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^Kerkdiensten

ZONDAG 14 JUNI

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink (H. Avondmaal)

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink (H. Avondmaal)
Psalm 93 : l

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. M. S. J. de Jong uit Lochem

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. D. C. Firet uit Eefde

19.00 uur ds. Th. P. van Belzen
Psalm 93 : l

R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis) 's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

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)

van zaterdagmorgen 10 tot zondagavond 1 1 uur
dr De Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Van zaterdagavond tot maandagavond zuster
M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijkgebouw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmorgen 12 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur J. Wechgelaer, tele-
foon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van H.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 feestda-
gen en vanaf 18.00-8.00 uur vervoege men zich
aan Molenweg 19 Vorden, telefoon (05752) 1898

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

BRAND MELDEN
De melding van brand kan geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
gehoor 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: Frans Herman zoon van F. G. Smit en
J. Radstaak; Sabine dochter van J. A. Jansen en
K. T. de Vos; Johanna Petronella Henriëtte doch-
ter van J. P. van Wetering en H. Verhaagen.

Ondcrtroiiti'J* Geen.

Gehuwd: Geen.

Overleden: G. Teunissen, 79 jaar, weduwe van
J. W. Wentink

BAKKERSVAKANTIE
Van 15 tot en met 29 juni gaat Bakker Schurink
met vakantie. U wordt verzocht in dit tijdvak het
brood te halen bij kollega's.

Geslaagd
Mejuf f rouw F. H. Broekgaarden te W^arnsveld
slaagde aan het Utrechtse Conservatorium voor
drie einddiploma's; met name de middelbare on-
derwijsakte Algemeen Muzikale Vorming; de mid-
delbare onderwijsakte voor fagot en het einddiplo-
ma orkestspel. Een van haar examenwerkstukken
was een zangspel over de Vordense 8 kastelen.

Voetballers bezorgden krentemik
De spelers van Vorden III en Vorden VI hebben
de vrijdagavond benut door het aanbieden van
(reuze) krentebroden. Vorden III toog naar de
fam. F. Klein Brinke waar wegens gezinsuitbrei-
ding een krentebrood werd aangeboden terwijl de
spelers van Vorden VI dezelfde daad verrichtten
bij de de fam. H. Schouten. Het behoeft geen na-
der betoog dat deze gestes op prijs werden gesteld
en dat de vaders in kwestie deel van bovengenoem-
de elftallen uitmaken.

Gymnastiekvereniging Sparta
Twaalf dames en 28 meisjes-aspiranten van de
Vordense gymnastiekvereniging Sparta hebben in
Gaanderen deelgenomen aan de wedstrijden van
de Turnkring De Graafschap die onder ideale
weersomstandigheden werden gehouden.
De Vordense afvaardiging kwam in Gaanderen
uitstekend voor de dag en viel flink in de prijzen.
Om een greep te doen: Ie prijs bij de marswedstrijd
(hier nam de gehele groep aan deel); 3e prijs
trampolinspringen meisjes-aspiranten; I e prijs vrije
oefening dames; Ie prijs vrije oefening meisjes-
aspiranten; Ie prijs kastspringen meisjes-aspiran-
ten.
Tot een zeer bijzondere prestatie kwamen de da-
mes door de ere-prijs te winnen bij het onderdeel
lange mat. Verder was er nog een tweekamp voor
dames (evenwichtsbalk en paardspringen). Ook
hier behaalden de Vordense dames een Ie prijs.

Buurtvereniging Delden
Voor de tweede maal in dit seizoen organiseerde
de Buurtvereniging Delden een oriënteringsrit voor
auto's, motoren en brommers waaraan door 55 per-
sonen werd deelgenomen. De heer D. Becks had
voor een pittige rit gezorgd die de deelnemers ge-
heel door het nu toch wel bijzonder fraaie buurt-
schap Delden voerde. De lengte bedroeg 36 km.
Start en finish waren bij café Het Zwaantje waar
voorzitter M. H. Gotink na afloop de prijzen uit-
reikte.

Schoolsportdag w
Op het gemeentelijk sportpark te Vorden werden
de leerlingen van de hoogste klassen van de la-
gere scholen in Vorden in de gelegenheid gesteld
het schooldiploma lichamelijke geoefendheid te be-
halen, ^fc
Het hoogste aantal punte^^lat door de deelne-
mers kon worden behaald was 100. Slechts drie
leerlingen slaagden er in het maximale aantal te
behalen. Dit waren Jos Heuvelink van de open-
bare lagere school dorp; Han Kaemingk van de
Prinses Julianaschool Wildenborch en Erna Wues-
tenenk van de Bijz. school Het Hoge.
De prestaties van de jongens waren over het ge-
heel slechter dan die van de meisjes.

Brandweerdag
Dank zij het fraaie zomerweer is de brandweerdag
welke zaterdag werd gehouden een groot sukses
geworden. Al het beschikbare materiaal kon de
brandweergarage verlaten en in de open lucht
tentoongesteld worden. Door het personeel van
de brandweer werd een uitvoerig overzicht gege-
ven van de werking en het gebruik van de brand-
weerauto met de diverse brandslangen.
In de loop van de morgen was er van de zijde van
de schooljeugd een zeer grote belangstelling voor
een en ander. Het hoogtepunt voor de Vordense
jeugd was wel de opstelling van één der spuiten bij
de Vordense bleek, waar de opwassende jeugd ei-
genhandig van een drietal spuiten gebruik kon ma-
ken en menig jongmens een nat pak bezorgde.
Ook in de middag werd door volwassenen een goe-
de aandacht besteed aan het tentoongestelde. Het
vrijwill ige brandweerkorps kan dan ook op een
zeer geslaagde brandweerdag terugzien.

Bridgeclub Vorden
Op dinsdagavond 2 juni j.l. heeft de bridgeklub
Vorden in hotel Bakker ter afs lui t ing van het sei-
zoen een bridgedrive gehouden voor de leden.
Er is met 12 paren gestreden om de hiervoor be-
schikbare mooie prijzen.
De uitslag was als volgt:
Noord-Zuidlijn: l Oost en Wolters, 2de Roode-
Wellink, 3 Smit en Baarsen, 4 echtpaar Beek,
5 dames Punt en Siebelink, 6 echtpaar Rauws.
Oost-Westlijn: l echtpaar Plukker, 2 echtpaar
van Arkel, 3 echtpaar van der Schaaf, 4 echtpaar
Jansen, 5 de heer en mej. Dekker, 6 echtpaar Das.
In september a.s. zullen de bridgeavonden in hotel
Bakker worden 'hervat.

AVO-kollekte
Het aantal geestelijk of lichamelijk gehandikapten
is altijd nog enorm groot en het leed van deze
mensen is vaak niet te beschrijven.
Daarom evenals vorig jaar geef met milde hand
van 15 tot en met 20 juni, waardeer dat u gezond
bent en dat u door uw gaven de zwakkeren kunt
helpen.
De AVO wil voor deze mensen zorgen voor het
vervoer naar de centrale werkplaatsen opdat deze
toch nog zinvolle arbeid kunnen doen. Voor de
gehandikapten hiervoor mogelijkheden scheppen
zodat ze thuis weer haar werk kan doen.
Voor al deze dingen wil de AVO meehelpen zor-
gen. De AVO is Arbeid Voor Onvolwaardigen.
Daarom komt de AVO de volgende week weer
bij u langs. Geeft wat uw hart u ingeeft.
Sta iets van uw luxe leventje af en waardeer dit
door een ander ook wat te gunnen.

KPO
40 leden van de KPO Kranenburg-Vorden hebben
begunstigd door fraai weer, hun jaarlijkse uitstap-
je gemaakt. Het einddoel was Rotterdam. Via Arn-
hem, Renkum en Tiel langs de bloeiende boom-
gaarden van de Betuwe ging het op het westen
af. In de Meern werd koffie gedronken.
Bij de margarine fabrieken Jurgens en van den
Berg wachtte een ekskursie, die zeer in de smaak
viel. In Gouda werd op de terugtocht 'nog het
fraaie stadhuis bezichtigd. In Renswoude wachtte
een heerlijk diner, waarna men om ongeveer half
elf voldaan in Vorden terugkeerde.

Vordens Dameskoor

Dinsdagavond hield Vordens Dameskoor haar
jaarvergadering in zaal Eskes. Dit was ruim 2
maanden later als gewoonlijk daar het koor veel
te druk was om er een avond voor uit te trekken.
Er werd een huishoudelijk reglement gemaakt wat
door de leden werd goedgekeurd en werd vastge-
legd.
Verder werd het jaarverslag voorgelezen alsmede
het financiële gedeelte.
Van de rondvraag werd goed gebruik gemaakt
tegen 10 uur was de vergadering ten einde.
De opkomst was zeer goed.

VADERDAG 21 JUNI
Zondag 21 juni is het de dag voor vader, dus
moeders, zoons en dochters vertven vader
eens extra en let daarom op de vele aanbie-
dingen van onze adverteerders !
Adverteerders, bezorg uw advertentie vroeg-
tijdig dan kunnen wij er meer zorg aan be-
steden, doch uiterlijk dinsdagmorgen 12 uur.

Avondvierdaagse
Drie jaar geleden gingen er bij 'Sparta' stemmen
op om meer te doen aan de Avondvierdaagse te
Zutphen.Er waren echter al gauw een paar pro-
blemen die het deelneraJ^aan deze Avondvier-
daagse nou niet bepaa^^aantrekkelijk maakten.
Maar waarom eigenlijk geen Avondvierdaagse in
Vorden zelf werd geopperd? De heer Sikkens werd
aangezocht en men zei: organiseer maar! Sikkens
liet dit niet op zich zitten en het resultaat was een
geslaagde Avondvierdaagse die reeds in 1968 van
start ging.

Voor de derde keer gaat nu woensdagavond 10
juni deze tocht van start en steeds nog groeit de
belangstelling. Reeds nu hebben zich ongeveer
700 deelnemers gemeld en dit betekent dat er vrij-
wel hetzelfde aantal als verleden jaar van start
gaat. Verheugd is de heer Sikkens over het feit,
dat de Vordenaren zich zo positief tegenover
deze Avondvierdaagse opstellen.
's Avonds tussen 18.15 en 18.45 uur vertrekken
de deelnemers voor de eerste etappe, richting de
Kiefskamp. Donderdag richting den Bramel en
vrijdag richting de Boggelaar. Voor zaterdag staat
de route Wildenborch op het programma. Om
5 uur is het dan verzamelen bij café Lettink aan
de Almenseweg. Hier zullen de deelnemers zich
dan opmaken om de laatste loodjes naar het dorp
af te leggen.
Iedereen die de afstand aflegt ontvangt een me-
dalje. Voor meerdere keren deelname een cijfer of
speciale medalje. Ook is er een verenigingsprijs.
De EHBO is weer op haar post.
Het belooft wel een 'warme' toch te worden waar-
bij de blarenprikkers ongetwijfeld veel werk aan de
winkel zullen krijgen.
Een aantal personen die door prive-omstandig-
heden zijn verhinderd lopen de route die voor de
zaterdag is gepland nu op dinsdag. In elk geval
loopt elke deelnemer reglementair vier achtereen-
volgende dagen.

INTOCHT ZATERDAGMIDDAG
Verzamelen bij Lettink (zie verslag) om 5 uur.
Almenseweg, Burg. Galléestraat, Enkweg, Groene-
weg, Wilhelminalaan, Molenweg, 't Jebbink, de
Boonk, Zutphenseweg, Marktplein.

PARCOURS
De route voor de eerste dag luidt: start op het
schoolplein bij de openbare school, na uitgang r.a.
na plantsoen l.a. Raadhuisstraat, Nieuwstad rechts
aanhouden, na De W^ehme r.a., Deldenseweg r.a.,
Nieuweweg l.a., Eldersmaat l.a., Baakseweg l.a.,
Riethuisweg r.a., Deldensebroekweg bij smederij
r.a., Deldensebroekweg bij bruggetje aan linker-
kant l.a. Deldenseweg.
10 km bij Hilverinkweg l.a., Deldenseweg l.a.,
Nieuwstad, Raadhuisstraat, finish.
15 km als 10 km tot bij Hilverinkweg r.a., Hilve-
rinkweg, Hengeloseweg oversteken r.u. tot voor
kasteel l.a., oprit l.a., Lindeseweg r.a., Hengelose-
weg r.a., Horsterkamp l.a., Beatrixlaan r.a., Nieuw-
stad, Raadhuisstraat, finish.

AGENDA

Iedere dinsdagavond
Evangelisatiesamenkomst in het nutsgebouw

10, 11, 12 en 13 juni Avondvierdaagse.
12 juni Graafschaprijders

Oost-Nederland nachtrit
13 juni Blarenbal na afl . Avondvierdaagse

in het nutsgebouw.
15 juni Rekreatiemiddag voor bej. in

motel De Zon
17 juni Ned. B. v. Plattel.vr. - fietstocht
18 juni Vrouwenver. Wildenborch
18 juni Bejaarderikring 14.15 u. Nutsgeb.
21 juni Zangdienst Hervormde kerk
30 juni Alg. bijeenkomst woningbouwver.

Thuis Best in zaal Leemreis te
Hengelo Gld.

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

De besturen van de diverse verenigingen wor-
den verzocht hun data van bijeenkomsten en
festiviteiten in Vorden aan ons door te ge-
ren, dan worden deze gratis bij deze rubriek
tussen- of bijgevoegd.

Vordense huismoeder zwemt
10 km
In het kader van de nationale trimaktie van de
Ned. Sport Federatie heeft ook de KNZB de mo-
gelijkheid geopend zwemmende te trimmen. De
bedoeling is door regelmatig een bepaalde afstand
te zwemmen in een periode 6 of 10 km af te leg-
gen. Op initiatief van badmeester Verstoep is een
aantal personen aan deze aktie begonnen.

Mevr. Brinkman (Almenseweg) heeft zaterdag
j.l. de 10 km volgemaakt door dagelijks 500 meter
te zwemmen.

Haar medetrimmers hebben dit feit niet zonder
meer voorbij willen laten gaan en boden een bloe-
metje aan en een herinneringsfoto terwijl zij zelf
voor een traktatie had gezorgd.

Zij bl i j f t wel dagelijks zwemmen al is het dan niet
500 meter per dag. Komende week zullen weer
enige zwemmers en zwemsters de 10 km mijlpaal
bereiken. Zij die lust hebben ook zwemmende te
trimmen en op deze manier de Trimspeld te ver-
dienen, kunnen zich voor inlichtingen wenden tot
badmeester Verstoep of badjuffrouw Oonk.

Woningbouwvereniging
Thuis-Best

Door het bestuur van de woningbouwvereniging
Thuis Best is een belangrijke vergadering gehou-
De heer van Arkel, voorzitter van Thuis Best,
alsmede de bestuursleden Groot Bramel en v.d.
Wal legden hun funkties neer.

Daar in het recente verleden ook de overige be-
stuursleden te weten de heren Kulsdom en Plas
hun funkties ter beschikking hadden gesteld, moest
een geheel nieuw bestuur worden gevormd.

In verband met de grote uitbreiding van het wo-
ningbezit van Thuis Best, door de toevoeging van
de woningwet-woningen van Hengelo en Vorden
hebben beide kolleges van B/W van deze gemeen-
ten besloten een voorlopig bestuur aan te wijzen,
totdat de woningbouwvereniging 'nieuwe stijl' hier-
in volgens de statuten zelf kan voorzien.

De volgende personen werden hiertoe gekozen:

Uit Hengelo: G. J. Hiddink wethouder, W. C.
Gielink gem.sekr., P. Tiessinga gem.architekt.
Uit Vorden: J. v.d. Broek gem.arch., W. B. J.
Lichtenberg raadslid en J. W. M. Gerritsen
raadslid.

Bij het afscheid van het oude bestuur kwamen
oude herinneringen boven. De vereniging werd
opgericht op 7 februari 1919 en duidelijk bleek dat
Thuis Best aan haar oprichtingsdoel heeft beant-
woord, n.l. werkzaam te zijn in het belang van de
Volkshuisvesting.

Namens het voorlopig aangewezen bestuur bracht
de heer v.d. Broek dank voor de vele bewezen
diensten door het aftredend bestuur in het belang
van de gemeenschap bewezen.

Het voorlopig bestuur verdeelde de bestuursfunk-
ties in goed onderling overleg als volgt:

Hiddink 2e voorzitter, v.d. Broek sekr., Gerritsen
penningmeester, Gielnik 2e sekr., Lichtenberg
2e penningmeester en Tiessinga lid.

Als 7e bestuurslid zal binnenkort de voorzitter
worden aangezocht.

Als verder belangrijk punt werd de datum van
de ledenvergadering vastgesteld.

Deze zal worden gehouden te Hengelo in zaal
Leemreis op dinsdag 30 juni a.s. 's avonds 8 uur.
Het voorlopig bestuur spreekt de verwachting uit
dat de bevolking van Hengelo en Vorden door
massale opkomst haar belangstelling zal tonen.
Zij hoopt door het oprichten van een krachtige
woningbouwvereniging met behulp van de gehele
bevolking het woon- en leefklimaat in beide dor-
pen te kunnen verbeteren.



Ibers
SUPERMARKT

W.K. lekker
bekjes koek

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

VARKENSPOULET
300 gram

heerlijk voor bami en nasi

SCHENKEL met been
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

98
198

MALS RIBSTUK

ZURE ZULT

BOTERHAMWORST

SNIJWORST

GELDERS GEWELD
alleen aan stuk

500 gram

150 gram 49

150 gram 49

150 gram 89

198

200 gram 99

Groente- en vleesreklame geldig t/m zaterd.

eten
Maandag 15 juni

Bij aankoop van

500 gram
magere SPEKLAPPEN

Hierbij 500 gram
PANKLARE ANDIJVIE

Dinsdag 16 juni

Bij aankoop van

500 gram
FIJNE VERSE WORST

Hierbij 2 kroppen
MALSE SLA

Woensdag 17 juni

Bij aankoop van

500 gram
VLEESGEHAKT 218

Hierbij 2 rollen
EIERBESCHUIT

en
KOMKOMMER per stuk 39

PRACHT ANDIJVIE kilo 79

EXPORTKWALITEIT TOMATEN 89

BANANEN kilo 98

SUNKIST SINAASAPPELEN 15 voor 189

SAPPIGE CITROENEN 4 voor 49

PRESENTEERT VAN 138 VOOR

DIVERSE SMAKEN

ALSA IJSMIX
VAN 85 VOOR

„Sun"

MARGA-
RINE

2 kuipjes

75

Ons bekende
merk

SHERRY

per fles 350 nu

298

UNOX
SMAC

blik van 134

nu

119

TEO PUD-
DINGSAUS
div. smaken

2 flesjes

109

24 flesj. Clas-
se Royal bier

nu per krat

595

COWBOY

LIMONADE
ZONDER PRIK - PER FLES 49

BAD-
ZEEP

3 grote

^Bikken

105

Lydia
HAARLAK

van 295

voor

195

GE2TOISFLES

Ardita
LUIERS

per pak 145

elk 2e pak

| 89

Ardita
DAMES-

Y/FRRAKinv c.r*o/Ani u
per pak 81

elk 2e pak

49

Heerlijke

koffie- of
korenkoeken

per pak

75
9

APPELSAP 69
ELKE 2e FLES

Grote rol

PRINS
FOURRè

nu slechts

99

Zolang de
voorraad

strekt

BUSKOEK
voor

89

TUTTI
FRUTTI

appeltjes of
•

pruimen
i «

per zakje

79

PCD
ROODMERK

KOFFIE

500 gram nu

369

4 rollen

CLOSET-
PAPIER

van 96 voor

79

LITERBLIK VELUCO

APPELMOES 79
ELK 2e BLIK 49

Oesterke
DWEILEN

nu per stuk

slechts

69

3 flesjes

HAARVER-
STEVIGER
voor maar

69

Rollen Gilda

SNOEP
lekker fris

3 stuks voor

59

JAN HAGEL

heerlijk
koekje

250 gram voor

69

8

COCOS-
KRANSEN

voor

95

DIEPVRIES

HAANTJES

Sprinklettes

HAGELSLAG

450 gram 98

elke 2e zak

69

Frambozen-
of zarte

bessenwijn
nu per fles

189

500 gram

GOUD
SPECU-

LAAS

98

Heerlijk op

brood

LUNCHMEAT

blikje 200 gr.

79

Witte of rode

DRUIVEN-
^%. «t IR^SAP

per fles

99



J. M. UITERWEERD
SCHILDERSBEDRIJF
Ruurloseweg 35, Vorden
Gaarne maken wij door
deze van de gelegenheid
gebruik, onze hartelijke
dank te betuigen voor de
overweldigende belang-
stelling, welke vergezeld
ging van een keurkollek-
tie aan bloemen en ge-
schenken, die wij op de
receptie van l mei jl., bij
gelegen'heid van het
121/2-jarig bestaan van
onze zaak, van vele zij-
den mochten ondervin-
den.
Uw sympathie bij deze
gelegenheid was ons bui-
tengewoon aangenaam
en zal nog lang, als een

. aangename herinnering,
bij ons blijven voortleven.

J. M. Uiterweerd
W. H. J. Uiterweerd-

Seegers

Ook namens onze kinde-
ren willen wij allen har-
telijk bedanken voor de
vele felicitaties, bloemen
en cadeaus ter gelegen-
heid van ons 40-jarig hu-
welijk ontvangen.

G. W. Winkel
H. Winkel-

Wassink
Vorden, juni 1970

Hiermede zeggen wij har-
telijk dank voor de blij-
ken van medeleven tij-
dens de ziekte en bij het
overlijden van onze lieve
moeder, behuwd-, groot-
en overgrootmoeder

Aaltjen Bijenhof-
Weulen Kranenbarg

Fam. Bijenhof
Vorden, juni 1970
Zutphenseweg 62

Voor de vele blijken van
medeleven, die wij moch-
ten ontvangen na het
plotselinge overlijden van
mijn inniggeliefde maai
en onze lieve zorgzame
vader en opa

LAMMERT
KLEIN GELTINK

betuigen wij onze
oprechte dank.

Uit aller naam:
J. Klein Geltink-

Memelink
Vorden, juni 1970

Te koop: Jonge herders-
honden. G. H. Winkel,
,, 't Joostink"

VERHUISD
Fam. A. Woltering
van Bikenlaan 12 naar
Burg. Galléestraat 8,
Vorden, telefoon 1746

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

SUPER BENZINE
53 cent per liter

KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Te koop: Alle soorten
KOOL-,
KNOLRAAP. EN
SLAPLANTEN

Klein Geltink „Klein
Garmel" Vorden

VERSE HAANTJES
eet goedkoop en lekker
ƒ 2,90 per kilo

Poeliersbedr.
Rossel

19 Hengelose-
weg l
tel. 1283

Aangeboden : \Vortelno-
tcn gebogen vitrinekast;
petroleumlamp; Bidemei-
er tafclklokje; 2 blauwe
chinese bordjes. H. Bes-
selink, Eikenlaan 3, Vor-
den
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BERTUS FRANSEN
en
HERMIEN BERENPAS

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

De huwelijksvoltrekking vindt plaats op
woensdag 17 juni a.s. om 11.30 uur in
het gemeentehuis te Vorden.

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

Arnhem, Keulse Slag 94
Vorden, ,,Prinsenhoeve" Mosselseweg 3
juni 1970

Toekomstig adres: Zutphensestraatweg
43, Spankeren.

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur in café-
restaurant ,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) Dorpsstraat te Vorden.

.'..'..'.;<

Op zaterdag 13 juni a.s. hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen ons 40- i£
jarig huwelijk te herdenken.

Z. REGELINK
en
H. REGELINK-WINKEL

t
Receptie van 14.30 tot 16.30 uur in café-
restaurant ,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit).

Vorden, juni 1970
Nieuw Gazoor

Heden is vredig van ons heengegaan onze
lieve zorgzame moeder, groot- en overgroot-
moeder en huisgenote

GARRITJE TEUNISSEN
weduwe van J. W. Wentink

in de gezegende ouderdom van 79 jaar.

Vorden: H. J. Meulenbrugge-Wentink
A. J. Wentink
H. J. Wentink-Nikkels
Wed. E. Nikkels
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 8 juni 1970
,,De Bergkappe"

De rouwdienst wordt gehouden op donder-
dag 11 juni om 13.00 uur in de Hervormde
kerk te Vorden, waarna de begrafenis om
14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden zal plaatshebben.

Heden overleed, geheel onverwachts, onze
lieve zuster, schoonzuster en tante

GARRITJE TEUNISSEN
weduwe van J. \V. Wentink

in de ouderdom van 79 jaar.

Gorssel: Fam. B. Koetsier
Vorden: Fam. Wed. H. Flamma
Vorden: Fam. J. Groot Enzerink

Vorden, 8 juni 1970

N.V. PLUIMVEEBEDRIJF
„BOGGELAAR"

vraagt voor zo spoedig mogelijke
indiensttreding een

PLUIMVEEVERZORGER
leeftijd 17 tot 20 jaar.

l lij /al niet de reeds aanwe/ige
bedrijfsleider de verzorging op
xich nemen van 12000 slachtkui-
kenmoedcrdieren op ons moderne
bedrijf te Vierakker.

Sollicitaties te richten aan

N.V. PLUIMVEEBEDRIJF ,BOGGELAAR'
Hoggelaar la Warnsveld tel. 05752-1919

Wegens vakant ie

van maandag 15 tot en met dins-
dag 30 juni

Banketbakkerij WIEKART
Burg. Galléestraat

Enorme keus in

DAMES-, HEREN- EN
KINDERFIETSEN
in diverse merken, ook Empo en
Gazelle.

Ga kijken bij

RIJWIELBEDRIJF

TRAGTER
voor elk wat wils

GEMEENTE VORDEN
OPENBARE BEKENDMAKING
INZAKE ONTWERP-BESTEM-
MINGSPLAN BUITENGEBIED
1970

De burgemeester 'v/an Vorden brengt ter
openbare kennis, dat met ingang van 11 juni
1970 gedurende een maand voor een ieder
ter gemeentesekretarie ter inzage ligt het ont-
werp-bestemmingsplan buitengebied 1970,
met toelichting, betrekking hebbende op het
gehele gemeentegebied met uitzondering van
de dorpskernen dan wel de buurtschappen
Vorden, Kranenburg en Medler-Tol.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een
ieder schriftelijk bij de gemeenteraad bezwa-
ren indienen tegen het ontwerp-bestemmings-
plan.

Vorden, 10 juni 1970.

De burgemeester voornoemd,
A. J. Lenselink, l.b.

Donderdag, vrijdag
en zaterdag

500 gr. runderrollade v.a. 345

500 gr. karbonade 325

500 gr. gehakt 225

500 gr. verse worst 260

200 gr. boterhamworst 80

100 gr. tongworst 70

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Adverteren doet verkopen

Vrijetijdskleding
Pullovers, truien, polli s
ook in open weef

Shirts
(Button down) nieuwste kleuren

Levi s spijkerbroeken

Korte broeken
in katoen, Helanca of Terlenka

Trainingspakken
vormhoudcnd Terlenka

Wapen- en sporthandel

teeds doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

Elk 2e blik Spar appelmoes

2 BLIKJES SOEPBALLETJES

SPAR ONTBIJTKOEK

l BLIK DOPERWTEN FIJN

3 PAKJES ZO-KLAAR PUDDING

39

125

van 90 voor 79

van 110 voor 98

van 114 voor 98

Elk 2e pak Spar koffie 50 cent goedkoper

2 FLESSEN SPAR SINAS

l POT UITJES

150 GRAM SNIJWORST

150 GRAM GEBRADEN GEHAKT

12 SINAASAPPELS

2 kg Golden Delicious 139

DE SPAR
KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij 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 15 juni a.s.
10 — l uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden

2 — 3 uur bij Schoenaker, 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. 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-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 19,75. Hoge bruine schoenen, maten 38-50 f 23,50.
Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

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

Fa W. Veenstra & Zn -
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

N.V. TEXTIELBEDRIJF
GEBR. MORSSINKHOF
Bedrijven te Vorden - Zieuwent - Lichtenvoorde

vraagt voor het bedrijf te Vorden in verband met
een nog steeds toenemende vraag naar meer
produktic:

ENKELE NETTE
MEISJES EN JONGENS
VOOR DE DAGDIENST

Wij bieden u

— Een zeer hoog loon

Goede sociale voorzieningen

Voor ieder dienstjaar ƒ 100,— bruto extra

Reiskosten- en werkkledingvergoeding

Wilt u over één en ander betreffende werk etc. nader worden
ingelicht, maakt u dan telefonisch even een afspraak.

ZUTPHENSEWEG 35 - VORDEN - TELEFOON 05752-1340

BAKKERSVAKANTIE
A.S. MAANDAG 15 JUNI TOT EN MET
MAANDAG 29 JUNI IS WEGENS VAKANTIE
GESLOTEN

BAKKERIJ SCHURINK
Wij wensen u allen mooi weer in dit tijdvak.

Fam. Schurink



Pens - Hart - Vlees - Kip
„TDiteuo" dierenspeciaalzaak "9 % Borgonjen l r aa f 1 3

Telefoon 1385
Vorden

Voor al uw tuinonderhoud
en nieuwe aanleg

BOOMKWEKERIJ-TUINAANLEG

M. G. SPIEGELENBERG
ZUTPHENSEWEG 57 - VORDEN
TELEFOON (05752) H 64

In onze afdeling winkel hebben -wij
plaats voor een

VERKOOPSTER

of

LEERLING-VERKOOPSTER

Ook voor jonge vrouwen of meisjes die
een baan voor enige uren per dag zoe-
ken hebhen wij prettige mogelijkheden.

Inl icht ingen dagelijks aan de zaak.

ü kunt ook een afspraak maken, tele-
foon 05752-1546

GE MS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Gazelle-, Berini-, Solex Oto-, Solex Flash-,
Puch Maxi-, Flijte-

BROMFIETSEN VOOR
DAMES
komt /ien en p roe t r i j t l en hij

RIJWIELBEDRIJF

TRAGTER

VOOR EEN C;KOTI«: SOKTK
RING

HENGELSPORTARTIKELEN
NAAR

KLUVERS'
VOEDER- EN VISSPORT

Vorden - Zutphenscwcg 53 - Telefoon 1318

STEEDS VERSE MADEN IN
VOORRAAD!

"CONCORDIA"
Hengelo (GW)

A.S. ZONDAG

dansen
met medewerking van

THE STAR RICHTERS
2 BARS GEOPEND

AANVANG 19.00 UUR

Voor uw /onnige tuin

PARASOLS

PICASSO's

TUINSTOELEN
(ook voor de kinderen)

TUINTAFELS
Uw adres:

WONINGINRICHTING
MAM "=ACTUREN

HELIVhNK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

GOED NIEUWS VAN SLAGERIJ JANSEN
SLAGERIJ JANSEN IS KEURSLAGER GEWORDEN
Wat betekent de naam keurslager ?
De Kcurslagcr is lid van de VSR de internationale organisatie van
Keurslagers, waarbij in Nederland en België circa 650 vooraanstaan-
de slagersbedrijven zijn aangesloten. De leden zijn geselekteerd op
hun vakbekwaamheid, de kwaliteit en afwerking van het vlees en
de vleeswaren en de wijze, waarop zij hun bedrijf uitoefenen.
Modern, fris, hygiënisch: in dienst van de moderne huisvrouw.
Kort gezegd: De Kcurslager is een modern vakman en tegelijk van
de ouderwetse stempel, elk vleesvoordeeltjc geeft hij aan zijn klan-
ten door.

Vlees van Keurslager Jansen heeft
geen geheimen
Omdat u kunt /ien wat u koopt. Het zit niet in geheim/innige ondoorzichtige bakjes.
U krijgt geen onaangename verrassingen als u het thuis uitpakt. Vlees kopen bij Keur-
slager Jansen is geen gokje. U kunt ervan op aan

NU . . . IEDERE WEEK SPECIALE AANBIEDINGEN:
WOENSDAG: GEHAKTDAG

GEHAKT half om half 500 gram

HIERBIJ GRATIS KRUIDEN

VRIJDAG: VERSE WORST DAG
HEERLIJKE VERSE WORST

500 gram

2,25

2,75

VOOR DE BOTERHAM:

LEVERWORST 250 ^

KOOKWORST 250 gram

BOTER H AM WORST 150 dram

ZURE ZULT 150 gram

DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

KARBONADE VAN DE SCHOUDER

PEKEL VLEES (mager) 150 £ram

0,88
0,98
0,75
0,58
1,00

500 gram

MAGERE SPEKLAP. 500 gram 2,10

VLUG KLAAR ARTIKELEN

SLAVINKEN 4 HALEN EN SLECHTS

VERSE VARKENSLEVER 500 er. 38
- 3 betalen

KEURSLAGER
'n goeie slager

4 GELDERSE SCHIJVEN

3 TARTAAR

KERSVERSE BAMI EN NASI

uit eigen keuken 500 gram

1,98
2,25

1,50

Gewassen
GRINTTEGELS
50 x 50 cm, afgehaald
f 3,20 per stuk

BETONTEGELS
30 x 30 cm

afgehaald 53 et p. stuk

VOEDERBAKKEN
(Grcsschalcn)

30 cm breed
t/m 20 m f 11,90
t/m 60 m f 11,50
61 m en meer f 11,20
per meter exkl. BTW

ASBEST BOARD
120 x 250 cm

l t.m. 5 stuks
f 8,04 per plaat

6 t.m. 12 stuks
ƒ 7,14 per plaat

13 t.m. 30 stuks
f 6,56 per plaat

31 of meer
ƒ 6,43 per plaat
exkl. BTW

Blauwe
asbest golfplaten

tot 50 m2 f 4,50
tot 120 m2 f 4,25
121 m2 en meer f 4,20
prijzen per m2

exklusief BTW

GESCHAAFDE EN
GEPLOEGDE

PLANKEN
21 x 12 f 6,75 per m2

l 7 x 95 f 5,95 per m2

exklusief BTW

KUNSTSTOF
KEUKENS

lang 150 f 3!
165 f 387,
180 f 420,
200 ƒ 457 —

Als speciale aanbie-
ding:

kunstof keuken
lang 220, kompleel i n .
roestvrijstalen blad
tijdelijk slechts f 385,-
prijzen exkl. BTW

CEMENT
l t/m 20 zakken 3,75
t/m 60 zakken 3,70
61 zak. en meer 3,62
exkl. BTW afgehaald

SPAANDER.
PLAAT

afm. 122 x 244
dikte 8 mm f 3,30
10 mm ƒ 3,70
18 mm f 5,56

prijs per m2 exkl. btw
levering alleen per
volle plaat

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden
telefoon 05752-1486

Te koop: Tcakhouten
theemeubet, Stationsstr.
l 5, Vorden

Meisje, 16 jaar, zoekt va-
kantiewerk liefst bij kin-
deren. Telefoon 05752-
6705

Te koop: Wandclwuycn
's avonds na 18.00 uur.
J. A. Bosch, Van Hee-
ckerenstraat 5

WAT
DENK JIJ ER VAN.

Wanneer

je een meisje bent zonder echte kantooropleidrng, d.w.z. zonder
een Mulo-diploma, maar wel een kantoorbaan zou willen, waar-
bij je 's ZATERDAGS VRIJ bent.
je houdt van verantwoordelijk werk, dat accuraat moet worden
uitgevoerd.
je graag aan de administratieve uitvoering van orders wilt mee-

helpen, zodat het ook van jou afhangt of de klanten tevreden zij>n.
je het leuk vindt op een afdeling, waar een prettige sfeer heerst,
met nog enkele ander meisjes te werken,
je tussen 15 en 20 jaar bent.

DAN . . .
IS DIT IETS VOOR JOU

WANT REESINK HEEFT ZO'N BAAN VOOR ]E!

Reesink biedt u:
^- Een prettige sfeer (we vormen één groot team).
^f Goede arbeidsvoorwaarden; door de zojuist in werking getreden

«nieuwe CAO zijn wij in staat een hoog salaris te betalen.

Wc it'illcn je hier graag meer over vertellen DAGELIJKS
8.15 en 17.15 uur op ons kantoor, Havcnstraat 7, alsmcJ^
's MAANDAGS AVON DS tussen 7 en 8 uur ook op ons kantoor.

Ook kun je schr i f te l i jk of telefonisch contact met ons opnemen,
t e l . (05750)-5551 , toestel 353 of onderstaande strook invullen,
waarna je nader van ons hoort.

HA VENSTRAAT 7 - ZUTPHEN

Adresseer de enveloppe als volgt: NIET FRANKEREN

Aan H. J. REESINK & Co. N.V., Antwoordnr 14, ZUTPHEN

Ondergetekende (naam en adres invul len)

wil gaarne nadere inlichtingen ontvangen over de mogelijkheden
om op uw kantoor te komen werken. Zij verzoekt een afspraak te
maken voor een bezoek
's avonds-bij u op kantoor-bij haar-hem-thuis * )

Handtekening:

Datum
* ) S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.

Dankzij uw steun boekten wij
de grootste stemmenwinst van alle partijen !

Dit v e r t r o u w e n hopen wij in de komende j a r en

te verstevigen.

Partij v.d. Arbeid
Afdeling Vorden

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

SCHILDERSBEDRIJF VAN DER WAL N.V. - Het Hoge - Vorden



Donderdag 11 juni 1970

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 10

CLV „Ons Belang" Linde

De coöperatieve landbouwvereniging Ons Belang
te Linde heeft :het afgelopen boekjaar een rekord-
jaar gehad. Over alle linies werd er een flinke om-
zestijging gekonstateerd terwijl daardoor de finan-
ciële resultaten van dien aard waren dat besloten
werd om 3l/2% pro-rato de afname van de leden
bij te schrijven op ledenrekening.
Op de algemene ledenvergadering van de land-
bouwvereniging, welke in zaal 't Wapen van 't
Medler werd gehouden waren een flink aantal le-
den aanwezig. Vice-voorzitter J. W. Boeyink open-
de met een hartelijk welkom. Hij konkludeerde
dat het voor allen een goed jaar was geweest en
nog is, al vertonen enkele sektoren hun schomme-
lingen in de opbrengst.
Na de notulen van de sekretaris, bracht de direk-
teur de heer G. Bannink uitvoerig verslag omtrent
de gang van zaken over het afgelopen boekjaar.
Zowel op organisatorisch als financieel terrein
lichtte hij een en ander zeer duidelijk toe.
De aftredende bestuursleden H. Meulenbrugge en
H. Pelgrum alsmede het lid van de raad van kom-
missarissen J. W. Dinkelman werden met meer-
derheid van stemmen herkozen.
Door de direkteur werden vervolgens zeer uitvoe-
rige mededelingen gedaan over de organisatorische
opbouw van de nieuw-gevormde top-coöperatie, de
VLC De Graafschap.
Nadat er nog diverse vragen waren beantwoord,
sloot de voorzitter met het uitspreken van de wens
tot allen voor een gunstig jaar en voor de vereni-
ging een goed boekjaar.

Zondagvoetbal

RATTI BI KAMPIOEN
Door een gelijkspel tegen Oeken Bi is Ratti Bi
er zaterdagmiddag in geslaagd het kampioenshcap
te behalen.
Na afloop werden de spelers in café Schoenaker
door het bestuur en jeugdkommissie gelukgewenst
en werd hun enkele konsumpties en een koff ie tafe l
aangeboden.

VORDEN BESLOOT KOMPETITIE MET
2—0 ZEGE OP ERIX

Het eerste e l f ta l van Vordcn heeft de kompetitie
besloten met een 2—O overwinning op het reeds
gedegradeerde Erix uit Lievelde. Alvorens de wed-
strijd begon werden de Vorden-spelers Ruiterkamp
en Golstein in de bloemetjes gezet vanwege het
feit dat dit hun laatste wedstrijd was voor Vorden.
Namens het bestuur sprak voorzitter J. Oost woor-
den van dank tot de spelers. Hendriksen vertolkte
de gevoelens van de medespelers en trainer en
overhandigde beide spelers een attentie. Ook me-
vrouw Ruiterkamp mocht in de bloemenhulde de-
len.
De ontmoeting Vorden—Erix was voor de rust
maar een ,.zomerse" vertoning en stelde het qua
voetbal niet veel voor. Na tien minuten was er
een kleine opleving toen Te Veldhuis zich handig
vrijspeelde en vervolgens beheerst scoorde l—0.
Na dit doelpunt kreeg de thuisclub in de eerste
helf t nog wel kansen waar echter slordig mee werd
omgesprongen.
In de tweede helf t was bij Vorden Holsbeke ver-
vangen door Bloemendaal. Dit had tot gevolg dat
Besselink nu in de voorhoede speelde. Weliswaar
werd er nu beter gekombineerd maar ook nu weer
ontbrak het de thuisclub aan een „afmaker". Zo
schoot Besselink hoog over en naast, terwijl ook
Janssen tweemaal vrij voor de Erix-keeper ver-
scheen. Een kwartier voor tijd werd het 2—O toen
Rensen een kombinatie met Hendriksen doeltref-
fend afrondde. Erix bracht er aanvallend geduren-
de de 90 minuten helemaal niets van terecht zodat
doelman Golstein voor de laatste keer in het Vor-
dendoel zich niet erg hoefde in te spannen.

VORDEN VI VERLIEST PROMOTIE-

WEDSTRIJD TEGEN OEKEN IV MET 1—2

Voor „oudere" spelers in feite te warme weersom-
standigheden werd zondagmorgen in Vorden de
eerste promotiewedstrijd gespeeld tussen Vorden
VI en Oeken IV. De bezoekers die in dit duel tech-
nisch de betere ploeg vormde, wonnen verdiend
met 1—2. Speciaal het middenveld was een prooi
der gasten. Het begon voor de thuisclub allemaal
hoopvol, want na tien minuten kopte aanvoerder
Rothman de bal fraai in na een voorzet van Ko-
renblik. Hoewel Oeken hierna iets sterker was,
kreeg de Vordense achterhoede het niet al te moei-
li jk.
Na plm. 20 minuten spelen in de tweede helft werd
de stand gelijk toen Berkelder uit een scrimmage
scoorde l—1. Oeken werd sterker en plm. vijf mi-
nuten voor tijd scoorde de linksbinnen de verdien-
de overwinningstreffer 1-2. Zondag H juni wordt
de return gespeeld in Oeken.

RUIM 800 VOETBALLERTJES IN AKTIE
TIJDENS JEUGDVOETBALTOERNOOI
( ' in a .SOO enthousiaste pupillen en C-junioren als-
n i c d i - pracht ige weersomstandgheden, dat warm
in feite al voldoende ingrediënten om het jeugd-
voetbaltoernooi dat de v.v. Vorden zaterdag or-
ganiseerde, tot een zeer geslaagd evenement te
maken. Het was dan ook een prachtig gezicht de
jongelui in aktie te zien.
Voor dit toernooi (B-pupillen, A-pupillen en C-
junioren) hadden 54 elftallen ingeschreven.
De B-pupillen waren ondergebracht in drie pou-

les. De drie poulewinnaars speelden een halve
kompetitie waarbij als uiteindelijke winnaar RK
ZVC b tevoorschijn kwam. Apeldoornse Boys
werd tweede terwijl de derde prijs werd gewonnen
door Ratti b.
De A-pupillen waren onderverdeeld in vier poules.
Na het spelen van de finalepartijen kwam uitein-
delijk Erix Al als kampioen tevoorschijn; 2. Longa
A; 3. Varsseveld Al; 4. RKZVC Al.
Ook de C-junioren waren ondergebracht in vier
poules. Door in de finale met 2-1 van Almen Cl
te winnen werd Longa Cl uiteindelijk winnaar bij
de C-junioren met Almen als no. 2; 3. Eefde Cl;
4. WVC C3.
De prijzen werden uitgereikt door de ere-voorzitter
van de voetbalvereniging Vorden de heer J. Lam-
mers. De afdeling Gelderland van de KNVB was
deze dag vertegenwoordigd door de heer Voort-
man uit Zutp'hen die de organisatoren een kompli-
ment maakte voor dit zo keurig verzorgde en ge-
slaagde voetbaltoernooi.

Advertentie
Met dank aan God en vol vreugde geven wij ken-
nis van de geboorte van een welgeschapen dochter
en zusje

Gerharda Jolanda

Wij noemen haar ANJA

G. Eskes
H. G. Eskes-Lenselink
Henry, Marjanne

Vorden, 9 juni 1970 - Deldenseweg 7

N.V. PLUIMVEEBEDRIJF
„BOGGELAAR"

vraagt met spoed:

BOEKHOUDKUNDIGE
KRACHT
in het bezit van praktijkdiploinu
boekhouden of hiervoor
studerend.

Hij zal na een inwerkperiodc
worden be^^t met de verzorging
van on/e ^pble boekhouding.

K e n n i s van de Duitse taal strekt
tot aanbeveling.

Sol l i c i t a t i e s sehriftclij^Pe riehten aan
N.V. PLUIMVEEBEDRIJF ,BOGGELAAR'
Hoggelaar la Warnsveld

Wij zijn ruim gesorteerd in

BIKINI'S

BADPAKKEN

ZWEMSLIPS

ZWEMSHORTS

ENZ.

Uw adres:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Kn nu ook

HOLLANDSE FIETSEN
voor ƒ 155,-
kompleet met lamp, slot, jasbc-
schermcr en pomp.

Zie etalage bij

RI.IVVIELBKnRI. i l '

TRAGTER

PROT. CHR. KLEUTERSCHOLEN
VORDEN

Op de kleuterscholen ,,de Spring-
plank" en „de Timpe" kunnen
nog

ENIGE LEERLINGEN

worden geplaats t met ingang van
het nieuwe leerjaar.

Opgave bij de hoofdleidsters of
sekretaris B. Bekman Hertog Ka-
rel van Gelreweg 20

SLUIT BEDERF UIT

NEEM EEN

KOELKAST

TAFELMODEL AEG inhoud
150 liter

ƒ 260,-
,; $y~- •--.-,

KASTMODEL AEG inhoud

200 liter

ƒ425,-

In onze winkel en showroom hebben wij voor
elk gezin de juiste koelkast

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Voor de vakantie

Voor het werk

Voor de warme dagen

een luchtige
japon

reeds vanaf ƒ 17,50

H.LUTH
NIEUWSTAD . VORDEN
Telefoon 1396

BEJAARDENTOCHT
1970

Deze tocht wordt gehouden op

WOENSDAG 17 JUNI
vertrek 's morgens 8.45 uur van-
af het marktplein.

Kosten ƒ 19,50 p. p. (men hoeft niets mee te
nemen, overal wordt voor gexorgd, net als
andere jaren).
Opgave bij sigarenmagazijn Boersma, Eijer-
kamp en Hassink.

Er /ijn nog cnkeli^kiatsen vrij. Tot en met
maandag nog opgipr mogelijk.

ZORG VOOR EEN KOELE
PLEK IN HUIS

Wij hebben voor u

KOELKASTEN
in diverse modellen en uitvoe-
ringen reeds vanaf ƒ 239,—

UTINA weidepompen
Tuinslang enz.

LOODGIETERSBEDRIJF

| WILTINK
Het Hoge 26
Telefoon 1656

Landelijk erkend gasfitter

Weekendaanlfcling

KINDERBADPAKJES

alle maten ƒ 3,95

WONING INRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

In de week van 15 tot en met 20
juni a.s. zal weer de

JAARLIJKSE KOLLEKTE
worden gehouden voor de

AVO
Sociale zorg voor lichamelijk en
geestelijk onvolwaardigen.

Geeft wat uw hart u ingeeft
J. PAPPERSE
kontaktman voor de AVO

voor Lyceum - HTS - Kweek- en
Handelsavondschool en alle
andere scholen of kursussen

Boekhandel

Telefoon 1253 - Zutphenseweg

DAMES- EN

MEISJESBROMMERS
vanaf ƒ 349,-

Kl. l \VïKI ,BEI)RI . I l '

TRAGTER

Strand- en windschermen
met metalen stokken
Kampeer- en tuinstoelen

Wapen- en sporthandel

Maftens
sleede doeltrelfendl

Zutphenseweg - Vorden

HEREN- EN JONGENS
HELANCA ZWEMBROEKEN,
SLIPS

NYLON ZWEMSHORTS
VAN SIR EDWIN

BAD- EN STRANDLAKENS

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

21 JUNI VADERDAG
verras vader dan met een

BOEK OF POCKET
KAART OF ATLASJE
VULPEN OF BALLPOINT
BUREAU ARTIKELEN
(JESCHENKENBON ENZ.

kom eens kijken

Boek- en kantoorboekhandel

FA HIETBRINK
Vorden - Telefoon 1253

Nutsgebouw
VORDEN

ZATERDAG

BLARENBAL
Muziek:
„GERBA KWARTET'

Aanvang 19.30 uur



NOOIT GEEN TE KLEINE SCHOENEN MEER VOOR UW KINDEREN,
WANT WIJ METEN MET HET PIEDRO MEETAPPARAAT

p W
* A. T SCHOENENHUIS - DORPSSTRAAT - VORDEN

SIMCA1OOO

"Klein en groot", vier deu-
ren, uniek in goedkope prijs-
klasse.

SIMCA 1000

Nu ook een snelle, nog spor-
tievere Simca 1000, topsnel-
heid 150 km.

Een grandioos fijne Simca.
Verbijsterend functioneel.

SIMCA 1100

Ideale nieuwe combinatie van
prestige en prestaties.

SIMCA 1100

Prachtwagen en vrachtwagen
voor werkdagen en week-
ends.

Snel, zuinig, ruim, een han-
dige 1100 bestelwagen.

SIMCA 12008

Bertone's meesterlijke cre-
atie. Top: 179 echte kilo-
meters.

SIMCA 001

Ruime, economische, zeer
representatieve auto.

SIMCA 1501

Zeer snelle, comfortabele
auto met verfijnde allure.

SIMCA 15O1

Een werkelijke Grand Tou-
risme met zeer aanzienlijke
prestaties.

SIMCA 1501

Representatieve, snelle com-
binatiewagen voor de win-
kelier.

Een veelheid van goed doordachte modellen in elke werkplaats. Komt U eens langs in ons bedrijf en maakt
betaalbare prijsklasse. Soepele regeling van inruil en U eens een geheel vrijblijvende proefrit in de Simca
financiering. Uitstekende service in onze moderne van Uw keuze.

Automobielbedrij f •

A. G. Tragter
Kutphenseweg 95 . Vorden . Telefoon 1256 "̂ 1

DONDERDAG

• •/Anfi B W • •-v*i ̂ •«<«» w» iicA.i\_-4i +t u^i_cvn;

Schouderkarbonade 500 gram

VRIJDAG EN ZATERDAG

RDAG

HAMBURGERS 3 halen 2 betalen 99

210

VERSE WORST

SPEKLAPPEN

HAM
PEKELVLEES

BLOEDWORST

BOTERHAMWORST

Rund- en varkensslagerij

B. G. Vlogman
NIEUWSTAD 14 — TELEFOON 05752 - 1321

500 gram 275

500 gram 260

500 gram 398

500 gram 180

150 gram 98

150 gram 93

200 gram 40

150 gram 68

HOEFIJZER

Tennis en badminton

rackets en schoenen

blouses, truien, shorts

ballen en shuttles

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds docltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

KIEZERS VAN VORDEN
BEDANKT!

BINDING-RECHTS heeft 4 jaar
lang haar best gedaan !

BINDING-RECHTS wil, dank zij
uw steun, graag verder gaan !

Geachte adverteerders,

denkt u aan Vaderdag ?

J. SLAGMAN
Elektricien

van 13 juni tot 20 juni
spoedgevallen telefoon 05753-1285

Bij inschrijving te koop:
80 are hooigras. Briefjes
inleveren tot en met 13
juni bij J. Spithoven, Ree-
oord 6, Vorden

TUINGIETERS
PARASOLS
VLIEGENGORDIJ-
NEN
OPVOUWBARE
KOFFERS
VAPONASTRIPS

KOERSELMAN
Te koop: G.o./i. fiets
leeftijd 8 tot 12 jaar. Te
bevr. bij G. Roekevisch,
Almenseweg 29, Vorden

Te koop: Vorkjesschud-
dcr merk AEDI. E. J.
Gotink, Maalderinkweg
8, Vorden,
telefoon 05753-1353

Profijt
AANBIEDING

Koelkastdoos
ook geschikt als
lunchtrommel

ƒ1,25

Gems Vorden
Zutphenseweg
Telefoon 1546

Te koop: 2 vaarskalvcrcn
roodbont. W. M. Was-
sink bij Den Bramel

Gezocht: Rustig gelegen
vooroorlogs huis voor
permanente bewoning.
Liefst drie ruime kamers
met keuken gelijkvloers
en zolder erboven. Gro-
ter geen bezwaar. Geen
opknappend. Event. ge-
deelte van groter huis.
Brieven onder no. 10-1
bureau van dit blad

ZWEMBANDEN
STRANDBALLEN
DUIKBRILLEN
SNORKELS
KINDERBADEN
VOETBALLEN
BADMINTON
VLIEGERS
STRANDSETJES
KINDERSPADEN
SCHEPJES
KINDERGIETERS
PLASTIC KRUI-
WAGENS

KOERSELMAN
In alle gevallen blijft

uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

A. GROOT JEBBINK
Prunushof 21, Velswijk
Zelhem, tel. 08344-414

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

Speciaal adres:
Acrobaten
Trommclschudders
Strooiers enz.

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

Pedicure
steunzolen

G. Wullink-Lebbink
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIER-
KALVEREM
voor het mesthok

BOERS'
vee- en varkenshandel
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

Wij brengen u voor
ƒ 1350,— in bedrijf ge-
steld een prima

PZ CYCLO.
MAAIER
32 pk nodig.

C. W. Seegers, Drempt
Tel. 08334-2722

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

IJstaarten met verse
slagroom en vruchten

vanaf ƒ 3,50

Gaarne vroegtijdige be-
stelling voor de
a.s. feestdagen!

IJssalon D. Boersma
Dorpsstraat 6, Vorden
Tel. 05752-1553

Te koop of te huur ge-
vraagd: Bouw- of wei-
land. Inlichtingen bureau
Contact

Makelaars- en
assurantiekantoor

/. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Vast werk!
VOOR
ONCESCHOOLDE
JONGELUI
e-en prettige werkkring.

Zeer licht werk aan kumim-n
automaten.

Vanaf 14 jaar en ouder aanvangssalaris

ƒ 60,- netto en hoger
zeer gunstige spaarregeling

Informatie:

Dagelijks aan de fabriek, teletoon
1733. Na werktijd tel. 6680 en bij
M. Lijftogt. De Boonk 11,
telefoon 1243

METAALWARENFABRIBK

Nieuwveld nv
Industrieweg 4 - Vorden

Adidas
sportschoenen

voor de avondvierdaagse

Wapen- en sporthandel

Martens
Zutphenseweg - Vorden

Voor al uw

HONDEN- EN KATTEN-
VOEDERS

VOGELVOEDERS

VOGELARTIKELEN

AQUARIUMARTIKELEN

POTGROND

ENZ. naar

KLUVERS'
VOEDER- EN VISSPORT

Vorden Zutphenseweg 53 tel. 05752-1318

Asefdealer - Orgaspecialist

Koelkasten
Diepvrieskisten

Diepvrieskasten
P. DEKKER
Zutphenseweg B - Tel. 1253 - Vorden


