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Ledenvergadering
Onder voorzitterschap van de heer W. Norde werd in
zaal Eykelkamp de eerste algemene ledenvergadering
gehouden van VLC De Graafschap te Ruurlo.
De agenda werd vlot afgewerkt en diende ter afronding
van de reeds gehouden plaatselijke ledenvergaderingen
van de aangesloten verenigingen Hengelo, Linde, Ruur-
lo en Vorden.
De financiële resultaten van dit eerste boekjaar kunnen
zeer gunstig genoemd worden nl. een overschot van
ƒ 887.000,-- terwijl een ruime afschruiving heeft plaats
gehad en tevens een reserve gevormd kon worden van
ƒ 149.000,—. De totale omzet bedroeg ƒ 76.634.000 kg.
Op ledenrekening wordt een bijschrijving gedaan van

3 procent op mengvoeders en l procent op overige voe-
ders, kunstmest, zaaizaad en pootgoed, ruwvoeders en
diverse artikelen.
Door de direktie werd mededeling gedaan over de gang
van zaken over het nu lopende boekjaar, de voorlopige
cijfers rechtvaardigen de verwachting dat ook dit boek-
jaar weer gunstig zal uitvallen. Er is een flinke omzet-
stijging te konstateren, terwijl de kosten in relatieve
zin heel goed in de hand gehouden konden worden.

Bestuur en direktie wezen de leden er op dat de aan-
passingen die binnen de nieuwe samenwerkingsvorm
hebben plaats gehad, reeds goede vruchten hebben af-
geworpen. Gestreefd wordt een zodanig beleid te voeren
dat De Graafschap ook voor de toekomst als een on-
misbare schakel in de bedrijfsvoering van de boer kan
blijven fungeren.

A.s. vrijdag 12 mei viert het echtpaar Voskamp-Wesse-
link hun 50-jarig huwelijksfeest. De heer Voskamp
viert vandaag (9 mei) zijn 87e verjaardag, hij maakt

nog dagelijks een wandelingetje en doet het verder
rustig aan. Mevrouw Voskamp is 80 jaar en nog zeer
kras, zij doet nog dage l i jk fcar huishoudwerk.

Verbouwde
Jeugdsoos
In het bijzijn van diverse genodigden o.a. gmeenteraads-
leden, vertegenwoordigers van diverse instanties hier
ter plaatse, waaronder VVV, jeugdraden en de heer
Stuyvenberg (Salco) werd dezer dagen de Jeugdsoos
Vjoe heropend.
Namens de Stichting Jeugdsiciëteit Vorden werden de
aanwezigen welkom geheten door voorzitter K. F. Mee-
nink. Na een informele aanlooptijd van 6 maanden heeft
het bestuur besloten de Jeugdsoos intern te reorganise-
ren. In het najaar 1964 werd het plan geopperd om een
Jeugdsoos in Vorden te stichten. Na ongeveer twee jaar
pionieren belandde men uiteindelijk in het Jeugdcen-
trum. In december 1970 werd de stichtingsvorm aan-
genomen en sindsdien worden onze belangen naar bui-
ten door de SALCO vertegenwoordigd, aldus de heer
Meenink.

De konsekwentie is echter dat de gastvrijheid die we
in het Jeugdcentrum hebben gevonden wel rijkelijk fi-
nancieel beloond moet worden. Een huurbedrag die ons
voortdurend zorgen baart en die haar stempel drukt
op de aktiviteiten en de beleidsvorming van het be-
stuur. Ondanks de hieruit voortvloeiende intoming van
aktiviteiten heeft het bestuur in de afgelopen maanden
gepoogd haar aktiviteiten, welke beantwoorden aan de
doelstellingen van de Jeugdsociëteit, na te streven
en waarin zij volledig is geslaagd.
Wij denken hier bv. aan de disco-show in oktober, de
eerste in het centrum van het dorp sinds jaar en dag.
De bloemschikkursus in december werd druk bezocht.
Verder de slapsticks in diezelfde maand, het optreden
van de Amerikaanse eerste buitenlandse popgroep in
Vorden, de twee druk bezette filmavonden waarvan een
diskussie-avond over het thema drugs o.l .v. dr. de Vries
uit Zutphen. U zet, aldus ging de heer Meenink verder,
dat de Jeugdsoos een sociaal kulturele gemeenschaps-
funktie wil vervullen voor de gehele Vordense gemeen-
schap zowel jong als oud.
De toekomstvisie van de maatschappijfunktie die wij
willen gaan vervullen is niet alleen het jongerenwerk
dat op het moment gerealiseerd word, maar ook voor
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de jongere jeugd. Wij denken heirbij aan kindercreches,
de ontwikkeling van de kreativiteit in de toenemende
ontwikkeling van de automatisering van onze maat-
schappij waardoor er tijd en ruimte ontstaat waarin de
mens zichzelf zal moeten rekreeëren en de vorming van
de persoonlijkheid van het individu d.m.v. diskussie en
participatie van bepaalde maatschappelijke problemen,
aldus de heer Meenink.
Hierna was het woord aan de voorzitter van het Jeugd-
centrum, de heer J. F. Geerken, die het bestuur van de
Jeugdsoos prees voor hetgeen zij de afgelopen maan-
den tot stand heeft gebracht. Tevens wees hij op de
tegenslagen waarmee men te kampen had gehad en de
kritiek op de Jeugdsoos, die echter voor zover zij op-
bouwende kritiek betrof, werd geaksepteerd.
Na zijn toespraak opende de heer Geerken de verbouw-
de Jeugdsoos officieel door de herkenningsmelodie van
de Jeugdsoos Vjoe te draaien.
De volgende spreker was de heer Stuyvenberg (kon-
sulent SALCO) welke de aanwezigen iets vertelde over
hetgeen een Jeugdsoos voor de samenleving doet en
waarbij hij met klem wees op de noodzakelijkheid van
een beter en geoutilleerder ruimte voor deze soos. Dit
om de aktiviteiten die de Jeugdsoos wil ontplooien beter
tot zijn recht te laten komen. Ook de heer Stuyvenberg
prees het bestuur voor de inzet waarmee deze haar
taak vervult. Opmerkelijk was dat bij de opening veel
oudere mensen een kijkje kwamen nemen.

Jeugdtournooi

Dash geslaagd l
De volleybalvereniging DASH is een van de sportver-
enigingen in Vorden die op het ogenblik een grote ak-
tiviteit aan de dag legt. Naast de fraaie prestaties die
de zeventallen in de Nevobo-kompetitie behalen blijft
er nog tijd over om een groot nationaal jeugdtoernooi
te organiseren.
Dit evenement had voor de tweede maal in suksessie
zaterdagmiddag plaats op het terrein achter het gym-
nastieklokaal. Dat het in alle opzichten een geslaagde
middag werd, dankte men in grote mate aan de fraaie
weersomstandigheden en de goed voorbereide organi-
satie van het toernooi voor meisjes- en jongensjunioren
en aspiranten. De sektie jeugdzaken van DASH had
de leiding van deze middag. Mede dankzij een sche-
matisch overzicht dat werd bijgehouden kon iedereen
de stand van zaken noteren waardoor geen stagnatie
ontstond.
Het toernooi werd geopend door de wethouder van
snortzaken de heer J. Gerritsen, die zijn waardering:
uitsorak voor DASH dat zich zo aktief met de jeugd
bezig houdt en steeds opnieuw „leven in de brouwerij"
brengt De wethouder verrichtte hierna de opening door
een eerste serve bij de wedstrijd Tornado—Arma, wat
meteen een winstpunt opleverde.
Van 2 tot 6 uur waren de zeven uitgezette velden door-

lopend bezet met liefst 29 deelnemende zestallen uit
Eefde, Groenlo, Velp, Brummen, Zutphen, Laren, Ruur-
lo, Arnhem, Harfsen en andere plaatsen. In iedere poule
werden twee sets gespeeld, in de finale werd „the best
of three" aangehouden.
DASH-voorzitter H. v. d. Sligte reikte met een toe-
passelijk woord de prijzen uit. Hij dankte wethouder
Gerritsen (die met zijn echtgenote nog enige uren de
wedstrijd volgde) voor zijn belangstelling, de meer dan
25 arbiters voor hun medewerking, de sektie jeugdza-
ken voor hun keurige organisatie, de dames die assi-
steerden bij de verkoop, de deelnemende teams en alle
medewerkers aan deze geslaagde middag.
De eerste prijswinnaars ontvingen een herinnerings-
beker, de tweede prijswinnaars een lauwertak.

Ongeval
Op de onbewaakte overweg in de Leuke is zaterdag ren
ernstig ongeluk gebeurd. De 43-jarige C.I.B. uit Zut-
phen reed met zijn bromfiets tegen een trein. B. had
achterop de brommer het 9-jarig zoontje M.G. van de
familie R. uit de Leuke en wilde de jongen naar huis
brengen. Dokter Sterringa verleende eerste hulp waar-
na B. ernstig gewond en M.G. met een beenfraktuur
naar het ziekenhuis in Zutphen werden vervoerd. De
trein liep tien minuten vertraging op.
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Raadsagtnda
Op dinsdag 16 mei om 19.30 uur openbare raadsverga-
dering waar aan de orde is:

1. Opening.
2. Vaststelling notulen ^^are raadsvergaderingen

van 28 maart 1972 en^H april 1972.
3. Ingekomen stukken.
4. Eervol ontslag ambtenaar van de burgerlijke stand

G. Potman.
5. Opheffing betrekking gemeenet-veearts.
6. Beschikbaarstelling extra krediet t.b.v. de n . l .

school dorp voor het aanschaffen van diverse hulp-
middelen.

7. Gemeentelijke garantie hypothecaire geldlening
t.b.v. woningbouw.

8. Verkoop bouwterrein aan de Horsterkamp aan de
heer J. M. Uiterweerd.

9. Verkoop achterterrein aan de Van Vollenhovenlaan
aan mej. J. C. Greebe.

10. Verkoop achterterrein aan de Van Vollenhovenlaan
aan de de heer N. Vriend.

11. Verkoop achterterrein aan de Van Vollenhovenlaan
aan de heer J. Brinkman.

12. Verkoop strook grond aan de Van Vollenhovenlaan
aan de heer B. J. Netto.

13. Verkoop grond op het industrieterrein aan Jansen's
Metaalwaren.

14. Uitgifte in erfpacht van een perceel grond op het
industrieterrein aan de BV Machinefabriek G. ten
Have te Vorden.

15. Beschikbaar stellen van een krediet voor het t r o f -
fen van verkeersmaatregelen in het buitengebied.

16. Beschikbaar stellen van een krediet voor het ver-
beteren van een gedeelte van de Mispelkampdijk.

17. Vaststelling nieuwe verordening op de heffing en
invordering van reinigingsrechten.

18. Vaststelling nieuwe baatbelasting-verordennig
(WX) weg het Stapelbroek.

19. Vaststelling baatbelasting-verordening ( W XI)
verlengde van de Eikenlaan.

20. Beschikbaar stellen van een krediet voor aanleg
noodbestrating op de Banenkamp, alsmede trottoir
on parkeerhaven langs de Eikenlaan.

21. Subsidie personeelsvereniging.
22. Wijziging gemeenschappelijke regeling regionale

woonwagencentra in oostelijk Gelderland.
23. Voorbereidingsbesluit herziening bestemmingsplan

„Buitengebied 1970".
24. Verkoop bouwterrein aan de Willem Alexanderlaan

aan de fa gebr. Weustenenk te Hengelo G.
25. Begrotingswijzigingen.
26. Rondvraag.
27. Sluiting.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

I \TKKKERKKLI.JKI': GEMEENSCHAPSAVOND
De Raad van Kerken belegt een interkerkelijke gemecn-
schapsavond op dinsdag 9 mei om 20.00 uur in de grote
zaal van het Jeugdcentrum aan de Insulindelaan.
Het is de bedoeling dat vanuit zendings-missie kom-
missies een komité wordt gevormd dat de aktie „Kom
over de brug" (december 1972) plaatselijk organiseert.

Frankering bfl abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

Hemelvaartsdag 11 mei: 30.00 uur ds. J. C. Krajen-

brink interkerkelijke dienst in de Gereformeerde kerk
Zondag 14 mei 8.30 uur ds. J. H. Jansen
10.00 uur ds. J. H. Jansen (H. Doop)

HERVORMDE KAPEL WILDENBORCH

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink, kamperende jeugd-
groep uit Vaassen m*kt-de-dien»t-mee. Koffie na deze
dlenat.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

Hemevlaartsdag 11 mei: 10.00 uur gezamenlijke dienst
met de Hervormde gemeente in de Gereformeerde kerk
voorganger is ds. J. C. Krajenbrink
Zondag 14 mei 10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeicr
19.00 uur ds. N. Schelhaas te Lochtem

R.K. KERK DORP

zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 10.00 uur

hoogmis

R.K. KERK KRANENBURG

zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis; in de week elke dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

uitsluitend te Informeren aan het wtfkgeböuw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00
uur en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot
's morgens 7.00 uur A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

DIENSTREGELING APOTHEEK

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

MAATSCHAPPELIJK WERK

Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1662
Telefonisch bereikbaar alle werkdag-en van 9-10 uur

Spreekuur: donderdags van 9-10 uur konsistorlekamer
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: mej. H. M. Lenselink
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. B# geen gehoor kan het
politieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Etjer-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

Zilveren

Op de. nationale maatkledingshow te A m s t e n l ; u n be-
h a a l d e do f i rma Aartscn uit Vorden de s^roto z i l ve r en

wisselbeker voor het landelijk kampioenschap heren-
maatkleding met haar voorgedragen kolbertkostuum
en herenrokkostuum.

In de afdeling landelijke jeugdshow behaalde de jeug-
dige medewerker Bert den Haan een eervolle derde
prijs met zijn voorgedragen kostuums.



SUPERMARKT
PRESENTEERT

GROOT PAK

weekend biscuits
DEZE WEEK VOOR

Uit de slagerij

GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks 148
FIJNE VERSE WORST

OF SAUCIJZEN 500 gram 268
RU N DERSTOOFLAPPEN

500 gram 348
MALSE RIBLAPPEN

500 gram 468
OSSESTAART

500 gram 188
150 gram PALINGWORST

150 gram SN l J WORST

100 gram LEVER

250 gram AMSTERDAMSE LEVERWORST

89

89

89

89

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

BAKJE WITTE OF BRUINE

IJSCUPS
NU VOOR

Herschi VRUCH-

TENLIMONADE

literfles 89

elke 2e fles

49

Raak

CASSIS

literfles van

138 voor

Grote fles

APPELSAP

69

elke 2e fles

Doos a 12 euro-

flessen

Classe Royal BIER

van 696 voor

625

Onze bekende

TANNER

SHERRY 395

bij 3 flessen voor

999

Div. soorten

AROSA WIJNEN

met brandewijn

per fles

275

VOOR MOEDERDAG

Doos kersenbenbons
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT VOOR MAAR

BIJ UW AARDBEIEN HOORT _ _

A WM m±

Smarius eierbeschuit bBM

Veluco

APPELMOES

literblik 79

elk 2e blik

49

FRIKI

2 ROLLEN VOOR MAAR

P.C.D.

PINDAKAAS

jampot

van 125 voor

105

P.C.D. Roodmerk

KOFFIE

500 gram

van 389 voor

349

Kuipjes Sun

MAR-

GARINE

2 voor

79

^ mm W^mf^mfM9^

Grote zak vol

BANANEN-

SCHUIM

van 98 voor

85

Pare POEDER.

KOFFIE

potje a 50 gram

voor maar

98

*****HAANTJES ZflH

Superfine

SLASAUS

van 125

voor

99

plm. 1050 GRAM VOOR
\™

PATATES Chinese Pak a 4 rollen

FRITES

heel kilo

voor

139

SPERZIE-

BOONTJES

van 98 voor

85

GRIJS CLOSET-

PAPIER

van 104 voor

89

mr MUrmmm^r^ mmmi ^^mmm^

1/2 literblik Ardita/ j*.

AARD-

BEIEN

van 119 voor

98

DAMESVER BAND

per pak 85

elk 2e pak

59

Groente en Fruit
RABARBER /*Q

per kilo OvS

NIEUWE KRIELAARDAPPELEN Q~

kilo Ov7

JONGE SPI NAZIE AA
per kilo Öv7

BA k.i i/i A r> c \uf\n*rct T iccPANKLARE WORTELT J Eb CA

500 gram O v/

MAROC HANDSINAASAPPELEN HAO
14 stuks li/ö

GRANNY SMITHS HET O
fijne handappel per kilo IOv/

MAROC HANDSINAASAPPELEN 4AA

7 grote voor Iv/ O

DOOSJE AARDBEIEN 4 AC
ze zijn er weer voor slechts l£O

Uit onze brooderie
MANDARIJNENSNIT -|AO

per stuk l\/\5

HEERLIJKE TAART OAO
voor moederdag voor O\/O

COCOSM AKRON EN — -.
7Q

nnk n 4 <;tuks voor m mJiî  VI F\ VI ̂  j l l* f\ 3 V \J\J • mj m^*j

NOUGATINES Q-.

heerlijk koekje van 119 voor O v)

JUMBO JET 4 AC
ENORM GROTE ONTBIJTKOEK lUO

Voor uw dagtrip, alleen woensdag: f\f\

KRENTEBOLLEN zak a 5 stuks 89

Voor uw dagtrip, alleen woensdag: „— _

Puntjes witte BROODJES zak a 10 stuks /O



Met grote vreugde en dank
aan God geven wij kennis
van de geboorte van ons
dochtertje

RENATE
Bij het H. Doopsel ontvangt
zij de namen
Kenate Elisabeth Johanna

Wim en Gerrie
Nijenhuis

Vorden, 2 mei 1972
Ruurloseweg 123

Wij betuigen allen onze har-
telijke dank voor de belang-
stelling en vele'bloemen en
kadoos ter gelegenheid van
ons huwelijk ontvangen.

Bert en Tonny
Overbeek

Vorden, mei 1972
Zutphenseweg 79

Onze zaak is zaterdag
13 mei

DE GEHELE DAG
GESLOTEN

SIKMERINK
Horloger Opticien Juwelier

Te koop: Elektrische gazon-
maaimachine, in zeer goe-
de staat. B. Toonk, Schut-
testraat 20, Vorden

Te koop: Herent'iots,

G. Hummelink, Spieker-
weg 4, Vorden

Te koop: Gazonhandmaai-
niachine, snijbreedte 36 cm.

Joh. Weenk, Van Lennep-
weg l, Vorden

Gevraagd: Werkster
3y2 dag per week.

Foto Dolphijn, Vorden

Gratis af te halen: Mooie
jonge poesjes. Camping Le-
vink, Warnsveld

Voor diverse werkzaam-
heden zoeken wij nog

JONGE DAMES
CON FECTIEBEDRIJF

LAMMERS
Raadhuisstraat 18, Vorden
telefoon 05752-1971

Sigarenmagazijn
Dr BOERSMA
Telefoon 1553

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

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

H. WEENINK
Spaistraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

WIM ELLENKAMP
en
GERDA PELLENBERG

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

De huwelijksvoltrekking vindt D.V. plaats
op woensdag 17 mei a.s. om 13.30 uur in
het gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Hervormde kerk te Vorden door de wei-
eerwaarde heer ds. J. H. Jansen.

Vorden, mei 1972
Heegherhoek l / Larenseweg l
Toekomstig adres: Heegherhoek 3, Vorden

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in café-
rest. „'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

JWWWWWVWWWWWW^^

BERT TURFBOER
en
GERHARDA HELLEWEGEN

geven mede namens wederzijdse ouders
kennis van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaatsvinden
op dinsdag 16 mei a.s. om 14.30 uur ten
gemeentehuize te Vorden.

Vorden, mei 1972
Insulindelaan 18 / Het Hoge 18
Toekomstig adres: Sarinkkamp 18, Hengelo G

Receptie van 16.00 tot 18.00 uur in café-
rest. „'t Wapen van Vorden" (F P. Smit).

Wi¥ft¥a¥WWitf»WÏVi¥»¥î ^

G. W. Eijerkamp
Vorden

tel. 1386

Tot onze grote droefheid is, twee maanden na het
overlijden van papa, van ons heengegaan, voor-
zien van de Sacramenten der Zieken, onze ïïeve
moeke en oma

GEERTRUIDA ANNA HARTMAN
weduwe van Johannus Antonius Eykelkamp

op de leeftijd van 70 jaar.

Kinderen en kleinkinderen

Vorden, 5 mei 1972
Onsteinseweg l

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden
Voor:

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

SIGARENMAGAZIJN

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

Marsepein
bonbons

Deze speciale marsepein is veel
minder zoet dan normaal en daar-
door rijker en voller van smaak.

Mooie verpakking.
Aardige surprise voor
moederdag

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart

Zaterdag 13 mei hopen D.V. onze ouders
en grootouders

G. SARINK
en
H. SARINK-BOSCHLOO

hun 40-jarig huwelijk dankbaar te her-
denken.

WIM EN TRULJS
Gerard - Henk

Vorden, mei 1972
Hamminkweg 2

Gelegenheid tot feliciteren maandag 15 int-i
van 15.00 tot 16.30 uur in café-restaurant
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smi t ) .

Op zaterdag 13 mei a.s. hopen wij met onze
kinderen ons 25-jarig huwelijk te herden-
ken.

E. J. HUKKER

A. HDKKER-EGGINK

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in
Concordia te Hengelo G.

Vorden, mei 1972
de Horst 2

De begrafenis heeft op het R.K. kerkhof te Kra-
nenburg plaatsgehad.

GEMEENTE VORDEN
Herkeuring van maten,
gewichten en
meetwerktuigen

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend, dat de herkeuring van maten, gewichten
en meetwerktuigen zal plaats hebben in de kof-
fiekamer van het Nutsgebouw, op de navolgen-
de dag en uren:
2 juni 1972 van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16-15
uur.

Aan de herijkplichtigen zullen door de dienst van
het LJkwezen zoveel als mogelijk is oproepingen
worden toegezonden, vermeldende de plaats en
het tijdstip, voor de aanbieding ter herkeuring
van de maten, gewichten en meetwerktuigen. Er
wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de verplich-
ting tot herkeuring blijft bestaan ook al wordt
geen oproeping ontvangen.
De maten, gewichten en meetwerktuigen moeten
vóór l oktober 1972 gestempeld zijn met de
hoofdletter F in fantasievorm.

Bij verzuim of verhindering om van de zitting
gebruik te maken, bestaat nog gelegenheid tot
herkeuring aan het IJkkantoor te Arnhem, Bak-
kerstraat 12b, iedere dinsdag van 9.00-12.00 uur
en van 13.30-16.30 uur. Voor de herkeuring is
een keurloon en voor de justering van gewichten
een justeerloon verschuldigd, dat bij het weer in
ontvangst nemen van de voorwerpen moet wor-
den voldaan.

Vorden, 10 mei 1972.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de burgemeester,
Van Arkel

de sekretaris,
J. Drflfhout

KUIFJE SPAR HALVARINE 45

Pracht kollektie

modieuze
damestassen
iets voor moederdag

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

BOUWBOND NVV

Gelegenheid tot inlevering
van vakantiezegels op

maandag 15 en dinsdag
16 mei a.s. van 18.30 tot
21.00 uur.

De plaatselijke vertegenwoordiger,
Bcrond van Hackfortweg 22, Vorden

Het Groene Kruis
AFDELING VORDEN

Gaarne nodigen wij alle leden uit tot
het bijwonen van de jaarlijkse

ALGEMENE
LEDENVERGADERING

op woensdag 17 m«»i a.s. om 20.15 uur
in het wijkgebouw.

AGENDA:
1. Opening:
2. Notulen en jaarverslag sekretaresse.
3. Jaarverslag penningmeester.
4. Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkies-

baar zijn de heren dr. W. N. Lulofs en dr. K.
H. de Vries. Het bestuur stelt als kandidaten:
mevr. J. Beek-Lelie en pater H. Sutorius.

5. Verkiezing voorzitter. Het bestuur stelt als
kandidaat: de heer N. J. Edens, Dorpsstr. 5.

6. Medische adviseurs. Het bestuur stelt voor de
heren dr. K. H. de Vries en dr. G. H. Ster-
ringa te benoemen tot medische adviseurs.

7. Rondvraag.
8. Sluiting.

Het bestuur.

ELK 2<> BLIK KEPPESOEP - l ' . l

'> KOLLEN SPAR BESCHUIT «i!»

BLIK SARDIENTJES van 73 voor 6H

300 GRAM RINGSPRÏTS . y»

PAK SPAR KOFFIE van 205 voor 189

4 STUKJES KICK KW \ 1 1 A 85)

1 /A K SPEKJES van 79 voor HS)

2 PAKJES PETIT KEl'RRE «y

250 GRAM SLAGKRSLKVERWORST 10!)

200 GRAM GELDERSE GEKOOKTE WORST ... 109

POT YORKER KNAKWORST 9H

14 JAFFA'S 15)8

KILO G R A N N Y SMITII APPELS 10!)

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR;
IS SPAREN BIJ DE KOpP

SUPERMARKT

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

ZONDAG 14 ME

orkest

CORDIA
HENGELO (GID.Ï

3 BARS VOL GE IELLIGHEID

Moedetdaq
geschenkendag!

Voor een keurkollektie textielgeschenken

SETTERLAINE PULLOVERS EN VESTEN

HOLLANDIA ONDERJURKEN, DUSTERS,

NACHTHEMDEN EN PYAMA'S

JORZOLINO BADSETS, TAFELSETS

ENZ.

HUISHOUDDUSTERS IN NYLON EN

KATOEN

BADPAKKEN EN BIKINI'S

fdfSchoolderman
•̂̂ ^̂  \tr\r\nu f fki A /* AJfTI l l M ISVOORHEEN A.G.MELLINK

De grootste sortering voor iedere beurs!
KOERSELMAN voor moederdaggeschenken



Houtsnijwerk - Keramiek - Plateel - Porcelein - Aardewerk - Boyoux - Lederwaren - Toiletartikelen - Huishoudelijke

artikelen - Koper - Tin - Glaswerk - Bestekken - Kunstnijverheid - Pleet - Curosia

Kortom voor een leuk geschenk naar Koerselman!
N.V. Textielbedrijf

GEBR. MORSSINKHOF
Zutphenseweg 35 - Vorden

Wij hebben plaats voor een

flinke
jongeman
die genegen is in 3-ploegendienst te
werken op onze moderne speelauto-
maten.
Wij bieden u een zeer hoog loon.

Aanmelden dagelijks aan het bedrijf.

Ode aan de
MODE!
Charmant belijnde mantels
Zwierige blazers
Fleurige japonnen

Leuke blouses
met passende rok

NU kijken en maak uw levensbUje keus

«" HENDRIK-JAN
DE TUINMAN

Een juweel is deze
PLANTENSCHAAL
JUWEEL,

Fraaie vormgeving.
Geheel van stootvaste
kunststof.
Schaal en voet verbonden
door speciale patent-
sluiting.
Bovendiameter 50 cm.

van 13,90 voor Q 90
Deze aanbieding loopt t/m 27 mei ^^+

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

VOOR

Jioedecday
hebben wjj een ruime sortering in

DUSTERS
NACHTHEMDEN
SCHORTEN
HANDWERKEN
BADDOEKEN
ONTBIJTLAKENS
ZAKDOEKEN

=-jUHrH<vA*>^
V O R D E N

OPBOUWSERVIEZEN

GERO CASSETTES

ruime keus

. GEBR.

f BARENDSEN
Zutphenseweg - Telefoon 05752-1261

Sportieve
zwemshorts
en -slips

nieuwe modellen en kleuren

Wapen- en Sporthandel

steeds docltreffendi

Zutphenseweg . Vorden

MOEDERDAG
IS BLOEM EN DAG!

De ruimste sortering

EN

LTE ]

POTPLANTEN
SNIJBLOEMi
OPGEMAAKTE" PLANTEN-
BAKKEN
SIERPOTTEN
PLANTKUIPJES
HANGBOLLE .̂
BLOEMBAKl^pf VOOR DE TUIN
ENZ. ENZ.

Alles Ie kwaliteit en voordelige
prezen.

Bovendien ontvang* u bij aankoop
van tenminste f 7,50 een handige
bloemenspuit gratis.

Maandag 15 mei de gehele
dag gesloten

Bloemisterij
Wehmezicht

Nieuwstad 57 - Vorden
Telefoon 05752-1987

Heerlijk verwennen is in,

met moederdag
Wy helpen u hiermede en geven u

deze week op alle geschenkartikelen

10% KORTING

HORLOGER OPTICIEN JUWELIER

f NOP erkende rijschool

W. C. Teger
RUURLO - Stationsstraat 18 - Tel. 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128!

Ook opgeven voor lessen bij

B. HENDRIKSEN

Noordink E 62a, Hengelo Gld.

Moederdag!
Geef moeder een blijvend geschenk zoals een

— BOEK
— POSTPAPIER
— FOTO-ALBUM
— BALLPOINT ENZ.

Kom eens kijken

Boek- en kantoorboekhandel

Fa Hietbrink
Vorden - Telefoon 05752-1253

Sportieve geschenken
voor

moederdag!
Re/crxsfoe/en
verstelbaar met voetensteun

tuinstoelen
en -tafel

Lichtgewicht slaapzakken

Windschermen

Tenniskfeaing en -rackefs

M/ss LEVI corduroy jackefs

Zomerpanfa/ons en
truitjes

Wapen- en Sporth&ndel

steeds doeltreffend!

2utphen*«w«g . Vordtn

Voor moeder is moederdag
toch ook een feestdag !

Bestel zo'n heerlijke

koude schotel
bij „De Rotonde"

USTAART TOE ?

Heerlijk, lekker, rustig.
Echt moeders dag.

VORDEN•̂̂
N. H. A. VAN GOETHEM
Kerkstraat 3 - Vorden - Telefoon 05752-1519

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Schildersbedrijf van der Wal b.v.

VOOR MOEDERDAG
zijn wij ruim gesorteerd in

nachthemden
pyama's
dusters
huishouddusters
pantalons
pullovers

vesten
shawls
rokken
blouses enz.

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

VKKRAS MOEDER K K N S
MET ZO'N HEERLIJKE

USTAART
VAN MSSALON

D. Boersma
Dorpsstraat 6, Vorden, Telef. 1553

moederdag
geschenken

ELEKTRO TECHNISCH

INSTALLATIEBUREAU

P. DEKKER
Zutphenseweg 8 - - Telefoon 1253

'n pantalon
voorin

de
zon!

Ja/a, in zonnige dagen kan een extra
pantalon beslist geen kwaad. Om stralend
mee weg te stappen onder tino of weekend-
shirt. Kom nu uw keus bepalen want er zijn
op dit moment bijzonder aantrekkelijke
mogelijkheden, zoals dit model bijvoorbeeld.
Voor 'n zonnig prijsje!

Mannenmode bij



Tweede blad Contact
33e jaargang no. 6

(Nagekomen familie-advertenties)

Na een langdurig ziekbed werd van ons wegge-
nomen mijn lieve man en de kinderen hun vader

JOZKFES «ERARDUS JOHANNUS TOLKAMP

echtgenoot van
V 7 i l l o i n i n n .lohanna Bcrendina Siemes

op de leeftijd van bijna 41 jaar.

W. J. B. Tolkamp-Siemes
Trudy
Tonny

Vorden, 9 mei 1972
Eikenlaan 20

De plechtige uitvaart zal plaatsvinden op vrijdag
a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk van de H.
Antonius van Padua te Kranenburg waarna de
begrafenis op het R.K. kerkhof aldaar.

Liever geen bezoek aan huis.

Zojuist ontvangen nieuwe serie

posters en
reprodukties

NU OOK VAN

PIPPI LANGKOUS

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 73 32
WARNSVELD

Na een langdurig ziekbed werd van ons wegge-
nomen onze lieve zoon en broer, zwager en oom

JOZEFES GERARDUS JOHANNUS TOLKAMP
echtgenoot van

Willemina Johanna Berendina Siemes

op de leeftijd van bijna 41 jaar.

Vorden: Wed. A. Tolkamp-Smeenk

Zutphen: J. Roos-Tolkamp
G. Roos

New Plymouth R. Lansheer-Tolkamp
Nieuw Zeeland: A. Lansheer

Hengelo O: W. Wolsink-Tolkamp
J. Wolsink

Vorden: G. Tolkamp
G. L. Tolkamp-

Groot Kormelink

Vorden: A. Tolkamp

en kleinkinderen

Vonle.n, 9 mei 1972

Ja, natuurlijk; dat is 't!

Een heerlijke
fauteuil
voor moeder

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL (0*750) 7332
WARNl LD

Dekens als eerste hulp bij npmpen!
Op het moment dat u dit leest kan zich ergens ter we-
reld een katastrofe voordoen: een konflikt tussen twee
landen kan tot een uitbarsting komen, een aardbeving
kan dorpen of steden wegvagen, een vloedgolf kan
grote gebieden onder water zetten, langdurige droogte
kan hongersnood veroorzaken, een epidemie kan tien-
duizenden ernstige ziektegevallen tot gevolg hebben.

Op hetzelfde moment dat dergelijk nieuws zich ver-
spreidt bestudeert het Nederlandse Rode Kruis de mo-
gelijkheden om hulp te bieden. De kans is groot dat u
bij de eerste berichten over de ramp via radio, kranten
of televisie verneemt dat het Nederlandse Rode Kruis
zoveel duizend dekens naar het getroffen gebied heeft
gezonden. U haalt misschien de schouders op en denkt:

altijd die edkens. Maar wees ervan overtuigd dat ze
dringend nodig zijn en een eerste hulpmiddel bij uitstek
vormen, overal ter wereld. Soms dienen ze als brankard
voor het transport van gewonden, vaak als beschutting
tegen ijzige koude, hevige regenval of hete woestijn-
stormen. Ook worden ze gebruikt als „matje" om op
te slapen of als plunjezak voor het vervoer van de
laatste schamele bezittingen van vluchtelingen.

In de afgelopen twee ,,rampjaren" heeft het Nederland-
se Rode Kruis liefst 443.265 dekens verzonden. Maar
daarbij bleef het natuurlijk niet. Een overzicht van de
in 1970 en 1971 verstrekte hulp vermeldt o.m. grote
zendingen baby- en kleutervoeding, medikamenten, tent-
doek, waterzuiveringstabletten, bloedtransfusiesystemen
bloedplasma, aanhangwagens, oliekachels, multivitami-
netabletten, bedden, verpleegstersschorten en schrijf-
materiaal. Dat alles met een gezamenlijke waarde van
meer dan 14 miljoen gulden. In de meeste gevallen was
grote spoed geboden en geschiedde het transport door
de lucht: soms werden vliegtuigen gecharterd; ook
werd geregeld een beroep gedaan op de KLM of andere
lATA-partners, die hulpgoederen van de ene Rode
Kruisvereniging naar de andere gratis of tegen een
gereduceerd tarief mogen vervoeren. Dat kan alleen
als er vliegtuigruimte vrij is, reden waarom de voor-
raden dekens zeer kompakt worden verpakt.

Bij het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag komen
bijna elke week telexberichteji binnen van de Liga van
Rode Kruisverenigingen te Genève, waarin melding
wordt gemaakt van kalamiteiten: in Los Angcles heeft
zich een aardbeving voorgedaan, in Bolivia voltrekt
zich een overstromingsramp, in Nicaragua dreigt een
vulkaanuitbarsting, Indonesië en Algerije zijn geteis-
terd door hevige regenval, de vluchtelingenstroom op
het Aziatische subkontinent houdt aan. Niet altijd is
er hulp uit Nederland nodig. In het Amerikaanse geval
is men self-supporting en ook in Zuid-Amerika heeft
men vaak voldoende aan de steun van zusterorganisaties
in aangrenzende landen en van het Amerikaanse Rode
Kruis.

M; ia r meestal is het Nederlandse Rode Kruis wél bij
de hulpverlening betrokken, sterker nog: loopt het
iaaarbij met een aantal Scandinavische landen voorop.
Het is niet zo erg te erkennen dat er sprake is van een
zekere internationale kompetitie. Het Nederlandse Ro-
de Kruis streeft er naar als eerste met een hulpzending
ter plaatse te zijn. Het is wel eens voorgekomen dat

een zending al in het rampgebied was gearriveerd
voordat het publiek in het getroffen land een beeld had
van de omvang van de ramp. Want bij de eerste telex-
of radioberichten pleegt men in het centraal magazijn
van het Nederlandse Rode Kruis direkt aan het werk te
gaan. Waarbij natuurlijk wordt afgegaan op de aard
van de hulpkreten van Rode Kruisexperts in het ramp-
gebied of Genève.

Bij^ grote kalamiteiten doet het Nederlandse Rode Kruis
een beroep op de bevolking giften te storten op giro
777. Maar hulpzendingen bij kleinere rampen dienen uit
de algemene middelen te worden betaald, evenals al dat
andere werk zoals de bloedtransfusiedienst, de vakan-
tieprojekten voor chronische zieken, de hulpverlening
langs de wegen, de lektuurvoorziening, de welfare en
bezigheidstherapie. U kunt dat steunen als het Rode
Kruis van 29 mei tot en met 10 juni zijn jaarlijkse in-
zamelingskampagne houdt.

Damrubriek
zwart

wit

In de serie standaardkombinaties volgt hier de Coup
Napoleon. Wit haalt in de diagramstand dam door
:5iï 30, 24x35, 28—22, 17x28, 37—31, 28x37, 38 3U,
37x28, 27-21, 16x27, 31x4.

Ons nieuwe probleem luidt:
Zwart 5 schijven op: 7, 14, 19, 24 en 26.
Wit 5 schijven op: 27, 33, 34, 39 en 48.

De stand van ons vorige probleem:
Zwart 2 schijven op: l en 27.
Wit 3 schijven op: 11, 16 en 26. De oplossing:

Wit
2(5 21
11 7
21 17

Zwart
27—31 of 37
1x12

12x21
16 x 36 of 16 x 38

Goede oplossingen ontvangen van H. Grotenhuis ten
Harkel, J. Masselink, A. Abbink, H. Abbink allen te
Vorden.

Met grote vreugde geven
wij kennis van de geboorte
van onze dochter en zusje
HermiiHi Christin»-

IRIS
J. de Gruyter-Aartsen
J. de Gruyter

Vorden, 6 mei 1972
Het Jebbink 67

Gevraagd: Net meisje voor
de winkel en huishouding.
Kapsalon Wiekart, Dorps-
straat, Vorden

To koop: 3 vaarskalveren;
ook genegen te ruilen tegen
stierkalveren.
T. H. Zents, Larenseweg 3,
Vorden

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en gry»

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

"CONCORDIA"
Hengelo (GW)

OP VELER VERZOEK:
ZATERDAG 27 MEI A.S. WEER

bal voor gehuwden
en paartjes
MET „THE FLAMINGO'S"

aanvang 79.00 uur

voor tafe/reservering tel. 05753-T46T

VOETBALPROGRAMMA
VOETBALVERENIGING VORDEN
Voor de tweede ronde in de strijd om de GVB-beker
speelt Vorden l zaterdagmiddag thuis tegen het zater-
dagteam van Harfsen 1. Vorden l afdeling zaterdag
speelt eveneens thuis voor de GVB-beker tegen Sp.
Neede 4. Vorden 3 afdeling zondag speelt zondagmid-
dag in Keyenborg tegen Keyenborgse Boys 4. Voor de
kompetitie gaat Vorden 4^ zondagmorgen op bezoek bij
Loenermark 4.

Motorsport
illSr

GRAAFSCHAPRIJDERS
Op Hemelvaartsdag organinert de Vordense auto- en
motorclub De Graafschaprijders een oriënteringsrit. De
start is bij café Schoenaker te Kranenburg. Deelname
is mogelijk voor auto's, motoren en bromfietsen. Er is
een A- en B-klasse. ^^
Op 3 en 4 juni wordt de ^Jlt-Nederland nachtrit ge-
houden die wordt georganiseerd door de motorclubs
HMC (Hengelo O) ; EMAC (Enschede) en De Graaf-
schaprijders (Vorden). De start vindt plaats bij hotel
Savenije te Lonneker.
In het weekend van 29-30 juli vindt de Achtkastelen
sterrit-toerrit plaats. Voorts organiseert De Graaf-
schaprijders op de volgende data een oriënteringsrit:
30 juli, 3 september, l oktober, 19 november en 17 de-
cember.

Dammen
Ter afsluiting van het seizoen speelde de jeugd ,*an
de Vordense damclub DCV een simultaanwedstrijd te-
gen A. Wassink, W. Wassink en H. Wansink. Het ge-
lukte B. Klein Brinke, R. Bargeman en M. Hesselink
R. Lammers en J. Lamers remise te spelen. G. Wassink,
W. Verkerk en E. Stokkink wonnen zelfs hun party.

Voor de onderlinge damkompetitie van de Vordense
damclub DCV werden de volgende wedstrijd gespeeld:
Ter Beest—Hulshof 2—0; Wansink—Rossel 2—0; La-
mers—Smeenk O—2; Nijenhuis Dimmendaal 1--1; Ter
Beest—Grotenhuis 2 — 0 ; Heuvink W. Wassink 0—2.

Biljarten
/UTPIIEN EN OMSTREKEN
KOT l verloor thuis met 2—5 van DLS 1. De uitslagen
waren: J. Klein Hekkelder 100 (58)—W. Wiggers 100
(100); W. Pardijs 75 (75)—A. Lauckhart 50 (46); J.
Wijnbergcn 50 (34)—G. Swienink 45 (45). Hoogste se-
rie A. Lauckhart 16 caramboles. De stand luidt mo-
menteel: 1. DLS l 4—19; 2. Voorst l 3—17; 3. KOT l
3 7; 4. Poorte l 4 < > .

Waterpolo
WINST EN VERLIES VOOR VORDFN
De dames van Vorden speelden thuis tegen Proteus l
uit Twello. Vorden was in deze ontmoeting gehandi-
kapt en de ploeg telde drie invalsters die het er ove-
rigens goed hebben afgebracht. De thuisclub was des-
ondanks sterker maar miste aanvallend toch wel dui-
delijk Jet Smit. Bij de rust was de stand l—O door een
doelpunt van Truus Oonk. In de tweede helft opnieuw
een sterker Vorden. Het gelukte Ans Pelgrum d.m.v.
een afstandsschot de stand op 2-—O te brengen. Vlak
voor tijd werd het 2 l .

De heren 2 van Vorden speelden tegen Proteus l uit
Twello. Dit was een interessante wedstrijd met een ster-
ker spelend Proteus. Al direkt in het begin nam Vor-
den met 1 0 de leiding door een doelpunt van De
Beus. Dezelfde speler zag even later zijn schoten tegen
het houtwerk belanden. Halverwege de eerste helft
brachten de bezoekers de stand in evenwicht. Nbg voor
de rust schoot De Beus zijn ploeg naar een 2—l voor-
sprong. In de tweede helft werd het al snel 2—2. Pro-
teus werd sterker en Vorden had alle moeite doelpunten

te voorkomen. Volkomen verdiend nam Proteus een
2—3 voorsprong. Vlak voor tijd kreeg Vorden -een
straf worp toegewezen. De Beus miste echter. De '2 '.'•
stand voor Proteus bleef tot het einde gehandhaafd.

Touwtrekken
VORDEN VERSLAAT BEKVELI)
De wedstrijden op het tweede toernooi van de NTB in
de 640 kg klasse te Enter werden door een groot aan-
tal toeschouwers bijgewoond. Uiteraard waren ook vele
kampgasten present, daar het toernooi gehouden werd
op camping Westerholt. De organisatie was in goede
handen van TTV Enter. Hoewel het aantal wedstrijden
iets minder was dan opgegeven door afwezigheid van
enkele clubs, was het toch nog 5 uur voordat de bonds-
arbiters hun fluiten konden neerleggen.

Het achttal van Vorden in de 640 kg A-klasse heef t
duidelijk revanche genomen op Bekveld doof heide
trekbeurten te winnen waardoor zij in het algemeen
klassement drie punten voor kwamen op hun eeuwige
Hengelose rivalen.
In ('e 640 kg B-klasse veroverde Bathmen, dat on-
langs in Keyenborg al verrassend goed voor de dag
kwam, de dagtitel en zelfs het Borculose Heure had
L^een verweer tegen deze sterke ploeg. Velswijk deed
het bijzonder goed maar werd zwaar gestraft doordat
zij te zwaar in gewicht werden bevonden. De wed-
strijdleiding besliste tot diskwalifikatie.

In 640 kg C-klasse werd het een keihard duel tussen
Eibergen en Vorden. De Eibergenaren die Vorden in
de eerste wedstrijd in Keyenborg hadden verslagen,
hadden er nu meer moeite mee. Vorden kreeg no;
punt mee na beslissing. Het Nettelhorste Houvast, dat
drie wedstrijden won had ook pech toen de ploeg te
zwaar in gewicht werd bevonden.
Op zondag 14 mei a.s. wordt het derde bondstoernool
voor de 640 kg klasse gehouden worden in Hengelo en
georganiseerd door de TTV DVO uit de Dunsborg.

Een
reklameadvies
geven
och, dat is niet zo moeilijk.

ECHTER
Een reklame-advies dat ook
rekening houdt met uw
portemonnaie,
dat is moeilijker!

Een maandrekening
levert u voordelen,
die zeer aantrekkelijk
zijn !

CONTACT
graag gelezen, veel gelezen!

Vraagt vrijblijvend advies
dat kost helemaal niets!

DRUKKERIJ WEEVERS
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404



MAAK VAN MOEDERDAG

EEN FEESTDAG!
Bestel een heerlijke

HORS D'OEUYRE OF SALADE
het hele gezin zal er van smullen.

Sn dan nog een

FLES GOEDE WIJN
en moederdag zal dan onvergetelijk z^jn !

Voor bruiloften en partyen het aangewezen adres

HOTEL BAKKER
TELEFOON 1312 - VORDEN

UITDAGING

VOOR VADER!

Een lange lijst voor u
en haar waaronder

Zeer speciale
aanbiedingen!

VOOR HAAR PERSOONLIJK

HAARDROOGKAP „Kalowek"
met vloerstandaard 59,50
HAARDROOGKAP „Philips" vanaf 44,95
HANDHAABDROGER S2,95
LADYSHAVE vanaf 29,95
LADYSHAVE „Philips" luxe van 64,95 nu ...... 54,95
HAARBORSTEL „Philips" 29,95
PERSONENWEEGSCHAAL vanaf 14,95
NAAIBOX op voet 0,05
TOILETSPIEGEL met planchet form. 47x35 cm 9,95

VOOR HAAR TAAKVERLICHTING EN HOBBY

KOP EN SCHOTEL vanaf 1,55
KOP EN SCHOTEL „voor moeder" »,6Ü
KOP EN SCHOTEL „voor oma" 3,60
THEECUPS set van drie, met houder 2,95
WIJNGLAZEN „Gilde" zes stuks 5,95
KOFFIEFILTERKAN glas, l l, met opzetfUter 7,95
JENA 2000 SCHAAL 1,5 liter van 24,75 nu 19,75
PYROFLAM, drie vuurvaste schalen
van 66,50 voor 39,50

BLOEMBAK 80 cm lang van 5,50 voor 3,90
BLOEMSCHAAL op voet van 13,90 voor 9,90

BLOEMSCHAAL „Emsa" zeshoekig
van 24,95 voor 17,50
PEDAALEMMER kunststof met decor 9,75
PEDAALEMMER roestvrtf 14,95
TELEVISIE ISOLEERKAN l liter 19,75
BROODTROMMEL roestvry 19,95
KLOPMIXER „Philips" van 31,— voor 19,95
STRIJKER „Erres" lichtgewicht van 32,95 voor 24,50
STOOMSTRIJKER vanaf 58,55
CITRUSPERS „Erres" van 43,50 voor 33,75
KOFFIEZETAPPARAAT automatisch vanaf ... 44,60

GRILL-APPARAAT tafelmodel
van 169,—• voor 129,—

STOFZUIGER „Erres" vanaf 149,—

ONTSPANNING

RADIO — TELEVISIE
DRAAGBARE RADIO met F.M. van 125,— voor 99,—
CASSETTERECORDER vanaf 109,—
TELEVISIE draagbaar vanaf 499,—
GRAMMOFOONPLATEN
S*TEREO LANGSPEEL vanaf 5,90

Voor vaders en kinderen die moeder een extra toe-

denken. Bij ons royale keus. Rustig winkelen. Ruime

parkeerplaats.

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT

Jeugdige

fvreugde!
JONGENS

voelen zich het best in
eigentijdse kleding

Hun pantalon kort of lang
in denin, scrubbed, fer/en-
ka of tinneroy met pas-
sende trui of blouse

De kollektie is royaal genoeg bij

Voor een nuttig

MOEDERDAG
geschenk

KOELKASTEN
DIEPVRIESKISTEN
GASFORNUIZEN
WASAUTOMATEN

Speciale aandacht voor onze
BADKAMERACCESSOIRES

Loodgietersbedrfyf

i Wiltink
Het Hoge 26 - Tel. 1656

Landelijk erkend gasfitter
Huishoudelijke artikelen

VOOR ECHTE

Luxaflex-
zonwering

UW ZAAK

GEVRAAGD:

TIMMERMAN

METSELAAR

MONTEUR
ook voor werk 's avonds.

Aanmelden bij:

Voormalige COVECO-fabriek
Burg. Galléestraat - Vorden

Vanaf maandag 15 mei a.s.:
's middags van 2-5 uur
's avonds van 7-8 uur

Jeugdige
MODE

vreugde l
Voor meisjes:

Veel zonnige dracht

Triomfantelijke
modelletjes

f

Jurkjes, blouses, rokjes

Kijk even hij

SIMCA1100

Een wagen met alle voordelen van de
ideale Simca 1100 plus nog "toegevoegde
ruimte" extra. Elegante economie in

optima forma!

AUTOBEDRIJF

A. G. TRAGTER
Zutphcnseweg 95 - Vorden - Telefoon 1256

Wapen, en sporthandel

MARTENS
Zutphenseweg - Vorden

Te koop: K««n vorkjcsscluid-
dcr in zeer goede staat en
<V'n paard s \vrn tHplo«'g.
D. J. Eggink, Boskamp,
Rietgerweg 4

Te koop gevraagd: Bijen in
korf of aan raampjes.
Vorden, telefoon 1862

('HKVSIJ'K

SIMCA

Evenals zijn muziek zijn de naar hem genoemde
bonbons een geweldige kompositie van smaak:

MOZARTKUGELN

bij

IJANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
P.S. Leuk kado voor

muziekliefhebbers

JUWEEl
WERF/

Verf waar u zo feilloos
mee schildert, ook al
hebt u 't nooit eerder
gedaan. Uw verfhande-
laar hééft Juweel verf!
Vraag ook naar die
leuke ballonnen en
kleurbladen voor de
kleintjes!

Doe-het-zelf gervice

UITERWEERD
Ruurloseweg 35

Vorden - Telefoon 1523

Te koop: FVn kleuterbed

UiO x 70 cm. G. Ribbers
Onsteinsewe^- i l , Vorden

Te koop: Prima sport < la -
mesrijwicl met rcmiiaaf.
Prins Bernhardweg 8

T IS JAMMER
maar dat moet
u echt ervaren

Uziet van deze vlotte, moderne
voetbed-sandaal alleen een
afbeelding. Maar de unieke
pasvorm, die moet u zelf er-
varen. Kom hem eens passen.

De moderne voetbed-sandaal

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

Wapen, en sporthandel

MARTENS
Zutphenseweg - Vorden

Te koop: Gasfornuis en een
elektr. Itadkamerkachel.

Breunis, Het Jebbink 29

Te koop gevraagd' Zoldor-
npriiimiiigcn. Kasten, kis-
ten, kabinetten, klokken,
goud en zilver en boeren-
antiek. Maus Hengelo («
telefoon 05753-1637

Te koop: Bont MRY vaars-
kalf van beste pr. en afst.
K. Hietbrink, Beunkstege 4
Linde, telefoon 05753-7253

Te koop: Ken schuur van
betonplaten a fmet ing 6,25
x 4,70 m, zeer geschikt voor
;;arai;e; een houten loods
afmeting 10 x 5,20 m, beide
zo goed als nieuw.
Fa J. W. Albers, Nieuw-
stad 5, Vorden

Maak
moeder blij!

met een

ontbijtlaken

tafellaken

lakenset

baddoek

keukendoek enz.

leuk verpakt en laag geprijsd

UW ZAAK

J

VEEGVASTK
MUURVERF

per emmer ad
plm. 4 kg ƒ 3,—

STRI KTI l K
BEHANG

rollen ad .'!.'! m
f 8,50 per rol

VINYL BEHANG
vele kleuren
voorradig

Slechts ƒ l'*,- j), rol

VLOER-
BEDEKKING

vinyl op vilt
2 m breed
ƒ 4,75 p«¥r m2

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Vorden - Tel. 1486



Flora keramiek - Potterij De Driehoek - Sola - W.M.F. - Brabantia - Tornado - Soehle weegschalen - Krups

Moulinex - Tetal - Emsa - Tiger - Paka pleet e.v.a.

Voor merkartikelen, ook voor moeder natuurlijk: KOERSELMAN

MOEDERDAG ZONDAG 14 MEI
VOOR MOEDER

EEN FLACON BALMAIN
(zeer fijne parfum)

KADO BIJ 2 DANLON
PANTYS

VOOR MOEDER

EEN VOUWBARE PARAPLU
geheel nieuwe kollektie

reeds vanaf 10,75
LANGE PARAPLU 13,75

VOOR MOEDER

SPORTIEVE OF KLASSIEKE
JAPON
BROEKPAKKEN - TUNIEKS
DEUX-PIECES
BROEKEN . BLOUSES

VOOR MOEDER

DOCH OOK DE OMA'S
NIET VERGETEN
ook voor hen hebben we
leuke kado-artikelen

VOOR MOEDER

LEUK NACHTGOED IN
PYAMA'S
NACHTHEMDEN

H.LUTH

VOOR MOEDER
EEN HEERLIJK TE DRAGEN
DUSTER
lekker om even mee te flaneren

reeds voor 26,75

VOOR MOEDER
SUPPHOSE KOUSEN EN
PANTYS
ze steunen de spieren en voor het
staan en lopen een ware verlichting

Ook voor heren Supphose
sokken

VOOR MOEDER
HOUDT MOEDER VAN
HANDWERKEN
daar zijn zoveel leuke dingen in.
Kom maar eens kijken.

Ook voor kinderen

VOOR MOEDER
Ja zoveel meer artikelen zijn er in
de textiel.

HOE IS HET MET
MOEDERS LINNENKAST ?
Ook in dat artikel allerlei nieuws
voor u

VOOR MOEDffi
BADSETS
BEDSETS
TAFELLAKENS
leuke verp^king

NIEUWSTAD

Verwen moeder
met een

TUINSTOEL

TUWTAFEL

PICASSO

PARASOL

ZONNESCHERM

Bejaardentocht
1972

OP WOENSDAG 14 JUNI

Wij willen dit jaar naar de Flevohof
bij Elburg enz.

Het wordt weer een gezellige en rus-
tige tocht evenals andere jaren en
men behoeft niets mee te nemen.
De kosten bedragen ƒ 22,50 per per-
soon. Vertrek 's morgens om 8.30 uur

Opgave bij:
BOERSMA, telefoon 155»
EIJERKAMP, telefoon l»8(>
HASSINK, telefoon 1332

Het komité

ZONWERING

zowel voor binnen
M.IS buiten.

Altijd goedkoper
bij

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
telefoon 1486

Rariiie
Ik ben geboren 6 mei 1972.
Mijn naam is

KARIN
Mijn ouders zijn

Ben Rouwenhorst
Erna Janssen

Mijn broertje heet
Bob

Vorden, Het Hoge l

Originele Duitse
TUIN-
SCHAARHEKKEM

50 cm en 80 cm
hoog.
Praktisch geen
onderhoud.

Uit voorraad bij

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. 1486 - Vorden

Op enkele administratieve afdelingen als de
HOOFDADMINISTRATIE, de VERKOOPADMINI-
STRATIE, het EXPEDITIEKANTOOR

hebben wij plaats voor eni^r

JONGELUI
(jongens of meisjes van ca 16-20 jaar)

met interesse voor kantoorwerkzaamheden v;m
uiteenlopende aard.

Bij voorkeur met een MAVO- of LEAO-opleiding doch
een pienter meisje met een Huishoudschoolopleiding kan
hiervoor ook in aanmerking komen.

OOK /W, DIE DIT J A A R DE SCHOOI, /I 'LLEN
VERLATEN, KI NNEN THANS REEDS
SOLLICITEREN.

ijks t i j d e n s de kantooruren, ; i lsmexlo. maandags-
avonds van 7-8 uur zijn wij gaarne bereid verdere in-
lichtingen te verstrekken over de werkzaamheden, de
arbeidsvoorwaarden e.d.

Desgewenst kunt u ook schriftelijk of telefonisch kon-
takt opnemen (telefoon 05750-5551 - toestel 353 -
de heer De Maag).

REESINK HAVENSTRAAT 7 - ZUTPHEN

Meisje 18 jaar, opleiding
kinderverzorgster, zoekt
vakantiewerk van 24 juli tot
18 augustus. Liefst bij
deren. Ruurloseweg 124,
Vorden, tel. 05752-6705

Uitneembare

HOUTEN GARAGES

plm. 3,25 x 5 m
met kanteldeur
ƒ 1575,—

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstr. 6 - Vorden
Telefoon 05752-1486

Stekplanten
Nutsfloralia
Opgave van stekplanten voor de kinderen en voor de ouders van de b u i -
tenscholen bij de hoofden van de 5 scholen vóór 13 mei 1972.

Voor volwassenen uit het dorp voor 13 mei 1972 bij:
Mevrouw H. v. d. Wey, Zutphenseweg 67, telefoon 1400; mevrouw h5.
Groot Bramel, Ruurloseweg 12, telefoon 1351; mevrouw F. Hesselink,
Molenweg 15, telefoon 1555.

De planten voor de kinderen zijn een begonia en een vlijtig Liesje (i l , ) .
Volwassenen krijgen een fuchsia en een ster van Bethlehem (ƒ 1,25).
De uitreiking vindt plaats: voor de kinderen op woensdag 17 mei a.s. op
de scholen; voor volwassenen op woensdag 17 mei a.s. van 14.30 tot 15.30
uur bij G. Klein Haneveld, kwekerij Wehmezicht, Nieuwstad 57, Vorden.

Te koop: Bromfiets (Hon-
da) tegen een redelijke prijs
J. Groot Wassink, Ruurlo-
seweg 65, Vorden

Vordense Winkeliers
Vereniging

Winkels/uiting
zon- en feestdagen 7972

WOENSDAG 10 MEI
t.m. 6 UUR OPEN

DONDERDAG 11 MEI
HEMELVAARTSDAG
GESLOTEN

Moederdagaanbiedingen
Vul de linnenkast van moeder aan
met een prachtige

jorzolino baddoek
prima kwaliteit, leuke dessins

per stuk 6,00
2 stuks 17,00
3 stuks 75,00

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VOROEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

PINKSTERAKTIE GRANDIOOS!!
Tegen inlevering van 1 volle zegelkaart

1 originele Limburgse vlaai t.w. van f 3,50 GRATIS!
Vanaf vrijdag 5 mei a.s. t/m zaterdag 13 mei a.s. kunt u bij elke ZD winkelier tegen inlevering van 1 volle zegelkaart

een tegoedbon afhalen, die recht geeft op een originele Limburgse vlaai.

Vanaf donderdag 18 t/m zaterdag 20 mei kunt u de verse vlaai afhalen bij de levensmiddelenbedrijven

MEMELINK en PARDIJS.



DEEL 22 — 11 MEI 1972
ONS STRIPVERHAAL

HET BISON DUEL
COPy VERLIET KflHSM EHIETK Z!JH AVOHTÜREH&E-
6TMHVOORJlfil56iD5 VOOROE CWALERit,PiOHiBto,B1L.

fl

^^i /'"*^SrS
IM ±4

/0_-,

Jk ben Salton,bï alle
raven van de n ra irie'.
En w bent die ver-
vloekte jonwn die
ah een beietene
voorde <^
?ony- Exnress

reed!

B/U MCHTTERUö

H'J,H06EEH H1NP,
VOOR pE?om-EX-
PRESS WERKTE. ÏÏ'J
HflD HOHPERPEH H'J-
LEHMETPEPOMflH
ffiELMDENMAR'

B'JJNPiflNENEHOE-
VflREH VAH IEDERE

Herinner ie ie no$ de das uaaron deJndianen
ofis tot aan de na* achtervolgden? Wateen rit!
Zeik de kranten van 5an Francisco schre-

ven daarover'

]n fantas, M/65 o uri Colorado,
Hebraska gebeuren nare
dinzenlHet Bureau voor Indiaanse

Ven je al in tin? niet in Hntfity
feueest?Eri6 daar iemand die je
nodis heeft!

ZE5PRWEH OVERDEW6EH TOEHÏÏLWH
EEN RfiHCH HfiP P)E PflflRDEH LEVERDE flflH

- EXPREK!!

Pit 'Bureau moet voor Daarvan neb ik gehoord1.
de Indianen zorgen en

1\ hvn al Ie s leveren
Matte verlangen dis

schadeloosstelling voor

Haarde Indianen*

A.s. zaterdagmiddag, aanvang 16.00 uur

VORDEN l af d. zondag

HARFSEN l

VORDEN l afd. zaterd.
SP. NEEDE 4

BEKERKOMPETITIE

Zondag 74 mei

MOEDERDAG
BLOEM EN DAG
Bij ons:

DE GROOTSTE SORTERING

DE BESTE KWALITEIT
DE GUNSTIGSTE PRIJZEN

ZEER GOEDE SERVICE

Snijbloemen, bloeiende en blijvende
planten, bloemstukjes, bakjes, sier-
potten, vazen, koper, tin, zeer mooie
hangbollen enz. enz.

Bij uw vakman-bloemist

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

Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

NIEUW:

WASBARE MUURVERF

(latex basis)

pim. 3 kg nu ƒ 3,95

3 kg muurverf p/us prach-

tige ro/borsfe/ samen voor

f6,15

DOE HET ZELF CENTRUM

HARMSEN
Vorden, Schoolstraat 6, tel. 05752-1486

Nu
tuinmeubelen

vele modellen

frisse fleurige dessins

evenf. met voetsteun

verstelbare arm/eun/ngen

fuinfafefs

parasols met „knik"

Er is heef waf fe zien bij:

Voor

moederdag
vindt u altijd een passend

geschenk b/j uw zaak

Uitreiken
stekplanten door
nutsfloralia
Zoals uit de advertentie in dit blad blijkt, begint Nuts-
floralia haar eerste aktiviteit met het uitreiken van
stekplanten.
Doet u ook eens mee, het geeft zo'n voldoening een
klein stekplantje op te kweken, het iedere dag te zien
groeien en om dan tenslotte met een mooie plant op de
Floralia-tentoonstelling mee te doen aan de wedstrijd
voor de mooist gekweekte plant.
Mocht het u niet lukken voor een prijs in aanmerking
te komen, dan hebt u er toch de hele zomer genoegen
aan gehad.

VOOR

klein-
meubelen
UW ADRES

ALLEEN
ECHT LEER
IS LUCHTIG

Daarom verandert CRISTALL
daar ook niets aan. De moder-
ne Cristall-schoenen zijn nog
steeds geheel van leer, ook
de zolen. Vlot, modieus en
een kwaliteits-produkf,

De modeschoen met voetbed

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

Verwen
moeder eens

MET EEN PRACHTIGE
SCHEMERLAMP

OF EEN GESCHENK
UIT ONZE

KUNSTNIJVERHEIDS-
AFDELING

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 7332
WARNSVELD

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

9 mei Hervormde Vrouwengroep Linde
11 mei Hondenralley Vordense Honden Club

start en finish: Schoenaker Kranenburg
15 mei EHBO oefenavond
15 mei NVEV in café Bruggink Hengelo G
16 mei Ned. Chr. Vrouwenver, ledenvergadering

in zaal Eskes
16 mei Herv. Vrouwengroep Linde uitstapje
17 mei Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
18 mei Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
24 mei Vrouwenvereniging dorp
25 mei Hervormde Vrouwengroep Wildenborch
3 juni Openbare les Nuts blokfluit en Melodlca

club
3 juni Toernooi v.v. Vorden afdeling zaterdag
7 juni Avondvierdaagse
8 juni Avondvierdaagse
9 juni Avondvierdaagse

10 juni Avondvierdaagse
10 juni Toernooi v.v. Vorden afdeling zaterdag
14 juni Bejaardentocht naar Flevohof

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


