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Allemaol
op de fletse!

Mei 1971,

De buurman hef mien uutelachen, hie zat te schud-
den op de stoel ! En ik hebbe metelachen. Met me-
kare <he'w elachen dat de vrouwluu opkekken en
ze'en: ,,wat heb i'jluu toch ?"
Ieder mense wodt wel es uutelachen en d'n Oom
ok wel, daor mo'j ouw niks van antrekken. Maor
van die ene keer he'k et altied onthollen.

Wi'j wazzen zukke jonges en stonnen met mekare
nao een gresmaaimesiene te kieken. Zo'n dink ha'w
nog nooit eerder ezien. Wi'j wissen al wel dat die
dinge zich zwaor lieten trekken „ echte peerde-
beulsdinge ! En toe zeg ik zo: „Zie mossen uut-
Vin'en dat die messe ronddraaien, - dan liep zo'n
dink volle makkelikker !"

E lachen dat ze hebt - um nooit te vergetten. Ik
schamen mien d'r veur, maor ik wis da'k ergens
geliek hadde. Toe 'k veur een jaor of wat met an-
dren de cyclonmaaier ,,ston te bekieken, mos ik d'r
in ens weer an denken. Daor ston nou et ni'jste
wonder van de techniek ! Een gresmaaier met rond-
draaiende messe. Um dat idee hadden ze mien
vieftug jaor eleen uutelachen !

En nou ihadde wi'j et aover fietsen, dat mot zo
goed we'en veur onze butte. Ik fietse dan ok graag
- 't liefste 's margens vrog, zo uut 't bedde de
fietse op. A'j nog niks ziet as een enkele vrogge
boer die uut hen melken geet.
En de veugeltjes zo druk fluit - allemachtig mooi.
En i'j bunt 'r den helen dag better van ! Maor d'r
bunt zo volle oldere mensen die 't nog wel graag
zollen fietsen maor niet goed meer kunt. D'n enen
wo'dt et te druk op de weg, d'n and'ren kan d'r
niet goed meer op en af kommen, een darden hef
de hande niet goed meer tot zien wille. En zie
zollen toch nog graag fietsen !

Dat is nou, wat ze nuumt een probleem - een uut-
daging. Hoe holle wi'j die mensen an et fietsen ?
Daor wazze wi'j aover an de praot. In ens dacht
ik da'k et evonnen hadde. „Eureka" zo'k willen
zeggen! I'j hebt wel es een tandem ezien - zo'n
fietse veur twee man. Veur vier en veur zes man
kan ok. We'j wat wi'j nou hebben mot ? Vier van
die zesmans fietsen, vaste maakt op et onderstel
van een afgedankte bestelwagen. Alles van zo'n
wagen d'r uut en d'r af - alleene et stuur met de
stoel, en de rem mot 'er anblieven. Dan zette wi'j
een van de gaefste oudjes - eene met een ri'jbe-
wies - achter et stuur - de voet an de rem - een
fluitjen in de mond. At e dan blos beteikent dat:
„Karren maor". Vierentwintig mensen zet zich
schrap en de tocht veur olden van dagen begint !
Niks te stuurn, alleene maor trean, rondkieken en
praoten. Wat zölt ze wille nem'n !

En de buurman maor lachen ! „Dan nog hoge pet-
jes en knipmutsen op - wat zult de mensen kie-
ken. I'j kunt toch wat uutprakkezeer'n - foi de hon-
de zollen zich doodblökken !"
De vrouwluu en ik hebt met de buurman mete-
lachen. Maor net as toe met die gresmaaimesiene
ha'k toch et gevuul dat 'r wat inzat. Ze zollen 't
maor es probeer'n. In de vri'je tied en van sloop-
materiaal. Et mot natuurluk voort niet volle geld
kosten. D'n eersten, dat zol wel niet alles wodden,
d'n tweeden, dat geet al better. En nao de'n dar-
den en d'n vierden kan de massaproduktie begin-
nen. Daor kump vraoge naor - deur olderen die 't
nog graag blieft fietsen. Maor ok deur de jongen
die in gezelschap uut wilt gaon. Sommigen bunt
nog te jonk veur een bromfietse. En ok veur de
and'ren is et volle veiliger en gezelliger as ieder
op een eigen brommer!

En of ze dat nou een bejaardenfietse - een club-
of gezelschapsfietse nuumt - wat kleinder maakt -
(groter hoeft neet) die fietse mot'r kommen !
Moar wi'j kont dat zelf niet meer - dat mot jongen
anpakken die wat dörft !

En dan, allemaole op de fietse !
d'n Oom.

Motorsport
Zoals aan het begin van het motorsportseizoen is
afgesproken zullen de motorclubs Hamac uit Harf-
sen en De Graafschaprijders uit Vorden dit seizoen
viermaal onderlinge wedstrijden houden, waarbij
voor de best geklasseerde deelnemer, zowel in de
A- als de B-klasse een fraaie beker te wachten
staat.

Inmiddels is de eerste wedstrijd gehouden waarbij
het zeer spannend naar toe ging. De clubs ont-
moetten elkaar op het circuit van Harfsen. De
resultaten van de vijf beste rijders in de A-klasse
en de 8 beste rijders in de B-klasse telden mee voor
de clubpunten.

Het resultaat in de A-klasse was dat zowel Vor-
den als Harfsen 93 punten behaalden. In de B-
klasse kwam De Graafschaprijders als winnaar te-
voorschijn met 148 punten, Hamac behaalde er 103
punten.
De eerstvolgende wedstrijd wordt op 23 juni a.s.
gehouden op het circuit te Delden.

PvdA
De fraktie van de PvdA in de raad van Vorden
heeft dezer dagen een brief gezonden aan alle
raadsfrakties met de volgende inhoud: „Ofschoon
het stichtingsbestuur van het zwembad In de Den-
nen uiteraard haar eigen vrijheid en verantwoorde-
lijkheid heeft, kan het wel en wee van dit zwembad
ons als raadsleden en inwoners van Vorden niet
onverschillig laten.

Van een aantal kanten nu, hebben ons suggesties
bereikt om te komen tot een overdekt zwem- en
instruktiebad; uiteraard is dit nog al een onderne-
ming en naar onze mening zijn hieraan op het eers-
te gezicht een aantal onzekere faktoren verbonden.
Niettemin zijn er ook een aantal punten op te noe-
men, die in het voordeel van een dergelijk bad
pleiten".

De door de fraktie van de PvdA genoemde voor-
delen zijn: Ie is de kapaciteit van het 'huidige
zwembad vooral door het toenemende vreemde-
lingenverkeer dermate benut, dat zo langzamer-
hand in de zomermaanden niet meer behoorlijk ge-
zwommen kan worden. Een overdekt bad, even-
tueel met beweegbare wanden, zou hierin ook zo-
mers verbetering kunnen brengen, ook voor de
rekreatieve zwemmers.

2e het grote belang van het schoolzwemmen en de
instruktie aan de volwassenen die ook in de win-
ter doorgang kunnen vinden, evenals diverse sport-
wedstrijden.
3e de unieke funktie die het zwembad als „so-
ciaal ontmoetingscentrum" speciaal voor de jeugd
vervult, welke funktie dan ook in de wintermaan-
den gewaarborgd zou zijn.
De PvdA-fraktie wil van de andere raadsfrakties
gaarne weten of men één en ander in principe in-
teressant genoeg vindt om een afvaardiging uit de
raad hierover met het stichtingsbestuur van ge-
dachten te laten wisselen.

Botsing
Tengevolge van een gevaarlijke inhaalmanoeuvre
op de Ruurloseweg werd b* uit Hengelo G ernstig
gewond, toen hij met zij^»uto tegen een boom
botste. Het ongeluk gebetrrae ter hoogte van de
afweg naar Lochem even voor de Wientjesvoort.
Twee personenauto's met aanhanger wilden links-
af naar de. Wilderiborch en hadden richting aan-
gegeven en voorgesorteerd. Op het moment dat
de voorste wagen af wilde slaan passeerde de ook
uit de richting Vorden komende N. uit Hengelo
de beide auto's aan de linkerzijde, hij botste daar-
bij tegen de eerste auto bestuurd door R. uit Velp.

De Hengeloër belandde hierna met zijn Opel rechts
van de weg tegen een boom en werd ernstig ge-
wond naar het ziekenhuis te Zutphen overgebracht.
De auto werd totaal vernield, terwijl de auto van
R. uit Velp slechts licht beschadigd was en zelf
met de schrik vrij kwam.

Nieuws van
de kerken

Vernieuwing interieur N.H. kerk
Aan alle leden van de Hervormde gemeente in
Vorden is vorige week een brief verzonden waarin
de plannen van de kerkvoogdij, gesteund door de
kerkeraad, over vernieuwing kerkinterieur zijn uit-
eengezet.

Het is de taak van de kerkvoogdij om eigendom-
men van de kerk zoals gebouwen en pastorieën te
beheren en in goede staat te onderhouden. De plan-
nen die zijn ontwikkeld komen voort uit ontstane
gebreken aan de elektrische vloerverwarming. Her-
stel is wel mogelijk maar beter is een nieuwe c.v.-
installatie aan te leggen. Deze installatie zou dan
de kerk voldoende kunnen verwarmen.

Gelijktijdig waren er plannen om de banken te ver-
wijderen. Een aantal banken zitten niet plezierig.
Je kunt je benen niet goed kwijt! Het aantal zit-
plaatsen zou ook kunnen verminderen. Maar ihet
plan schept ook de gelegenheid om het „koor"
weer zijn oorspronkelijke funktie toe te kennen en
de banken of stoelen een nieuwe opstelling te ge-
ven. De paden worden dan breder, hetgeen bij
trouw- en rouwdiensten wel nodig is.

Het wijzigen van de centrale verwarming en het
vervangen van de bestaande banken brengt met
zich mede, dat in de hele kerk een betonvloer ge-
legd moet worden waarin dan gelijktijdig de vloer-
verwarming wordt opgenomen. Nadien wordt de
betonvloer afgewerkt met passende tegels. Met
het verwijderen van de banken e.a. werkzaamhe-
den is het nodig om de muren bij te werken en
enkele vochtige plekken vochtvrij te maken.

Tenslotte is dan een witj^urt geen overbodige luxe.
Er is een raming gem^Bt van de kosten en die
zullen ca ƒ 130.000,— uedragen. De kerkvoogdij
heeft reeds informaties ingewonnen over mogelijke
subsidies. Zij vraagt haar leden volledig achter de
plannen te gaan staan. Uw mening over de plan-
nen horen we graag spoedig. U kunt uw toezegging
doen met het invullen^^ opzenden van de gele
kaart.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij: i

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

Vorden a 2 is kampioen!

Het is het A2 elftal van Vorden gelukt om zater-
dagmiddag kampioen te worden van haar afdeling.

Dit gebeurde in Warnsveld waar Warnsveldse
Boys Al met 2—l van Vorden verloor. Overigens
had Vorden al aan een gelijkspel voldoende ge-
had om de titel te grijpen, want de geel-zwarten
hadden één punt voorsprong op de thuisclub.

Na afloop bood voorzitter J. Oost de kampioenen
bloemen aan. Omdat het A2 elftatl dit seizoen bij
de jeugd de beste prestatie heeft geleverd kregen
de jongelui een weekje naar een kamp aangeboden.

Vanzelfsprekend waren er ook van Wamsveld-
zijde bloemen.

Zwemdiploma's
Voor de eerste maal in dit zomerseizoen was er
in het zwembad In de Dennen gelegenheid tot het
afleggen van de zwemproef voor het A- en B-di-

ploma. In totaal namen 43 jongelui aan deze exa-
mens deel t.w. 23 voor A en 20 voor B. Alle kan-
didaten die door badmeester Verstoep en mej.
Truus Oonk waren voorbereid, slaagden onder
het toeziend oog van de neer G. Aalbers uit Zut-
phen.

Frankering bij abonnement kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG 6 JUNI

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink bed. H. Avondm.

10.00 uur Jeugddienst
Lied van de week-^van de zondag Psalm 150: l

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. N. Schelhaas te Lochem

19.00 uur ds. N. Schelhaas te Lochem

R.K. kerk dorp
Zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur
en 10.00 uur Hoogmis.

R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis). In de week elke dag om 8.00 uur H.
Mis. 's Zaterdagsavonds om 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

dr De Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST W l] KVERP LEEGST ER
Van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
10.00 uur zuster Van der Schoot, tel. (05752) 1487.
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijk gebouw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de week daarna
A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van 14.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.
Het Elshof 7, Vorden (plan Boonk)

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feest-
dagen 's avonds en 's nachts kan men aan de apo-
theekdeur bellen met spoedrecepten.

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

Mejuffrouw H. M. Lenselink van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur te Hengelo Gld
Bekveld D 16, telefoon 05753-1216.
Donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden,
Het Elshof 7, telefoon 05752-1772

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, te-
lefoon 05752-1346 b.g.g. 05750-2931

BRAND MELDEN
De melding van brand kan geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
yehoor kan het politiebureau, telefoon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1332 ge-
beld worden

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Geen.
Ondertrouwd: B. A. P. Laarkamp en H. van Wer-
ven.
Gehuwd: A. A. Jurriëns en B. G. Schoenaker.
Overleden: Maria Kers, 82 jaar, weduwe van J.
Achterkamp.

Kampioen
Opnieuw is een Ratti-juniorenteam kampioen ge-
worden. Na het b l-elf tal wist in extra duel tegen
De Graafschap c3, ook Ratti cl als eerste te eindi-
gen in haar klasse.
Na afloop van de wedstrijd welke gewonnen werd
met l—O, werden de spelers bloemen aangeboden
waarbij ook jeugdleider broeder Canutus werd be-
trokken.
Op 2e Pinksterdag, na afloop van ihet toernooi te
Almen, werd het kampioenschap gevierd in zaal
Schoenaker. Onze gelukwensen.



*
Kwaliteit

* Service

*
Lage prijzen

PRESIN :

3 stuks

MAGERE SPEKLAPPEN
500 gram

VARKENSPOULET heerlijk voor
bami of nasi 300 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

MALSE RIBLAPPEN
500 gram

98
178
198

298

398

BOT [RHAMWORST

150 gram 59

100 gram 89

150 gram 59

150 gram 89

TAFELWIJN Rosé d'Anjou
Moe Baril per fles

575
SOEPBALLETJES
2 x 200 gram voor 125

69
Italiaanse TOMATEPUREE

6 blikjes 89
Leuk voor de kinderen:
SURPRISEZAKJ E nu slechts 79

45

Gezinsfles

APPELSAP

75
elke 2e fles

25

Herschi

CASSIS

literfles
van 99 voor

85

Frambozen- of

sinaasappel-

RANJA

van 98 voor

79

Colombo

KOFFIE-
MELK

literfles

deze week

145

Dubbele fles

ROOSVICEE

van 325 voor

265

HEERLIJKE KOEKJES

Arnhemse Meisjes, Krakelingen
of Stengels VAN 109 NU

Gezinsfles

Duyvis

van 236 nu

J89

Superunie

OPLOS-
KOFFIE

grote pot

200 gram

350

P.C.D.

Roodmerk

KOFFIE

500 gram

349

Literflacon

STER AFWAS

98

elke 2e liter

49

45 stuks

WEGWERP-

LUIERS

van 420 voor

349

WEGENS TE VROEG UITVERKOCHT

NOG EENMAAL

UNOX
NASI of BAMI

VAN 215 VOOR

169
STUNT VAN DE WEEK:

TONNETJE ALL zeeppoeder VAN 16,95 NU f 14,50
KOFFERTJE ALL zeeppoeder VAN 7,95 NU f6,25

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

2 x 200 gam

ZOUTE

STICKS

voor maar

89

Groot pak

300 gram

ZAANSE
JOOL

voor

85

Van Gilda

FRUIT-
ROLLEN

3 stuks van 75

nu

59

Groot blik

UNOX SMAC

van 229 voor

198

Dessert

INSTANT-

PUDDING

4 pakjes

99

DUBBEL ZOUTE DROP _Q
grote zak van 98 voor 1 \J

BOTERHAMMIX Q—
400 gram voor \J\J

Offley SHERRY OF PORT CQC
van 795 voor O \/O

AARDBEIEN per doosje 89

Outspan SINAASAPPELEN 8 voor 135

MALSE SLA 2 kroppen 59

GOUDGELE ANDIJVIE kilo 89

KLEI-AARDAPPELS 5 kg 89

Panklare SPITSKOOL 500 gram 49

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

Bij uw aardbeien
3 ROLLEN
SMARIUS BESCHUIT 99
Bij ƒ 10,00 boodschappen:
BRUSSELSE KERMIS
l pak voor 59

89
GOUDZONJAM
div. smaken van 85 voor 69



Te koop: 1,30 ha hooigras.
Briefjes inleveren voor za-
terdagavond 20.00 uur. Te-
vens te koop: Eetaardappe-
len. H. Walgemoet, Bran-
denborchweg 10, Vorden,
telefoon 6646

Te koop: Jonge konijnen,
groot soort. B. te Kamp,
De Bongerd 26, Vorden

Te koop: Ingeschreven 2e
worps dragende Yorkshire
zeugen en dekrflpe en klei-
nere beren. D. Lettink, Lie-
ferinkweg 3, Vorden, tele-
foon 05753-1526

Aangeboden:
Overjarige, iets be-
schadigde nieuwe
bromfietsen

l Berini-Gazelle ƒ 475,—
l Solex flash ƒ 495,—
l Peugeot 102 MTL ƒ 475,—

Tevens enkele stuk
gebruikte brommers
Wj

RIJWIELBEDRIJF

TRAGTER
Zutphenseweg - Vorden

Te koop: 2 ha hooigras
waarvan l ha met naweide.
Briefjes inleveren voor vrij-
dag 4 juni 's avonds 20.00
uur. A. de Greef, Dennen-
dijk 3, Warnsveld

Te koop: Plm. 2 ha hooi-
gras in 3 percelen of massa,
gelegen bij Mooiweer in Lin-
de. Briefjes inleveren voor
vrijdag 4 juni 's avonds 20
uur bij H. Bannink,
De Boonk 2, Vorden tele-
foon 1866

Te koop: Plm. 1,40 ha hooi-
gras. Briefjes inleveren voor
7 juni. G. J. Aalderink,
Maalderinkweg 3, Vorden

Te koop: Plm. 0,70 ha hooi-
gras. Briefjes inleveren voor
zaterdag a.s. 19.00 uur bij
D. Gerbscheid, Hammink-
weg 5, Delden

VERMIST
een zwart diplomaten-
koffertje. In dit koffertje
bevinden zich o.m. i-ybe-
wijs, paspoort, kenteken-
bewijs etc.

Wij verzoeken de vinder
dit koffertje tegen belo-
ning te willen terugbe-
zorgen by Nedac N.V.,
Nieuwstad 2, Vorden,
telefoon 05752-1773

Bij inschrijving te koop:
Plm. l ha hooigras. Brief-
jes inleveren voor 8 juni
20.00 uur bij H. van Gijten-
beek, Boggelaar 3, Warns-
veld

Te koop: Plm. 3 ha hooi-
gras of in percelen. Brief-
jes inleveren tot 11 juni
's avonds 20.00 uur. J. G.
Harmsen, Polweg 3, Wich-
mond

Te koop: l perceel hooigras
briefjes inleveren voor of op
zaterdag 5 juni tot 20.00 u.
Lijftogt, Ruurloseweg 92

EK IS EEN ZWARE
RAP BROMMER
MET PUCH MOTOR

geheel gemaakt door
de Puch-fabrieken in
Oostenrijk te zien bij

RIJWIELBEDRIJF

TRAGTER
Zutphenseweg - Vorden

Echt iets voor men-
sen die met 2 man
naar het werk moe-
ten rijden en ook niet
duur.

Kom kijken !

Te koop z.g.a.n. Sunway
aluminium jaloezie 2,5 x 1,7
meter. Het Gulik 9, Vorden
telefoon 1805

Te huur: Autobox ad ƒ 16,-
per maand. Te bevr. tele-
foon 1417

Te koop: Kinderf iets 10 tot
12 jaar. G. J. Klein Ikkink,
Kapelweg 2, Vorden

Te koop g.o.h. bromfiets
Union automatisch bij fam.
Burger, Julianalaan 12 te
Vorden

Te koop alle soorten:

kool-,
knolraap- en
slaplanten

D. KLEIN GELTINK
Klein Garmel Vorden

WONINGRUIL:
Aangeboden: nieuwbouw m.
c.v. Gevraagd: liefst een
vrijstaand huls.
Brieven onder no. 9-1 bur.
Contact '

^
HEIN WOLSHEIMER
en
ANNIE HARMSEN

hebben de eer, namens wederzijdse ouders,
kennis te geven van hun voorgenomen hu-
welijk waarvan de voltrekking zal plaats
vinden op vrijdag 4 juni a.s. om 15.00 uur
ten gemeentehuize te Vorden.

Lochem, Olieslagweg 7
Vorden, Molenweg 22
juni 1971

Tijdelijk adres: Molenweg 22, Vorden

Receptie van 19.00 tot 21.00 uur in café-
restaurant „'t Wapen van Vorden" (F. P.
Smit) te Vorden.

oioioioicK^̂
JAN KEMKENS

en
THECLA JANSEN

gaan trouwen op woensdag 9 juni 1971 om
13.30 uur in de Christus Koningkerk te
Vorden.

Zieuwent, Dorpsstraat 12a
Vorden, Burg. Galléestraat 42
juni 1971
Toekomstig adres: Kennedystraat 7, Zieuwent

Het feest wordt gevierd in hotel Schoenaker
Ruurloseweg Kranenburg Vorden.
Receptie van 16.00 tot 17.00 uur.

" >
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LEO EYKELKAMP
en
GERDA HELMERS

geven, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaatsvinden
op woensdag 9 juni a.s. om 10.00 uur ten
gemeentehuize te Vorden.

Daarna hopen zij elkander het H. Sacra-
ment van het huwelijk toe te dienen onder
de gezongen H. Mis om 10.30 uur in de
St. Antonius van Paduakerk te Kranen-
burg Vorden.

Vorden, Onsteinseweg l
Beltrum, Bellegoorsweg l
juni 1971
Toekomstig adres: B. v. Hackfortweg 47, Vorden

Receptie van 14.30 tot 16.00 uur in café-
restaurant ,,'t Wapen van 't Medler" (fa
gebr. Eykelkamp) te Vorden.

i

hebben de eer, mede namens hun ouders,
kennis te geven van hun voorgenomen hu-
welijk, waarvan de voltrekking zal plaats-
vinden op vrijdag 11 juni a.s. om 13.30 uur
ten gemeentehuize te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Ned. Herv. kerk te Vorden door de wei-
eerwaarde heer ds. J. H. Jansen.

Vorden, juni 1971
„Spekop" Zomervreugdweg 9
Burg. Galléestraat 17
Toekomstig adres: Burg Galléestraat 17, Vorden

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in café-
restaurant „'t Wapen van Vorden" (F. P.
Smit) te Vorden.
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Op zondag 6 juni 1971 herdenken wij blij en
dankbaar het 25-jarig huwelijk van ons
ouderpaar

A. WOLTERING
en
J. A. M. WOLTERING-EYKELKAMP

Johanna en Harry
Edwin

De H. Mis uit dankbaarheid is om 14.30 uur
in de Christus Koningkerk te Vorden.

< •>

<| Vorden, juni 1971
; Burg. Galléestraat 18

l >
Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 5
juni van 16.30 tot 18.00 uur in café-rest.
,,'t Wapen van 't Medler" (Gebr. Eykel-
kamp) Ruurloseweg Vorden.
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Inplaats van kaarten

Op zaterdag 5 juni a.s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen de dag te her-
denken waarop wij voor 40 jaar in de echt
zijn verbonden.

; A. POTERMAN

en
l J. POTERMAN-NIJENHUIS

Gelegenheid tot feliciteren op 5 juni a.s.
van 16.30 tot 17.30 uur in café-restaurant
,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit) te
Vorden.

Warnsveld, juni 1971
„Viersprong"

II
H
r ^

Inplaats van kaarten

Wij zijn dankbaar en blij dat onze lieve
ouders en kinderen

H. HOETINK

en
G. HOETINK-KLEIN IKKINK

op D.V. maandag 7 juni de dag mogen
herdenken dat ze 25 jaar getrouwd zijn.
Onze wens is, dat ze voor elkaar en voor
ons nog lang gespaard mogen blijven.

Gerrit - Jenny
Ria - Henk
Gerry - Oma

Vorden, juni 1971
Weidemanweg 4

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
17.00 uur in café-restaurant „'t Wapen van
Vorden" (F. P. Smit) te Vorden.
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A. NORDE

en
? 5 < > M. E. NORDE-NORDE

hopen zaterdag 5 juni a.s.
huwelijksfeest te vieren.

Vorden, juni 1971
Kostedeweg 2

Gelegenheid tot feliciteren van 19.00 tot <
20.30 uur in café-restaurant Schoenaker, • •
Kranenburg Vorden.

.'„':
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Na een kortstondige ziekte overleed in het Alge-
mene Ziekenhuis te Zutphen mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder en grootmoeder

MARTHA HEUVELINK

echtgenote van A. Polman

in de leeftijd van 76 jaar.

A. Polman
A. Bello-Polman
A. H. Bello
J. W. Polman
A. Polman-Klein Selle
A. H. Polman
M. A. J. Polman-Lichtenberg

en kleinkinderen

I
Vorden, 27 mei 1971
Insulindelaan 8

Wij hebben haar l juni in alle stilte ter ruste
gelegd op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

WEGENS VAKANTIE

gesloten
van 7 t/m 12 juni a.s.

Boek- en kantoorboekhandel

Fa Hietbrink

Op het bedrijfsbureau is plaats

voor een

assistent
Wij denken hierbij aan iemand

van plm. 17 jaar met LEAO of

MULO (diploma geen vereiste)

met belangstelling voor admi-

nistratie.

WEGENS VAKANTIE

gesloten
van 7 t/m 12 juni a.s.

NIGARKNMAGAZIJN

't Centrum
G. W. EIJERKAMP - Zutphenseweg 2 - Vorden

Elk 2e pak Parel pinda's HALVE PRIJS

2 blikken SOEPBALLETJES 119

500 gram JONGE KAAS 259

2 rollen SPAR BESCHUIT 72

100 gram ROOKVLEES 85

2 blikken erwten/wortelen 119

Elk 4e pak SPAR MARGARINE HALVE PRIJS

Doos a 400 gram LANGE VINGERS 208

11 SINAASAPPELS 198

l kg GRANNY SMITH 189

WINKELMEISJE GEVRAAGD

REMMERS
supermarkt
Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Te koop: 2-deurs legkast
nieuw; kinderwagen annex
wandelwagen; commode.
Tevens aan komen vliegen:
Parkiet. Het Jebbink 39 te
Vorden, telefoon 1863
's avonds na 19.00 uur.

NU EEN NIEUWE FIETS
voor dames en heren
vanaf ƒ 160,—
zolang de voorraad
strekt bij

RIJWIELBEDRIJF

TRAGTER
Zutphenseweg - Vorden

VERLOREN: Gouden arm-
band op Zutphenseweg-
Dorpsstraat. Tegen belo-
ning terug te bezorgen bij
Barendsen, Zutphenseweg
23, Vorden

Sportmode 71
MET NIEUWE LEUKE

MODELLEN GEMAKKELIJKE

VRIJETIJDSKLEDING

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds dotltrcffendi

Zutphenseweg - Vorden

juweel
kleurvogel

juWüL

WEGENS VAKANTIE

gesloten
van 7 t/m 12 juni a.s,

ELEKTRO TECHNISCH

INSTALLATIEBUREAU

P. DEKKER
Zutphenseweg - Vorden

Telefoon 05752-1253

Doe-het-zelf service

UITERWEERD
Ruurloseweg 35

Vorden - Telefoon 1523

Alle landbouwwerk-
tuigen

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

Uw adres voor
VERSE
HAANTJES
KIP EN
EIEREN

POELIERSBBDRIJF
Rossel
Nieuwstad tel. 1283

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:
KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Maar met Total rijdt u ,̂ 5̂ 1,
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

Woensdag 9 juni
ZIJN WIJ DE GEHELE DAG

gesloten
Café-restaurant

't Wapen van 't Medler
Fa Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114
Vorden

Straks met vakantie?
WIJ VERZORGEN GAARNK

uw vreemd geld en
reisverzekering

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Telefoon 05752-1888 - Ruurloseweg 21 - Vorden

Telefoon 05754-514 - Dorpsstraat 9 . Wichmond



Zoekt u een goede hengelsport uitrusting ?
zoals: werphengels hol of volglas, zeewerphengels, tëlescoopwerphengels, vaste hengels telescoop of insteek, bamboe-, tonkin- of

f rans rieten hengels. Werpmolens, dobbers of pennen, foedralen, schep- en leef netten, nylon en tuigjes, hengelsteunen, vistassen,

viskoffers, visstoelen met en zonder leuning, haken, loodartikelen, aasvoeders en maden, regenkleding, vishoeden enz. enz. enz.

DAG EN NACHT MADEN BESCHIKBAAR UIT ONZE AUTOMAAT

Vooreen
enorme sortering

KLUVERS'
voeder en vissport

Zutphenseweg 53, Vorden, tel. 05752-1318

'De hengelsportzaak
van de

Achterhoek'

ZONDAG 6 JUNI

orkest

WILLY EN DE
FLAMINGO'S

NCORDIA
HENGELO (GLD.)

°3 BARS VOL GEZELLIGHEID

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Grote verkoop
Wij 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 7 juni
10.00-13.00 uur op het marktplein tegenover café-restaurant
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit)
14.00-15.00 uur bij café De Boggelaar te WarnsvHd
16.00-17.00 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

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

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

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

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

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

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

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

Fa W. Veenstra & Zn -

Wapen- en sporthandel

Maftens
steeds doettreffendi

Zutphenseweg - Vorden

koop gevraagd: Enige
toperen ketels ƒ 100,— tot

ƒ 350,— per stuk; enige
klokken ƒ 500,— tot
ƒ 1.500,— per stuk; kabinet-

.ten, kasten, kisten, goud,
Jy.ilvor, tin enz.
Brieven of bericht aan:
de Panne Borkeld 46a Hol-
ten (O.) Niet op zondag

Telefoon 1451 ENORME KEUZE

PrO^jt

AANBIEDING

MIXETTE
licht in gewicht
(360 gram)
Een snelheids-
mixer.
Uitneembare
klopper.

Merk „Philips"
nu van ƒ 31,—

voor 22,95
Gems Vorden

Zutphenseweg
Telefoon 1546

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

Hotel Bakker
VORDEN - TELEFOON 05752-1312

Vraagt:

hulp voor
de afwas
mannelijk of vrouwelijk
Van 13.00 tot 17.00 uur.

Volautomatische afwasmachiiHi aanwezig

WIJ ZIJN M KT

val
vai^maandag 14 juni

t/m zaterdag 26 juni

Remm^s
Nieuwstad 46

Donderdag, vrijdag en
zaterdag

260
225

345

140

80

500 gr. verse worst
500 gr. gehakt

500 gr. doorregen vlees

200 gr. ontbijtspek

200 gr. boterhamworst

200 gr. gebraden gehakt 1,40

500 gr. haas-, rib-,
schouderkarbonade 375

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. KRIJT
Vorden - Dorpsstraat 32 Telefoon 1470

Zowel voor de afdeling IJZERWAKEN, IIUISHOl DK-
LIJKE ARTIKELEN en de INPAKAFDELING alsmede
voor ons IJZERMAGAZIJN

zoeken wij enkulu

Magazijnbedienden
in de leeftijd van 17 tot 45 jaar, die gaarne wil mee-
werken om onze afnemers zo goed mogelijk te bedienen.
Geboden wordt zeer afwisselend werk in modern inge-
richte magazijnen voorzien van vele hulpmiddelen waar-
door veel sjouwwerk wordt voorkomen.

DAGELIJKS VAN 8.15 - 17.15 UUR EN OP MAAN-
DAGAVOND VAN 7.00 - 8.00 UUR.
stellen wij u in de gelegenheid te informeren naar de
arbeidsvoorwaarden enz.

Desgewenst kunt u ook schriftelijk of telefonisch kon-
takt opnemen tel. 05750-5551, vragen naar toestel 353,
de heer De Maag.

REESINK HAVENSTRAAT 7 ZUTPHEN

we l B [a
H.H. loonwerkers

en landbouwers

bij ons zeer aantrekkelijke prijzen
voor:

bindertwïne en
balenperstouw

Kwantumkorting naar afname.

Vraag inlichtingen.

V.L.C.

De Graafschap
AFD. LANDBOUWWINKEL - VORDEN

Wij hebben thans de beschikking
over

hoge en middel-
hooidrukpers

Loonbedrijf

BECK
Het Hoge 61 - Vorden - Tel. 1660

Voor onze afdeling

„VILLA NUOVA"
83 te Vorden

vragen wij:

a. enige bejaarden-
verzorgsters of
zieken-
verzorgsters

b. enige verpleeg-
hulpen

c. voor de keuken

een meisje
dat wil worden opgeleid tot
kookster

of een leerling-kok

Sollicitaties kunnen worden gezon-
den aan de administratie Zutphense-
weg 85, terwijl een afspraak voor
een persoonlijk gesprek kan worden
gemaakt via telefoonnummer 1357
(05752).

VERPLEEGINRICHTING I I I ' I / K

'Het Enzerinck'
VORDEN


