wedstrijdkom-
missie in een A- en een B-poule ingedeeld.

In poule B was de strijd zo geweldig dat er liefst drie
ploegen gelijk bovenaan eindigden met acht punten. Er
was een beslissing nodig omdat de winnaar moest trek-
ken tegen de winnaar uit de A-poule om de wisselbe-
ker 1971. Hieruit kwam Booltink als kampioen tevoor-
schijn. In de A-klasse werd eveneens een fraaie strijd
gestreden. Hier eindigde het zestal van de Vordense
auto- en motorclub De Graafschaprijders ongeslagen
bovenaan. In de beslissingsronde tussen de winnaars
van de A- en B-poule kwam Booltink als winnaar uit
de strijd en ontving de wisselbeker die verleden jaar
door Noordijk was gewonnen.

De heer Kettelarij, voorzitter van Hou-vast, reikte na
afloop de prijzen uit aan de leiders van de winnende
ploegen. Hij bracht ook hartelijke dank aan de mid-
denstand van Lochem, Borculo, Nettelhorst en Geeste-
ren die prijzen beschikbaar hadden gesteld. Ook de ver-
loting die gehouden werd ter bestrijding van de onkos-
ten, werd een sukses.

Op zaterdag 21 augustus a.s. zal in Buurse bij café
Beekzicht het 7e bondstoernooi voor de 640, catch en
jeugdklasse worden gehouden terwijl op zondag 22 au-
gustus de TT V Oosterwijk uit Zelhem het 8e en tevens
laatste bondstoernooi in de 720 en 560 kg klassen zal
organiseren op het sportterrein aan de Hallseweg te
Zelhem.

Adldas-„L« Paz"
met blauwe noppenzool. oa. 33i-
Adldas-,,Santlago"
met schroefdoppen. ca. 44,-

Adldas-„Valencla"
vanaf maat 31, met schroefdoppen.
ca. v.a. 31.9O
Adldas-„Brasll"
vanaf maat 28, met witte noppenzool
ca. v.a. 19,so

adidas
Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden



Heden werd na een kortstondige ziekte van ons
weggenomen ,onze lieve broer en *zwager

GERRIT BOSCH
echtgenoot van J. Prins

in de ouderdom van 78 jaar.

Zutphen: B. J. Bosch
Vorden: A. H. Bosch

Hengelo G: J. Bosch
Lochem: Wed. G. Bannink-Bosch
Vorden: W. Bosch

Wichmond: Wed. A. Garritsen-Bosch
Vorden: H. J. Bosch

H. Bosch-Beumer

Leesten, 17 augustus 1971
Dennendijk 8

Gratis af te halen: Puin.
Nieuwstad 33-35-37 Vorden

Juweel
kleurvogel

wat een verf l
wat een kleurl

LEVI'S FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

Wapen- en sporthandel

steeds doeUreffendI

Zutphenseweg - Vorden

verf in de kleuren van morgen
millirvprf Ï0or een feestelijk huis

l U wor binnen en buiten
«or grote en kleine kamers
haal ripolin-verf bij:

Insulindelaan 5 - Telefoon 1567

Doe-het-zelf service

UITERWEERD
Ruurloseweg 35

Vorden - Telefoon 1523

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

Te koop gevraagd: Enige
koperen ketels ƒ 100,— tot
ƒ 350,— per stuk; enige
klokken ƒ 500,— tot
ƒ 1.500,— per stuk; kabinet-
ten, kasten, kisten, goud,
zilver, tin enz.
Brieven of bericht aan:
de Panne Borkeld 46a Hol-
ten (O.) Niet op zondag

Zonne-
schermen
voor buiten.
Nu zeer eenvoudig
doe-het-zelf konstruk-
tiesysteem.
Voor ƒ 69,— precies
exklusief doek.
Verstelbaar tot een
breedte van 3,80 m.
Uit voorraad lever-
baar.

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat Vorden
Telefoon 1486

Ter inscharing aangeboden:
Grasland ook voor paarden
en pony's, eventueel gene-
gen bij te voeren,
v. d. Hoek, Wientjesvoort-
seweg 2, Vorden telefoon
05752-6647

Betonramen
Betonroosters

spotgoedkoop

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. 1486 - Vorden

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

GEVRAAGD:

Werkster
plm. 6-8 uur per week.

Kleuterdagverblijf
Deoanijeweg 15 - Telefoon 1929

WEEKEND-AANBIEDING

jongenspullovers
( I Ir i I on )

lange mouw, alle maten

f 12.95

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Bij de voetbalvereniging

,,Vorden" kan men weer

meespelen aan de

voetbaltoto.
Inleveringsadressen zijn:

Sigarenmagazijn Boersma
Sigarenmagazijn Eijerkamp

Sigarenmagazijn Ilassink

Café Kloin Hekkeldrr

A. J. Wentink, Julianalaan 30

Speciaal de jeugd trekt

profijt van Uw meespelen

Adverteren doet verkopen

Zangles ?
Ellen de Waard-Stroink
zangpedagoge - diploma Amsterd. Conservatorium

BEATRIXLAAN 14 - VORDEN

Jeugdcentrum
Het bestuur van het Jeugdcentrum
vraagt een

conciërge
voor haar gebouw per l september
a.s.

De werkzaamheden zullen voorlopig
een halve dagtaak inhouden die
hoofdzakelijk in de avonduren ver-
richt moeten worden.

Een keuken-buffet is in het gebouw
aanwezig.

Nadere inlichtingen worden verstrekt
tijdens het sollicitatiegesprek.
Salaris e.a. voorwaarden nader over-
een te komen.

Sollicitaties binnen één week te richten aan de
sekretaris W. A. KOK, De Boonk 15 Vorden

N.B.
De verenigingen die gebruik willen maken van
het Jeugdcentrum en de verenigingen die zich
inmiddels hebben aangemeld, worden verzocht
a.s. maandag 23 augustus om 8 uur n.m. aanwe-
zig te zijn in het Jeugdcentrum.

WIJ ZIJN

gesloten
VAN MAANDAG 23 TOT EN MET

WOENSDAG 25 AUGUSTUS

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

Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's
Fietscapes, Regenpakken
en -broeken

in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

Wapen- en Sporthandel

steeds doelireffendl

Zutphenseweg - Vorden

Gevraagd voor de winkel voor hele of halve dagen
NET MEISJE OF JONGE VROUW

Boek- en kantoorboekhandel

Fa Hietbrink

Int. motorraces Hengelo G

ZONDAG 29 AUGUSTUS l «71

aanvang 11 uur.

43 buitenlandse renners uit 13 landen komen 66
maal aan start tegen alle Nederlandse toprijders

ZATERDAG 28 AUGUSTUS
SELEKTIEWEDSTRIJDEN

vanaf 9 uur

uw adres .

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Ook voor beter slijpen

Wapen- en Sporthandel

HARTENS
Zutphenseweg - Vorden

KENT U de Spaanse sinaasappel ?

De Nederlandse huisvrouw is kritisch bij haar inkopen.
Wie wel eens oplet ziet dat zij, bij het kopen van si-
naasappels, zachtjes in de vrucht knijpt. Zij taxeert
daarmee de dikte van ̂ ^ schil en voelt het gewicht.
Een goede sinaasappel^r relatief dun van schil en
vooral saprijk.

Een zeer groot kwantum van de, in ons land ingevoerde
sinaasappels komt uit Spanje, dat men gerust de „si-
naasappeltuin" van Eu^fe, kan noemen. Van oktober
tot juli worden daar simrasappels geoogst. Dankzij de
betrekkelijk korte afstand, krijgen wij deze vruchten
vrijwel plukvers op tafel.

Voor de huisvrouw is het wellicht interessant om eens
iets meer over de Spaanse sinaasappel te lezen, want
er zijn ca 14 variëteiten, die bij ons worden ingevoerd.
Natuurlijk zijn deze soorten niet alle tegelijk verkrijg-
baar, dat hangt nl. nauw samen met de oogsttijd.
We geven hieronder een korte opsomming:

Satsuma
Dit soort is vroeg rijp, oktober-november. De vrucht is
dik, geel-oranjekleurig, en bestaat uit 11 zeer sappige
partjes. De smaak is niet zuur maar aangenaam en de
vrucht heeft geen pitten.

Navel
Een zeer geliefde soort is de navelsinaasappel. In vol-
ledig rijpe toestand is de vrucht helderrood, waarbij de
navel ietwat open staat. Er zijn 9-11 partjes, geen pit-
ten. Het vruchtvlees is rozig-geel. De navel wordt van
begin november tot mei voor de late soorten, geoogst.

Vicieda
De Vicieda is een der oude Spaanse sinaasappelrassen.
De vorm is soms rond, soms eivormig, middelgroot of
klein. Het goed smakend vruchtvlees bevat weinig pit-
ten, maar wat minder sap. Oogst van december tot
maart.

Cadenera
Deze sinaasappel valt op door een fijne huidstruktuur,
ook hier rond of iets eivormig. Meestal weinig pitten en
ca 10-11 partjes die zo zacht zijn, dat ze „in uw mond
smelten". Uitstekende smaak, niet te zuur, niet te zoet.
Oogsttijd van eind november tot maart.

Castellana
Deze ronde, iets afgeplatte vrucht heeft een bleekgele
tint. De huid is wat gekorreld. Gemiddeld 11 partjes
met sappige weinig zuur vlees. De oogsttijd valt van
november tot februari.

Grano de Oro (Goudkorrel)
Een sinaasappel met stevig vlees, niet zeer saprijk. De
kleur is bleek oranje die tijdens het rijpen wat dieper
van tint wordt. Weinig pitten, de pluktijd is van half
okober tot december.

Hamlin
Een middelgrote soort met een zeer fijne schil. Bevat 11-
12 partjes, ongelijk van vorm, weinig of geen pitten.

•Het sap is zoet en rijk aanwezig. Uitstekende vrucht,
oogsttijd is half oktober tot januari.

Macetera
Een bolronde, ietwat afgeplatte vrucht. De kleur is
geel-oranje. De schil is dun; ca 10 partjes met sappig,
smeltend vlees, weinig pitten. Een prima sinaasappel
die geplukt wordt van nieuwjaar tot in maart.

Salus (Salustiana)
Middelgroot tot grote vrucht. Kleur diep oranje. Bevat
11-12 partjes met sappig vlees. Rijk aan suiker, weinig
zuur, vrijwel geen pitten. Deze vrucht wordt gegeten
van begin november tot in maart.

Blanca
Een middelgrote of grote vrucht. Zeer saprijk. Bevat
10 partjes met vruchtvlees van hoog vitaminegehalte.
Uitstekend voor kindervoeding. Deze vrucht wordt van
januari tot in maart geoogst.

Ronde Sanguina
Dit is de bekende bloedsinaasappel, ook wel wijnsinaas-
appel, waarvan er overigens meer soorten zijn. De vrucht
is rond, met roodachtige plekken op die plaatsen waar
de zon het meest op de vrucht heeft geschenen. De
sinaasappel bevat maar 4-8 pitten, zeer sappig en sma-
kelijk. Pluktijd van half januari tot april.

Ovale Sanguina
In dit soort zijn verschillende ondersoorten, van de
dubbelfijne, met zeer fijne, vast roodgespikkelde huid,
tot de „half fijne". Er zijn 10-11 partjes, weinig pitten,
die rond en bultig zijn. Pluktijd van februari tot maart.
Deze soort is uitstekend bestand tegen vervoer en kan
ook thuis lang bewaard worden.

Sanguinelli
Ovale of ronde vorm. De huid vertoont voor de helft
soms sterk ronde vlekjes. Middelgroot tot klein, 8-13
partjes vruchtvlees ook al roodgevlekt. Het sap is ook
rood en heeft een krachtig aroma. Wordt gegeten van
februari tot april.

Moorse Sanguina
Wijnsinaasappel, bol of peervormig, middelgroot met
licht ruwe huid. Rijk aan suiker, erg sappig. Pluktijd
vanaf december tot februari.

Verna
De Verna is ook al peervormig of bol, met oranje vrucht-
vlees. Deze sinaasappel zult u in deze tijd meer gaan
aantreffen, omdat het een overgangsvrucht is tussen
lente en zomer. Oogsttijd vanaf maart tot in juni. Goed
te bewaren in de koelkast.

Valencia Late
Bolronde of licht eivormige vrucht, middelgroot tot
groot. 8-13 partjes met overvloedig, geurig sap, weinig
pitten. Pluktijd van half april tot juli.

U ziet, er zijn soorten genoeg, soorten die u in een
groot gedeelte van ons jaar kunt eten. Hierin zijn de
maanden met een r een tijd waarin u een extra rant-
soentje Spaanse zon, opgeslagen binnen de oranjevrucht
best gebruiken kunt. Maar ook in de zomerse maanden
is de sinaasappel een verfrissende vrucht!


