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EEN
UNIEK
SYMBOOL
VAN
STAATS-
EENHEID

Bij haar kroning in 1948 sprak koningin Juliana de ge-
denkwaardige woorden: „Wie ben ik dat ik dit doen
mag". Zij heeft dus beseft welk een zware taak zij op
zich nam toen zij staatshoofd van Nederland werd.

Want juist het Nederlandse volk - hoezeer het in grote
meerderheid ook Oranjegezind is - is uitermate kri-
tisch ingesteld. Zeker ten opzichte van zijn gezags-
dragers. De toen aftredende koningin Wilhelmina had
zich, door haar militante houding tijdens de oorlogs-
jaren, de grote eerbied verworven van ons volk en
verkreeg daarmee de eretitel van ,,Moeder des vader-
lands". En hoezeer dit dan ook de band tussen Neder-
land en het Huis van Oranje weer had verstevigd, dit
maakte de opgave voor Juliana, om nu de verpersoon-
lijking van die band te zijn, bepaald niet gemakkelijk.

Hadden wij in de oorlogsjaren nog gehoopt, dat de
toen door de nood geboren grotere eenheid van het

Nederlandse volk, zich na de bevrijding zou voortzet-
ten en zich zou ontplooien tot meer eensgezindheid
en een daaruit voortvloeiende sterke politieke leiding,
toen eenmaal de nood voorbij was liet ook de ver-
splintering zich weer gelden.

In zo'n situatie wordt het des te moeilijker om het sym-
bool te blijven van de eenheid van het Koninkrijk der
Nederlanden. Van de eenheid van het volk is immers
geen sprake. Maar ondanks dit wordt de koning(in)
geacht boven alle partijen te staan, de meerderheid
latende regeren doch de minderheid niet te veronacht-
zamen. Geen politieke keuze^^haar in ons staatsrecht
toebedacht. JP

Hoezeer dit ook, politiek-demokratisch gezien, een
goede instelling is, van de betrokkene vergt het iets
van zichzelf wegcijferen waarop ieder ander lid van
ons volk juist recht heeft erffeh van dat recht wil be-

PROGRAMMA JUBILEUMFEEST
4 SEPTEMBER

20.00 uur Herdenkingsdienst in de Ned. Herv. kerk
te Vorden, onder leiding van de plaatselijke
predikanten en de pastoor, met medewer-
king van het Vordens Dameskoor, de Chr.
Gem. Zangver. Excelsior en het Vordens
Mannenkoor, samenzang en o.a. een korte
toespraak van de Edelachtbare heer Van
Arkel, burgemeester.

5 SEPTEMBER

8.00 uur Klokluiden.

8.15 uur Alle kinderen die de basisscholen van Vor-
den bezoeken vertrekken onder leiding van
het onderwijzend personeel naar het ge-
meentehuis.

8.30 uur Aubade. Na afloop van de aubade gaan al-
le kinderen in optocht en begeleid door de
muziekkorpsen naar Het Wiemelink. Alle
fietsen blijven op het terrein van de o.l.s.
dorp.

9.30 uur Aanvang spelen voor kleuters en kinderen
van de basisscholen o.a. hardlopen, zaklo-
pen, koekhappen, ringsteken per fiets enz.
met traktatie.

10.00 uur Vogelschieten in plan Zuid. De winnaar
ontvangt een fraai horloge. Tevens buks-
schieten, personele en vrije baan. Direkt na
afloop prijsuitreiking.

12.(K) uur Einde ochtendspelen. Uitreiking prijzen.

13.00 uur Vervolg kinderspelen aan Het Wiemelink,
welke begint met fietsen op abnormale fiet-
sen (dit in de plaats van langzaam fietsen
voor jongens en meisjes).

13.30 uur Ringsteken op de fiets voor meisjes.

13.45 uur Stokkarrace voor jongens.

14.15 uur Hoepelen voor meisjes.

14.30 uur Jeugdsoos Vjoe. Miss-verkiezing en diverse
aktiviteiten in het Jeugdcentrum voor de
jeugd vanaf 14 jaar. Entree ƒ l,—.

15.00 uur Demonstratie rij vereniging De Graafschap.
Opening in kolonne, springen voor pony's,
vossen jacht, springen paarden. (Terrein
achter gymnastieklokaal).

15.15 uur Wielerronde voor jongens. Het Wiemelink
—Mispelkampdijk—'Het Jebbink—

De Steege.
15.45 uur Uitreiking prijzen.

16.00 uur Demonstratie motorclub De Graafschap-
rijders (terrein achter gymnastieklokaal).
Een tiental leden van de club zal een trial
uitvoeren. Tot slot zal Jan Oosterink per
motor over een Volkswagen springen.

AVONDVIERING 5 SEPTEMBER

19.00 uur Lampionoptocht voor de kinderen van de
kleuterscholen en van de lagere scholen.
Opstellen op het schoolplein o.l.s. dorp.
Route: Kerkstraat, Insulindelaan, Molen-
weg, Het Jebbink, De Bongerd, De Haar,
De Steege, Het Wiemelink (eindpunt).

19.45 uur Start van de fakkelestafette op Het Wieme-
link (de sportverenigingen en Jeugdsoos
Vjoe leveren de ploegen).

20.15 uur Vuurwerk, te zien vanaf de Mispelkamp-
dijk en het sportveld aan Het Wiemelink.
Gratis toegang.

Oranjebal o.l.v. The Woodpeckers vanaf 15.00 uur in
de zaal van ,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

Oranjebal o.l.v. Oranjemuzikanten voor gehuwden en
verloofden om 19.30 uur in café Eykelkamp 't Medler.
Entree hier ƒ 3,50.

De beide muziekkorpsen zullen gedurende de gehele
dag bij toerbeurt hun medewerking verlenen.
Enige kermisattrakties zullen op het marktplein aan-
wezig zijn.

Rij slecht weer worden het kinderfeest en het vuur-
werk verplaatst naar zaterdag 8 september.

Kinderen welke geen plaatselijke scholen bezoeken en
die toch graag mee willen doen aan de kinderspelen
kunnen een opgaveformulier halen bij onderstaande
adressen:
A. Sikkens, Mispelkamdijk 48; H. Westerveld, Het
Kerspel 4; J. W. de Gruyter, Het Jebbink 69; H. van
der Linden, De Steege 7.
Op deze adressen kan men zich ook aanmelden voor
de wielerwedstrijd voor jongens van 12, 13 en 14 jaar
waar hun een wedstrijdreglement zal worden aange-
boden.
Als er inwoners van Vorden zijn, die deze dag willen
helpen bij de diverse spelen, zijn zij voor een bespre-
k ing hiervan van harte welkom op maandag 3 septem-
ber om 20.00 uur in de koffieshop van supermarkt
Albers.

^

dienen. Niet alzo voor de koningin, noch voor de leden
van haar huis.

Welk een enorme opgave vergt het van ieder welbe-
wust mens om die, in zekere zin, onmondigheid voor
het volk te vertalen tot symbool van de eenheid. Er zijn
er in ons volk die de taak van staatshoofd zouden wil-
len opdragen aan een gekozen president. Een uiter-
aard dus aan een politieke partij gebonden figuur. Hoe
zou deze de eenheid van onze staat kunnen symboli-
seren, partijdig als hij door zijn keuze al moet zijn?
Het is bewonderenswaardig zoals koningin Juliana
zich, ondanks de haast tot chaotische toestanden lei-
dende politieke versplintering van ons volk, heeft we-
ten te handhaven als een vrijwel door ieder gerespek-
teerd hoofd van de staat. Het niet weg te denken
rustpunt temidden van alle politieke verwikkelingen
Het is dan ook niet het koningschap dat zij op de voor-
grond laat treden, dat zij wil uitstralen, doch in de
eerste plaats het mens zijn als ieder ander. Het moe-
der zijn, zowel voor haar gezin, als voor eigenlijk ie-
der lid van ons volk. Zij weet een warme menselijk-
heid uit te stralen en nochtans het koningschap zijn
abstrakte luister te doen behouden. Een luister die no-
dig is om de eenheid van het Koninkrijk der Neder-
landen te kunnen symboliseren.

De eenheid van de staat kan niet in armetierigheid tot
uiting komen, want dat is niet in overeenstemming met
het wezen van ons volk. Trouwens geen enkel volk
Juist daarom mogen wij ons zo gelukkig prijzen, dat de
eenheid van onze staat verpersoonlijkt wordt door ie-
mand die zich geheel deel van ons volk voelt en naar
deze opvatting het koningschap uitoefent.

Bij het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Juliana
mogen wij haar zeker wel onze grote bewondering en
erkentelijkheid betuigen voor de wijze waarop zij haar
moeilijke taak uitoefent. Laten we dat feestelijk vieren,
want het Nederlandse volk mag zichzelf feliciteren zo'n
staatshoofd te hebben. En dat dit in deze zo uitermate
verdemokratiseerde tijd nochtans een koningin is, is
wel het beste bewijs hoe juist zij haar taak verricht.
Wij zijn ervan overtuigd, dat dit op 5 september dan
ook door het gehele land tot uiting zal komen. Neder-
land is in menig opzicht uniek, maar zeker niet in het
minst door zijn Huis van Oranje en de wijze waarop
de vertegenwoordigers df^Aan het symbool van een-
heid aan het koningschap'Verbindt.

(Nadruk verboden)

H v. Wermeskerken

Help het kind
in nood
maak Koninginne-
geschenk groot
Op 4 september 25 jaar geleden werd onze koningin inge-
huldigd. Vijfentwintig jaar lang heeft zij ons geleid. Die ja-
ren zijn voor ons land vaak niet gemakkelijk geweest. Ko-
ningin Juliana leefde altijd met ons en voor ons en het
spreekt vanzelf dat wij haar bij haar regeringsjubileum een
geschenk willen geven.

MISDEELDE KINDEREN
De koningin heeft gezegd dat daadwerkelijke hulp aan het
kind in nood voor haar het mooiste geschenk zou zijn. Wie
van ons had iets anders verwacht? We weten allemaal hoe-
zeer het lot van misdeelde kinderen de koningin ter harte
gaat.
We kunnen onze diepe erkentelijkheid voor de manier waar-
op zij ons vijfentwintig jaar lang heeft begeleid niet beter tot
uitdrukking brengen dan door bij te dragen aan een natio-
naal jubileumgeschenk, waardoor veel noodlijdende kinderen
kunnen worden geholpen.

De landelijke inzameling
op 3 september besloten
huis-aan-huis-inzameling
kunnen geld overmaken
de speciale bussen in de
aan de kollektanten die
deur zullen komen.

LANDELIJKE INZAMELING
voor dit Koninginnegeschenk wordt
met een korte televisie-aktie en een
van één uur. Alle Nederlanders
op giro 25073, geld brengen naar
postkantoren en geld overhandigen
maandagavond 3 september aan de

BINNEN- EN BUITENLAND

Dit geld heeft koningin Juliana bestemd voor kinderen in
en buiten Nederland. Voor Nederlandse nierpatiëntjes zal
een nieuw dialysecentrum worden ingericht. De stichting
Kinderhulpplan, die in 1966 op initiatief van de koningin
werd opgericht, voert op 40 km afstand van Hyderabad (In-
da) in het Chevella-block een modelprojekt u i t , waarbij on-
geveer vijfenveertigduizend kinderen van O tot 16 jaar be-
trokken zijn. Dit projekt moet worden afgerond en met de
opgedane ervaringen kunnen dan in andere ontwikkelings-
landen projekten voor geïntegreerde kinderzorg van dezelfde
strekking worden opgezet en uitgvoerd.

PLICHT
„Ik vraag mij wel eens af hoe iemand nog de slaap kan vat-
ten 's nachts met de wetenschap dat er zoveel ellende in de
wereld is en dat het zijn plicht is die te verzachten."
Deze woorden sprak de koningin in 1966 in de Ridderzaal.
Laten wij nu onze plicht verstaan en met ons allen de ko-
ningin dat geschenk geven dat zij het liefst wil hebben. Laat
het een vorstelijk geschenk zijn - draag royaal bij.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds, J. C. Krajenbrink. Tekst: Mattheus 5:4

10.00 uur ds. W. M. Weenink (Warnsveld) Jeugddienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier bevestiging ambtsdragers
19.00 uur ds. A. C. van Nood van Barchem

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

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

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

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

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

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur;
zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen '« avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met spoed-
recepten

MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsis-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129;
donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Gld.
kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1662
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur.

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

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

GEBOREN: Rudolfus Laurentius Maria, zoon van A. A. M.
Groenendaal en J. J. M. van Snellenberg.

ONDERTROUWD: Geen.

GEHUWD: W. C. Zweverink en I. B. van der Steen.

OVERLEDEN: H. M. Tijkken, 88 jaar, weduwe van D. W.
Aalderink; A. van der Velden, 85 jaar, weduwe van J. Wild-
schut.
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KOERSELMAN CASSETTES



kent u ze nog, die centen-prijsjes
neem nu mee, onze toppers van toen

Peijnenburg
blok koek

nu
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vlees en vleeswaren

KER.RY SCHIJVEN
3 stuks

ROOMSNITZELS

3 stuks

FRI KAN DELLEN

3 stuks

Magere SPEKLAPPEN

500 gram

Heerlijk gekruide
RUNB2RSTOOF-

ROLLADE 500 gram ...

RUNiDERSTOOF-

LAPPEiN 500 gram ...

HAMLAPPEN

500 gram

MALSE RIBLAPPEN

500 gram

150 gram Tongeworst 109

150 gram Snijworst 109

200 gr. Gelderse kookworst

(alleen aan stuk) 99

100 gram Gekookte lever 99

150 gram Hamworst 99

wwgwwwwwwvw^^

Koopmans
bakmeel
pak van 500 gram

IfflOQQimiflOflOOOOOflfflBfflHH^^

groente en f ruit

Handappelen

James Grieve %J<g ...

Hollandse Claps

handperen per kg

Export kwaliteit

TOMATEN per kg 78

PRACHT BANANEN

per kg 78

PRACHT BLOEMKOOL

per stuk 78
Panklare rode kool

500 gram

PRACHT BOS

CHRYSANTEN
NU

138

wwwvwwuwwvwww^

Silvo
witte peper

busje 50 gram nu

Van de

Juwee^bakker!

149

145

Enge/s cakebrood

met rozijnen

•Doos d 4 stuks

Tompoecen

Gembola heerlijke

gemberkoek nu

Hellema noot- of thee-

kransen per pak

Groot pak

Brabantwafels

Verkade

knackebrood nu

BHMmMHiWWiBWW^̂

SLIJTERIJ
Oranjebitter liter

halve fles f 5,05

Echte franse cognac

Duchanel

975

1325
Alleen in de slijterij, Onze bekende

Tanner Sherry t\t\f\
3 flessen

ADEL ROSA

V ICO N A

wn m. cognac
nu per ffes

Grote beker Solberg

appelstroop

Yapo ananasschijven

y2literblik

Pak a 4 rol grijs

closetpapier

Unox 6-bordenblik

tomaten- of kippesoep

nu voor

Chinese

spercieboontjes

Grote zak vol Langen-

berg drop van 98 voor

Grote zak vol mini-

mars van 208 voor ...

2x200 gram soep-

balletjes van 156 voor

Mooie bierpul

mosterd voor

Proset haarshampoo

van 295 voor

Dubbele fles

roosvicee voor

Grote zak vol

vanille toffee's

Framb.-bessenwijn

literkruik

Herschi vruchtenlim.

literfles 95, elke 2e fl.

339

WITTE REUS

ZEEPPOEDER
per vaf nu slechts

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Wij willen langs deze weg
allen hartelijk danken voor
de felicitaties, kadoos en
bloemen die wij mochten
ontvangen ter gelegenheid
van ons 25-jarig huwelijk
A. Bosman
D. Bosman-Eimers
Vorden, augustus 1973
B.v.Hackfortweg 27

Gevraagd te Vorden
kamer voor een meisje
Inlichtingen:
telefoon 08380-16578

Gevraagd hulp voor
l morgen per week door
mevr. C. Oskamp-de Blois
Het Jebhink 57 Vorden
Tel. 2019

Te koop DKW bromfiets
W. Wassink
Horsterkamp 4 Vorden

Te koop ± 470 rode Mulder
pannen, eterniet schoor-
steen pijpen middellijn 36
cm, bascule en weegschaal
Te bevragen bij
Joh. Bakker
Molenweg 4 Vorden

HBO
PETROLEUM
DIESELOLIE

KEI/NE
Nijverheidsweg 4 - Vorden
Telefoon 1736

Te koop 5 pits kookplaat
aardgas en butaan)
met afdekplaat. Zweverink
Ruurloseweg 10 Vorden
Telefoon 2083

Te koop 2 dwergbokjes
en volbloed ooilam
B. Uenk, Vordenseweg 29
Warnsveld Tel. 05752-1652

Te koop voetbalschoenen
maat 39 G. Hogeslag
Kruisdijk 5 Vorden

Te koop
eetaardappelen 'Parel'
A. J. Makkink Kruisdijk 11
Vorden Tel. 1674

DB. STERRINGA
van 1-15 september
MET VAKANTIE

De praktijk wordt op het-
zelfde adres met dezelfde
spreekuurafspraken waar.
genomen door
DR. B H. MEYBOOM

SUPER BENZINE

76,4 et per Itr
KEUNF.
Nijverheidsweg 4 - Vorden

Wie wil mij l of 2 morgens
in de week helpen het huis
schoon te houden
Mevrouw de Waard
Beatrixlaan 12 - Vorden
Telefoon 2049

Nieuwe
eiken spoorbiels

KEUNE
Nijverheidsweg 4 - Vorden
Telefoon 1736

Duitse herders met
stamboom 8 weken
Zutphenseweg 38 - Vorden
Telefoon 1947

Tanks voor
petroleum en HBO

KEUNE
Nijverheidsweg 4 - Vorden
Telefoon 1736

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

(Inplaats van kaarten)

JOOr HOORNEMAN
en
GERRY HOETINK

hopen vrijdag 31 augustus 1973 om 13.30 uur
in het gemeentehuis te Vorden te trouwen.
Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Herv. Kerk te Vorden door de weieerwaarde
heer ds J. C. Krajenbrink

Brummen, Voorsterweg 98
Vorden, Weidemanweg 4
Augustus 1973
Toekomstig adres: Graaf Janlaan 21, Lochem

Receptie van 16.00-17.30 uur in café.rest.
't Wapen van Vorden (F. P. Smit), Vorden

Hervormde Kerk
TE VORDEN

JEUGDDIENST
a.s. zondag om 10 uur

Voorganger:
Ds W. M. Weenink uit Warnsveld

Thema: Jezus voor ons karretje spannen
M.m.v. Markelo's Jeugdkoor 'Generation 72'

Tot ziens

P.s. Er is ook een dienst om 8.30 uur

Van Hasseltpaviljoen
VORDEN

Vraagt

vaste route
begeleidsters

Inlichtingen: hoofdleidster mej. T. Büel
dagverblijf voor kleuters
Decanijeweg 15 - Vorden - Telefoon 1929

Voor al uw

voetbal-artikelen
WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg . Vorden - Tel. 1272

ZATERDAG l SEPTEMBER

Vakantie
Koopjes

Chrysanten f 1,75 per bos

Bloemen en planten ... 20% korting

Aardewerk e.d 10% korting

Gesloten
van maandag 3 t.m. maandag 10 sept

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

Fa G.Groot Obbink&Zonen
Dorpsstraat 8 - Vorden

WEGENS VAKANTIE

gesloten
MAANDAG 3 SEPTEMBER T.M.
DINSDAG 11 SEPTEMBER

Alleen spoedgevallen worden geholpen.

Benzinepomp blijft wel
geopend

Moderne mensen
KIEZEN NATUURLIJK

MODERNE
MEUBELEN

Wim Polman
interieur verzorging

vraagt uw speciale aandacht deze
week voor de in haar winkel
geëtaleerde

eethoek met
aanbouwkast

hetwelk wy u kompleet aanbieden
voor de aantrekkelijke prijs van

f 1795,-

U WEET HET TOCH

Wim Polman
TOterieur verzorging
VERZORGT UW INTERIEUR MET SMAAK EN
TOT IN DE PUNTJES!

Vordense Winkeliers
Vereniging

WINKELSLUITING
ZON- EN FEESTDAGEN '73

JUBILEUM KONINGIN
Woensdag 5 september gesloten

Gevraagd: VAKBEKWAME

timmerlieden
bekend met machines

A. Wesselink
E 58 - Hengelo Gld

ZATERDAG l SEPTEMBER

gesloten
Loodgietersbedrijf

Wiltink
Het Hoge 26 - Tel. 1656

Landelijk erkend gasfitter

l

Maandag 3 en dinsdag 4 september is onze slagerij

GESLOTEN
De noodwinke/ moet n/, plaats maken
voor

onze geheel
VERNIEUWDE ZAAK

(Toch was het wel gezelig hè?)

Slagerij J. KnIJI
Dorpsstraat 32 - Vorden - Telefoon 1470

DENKT U AAN HET INLEVEREN VAN DE

zegelboekjes?
Tot zaterdagmiddag 5 uur kunt u nog bij ons terecht.
Na l september bjj de andere Spar-winkeliers

Fa H. J. Remmers
SUPERMARKT

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

f 5,25
f 2,18
f 7,=
f 10,-
f 1,78
f4,98

VARKENSLAPPEN
500 gram

SPEKLAPPEN
500 gram

RUNDERLAPPEN 500 gram 398
1 kilo

RIB LAP PEN 500 gram 548
l kilo

HAMBURGERS
3 stuks

RUNDERROLLADE
500 gram v.a

DINSDAG 4 SEPTEMBER GEHAKTDAG!

Voor de boterham
100 gram TONGEWORST 79
100 gram PEKELVLEES 98

150 gram BOTERHAMWORST 89

250 gram KOOKWORST (stuk) 140

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad 14 — Vorden

WEGENS GEZONDHEIDSREDENEN
ZIJN WLJ GENOODZAAKT ONS BEDRIJF PER l SEPTEMBER A.S.

te beëindigen
Wij willen u langs deze weg hartelijk dank zeggen voor
het vertrouwen, dat u sinds 1962 in ons gesteld heb*

Hartelijke groeten,

Henk en Jeanne Remmers
Berend van Hackfortweg 39 - Vorden
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Komt u ook naar 't feest van Jan en Al i Krijt?
Woensdag 5 sept. openen wij onze geheel vernieuwde slagerij!
Drink bij ons, tussen 4 en 8 uur uw Oranjebittertje

Dorpsstraat 32 - Tel. 1470

o

g-
o

*•
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JANSEN Smidsstraat 2 - Telefoon 2308
VOOR GEZELLIG WINKELEN!

Kassakoopje DROPROLLEN nu 5 rol voor f 0,79
VLEES
Riblappen
500 gram voor

vers van het mes
uif onze keurslagerij KEURSLAGER

f5,78
Doorr. runderlappen t A £Q
500 gram voor • J\/\f

Magere varkenslappen I A QO
500 gram voor ^mm\/\J

Extra pittige hamburgers f -1 Mi
3 stuks voor l J W W

Gelderse schijven f 4 £K
3 stuks voor Ij W W

f 1,65
i 1,98

Kerry schijven
3 stuks voor ,

Verse Nasi en Bami
UIT EIGEN KEUKEN, 500 gram

Wiener snitzeis
(kant en klaar) per stuk

Gehaktdag f O CA
TEIT GEHAKT. 500 gram £j\l W

f 2,98
Woensdag
EERSTE KWALITEIT

Vrijdag VerS6 Worst
HEERLIJKE VERSE WORST, 500 gram ...

UIT ONZE

ZUIVELAFDELING

Dagmelk
per liter voor .......................

Chocolade vla
y2 liter van 65 voor .................

Slagroom
liter van 154 voor

f 0,71

f 0,58
f 1,29

GROENTE EN FRUIT
DAGELIJKS VERS

Banaaen chiquita kilo ,
Bloemkool nu per stuk
Jame% Grieve 2 kg . ,
Grote lak a 5 kilo

Inmaakuitjes nu per kg .

Claps Favourite nu per kg

f 0,98
f 0,89
f 1,25

f 2,98

f 0,98

GEMENGD BOEKET voor f 1,98
FIJNE VLEESWAREN .K* lekker vers!

uit eigen worstmakerij

150 gram BOTERHAM WORST f 0,OO

ISOgramCERYELAAT f 0,98

150 gram HAMWORST l 1,09

250 gram LEVERWORST aan stuk f 0,9O

DIEPVRIES

Iglo kaasbroodjes e &t. van 195 v. f 1,59

Blok Ola ijS * «ter vanille _ _ f -\jQQ

Blok Ola ijs vanille/aardbeien
f 1,091/2 liter

AZET APPELSAP
2 fles

MONTILLA Pedro de Ravella
0,7 liter Ie fles f 3,50 3 flessen

HERO SI N AS
normaal 115 nu voor

VIVO PILS 0,3 liter
per 24 flessen

DROOGKOKENDE RUST
per kg

VIVO ENVELOPPEN
25 stuks, 2 pak voor

f 1,49
f 9,95
f 0,89
f 6,95
f 1,98
f 0,89

UNOX KIPPESOEP
extra gevuld

VIVO TOILETFRIS
nu voor

BRILLO STAALWOL
normaal 123 nu voor

MOLNLYCKE SLIPVAST
dubbel pak

VIVO B LOK R EPEN 100 gr. per 2
st. keuze uit puur-mel-butersho

VIVO SCHRIJFBLOK
100 vel

f 1,79
f 1,79
f 0,99
f2,40
f 1,28
f 1,15

HAUST TOAST
dubbelpak

VIVO HALFVOLLE KOFFIEMELK
fles a 1000 gram

KOFFER DUOBONT NIEUW

van 725 voor 625, bij ons

ANANAS STUKJES
heel blik

VIVO SPEKULAAS
400 gram

UNOX GROENTESOEP
van 108 voor 98, bij ons

f 0,98
f 1,49
f4,95
f 0,99
f 0,89
f 0,79

Ook zijn wij ruim gesorteerd in dieet- en reformarfikefen Aanbiedingen geldig tot en met 3 september
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Ratti nam afscheid van voorzitter
De Sportvereniging Ratti te Kranenburg heeft een nieuwe
voorzitter. Op de algemene ledenvergadering die in zaal
Schoenaker werd gehouden, werd met bijna algemene stem-
men de heer A. Heuvelink gekozen tot nieuwe praeses van
de sportvereniging. Hij was door het bestuur kandidaat ge-
steld inplaats van de heer W. Lichtenberg.
De opkomst voor deze vergadering, die in het teken van
het afscheid van de heer Lichtenberg stond, was bijzonder
groot. De voorzitter stipte in zijn openingswoord al aan dat
hij door omstandigheden niet langer zijn taak in het bestuur
kon vervullen en gaf vervolgens het woord aan sekretaris
B. Klein Gunnewiek, wiens notulen van de vorige ledenver-
gadering werden goedgekeurd. In zijn verslag over het afge-
lopen jaar kon de sekretaris met genoegen konstateren dat
de Sportvereniging Ratti vri j goed uit de verf was gekomen.
De nieuwe akkomodatie is in gebruik genomen, de verlich-
ting voor het trainingsveld werd in orde gemaakt en de af-
zetting van de terreinen voltooid. Helaas vielen de verrich-
tingen van de elftallen wat tegen en was het zijn wens dat er
in de komende kompetitie meer inzet getoond zal worden.
Het ledental van de vereniging bedroeg per l augustus jl.
103 senioren, 23 veteranen, 39 junioren en 25 pupillen.

Ratt i nam ook deel aan de Sporttoto. Het aantal ingevulde
kolommen bedroeg 19268. Voor het verzorgen van de toto
dankte de sekretaris de heer B. Lichtenberg en de leden wel-
ke dit wekelijks ophalen. Eveneens dankte hij de heer Over-
beek voor het innen van de entreegelden; de heer Heuvelink
voor het verzorgen van de thee en de heren Gerritsen voor
het verzorgen van de terrein en kleedakkomodatie. De sekre-
taris richtte een hartelijk dankwoord aan alle medewerkers
en speciaal tot de scheidende bestuursleden W. Lichtenberg
en J. Groot Wassink.
Penningmeester H. Helmink bracht een uitgebreid financieel
verslag waaruit bleek dat Ratti dankzij een goed gevoerd be-
leid de eindjes aan elkaar heeft kunnen knopen. Er bleek
een batig saldo in kas. De heer Bos bracht namens de kas-
kommissie een goedkeurend verslag over het afgelopen boek-
jaar. In de kaskontrolekommissie werd in zijn plaats be-
noemd de heer H. Hartman.
Hierna belichtte voorzitter Lichtenberg de gang van zaken
en het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Het nieuwe
sportkomplex voldoe.t uitstekend aan de verwachtingen. Wat
het tweede speelveld betreft, deze is opnieuw gefraisd en be-
mest nadat er afgelopen zomer een gasleiding doorheen werd
gelegd. Men hoopt in 1974 over dit veld te kunnen beschik-
ken zodat dan definitief het train ingsveld kan worden aange-
legd en de aanleg en beplanting rondom het nieuwe komplex
kan worden voltooid.
In het nieuwe seizoen zal Ratti met 10 elftallen uitkomen.
In de zondagafdeling komt Ratti l uit in de 2e klas GVB
en Ratti 2 en 3 in de 4e klas. In de zaterdagafdeling komt
Ratti l uit in de 2e klas GVB en Ratti 2 in de 3e klas GVB.

Voorts nemen de junioren met drie teams deel aan de kom-
petitie t.w. Ratti A, 'B en C. De pupillen spelen met twee
teams in de onderlinge pupillenkompetitie Lochem en om-
streken.
De training voor de zondagselektie wordt gehouden op dins-
dag- en donderdagavond; voor de zaterdagafdeling op woens-
dagavond; de jeugd en overige senioren op woensdag- en
donderdagavond.
Bij de bestuursverkiezing werd de heer A. Heuvelink tot
nieuwe voorzitter gekozen. Inplaats van de heer J. Groot
Wassink werd de heer J. Goedhard als bestuurslid voor de
afdeling zaterdag gekozen.
De scheidende voorzitter wenste zijn opvolger bij het over-
handigen van de voorzittershamer veel sterkte, wijsheid en
inkasseringsvermogen toe. Hij waardeerde het besluit van de
heer Heuvelink om zich kandidaat te willen stellen. ,,U hebt
hiermee de voetballerij op de Kranenburg en de leefbaarheid
van deze buurtschap voor ogen gehad". Hij dankte zijn me-
debestuursleden met wie hij in de afgelopen drie jaar zonder
moeilijkheden of meningsverschillen prettig had samenge-
werkt. In het bijzonder richtte hij zich tot het afgetreden be-
stuurslid J. Groot Wassink welke hij dank bracht voor de
waardevolle inbreng tijdens de bestuursvergadering en vooral
voor het vele werk dat hij heeft verricht voor de afdeling
zaterdag. Tot slot nodigde hij de nieuwe voorzitter en be-
stuurslid uit aan de bestuurstafel plaats te nemen en hoopte
dat zij op dezelfde medewerking van de leden zouden kun-
nen rekenen zoals hij die heeft gehad, waarna hij de Sport-
vereniging Ratti nog veel sukses toewenste.

Namens bestuur en leden dankte de heer H. van der Linden
de scheidende voorzitter, die door zijn vele initiatieven in
zo'n korte tijd voor de Sportvereniging Ratti een aparte
plaats in de samenleving van Kranenburg heeft gekreëerd.
In het bijzonder dankte hij de heer Lichtenberg voor de wij-
ze waarop hij de bestuursvergaderingen had geleid, waarin
zo veel belangrijke beslissingen waren genomen. Hij hoopte
dat de heer Lichtenberg in goede gezondheid nog jarenlang
een „goede buur" van de Sportvereniging Ratti zal blijven.
De heer Heuvelink hoopte in zijn dankwoord tot de vergade-
ring, op de krachtige steun van bestuur en leden te mogen re-
kenen. „Ik hoop op een positieve medewerking van u allen."
Het bestuur van de Sportvereniging Ratti wordt thans ge-
vormd door A. Heuvelink voorzitter; B. Klein Gunnewiek
sekretaris; H. Helmink penningmeester; R. Heuvelink en H.
Rutgers afdeling zondagvoetbal; H. van der Linden en J.
Goedhart afdeling zaterdagvoetbal; broeder Canutus afdeling
jeugd voetbal.
Hierna werden de laatste aandelen uitgegeven welke door
de leden als renteloos voorschot waren ingebracht.
De heer Heuvelink besloot deze vergadering met een opwek-
king de komende kompetitie met alle inzet te starten en
dankte de leden voor hun opkomst en positieve inbreng.

Jeugdsoos Vjoe
Zoals bekend zal er op 5 september een groots evenement
voor de kleuters enlagere schooljeugd worden georganiseerd
door de Sportkommissie op Het Wiemelink. Ook Jeugdsoos
Vjoe laat zich niet onbetuigd bij de organisatie van dit ge-
heel. In het verleden heeft de Jeugdsoos Vjoe talrijke aktivi-
teiten georganiseerd voor de kleuters en lagere schooljeugd.
Denkt u bv. aan de kreatieve dagen, straattekenwedstrijden,
filmdagen, Sinterklaasfeest enz. De Jeugdsoos zet deze tra-
dit ie nu ook weer voort. Deze keer organiseert de Sportkom-
missie in samenwerking met Jeugdsoos Vjoe voor de kleuters
een zgn. kleuterkermis. Er komt onder andere een centrifuge-
pointer zodat elke kleuter een schitterend schilderij kan
maken.

's Middags en 's Avonds organiseert Vjoe in het Jeugdcen-
trum een daverende disco-show meet daarnaast allerlei fees-
telijke aktiviteiten o.a. met leuke prijzen. Een ieder vanaf
14 jaar kan hieraan mee doen. Tevens zal het disco-team
speciaal hiervoor aangetrokken, een daverende show wegge-
ven. Hiervoor wordt een nieuwe installatie gebruikt met
lichtshow en f i lm. Tevens zal 's avonds de fakkelploeg fees-
telijk onthaald worden in het Jeugdcentrum.

Jeugdsoos Vjoe.

Oranje/eesten
Medlertol
Eind deze week staat het aloude eil'bekende Oranjefeest aan
de Medlertol weer voor de deur. Ter gelegenheid van het
25-jarig regeringsjubileum van koningin Juliana heeft het
aktieve bestuur een bijzonder attraktief programma samen-
gesteld. Er wordt niet minder dan drie dagen feest gevierd
op het Medler en wel op donderag 30, vrijdag 31 augustus
en zaterdag l september.
Op donderdag 30 augustus, een dag eerder dan altijd de tra-
ditie was, zal een keur van radio- en televisie-artiesten op-
treden in de grote feesttent, die achter café Eykelkamp zal
verrijzen. Het heeft wel even moeite gekost, maar het Oranje-
bestuur heeft niemand minder dan de gouden trompettist
Marty kunnen engageren en de alombekende zeer populaire
zangeres Imca Marina. Verleden jaar waren deze beide ook
op het Medler, maar op veler verzoek zullen ze nu weer op-
treden. Verder komen er diverse radio- en televisie-artiesten
hun medewerking geven aan deze Marty en Imca-show. De
avond begint om 8 uur.
Speciaal voor de jeugd zal op vrijdagavond de populaire pop-
groep Long Tall Ernie optreden in de feesttent, ook om 8

Ratti l afdeling zondag ontving zondag jl. trainingspakken
van de fa Schoenaker te Kranenburg, welke voor deze zeer

uur. Deze vijfmansformatie uit Arnhem, die jarenlang als
Moan beat/popgroep door ons land reisde, is nu beter be-
kend onder de naam Long Tall Ernie & The Shakers. On-
danks vele wisselingen bleef de kern bijeen. Manager van de
sympathieke vijf is Rein Muntinga. Het optreden van Long
Tall Ernie & The Shakers waren (en zi jn) uitstekend. Ge-
kleed in het glimmend zwart zagen zij er uit als authentieke
50-er jaren rockers. De toekomst ziet er rooskleurig uit. Aan
een nieuwe elpee wordt gewerkt. In Duitsland gaan de pla-
ten als Berliner bollen van de hand.
De zaterdag, l september dus nu, wordt altijd vrijgehouden
voor het eigenlijke volks- en oranjefeest voor de buurtbe-
woners. Reeds in de morgenuren begint om 10 uur het vo-
gelschieten met belschieten enz. De koning van 1972 zal het
eerste schot lossen, 's Middags komen de andere volksspelen
aan bod als geluksbaan, flessentent, dogkarrijden (voor da-
mes), doeltrappen, balkruien enz. enz. 's Avonds wordt het
feest besloten met een groot bal met The Woodpeckers.

Dorpscentifum
ENQUÊTE
Verenigingen, groeperingen en burgers, denkt u er aan het
enquêteformulier over de stichtljfc van een Dorpscentrum in
Vorden - dat u vorige week is^Hgezonden en dat tevens in
Contact is afgedrukt - vóór 8 september a.s. in te vullen en
te verzenden naar de:
Stichting Gelderland voor Maatschappelijk Werk,
Kantoorgebouw Heuvelink,
Boulevard Heuvelink 2, Arnhem.
Bedenkt u nogmaals: uw meningen en/of wensen bepalen of
zo'n centrum zal en kan worden gebouwd (en geëxploiteerd).
Daarom: werk nu mede aan het centrum van, voor en door
de Vordense bevolking, en laat uw (hopenlijk enthousiaste)
stem horen! De initiatiefkommissie.

Attentie!
In verband met het regeringsjubileum van koningin Juliana
op woensdag S september, komt Contact volgende week één
dag eerder uit.
Wij verzoeken de adverteerders hun advertenties vóór maan-
dag 2 september 12.00 uur in te leveren. Bij voorbaat har-
telijk dank. Redaktie.

Gemeente
nieuws

Telefoon gemeentehuis
Telefoon gemeentewerken
Openstelling gemeentehuis

Spreekuur burgemeester
A. E. van Arkel

Spreekuur wethouder
G. J. Bannink

Spreekuur wethouder
J. W. M. Gerritsen

05752-1541
05752-1841
maandag- t/m vrijdag-
ochtend van 8.00-12.30
uur; vrijdagmiddag van
13.30-17.00 uur.

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

dinsdagmiddag van
16.00-17.00 uur

vrijdagochtend van
10.00-12.00 uur

Vandaag willen we nogmaals de problematiek rond-
om de Hinderwet nader toelichten. Sommige mensen
denken nl.: als de gemeente er niet meer over schrijft
in Contact, dan zal alles wel niet zo'n vaart lopen.
We hebben hier duidelijk met een misverstand te
maken. De bedoeling van deze rubriek is nl. dat een
zo groot mogelijk aantal onderwerpen (globaal) wordt
behandeld; indien dat kan, zelfs iedere week een an-
der verhaal. We streven ernaar zo weinig mogelijk in
herhalingen te vervallen.
Wanneer dan ook een tijd geleden zaken over de Hin-
derwet aan de orde zijn geweest, wordt verondersteld
dat men zich dat herinnert (blijft herinneren): men
mag er zich dus nooit op beroepen dat men iets niet

meer weet, omdat het al zo'n tijd geleden is dat de
gemeente daarop heeft gewezen.
Deze week gaan we dus nogmaals op de Hinderwet
in:

1. Bij genomen steekproeven is gebleken dat diverse
landbouwbedrijven met opslag van mest en mest-
stoffen (nog) niet in het bezit zijn van een vereiste
Hinderwetvergunning. Het betreft hier voorname-
lijk pluimvee-, kalveren- en varkensbedrijven.
Vroeger was het voorhanden hebben van een mest-
vaalt niet hinderwetplichtig, maar ingevolge een ar-
rest van de Hoge Raad is óók het hebben van een
mestvaalt hinderwetplichtig gesteld; e.e.a. is opge-
nomen in het Hinderbesluit; veel agrariërs blijken
hiervan nog niet op de hoogte te zijn.

2. Ook aan de opslag van propaangas-, dieselolie-,
HBO I-olie-, petroleum- en benzinetanks zijn voor-
waarden verbonden; voor het voorhanden hebben
van de in deze kategorie genoemde installaties is
eveneens een hinderwetvergunning noodzakelijk.
(N.B. Een tank voor ondergrondse opslag van
vloeibare brandstoffen dient voorzien te zijn van
een KIWA-garantiemerkverklaring.)
U doet er goed aan zich tegen (eventuele) kwaad-
willige bedoelingen van derden te beschermen,
door zo spoedig mogelijk een hinderwetvergunning
aan te vragen, waarvoor aanvraagformulieren op
het gemeentehuis verkrijgbaar zijn.

3. Indien er agrariërs zijn die hun bestaande bedrij-
ven willen uitbreiden door middel van de bouw
van bv. een jongveestal, ligboxenstal e.d. krijgen ze
de volgende aantekening op de bouwvergunning te
staan:
„N.B. De stal mag niet eerder in gebruik worden
genomen, dan nadat de vereiste hinderwetvergun-
ning is verleend."
In verband met de langdurige procedure voor het
verkrijgen van een hinderwetvergunning wordt u
dan ook geadviseerd gelijktijdig met een aanvrage

om bouwvergunning, een hinderwetvergunning aan
te vragen.

4. Ook andere bedrijven hebben een hinderwetver-
gunning nodig; in principe zelfs alle „inrichtingen
die naar buiten gevaar, schade of hinder kunnen
veroorzaken". Om enkele inrichtingen te noemen:
— Inrichtingen met elektromotoren met een (ge-

zamenlijk) vermogen van meer dan 2 pk.
— Inrichtingen bestemd tot bewaring in drukhou-

ders van samengeperste, door samenpersen tot
vloeistof verdichte of onder druk in vloeistof
opgeloste gassen.

— Inrichtingen zoals metaalpletterijen-smederijen;
ketelmakerijen; machinefabrieken; konstruktie-
werkplaatsen; sloperijen; koper- en blikslage-
rijen en andere inrichtingen waar metalen pla-
ten worden bewerkt of verwerkt; beproevings-
en herstelinrichtingen voor verbrandingsmoto-
ren en herstelinrichtingen voor motorvoertui-
gen.

— Malerijen van graan.
— Textielververijen, -wasserijen. *blekerijen,

-drukkerijen.
— Machinale houtbewerking; molenmakerijen;

kuiperijen, enz.
(Nadere inlichtingen worden graag verschaft
op het gemeentehuis, afdeling Ruimtelijke Or-
dening c.a.).

Aanvrage om een hinderwetvergunning
De heer G. Broekgaarden, Toldijk 2, heeft bij burge-
meester en wethouders een vergunning ingevolge de
Hinderwet aangevraagd, t.w. voor het oprichten van
een veehouderij met mestopslag.
Tot 6 september .as. kan een ieder hiertegen schrifte-
lijk bezwaren indienen bij het gemeentebestuur; voorts
heeft iedereen de gelegenheid in persoon of bij ge-
machtigde mondelinge bezwaren in te brengen in de
openbare zit t ing op dinsdag 18 september a.s. ten ge-
meentehuize, welke om 10.00 uur aanvangt.

Voetbal
UITSLAGEN VOETBAL
Vorden l afd. zondag verloor met 2—l van PAX 1. Aan het
vertoonde spel was niet te zien dat Vorden twee klassen la-
ger speelt. Vorden 2 speelde tegen Alexandria en verloor met
5—1. Vorden l afd. zaterdag speelde tegen Groen Wit 2 en
verloor met 5—2. Vorden 2 verloor met 2—l van Groen Wit
3 en Vorden 3 met 9—l van Groen Wit 4.

VORDEN AFDELING ZATERDAG
De afd. zaterdag van Vorden heeft een kommissie bekend
gemaakt die zal waken over het wel en wee van de verschil-
lende elftallen nl. A. J. van Houte, W. Sloetjes, E. Plomp en
E. Mulder. Verder zetten zij 28 spelers op de lijst voor de se-
lektie die onder leiding van de trainers De Weerd en Rou-
wenhorst. De andere spelers worden getraind door J. Pardijs.

NIEUWE TRAININGSPAKKEN VORDEN l
Tijdens de feestelijke ingebruikneming van de nieuwe kan-
tine van de v.v. Vorden (de officiële opening zal eind van dit
jaar plaatsvinden) bedankte voorzitter De Boer allen die
hebben meegewerkt de voormalige kleuterschool tot deze
prachtige kantine annex indoorruimte voor training om te
bouwen. Speciaal richtte hij zich hierbij tot de heren Uiter-
weerd, Barendsen, Jansen, Rietman jr en Vriezekolk die ook
een belangrijke steen hebben bijgedragen.
Als klap op de vuurpijl bood de fa Barendsen deze avond
voor het gehele eerste elftal afdeling zondag trainingspak-
ken aan, welke geste door de aanwezigen met luid applaus
werd begroet. Vice-voorzitter J. Pardijs deed vervolgens en-
kele mededelingen betreffende training enz. waarbij hij een
beroe pdeed op de spelers de komende kompetitie de kleu-
ren van Vorden hoog te houden.

SPORTDAG VOETBALVERENIGING VORDEN
Zondag organiseerde de v.v. Vorden voor de eerste keer in
haar bestaan een sportdag voor al haar seniorleden. Gezien
het aantal aktieve voetballers (ruim 130) viel de belangstel-
ling tegen waarbij het fraaie zomerweer ook debet was.
De sportdag bestond in feite uit een zeskamp t.w. 100 meter
hardlopen, 100 meter baldribbelen, 110 meter horden, ver-
springen, hoogspringen en doelschieten. Door de deelnemers
werd fanatiek om de ereplaatsen gestreden. Het puntentotaal
dat behaald kon worden lag tussen de 900 en 1000. Winnaar
werd G. Meyer met 998 pnt.; 2. J. Groot lebbink 988 pnt.;
3. A. Veldkamp 973 pnt.; 4. G. Wentink 965 pnt.; %. H.
Schouten 953 pnt. Na afloop van deze zeskamp volgde d*
1000 meter hardlopen die werd gewonnen door H. Steintjes;
2. B. Zweverink; 3. J. Groot lebbink; 4. H. Lubbers; 5. J.
Pardijs. Deze vijf zullen ook de estafetteploeg vormen welke
op 5 september zal deelnemen. Na afloop van deze sportdag
volgde er voor de dames van de leden een stoelendans waar-
aan medewerking werd verleend door Concoria. Deze stoe-
lendans werd gewonnen door G. Denneboom; 2. mej. Sla-
gers; 3. mevr. Hengeveld. Onder leiding van het dansorkest
The Woodpeckers werd zondagavond de nieuwe kantine in
gebruik genomen.

Waterpolo
De Vordense poloclub kreeg dit weekend bezoek van De
Vest uit Naarden. Zaterdagmiddag werden de bezoekers wel-
kom geheten door voorzitter F. Mengerink die hoopte op een
sportieve tweekamp.
De eerste wedstrijd ging tussen de jongensteams waarbij
Vorden won met 11—2. Hierna kwamen de dames in het
water waarbij de Vordense dames met 7—3 aan het langste
eind trokken. De hoofdschotel vormde de herenwedstrijd
welke door De Vest met 6—3 werd gewonnen.
Na afloop was er een barbecue-feest waar het er gezellig
aan toe ging. Zondagmorgen vonden de revanchewedstrij-
den plaats. Zowel de dames als de aspiranten verloren hun
wedstrijden met resp. l—5 en O—3. De heren wedstrijd ein-
digde in een 2—2 gelijkspel. De wisselbeker ging uiteindelijk
naar De Vest met 7 punten tegen Vorden 5 punten.

Zwemmen
De zwem- en poloclub Vorden '64 organiseert zaterdagmid-
dag l september voor de eerste maal in haar geschiedenis de
open Vordense zwemkampioenschappen. Deelname staat
open voor alle Vordenaren. Hieraan zijn geen kosten verbon-
den. De inschrijving kan geschieden aan het zwembad van
19.00 tot 19.30 uur. Voor de kampioenen zijn leuke prijzen
beschikbaar gesteld.



Tel uitje win ƒ t
VELE HONDERDEN GEZINNEN HEBBEN AFGELOPEN WEEK HEEL WAT

MINDER GULDENS UITGEGEVEN VOOR HUN WEKELIJKSE
BOODSCHAPPEN. ZE HEBBEN GEPROFITEERD VAN DE LAGE

PRIJZEN VAN GEGRO HENGELO GELDERLAND. DAT DOEN ZE DEZE
WEEK WEER! EN WEER VERDIENEN ZE AL DIE GULDENS.... SOMS

ZELFS TIENTJES. ENU? TEL UIT UW WINST. ..BEKUK
ONDERSTAANDE PRIJZEN EN KOM HALEN, KOM HALEN,

KOM HALEN t •••• t••••••••••

Koffie rood 250 gr. pak
Theezakjes Therry, 20 stuks doos
Suiker kg. (max. 3 kilo per klant)
Buisman 125 gr. blik
Buisman 100 gr. pot
Mayonaise 160 gr. tube
Tomaten ketchup 340 gr. Delmonte
Instant completa 200 gr.
Koffiemelk liter
Chocodrank
Goldpack topping
Pindakaas pot
HH. II Jam app. aardb. app. kers.
Chocolade hagel 500 gr. puur
Mentos 3 pak
Taartbodem, groot
Beschuit, 2 rol
Koopmans instant pudding 4 pakjes
Havermout, pak HO
Maizena 400 gr, pak
Flits rijst 400 gram
Knakworst 180 gr. pot
Rayvita knackebröt 200 gr.
Hagelwit 2 1/2 kg.

Dit bent
u

gewend
te

betalen

Dit betaalt
u bij

gegro

Wasverzachter 2 liter
Schoenpoets zwart/bruin Erdal
Huishoudzeep de klok
Nivea crème
Toiletpapier 4 rollen queen
Dorex zakdoekjes, 60 stuks
Blue Band 250 gr. pak
Becel kuipje
Bona kuipje 500 gr.
Era halvarine 250 gr. kuipje
Croma vet ̂ |gr. pakje
Golden WonWr potato chips
Golden Wonder paprika chips
Brinta 500 gr.
Macaroni kg. hoorntjes
Rijst droogkAend 1 kg.
Hondenvoe^Ryal
Peper wit 50 gr. busje
Jozozout
Garta kippesoep 3 zakjes
Biotex voordeelpak
Kip in Bouillon 350 gr.
Aroma 1 l. Garta, fles
Appelsap Dr. Siemer 0,7 l.

Dit bent
u

gewend
te

betalen

470
85
64

395
100
90
55
97

138
67
60

110
110
102
145
175
89

105

147
105
245
480
82

Dit betaalt
u bij

gegro

175
75
49

239
79
69
45
89

129
60
55
79
79
79

119
149
69
69
19
89
89

199
339
69

vergelijk
Jus d'orange Dr. Siemer 0,7 l.
Limonade siroop (sinas)
Bavaria bier, krat 12 Euro flessen
Haust toast klein 2 pak
Augurken 72 cl. pot
Uitjes 3/4 pot
Sperciebonen Burcht, blik
Ananas stukjes 850 gr.
Nasi goreng
Bami ooreng
Spec^fcas 400 gram
Spritrelegant 12 stuks
Cacao 200 gram
Cornflakes 340 gr. Kellogs
Makreel filets 200 gram
Soe^allen 110 gram blik
Gou^lampoo 1 liter
Theedoek
Slaolie Selekta 1 liter
Spaghetti 500 gram
Nootmuskaat 50 gram
Vruchtenwijn Bacara
Gezouten pinda's 350 gr.
Tomaten puree 70 gr. 5 blikjes

Dit bent
u

gewend
te

betalen

98
145
720
114
150
155
95
125
238
238
120
100
120
192
85
72
195
175
195
85
115
395
139
100

Dit betaalt
u bij

gegro

79
105
519
79
129
115
79
99
179
179
89
75
95
149
69
59
149
145
169
69
69
169
119
74

Alle artikelen zijn per stuk verkrijgbaar!

iiiiiiiiiii
gegro

VOOR

NIEUW TAPIJT
NATUURLIJK NAAR

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Wekelijks speciale aanbiedingen
Vakkundig en gratis gelegd

De verkoop start weer l september

FRUIT IS GEZOND l
JAMES GRIEVE

HEERLIJKE
HAND- EN MOESAPPEL

Zaterdagmorgen van 8-12 uur in de
schuur bij Huize Medler

Fruiffeeffbedriff

MEDLER

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

Moeten uw foto's
vakwerk zQn?

Dan uw reportages en bruidsfoto's
van

Foto Dolphijn
Centrum . Vorden - Tel. 05752-1313

Verloren zaterdag 25 aug.
tijdens optocht te Wichmond
mijn gouden plaatje met
opschrift 'Henk'
Tegen beloning terug te
bezorgen bij R. Eggink
Almenseweg 8 te Vorden

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

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

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

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

Te koop FIAT 128, bouwj.
1971 zeer goed onderhouden
Ruurloseweg 20, Hengelo G
Telefoon 05753-1513

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
De Volkskrant

Won/ngg/'ds
met foto's, uitvoerige
omschrijvingen en platte-
gronden. Zutphen,
Warnsveld, Eefde, Gors-
sel, Epse, Harfsen, Vor.
den, Steenderen, Brum-
men en Voorst, wordt u
op verzoek toegezonden.
Gaarne adviseren wjj u
bij de verkoop van uw
huis

W.J.deWildejrBV
Makelaar en Taxateur
van onr. goederen
lid N.B.M.
Rijksstraatweg 67
WARNSVELD
Tel. 05750-6627

Ruimte besparende

opbergbakjes

Voor aan de muur,
binnenkant kastdeur,
garage, kantoor,
hobby

Set & 3 stuks klein
van 14,70 voor f 9,95

Set & 3 s tuks groot
van 16,35 voor f 12,?>r»

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

PETIT RESTAURANT

DE ROTONDE
Vraagt voor de weekends:

meisjes
VOOR DE AFWAS

(met machine)

Diensten in overleg

DE ROTONDE - ANWB bondsrestaurant
N. H. A. VAN GOETHEM
Kerkstraat 3 - Vorden - Telefoon 05752-1519

Inwoners van Vorden e.o.

ALS JEZUS KOMT
of als u sterven moet

Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Arno*
4:12); 2e Is Hij uw redder? (Rom. 3:23, 24);
3e Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17:31)

Hebt u vragen over het geloof in de Heere Jezus
Ie Lees dan uw Bybel
2e Bezoekt evangelisatiesamenkomsten
3e Luister naar de bijbelse onderwerpen van de

EVANGELISCHE OMROEP

GEVRAAGD:

iemand die interesse heeft om
opgeleid te worden in

PERSERIJ

EN MAALDERIJ
KRACHTVOEDBRFABRIEK

„De Hoop"
Telefoon 08344-312 - Zelhem



Tot onze diepe droefheid moeten wij u kennis-
geven van het onverwacht overlijden van onze
lieve man, vader en schoonvader

LEENDERT FEDOK VAN DEN DOOL

op de leeftijd van 58 jaar

Hij wist zich geboren bij zijn Heer

Vorden: J. L. van den Dool-Bakker

Utrecht: Betty en Frits

Christchurch
Nw. Zld.: Wim

Amersfoort: Alma

Vorden, 24 augustus 1973
Lindeseweg 25

De begrafenis heeft op de Algemene Begraaf
plaats te Vorden plaats gevonden

Reklame van
deze week l

Plastik afwasbak
van f 3,75 voor f 2 50

Vuurvaste schaal m. deksel
s lechts . . f 4^5

Vrijdag en zaterdag:

Dubbele H oef ijzer-zegels

MINI BAZAR

Fa H. Sueters
V.H. SESSINK - KRANENBURG

Vanaf maandag 3 september

iedere MAANDAG
café gesloten
Dit geldt NIET voor bruiloften en
partijen. Hiervoor houden wij ons
sraarne aanbevolen

CAFE-RESTAURANT

't Wapen van 't Medler
(gebr. Eykelkamp) Ruurloseweg - Vorden

Bij ons vertrek naar Hengelo Gld.
waar wij ons vestigen als

GARAGE-
BEDRIJF

en het dealerschap krijgen van
Toyota en Hanomag, danken wij onze
kliëntele van het Aral service.station
te Vorden hartelijk voor het in ons
gestelde vertrouwen

Fam. Wentink
Zutphenseweg - Vorden

Voor

KINDERPANTALONS

PULLOVERS EN

T SHIRTS

is uw adres:

Dansstudio

HOUTMAN

Groenlo

Samenkomst en aanvang

dansles
Houtman, in het Jeugdcentrum op
l september om 19.00 uur

in zaal Schoenaker, Kranenburg
:J sept. om 19.30 uur

INSCHRIJVING NOG MOGELIJK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Best brood
dat brood wat u haalt bij Schurink !

Kom es an en n
HEERLIJKE KO

proef met onze
MAKRONEN

Zie onze sortering
Gebak - Koekjes en Bonbons

A. G. Schurink
Burg. Galléestraat 46 - Vorden - Telefoon 1877

GEVRAAGD VOOR ONS FILIAAL TE HENGELO GLD.:

WIJ BIEDEN:

1 KASSIèRE
1 BEDIENDE
1 PART-TIMER
voor vrijdagavond en zaterdag

Hoog loon - S weken vakantie

Zaterdags vrij - Afwisselrndr \vcrkkring

Inlichtingen bij onze bedrijfsleider de heer H. van Dam,
filiaal Raadhuisstraat 11 - Hengelo Gld - Telefoon 05753-2000

Gegro Is één van d»
bedrijven die de
verplichte dag leren per
week voor Jeugdigen
geheel doorbetaalt!

Ingeschreven
Bij gehouden zomerinspektie van het Nederlands Rundvee
Stamboek in het werkgebied van de fokvereniging De Wiers-
se werden door de inspekteurs de heer A. N. Landeweerd
voor het MRIJ-veeslag en de heer D. Terlouw voor het FH-
veeslag, dieren ingeschreven van onderstaande eigenaren.
Vorden: Beatrix 2b plus 81 S, eig. J. W. Oortgiesen; Trui 9b
79 S, Rineke b 78 R, Trui l lb plus 80 S, Trijntje 43b plus
80 S, eig. G. J. ten Bokkel; Bleske b79 S, Hennie b76 S, Di-
nie b78 S, Sofie b78 S, Reina b plus 81 S, Janke 17 b plus
80 R, eig. W. Groot Nuelend; Maike b plus 82 S, Anja b plus
82 R, Hanna 23 b plus 81 R, Mienie b 78 R, Gitta b 76 S,
eig. G. Kleine; Annie 5 b plus 80 R, Mieke 2 b 77 R, Eve-
lien 3 b 76 S, Wanda b 76 R, eig. J. W. Fokkink; Cila b 77 R
Annet b plus 80 S, eig. H. M. A. Helmink; Marie 15 b 77 S,
Henny 29 b plus 80 KS, Henny 34 b plus 80 S, Lida 3 b plus
80 S, Bertha 37 b 78 S, eig. J. Groot Wassink; Marga b —74
R, Bertha b 77 R, Ria b 78 S, eig. H. Leemkuil; Hilda b 77
R, Hennie 2 b 77 R, Emmie b plus 81 R, eig. B. H. Fok-
kink; Jolanda b 76 S, Betsie b plus 81 S, Liesbeth b plus 81
KS, eig. H. Bogchelman.
Hengelo G.: Rozetta b 78 S, Marja b plus 80 S, Roeletta b
.76 S, eig. G. J. Ruiterkamp.
Ruurlo: Elsje b plus 80 S, Nora b —74 S, Martha 3 b plus
80 S, eig. G. J. Kamperman; Willemien b plus 80 R, Gonnie
b —74 R, eig. G. J. Wassink.
Barchem: Anja b plus 80 S, Norma b plus 81 S, Gretha 2 b
plus 81 R, eig. H. J. Vruggink; Emma b 77 S, eig. B. H.
Weenk; Berendina b —74 R, Debora b —74 R, eig. fa Mei-
lenbrugge; Fien b plus 80 R, Nola b plus 81 S, Wilma b 77
S, Antje 3 b 78 R, Beatrix 15 b plus 80 S, eig. E. J. Kam-
perman; Ansje b 76 S, eig. W. G. Dinkelman; Liesje 39 b
79 S, Liesje 30 b plus 80 KS, Willemien 43 b 77 S, Liesje 37
b plus 80 S, eig. H. J. Arendsen Raedt; Julia 11 b 78 S, An-
na 22 b plus 80 S, Mina 17 b plus 78 S, Annie 11 b plus 80
KS. eig. H. J. Valkeman; Marleen b plus 80 KS e, Thea b
plus 83 S, eig. G. J. Bannink; Karin b 78 S, Hanna b plus 80
S, Tetje b —74 S, Anja b 77 R, eig. H. J. Klein Leunk; Li-
sette b plus 80 KS e, Liza 58 b plus 80 S, eig. H. J. Hoen-
tjen; Gretha 12 b plus 80 KS, eig. J. H. Braakhekke; Rozetta
b 77 S. Coba b 77 R, eig. W. J. Imenkamp; Heintje b 75 S,
eig. H. W. ten Bokkel; Gina b 77 S, Lusy b 79 S, eig. G. H.
Brinkman; Hiltje 51 b plus 80 S, Mieke 3 b plus 81 R, Mar-
jan b plus 80 R, Mieke 2 b 78 R, Janna 22 b 78 R, Miep b
plus 81 R, Marleen b plus 80 R, Miep 2 b plus 81 R, Frouk-
je 9 b 77 R, eig. J. W. Geerligs; Jet Berber 34 b plus 83 S,
Jet Froukje 20 b plus 83 KS e, Jet Berber 35 ab 85 S, Gats-
ke 16 b plus 84 KS e, eig. J. W. Dinkelman; Margje 22 b 79
S, Bertie 3 b 78 S, Jiske 15 b plus 82 S, Rika 13 b plus 81 S,
eig. Joh. Bannink; Tjalkje 1^^78 S, Doortje 6 b 77 S, eig.
J. W. Meulenbrugge; Lidia^F78 S, eig. J. M. Kaemingh;
Kleinsra b 78 S, eig. E. Markerink.

Diplomafy)emmen
Onder het toeziend oog van KNZB-official de heer Wilgen-
hof werden in het zwembad In de Dennen zwemexamens af-
genomen. De kandidaten werden opgeleid door badmeester
M. J. Westerik. Voor het C-diploma slaagden 15 personen,
7 kandidaten moesten worden afgewezen. Bij de D-examens
slaagden 6 kandidaten terwijl er ook 6 werden afgewezen.
Onder het toeziend oog van KNZB-official mevr. A. Kiste-
maker-Stijl werden de zwemexamens A en B afgenomen. Dit
werd voor de heer Westerik een doorslaand sukses want zo-
wel de 53 A- alsmede de 56 B-kandidaten slaagden.

Verloting
Vordens Dameskoor

ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum

Zaterdag a.s. zullen verkopers van deze loten u bezoeken

DOOR HET KOPEN VAN EEN OF MEERDERE LOTEN

BEWIJST U DIT KOOR EEN GOEDE DIENST !

Voor al uw

familie-,
handels- en
verenigings-
drukwerk

naar

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden

Woensdag 5 september wordt

De kantoren zijn de gehele dag

GESLOTEN

Vordense
Coop. Zuivelfabriek

Driekus gleuft et neet
Wi'j zatten buuten bi'j mekare, Bat van Tinus en ikke,
veur zin huus. Daor bunk zoo anekommen met mien
fietsen en aw eenmaol an de praot bunt vlug de tied
umme. Ak es wat late in huus kom zeg de vrouw al
gauw: Bu'j weer met Bat an de praot ewest? En dan
hef ze meestal geliek. Een auto ging aover de weg, de
man toeten efkes. 'Das Drikus van de Poskamp' zei
Bart. Hi'j is veurige wekke nog hier ewst. Ik was net
met ouw stuksken an et leazen. Wi'j zol dat toch wea-
zen d'n Oom, zeg e. Toen Ik zea'j dat i'j dat wazzen
schudden e met de kop en zei: Dat hek al meer eheurd
maor ik gleuve dat neet!
Zooiets mo'j toch metmaken, hi'j mot ging hoogen dunk
van mien hemmen. En alles hef zin oorzaak, den eersten
indruk zegt vake een hoop. En dan gaot mien gedachten
terugge naor de tied dak nog niet ens naor schoole ging.
Mien oldsten bruur had kniens. En met een van de
mooisten wol e naor een bizondere remmel.
Driekes van de Poskamp had Vaamse Reuzen. Aleene
veur de name al haw ontzag. Met ons beiden gingen wi'j
der hen et knien in een mandjen. En toen ik een paar
maond later naor schoole ging kennen ik Driekes me-
teene weer. Hi'j had zukke vinnige eugskes, net of e
dwars deur oew heer kon kieken. Hi'j schienen mien
ook wee?" te kennen. Ik liepe meestal wat eenzaam op
de spölplaatse, de eerste maond was et anpassen, veur
ik een paar kammeraodjes had evonnen.
Ik stond op een keer op mien eentjen naor et spöllen
van anderen te kieken toen der opens 3 van de prooi ste
jonges op mien afkwammen. Driekes en 2 anderen On-
gemarkt liep ik wat achteruut tot ik met de rujrjrc -eur
et gaas ston. Wat mossen die groten van mien? Ik was
der niks gerost op. Driekes dee et woord, zin prikeugs-
kes maken mien haost bange. I'j bunt bi'j ons ewest
met een knien bi'j den remmel? Ik proberen de boot
af te hollen. Nee mien bruur, zei ik. Jao maor i'j waren
der toch ook bi'j? Ik zei maor niks want et was waor!
Hef dat knien al jongen? Wet ik niet, zei ik weer.
Wet i'j et niet of wil i'j et mien niet zegen. I'j wet bes
of dat knien al jongen hef! Hoevölle bunt der? Daor
kiek ik nooit naor zei ik weer.
Ik von et zoo gek, waorumme vroegen ze et mien bruur
zelf niet? Daor mos wat achter zitten, dacht ik. Laok
mien van de dommen hollen, a'j niks zegt he'j ook niks
te verantwoorden! En Driekes praoten en vroeg maor
deur, ik mos en zol wat zegen, maor ik wis van niks.
Op et leste gaf e et op, de jonges kekken mekare an
en lachen, net of ze dachten 'wat een kuuken'. T k vuule
mien diep veneederd en was bli'j dat ze weer gni^en.
Effen later vuulen ik in mien tes, wat was die jas toch
zwaor! Hadden mien toch die beide andere jonges de
tessen vol met keien estopt.
Dat hele preutjen aover die kniens was maor ewest
um mien af te leiden. Ik hadde mien domgehollen, maor
mien 'Imago' had een besten douw ekregen. Driekes
hef der nog moetie met u m te gleuven dat et domme
jungesken van toen now d'n Oom is die stukskes in de
de krante van Contact schrif. Meschien doch e ook wel
da'j daor geleard veur mot weazen. At e dit least zal
e der wel anders aover denken. d'n Oom

25 aug. Beatfeest op de IJssel Jong Gelre
30 aug. Oranjefeest Medlertol
31 aug. Oranjefeest Medlertol

l sept. Oranjefeest Medlertol
10 sept. Ledenvergadering Ons Genoegen in

't Wapen van Vorden
11 sept. Herv. Vrouwengroep Linde
14 sept. Nutsfloralia bloemententoonstelling
15 sept. Avondwandeling Linde
15 sept. Nutsfloralia bloemententoonstelling
15 sept. Trekkerbehendigheidswedstrijden Jong Gelre
19 sept. Voordrachtprogramma Jong Gelre
19 sept. Hervormde vrouwengroep in het dorp
20 sept. Bejaardensociëteit 13.45 uur Jeugdcentrum
21 sept. Volksfeest Linde
22 sept. Volksfeest Linde
24 sept. Algemene ledenvergadering Nut van het al-

gemeen
24 sept. Bloedafname-avond Ned. Roode Kruis in de

landbouwschool
4 okt. Bejaardensociëteit 13.45 uur Jeugdcentrum

11 okt. Herv. Vrouwengroep Linde
18 okt. Bejaardensociëteit 13.45 uur Jeugdcentrum
8 nov. Herv. Vrouwengroep Linde

17 nov. Vogeltentoonstelling Ons Genoegen in het
Jeugdcentrum

18 nov. Vogeltentoonstelling Ons Genoegen in het
Jeugdcentrum

6 dec. Herv. Vrouwengroep Linde

De besturen van de vereniging worden verzocht hun
aktiviteiten aan ons door te geven dan kunnen deze
in deze rubriek worden gevoegd.

Kom kijken! Kom kijken! Kom kijken! Kom kijken Kom kijken! Kom kijken! Kom kijken! Kom kijken Kom kijken! Kom kijken! Kom kijken! Kom kijken Kom kijken! Kom kijke

E
o i

Komt u ook naar 't feest van Jan en Ali Krijt?
Woensdag 5 sept. openen wij onze geheel vernieuwde slagerij!
Drink bij ons, tussen 4 en 8 uur uw Oranjebittertje

Dorpsstraat 32 - Tel. 1470

o

Kom kijken! Kom kijken! Kom kijken! Kom kijken Kom kijken! Kom kijken! Kom kijken! Kom kijken Kom kijken! Kom kijken! Kom kijken! Kom kijken Kom kijken! Kom kijke



HENGE LO (GLD)

Zondag 2 september

3bars vol gezelligheid

Een rillende rechter te Rheden
Kwam s'morgens humeurig beneden,

Maar zijn aardgas-c.v.
Stemt hem mild en tevree

En z'n ochtendleed is nu geleden.

Waar kunt u alles te weten komsn over aardgasverwarming?
Natuurlijk bij:

N.V. "GAMOG"

Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35 . Zutphen - Telefoon 05750-10888* - Afdeling voorlichting

Oranjefeesten
MEDLERTOL
Donderdagavond 30 augustus

aanvang 20 uur in feesttent Medlertol

Vrijdagavond 37 augustus

Optreden popgroep
Long Tall Ernie

Zaterdag l september

Volks- en kinderspelen

's Avonds groot bal
met The Woodpeckers

Zaterdag l september a.s. nemen wij

hotel-café-rest. „Keizer"
v

Markt 10 te Aalten
over van de familie Keizer.

Ter gelegenheid hiervan nodigen wij vrienden en
bekenden uit op onze openingsreceptic vanaf 20.00 uur

Fam. L. Smit
Aalten, augustus 1973

Grote verkoop
Wtj 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.

Maandag 3 september a.s,

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

Alle soorten legerkleding o.a. :
Windjacks (van klein tot da allergrootste maten en aller kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers (alle
kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (z. mouwen), tropenschoe-
nen tropenove r hemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en khakl),
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, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Party nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens voor ƒ 12,50. Originele dubbele jasjes, waterdicht, flzer-
aterk, 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 jA maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets wa^lchade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoe-
nen, maten 32-40 voor f 14,50. Hoge bruine jongensschoenen, maten
28-39, vanaf ƒ 79,75. Hoge bruine schoenen, maten 38-50 ƒ 23,50.
Diverse bontgevoerde schoenen en laarzoj^

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, fcorren lang.

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

Fa W. Veenstra & Zn -
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

Bruidsjaponnen

A.s. Bruidjes
Dagelijks komen er bij bruidshuis
BEIJER-BESSELEVK
de nieuwste creaties binnen.
II kunt het zelf ook zien

De allermooiste en meeste bruids-
japonnen van Oost-Nederland vindt
u in

Beltrum bij Bruidshuis

BEIJER-
BESSELINK
Constant zo'n 400 bruidsjaponnen
voorradig !
TTNIEK is ook onze kollektle

Comp/èfs en
4vond/aponnen

Gaarne volgens afspraak, telefoon 05448-222, ons vakkundig personeel
kan u dan in alle rust adviseren

Beltrum ligt ong. 5 km van Groenlo en ong. 10 km van Ruurio

BEIJER-BESSELINK
hef toonaangevende bruidshuis in de

omgeving i

Weekendaanbiedi'ng

2 paar panty's
met ingezet kruisje

NU

f3,95
UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1M4

Voor uw auforij/essen naar

Y.A.M.O.R. RIJSCHOOL
„DE EENDRACHT"

YORDEN
J. H. Hllferlnk, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bjj:
G. J. Biiunk Instrukteiir, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

"BOOTS"
zijn

dit najaar

weer in l

Nu reeds hebben we een grote

voorraad moderne modellen in

nieuwe kleuren

VOORAAN IN SCHOENENMODE

WULLINK
Dorpsstraat 4 - Vorden

Voor
Zeiljacks, Poncho's,

Fietscapes,

Regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water- en winti-
dicht, yzersterk, gelaste naden

NAAR:

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Zutphenseweg . Vorden - Tel. 1272

meubelen
kwaliteits
meubelen,
GROTE VOORRAAD

EN ... BETAALBARE PRIJZEN

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514


