
Donderdag 15 juni 1972
33e jaargang no. 11
l'itgaye: drukkerij Weevers B.V., Nieuwstad 12,
Vonten, telefoon 05752-1404, giro l 20 58 91
Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 14,— per jaar
Korrespondenten:
Velhorpt, Het WiemoUnk 35, Vonten, tel. 1688
Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, tel. 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

FLEURIGE AVONDVIERDAAGSE
Bijna 300 deelnemers meer dan vorig jaar

Ook Wichmond was present met een groep ! Foto's: Stijl-Vorden.

De avondvierdaagse die de Vordense gymnastiek-
vereniging „Sparta" dit jaar voor de vijfde keer or-
ganiseerde zal de meeste deelnemers nog wel lang
heugen. De eerste drie avonden drukte Pluvius nl.
onbarmhartig haar stempel op dit wandelgebeuren.
Dit mocht de pret evenwel niet drukken, hetgeen
het beste getypeerd werd op vrijdagavond toen het
water met enorme bakken uit de hemel viel. Slechts
één deelnemer heeft zich die avond door de weers-
omstandigheden laten afschrikken.
Een leuk gebaar maakte de eigenaar van de lunch-
room ,,de Rotonde" de heer van Goethem die de
kinderen van ,,Sparta" vrijdagavond tijdens de natte
tocht trakteerde op kroketten en warme worst.
Gelukkig en voor de deelnemers en voor de organi-
satoren was het zaterdag bij de intocht stralend weer.
De stoet vertrok ca. vijf uur bij café Lettink om aan
de feestelijke rondgang door het dorp te beginnen.
Vele Vordenaren waren op de been om allen een wel-
verdiende „thuiskomst" te bereiden. Het geheel werd
zaterdag opgeluisterd door de beide plaatselijke mu-
ziekverenigingpn met drumband t.w. „Sursum Corda"
en „Concordia". Uit Ruurlo waren aanwezig de Schut-
terij en „Sophia's Lust".
Tegen half zes ging het gezelschap door de „finish".
Op het schoolplein achter de o.l. school sprak or-
ganisator dhr. A. R. Sikkens woorden van dank tot
leiders(sters) van verenigingen, scholen etc. In het
dankwoord werden tevens betrokken de EHBO afd.
Vorden en de politie. De tocht is volbracht door 878

personen, bijna 300 meer dan vorig jaar. Er waren in
totaal 123 wandelaars die alle vijf avondvierdaagse
hebben meegelopen. 285 personen liepen dit jaar
voor de eerste keer mee.
Namens het gemeentebestuur werd 't woord gevoerd
door wethouder van sportz^|n de heer J. W. M. Ger-
ritsen. Deze bracht .Sparta^Pmk voor de organisatie.
De avondvierdaagse in Vqrden is tot een groot sport-
evenement uitgegroeid. Als blijk van waardering bood
hij de voorzitster van „Sparta" rnevr. Sikkens voor
het eerste lustrum namens het gemeentebestuur een
boeket bloemen aan. |̂
Mevr. Sikkens had veel wawdering voor de deelne-
mers dat deze ondanks het slechte weer iedere avond
weer op kwamen dagen.
Niet in alle plaatsen gaat het cresendo met het deel-
nemersaantal bij avondvierdaagsen. Wij vroegen de
heer Sikkens waarom in Vorden juist wel?
„We hebben in Vorden een prachtige omgeving en
daardoor zijn wij in de gelegenheid mooie routes uit
te zetten. De deelnemers genieten behalve van het
wandelen dan ook naar hartelust van het natuur-
schoon". Toch plaatste dhr. Sikkens een kleine kant-
tekening. „Het moet mij n.l. van het hart dat de zand-
wegen in Vorden jaarlijks slechter worden, hetgeen
tevens geldt voor de wandelpaden.
Dit verontrust mij een beetje", aldus de heer Sikkens
die nu al weer met z'n gedachten bezig is met vier-
daagse in 1973 die van 12 t.m. 15 juni zal worden ge-
houden.

Konfektiebedrijf Lammers uit Vorden was weer een van de m zelfgemaakte jurken

A ktie Lopem
De aki ie ten bate van de wederopbouw van enkele in
1968 door een zware aardbeving getroffen dorpen op
Sicilië die op 2e plnksterdag in Vierakker-Wichmond
is gehouden is een geweldig sukses geworden.
Ongeveer 200 deelnemers meldden zich aan de start.
Onder een stralende middagzon vertrokken de wande-
laars om afstanden te lopen variërend van 10-35 km.
Onderweg waren kontroleposten uitgezet, die er even-

eens voor zorgden dat er de nodige frisdranken werden
uitgereikt. Nadat tegen de avond alle wandelaars weer
terug waren bij de plaats van vertrek werd de op-
brengst geteld. Deze bedroeg ruim f 4000,- hetgeen
een prachtig resultaat mag worden genoemd.
Vierakker-Wichmond wil andere plaatsen die ecu der-
gelijke aktie willen gaan organiseren, gjaag inlichtin-
gen verstrekken over deze organisatie.

Deze worden verstrekt door Berry Rouwen, Vierak-
kersestraatweg 26, Vierakker-post Vorden,
telefoon 05754-361.

INTERKERKELIJKE ZANGDIENST
Voor zondag 18 juni heeft de interkerkelijke zangdienst
kommissie weer een zangdienst georganiseerd. Deze
dienst wordt gehouden in de hervormde kerk om 7
uur 's avonds (zie adv.).
In deze dienst zal voorgaan kand. M. Brummelm;m
uit Akersfoort, voor de meesten van u geen onbeken-
de. Tevens verlenen kinderen van de Medlerschool hun
medewerking en zullen o.l.v. mevrouw Hazekamp-
Aalpoel diverse lieder ten gehore brengen.
Organist is de heer W. Scholten uit Lochem.
We hopen dat zeer velen dc/e dienst zullen bezoeken.*

Jaarvergadering
Carnavalsvereniging De Deurdreajers
kreeg nieuwe voorzitter

De carnavalsver. De Deurdreajers heeft een nieuwe
voorzitter. Op de goed bezochte jaarvergadering van
de vereniging die in zaal Schoenaker werd gehouden,
werd de heer H. A. L. N. Smeets, gekozen in deze
funktie.
De heer van Langen blijft wel president, een funktie
die tot nu toe was gekoppeld aan het voorzitterschap
De scheidende voorzitter schetste in zijn openings-
woord de aktiviteiten van het afgelopen jaar, waarbij
hij zijn bijzondere waardering uitsprak over de goed
geslaagde carnavalsdagen in februari j.l. en de spe-
ciale ontvangst door B. & W. ten gemeentehuize met
overhandiging der sleutel.
De notulen werden onveranderd goedgekeurd. De se-
cretaris de heer H. Smeets bracht een uitgebreid
jaarverslag over de georganiseerde festiviteiten, het
Prinsenbal, de verkiezing en het afscheid van de
prinsen enz.
Het verslag van penningmeester, de heer H. F. J.
Huitink was accuraat en er bleek een batig saldo in
kas. De heer Huitink kreeg van de aanwezigen een
spontaan applaus voor zijn goede zorgen.
Bij de bestuursverkiezing werden inplaats van de
aftredende heren J. C. van Langen en B. Besselink
gekozen de heren H. van der Linden, De Steege en
A. A. M. Sueters, Kranenburg.
Door het niet meer herkiesbaar zijn van de heer van
Langen als voorzitter werd in die funktie gekozen
de huidige secretaris, c^jaeer H. Smeets. De heer
van Langen blijft presidP^van de raad van elf, ter-
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wijl de funktie van secretaris door het bestuur on-
derling zal worden geregeld.
Op voorstel van vice-voorzitter de heer G. Tolkamp
werden de heren van Langen en B. Besselink be-
noemd als ereleden. Het bestuur bestaat thans uit de
heren H. Smeets (voorz.), H. F. Huitink (penn.), G.
Tolkamp (vice-voorz.), mevr. v. d. Sligte (2e secr.),
B. Rondeel (2e penn.) en A. A. M. Sueters, H. v. d.
Linden, H. Mombarg en J. Cuppers als commissaris-
sen.
Vervolgens kwam de kandidaatstelling van de nieuwe
prins aan de orde. De namen van de kandidaten voor
de prins werden schriftelijk bij het bestuur opgege-
ven, dat onderling zal regelen wie voor deze belang-
rijke funktie benoemd zal worden.
De kascommissie bracht een goedkeurend verslag
uit; in de nieuwe commissie hebben nu zitting de
heren H. v. d. Sligte, Huetink (Zutphen) en H. v. d.
Wal, Vorden. In verband met de steeds stijgende
kosten werd besloten om de jaarlijkse contributie
van ƒ 7,50 naar ƒ 10,— per lid te brengen.
Op speciaal verzoek van de Zutphense leden werd
besloten om dit jaar weer passe-partouts te ver-
lenen, die recht geven op gratis toegang tot alle fes-
tiviteiten van de Deurdreajers.
De data voor de komende festiviteiten werden als
volgt vastgesteld: 11 november Prinsenbal met af-
scheid prins Herman l; 20 januari 1973 Prinsenbal
met ontvangst nieuwe prins; 24 februari 1973 Beat-
avond; 3, 4, 5 en 6 maart VIER DAGEN CARNAVAL;
31 maart Naopruufersbal.
Er werden ten aanzien van het programma voor deze
festiviteiten verschillende suggesties gedaan. Aan het
bestuur werd mandaat verleend om een en ander
naar goeddunken uit te werken.

Frankeringr btJ abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

10.00 uur ds J. C. Krajenbrink, Heilige Doop
m.m.v. De Kindercantorij
19.00 uur Gezamenlijke Zangdienst o.l.v. Theol. Cand.
Brummelman uit Amersfoort. Zang van school Medler

GEREFORMEERDE KERK VORDHN
9.30 uur ds J. B. Kuhlemeier
voorbereiding Heilig Avondmaal
19.00 uur Interkerkelijke zangdienst in de Ned. Herv.
Kerk; voorg. kand. M. Brummelman uit Amersfoort

R.K. KERK DORP
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 10.00 uur
hopgmis

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 mogeltjk 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 wtjkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487
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Z I L V E R W I T E D E L S T A A L

KOERSELMAN CASSETTES

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12 tot maandagmorgen 7 uur
A. Harmsma, tel. 05752-1277 en de komende week
van 's avonds 19 uur tot 's morgens 7 uur Wechgelaer

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. 05753-1862
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen 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: me j. H. M. Lensellnk
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9-9.30 uur
konsistoriekamer Geref. kerk Vorden, tel. 05752-2129

BEGRAFENISDIENST

de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon
(05752) 1346; b.g.g. (05750) 2931

BRAND MELDEN

de melding van brand kan geschieden onder nr (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij 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

Geslaagd
Onze oud-plaatsgenoot B. A. J. Schoenaker slaagde aan
de Sociale Akademie te Hengelo O voor de studie-
inrichting personeelswerk.

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Suzan d.v. J. Groot Jebbink en G. J. Ligtcn-
barg; Sjaak z.v. G. Kuit en W. H. Buunk; Erwin Wil-
bert z.v. G. A. Hiddink en W. J. Kornegoor; Sandia
d.v. A. A. Jurriëns en B. G. Schoenaker; Wilhelmina
Lammertdina d.v. H. Reerink en G. Wunderink.

Ondertrouwd: D G. Nijenhuis en M. B. te Slaa.
Gehuwd: G. A. Gosselink en W. Oudheusden.

Overleden: Gradus Johannes Woltering oud
weduwnaar van H. C. Hendriks.

jaar



Ibers
SUPERMARKT

PRESENTEERT

4 BORDEN BLIK

TOMATENSOEP

VAN 105 VOOR

Uit de slagerij
SLAVINKEN

MAGERE SPEKLAPPEN

RUNDERLAPPEN

RIBSTUK

ONS BEKENDE

3 stuks

500 gram

500 gram

500 gram

SOEPPAKKET

148

178

348

468

235

Boerenmetworst

Tongeworst

Gekookte schouderham

Gekookte Gelderse

(alleen aan stuk)

150 gram 89

150 gram 89

150 gram 109

200 gram 99

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

POTATO OF PAPRIKA

CHIPS
GROTE BAAL VOOR

literfïes

HERSCHf ÜP

79

Elke 2e fles

49

Krat d 24 flesjes

Classe Royal

BIER

nu weer

750

Diverse smaken

Adel Rosa

WIJNEN

van 415 voor

325

Heerlijke

TAFELWIJN

'Corbières'

nu per fles

225

WIJNCOGNAC

of

WIJN MET RUM

nu per fles

298 153

HAPT ZO HEERLIJK WEG

CADDY<
PAK a 4 STUKS VOOR MAAR

LITERBLIK

ANANAS
A

i
A

ggfe, A

W
mi

A.

B^k
VAN 749 VOOR M È

Div. smaken

Geurfs

H.H. JAM 1

van 725 voor

98

Uit onze diepvries

PATATES

FRITES

heel kilo

139

Friki

HAANTJES
i

1000 gram

298

f

3/4 literpot

Seurts

APPELMOES 75

Elke 2e pot

30

HERSCHf

CASSIS
LfTERFLES V4N 729 VOOR

Venz CHOC.

HAGEL in

handige tafel-

strooier voor

139

Bakje

'Uniek1 CHOCO-

LAADJES

voor maar

95

Dubbele zak

fzNGELS

DROP

van 169 voor

139

Closetpapier

Popla 1000

4 rollen

van 127 voor

114

r̂;
Vico

PILCHARDS in

TOMATEN S AU S

nu per blik

95

*
W

Literblik

DOPERWTEN

zeer fijn

deze week

98

109
Pak a 45 stuks

Ardita

LUIERS

van 450 voor

398

Pak

a 100 stuks

SERVETTEN

voor maar

98

MALSE SPERZIEBONEN QQ

y2 fcf'o y o
Ma/se SL4 4*f\

2 kroppen O\7

JONGE B/ETJES /JQ

per bos Ow

JONGE KRIEL44RD4PPELEN ^^

k//o D\/
Vers gesneden SOEPGROENTE - —

per bakje ^frO

Comp/eef B>*M/ P4KKET QQ

voor \JO

Heerlijke JAFFA SINAASAPPELEN -1QQ

70 stuks 1\/O

Honingzoete KERSEN 4OO

l/2 kilo 108

PANKLARE SPITSKOOL ^Q

500 gram f^x/

UIT ONZE BRÓODERfE

irERLIJKE APPELTAART -IOK

per. doos lOO

Voor vader: Heer/i/k SPJJSGEB4K OCA

V-LETTER voor OuU

PAK SPIJSBROODJES QQ

voor maar S/O

\Ar\VU A UDf\U A Kf TIA/ >l CfTIMUflK/l KKt//\/fl/V 1 W/irtL "V P

per pak nu ƒ O

MELLO CAKES 4 O A

per pak l£\J

Diverse smaken PRfNCE FOURRE «-^

grote ro/ voor / \J

Wegens enorm sukses nog eenmaal: f\f\

7 pak SPR/TSRfNGEN 89

Witte of bruine fJSCUPS _ft

per bakje



Met grote blijdschap geven
wij u kennis van de geboor-
te van ons dochtertje
SUZAN

J. Groot Jebbink
D. Groot Jebbink

-Ligtenbarg

Vorden, 7 juni 1972
Galgengoorweg 8

Met grote blijdschap geven
wij u kennis van de geboor-
te van ons zoontje en
broertje

BUDV
J. G. Sleurink
G. J. Sleurink-Jansen
Nienke

Vorden, 7 juni 1972
De Steege 15
Tijdelijk adres: Ver.
Ziekenhuizen, Zutphcn

Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij u
kennis van de geboorte
van onze zoon
Erwin Wilbert
Wij noemen hem ERWIN
G. A. Hiddink
W. J. Hiddink-Kornegoor
Vorden, 11 juni 1972
Het Jebbink 34

H

Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij u
kennis van de geboorte
van ons dochtertje

SANDRA
A. A. Jurriëns
B. G. Jurriëns-Schoenaker
Vorden, 9 juni 1972
Hertog Karel
van Gelreweg 19

Voor de vele blijken van
belangstelling, bloemen, fe-
licitaties en kadoos, ont-
vangen bij ons
huwelijk, betuigen wij onze
hartelijke dank.

Bert Turfboer
Gerda Turfboer-

Hellewegen
Hengelo G, juni 1972
Sarinkkamp 18

Voor de blijk van mede-
leven, die wij mochten ont-
vangen na het overlijden
van onze lieve moeder en
oma
Johanna Bercndina
Barendsen-Wunderink
betuigen wij allen onze
oprechte dank.

Fam. Nijhuis
Fam. Barendsen

Vorden. jun i 1972

Hiermede betuigen wij onze
oprechte dank voor de zeer
vele blijken van medeleven
na het zo plotseling heen-
gaan van onze zeer geliefde
broer, zwager en oom
GERRIT LEUNK

Uit aller naam:
H. F. Leunk

Warnsveld, juni 1972
Rietgerweg l

Voor de vele blijken van
deelneming, ondervonden
tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze zorg-
zame man en vader
J. G. J. TOLKAMP
betuigen wij u onze oprech-
te dank.
W. J. B. Tolkamp-Siemes
en kinderen

Vorden, juni 1972
Eikenlaan 20

Voor:
Tijdschriften

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

SIGARENMAGAZIJN

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

Te koop: i.v.ni. CV z.g.a.n.
l Bocal gashaard 12500
cal. en l luxe Siegler gevel
kachel 4500 cal.
Raadhuisstr. 4, Vorden

Te koop gevraagd: grote
aquariumbak; lek geen
bezwaar. Idema,
Reeoordweg 8, Vorden
tel. 6814

Bij inschrijving te koop:
70 are hooigras bij
A. Dimmendaal,
Ruurloseweg 102, Vorden
Briefjes inleveren a.s. zater-
dag 17 juni a.s. 's avonds
20.00 uur

Voor diverse werkzaam-
heden zoeken wij nog

JONGE DAMES
CONFECTIEBEDRIJF

I I K K M I K X VELHORST

JOHN KALKSMA

zijn blij u te kunnen mededelen, dat zij d.v.
21 juni 1972 in Vorden gaan trouwen.
Ook Esther en Jan Peter zijn er erg gelukkig
mee.
Het huwelijk zal om 14.00 uur in het ge-
meentehuis worden voltrokken. De kerke-
lijke bevestiging vindt plaats in de Ned.
Herv. Kerk om 14.30 uur, door de weieer-
waarde heer Ds G. Kalksma, geref. predikant
te Slootdorp.

Vorden, Burg. Galleestraat 23
Hoevelaken, Gravenhof 4

Toekomstig adres: Gravenhof 4, Hoevelaken

Receptie van 16.30-19.00 uur in café-rest.
't Wapen van 't Medler (gebr. Eykelkamp),
Ruurloseweg 114 te Vorden.

i
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Weekend aanbieding!

VOOR VADER !

2 paar SOKKEN

voor slechts f 5,25

in 15 verschillende kleuren

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

TH K A ROUWKN

hebben het genoegen u kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk, waarvan de ker-
kelijke inzegening s:al plaats vinden op
woensdag 21 juni 1972 om 14.30 uur in de
St Willibrorduskerk te Vierakker.

Vorden, Peggenhofweg l
Vierakker, Vierakkersestraatweg 28
Juni 1972

Toekomstig adres: Verdistraat 39, Zutphen
Receptie van 16.00-18.00 uur
in het Ludgerusgebouw te Vierakker.

Op dinsdag 20 juni a.s. hopen wij ons 25-jarig
huwelijk te herdenken.

J. WASSINK

en

W. J. WASSINK-MKNNINK

Vorden, juni 1972
Kranenburg, Bergkuppcweg l

Receptie van 3.30-5.00 uur in zaal Schoen-
aker, Kranenburg-Vorden.

Inplaats van kaarten

Op woensdag 21 juni a.s. hopen onze geliefde-
ouders en grootouders

G. B. LEBBINK

en

W. E. LEBBINK-GE ITRTSEN

hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren.
Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons
gespaard mogen blijven is de wens van hun
kinderen en kleinkinderen.

Vorden, juni 1972
Eikenlaan 27, 'Dennenveld'

Gelegenheid tot feliciteren van 16.30-18.00
uur in zaal Schoenaker, Kranenburg.

Vaderdag in Varssel!

DE HEIDE SMID
Lastoestel 5 jaar garantie f 365,-
met alle toebehoren
Haakse slijpmachines Wolf f 385,-
Betonmolen
(niet kapot te krijgen) v.a f 425,-
Kruiwagens v.a f 45,-
Koltex schrikdraad toestel f 215,-
Salval rugsproeier f 190,-
G/or/a rugsproeier v.a f 36,50
Rugspuit f 40,-

Pracht looplamp + 10 m snoer f 16,50
Gereedschapskist 5 delig f 15,-
Bankschroeven v.a f 25,-
Zware hevelvetspuiten f 19,-
Hobbykastjes nu f 12,-
Autopechlampen nu f 7,50
Gevarendriehoek nu f 6,-
Autopechkoffer
met poetsmiddelen f 15,75

Als klapstuk:

Versier uw gevel voor uw huis met

'DE PLOEGENDE BOER'
f55,-

Hengelo - Varssel F 61 - Telefoon 05753-7271
Halle - Telefoon 08343-218

AANBIEDING

TAPIJT
Kamerbreed tapijt

400 breed

(met veerkrachtige rubber-
onderlaag)

5 KLEUREN

normale prijs f 99,-

nu f 79,- per mefer

en dan gelegd en wel !

Adldat-„R«kord"
wit met groen* banden,ca. 26,90
Adlda«-.,Favorlt" - (Gym)
vanaf maat 28. ca. v.a.18,SO

adidas
Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

Geef vader

EEN BOEK

Ruime sortering in boeken

en pockets

Boek- en Kantoorboekhandel

"JAN HASSINK"

Raadhuisstraat 18, Vorden
telefoon 05752-1971

Voor vrije tijd en naar je werk

EEN PUCH, RAP Of

SOLEX BROMMER

Voor grote keuze

J. Th. Slotboom
Kieftendorp - Telefoon 7278 Hengelf

Gezamenlijke

ZANGDIENST
zondag 18 juni in de

Hervormde kerk
te Vorden. Aanvang 7 uur n.m.

Voorganger: Theol. Candidaat M. Brummelman
uit Amersfoort.

Organist: de heer W. Scholten uit Lochem

Leerlingen van de Medlerschool zullen in deze
dienst zingen onder leiding van
Mevrouw Hazekamp

VADERDAG
Zondag 18 juni
Herenparap/u/es

vouwbaar en lang

reeds vanaf f 70,50

Ze/fb/nder

met pochette

moderne kleuren
enorme kollektie

Heren lomerpu/fovers
met korte mouw

heerlijke dracht voor de vrije
tijd en vakantie !

reeds vanaf f 9f98

Heren weekenders
reeds voor f 72,50

Over/remden
in vele kleuren
en alle maten

Sokken

in lang en kort

grote kleurenkeus

Heren p/oma's

in Terlenka

flanel

en katoen

Manchetknopen
iets moois !

H.LUTH

KAMERBREED TAPIJT
* ENORME KOLLEKTIE

* PRACHTIGE DESSINS

vanaf f 59,-
per strekkende meter, 4 meter breed

5 jaar slijtgarantie

GRATIS en vakkundig gelegd

Bezoekt ü eens onze tapijthal!

HEYINK
Complete woninginrichting - Hengelo G - Telef. 1484

Pak a 500 gram ROYAL KOFFIE van 316 voor ...... 298

150 gram LEVERKAAS van 101 voor ............ 89

100 gram GEBRADEN GEHAKT .................. 49

3 flessen SHERRY van 12.30 voor .................. IOUO

Blik Spar SINAS, UP, COLA van 59 voor ...... 49

Fles MOEZEL OF RIJNWIJN van 495 voor ...... 425

l zak Spar CHIPS van 98 voor ......... ............ 79

5 rollen PEPMINTA ....................................... 89

Haantje a 1000 gram .................................... 298

% pot WORTELTJES fijn van 110 voor

3 pakjes ZO-KLAAR PUDDING

8 PENNYWAFELS

2 zakken MAKE-UP WATTEN

98

98

69

98

Blik Spar TOMATENSOEP van 79 voor ............ 69

11 Sunkist SINAASAPPELEN ........................ 198

2 kilo GOLDEN DELICIOUS ........................ 145

Blik BAMI of NASI GORENG . 179

REMMERS
SUPERMARKT

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Hierbij delen wij mede dat door vrij'
willige bedrijfsbeëindiging onze werk'
plaats vrijdag 30 juni en onze winkel
vrijdag 14 juli a.s.

zal worden gesloten
Tof bovenvermelde dafa's alles nog te koop

TEGEN SCHAPPELIJKE PRIJZEN !

Wij danken onze clientèle voor het ver-
trouwen, ons in de afgelopen jaren
geschonken

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21 -Vorden



>>cle Vflc(foctit,i*i2iaiv&>
ECHTE BAKKER

HOF
Vorden - 't Hoge 24
Telefoon 1394

Gevr. per 17 juli:
bezorger of bezorgster
met rijbewijs
± 5 uur per dag
Bakkerij Hoornenborg
tel. 1303

Te koop: huishoudkachel
'Etna', dompelaar, kinder-
zitje met tochtscherm
Prins Bernhardweg 26
Vorden

Te koop: alle soorten
kool-, knolraap, en
slaplanten
D. Klein Geltink
'Klein Garmel', Vorden

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

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

Te koop: Barnevelder
krielen bij H. Horstman
Reeoord weg l, Vorden

Te koop: goed rb.
vaarskalf bij
Th. Zents, Larenseweg 3
Vorden

Gratis af te halen:
jonge poesjes
het Vaarwerk 8 i. d. Boonk
tel. 05752-2090

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

Bericht aan:

.,0e Panne"
BK 46a, Holten

JUWEEL
WERF/

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

Doe-het-zelf service

UITERWEERD
Ruurloseweg 35

Vorden - Telefoon 1523

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

ALLE KLEUREN
AUTOLAK
(plm. 14000 kleuren)
ook in kleine verpak*
king.

Schlldersbedrtjf - Verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Vorden
Telefoon 05752-1567

RUBBERSTALVLOEREN

J O jaar gariü
worden gratis gelegd
We hebben ruim 50
ton in alle lengten in
voorraad. Vraag nu
reeds aan.

A. R. Wagenvoort

STALINRICHTING
Julianalaan 16, Vorden
Telefoon 05752-1259

Overhemden
helemaal in l

BALKSTREPttN de

KFFEN in zeer vele kleuren

met een effen

lichtgekleurde das

Mannenmode

Voor uw autorijlessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. Hilferink, De Boonk 39

telefoon 1619

Opgave ook bij:
G. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

TENNIS EN BADMINTON
RACKETS EN

SCHOENEN

DAMES- EN HEKEN

SHORTS

in terlenka, helanca en
katoen

Wapen- en Sporthandel

steeds- doeltreffendi

Zutphenseweg . Vorden

UIT!
GOBD VOOR U!

Café-Reetaurant

Medler - Tel. 6634

OPBOUWSERVIEZEN

GERO CASSETTES

ruime keus

t GEBR

BARENDSEN
Zutphenseweg - Telefoon 05752-1261

Ook met vaderdag

voor heel de burgerij

JAN HASSINK's
rookgeref /

Inwoners van Vorden

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

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

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

EVANGELISCHE OMROEP

VADER ZORGT DIT JAAR

365 DAGEN VOOR U

DENK EEN DAG

EXTRA AAN HEM !

Geef hem de verdiende rust, wij
hebben de stoelen hiervoor

Komt u eens kijken?

Uitgifte van Staatsloten

voor < l o eerstvol.m'ixlr l i v k k i u : .

24 J r LI A.S.

Debitante voor Vordcn:

J. Klein Haneveld-v.d. Zee
Nieuwstad 57 - Telefoon 1987

( ! ; i i i r u o vroegtijdig bestellen

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN
•̂ ^̂ —^̂ •••"•̂ ••••̂ •••••̂ ••«•̂ •̂•••••••̂ ••H

Schildersbedrijf van der Wal b.v

Profiteer van onze
hoge spaarrente!

WIJ VERGOEDEN VOOR :

direkt opvraagbaar

6 mnd opzegging

12 mnd opzegging

24 mnd opzegging

4 %

51/4%

6 %

RAIFFEISENBANK
spaaroanK en alle bankzaken

Telefoon 05752-1888 - Ruurloseweg 21 - Vorden
Telefoon 05754-514 - Dorpsstraat 9 _ Wichmond

VOOR VADERS AUTO IS ER ALTIJD WEL IETS

IN ONZE GROTE SORTERING ACCESSOIRES !

Cassettespelers
Radio's
Pechlamprn
Mistlampen
Bekledingshoo/.cn

Cocosmatten
Sets r ( \ s < > r v c l a i n | i c i i
Hoofdsteunen
Wasborslrls
Zijspiegels

I 'ramlbJussers

Sleepkabels

Verbanddozea
Wk'lsk'rringen

[mperiala
Stuurhoezen
Uit laatsierstukken

Zonnebrillen
Pechkoffers eventueel kompleet met

inhoud
Onderhoudsmiddelen

Verder nog:
enorm veel

leuke kleine aHenlies

bij :

AUTOSHOP KUYPERS
Telefoon 1393

zondag
18 juni

dé dag voor vader!
Wij hebben voor hem een mooie kollektie:

OVERHEMDEN

WEEKENDERS

ZELFBINDERS MET POCHET

ZAKDOEKEN

SOKKEN

Looman - Vorden

KEUKENSHOW
DONDERDAG

4VOND
75 juni

ZATERDAG
AVOND

m M • •77 juni

DOE-HET-ZELF- en KEUKENCENTRUM

HARMSEN
Schoolstraat 6-8 - Vorden
(Ruime parkeergelegenheid)

Telefoon 05752-1486
VRIJDAG
AVOND
76 juni

Gaarne tonen wij u de nieuwste modellen BLOK- en AANBÖUWKEUKENS en de vele soorten KEUKEN BUFFETS in onze nieuwe toonzaal boven de
winkel, 's Avonds tot 22 uur open. (ongekende voorraad).



Donderdag 15 juni 1972

Tweede blad Contact
: > : > ( • jaargang no. 11

ONS STRIPVERHAAL DEEL 23 — 15 JUNI 1972

HET BISON DUEL
... zich hardnekkis temde verdere mies
ttfoorwem, de doortocht m farmers en de vesti-
$in$ van nievwe nederzettingen. Daarom heeft
meraal Sheridaniïn hoofdkwartier infortHwes
otneenveldtocttt&ende'Roodhuidentebesinneti1.

Pe wecvtenlen komen in actie i Ve
leveranties bereiken nooit hun doel, de
Jndwnen ondervinden niets anders dan
bedros! De Manen verletten..:

Ik besrfy niet wat ik
hiermee te maken

•̂  heb!

Pe generaal hee ft tfdmtiodfa
die het land kennen! M
heefttiinLeaven-
HortHIatenzoe-
hen. M laat nu
overal rondver-jg
tetiendatiïj

tti toen wil
hebben'

Muf AM PACHT QOEPNA. ÖENERML
6HERJPAN HAP HEMNOPiG EJi
PAAROM VERTROK H'jPE VOLGENDE
PAO NAAR FORT LftRNEy t WAAR
VOL6EN6 5ALTON PE GENERAAL
VERBLEEF.

VE TOCHT VERLIEP NIET
ALT'JP EVEN RV5TIO.

... EN HET GEBEURDE VAAK PAT
PE 5ÏOUX, (H£y£HNiï EHCEROK5
HEM VRiENP$CHAPPEL'JK TEGEMOET
HUAMENOF...

T'JPENSMN RIT ONTMOETTE H'}
MEERPER E MALEN COMANCHEN
pi E VAN HET NOORPEN NAAR
OKLAHOMA TROKKEN...

ZICHOPENL'JK V'JANPIG TOON PEN.

vmimw VIELEN PE MANEN
ÏEPtttENAAN PiEZÏCH OP HUN
6EB/EP VERTOONPE. Copy WAS
VOOR t'JH EIGEN VEitiöHEÏP
VAAK 6EPHONOEH ZKH VAN
Z!JN REVOLVER OF GEWEER TE
BEPiENEN. EN PAN OP EEN PAG...

Volleybal
Kompetitie 1971-1972 afgesloten
Met een zucht van verlichting zal de wedstrijdkom-
missie van de Nevobo de netten en ballen naar de
zolder sjouwen want de kompetitie zit er op.
Onze plaatselijke vereniging Dash heeft zich fantas-
tisch geweerd getuige de prachtige plaatsen die zij
in de eindstand heeft behaald nl.:

Heren 2e klasse: een Ie plaats! voor Dash 1 ;
en een 6e voor Dash 2;
heren 3e klasse: een 4e plaats voor Dash 3;
dames 2e klasse een Ie plaats! voor Dash l ;
dames 3e klasse: een Ie plaats! voor Dash 2 en een
lle plaats voor Dash 4;
jongens junioren: een 2e plaats voor Dash;
meisjes junioren: een 10e plaats voor Dash.
Over het geheel genomen kan Dash terugzien op ren
zeer geslaagd seizoen!

Waterpolo
VORDEN DAMES-NZC NEEDE ()-;>
Voor Vorden werd deze wedstrijd letterlijk en figuurlijk
een koude douche want NZC won verdiend met 2-0
Voor de bezoekers die met 4 aspiranten speelden, geen
gek resultaat!

DIPLÓMAZWEMME3
Vrijdagavond is er voor de. 2e maa l in dit seiwx
legenheid voor diplomazwemmen. Ook ditmaal komen
A en R kandidaten aan de beurt.

MOTORSPORT - JAN OOSTERINK 4e
Door in Halle achter winnaar Tinie van Erp beslag
te leggen op de 4e plaats is de Vordenaar Jan Ooste-
rink er in geslaagd om zijn H-nummer 'veilig' te stel-
len. De laatste cross meetellend voor het nationaal
kampioenschap vindt plaats in Maastricht op 9 juli.

Kermis Keijenburg
Kerm/smaandag
Op zaterdag 24, zondag 25 en maandag 26 juni wordt
dit traditionele, van oudsher kerkfeest, gevierd. Onder
leiding van de Trimklub Keyenburg wordt zaterdag-
middag van 12-14 uur een spellencircuit georganiseerd
op het sportveld waaraan door de jeugd van 6-13 jaar
kan worden deelgenomen.
Om 14 uur zal het Tamboerkorps met het bestuur van
Schuttersgilde St Jan een rondgang door het dorp ma-
ken, waarna de kermisvermakelijkheden aanvangen.
De zaterdagmiddag is dan voor de kleintjes, terwijl de
volwassenen zondags aan hun trekken kunnen komen
Het bestuur hoopt zo een ieder tevreden te stellen
Op het kermisterrein staan onder meer een autobaan,
schietsalon, draaimolen, groot kijkspel, kortom t >
om op te noemen.

De Kerm/s-presfaf/e/oop
In samenwerking met het bestuur van St Jan organi-
seert de Trimklub om half drie een prestatieloop over
afstanden van 3 en 6 km, waarvoor een grote deelname
wordt verwacht; start en finish bij hotel De Eikeboom
waar tevens opgave mogelijk is. Aan de start verschij-.
nen o.m. Eddy Verheijen, Rieneke Verheyen-Demming,
alsmede Anton Huiskes. Het startschot wordt gegeven
door de burgemeester van Hengelo. (Of de burge-
meester ook mee zal lopen ? Wie weet ? !). Een her-
inneringsvaantje wordt beschikbaar gesteld. Op deze
eerste dag is er dansen 's avonds om 7 uu in de zalen
Winkelman, Booltink, Eikeboom en Parochiehuis; het
entreebewijs is geldig voor alle zalen.

Kerm/sopfoc/if zondags
Op zondagmiddag om 13.45 gaat de optocht van start
waarvoor de opstellüig is in de Past. Thuisstraat. Om-
streeks 14 uur beginnen de juryledy hun moeilijke be-
oordelingstaak. Verschillende wagens met echt originele
ideeën ingeschreven. De wagen met het hoogst aantal
punten zal beloond worden met een extra prijs nl. een
vliegtocht voor 2 personen boven de eigen streek.
Ook dit jaar zal de jeugd weer deelnemen aan dit ge-

beuren met wagentjes, groepen en versierde fietsen,
waarmee geldprijzen kunnen worden gewonnen. Om
14.15 uur zal voorzitter Menting van St Jan een ope-
nings- en welkomswoord spreken, waarna ook de burg.
het woord zal voeren. Om 14.30 begint de optocht.

Muziek- en kleur
In samenwerking met Seezo uniformenindustrie te Ke-
yenburg zijn de volgende korpsen aangezocht om kleur
en muziek te brengen in de Keyenburg: Musikkapelle
Moërs uit Duitsland, Schuttersgilde Dommelen met 3
drumbands en marjoetten, muziekkorps Wijnbergen uit
Doetinchem, schutterij Hengelo G met marjoretten, de
muziekband Presikhaaf uit Arnhem en tevens op veler
verzoek de Spekboeren uit Voorst, terwijl aan het hoofd
van de optocht St Jan met in hun midden het Konings-
paar 1971, alsmede de muziekvereniging van St Jan
zal gaan. Men presenteert zich in nieuwe uniformen
na ontwerp van de Seezo.
Al met al zullen zo'n 400 muzikanten en marjo-
retten meemarcheren. De ontbinding der optocht vindt
plaats in de St Bernardusstraat. De jeugd trekt door
tot bij de pastorie. De deelnemende korpsen trekken
door naar Maria Postel via de Koldeweyweg. De korp-
sen stellen zich daarna in de tuin van het bejaarden-
tehuis op, waarbij als laatste het korps van St. Jan
aankomt, waarna hulde wordt gebracht door de ven-
deliers aan genodigden, deelnemende korpsen en be-
woners van het bejaardencentrum.
Tot slot van de middag wordt in de rekreatezaal van
het huis een erewijn gedronken door de genodigden,
juryleden en de vertegenwoordigers der korpsen, als<
mede het koningspaar met hun hofdames.

Parkeer mogelijkheden

Parkeergelegenheid is er voldoende bij De Kikeboom
in de weide van Zents, in de Maalderinksweide (alles
op eigen risiko. Aan de Hengelosestraat in de Wissinks-

;idi en aan de öteenderense kant zijn ook mogelijk-
heden. De wegen naar de kom van het dorp zijn af-
gesloten en er is een parkeerverbod.

Kerm/smaandag
Op deze morgen is een dienst n de rk kerk met mede-
werking van het jeugdkoor en vervolgens een rondgang

met vaandelzwaaien. 9.45 uur een toespraak door de
burgemeester Quarles van Ufford die daarna het eerste
schot zal lossen bij het vogelschieten. Tevens is er een
kegelwedstryd en gratis draaien voor de jeugd.
's Middags om 4 uur wordt het nieuwe Koningspaar
ingehaald met een slottoespraak door de pastoor.
Tenslotte wordt er een heildronk uitgebracht op het
nieuwe koningspaar en /uilen de officiële feestelijk-
heden beëindigd zyn, na uitreiking van de prij/.en Op-
nieuw is er gelegenheid tot dansen.

Damrubriek
Op het Internat. Suikerdaintoiirnooi 196» speelde Ton
Sijbrands tegen de kampioen van Frankryk Mic-hel
Hisard. In onderstaand diagram was Hisard met zwart
aan zet *-n speelde 15-47. Er werd toen als volgt af-
gewikkeld:

zwart

wit

Stand in cijfers:
Wit 3 schijven op 14,25 en 37 en dam op 1 1 ;
Zwart 2 schijven op 26 en 27 en dam op 15

Wit Kwart
11-36 26-31
37x26 27-32
36-31 47-36
HI-48 36-4
26-21 4-22
21-16 22-17
14-10 17-26
10- 5 32-38
5-37! 26x42

• I S x S I ! 38-43
Hl-18 ,
waarna de verblufte Fransman opgaf!

Ons nieuwe < lam probleem:
Wit schijven op 12, 37 en dammen op l en 27.
Zwart schijven op 26, 28, 33 en dam op 10.
Wit speelt en wint.
De oplossing van ons vorige probleem is:
Zwart l schijf op 34 en dam op 39
Wit 2 schijven óp 40 en 49 cndamop 31.
Wit 29-1, 49-44 en 1-6
Zwart 34x45, 39x50 en /.wart staat vast.

Goede oplossingen ontvangen van
H. Grotenhuis ten Harkel en J. Masselink.

Schietbond
SCHIETVERENIGING WILLEM TELL

Willem Teil gaat onder auspiciën van de Schietver-
eniging Oost Gelderland op 11-17 sept. een nationaal
konkoers organiseren voor klein kaliber geweer.
Deze mededeling werd gedaan op de vergadering van
Willem Teil waarbij teven werd gevraagd één of meer
donateurs te werven voor de vereniging.
Het konkoers zal worden gehouden in hotel Langeler
te Hengelo Gld., tevens zal men een eigen kompetitie
voor eigen leden organiseren. Eventueel nieuwe leden
kunnen zich bij Willem Teil aansluiten en kunnen dan
aan de kompetitie deelnemen.

AGENDA
ledere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos open ledere vrijdag-, zaterdag-
zondagmiddag en avond
Elke zaterdagmorgen trimmen WJ plck-
nickplaats Wildenborchseweg
Vrijdagavonds dammen (Jeugdcentrum)

in j u n i Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum

17 juni Vissen jeugdleden De Snoekbaars

17, 24 cn 25 juni
Jeugdtournooi v v Vorden

18 juni Zangdicnst Herv. Kerk Vorden
24 juni Bal voor gehuwden zaal Eykelkamp
28 juni Vissen De Snoekbaars
l juli Oriënteringswandeling Kranenburgs

Belang

8 juli Jeugdsoos Filmavond
22 juli Vissen De Snoekbaars
12 aug. Vissen De Snoekbaars
3 sopt. Gckombineerde viswedstrijd Almen , T,a-

ren, Vorden
10 sept Onderlinge viswedstr i jd ring Zutphen

7 okt. Vissen De Snoekbaars

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.



VOOR EEN GOEDE
HENGELSPORT UITRUSTING!
zoals: werphengels hol of volglas, zeewerphengels, telescoopwerphengels, vaste hengels of insteek, bam-
boe-, tonkin- of frans rieten hengels. Werpmolens, dobbers of pennen, foedralen, schep- of leef netten, ny-
lon en tuigjes, hengelsteunen, vistassen, viskoffers, visstoelen met en zonder leuning, haken, loodartikelen
aasvoeders en maden, regenkleding, vishoeden enz. enz.

VOOR EEN
ENORME SORTERING

NAAR:

KLUVERS'
voeder- en vissport

Zutphenseweg 53, Vorden, telefoon 05752-1318

Dag en nacht maden uit onze automaat

„DE HENGELSPORT-
ZAAK VAN DE

ACHTERHOEK"

W// vragen voor onze
kuikenbroederij een

FLINKE KRACHT
(mnl. of vrl.)

KUIKENBROEDERIJ

'Gelderland' n.v,
Ruurloseweg 96 - Vorden - Tel. 6766

SOLEX f 399,-
Ga eens ondervinden dat solexen even simpel is
als fietsen. De Solex-Kroon dealers laten u graag
een ritje maken. Zonder verplichting !
Zij behoren tot het Dealer-Keurkorps dat aan
Solex is verknocht. Zij geven u alle informatie
plus snelle, vakkundige service.
Solex Kroon-Dealer

TRAGTER
Zutphenseweg 95 Vorden - Telefoon 1256

Gevraagd voor diverse woning-
bouwprojecten te Zevenaar,
Arnhem en Oosterbeek

VAKBEKWAME METSELAARS

EN TIMMERLIEDEN

Zonder vakkennis onnodig te
solliciteren

BOUWBEDRIJF

PUTMAN
Gildeweg 39, DREMPT bij Doesburg
Telefoon 08334-3318
Ook 's avonds na 6 uur :

Uitvoerder J. Spekking,

Den Aam 7, LENGEL
bij 's-Heerenberg

"CONCORDIA"
Hengelo (GW)

Zondag 18 juni

THE
FLAMINGO'S

3 bars vol
gezelligheid

TQwwvwwwwwww*^^

Sportieve
zwemshorts
en -slips
Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffendi

Zutphenseweg . Vorden

Ons kantoor, alsmede de expeditie zijn

WEGENS VAKANTIE
gesloten van

maandag 3 juli t.m.
zaterdag 15 juli a.s.

In verband hiermede zien wij even-
tuele bestellingen gaarne vroegtijdig
tegemoet

Ons magazyn blijft voor afhalen
van materialen geopend !

n.v. H.C.I.
Hummeloseweg C l - Hengelo G - Tel. 05753-1270

Adverteer steeds in Contact!

Gevraagd:

EEN MEISJE
VOOR DE HUISHOUDING

Albers
Supermarkt

Telefoon 1232 - Vorden

METSELSTEEN : handvorm, vormbak, sfrengpers

Kleur, formaat en kwaliteit naar keuze Levering franco

STEENHANDEL STEENBEKEN
Kantoor-showroom: Bronkhorsterweg 3 - Telefoon 05755-396

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

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

GRUPROOSTERS
Zwaar gegalv., dubbel ge-
last, 10 jaar garantie!

80 x 100 cm ƒ 48,-
100 x 100 cm ƒ 65,-
inkl.BTW,

Stalinrichting
A. R. Wagenvoorf

Julianalaan 16, Vorden
Telefoon 05752-1259

Speciale aanbieding
AUTOBANDEN

maat 155x12 radiaal
passend op Opel Kadett,
Ford Eskort, Toyota en
Datsun; normale prijs f 77,-
excl. btw, uw prijs tot en
met zaterdag 17 juni f 42,-
excl. btw (reken zelf maar
wat u verdient door nu te
kopen)!

Mobil Benzinestation
A. G. TRAGTER, Vorden

Een prima damesrijwiel
te koop bij
Beumer, de Steege 16
Vorden

Af te halen:
3 jonge poesjes
Boersma, Dorpsstraat

Puch Bromfietsen
U koopt rijgenot, levensduur
waardevastheid, voor-
delig onderhoud !
Puch maxi dames
vanaf f 599,-
Puch Skyway heren
vanaf f 875,-
TRAGTER

Gratis af te halen
een jong hondje
Ruurloseweg 38

VADERDAG, nu zondag 18 juni!

*
HOBBY AANBIEDINGEN

SCHILDERSET gasbus met verfbrander, kwasten, schuur-
kurk en plamuurmes f 27,50

KABELHASPEL met 5 meter kabel, stekker
en twee kontaktdozen 27.50 nu f IH,7.r>

VERSTEKLADE klemvast,
kompleet met twee klemmen 7.95 nu

VIJLEN SET driedelig
plat, rond en driekwartvijl 7.25 nu f 5,95

GEREEDSCHAPKIST van staal met losse inzet f 9,95

OPBERGSET domino acht kunststofbakjes
voor wandbevestiging 12.25 nu f 7,95

LADEKASTJES met schuiflaadjes
van verschillende afmeting Prijs vanaf f 9,50

VISSTOELTJE met rugleuning 11.50 nu f 9,50

/AKMES luxe vanaf f 4,95

ZAKMES zwaar, knipmes f 9,50

VERBANDTROMMEL voor vrachtauto's f 35,-

VOOft DE TUIN

TITINKRUIWAGEN van 51,- nu f 45,-

GAZONSPROEIER met zwenksproeicr 17,90 nu f 12,90

PLANTENSCHAAL op voet 13,90 nu f 9,90

BLOEMBAK 80 cm lang 5,15 nu f 3,90

SLANGHASPEL voor 40 meter
y2" plastic slang 6,10 nu f 4,40

HANDCULT1VATOR met steel 6,15 nu f 4,25

TUINSET roestvrijstaal f 7,95

GRASKANTSCHAAR f 6,95

HANDBOEK
knutselen en bouwen in de tuin f 6,80

SCHEERAPPARATEN Philips, Remington, Braun

BATTERIJ SHAVER f 29,95

Ruim sortiment radio's, televisie's, recorders

VOOR VADERDAG NAAR

GEMS WINKEL1!
VORDEN (05752-2124) f



VERWEN VADER

MET A.S. VADERDAG !

en kom eens vrijblijvend kijken in
onze

Speciale
HERENAFDELING

waar een keurkollektie

nerenmodegeschenfcen
op u liggen te wachten !

l ui i 4: M
RAADHUISSTR.. VORDEN

ZONDAG 78 JUNI

vaderdag
voor goede elektrische

scheerapparaten

bureaulampen

draagbare radio's enz.

ELEKTRO TECHNISCH
INSTALLATIEBUREAU

P. DEKKER
Zutphenseweg 8 — Telefoon 1253
VORDEN

Speciale

VADERDAG AANBIEDING i

voor vader
10<>/0 KORTING op

V/SSTOELTJES
opvouwbaar, diverse modellen

van f 5,- fof f 42,50

Wapen- en Sporthandel

Martens
sleede doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

SPECIALE AANBIEDING
VOOR VADERDAG!

GERUITE

OVERHEMDEN

in een zelfstrijkende poplin
per stuk f 14,95

2 stuks f 27,50

Uw zaak

Gevraagd: een zeer ruime

WONING OF
BOERDERIJTJE

in VORDEN of omgeving.

Mogelijkheid om te ruilen met nette
woning in dorpskern Vorden
aanwezig.

Genegen om te kopen, te ruilen <>ï
in erfpacht te nemen.

Brieven onder no. 11-1 buro Conüict

(ff
Telefoon 1391

PROBLEMEN

VOOR

VADERDAG ?

Slijterij

Jmtfc

Waardevolle en mooie kadoos
voor vaderdag !

•k Radio - TV

r̂ Draagbare radio

ft Draagbare TV

ft Cassetterecorders

ft Stereo apparatuur

ft Bandrecorders

enz.

BREDEVELD
Weg naar Laren 56 - Zutphen - Tel. 3813

Vooraan in service - Vooraan in techniek

VADERDAG

GEEF VADER

EEN BOEK OF POCKET !

Mooie sortering
kantoorartikelen

l1 kunt hij ons uw keus maken

Kom eens kijken !

Boek- en Kantoorboekhandel

Fa Hietbrink
Vorden - Telefoon 05752-1253

MELITTA
Filterzakjes
102 - honderd zakjes
van 2.37' voor

Koffiesnelfilters
102. onbreekbaar
van 3.25 voor .

Koffiekanglas
inhoud één liter
niet filters 102 .

l .05

2.95

7.95

Koffiekanglas
1x4 met filters 1x4,
40 filterzakjes en maatschepje 1 1 .."

Koffiekanglas
1x6 met filter,
zakjes en maatschepje . . . . 14.50

VOLLEDIG MELITTA

SORTIMENT BIJ :

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

FANTASTISCH ZO'N

GASAANSTEHER ALS

VADERDAG KADO

ook tafelmodellen.

Een ruime keuze vindt u bij:

sigaren-
magazijn

D.BOERSMA
telefoon 1553

geef een
PONTIAC

fijn
om te krijgen

fijn
om te dragen

voor
jaren en jaren

en jaren....

Siemerink
HOKLOCiEB OPTICIEN J l W KLIEK

Wegens vakantie

GESLOTEN

van 79 juni f.m. 2 ju/i

Remmers
Nieuwstad 46

VOOR VADERDjQ ZIJN WIJ

RUIM GESORTEERD IN :

PANTALONS

ft

ft OVERHEMDEN

ft ZELFBINDERS

ft SOKKEN ENZ. ENZ.

Uw zaak

! !
i i

Vaderdag in 't hele land
Koop en geef met gulle hand,
Het valt niet mee iets te bedenken,
maar . . .

Wapen- en Sporthandel

steeds dotltrtffendl

Zutphenseweg - Vorden

heeft volop geschenken !

o.a.

ft Trainingspakken

ft Kijkers

ft Luchtbuksen

ft Kampeeruitrusting

Geef vader goed

tuin-
gereedschap

Hij zal er veel plezier aan
beleven !

Henk van Ark
Hendrik Jan weef hem te
vinden

Vader doet u echt wel
plezier met een goede

hand- of motor-
maaimachine

van

Henk van Ark
Hendrik Jan weet hem
te vinden

Vaderdag aanbieding /
Pracht

herensandaal
met voefbed

nu slechts f lo.öO

ook in muil verkrijgbaar

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

A.s. vrijdag 76 juni

na 72.30 uur

gesloten

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

Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Wegens VAKANTIE GESLOTEN

van 79 f.m. 24 juni

Sig.mag. Boek- en Kantoorboekhandel

"JAN HASSINK"
Raadhuisstraat 14 - Tel. 1332

Gymnastiekvereniging

Sparta
DE JEUGDDAG
(voor kinderen van 7 tot 12

te Hrn-clo is VER/ET nn : i r

ZATERDAG 17 JUNI

Vrrln-k per fiets

om l uur vanaf het gymnastieklokaal

Te koop:

VW 1300 1970
VW 1600 1967
Simca 1000 1967

Autobedrijf

Groot Jebbink
Rondweg 2 — Vorden

Tevens uw adres voor

* ONDERHOUDSARTIKELEN

en

* 4CCESSO/RES



Met grote verslagenheid geven wij kennis van
het overlijden van onze geachte medewerker,
de heer

H. ELLENKAMP

Wij verliezen in hem een zeer plichtsgetrouwe
medewerker.

Fa B. H. Groot Bramel
Houtzagerij

Vorden, juni 1972

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar dat
wij hem zolang in ons midden mochten hebben
geven wij u kennis van het overlijden, voorzien
van de H. Sakramenten der zieken, van onze innig
geliefde vader, grootvader en overgrootvader

GERADUS JOHANNES WOLTERING
weduwnaar van Helena Catharina Hendriks

in de gezegende ouderdom van 88 jaar.

Uit aller naam:
fam. Woltering

Vorden, 12 juni 1972
Ruurloseweg 60

De gezongen uitvaart vindt plaats op donderdag
15 juni a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk
van St Antonius van Padua te Kranenburg,
waarna de begrafenis op het rk kerkhof aldaar.
Woensdagavond 19.30 uur avondmis voor onze
dierbare overledene in de parochiekerk.

Heden is plotseling van ons heengegaan, onze
geliefde zuster, schoonzuster en tante

REINTJEN WIJERS

echtgenote van G. J. Stoltenborg

Zij werd bijna 56 jaar.

Vorden: fam. A. J. Bargeman
Laren Gld.: fam.'H. O. Wijers

Vorden: fam. M. J. Wuestenenk

Vorden, 13 juni 1972

Grote sortering

lederwaren
o.o. de 'porto Quick'
de ideale

herenportemonnaie
vanaf f 14,95

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

Voor een nieuw tapijt naar

HELMINK!

^ Grote voorraad

^ Direkt te leveren

Uitsluitend merktapijt
met fabrieksgarantie

ZIE ONZE TAPIJTHAL

Legloon wordt niet berekend

Uw tapijtzaak

klompen
echt iets voor vader!

VADERDAGPRIJS

f 24,90

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

NIEUWS VAN

DE KERKEN

KERKERAADSVERGADERING

De kerkeraad van de gereformeerde en hervormde
kerk zullen deze week donderdag 15 juni een geza-
menlijke vergadering houden in de zaal achter de

gereformeerde kerk.

Zondagavond 18 juni zal opnieuw een financieel be-
roep op het Nederlandse volk worden gedaan voor een
hulpaktie ten behoeve van de slachtoffers in Bangladesj.
De hulpaktie onder voorzitterschap van mr F. J. F. M.
van Thiel wordt gevoerd door het Nederlands Komité
Vluchtelingenhulp, waarin samenwerken de kerkelijke
en oecumenische hulpverleningsorganisaties, het Rode
Kruis, Unicef, NOVIB en Federaties voor Vluchtelin-
hulp.
Op 13 juni werd de eerste aktie voor de slachtoffers
Bangladesj gehouden die 22 miljoen gulden opbracht.
Ongeveer de helft van de tien miljoen vluchtelingen
uit het voormalig Oost-Pakistan vond hun huis bij de
terugkomst verbrand en hun vee geroofd. Hulp door
de regering was moeilijk, maar iy2 miljoen rampslacht-
offers^konden voor het invallen van het regenseizoen
worden geholpen. Er moeten echter nog 3y2 miljoen
mensen in Bangladesj worden geholpen.

Daarvoor draait de komende 2e hulpaktie, waarin de
kerken nauw samenwerken in de Stichting Nederlands
Komité Vluchtelingenhulp.

Aktie gegevens: zondagavond 18 juni zal om 20.20 uur
een speciale TV uitzending aan deze hulpaktie gewijd
worden. Plaatselijke gegevens: u kunt zondagavond
van half negen tot half elf uw gave brengen in de
hervormde kerk, de rk kerk in de Kranenburg, in de
kapel Wildenborch en bij bakkerij van Asselt, Linde.
Na de avonddienst in de dorpskerk kunt u ook reeds
uw gave brengen in de grote bus in de hal van de
kerk onder de toren !

Leden van de kerkeraden, diakenen hebben zich bereid
verklaard toezicht te houden op deze aktie. Als plaat-
selijke Raad van Kerken willen wij u allen opwekken
aan deze hulpaktie mee te werken. Bedenk welk een
voorrecht het is te KUNNEN helpen en niet zelf
GEHOLPEN te moeten worden.

Graag vermelden we ook het girono 999, Vluchtelin-
genhulp, Amsterdam. De klok zal luiden voor hulp
aan vluchtelingen.

Wehme nieuws
Op vrijdag 9 juni '72 werd door een 50-tal bewoners
van ,,de Wehme" het jaarlijkse uitstapje gemaakt
met een bus van de G.T.W. met chauffeur Harren.
Begunstigd door mooi weer ging de tocht via Lochem-
Laren-Holterberg naar Nijverdal waar in Hotel Buur-
sink de koffie werd gebruikt.
Vervolgens voerde onze weg door het prachtige
Twentse landschap over Almelo-Ootmarsum-Dene-
kamp naar de Lutte, waar in het van ouds bekende
café ,,Het Zwaantje" een uitstekende koffietafel ge-
reed stond, waar nieuwe krachten werden opgedaan
voor de verdere reis.
Daarna voerde onze weg via Oldenzaal-Weerselo-Tu-
bergen-Almelo door het prachtige Beerzerveld met
zijn zandverstuivingen naar Ommen voor het gebrui-
ken van een kopje thee, maar eerst stelde de hr.
Harren ons nog ruimschoots in de gelgenheid het
mooie kerkje van Ommen te bezichtigen.
Na de thee, over Heeten-Deventer naar Voorst, waar
in een bekend café nog enige tijd gezellig werd ver-
toefd. De laatste etappe ging vlug voorbij en arri-
veerden plm. 19.30 uur moe maar voldaan weer in
Vorden.
Door de goede zorgen van de kok en meisjes werd
de dag besloten met een heerlijk diner, wat zich goed
liet smaken
Een woord van dank aan allen die hebben meege-
werkt om deze dag te doen slagen was dan ook op
zijn plaats.

Touwtrekken
Vierde bondstournooi in Warnsveld
zeer geslaagd !
Na 4 tournooien m de nat. bondskompetitie touwtrek-
ken beginnen er in de zware klassen duidelijke afteke-
ningen te komen.
Zondag kreeg vooral het Hengelose Bekveld in Warns-
veld een zware nederlaag te slikken tegen Heure. De
Borculoërs hebben heel wat in de mouwen en zijn 5
punten uitgelopen. Ook het dagklassement was voor
Heure. Warken maakte in de 720 A klasse geen al te
sterke indruk'. Als vanouds was Jonge Kracht uit Med-
do de grote triomfator in de 720 B klasse, geen enkel
8-tal wist hun te weerstaan! Ze hebben nu liefst 19
punten voorsprong op Vorden. Vorden had niet op de
sterke tegenstand van Bizons uit Beltrum en Eibergen
gerekend en moest puntjes laten schieten.
EHTC uit Eerbeek staat in de catchklasse bovenaan
en Holten is 2e. Vorden won in de lichte klasse keurig
en staan weer 4 punten voor.
EHTC dat onlangs zo goed startte in de jeugdklasse,
kreeg van Zieuwent en Bekveld 'voor de broek' en moet
de eerste plaats laten aan Zieuwent.
De organisatie was bij Warken in zeer goede handen
en de publieke belangstelling was uitstekend. De ar»
bitrage was verzorgd door de NTB scheidsrechters
die het goed deen; de jury werd gevormd door de
dames Enzerink uit He iMlo G en Smecnk uit Ruurlo
als mikrofoniste.

Vadendag
ruime sortering in leuke vaderdag-
kadoos o.a.: \
assfandaards, asbakken, s/garendozen,
glaswerk, after shave, porfemonnaies,
enz. a/s speciale vaderdagaanbieding :

TUINPARASOL kompleet met standaard
deze week voor t 49,95

Winkelcentrum Borg. Gaüéertraat - Telefoon 1364

Geef vader schoenen of sandalen van

SCHOENENHUIS
Wij doen er GRATIS een paar mooie heren
sokken bij /

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag gratis
een paar

mooie herensokken
b/j efk paar herenschoenen of sandalen l

JANSENSCHOENENHUIS

H. Smeefs
Dorpsstraat - Vorden

Rijwielen, onderdelen,
reparatie, verhuur

Grote keuze heren,
dames en kinderfietsen
in vele maten
prijzen !

Agent Empo-Gazelle
A. (i. TRAüTER

Met blijdschap geven wij u
kennis van de geboorte van
ons dochtertje
Wilhelmnia Lammertdina
Wij noemen haar WILMA
H. Reerink
G. Reerink-Wunderink
Insulindelaan 22
Vorden, 10 juni 1972

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor de be-
langsteling die wij bij ons
25-jarig huwelijk hebben
ontvangen.
H. J. Bargeman
M. Bargeman-Klein Ikkink
Vorden, juni 1972
Strodijk 4

Groot was de belangstelling
tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve
moeke en oma

< . < • • • ! ( i uida Anna Hartman

weduwe van
J. A. Eijkelkainp

Hiervoor zeggen wij a l k-n
hartelijk dank.

Kinderen IMI
Kleinkinderen

Vorden, juni 1972
Onsteinseweg l

VOOR UW
Verlovingskaarten
Trouwkaarten
Dankbetuigingen
Uitnodigingen
Rouwcirculaires
Bidprentjes

Drukkerij
Weevers b.v,

Motorsport
GRAAFSCHAPRIJDERS

Op het cross circuit van de Vordense motorclub
„de Graafschaprijders" in het buurtschap Delden
werd de tweede onderlinge crosswedstrijd in de com-
petitiereeks tussen ,,de Graafschaprijders" en ,,Ha-
mac" uit Harfsen verreden.
Nadat het weer aanvankelijk niet veel goeds voor-
spelde werden er uiteindelijk toch spannende wed-
strijden verreden. Jn totaal gingen er zo'n 40 rijders
van start. Het circuit „Delden" was door een stel
enthousiaste medewerkers in een puike conditie ge-
bracht. Na afloop maakte de sekretaris van de Graaf-
schaprijders, de hr. Rouwenhorst, de uitslagen be-
kend.
In de A-klasse waren de uitslagen als volgt: 1. R. G.
Elting, Vorden (beker); 2. J. Woessink, Harfsen; 3. J.
Broekhof, Vorden; 4. J. Harkink, Vorden; 5. B. Ban-
nink, Harfsen; 6. F. Makkink, Harfsen; 7. H. Makkink,
Harfsen; 8. H. Tragter, Vorden; 9. J. Klein Brinke,
Vorden.
Clubpunten A-klasse: Vorden 99 punten - Harsen 78
punten.
In de B-klasse waren de uitslagen: 1. W. Veenstra,
Vorden (beker); 2 J. Lenselink, Vorden; 3. H. Koren-
blik, Harfsen; 4. H. Brunsveld, Vorden; 5. G. Hert-
gers, Vorden; 6. B. Wenink, Vorden; 7. G. Hoftijzer,
Vorden; 8. A. Boesveld, Vorden; 9. H. Koeleman,
Harfsen; 10. H. Groot Nulend, Vorden.
Clubpunten B-klasse: Vorden 160 punten - Harfsen
79 punten.
Winnaar werd ,,de Graafschaprijders" met in totaal
259 punten. „Hamac" behaalde 157 punten. De vol-
gende wedstrijd wordt eveneens in Vorden ver-
eden en wel op 2 augustus.

VOETBAL

Js er in Vorden ooit mensen geboft hebben met het
-rganiseren van bepaalde evenementen, waarbij men
ifhankelijk is van de weersomstandigheden, dan zijn

,iet wel de organisatoren van het voetbaltoernooi van
de afd. zaterdag van de voetbalver. „Vorden. De af-
gelopen weken kenden we in feite twee mooie dagen

>n wel zaterdag 3 juni (eerste deel voetbaltoernooi)
ir\ j.l. zaterdag (tweede deel).
Miet alleen vanwege de weersomstandigheden maar
ook in sportief opzicht is het voetbaltoernooi volledig
geslaagd te noemen. Waarschijnlijk is dat laatste me-
de beïnvloed door het feit dat de organisatoren voor
beide speeldagen een beker beschikbaar hadden ge-
steld voor het sportiefste team. De eerste speeldag
ging deze bijzondere prijs naar Zelos 3 ui Zelhem met
24 punten. Zaterdag ging de beker naar de veteranen
van Vorden dat in de competitie speelt onder „Vor-
den 4". Het team kreeg voor twee wedstrijden 17
punten toebedeeld.
Na afloop werden namens het bestuur van de v.v.
„Vorden" de prijzen uitgereikt door dhr. A. Velhorst.
Deze bracht dank aan de afd. zaterdag voor de or-
ganisatie van het toernooi. De scheidsrechters t.w.
de heren Stegeman, Mombarg, Baakman, Boekholt,
Ploeger en v.d. Bergh mochten een enveloppe met
inhoud in ontvangst nemen. De heer W. Berkelder die
v.v. Vorden gaat verlaten werd een boeket bloemen
overhandigd
Tijdens dit toernooi werden twee spelers door een
ongelukkige samenloop van omstandigheden ernstig
geblesseerd, t.w. Weiss (Vorden) en Doornink (Dinx-
perlo). Zij werden een spoedig herstel toegewenst.
De hr. H. Sloetjes mocht een beker in ontvangst ne-
men voor het feit da hij topscorer werd (van „Vor-
den"). De beker voor de hoogst geklasseerde club
Vorden ging naar Vorden 1.

Vrederechter
Veur in de wekke nog es weer tegen een olden be-
kenden anelopen - hie is trouwens wel een stuk jon-
ger as ikke. ,,Kiek es an, daor hei'j d'n oom ok nog
es weer" heurn ik 'mens zeggen. „Keer!, hoe maak
i'j et nog. We'j nog da'j ons de pap verdeilen?"
Jao, et is lange eleen, maor ik kan 't mien nog zoo
veur de geest halen, 'k Heb toe as een soort „vrede-
rechter" opetraon, al was et maor tussen een paar
jonges en eur moeder. De vader spöllen niet met -
die was niet b'j huus. En 't wazzen goeie bekenden,
anders ha'k mien d'r niet met bemuuid.

Toe ik an de veurdeure inkwamme heurn ik et al wel -
't was nog veur in de wekke, maor daor was et al
„donderdag". En toe ik d'r in kwamme ging et net
zo deur - ik was gien vremden, anders was et mis-
schien wel effen stille ewodden. Et ging um een betjen
riestepap, weggezet veur de jonges die naor schole
gingen. Moeder had veur d'n éénen een kladde op
een telder edaon, dan kon d'n andren de panne uut-
schrapen. En daor ging et umme - zie wollen alle-
beide de panne hemmen! „l'j hebt korts nog e ... en
„dat lieg i'j ... " ging et aover en weer. En moeder
wis et ok niet meer, zie kon de jonges neit meer
baas. Was vader nou maor bi'j huus ewes, die zol
d'r wel deur esprokken hemmen, maor die was d'r
niet en moeder zat t'r met. Ik denke „Aaltjen, ha'j
nou de jonges ieder eur porsie op een telder eschept
en zelf de panne uuteschraapt, dan was d'r niks te
doene ewes. Maor dat kon ik niet hadop zeggen, 't
zol net wezen of ik de schuld wol geven. Ik bao mien
goeie diensten an, zie zeien niks - ik rekkenen maor
dat ze et goed vonnen. Eers kek ik es in de panne.
„Aaltjen" zei ik „in de panne zit volle meer" „Da's
niet waor" staof ze op. Zie was ok al wat zenuw-
achtig ewodden. „Zek nou maor niks" zei ik met een
knipeugsken, „ik zie 't wel en de jonges maak i'j ok
niks wies, laot mien dat nou maor es regelen".

Meteene scheppen ik een leppel vol pap uut de panne
op d'n telder. „Nou eerluk?,, vroeg ik. „Wje d'n telder
wil hemmen mot maor Mmien" zeggen, dan bun ik
d'n afruuper. Weer ging d'r een leppel vol aover. Nog
gien bod. Nog eens - d'n oldsten stok de hand uut.
„Geef maor hier" ei e met gebrokken stemme. Hie
had et 't eerste in de gaten: at e nog wat van de
pap met wol hemmen mos e wel toeslaon en toch
veel 't um zoer um van de panne afstand te doene.
D'n jongsten had et „ewonnen", hie mog de panne
uutschrapen. Maor et mog met rech „uutschrapen"
heiten, want daor zat nie zoo heel volle meer in. Hie
kek ok al net zoo liluk as zien breurken.
Nee, vrederechter wezen liekt wel mooi, maor is ok
nog niet alles, op de waardering ku'j lange wachten.

DEN OOM


