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Geldgebrek
'Wat is de wereld vol gebreken' zoals de leraars zon-
dags preaken! En 't grootste gebrek is geldgebrek, dat
zeien de olde mensen vrogger. Geld is een raar dink,
et is uutevonnen um op een makkelukke maniere uut
mekare te kommen. Een boer die een koe naor de slager
brich hoeft neet met een nij'q ploeg, een stortkarre of
veur duuzend gulden an winkel waar weer op huus an;
hi'j krig een hand vol geld en dan kan e et zich rustig
bekieken waor at e et meest um veleagen zit.

Hi'j kan et ook bewaren veur de tied dat e et neudiger
hef of um an zin kinder te geven. Maor et ongeluk is
dat geld de neiging hef um op een hoop te kroepen!
Wie eenmaol geld hef kump d'r neet gemakkeluk meer
van af as da'j met leege hande mot beginnen. Wi'j geld
hef is de baas en krig dan ook de schuld as der wat
vekeerd geet. En umdat zi'j te zurgen hebt dat de
wereld blif dreajen wilt ze ook de zeggenschap aover
dat geld en dat vindt andren weer neet goed. En zoo is
der aover et geld een hoop trammelant in de wereld
gekommen.

En now wol ik dat de mensen es rustig bi'j mekare
gingen zitten zonder van te veuren de stekkels op te
zetten en gingen aoverleggen hoe ze de wagen weer in 't
goeie spoor konnen kriegen. Want zoo at et now is
bunt ze ook neet voldaon! De mensen mot weer baas
wodden aover et geld en neet et geld aover de mensen!
Zo raken ik an et prakkizeren toen ik in de krante las
dat de politieke patij'en geldgebrek hebt. En straks
hebt ze een hoop neudig! 't Is neet dak mien veheug
in den armoed van een ander, maor now zeg ik toch:
dat duut eur net goed! Ik hebbe mien al meer dan
te zetten. Met eur anplakborden en plaatjes an de muu-
40 jaor stoten an eur manier um ons naor eur hand
re en beume. Zoo van: Stemt lijst 75 veur de Kool
en de Geit. Et lek wel zeeppoejer-reklame!

Denkt ze dat dat ons wat zegt? Waor ziet ze ons fei-
teluk veur an? Zoolange at ze neet anders kunt
hoop ik dat ze armoed blief liej'en. Laot ze de minister
veurstellen um ene TV zender veur een paar maond te
vorderen. Ze hebt dan ruum de tied en gelegenheid
um ons uut te leggen waorumme wi'j wit, rood of
gries mot stemmen.
Dan bunt ze daor ook nog veurdeliger uut want andere
uutzendingen kost vuile meer. Wieter in stad en dorp
as gewone burgers met eigen volk bi'j mekare kommen
At et mot in een zaale maor bi'j goed weer an de rand
van een bos of onder een groten boom, net as vrogger
die olde germaneti.I'j zullen es zeen wat een hoop volk
dat trok want wat een mense van olds heer ni et
bloed zit geet d'r nooit meer uut.
Meschien wil de politie wel zoolange de geluudswagen
afstaon 't is in et algemeen belang! En dan kan ieder-
eene dee daor wat veur vuult vetellen waorumme hi'j
straks zwart, wit of gries zal stemmen. En dan de
anderen maor vraogen stellen, mekare de vlooien af-
vangen. Zoodat iedere sprekker wel eerst goed mot
aoverdenken wat e geet zeggen anders steet e mooi
veur schut!

At ze et zoo zollen anpakken zult ze straks neet meer
hoeven te klagen dat et volk gin belang stelt in de
politiek. Dat et de polietieke patij'en neet bes geet
is eur eigen schuld di'j hebt et veur zich. zelf veknold.
Maor zi'j hebt now een mooie gelegenheid um met min-
der geld better werk te doen, een goeie oefening veur
de mensen die straks et land gaot regeren!
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Sportvereniging Ratti nam haar
prachtige akkomodatie in gebruik

Bij realisering grote steun van eigen leden

SOLflf
Z I L V E R W I T EDELSTAAI .

KOERSELMAN CASSETTES

Nutsdepartement
Bloemschikkursus enorm sukses !

De deelname aan de bloemschikkursus van Nutsfloralia
is overweldigend. Liefst 41 dames gaven zich op. In
overleg met de heer Dijkerman geeft hij 's avonds en
's middags les, de groep wordt anders veel te groot.
Er wordt met veel enthousiasme gewerkt en de sfeer
is erg gezellig.
Voor de bloemententoonstelling is het floralia-bestuur
al druk bezig. Van de fa Kettelerij alhier kreeg het
de toezegging, de tentoonstelling op te luisteren met
een prachtig stuk tuinaanleg; hierin worden o.m. vele
heidesoorten verwerkt. Het belooft iets moois te gaan
worden!
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Goederenhandel

DERKSEN
Hummeloseweg 30 - Hoek Rond weg
Hengelo G. - Telefoon 05753-1884

Het was zaterdag voor de sv Ratti op de Kranenburg
een gedenkwaardige dag. Onder grote belangstelling
van o.a. de beide wethouders Bannink en Gerritsen,
de muziekvereniging Concordia en vele anderen werd
namelijk het nieuwe sportkomplex in gebruik genomen
Bestuur en leden hebben met behulp van verschillende
zakenlieden een prachtige akkomodatie geschapen, die
er best mag zijn.

Opening Lcco-burgeJÉesrer Bannink

Na een korte bijeenkomst waarbij voorzitter Lichten-
berg tal van genodigden zoals gem.sekretaris Drijfhout
de beide wethouders, afg. van de KNVB, vertegenwoor-
digers van de Scheidsrechtersyereniging Zutphen, me j.
Jonkers, de heren Jonkers ^H Dikken, de buurtver.,
Kerkbestuur, volleybalver. Dasn, de Deurdraejers, Kra-
nenburgs Belang en vele anderen welkom heette, ver-
trok men voorafgegaan door Concordia naar het nieuwe
prachtige komplex.

Loco-burgemeester Bannink verrichte de officiële ope-
ning door het grote hek te openen met een door Norbert
Gerritsen aangeboden sleuteltje. 'Ik voel me bijna in
Munchen bij de Olympische Spelen' aldus de heer Ban-
nink die hoopte dat deze symbolische handeling ook
de harten voor Ratti geopend zouden blijven. Dankzij
een grote gemeenschapszin is hier een fraai sportkom-
plex tot stand gekomen.
Wilco Gerritsen bood daarna de sleutel aan van de
kleedkamers die door wethouder Gerritsen met een
krachtige draai werden geopend. De vele aanwezigen
bezichtigden daarna de gebouwen en aanplantingen.
De A en B pups van Ratti speelden daarna een eerste
wedstrijd die met 1-1 goed werd geleid door Huub
Baakman. Arbiter Horstink leidde daarna een wedstrijd
tussen A en B junioren.

Vee/ waardering

In zaal Schoenaker kon men daarna het bestuur feli-
citeren. Voorzitter Lichtenberg memoreerde in het kort
hoe de akkomodatie tot stand was gekomen. Dankzij
financiële medewerking der gemeente wist men de plan-
nen uit te voeren waarvoor spreker nogmaals zijn
grootste waardering voor uitsprak. Hij dankte ook het
kerkbestuur en de fam. Schoenaker voor het afstaan
van de grond voor dit komplex. Grondwerkzaamheden
werden verricht door de fa Hissink en Prinsen terwijl
de beplanting werd verzorgd door de fa Gelinck-Grut-
ters uit Groenlo.

K/eed/ofca/en

De heer Lichtenberg had de grootste waardering voor
de leden, die in hun vrije tijd de nieuwe kleedgelegen-
heden bouwden, in een vriendschappelijke sfeer zonder
meningsverschillen. Hij betrok in zijn dankwoord spe-
ciaal de fa Rondeel die medewerking verleende bij de
materiaal aanvoer. Aan allen die op enigerlei wijze hun

medewerking hadden verleend bracht hij namens het
bestuur oprechte en welgemeende dank uit. Met de wen
dat de nieuwe akkomodatie geheel aan de doelstelling
zou beantwoorden, een lang leven beschoren zou mogen
zijn en dat velen hiervan getuige zouden zijn, bracht
hij tot slot een heildronk uit.

Buitengewoon goede investering
Loco-burgemeester BanninJ^tfeliciteerde namens B&W
de sv Ratti van harte. 'In k^PI tijd heeft de Kranenburg
dat we eigenlijk een buurtdorp noemen, een ander aan-
zien gekregen. Hopenlijk wordt de Eikenlaan nog eens
doorgetrokken. Toen ik voor enkele jaren zelf nog als
leider met de zaterdagteams meeging, kon ik niet ver-
moeden, welk een gezond^fceemeenschapszin er hier
heerst! Spreker had grote Waardering voor de kracht
en energie van de voorzitter Lichtenberg die bij B&W
een aardig duitje wist los te kloppen. De bijdrage van
f 15.000,- uit de gemeentekas is een goede investering
gebleken. Ik zou willen dat alle Vordense verenigingen
zich zouden spiegelen aan hetgeen Ratti hier tot stand
heeft gebracht. Met de wens dat de spontaniteit en
gemeenschapszin van Ratti en de gehele Kranenburg
zou mogen blijven en men veel profijt van de nieuwe
akkomodatie zou mogen hebben, bood hij namens B&W
een enveloppe met inhoud aan.

Wethouder van Sportzaken de heer Gerritsen noemde
het resultaat van de doe-het-zelf arbeid een prachtige
zaak. 'Ik durf zelfs te zeggen dat hier een prof-elftal
aan het werk is geweest'. U hebt hierdoor de kans ver-
worven tot de verdere uitbouw van uw vereniging. Als
oud lid van Ratti heb ik direkt na de oorlog de aller-
eerste trap en oefenwedstrijden meegespeeld in het Wei-
land van Waarle. Uw vereniging heeft door deze pres-
tatie van zelfwerkzaamheid onze grote waardering ver-
worven. Het is uw voorzitter die als raadslid als eerste
onder u in de komende raadsvoorstellen zal kunnen zien,
hoe wij dit werk naar waarde beoordelen. Ik wens uw
vereniging een sportief en gezond leven in lengte van
jaren, tot heil van de gehele gemeenschap in Vorden.

Namens de GVB
De heer Gerrit Jans uit Twello sprak namens de KNVB
Hij was aanwezig in gezelschap van de heren Laar en
Jansen uit Zutphen. Spreker wees er op, dat de bete-
kenis van de sport pas de laatste jaren goed is door-
gedrongen tot overheid en scholen. In de afgelopen kom-
petitie konden talloze wedstrijden niet worden gespeeld
omdat kleedkamers en velden niet voldeden aan de ge-
stelde eisen. Hij feliciteerde Ratti en overhandigde een
enveloppe met inhoud.
Namens de NKV sprak de heer Steenbreker die de
vastberadenheid van Ratti prees.
's Middags werd er een wedstrijd gespeeld tussen oud-
leden en veteranen die eindigde in een gelijkspel 4-4.
's Avonds was er een gezellige dansavond in zaal
Schoenaker voor leden, oud-leden en genodigden onder
leiding van de Woodpeckers.

Touwtrekken
Kampioenstitels voor Vorden, Heure
en Eibergen bij slottournooi!
De kompetitie der 640 kg klasse zit er weer op. Door
de touwtrekvereniging Jong Gelre te Eibergen werd bij
de Mallemse Molen het laatste tournooi gehouden, waar-
bij de kampioenen bekend werden.

De mannen van Bekveld uit Hengelo boden de Vorden
ploeg bloemen aan voor hun kampioenschap in de A
klasse. De Vorden ploeg zal deelnemen aan de kam-
pioenschappen van Europa welke in Wales worden ge-
houden.

Heure trok zich in de beslissende wedstrijd tegen Bath-
men naar de zege in de B klasse. Oosterwijk werd 3e.

Met ere won Jong Gelre de titel in de 640 C klasse,
hetgeen na haar debuut, een fraaie prestatie genoemd
mag worden! Vorden werd 2e, Houvast 3e.
De arbiters Te Vaanholt, Brocker en Ruesink deden
het zeer goed.

De eindstanden in de diverse klassen luidt:
640 A: l en kampioen Vorden met 136 punten; 2 Bek-
veld 120, 3 Zieuwent met 107, 4 Noordijk met 61, 5 Hol-
ten met 59, 6 Enter met 29 en 7 Achilles met 11 punten
640 B: .1 Heure met 142 punten (kampioen), 2 Bathmen
met 142, 3 Oosterwijk met 93, 4 DVO met 82, 5 Buurse
met 57, 6 Velswijk met 22 en 7 Bizons met 11 punten.
640 C: l Eibergen (kampioen) met 131 punten, 2 Vor-
den met 107, 3 Houvast met 62, 4 Bathmen met 47 en
5 Enter met 20 punten.

In de andere klassen is het laatste tournooi op zondag
3 september te Buurse (Haaksbergen).

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds J. C. Krajenbrink

10.00 uur de eerw. heer Giethoorn, Arnhem, Jeugddienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
9.30 uur Ds J. B. Kuhlemeier

19.00 uur Ds H. van Minnen uit Eibergen

R.K. KERK DORP
zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 10.00 uur; door de
week: woensdags 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; woens-
dag om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 tot zondagavond 23.00 uur
dokter Van Tongeren, telefoon (05752) 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelrjk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij uw eigen hulsarts van 9.00 tot 9.15 uur

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

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de week daarna van 19.00 uur tot 's morgens 7.00 uur
Harmsma, telefoon 1277

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

MAATSCHAPPELIJK WERK.
Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1862
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9-10 uur
Spreekuur: donderdags van 9-10 uur konslstoriekamer
Geref. kerk Vorden, telefoon 05752-2129
Donderdags van 19.00-20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

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

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 nr (05752)
1541; ook buiten kantooruren. BrJ geen gehoor kan het
politieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Erjer-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE
STAND

Gehuwd: H. Smeenk en M. E. Besselink;
R. Groot Nuelend en T. Brummelman



SUPERMARKT
PRESENTEERT

*

Kwaliteit
Service

Lage prijzen

Uit de slagerij
HAMBURGERS

RUNDERLAPPEN

3 stuks

500 gram

Heerlijk gekruide RUNDERROLLADE

500 gram

HAMLAPPEN

MALSE RIBLAPPEN

500 gram

500 gram

VARKENSFRICANDEAU van de ham

nu

148

348

448

468

488

488
SNIJWORST

PALINGWORST

HAM

RAUWE HAM

GELDERSE KOOKWORST alleen

150 gram 89

150 gram 89

150 gram 119

100 gram 139

aan stuk 200 gr. nu 99

Groente on vleesreklame geldig tot zaterdag

TWEEDRANK DUURDER?

IN ALBERS SUPERMARKT NU NOG VOOR de OUDE PRIJS

Herschi Vruchten-

limonade

literfles 89

Elke 2e fles

Krat a 24 fles

Classe Royal

BIER normaal 840

nu voor

725

Literfles

LONDON

TONIC

nu voor

89

Muskateller wijn

1,6 liter

van 475 voor

425

3/4 literpot

WORTELTJES

extra fijn

voor slechts

99

Nieuwe oogst

AUGURKEN

3/4 literpot

van 169 voor

149

DIT IS ONGEKEND ! ADEL ROSSA

WIJN COGNAC
MON VRUCHTENWIJN met citroe^never

ORANGE VRUCHTENWIJN met sinas brandewijn

nu per fles geen 395 of 295 maar slechts

VVSMWWWWWWVWWWWWH

VAN SWARZKOPF

JUNIOR HAIRSPRAY ?$Q£%
GROTE SPUITBUS VAN 495 VOOR

Div. smaken

Geurts JAM

van 98

voor

85
mmmmmmmmm

GROOT PAK

VRU

Victoria

PANKYWAFELS

pak a 8 stuks

van 95 voor

79

PATATES

FRITES

heel kilo

van 169 voor

139

FRIKI

HAANTJES

±1100 gram

voor

319

Ovaal blik

HARING IN

TOMATENSAUS

voor

119

Literblik

DOPERWTEN

extra fijn

deze week voor

159

Diverse soorten

busjes a 50 gram

SPECERIJEN

voor maar

69

a 16 STUKS ^^^ ^^^^

CHTENWAFELS XQ

Victoria

CHOCO WAFELS

per pak

van 112 voor

89

Grote zak

HOEST

MELANGE

voor

89

Bakje

a 250 gram

RUM BON EN

van 185 voor

139

Enorme

ONTBIJTKOEK

van 129

voor

105

Heerlijke

SPIJSBROODJES

pak a 5 stuks

voor

89

Groente en Fruit
Donderdag
GEKOOKTE BIETJES y. —

500 gram 4O

Vrijdag

ANDIJVIE |-Q
per kg öïf

Zaterdag

HONINGZOETE DRUIVEN 4>|Q
per kg I4w

FIJNE HANDPEREN QQ
per kg *f O

JAMES GRIEVE QQ
per kg vf ö

SINAASAPPELEN voor hand en pers -1 AO
12 stuks l\fO

FLINKE KOMKOMMER QQ
per stuk Ov

PANKLARE ANDIJVIE - —
500 gram 4O

Boordevol vitaminen 4^A
ROOSVICEE per fles van 194 voor lOv/

Bolletje PANEERMEEL -1 AC
tijdelijk 2 pakjes voor 1UD

Voor op tafel O A
PLASTIK BOTERKUIPJE voor OÖ

Van Nelle Jif*f\
PRISMA KOFFIE van 194 voor lO9

EMPRESS THEEZAKJES - Q

voor 98 Elk 2e pakje 49

Heerlijke KERSENBONBONS -|AA
150 gram 109



Gelukkig en dankbaar zijn
wij met de geboorte van
onze zoon
JEROEN
Bij het H. Doopsel zal hij de
namen ontvangen
Jeroen Johannes Wilhelmus
W. Th. Tljssen
Z. Tijssen-Stokkink
Halle, 25 augustus 1972
Camping 'Kappenbulten'
Halseweg 54
Tijdelijk adres: Wilhelmina-
ziekenhuis, Doetinchem

Voor de vele felicitaties, de
prachtige bloemstukken en
verdere kadoos, die wij
mochten ontvangen voor ons
40-jarig huwelijksfeest, zeg-
gen wij allen onze hartelijke
dank
A. J. Letink
J. A. Lettink-Floryn

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank aan een
ieder die ons 25-jarig
huwelijksfeest tot een on-
vergetelijke dag hebben
gemaakt
G. H. Janssen
J. Janseen-Lebbink
Vorden, Raadhuisstraat 8

Te huur: een gemeubileerde
woning voor een tijdsduur
van ong. l1/^ jaar
Inlichtingen: B. Wiltink
Schoolhuisweg 2, Vorden
Telefoon 6748

Lonneker
Al-Pas overall.

Elastische
mouw geeft
extra bewe-

gingsvrijheid.
Perfect afgewerkt.

i l:n^</"*
IN VOORRAAD BIJ:

Helmink
Zutphenseweg

VORDEN

Te koop een goed onder-
houden wandelwagen hoog
model met bijbehoren
De Bongerd 12, Vorden
Telefoon 1742

Te koop accordeon 80 bas-
sen 'Hohner' met koffer
G. J. Lubbers
't Wiemelink 15, Vorden

Wie wil mij komen
helpen als

HULP IN
DE HUISHOUDING
voor zaterdagmorgen
of vrijdag

Huize Medler-Vorden
Tel. 05752-5763

Te koop kinderwagen en
wandelwagen f 125,- box en
dek f 25,- skelter f 20,-
driewieler f 5,-
Tel. 05752-1843

Zoekgeraakt op plan Boonk
een kindertraktor
Graag terug te bezorgen bij
Nijenhuis
De Steege 5, Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Overhemdenreparatie

Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

Weekend aanbieding!

GEBLOEMDE
SLOPEN

in de kleuren
rood, blauw, paars en aqua
LEUK OM TE ZIEN

voortreffelijk van kwaliteit

Nu 2 stuks ............ f 6.50

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Kleuterdagverblijf

'van Hasselt'
vraagt met spoed een

werkster
voor 3 uur per dag

*
Sollicitanten kunnen zich melden:

maandag t.m. vrijdag van 9.30-15.00
uur, telefoon 05752-1929

van Hasseltpaviljoen
DECANIJEWEG 15 - VORDEN

ENKELE TfPS UIT ONZE

NIEUWE NAJAARSKOLLEKTIE !

Dames pullovers

modieuze modellen en dessins

reeds vanaf f 13,90

Meisjes en
jongens pullovers

nieuwste dessins en kleuren

reeds vanaf f 11,90
kleine stijging per maat

Heren pullovers

modieuze
modellen, dessins en kleuren

ZIE ETALAGE

Ui l i 4: M
RAADHUISSTR.. VORDEN

Ook voor beter slijpen

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Wegens vakantie

gesloten
van 4 tot en met 11 september

HERENKAPSALON

P. Sietsma
Telefoon 1984 Dorpsstraat l

Wapen- en Sporthandel

Martens
steedc doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

CLUBKOUSEN, -SHIRTS EN

SHORTS, VOETBALLEN,

BEENBESCHERMERS, SPORT-

EN VOETBALTASSEN,

HEL ANC A TRAININGSPAKKEN,

ADIDAS SPORTSCHOENEN

VOOR TOPPRESTATIES

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

De grote mode van het na-
jaar in één schoen verenigd.
De dikke plateau-zool met de
hoge hak (die hoger lijkt
dan hij is) geven deze schoen
juist dat pittige karakter,
waarom u hem met plezier
zult dragen. Verkrijgbaar in
de kleurkombinaties bruin
met beige inzet, bruin met
rood of groen of geheel in
zwart Lak.

DAN BELLEN

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof de Steege 41 Vorden telefoon 2039

vooraan in
schoenenmode

Dorpsstraat 4 - Vorden

Te koop gevraagd:
ged. inboedels
antiek, oude munten
zolderopruimingen
enz.

Bericht aan:
„De Panne"
BK 46a, Holten

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.

Maandag 4 september

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

Alle soorten legerkleding o.a.:
Wind jacks (van klein tot de allergrootste maten^^ aller kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, nWfroveralls, jekkers (alle
kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (z. mouwen), tropenschoe-
nen tropenoverhemden, 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,—, melk jassen, leren Jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

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

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

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

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

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

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

Fa W. Veenstra & Zn -
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

NED. M/DD. SPAARBANK

A.G.S. Vorden
GESLOTEN

van l september t.m. 8 september '72

Voor spoedgevallen: Ned. Midd. Bank, Zutphen

CHRYSLER
160 160-G.T. 180

Amerikaanse know-how en Frans Esprit.
Geheel nieuwe manier van autorijden.

Ongeëvenaard wat betreft degelijkheid, comfort,
ruimte en prijs. Zij staan bij ons klaar voor een

onweerstaanbare
proefrit.

128

SIMCA
AUTOBEDRIJF

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 05752-1256

Vrijdag l september op de Vordense markt

zeer speciale
AANBIEDINGEN
in 30 soorten GEBAK EN KOEKEN

40 soorten KOEKJES en 50 soorten

SNOEP. DROP EN SUIKERWAREN

30 soorten CHOCOLATERIE

En verschillende soorten krentebrood, cake enz. enz.
Teveel om op te noemen

SLA UW SLAG !

T. W. BRETHOUWER
Polstraat 45 - AALTEN - Telefoon 05437-3916

Aanbieding!!
4-YLAMS GASKOMFOOR

ATAG
met centrale ontsteking en afdek-
plaat van ƒ 205,—

NU ƒ 169,-

en . . . 5 jaar garantie

„ Loodgietersbedrijf

i Wiltink
Het Hoge 26 - Tel. 1656

Landelijk erkend gasfitter



1962 - 3 september -1972 10 jaar REMMERS supermarkt
fles CASSIS of

PERZIKEN WIJN

van 3.95 nu 2.98

blik SPERZIEBONEN

van 89 nu 69

GRATIS PIPPI

LANGKOUS POP

bij AJAX!

200 gram

HAAGSE LEVERWORST

van 98 voor

500 gram

BELEGEN KAAS

318
2 blik SOEPBALLEN

van 158 voor 'i 38

fles MARTINI

van 6.05 nu 4.95

pak SPECULAAS
v

van 1.09 nu 89

2 zakjes

CITROEN SNOEPJES

van 196 voor 9o

10 rollen SNOEP

van 280 voor 1.7.5

500 gram

MACARONI

69

425 grams blik

stukjes ANANAS

nu 79

pak SPARKOFFIE

van 1.96 nu 1.69

10 pakjes PLEISTERS

van 2.50 voor 1.25

pak butterfly BISCUITS

van 1.03 nu 75

150 gram

GEBRADEN GEHAKT

75
Zaterdag 2 en maandag 4 september krijgen de

kinderen een verrassing bij de boodschappen!!

2 pak John Moir

PUDDING

van 90 nu 69

blik BAMI of NASI

van 1.98 nu 1.78

2 zakken MAKE-UP

WATTEN

van 1.50 nu 98

1 zak

BOTERHAM KORRELS

van 98 voor o9

200 gram

Gek. GELDERSE WORST

99
2 flessen spar SINAS

van 184 voor '138

Bij elke f 10.= boodschappen een zak roomboterkoekjes
mm** voor alle artikelen geldt: ZO LANG DE VOORRAAD STREKT!!

Van I.4D VOOr j^ deze aanbiedingen all*n geldig aan de Zutphenseweg

Inwoners van Vorden

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

Hebt u vragen over het geloof in de Heer Jezus
Christus, luister dan iedere maandagavond van
7-8 uur en iedere vrijdagmiddag van 3-4 uur
naar de

EVANGELISCHE OMROEP

Deze week primo

kaki broeken
alle maten

f 17,50
H.LUTH

Nieuwstad - Vorden

D4NSSCHOOL
HOUTMAN

Tevens aanvang der
lessen

a.s. vrijdag 7.30 uur
ZAAL LUDGERUSGEBOUW, Vierakker

a.s. zaterdag 7 uur
ZAAL SCHOENAKER, Vorden

Of vormt zelf een klubje en kom praten !

Vordense Winkeliers
Vereniging

KONTAKTAVOND

maandag 4 september a.s.

in de Konjjnenbult te Vorden, aanvang 20 uur

nu m

VOORDEL/GE PRIJZEN l

23-26 f27,90

27-28 f30,90

29-31 f33,90

32-36 f36,90

Voorradig in blauw en bruin

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

Wegens vakantie

gesloten
vanaf 2 sept. tot en met 11 sept.

A. J. LETTINK
Smederij - Nieuwstad 16 - Telefoon 1544

Hervormde kerk

JEUGDDIENST
a.s zondag 3 september om 10 uur

Voorganger:
Eerwaarde heer Giethoorn, Arnhem

J/7 komt toch ook?
Er is ook dienst om half negen

Speciale aanbieding

Plastik

Flessemanden
voor 6 flessen 2.95

Arcopal
3-delig nesten schalen ovenvast
van 11.50 voor 3.45

Stofdoekmandjes
slechts 2.98

Koersolman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

HYPOTHEKEN
via de

BONDSSPAARBANK

NUTSSPAARBANK
DORPSSTRAAT 15

Canadian Club Whisky ...... f 17,60

White Horse Whisky ......... f 15,75

D.O.M. Bénédictine ............ f 17,90

Cointreau ........................ f 15,95

Stock vermouth rood en wit f 4,95

Bessengenever .................. f 6,95

Kersenbrandewijn ............ f 6,95

Slijterij-Wijnhandel

Telefoon 1391

GRATIS BEZORGING

Adverteer steeds in Contact!

A.s. zaterdag 2 september
gaan we allen wwr naar het gezellige

Oranjefeest in
deWildenborch
l uur

Vertrek k/nderopfocht
vanaf de school met medewerking van de muziek-
vereniging Sursum Corda naar het kasteel de
Wildenborch

1.30 uur

Aanvang van de groepenspe/en
Vrijdag l en zaterdag 2 sept. 's avonds 7.30 uur
opvoering van het prachtige blijspel

'Een beeld van een man'
wordt gespeeld door Jong Gelre afd. Vorden
m de kapel. Entree f 2,50 schoolkinderen f l,—

BRANDENBARG CITROEN MOET U GEDRONKEN HEBBEN



Donderdag 31 augustus 1972

Tweede blad Contact
34e jaargang no. 22

Fokveedag
Fokveedag in de Wildenborch geslaagd
Bekers voor Dijkman en Bennink

De fokveedag (enigste in Vorden) is een groot sukses
geworden. Het weer was goed evenals de aanvoer van
ruim 70 stuks. De jury (Garritsen uit Steenderen en
Roetredink uit Laren) was van oordeel dat vooral bij
de oudere koeien uitstekende klassen waren en een
beste klassen pinken. Bij het jongvee waren hier en
daar bemerkingen op de uier.

De wisselbeker werd voor de groep melkkoeien (ru-
briek 8) gewonnen door Dijkman, de wisselbeker voor
de pinken (rubriek 9) kwam terecht bij Bennink.

Kampioen 1972 der melkkoeien werd Betsie van de heer
Visschers, reserve kampioen werd Gozien van de heer
Dijkman. Bij de pinken werd kampioen Doortje van
Bennink, reserve kampioen Hanriette van Visschers.
Koe met de beste uier werd Gozien van de heer Dijkman
(rubriek 1). De dieren met een Ie prijs zullen naar
de fokdag te Hengelo G gaan die op 6 september zal
word % gehouden.

Rubriek l Melkkoeien (goede aanhoudende klasse)-
la Betsie van Visschers, Ib Gozien van Dijkman, l c
Geesje van Dijkman en ld Kouisse van Visschers.

Rubriek 2 (Koeien redelijke klasse):
la Anetta van Bennink, Ib Sneeuwwitje van Joh. Wen-
tink, Ie Gonda van Dijkman en ld Betsie 6 v. Oltvort
Rubriek 3 (Koeien regelmatige klasse):
la Netta van Bennink, Ib Mieke van Dijkman, Ie Betsie
8 van Oltvoort, ld Geesje l van Dijkman en Ie Geolien
van de heer Arfman.
Rubriek 4 (Koeien onregelmatige klasse):
la Rozetta van Dijkman, Ib Dini van Bennink, Ie Mar-
jelle van Oltvoort, ld Rebekka van de hr Arfman.
Rubriek 5 (Vaarzen melkgevend, vrij goed):
la Roelie van Oltvoort, Ib Gusta van Arfman
Rubriek 5b (Drachtige pinken, red. klasse):

la Hanriette 5 van de heer Visschers, Ib Linette van
Zweverink en Ie Truus van Zweverink
Rubriek 6 (Pinken behoorlijke klasse):
la Doortje van de heer Bennink, Ib Lieske van Arfman,
Ie Irene van Arfman en ld Dientje van Ruiterkamp.
Rubriek 7 (Pinken beste klasse):
la Annet van de heer Bennink, Ib Leentje van Bennink
Ie Margo 2 van Visschers, ld Betsie van Bennink en
Ie Hanriette 7 van de heer Visschers.
If Jetty van Visschers en Ig Paola van Arfman.
Rubriek 7a (Kalveren):
la Janny van de heer Groot Bramel, Ib Nettie van
Groot Bramel.
Rubriek 8 (Groepen koeien, goede klasse):
la Dijkman, Ib Bennink, Ie Joh. Wentink, ld Oltvoort
Rubriek 9 (Groepen pinken, goede groepen):
la Bennink, Ib Visschers

ffwvwvwwvwvwwvwvww^^

PRINS
CLAUS
46 JAAR
Prins Claus hoopt op woensdag 6
september zijn 46e verjaardag te vie-
ren. Dat de prins zeer aktief is in
ons land behoeft geen betoog. Hij
blijkt ook voor prinses Beatrix een
goede steun. Dat is op te merken
als wij ze gadeslaan tijdens de be-
zoeken die zij afleggen aan de pro-
vincies van Nederland.

Onlangs was de provincie Utrecht
aan de beurt. Zij legden grote belang-
stelling aan de dag voor de regionale
pers, toen zij werden ontvangen door
de direkteuren van het Utrechts
Nieuwsblad.
Tijdens een werklunch werd de funk-
tie besproken die de regionale dag-
bladen tegenwoordig innemen.
Het is duidelijk dat prins Claus zich
helemaal Nederlander is gaan voelen
en zich volkomen voor ons land inzet.
Wij wensen hem temidden van zijn
gezin, waarvan zijn oudste zoon dit
jaar voor het eerst naar de grote
school is gegaan, een bijzonder pret-
tige dag toe.

ililHIilililî ^

Schoolnieuws
Het totaal der ingelegde spaargelden bij de Coop. Raif-
feisenbank Vorden is de 30 miljoen gepasseerd! Ter
gelegenheid van het bereiken van deze mijlpaal is aan
de schooljeugd van de scholen die deelnemen aan het
schoolsparen een attentie aangeboden.

De ontwikkeling van de spaargelden bij de bank geeft
het volgV2de beeld te zien: 1961-10 miljoen, 1965-15,
1968-20, 1970-25 en in 1972 30 miljoen.

Ongeval
Op de Almenseweg raakte KI. I. uit Vragender met
zijn wagen uit de bocht. De auto werd totaal vernield,
e% passagier C. uit Steenderen werd naar een zieken-
huis te Zutphen overgebracht. De bestuurder werd licht
gewond.

In de gevaarlijke S-bocht bij de Wientjesvoort reed een
VW tegen een tegemoetkomende wagen van A. uit
Hoogeveen. Beide wagens werden vernield; mej. H.
uit Neede werd naar een ziekenhuis vervoerd.

Voor de a.s. zaterdag te houden Olym
piade te Vorden worden nog enkele lei-
ders en leidsters gevraagd. Opgave op
vrijdag in de kantine gem. Sportterrein

Waterpolo
Vordense aspiranten winnaar tournooi

Zaterdag werd in De Dennen een polotournooi gehou-
den tussen ploegen van AZC Apeldoorn, De Vest uit
Naarden % Vorden.
Bij de jongens won Vorden met 4-0 van AZC en met
4-1 van De Vest; AZC won met 2-1 van De Vest, zodat
de eindstand was l Vorden, 2 AZC en 3 De Vest.
Bij de meisjes speelden AZC en De Vest gelijk 2-2,
Vorden-De Vest 0-0, AZC-Vorden 4-3, zodat hier de
eindstand werd: l AZC, 2 De Vest en 3 Vorden.
In de pauze speelde een gekombineerd Vorden team
tegen De Vest welke laatste won met 5-2.
Zaterdagmorgen kon men weer zwemmen voor een
diploma in De Dennen. Aan de beurt waren de A en B
kandidaten. Het examen werd afgenomen door de heer
van de Weerd uit Eerbeek. Zowel de 44 A als 43 B
kandidaten slaagden.

Wij bieden u
Jonge gebruikte auto's

Auto's met weinig kilometers
met 3 maand garantie

Inruil- en financierings-
mogelijkheden

Grote keuzemogelijkheid

Prima geoutilleerde garage

Spuiterij en uitdeukerij

BEZOEK ONZE GROTE SHOW-

ROOM AAN DE BARCHEMSE-

WEG E 11 EENS!

Simca- en Chrysler dealer

Derking - Automobielbedrijven
RUURLO
TELEFOON SHOWROOM 05735-1233 TELEFOON GARAGE 05735-1618

Voor de vele blijken van belangstelling alsmede
de bloemen en geschenken ontvangen ter gele-
genheid van ons 10-jarig zakenjubileum, willen
wij u onze hartelijke dank betuigen.
Wij menen te mogen stellen, dat deze dag is uit-
gegroeid tot een voor ons onvergetelijke dag.

NEDAC N.V.
Direktie J. H. de Jong
M. de Jong-Nijhof

Vorden, september 1972

Voetbal
'Lammers-wisselbeker' blijft in Yorden

Ondanks het feit dat Vorden 2 klassen lager speelt
dan Loenermark lukte het Vorden toch om met 4-3
te winnen!
Reeds na 10 minuten had Vorden sukses toen Bienlanski
van dichtbij kon scoren. Hengeveld maakte er met een
afstandsschot 2-0 van en zelfs werd het 3-0 door de
goed spelende Bielanski.

Via de midvoor scoorde Loenermark tegen 3-1.
In de 2e helft kwam de spanning terug toen de rechts-
buiten fraai scoorde 3-2. Weer was het Hengeveld die
4-2 liet aantekenen. Even voor tijd werd het 4-3.
Vorden 2 speelde gelijk tegen Loenermark 2 met 0-0,
Vorden 3 versloeg Be Quick 3 met 3-1 en Vorden 5
verloor met 5-3 van Be Quick 4.

Vorden afd. zaterdag won met 5-2

A!s laatste voorbereiding voor de nieuwe kompetitie
speelde Vorden (afd. Vorden) tegen SSS 4 uit EibergV-j
In de 15 minuut bracht Wentink de stand op 1-0; een
panalty bepaalde de stand op 2-0. SSS liet het er niet
bij zitten en kwam terug tot 2-1 waarna Wentink
opnieuw scoorde 3-1.
SSS sccorde direkt na rust 3-2 doch van Eist en weer
Wentink bepaalden de eindstand op 5-2.
Vorden 2 speelde gelijk tegen SSS 5 met 2-2, Vorden
3 eveneens met 2-2 tegen Almen 4.

Damrubriek
In het suikerdamtournooi Iflflfi speelde de Surinamer
Kemp tegen de jonge Rus M^panski. De manier waar-
op Kemp zijn tegenstander versloeg, bewijst zijn koel-
bloedigheid in kritieke situaties.
De stand in cijfers was: Zwart (Metsjanski 8 schijven
op 13, 16, 17, 19, 21, 23, 24 en 29
Wit (Kemp) 8 schijven op 2J*|6, 27, 28, 32, 37, 38, 40.
Het verloop was als volgt: ^^
Kemp (wit): 46. 27-22, 21-27, 47. 32x12, 23x41, 48.
12-7, 41-47, 49. 22-18! 13x22? (49 . . . , 47x33, 50.
18x9, 36-21! enz.=r) 50.
7-2, 47x33, 51. 40-34, 29x40, 52.
25-20, 24x15, 53. 2x6! en wint.

De oplossing van ons vorige probleem was:
Wit 3 schijven op 12, 33 en 49;
Zwart l schijf op 27.

Wit 12-8, 8-3, 3-26, 26-37, 33-28, 49-43, 43-38
Zwart 27-31, 31-37, 37-41, 41x32, 32x33, 23-28 en zwart
kan opgeven. Goede oplossingen ontvangen van:
Grotenhuis ten Harkel, J. Masselink en G. Wassink.

Ons nieuwe probleem op diagram:

zwart

Stand in cijfers:
Zwart 17 19 21 22 27 28 29 33 en 35;
Wit 16 25 30 37 39 42 43 44 en 48
Wit speelt en wint

GEMEENTE VORDEN
In verband met de buitenwerkingstelling van de
woonruimtewet 1947 per 1-9-1972 zal van ge-
meentewege in het vervolg geen zitting voor
woningzoekenden meer worden gehouden.
Over de verdeling van woonruimte, eigendom van
de Woningbouwvereniging 'Thuis Best' zullen van
die zijnde nadere mededelingen volgen.

Vorden, 30 augustus 1972

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de burgemeester,
Van Arkel

de sekretaris,
J. Drflfhout

wel koe
De WELKOOP-winke/ is een speciale
zaak met een gevarieerd
assortiment kwaliteitsartikelen l

U vindt er niet alleen een goed stuk
gereedschap voor uw bedrijf en voor
de hobbyist, maar ook de accessoires
voor uw auto, vrijwel alles voor uw
tuin en bijna alles voor uw
huisdieren

WELKOOP voor een GOED en

VOORDEL/G PftODUKT /

V.L.C.

De Graafschap
afdeling Welkoop-landbouwwinkel
Hengelo G - Linde - Ruurlo - Vorden

Inbraak
Tijd Va s afwezigheid van de bewoners tijdens een week-
end werd in Vorden in een 2-tal woningen ingebroken.
Er werd slechts weinig ontvreemd.

VOOR

De moderne
methode:

trek maar aan het
touwtje en de
luchtververser
doet de rest.

TOILET
LUCHTVER-
VERSER

Spuitbus
1,75

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124) P

MARTENS
Zutphenseweg - Vorden
Wapen, en sporthandel

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

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo Q
Telefoon 1317

SU PER BENZIN E
63,8 et per liter

KEUNE
NJJverheidsweg 4
Vorden

Per l september is
dr VAN TONGEREN
terug van vakantie

Dr de Vries zal op l okt.
de praktijk neerleggen, wel-
ke dan wordt voortgezet
door dr van Tongeren
Tot dat tijdstip zal de prak-
tijk gezamenlijk worden
uitgeoefend

Te koop: prima
eetaardappelen bij
H. Walgemoet, Branden,
borchsew. 10, tel. 6646

Vermist:
damessportfiets merk Peu-
geot, zaterdagavond tussen
11.50 en 12.00 uur bij de
Jeugdsoos. Inlichtingen:
van Hamond
Overweg 3, telefoon 1755

Te koop:
5 a 10 jonge hennen
3 maand oud
H. Horstman
Reeoordweg l, Vorden

Zie onze enorme voorraad

KAMERBREED
TAPIJT

reeds vanaf

vakkundig en gratis gelegd.

HEYINK
„ De Spannevogel"

HENGELO GLD. - RUURLOSEWEG 2 - TEL. 1484



"CONCORDIA"
Hengelo (GW)

3 september

orkest

DE FLAMINGO'S
3 bars vol sfeer
en gezelligheid

BM«yyWiMMHyWBHimMBŷ ^
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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 komen over aardgasverwarming?
Natuurlijk bij:

N.V. "GAMOG"

Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35 - Zutphen - Telefoon 05750-2441 Afdeling voorlichting

Weekend
TAPI JT-aanbieding!
KAMERBREED TAPIJT (per meferJ

van f 114,- voor f 98,—
van f 114,- voor f 99,75
van f 129,— voor f 119,—
van f 109,— voor f98,—

^ ZOJUIST ONTVANGEN:

KAMERBREED NYLONTAPIJT
vanaf f 75,— en f 89,—
per strekkende meter

Op al ons TAPIJT geven wij 5 jaar slijtgarantie !
Het tapijt wordt vakkundig zonder kosten door ons gelegd !

ZIE ONZE TAPIJTHAL!
UW WONINGINRICHTER :

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIY1INK
RDEN ZUTPHENSEWEG :L05752-1514

Onderlinge Brandwaar-
borg Maatschappij
„Ruurlo en Omstreken"

KERKPLEIN 10 - TELEFOON 1212 b.g.g. 1955

BRAND-, LEVENS-, YARIAYERZEKERING

BEHARTIGING VAN AL UW

VERZEKERINGEN

Autoverzekering nodig?
Betaal niet meer dan nodig is l
VOORBEELD:

Nieuwprijs auto tussen f 7001,— en f 9000,—

Bruto-premie
Korting na 2 Jaar schadevrij

Partikulier gebruik tot 20.000 km per jaar
W.A. All-Risks
f 144,— f 516 —
f 36,— f 129,—

Netto-premie
Groene kaart

Per jaar

f 108,—
f 5,—

f 113,—

f 387,—
f 5,—

392,—

Condities: W.A.-dekking: f 1.000.000,—
Eigen risico: W.A.:nihil

kasko: f 150,— (ook in buitenland)

Gratis ongevallen-inzittendenverzekering

Onderlinge Brandwaarborg
maatschappij 'Vorden'
Kantoor: Almenseweg 27 te Vorden - Telefoon 05752-1597
Sekretartaat: B. Harmsen - D 97 - Hengelo Gld - Telefoon 05753-1208

V

Gevraagd:

FLINKE MEDEWERKERS

door

HJ.Ruiterkamp
EN ZN

TIMMER EN AANNEMERSBEDRIJF

Lindeseweg 22-24 . Vorden - Telefoon 05752-6631

Te koop

HENGELO GL1). Vordruwwog (Centrum)

WONING

direkt vrij te aanvaarden

2 kamers, serre, keuken, bijkeuken, douche, 4

slaapkamers en bijgebouw 15x18 m2

2000 m- terrein voor vele doeleinden geschikt

INLICHTINGEN:

Makelaar J. VAN BEEK
Zelhem - Telefoon 08342-1647

Vrijdag 8 en zaterdag 9 sept. a.s.

zijn zowel de

doe-hef-ze/f winkel
alsmede
de werkplaats

DE GEHELE DAG GESLOTEN

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 05752-1486

DE PEUTERSPEELZAAL
TE HENGELO GLD

vraagt per half oktober

een leidster
die ervaring heeft als kleuterleidster-
of gezinsverzorgster

voor 4 MORGENS per week

Uitvoerige sollicitaties voor 10 september a.s.
te richten aan het
sekretariaat - Synagogestraat 2 Hengelo (ild

Olympia
aanbieding
TELEVISIE KLEUR
modern kleurentoestel,
56 cm beeld, met inruil

vanaf f 1595,

De nieuwste grootbeeld

Philips en Erres
klrurentelevisie's met voor u aan-
trekkelijke imuil mogelijkheid,
l' kunt zo bij ons zien, horen
en inlichtingen vragen

TELEVISIE ZWART-WIT
Schaub Lorenz
H1 c-,m beeld toestel met elektronische
kanalenkiezer f 778,-

Olympia prijs f 578,-

Indesit televisie
eenvoudige bediening 61 cm beeld

Olympia prijs f 499,-

Stereo radio meubel
met ingebouwde stereo platenspeler
Ruimte voor bandrekorder
In notenhout uitvoering

Olympia prijs f 575,-

VOOR BEELD EN GELUID

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

FRUIT fS GEZOND .'

JAMES GRIEVE
HEERLIJKE
HAND- EN MOESAPPEL

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

Fruif f ee/f bedrijf

MEDLER

Natuurlijk Is hef moden/euws
weer heel anders/

Dat is gewoon maar beter

te bekijken
dan uit te leggen

Kom daarom nu gauw eens kijken bij

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden


