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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

kinderbril 'Rodonstock', zwarte enkele zeildoek fietstas
met haken, bromfietsplaatje BTT O 71, fietsregenbroek,
blauw-witte step, gouden schakelarmband, 3 ganzen,
blauwe damesportemonnce met knipsluiting en inhoud.

Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot
het bureau der rijkspolitie te Vorden, Raadhuis-
straat 5. telefoon 05752-1230.

Ca r na va Is ver.
De Deurdreajers
De carnavalsvereniging De Deurdreajers zal ook in het
nieuwe verenigingsjaar gepresideerd worden door de
heer van Langen. Op de vergadering in zaal Schoen-
aker werd hij met grote meerderheid in zijn funktie
herkozen.

In zijn openingswoord kon de president met vreugde
konstateren, dat de vereniging volop leeft en aktief
blijft. Het afgelopen carnaval is werkelijk een groot
sukses geweest, aldus de voorzitter, die er op wees,
dat duizenden de feesten bezochten. Onder uitstekende
leiding van prins Hans de Eerste (H. v.d. Linden), die
taktvol en rustig de scepter zwaaide.

De president dankte speciaal de bestuurs- en kommis-
sieJeden en het gevolg van de prins, die allen geza-
menlijk hun beste krachten gaven en de organisatie
goed in handen hadden.
Na de notulen die onveranderd werden goedgekeurd,
bracht sekr. Smeets een uitgebreid jaarverslag. Het
afgelopen jaar waren er veel aktiviteiten. Naast de tra-
ditionele feestdagen was ook de belangstelling voor het
prinsenbal (afscheid van de oude prins o.a.) bijzonder
groot. De vereniging telt ruim 150 leden.

De vereniging is financieel kerngezond. Penningmees-
ter Huitink deelde mede, dat door het grote sukses var-
de afgelopen carnaval een batig saldo in kas was.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende heren
Besselink en Mombarg beiden herkozen, evenals pres.
de heer van Langen.

Ten aanzien van de kandidaatstelling Prins 1972 wer-
den door de aanwezige leden schriftelijk kandidaten
naar voren gebracht, welke briefjes in een verzegelde
enveloppe werden gedeponeerd. Te zijner tijd zal het

bestuur uit deze namen naar eigen goeddunken de
nieuwe prins 1972 kiezen.

P. Eykelkamp bracht namens de kontrolekommissie
een verslag uit en stak een pluimpje op de hoed van
de penningmeester voor zijn kundige beheer. In de nieu-
we kommissie werden benoemd de heren v.d. Sligte,
Haverkamp en Huetink.
Vervolgens werd het programma bekend gemaakt. Op
13 nov. wordt het prinsenbal gehouden, waar prins H.
de Eerste afscheid zal nemen. Zaterdag 8 jan. is er
wederom prinsenbal met installatie van de nieuwe prins
1972. Het carnaval zal 5 dagen worden gehouden met
o.a. een beatbal, bal voor gehuwden, kindercarnaval,
optocht en cabarctavond. Dit alles wederom in de tent

bij Schoenaker.

Ten aanzien van het jaarprogramma werd het bestuur
door de leden gemachtigd om verschillende ideeën uit
t o werken, waaronder ook door leden naar voren ge-
brachte suggesties. Een voorstel om deze zomer een
zgn. zomerbal te organiseren zal door het bestuur nader-
worden bekeken.
Tijdens de rondvraag werd nog lange tijd (soms heftig)
over diverse punten gediskussieerd, waarna de pres-
deze geanimeerde vergadering sloot.

Geslaagd
Te Arnhem slaagde onze plaatsgenoot de heer
A. J. Jeulink voor het diploma Banketbakker,
tweede bediende.

Ongevallen
Op de Wildenborchseweg is P. uit Lochem ernstig ge-
wond geraakt, toen zijn auto aan de linkerzijde van de
weg tegen een boom botste. Het ongeluk gebeurde des
morgens 7 uur ter hoogte van villa Het Reewold.
P. verloor plotseling de macht over het stuur, waar-
door hij tegen de boom botste. Hij werd ernstig gewond
per ambulance naar Zutphen overgebracht.
De auto werd totaal vernield.

Het 13-jarig dochtertje van de fam. B. uit plan Boonk
werd bij een aanrijding met een passerende auto ge-
wond. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de fa Al-
bers op de Nieuwstad, waar het meisje per fiets naar
het gymnastieklokaal wilde
Door verkeerd oversteken werd zij door de personen-
auto gegrepen. Na medische hulp van dr De Vries
werd zij naar het ziekenhuis in Zutphen overgebracht.

In de nacht van zaterdag op zondag werd in de buurt-
schap 't Medler een reebok die de rijksweg wilde over-
steken, aangereden door B. uit Zaandam.
Het dier werd hierbij dodelijk gewond. B. kwam met
de schrik vrij, zijn busje werd zwaar beschadigd.

Ondanks regen geslaagde
Avondvierdaagse
Pluvius, zo dikwijls spelbreekster in Nederland, heeft
zaterdagmiddag tijdens de slotetappe van de Avond-
vierdaagse alles in het werk gesteld om ook hier roet
(regen) in het eten (wandelen) te gooien. Het is haar
niet gelukt, want ondanks de regen beleefde Vorden
een waardige inocht van ruim 720 wandelaars.
Het was de vierde keer dat de heer Sikkens deze Avond-
vierdaagse namens de gymnastiekvereniging organi-
seerde (Sparta). Toen in 1968 voor de eerste keer de
vierdaagse werd gehouden waren er velen, die dachten
'het zal mij benieuwen of dit een blijvertje is'.

Welnu de pessimisten hebben ongelijk gekregen want
nu, 3 jaar later is dit wandelfestijn uitgegroeid tot een
jaarlijks gebeuren, dat niet meer weg te denken is uit
de Vordense samenleving. Speciaal de jeugd neemt al-
tijd in grote getale deel!
Behalve van het natuurschoon, mochten de wandelaars
dit jaar ook enkele kastelen van dichtbij passeren dank-
zij de medewerking van de betreffende landgoedeigena-
ren. Toen de stoet zaterdagmiddag vertrok telde men
12 uitvallers. In totaal zijn dit er 15 geworden.

De tocht ging deze middag via de Almenseweg door de
buurtschappen Galgengoor en Mossel. In het 'Lekker-
bekje' werden de medaljes en cijfers uitgereikt. Bij café
Lettink maakte men zich gereed voor de intocht. Het
was een lust om te zien hoe hier de wandelaars door
ouders, kennissen, enz. in de bloemetjes werden gezet.
Toch waren niet allen met deze bedrijvigheid ingeno-
men. Dat waren dan de honden van de Vordense Hon-
denklub. Men kon de trouwe viervoeters in hun eigen
taal 'horen' zeggen: fijn dat we weer kunnen gaan
lopen stilstaan is niets voor ons. Zij mochten bij de
intocht voorop lopen, direkt gevolgd door muziekver-
eniging Jubal uit Varsseveld. ^Mlankeerd door voor-
zitster mevr. Sikkens en organisator de heer Sikkens,

droeg Gerda Hellewegen vol trots het nieuwe vaandel
van Sparta. Duidelijk liet men zien dat de aktie voor
een nieuw vaandel goed geslaagd is. Bravo!
Een zeer fleurig geheel en ontegenzeglijk de mooiste
groep, vormde konfektieatelier Lammers, waarbij ook
de verzorging van de inwendige mens niet vergeten
werd . . . . Behalve scholen, buurtverenigingen, perso-
neelsverenigingen enz. liepen er talrijke sportvereni-
gingen mee bv. Vorden en Ratti, volleybalver. Dash, bad-
mintonklub. De Vordense muziekverenigingen Sursum
Corda en Concordia droegen ook hun steentje bij aan
deze muzikale intocht. De stoet werd gesloten door leden
van de landelijke rijvereniging De Graafschap.

Op het Marktplein werden de wandelaars opgewacht
door weth. van de Wall Bake in zijn funktie als wet-
houder van sportzaken in Vorden. Hij vond het een hele
prestatie van de deelnemers om vier dagen achtereen
te wandelen. Hij wees er op, dat wandelen zeer gezond
is. De gymnastiekvereniging Sparta werd door hem
dank gebracht voor de prima organisatie.
De heer Sikkens had veel waardering voor die leiders
en leidsters van groepen van kleine kinderen. Voor de-
ze mensen is wandelen niet altijd een onverdeeld ge-
noegen. Op deze personen moeten we zeer zuinig zijn.
Politie en EHBO werden dank gebracht voor de be-
wezen diensten.

De heer Sikkens toonde zich gelukkig met de goede
afloop van deze vierdaagse. 'Natuurlijk hoop je altijd
op goed weer. Ondanks deze regenachtige slotdag ble-
ven de deelnemers enthousiast en werden geen wanklan-
ken gehoord en daar ben ik zeer blij om. Het is na-
tuurlijk wel zo, dat je bij vochtig weer meer klachten
krijgt over blaren, maar dat^kook het enige', aldus de
heer Sikkens die het ook di^Har weer keurig 'gefikst'
heeft, waarvoor een kompliment zeker op zijn plaats is!

Gouden Ftets -
speld voor
burgemeester
Vordens fietsende burgemeester A. E. van Arkel
krijgt van de Stichting Fiets de Gouden fietsspeld
aangeboden.

Dat gebeurt op grond van zijn verdienste voor het
toeristisch fietsen. De burgemeester is al jarenlang
de man, die iedere woensdagmiddag in de zomer-
maanden met een gezelschap er op uit trekt om per
fiets de bekende Achtkastelentocht van Vorden te
rijden om daardoor landelijke vermaardheid heeft
verworven.

Burgemeester A. E. van Arkel met de megafoon
waarmee hij zich tijdens de Achtkastelentochten
verstaanbaar maakt. Dit hulpmiddel kreeg hij als
geschenk van de Vordense Winkeliersvereniging.

De uitreiking van de onderscheiding heeft plaats
op woensdag 23 juni 's morgens om half twaalf
in de jachtzaal van hotel Bakker te Vorden.

Nadien is er een koffiemaaltijd, waarna gelegen-
heid bestaat deel te nemen aan de Achtkastelen-
tocht, zoals gebruikelijk onder leiding van de heer
van Arkel.
De Gouden Fietsspeld wordt voor de tweede keer
uitgereikt.

De onderscheiding is door de Stichting Fiets in-
gesteld, die hiermede degenen wil eren. die zich
op enigerlei wijze verdienstelijk hebben gemaakt
voor de fiets of het fietsen.

Vaardigheid
Op het gemeentelijk sportpark hebben alle lagere scho-
len in Vorden deelgenomen aan vaardigheidsoefeningen.
Het hoogst bereikbare hierbij is het diploma E.
Geen van de leerlingen slaagde er in om dit diploma
te behalen, wel slaagden er velen voor het diploma D.
De verschillende onderdelen waren: 60 m snelloop, ver-
springen, hoogspringen, kastiebal en handbalwerpen.

Hulp aan
vakantiegangers
De kruisverenigingen vestigen er de aandacht op, dat
vakantiegangers die in hun woonplaats regelmatig hulp
ontvangen van een wijkverpleegster, deze verpleeghulp -
in overleg met huisarts en de wijkverpleegster en in
overeenstemming met plaatselijke regelingen - ook kun-
nen verkrijgen op het vakantieadres.
Dit kan bv. het geval zijn voor het geven van injekties.
De behandelend arts dient dan de betreffende vakan-
tieganger een briefje met enige gegevens mee te geven.
Wanneer iemand tijdens de vakantie ziek wordt en een
arts raadpleegt, kan zonodig op vertoon van de lidmaat-
schapskaart van een kruisvereniging, ook de hulp van
een wijkverpleegster worden verkregen. Als men nog
niet lid is van een kruisvereniging, behoort een zoge-
naamd noodlidmaatschap te worden aangegaan.
Buitenlanders, die in ons land hun vakantie doorbren-
gen, kunnen bij ziekte eveneens hulp van een wijkver-
pleegster verkrijgen. Ook die patiënten dienen eerst een
arts ter plaatse te konsulteren. Deze kan de patiënt
indien nodig, naar een wijkverpleegster van een der
kruisverenigingen sturen.

Volleybal
De volleybalkompetitie zit er weer op. Dash heeft zich
bijzonder goed geweerd.
In de dames 2e klas eindigde Dash l met een zege van
3-0 over Wilhelmina 5, hetgeen tevens een definitieve
2e plaats op de ranglijst opleverde.

De eindstand was hier:
l DVC Dieren 16-28, 2 Dash l 16-27, 3 Set Up 2 uit
Zutphen 16-23, 4 Set Up 4 16-21, 5 Set Up 3 16-17, 6.
Wilhelmina 5 Zutphen 16-12, 7 Valto l Eefde 16-10, 8.
Wilhelmina 4 16-6, 9 Dash 2 16-0.

In de 3e klas dames was de eindstand:
1 WIK 2 Steenderen 18-32, 2 Harfsen l 18-29, 3 Valto
2 18-25, 4 Harfsen 2 18-23, 5 Voorst 18-18, 6 Dash 3
18-17, 7 Wilhelmina 6 18-14 8 Hercules Zutphen 18-12,
9 Wilhelmina 7 18-7, 10 Set Up 5 18-4.

Bij de heren was de eindstand:
l Hercules 2 16-32, 2 WIK l 16-22, 3 WW Warnsveld
16-21, 4 Bruvoc 2 Brummen 16-18, 5 WIK 2 16-14,
6 Dash 2 16-13, 7 Hercules 3 16-11, 8 Wilhelmina 2
16-11, 9 Wilhelmina 3 16-2.

Frankering bij abonnement kantoor Vorden

^Kerkdiens en
—.^ü^HMflfll

ZONDAG 20 JUNI

Hervormde kerk
10.00 uur ds. J. H. Jansen H. Doop
19.00 uur Interkerkelijke Zangdienst o.l.v ds
Sjollema uit Varsseveld

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. J. B. vas der Sijs te Warnsveld

19.00 uur Interkerkelijke Zangdienst in de Ned.
Hervormde kerk voorganger ds. A. Sjollema uit
Varsseveld

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
10.00 uur zuster M. A. Stoop, tel. (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 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de week daarna
A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van 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 feest-
dagen 's avonds en 's nachts kan men aan de apo-
theekdeur bellen met spoedrecepten.

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

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

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

BRAND MELDEN
De melding van brand kan geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
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: Gerrit Willem. zoon van B, Wijs en W.
G. Klumpenhouwer; Hilligje Esther, dochter van
R. Brokke en T. H. Baars! Hendrikus Johannes
Jurgen, zoon van W. Berkelder en G. J. B. Boers;
Gea, dochter van T. Vos en J. Elgersma.

Ondertrouwd: W. Golstein en J. A. Barink.

Gehuwd: J. H. F. ten 'Bar g e en D. H. de Greef;
H. B. Lenselink en B. R. Pardijs.

Overleden: Garritdina Engelina Lansink, 79 jaar,
weduwe van H. J. Dijkman; Gerritdina Geukes,
88 jaar, weduwe van J. H. te Velthuis.



SUPERMARKT
PRESENTEERT:

*

*

Kwaliteit

* Service

Lage prijzen

SLAVINKEN
3 stuks nu

MAGERE SPEKLAPPEN
500 gram

MAGERE VARKENSLAPPEN
500 gram

VARKENSFRICANDEAU
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

98
178
368
388
298

BOTERHAMWORST

ZURE ZULT

HAMWORST

SNIJWORST

150 gram 59

150 gram 59

150 gram 89

150 gram 89

AJAX SCHUURPOEDER
van 57 naar 45

ARDITA D A MES VERBAN D
per pak 81 elk tweede pak voor

ARDITA WEGGOOILUIERS
per pak 150 elk tweede pak voor

DUBRO twee grote flessen -f O A
normaal 218 en nu slechts IO\/

KOOPMANS CUSTARD
groot pak van 75 voor

Van Koopmans: FRISO BAKMEEL
van slechts 74

voor nu nog minder nl. 59

LIMONADE-

SIROOP

frambozen of

sinaasappel

van 98 voor

79

KARVAN

CEVITAM

van 199 nu

169

BOTERHAM
PASTA

Quick

van 89 voor

79

Duyvis
SALATA

niet 170

maar nu

145

P.C.D.

PINDA-
KAAS

van 119 voor

105

CHEERIO APPERATIEF
DIVERSE SMAKEN VAN 395 NU SLECHTS

Unox

SMAC

blik

van 278 voor

49

LEVER-

PASTEI

2 x 200 gram

slechts

109

ALMOND JOY

of

CARAVELLE

3x3 stukjes

voor

129

Groot pak

CORN
FLAKES

van 100 voor

75

Half litersblik

ASPERGES

voor slechts

98

BIJ EEN FLES

MONTALIA
VERMOUTH

VAN 350

1 kg SUIKER

BIJ AANKOOP VAN ƒ 10,— AAN BOODSCHAPPEN:

Een grote staaf Chocolade *
200 GRAM VOOR |

Koopmans

eierpanne-
koekmeel

dubbel pak

129

Van Nelle

FLITSRIJST

van 103 voor

(ongelooflijk)

89

Grote fles

Maggi

SOEPAROMA

van 465 voor

435

i blik
PEREN OP

SIROOP

voor

89

VETERDROP

of

DROPKABEL

per zak

69

PRACHT BLOEMKOOL

FLINKE KOMKOMMER

NIEUWE AARDAPPELEN

PAPRIKA'S

SUNKIST SINAASAPPELS

PANKLARE SPITSKOOL

KOMPLEET BAMI-PAKKET

per stuk 98

per stuk 49

2y2 kg 159
2 voor 98

10 voor 198

l ]/2kg 49

per stuk 109

MAGGI's GROENTESOEP
2 zakjes voor slechts 89
SMARIUS BESCHUIT
drie rol van 119 voor 99
KWARTA GEVULDE CHOC.
REPEN 3 stuks 59
VAN ARK's 100% ROOM-
BOTERSPRITS per pak 95
PAK STENGELS
een heerlijk koekje van 105 voor 79
ALS A l J SM IX diverse smaken
per pak van 85 voor maar 65
Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

Zolang de voorraad strekt:
BIJ TWEE GROTE PAKKEN
FLEURIL a 470

GRATIS MAATKAN



Voor de vele blijken van be-
langstelling, bloemen en ca-
deaus, ontvangen bij ons
huwelijk, betuigen wij onze
hartelijke dank.

J. Oosterink
B. C. Oosterink-

Wuestenenk
Vorden, juni 1971
Het Gulik 15

Voor alle felicitaties, bloe-
men en cadeaus, ter gele-
genheid van ons 25-jarig
huwelijk ontvangen, betui-
gen wij onze hartelijke
dank.

A. Hengeveld
F. Hengeveld-

Kuypers
Vorden, juni 1971
B. van Hackfortweg 24

Voor de vele blijken van be-
langstelling die wij moch-
ten ondervinden ter gele-
genheid van ons 50-jarig
huwelijk zeggen wij langs
deze weg onze hartelijke
dank.

H. Fleming
A. G. Fleming-

Brokke
Vorden, juni 1971
De Wehme

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor de vele
felicitaties, bloemen en ca-
deaus, bij ons 40-jarig hu-
welijk ontvangen.

G. W. Nijhof
J. H. Nijhof-

Nijenhuis
Wildenborch, juni 1971
Wildenborchseweg 32

GESLOTEN
l, 2 en 3 juli

SchoenmaJkerij VISSER
Zutphenseweg 55, tel. 1849

VAK ANTIEKEGELIN (J
BABYSITCENTRALE

19 juni t.m. 14 aug.
mevr. Bosch,
De Bongerd 19,
telefoon 1299

17 juli t.m. 8 aug.
GESLOTEN

Te koop alle soorten:

kool-, knol-
raap- en
slaplanten

D. KLEIN GELTINK
Klein Garmel Vorden

Te koop: Enkele 2e hands
TV-apparaten, speciaal ge-
schikt voor c.a. P. Dekker,
telefoon 1253

Gezocht te Vorden per eind
augustus 1971: Woonruimve
met eigen kookgelegenheid.
Ongemeubileerd en eventu-
eel niet gestoffeerd.
Mej. H. Faber, Ulflecht 11,
Beetsterzwaag, tel. 05620-
8476

Te koop: Peugeot dames-
bromfiets. Pelgrum, Ham-
minkweg 4, Vorden

Wapen- en sporthandel

Mattens
sleede lioeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

Te koop: l lelijke eend, goe-
de staat. Te bevr. Mispel-
kampdijk 38 Vorden of tel.
1391

Wie heeft zaterdagavond il.
in zaal ,,'t Wapen van Vor-
den" mijn groene legerjas
niet autosleutels meegeno-
men ? G. A. Rossel, Del-
denseweg 6, Vorden

Meisje van 17 jaar zoekt
vakantiewerk liefst in huis-
houding met kinderen.
Ruurloseweg 124, Vorden
telefoon 6705

Meisje 14 jaar zoekt vakan-
tiewerk liefst in de winkel.
Ruurloseweg 124, Vorden
telefoon 6705

Te koop: Kolenkonvektor
Efel; haard Jaarsma; plm.
14 meter ijzeren tuin- of
speelplaatsafrastering; l m
hoog; 15 betonbanden.
Garritsen, Beeklaan 30
Wichmond

Inplaats van kaarten

Op zaterdag 19 juni hopen onze geliefde
ouders en grootouders hun 40-jarig
huwelijk te herdenken.

H. J. VEENHUIS
en
G. A. VEENHUIS-ZWEVERINK

Hun dankbare kinderen en kleinkinderen
en opoe.

Vorden, juni 1971
't Heegken l

Gelegenheid tot feliciteren op maandag 21
juni van 15.30 tot 17.00 uur in café-rest.
„'t Wapen van Vorden" F. P. Smit) te
Vorden.

Op zaterdag 19 juni a.s. hopen onze ge-
liefde ouders en grootouders

< >
< >
< >
< >
< >

5 H. GOSSELINK
en

Ü G. GOSSELINK-BKANDENBAIKJ

hun 40-jarig huwelijk te herdenken.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons
gespaard mogen blijven is de wens van hun
dankbare kinderen en kleinkinderen.

Vorden, juni 1971
Schuttestraat 24

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 19
juni a.s. van 15.30 tot 17.00 uur in café-
restaurant ,,'t Wapen van Vorden" (F. P.
Smit) te Vorden.

-,!.'• I. ' T ~.l-~ .l,'-.|;~ t-::ll'>' "J.^.1/" '.̂ .t̂ .T^J/- l -M/

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's
Fietscapes, Regenpakken
en -broeken

in de modekleuren, water- en wlnd-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

1946 1971

25 JAAR NKV

VORDEN KRANENBURG

Op zaterdag 19 juni hopen wij het
25-jarig bestaan te herdenken van
het NKV afdeling Vorden- Kranen-
burg.

Ter gelegenheid van dit jubileum
houdt het bestuur een receptie van
16.00 tot 17.00 uur in zaal Schoen-
aker te Kranenburg.

Belangstellenden worden hierbij uitgenodigd.

De jubileumkommissie

BUITENLANDS
GELD

reisverzekeringen

BONDSSPAARBANK

NUTSSPAARBANK
DORPSSTRAAT 15

ZANGDII-NSI
Zondag 20 juni in de

Hervormde kerk
te Vorden aanvang 19.00 uur

Ds. A. Sjollema uit Varsseveld

„Dat is het einde !
Organist: Arie de Vries.

Teven* medewerking van het duo Els en Harrj
Pierik uit Etten

Wederom trof ons binnen enkele maanden een
verlies door het overlijden van onze lieve vader,
groot- en overgrootvader

SIEBREN PLEIZIEK

op de leeftijd van 87 jaar.

Deventer: T. de Wilde-Pleizier
H. D. de Wilde

Uithoorn: A. Wijchers-Pleizier
H. Wijchers

Vorden: E. R. van Dijk-Pleizier
J. van Dijk

klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 11 juni 1971
„De Wehme"

De rouwdienst heeft plaatsgehad op dinsdag 15
juni waarna crematie te Dieren heeft plaatsge-
vonden.

Heden overleed, tot onze diepe droefheid, zacht
en kalm, onze lieve moeder, behuwd-, groot- en
overgrootmoeder

GEBRITDINA GEUKES
weduwe van J. H. te Velthuis

in de ouderdom van 88 jaar.

Noordijk: G. Meddeler-te Velthuis
A. Meddeler

Vorden: D. Nijland-te Velthuis
H. Nijland

klein- en achterkleinkinderen
en verloofde

Vorden, 14 juni 1971
Insulindelaan 40

De begrafenis zal plaatshebben op donderdag 17
juni om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats
te Borculo.

Elke 2e litersfles appelsap HALVE PRIJS

B« 2 pakken SPAR KOFFIE

1 doos THEEZAKJES HALVE PRIJS

Kuipje WELI MARGARINE van 63 voor 58

12 fl. TILBURY BIER van 358 voor 325

2 bl. APPELMOES van 138 voor 119

500 gram BELEGEN KAAS 295

250 gram BLOEDSINAASAPPELTJES 89

2 bl. HARING IN TOMATENSAUS 79

20 LOLLY'S .. .. van 120 voor 98

17, 18, 19 JUNI:

500 gram tomaten 69

REMMERS
supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Heden nam de Here tot Zich, na een zwaar doch
geduldig gedragen lijden, mijn lieve vrouw, onze
lieve moeder en schoonzuster

FREDRIKA KLEIN IKKINK
echtgenote van E. J. Kreunen

op de leeftijd van 55 jaar.

Veilig in Jezus armen.

E. J. Kreunen
Henk - Miny
Riet
Tante Jo

Vorden, 15 juni 1971
Julianalaan 3

rouwdienst wordt gehouden op vrijdag 18 juni
om 12.00 uur in de Hervormde kerk te Vorden
waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden om
13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den. Nadien is er gelegenheid tot condoleren in
zaal Eskes, Dorpsstraat 42.

Desso tapijt
is niets duurder
dan gemiddeld.

En
de kwaliteit
torent overal

bovenuit.
U treft bij ons Desso

tapijt in 176 kleuren en 24
kwaliteiten.

De prijzen per vierkante
meter liggen tussen de 11 en
55 gulden.

Dat is dan niets duurder,
maar de kwaliteit is stukken
beter dan gemiddeld.

Niet voor niets garandeert
Desso u voor zijn tapijt drie
zekerheden: sfeer kleur en
kwaliteit.

U doet er goed aan dat snel
bij ons te komen konstateren.

fi

Heden ging nog vrij onverwachts van ons heen
onze lieve zuster, schoonzuster en tante

FREDRIKA KLEIN IKKINK
echtgenote van E. J. Kreunen

in de leeftijd van 55 jaar.

Fam. D. Eskes
Fam. D. J. Janssen
Fam. T. Klein Ikkink
H. Bargeman
H. Hoetink
Neven en nichten

Vorden, 15 juni 1971

De Professionals.
De AEG slagboormacfiincs.

Ontworpen voor de vakman.
Nu te koop voor de

veeleisende doehetzelver.

Elke AEG slagboormachine is twee
machines in één. Met het ingebouwde
slagmechanisme boort u in het
hardste beton en graniet. En met het
uitgeschakelde slagmechanisme
vormen hout en metaal al evenmin
een probleem.

AEG
AMSTERDAM

U kunt de Professionals kopen bij:

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg - Telefoon 05752-1261

zondag
20 juni

dé dag voor vader!
ü hebben voor hem een mooie kollektie

OVERHEMDEN

WEEKENDERS

ZAKDOEKEN

SOKKEN

Looman - Vorden



VOOR VADERDAG

enorme sortering HENGELSPORT-ARTIKELEN

KLUVERS' voeder en vissport Vorden - Zutphenseweg 53 - Tel. 1318

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 maandag-
avond van 7-8 uur en iedere vrijdagmiddag
van 2-3 uur naar de

HET ADRES VOOR BRUILOFTEN

EN PARTIJEN

Mr.
Eykelkamp

Medler

Medler - Tel. 6634

Porte-
monee

Porte-
feuille

Heren-
schoenen

Voor een nuttig

VADERDAG
GESCHENK

Heren-
sandalen

slaagt u altijd bij

Schoenenhuis Janken
Sport-

schoenen
Vrijetijds-
schoeisel

Diploma-
ten-

tbffers

Donderdag, vrijdag en
zaterdag

500 gr. verse worst 260
500 gr. gehakt 225

500 gr. doorregen vlees 345

200 gr. tongeworst 140

200 gr. boterhamworst 80

200 gr. leverkaas 140

500 gr. haas-, rib-,
schouderkarbonade 375

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. KRIJT
Vorden - Dorpsstraat 32 Telefoon 1470

Gevraagd voor de winkel

net meisje of
jonge vrouw
voor hele of halve dagen.

Boek- en kantoorboekhandel

Fa Hietbrink

Vanaf
Vandaag
Verrassingen
Voor
VADERS !

Overhemden
Weekenders
Zelfbinders
Sokken
Pullovers
Truitjes

WIJ ZIJN
MET VAKANTIE

van 19 juni tot 3 juli
voor bijzonderheden telefoon 08302-
7222 of 05756-1847

ASSURANTIEKANTOOR

JANSSEN
Ruurloseweg 20 - Vorden

Wegens vakantio

gesloten
van 21 t/m 26 juni

- Bork- en kantoorboekhandel

"Jan Hassink"

Te koop: G.o.h. Batavus
Whippet. Besselink, Kerk-
hoflaan 9, Vorden

Voor de vakantie
Studieboeken
bestellen

Boek- en kantoorboekhan-
del „JAN HASSINK"

Wie mist een kinderfietsje ?
Tegen betaling adv.-kosten
terug te halen De Steege 24
Vorden

Te koop: Moderne donker-
blauwe kinderwagen. Al-
menseweg 29, 's avonds na
18.00 uur.

Wij zoeken iemand die eens
per maand wil helpen kui-
kens vangen. Goede belo-
ning. Inlichtingen: B. Dijk
Buitenzorg, Vorden, tele-
foon 1413

Te koop: Volbloed MRIJ-
vaars uitgeteld 19 juni
goede afstamming en pro-
duktie. H. Mullink, Ganzen-
steeg 7, Vorden, tel. 6784

SB WOLF-bloemenmest -
Nieuw! ^
Voor alle bloeiende en groelH
potplanten. Gewoon in het
gietwater doen.
SB 05 voorraadsfles voor 200 l
gietwater ƒ 5,80
SB 2 reuzenfles voor 700 l

Zutphenseweg
Telefoon 1546

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

Alle landbouw werk-
tuigen

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

Uw adres voor
VERSE
HAANTJES
KIP EN
EIEREN
is

POELIERSBEDRIJF
Rossel
Nieuwstad tel. 1283

juweel
kleurvogel

wat een verf!
wat een kleur!

*
Doe-het-zelf service

UITERWEERD
Ruurloseweg 35

Vorden - Telefoon 1523

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

MERKBENZINE
vrije lage prijzen

G. W/eu/en Kranenbarg
Enkweg bij NS-station

VADERDAG
AUTO-, BROMFIETS- EN
FIETSACCESSOIREDAG

Enorme sortering o.a.:

GevarendrieboelteB, pechlampen,
srns, rujfsteunen, bandcnspanningsmctcrs, wasborstcls,

sponzen, zemen, poetsmiddeleii, benzinekannen, kinder-

zitjes, lampensets, verbanddozen, sleutelhangers, foto-

houders, sig-arettenetuis, plaids, bloemvaasjes, \vielsier-

ringcn.

Helmen, brillen, spiegels, snelbinders, spatlappcn, dub-

Itelzit hoezen, enkele en dubbele tassen, kabelsloten, zo-

nierwante.il en handschoenen, gereedsrhapsets, tankdek-

ji's, beenachilden, koplampschermen.

FA KUYPERS
DORPSSTRAAT -j TELEFOON 1393

SPECIAAL VOOR VADERDAG

Tuinstoelen
10% korting

GBV GEBRBARENDSEN VORDEN
VN •ME' HR

Zoekt u iets voor

VADERDAG ?
Graag helpen wij u

/Je on/,r jjrotr kolh'ktio

TRUIEN - PULLOVERS

PANTALONS - OVERHEMDEN

WEEKENDERS

ZELFBINDERS - SOKKEN

ENZ. ENZ.

M K KR K K l i S EN VOOKDELH; IN ruus

Knversa textiel: kwaliteitstextiel

NATl l l iLMK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514



Donderdag 17 juni 1971

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 11

Eggink wint een
Fulbright-beurs
Harry A. Eggink, een 5e jaarsstudent bouwkunde, won
een van de 4 Fulbright beurzen. Deze beurzen worden
gegeven aan een Amerikaanse student, teneinde hem
in de gelegenheid te stellen een jaar bouwkunde in het
buitenland te studeren.
Zijn beurs, beschikbaar gesteld door de US Education
Foundation (een onderwijsfonds van de VS) in Finland
stelt hem in staat op de Technische Hogeschool van
Helsinki te werken voor een akademische graad.
Eggink is een van de eerste groep bouwkundige stu-
denten, die het in sept. 1966 ingestelde studieprogram-
ma van 5 jaar volgen.

Hij is een uitblinker onder de bouwkundige studenten
en geinteresseert in maatsch. vraagstukken en in de
vraag hoe door de bouwkunde maatschappelijke ge-
breken kunnen worden opgelost.
'Aangezien Finland vergevorderd is in de geslaagde ont-
wikkeling van nieuwe steden, zowel in sociaal als bouw-
kundig opzicht, zou ik graag in deze omgeving stu-
deren' zei hij. Op grond van zijn belangstelling voor
sociale vraagstukken in verband met het milieu, werd
Eggink door burg. Paul Cooley in nov. 1967 tot lid van
de Human Relations Councils (Raad voor Intermense-
lijke verhoudingen) benoemd.
Zijn belangstelling voor maatsch. vraagstukken maakte
hem medelid van de Educational Facility Charrette
Steering Committee (een organisatie tot hervorming
van onderwijs en opvoeding) in Indianapolis, waarin,

in samenwerking met de bevolking in de omgeving stu-
die wordt gemaakt van sociale en opvoedkundige be-
hoeften in die streek.
Buiten deze ervaring van werken met de kommissie
voor het ontwerpen van een gemeenschappelijke mo-
delschool in Indianapolis, heeft hij nieuwe ideeën ont-
vouwd over schoolontwerpen.
Zijn dissertatie is een plan dat hij heeft uitgewerkt,
zich baserend op de behoeften en het program voor de
nieuwe lagere school in de E. Washingtonstraat in
Muncie.
Eggink heeft dit jaar als onderwerp voor de Paris Pri-
ze (een prijsvraag) een vereenvoudigd leerplan inge-
zonden.

Aktief zowel op de campus (universiteitsterrein, zo-
iets als bij de Techn. Hogeschool in Twente) als in de
staat en gemeenschap, was hij voorz. van de Ball State
studentenafdeling van het Amer. Genootschap van Ar-
chitekten, fungeerde als reg. leider van de Great Lakes
afd. van studenten van de AIA (Amer. Genootschap
van Arch.), was lid van de Ball State Parkeerbouw
Commissie en lid van de raad van bestuur van het ver-
bond in Muncie.
Eggink heeft een bijzondere erkenning gekregen in het
Indiana Arch. Tijdschrift en de vorige zomer studeerde
hij aan de Akademie voor Schone Kunsten te Fontain-
bleau in Frankrijk, hiertoe in staat gesteld door een
beurs van de Portland Cement Ass., verkregen door het
winnen van een tekenwedstrijd uitgeschreven door die
fabriek.
Als een van de 8 kinderen van de heer en mevr. Anton
Eggink uit Elkhart werd Harry in Vorden geboren.
Hij kwam met zijn familie in 1956 naar de VS.
Zijn tweelingzuster Elisabeth (Elsje) en zijn broer Joe
(Jos) bezochten Ball State en een tweede zuster Tina
is op het ogenblik 2e jaars studente.

Prins Bernhard 60 jaar
Op dinsdag 29 juni hoopt z.k.h. prins Bernhard zijn 60e verjaardag te
vieren. Velen zullen op die dag weer de vlag uitsteken en dat is onze
prins wel waard. Hoeveel jaren geeft hij nu al zijn beste krachten voor
ons vaderland.

Zijn goodwill-reizen naar het buitenland hebben in de loop der jaren be-
wezen voor ons land van onschatbare waarde te zijn. Maar ook binnens-
lands ontplooit de prins vele aktiviteiten.

Van ontelbare belangrijke instellingen maakt hij deel uit van het bestuur.
Enkele maanden geleden werden wij verontrust door het bericht dat de
prins rust moest houden wegens weer optredende^teklachten.
Wij hopen dat het taaie door sport geharde gestel^Pi de prins hem er
weer bovenop helpt, zodat hij zijn waardevolle werkzaamheden zal kunnen
blijven uitoefenen.

Voetbal
VORDEN NAAR ELSPEET

Het eerste elftal van Vorden dat is doorgedrongen tot
de laatste acht in de strijd om de GVB-beker, heeft voor
zaterdag de uitwedstrijd tegen Elspeet geloot.

PUPILLEN OP REIS

Zaterdag zullen de pupillen van de voetbalvereniging'
Vorden een uitstapje maken.

VORDEN DANKZIJ ZEGE OP GROESSEN
BIJ DE LAATSTE ACHT!

Scheidsrechter van Rossum liet verstek gaan, zodat de
'invaller' scheidsrechter Berkelder zich van zijn taak
moest gaan kwijten, hetgeen hij goed deed.
Reeds na 5 minuten kon de Vorden-aanhang juichen,
toen linksbuiten Klein Brinke een schot losliet waar
de keeper royaal overheen dook. Hengeveld zette goed
voor en Nijenhuis verzuimde om er 2-0 van te maken.
Het werd gelijk toen de rechtsbuiten na een fout van
Hendriksen kon scoren 1-1. Vorden nam het initiatief
doch de Groessen keeper gaf geen krimp.

Toch werd het 2-1, na fraai voorbereidend werk van
Klein Brinke. Nijenhuis schoot keihard raak.
De Vorden achterhoede stak in goede vorm zodat de
rust aanbrak met 2-1 voor Vorden.
In de/ derde minuut was het raak. Buunk reageerde
goed op een pass van Nijenhuis en scoorde beheerst.
Met 3-1 was de fut er een beetje uit, hetgeen beteken-
de, dat Groessen kon 'komen'. Wentink was in grote
vorm zodat de stand voorlopig ongewijzigd bleef.

Aan de andere kant was de keeper een geslagen man,
doch de dreun van Klein Brinke belandde tegen de
paal. Vlak voor tijd toonde Wentink nog eens zijn klas-
se, door een vrije schop uit zijn doel te ranselen.
Hét bleef 3-1 zodat Vorden zich nu plaatst bij de laat-
ste acht ploegen.
Na afloop van de wedstrijd werd afscheid genomen

Al SCHEID TRAINER TOP

van trainer Top die Sallandia onder zijn hoede gaat
nemen.
Namens het bestuur sprak de heer Velhorst. Hij bracht
dank aan de heer Top voor alles wat deze voor Vor-
den heeft gedaan. Het bestuur stelt het zeer op prijs
dat u, ook nadat het kontrakt reeds was afgelopen,
bereid was in funktie te blijven. Speciaal het afgelopen

Wij wensen hem temidden van zijn zich de laatste jaren uitbreidende
familie een goede verjaardag.

seizoen was moeilijk, temeer daar Vorden moest vech-
ten voor degradatie. Het bestuur is er van overtuigd
dat u in die 2 seizoenen-Vorden hard hebt gewerkt
voor de vereniging, aldus de heer Velhorst die namens
het bestuur een fraaie koelstandaard aanbood.

Namens de spelers bracht aanvoerder Hendriksen de hr
Top dank voor wat hij voor Vorden had gedaan. Als
blijk van waardering overhandigde hij een boekenbon.
De heer Top dankte bestuur en spelers voor de at-
tenties. Ik ben er van overtuigd dat wanneer jullie het
volgend seizoen zo zullen spelen als de laatste beker-
wedstrijden een kampioenschap binnen bereik ligt, al-
dus de heer Top die vervolgens van alle spelers afzon-
derlijk afscheid nam.

LOCHEM WINT JEUGDTOURNOOI
VOETBALVERENIGING VORDEN

Zaterdag vond het tournooi voor de C-elftalle^ plaats
waar in totaal 15 teams aan deelnamen, verdoek1 in 4
poules. Klein Dochteren moest verstek laten gaan, we-
gens een ingelaste wedstrijd voor de kompetitie.

In poule A waren de uitslagen:
Longa-Vorden 0-2, DVC-Alexandria 2-0, DVC-Vorden
0-2, Longa-Alexandria 2-1, Longa-DVC 1-0, Alexandria-
Vorden 0-2Vorden 02. Vorden en Longa eindigden gelijk
bovenaan. Na het nemen van strafschoppen ging Lon-
ga over.

In poule B waren de uitslagen:
Lochem-Soci 3-0, Fortuna-Reunie 0-2, Lochem-Fortuna
2-0, Soci-Reunie 0-2, Lochem-Reunie 0-0, Soci-Fortuna
0-2. 1. Lochem en Reunie met 4 punten. Na het nemen
van strafschoppen wint Lochem.

In poule C waren de uitslagen:
SVDES Ajax 2-0, Baakse Boys-Ajax 3-0, Baakse Boys
-SVDES 0-4. SVDES werd poulewinnaar met 6 pnt.

In poule D waren de uitslagen:
Vorden 2-Lochem 2 0-2, Fortuna 2-Longa 2 1-3, Vorden
2-Longa 2 4-3, Fortuna 2-Lochem 2 0-2, Vorden 2-
Fortuna 2 3-0, Longa 2-Lochem 2 0-0. Vorden 2 ein-
digde bovenaan met 5 punten.

Voor de halve finales plaatsten zich dus Vorden 2,
Longa l, Lochem l en SVDES 1. Na loting kwam Vor-
den uit tegen SVDES welke strijd door SVDES met
1-3 werd gewonnen. Lochem l versloeg in de andere
halve finale Longa met 1-0.

De finale tussen SVDES en Lochem was spannend met
een toch wel betere Lochem ploeg. Het werd tenslot-
te 2-1 voor Lochem.

-
Longa en Vorden speelden om de 3e plaats. Het werd
een gelijke stand van 2-2 waarbij Vorden betere straf-
schoppen nam en zodoende 3e werd.

Na afloop reikte voorzitter Oost de prijzen uit, waarbij
hij van de gelegenheid gebruik maakte om leiders,

kommissies, scheidsrechters enz. bedankte voor het doen
slagen van dit tournooi.

Nieuws van
de kerken

Hulp voor
Oost - Pakistan
Zoals u ongetwijfeld bekend is zijn er de laatste weken
miljoenen vluchtelingen uit Oost-Pakistan naar India
gekomen, die daar onder de meest erbarmelijke om-
standigheden verkeren.
Uit berichten in kranten en tv zal u overduidelijk zijn
dat het hier gaat om een ramp van grote omvang.
Zeer zeker ook door het uitbreken van de vreselijke
cholera-epedemie.
Met het oog op de hulpverlening aan de slachtoffers
is opgericht een nationaal komité onder voorzitterschap
van mr van Thiel, voorz. der 2e Kamer. In dit komité
werken samen: het Roode Kruis, Federatie Vluchtelin-
genhulp en de Rooms Katholieke en de Protestantse
Kerken.

In vele kerken is zondag 13 juni een brief voorgelezen
over deze aktie en 's avonds stonden vele kerken en
kapellen open om de gaven in ontvangst te nemen. De
klokken luidden. Dat was ook in Vorden het geval.
De manier waarop het gehele Nederlandse volk ook
nu weer blijk gaf van haar goede wil, moge blijken uit
het feit dat voorlopig de 20 miljoen is overschreden.
Dit gebaar van u was niet mild het was GROOTS!
In de kerkgebouwen van Vorden die voor de ontvangst
van de giften zondagavond van 8.30-10 uur waren open-
gesteld, werd een bedrag van ƒ 5780,26 ontvangen.

In de bus herv. kerk was zelfs een gift van ƒ 1000 !
Ook het PTT was geopend, deze ontvangst werd door
gestuurd naar een centraal ontvangstpunt. Het totaal
van de gemeente Vorden zal beslist ƒ 650,- overschrijden
De diakonie van de Hervormde kerk te Vorden heeft
zondag laten afkondigen dat de kollekte bij de uit-
gang der kerk op zondag 27 juni (welke oorspronke-
lijk bestemd was voor het eigen diakonale werk) ook
bestemd zal worden voor deze aktie voor deze verpau-
perde mensen in de kampen van India.
Wij vermelden hier ook nog eens het gironr waar u
uw giften kunt storten.
GIRONUMMER 999
ten mini<> van vluchl<>liii»«>nhulp, Amsterdam.

Avondzang
»
Zondagavond 20 juni om 7 uur wordt er weer een inter-
kerkelijke zangdienst gehoud^^in de Hervormde kerk
uitgaande van de Hervormo^Rlcr. zangdienstkommis-
sie. Voorganger in deze dienst is ds A. Sjollema, herv.
pred. te Varsseveld.
Het thema van de meditatie is 'Dat is het einde'!
Verder is er medewerking van het duet Els en Harry
Pierik uit Etten (G) resp. sopraan en tenor.
Els Pierik zal de volgende liederen zingen: Pax Vobis-
cum en Der lieben Sonne licht und pracht.
De tenor zingt Bist du mein mir, die Himmel ruhmen
en het lied van de nieuwe hemel en aarde.
Samen zullen zij Panis Angelicus ten gehoren brengen.
Organist in deze dienst is Arie de Vries.
Verder zal er veel samenzang zijn van bekende liederen
We hopen op een trouwe opkomst.

De Zangdienstkommissie

Koffie
Met ingang van zondag 20 juni is er voor een ieder
gelegenheid om een kopje koffie te drinken na de
diensten van 8.30 uur en 10 uur.

Iedere vrijdag weekmarkt

17 juni Herv. Vrouwengr. Wildenborch
19 juni Feestavond 25-jarig jubileum

NKV in zaal Schoenaker
20 juni Zangdienst in de Herv. kerk te

Vorden
24 juni Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
30 juni Bejaardentocht
27 en 28 aug. Bazar muziekver. Concordia

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

Sneldam
kampioen
Bennie Smeenk uit Ruurlo lid van DCV is er in Dord-
recht in geslaagd om Jeugdkampioen van Nederland
bij het sneldammen te worden.
In totaal namen hieraan 32 spelers deel, die verdeeld
waren over 4 groepen van 8 spelers.
De tweede deelnemer van DCV, Wim Wassink deed het
ook lang niet gek. Hij legde in zijn groep bslag op de
3e plaats, hetgeen in de eindrangschikking een eervolle
9e plaats opleverde.

Geslaagd
Aan de r.k. school voor techniek en ambacht (Leo-
Stichting) te Borculo slaagden de volgende plaatsgeno-
voor het einddiploma:
Autogeen lassen beginners A. W. M. Berentsen, J. A.
M. Hummelink, H. W. Oldenhave en A. J. J. Plakken-
berg.

Interieur
Ned. Herv. Kerk
De aktie van de kerkeraad en kerkvoogdij van de Ned.
Hervormde Kerk voor verbetering van kerkinterieur,
is goed van start gegaan. Inmiddels hebben een aantal
mensen gereageerd en hun bijdrage toegezegd. Anderen
wachten nog even en willen eerst kijken hoe groot het
bedrag wel gaat worden.
Do eerste schapen zijn over de dam ! Elke dag komen
er weer toezeggingen bij en we zullen zo ongeveer op
weg zijn naar de 20 mille. Dit is nog niet voldoende
maar we vertrouwen op degenen die nu hun antwoord-
kaart insturen en geld geven.
Het zal bijzonder op prijs worden gesteld als u nu de
„gele kaart" invult en opstuurt. Ook van de jonge lid-
maten verwachten we veel, die kunnen in de toekomst
er het meest gebruik van maken.
Direkt na de aktie wordt de opbrengst geteld en diege-
nen die niet hebben geantwoord worden bezocht door
kerkeraadsleden e.a. om ze te bewegen een toezegging
to doen.
Uw bijdrage van ƒ 50,— of ƒ 250,— hebben we nodig
om het interieur te vernieuwen. Mogen we op u reke-
nen ?

Mooi sukses
Op het Bondsmarsconcours te Winterswijk, uitgaande
van de Bond van Christelijke Harmonie- en Fanfare-
korpsen in Gelderland werd door het tamboerkorps Sur-
sum Corda in de introduktie-divisie een 2e prijs behaald.

Kollekte
De in deze gemeente gehouden kollekte ten bate van
het Ned. Roode Kruis heeft het mooie en rekordbedrag
opgeleverd van ƒ 4.701,85.
Het plaatselijk komité dankt alle medewerkers voor het
slagen van de aktie maar bovenal de gulle gevers die

,;nkbare werk van het Roode Kruis op deze manier
steunen. Per inwoner betekent dit een bedrag van
ƒ 0,67.

Zwemdiploma's
Vrijdagavond 18 juni is er voor de tweede maal in dit
seizoen in het zwembad In de Dennen gelegenheid tot
het behalen van een zwemdiploma. Ditmaal zijn de A
en B kandidaten aan de beurt.

Waterpolo
De heren l van de polovereniging Vorden spelen woens-
dagavond in Enschede tegen Piranha, een team van de
Technische Hoge School in Twente. De Vordenaren zul-
len in deze ontmoeting tegen de a.s. kampioenen wel-
licht geen schijn van kans hebben, temeer daar de uit-
wedstrijd reeds met grote cijfers werd verloren.
De heren 2 van Vorden spelen donderdagavond in Zwol-
le tegen het sterke BZZ 2.
De dames van Vorden gaan vrijdagavond naar Neede
waar gespeeld zal worden tegen NZC 1.
Zaterdagavond wordt in het zwembad te Zutphen een
zwemontmoeting gehouden tussen de zwemverenigingen
De IJsselmeeuwen uit Zutphen en de Vordense zwem-
vereniging.

ZATERDAG JON ZONDAG WEDEROM JEUGD

TOERNOOIEN VOETBALVERENIGING VORDEN

Het eerste van de drie door de juniorenkommissie van
de voetbalvereniging Vorden georganiseerde voetbal-
toernooien is nauwelijks achter de rug of de kommissie
wacht wederom een druk weekend. Zaterdag wordt nl.
een toernooi gehouden voor B-elftallen en zondag een
toernooi voor A-elftallen.
Aan het toernooi voor B-elftallen nemen in totaal 12
clubs deel, verdeeld over drie poules. In poule A komen
uit Longa l (Lichtenvoorde); Vorden 1; Sp. Lochem 1;
Fortuna l (Winterswijk). In poule B spelen: Ruurlo 1;
Socii l Wichmond); Klein Dochteren 1; Baakse Boys 1.
In poule C komen uit: Ratti 1; Reunie l (Borculo);
DVC l (Didam); en SVDES l uit Eibergen.
Om 14.30 uur beginnen de finales om de eerste, tweede
en clerdo prijs.
Aan het toernooi op zondag voor A-elftallen nemen in
totaal 10 elftallen deel die zijn verdeeld in twee poules
t.w. poule A: Silvolde 1; Vorden 1; Reunie 1; Socii 1;
RKZVC 1. In poule B spelen Sp. Lochem 1; Klein Doch-
teren 1; DVC 1; Baakse Boys 2 en Vorden 2.
De finale om de Ie en 2e prijs begint om 15.00 uur.
De wisselbeker die in deze afdeling op het spel staat is
momenteel in het bezit van Silvolde A.



VADER
VERWEN
DAG
zondag 20 juni a.s
Wij brengen een keurkollektie herenmodegcsolu-nkon o.a.

EI-Mïor overhemden

Zelfbinders

Manchetknopen

Zakdoeken
, in leuke verpakking

Nagekomen familie-advertentie

Hoeden en petten

Herenparapluies

Jacks

Pantalons

Kolberts

Lichtgewicht kostuums

Terlenka regenjassen
enz. enz.

ZIE ETALAiiKS

RAADHUISSTR.. VORDEN

Een leuke job om een
goed betaalde baan
op te bouwen:

advertentie-
aqusteur
voor ons veelgelezen weekblad Contact van de
edities Vorden, Hengelo G, Steenderen, Baak,
Wichmond, Velswijk, Zelhem.

Wij vragen een persoon die represen-
tatief is en die behoorUjk taalkundig
is en een advertentie makkelijk kan
formuleren en de adverteerders ter-
zijde kan staan.
(Ons streven is doelmatiger adverte-
ren met goede voorlichting om onze
klanten meer service te bieden.)

Aanmeldingen:

drukker! «iWeevers

Nieuwstad 12 Vorden - Telefoon O 57 52 - 14 04

ALUMINIUM
WASKETELS

rechtstreeks van de fabriek, 2e keus
25 jaar garantie, roestvrij

40% loting
Tevens vragen wij

ENKELE JONGENS
van 16-17 Jaar voor opleiding
aluminium^Berker.

W. J. ten Broek
Wolfstraat 2 - BAAK
Telefoon 206 b.g.g. 205

OOK VOOR

VADERDAG
ptis

Koerselman
waar men slagen kan

Veel keus voor VADERDAG!
SANDALEN

met voetbud vanaf

.17,95

ideaal voor tulnwerkzaamheden

8,95

„PORTO QUICK"
de Kortecrporteinonnaic vanaf

14,95

MUILEN
inrt voetbed vanaf

13,95

RUBBERLAARZEN
in /.wart en groen

11,95

PORTEFEUILLES
in V<M'! uitvoeringen vanaf

8,95

Luchtige zomerschoenen met gaatjesperforatie in geschuurd
en poetsteer vanaf ƒ 32,95

WULLINK DORPSSTRAAT l VORDEN

VOORAAN IN SCHOENEN MODE

Heden ontsliep, zacht en kalm, na een langdurig
en geduldig gedragen lijden, mijn geliefde vrouw
en onze geliefde moeder en grootmoeder

ANTONIA ALBERTA MOL

echtgenote van H. Walgemoet
op de leeftijd van bijna 58 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

Vorden: H. Walgemoet
Lochem: A. Walgemoet

J. B. G. Walgemoet-Sieverink
Hengelo G: G. Walgemoet

A. H. W. Walgemoet-Wagenvoort
Hengelo G: G. H. Berendsen-Walgemoet

B. M. Berendsen
Hengelo G: H. Walgemoet

H. D. Walgemoet-Brekveld
Vorden: A. A. Walgemoet

G. H. Walgemoet-Eyerkamp
Hengelo G: H. Walgemoet

H. W. Walgemoet-Bosman
Vorden: A. Walgemoet

en kleinkinderen

Vorden, 15 juni 1971
Van Lennepweg 6

De begrafenis zal plaatshebben op zaterdag 19
juni om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

Dogene die de overledene de laatste eer willen
bewijzen, worden hierbij uitgenodigd.

Wij vragen voor ons administratie-
kantoor <M-n

medewerkster
(ichodcn wordt:

Na een ruime inwerkperiode een zelf-
standige funktie in een klein team
van medewerksters.

Goede sociale voorzieningen volgens
de CAO voor de Grafische Industrie.

Opleiding: LEAO.

Sollicitaties mondeling of schriftelijk
aan ons kantooradres, Kuiperstraat
12 te Zutphen, of telefonisch num-
mer 05750-4844.

N.V. Boekbimlorij voorheen firma

G.H.F.WöHRMANNaZONEN

Vaderdag
Geef vader een

BOEK, POCKETBOEK
of een ander nuttig geschenk

FIRMA HIETBRINK

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

Te koop: FIAT 500. Marjo-
nel Luth, Nieuwstad 4

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

HUT VEEHOUDERS
Komplete inrichting voor
ligboxenstallen. Zwaar ge-
galvaniseerde gruproosters,
hangkettingen, hang|^|n,
stalbokken carokeerbe^Rs,
Indiana rubberstalmatten.
Alles voor uw stal.
A. R. Wagenvoort
Stalinrichting, Julianalaan
16, Vorden, tel.

VOOR VADER
HEBBEN WIJ EEN
LEUK CADEAU

Wat dacht u van een

Polaroid
zonnebril?

Echt iets voor hem.
Het beste en beslist niet duur.

Opticien

ZUTPHENSEWEQ 15 - VORDEN - TELEFOON 1505

Wij vragen per 15 augustus a.s. een

vlot meisje
voor afwisselende werkzaamheden.

Leeftijd liefst 16-17 jaar.

— 5-daagse werkweek

— goed loon

J. W. Polman
Dorpsstraat 22 - Vorden - Telefoon 05752-1314

VOOR VADERDAG
ZEER MOOIE

fauteuils
KOMFORTABELE ZIT

normaal ƒ 115,— deze week

f 99,50
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Adidas-„Rekord"
wit met groene banden,ca. 26,90
Adldas-„Favorlt" - (Gym)
vanaf maat 28. ca. v.a. 18,5O

adidas
Wapen- en sporthandel

Martens
teedc doeltreffend!

Z/utphenseweg

voorden

20 juni vaderdag

Ook met vaderdag

voor heel de burgerij

Jan Hassinks
rookgerei

'n gezond
sportief

geschenk

geef hem 'n fiets!
INTERESSANTE PRIJS
RUIME KEUZE

AUTOMOBIELBEDRIJF

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



Door toename van het werk zoeken wij enkele

MAGAZIJN -
BEDIENDEN

dii' in onze magazijnen met huishoudelijke artikelen, ijzerwaren, gereed-
schappen enz. of in ons hypermoderne ijzennagazijn willen meehelpen onze
afnemers zo goed mogelijk te bedienen.

Leeftijd: tot ca 50 jaar. Ook voor jongens, die juist de school hebben ver-
laten, is er geschikt werk.

U vindt bij ons:
— een hoge torslag op het CAO-loon door een speciaal daarvoor ontwor-

pen beloningssysteem waarbij men zelf deze toeslag kan be-invloeden.

— afwisselend werk.

— geen sjouwwerk, door de vele moderne hulpmiddelen als transport-
banden e.d.

— werktijd van 's morgens 7.45 uur tot 's middags 4.45 uur.

I E M A N D DIK KKN RIJBEWIJS VOOR KEN VRACHTAUTO HEEFT,
KAN DESGEWENST ALS CHAUFFEUR WORDEN INGEZET VOOR
HET INTERNE TRANSPORT

Dagelijks tijdens de werktijden alsmede op maandagavond van 7.00-8.00
uur stellen wij u in de gelegenehid te informeren naar de arbeidsvoorwaar-
den enz.

Desgewenst kunt u ook schriftelijk of telefonisch kontakt opnemen (tele-
foon 05750-5551 vragen naar toestel 353 de heer De Maag).

REESINK
HAVENSTRAAT 7 - ZUTPHEN

ZONDAG 20 JUNI

NCORDIA
HENGELO (GLD.)

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

Wij hebben op korte termijn plaatsingsmogelijkheid
voor:

een secretaresse
voor onze afdeling salespromotion en garantie.
Type-diploma en kennis van de Duitse taal zijn een
vereiste, kennis van de Engelse taal strekt tot aanbe-
veling.

Tevens vragen wij voor spoedige indiensttreding:

een typiste
voor de verwerking van de binnen- en buitenlandse
korrespondentie.

Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan:

MOTRAC N.V. - Zutphen
POLLAAN 49 — TELEFOON 05750-6044*

Adverteer in Contact

In ons nieuwe, moderne ijzermagazijn zal binnenkort
een STAALSTRAAL- EN MENIE-APPARATUUR
worden ge-installeerd.

Voor de bediening van deze apparatuur zoeken wij een

TECHNISCHE MAN
bv. met diploma LTS machine-bankwerken.

Ervaring in de bediening van deze apparatuur strekt
uiteraard tot aanbeveling, doch is niet vereist. Wij ver-
zorgen dan de opleiding.

Betrokkene zal t.z.t. zijn taak zelfstandig moeten kun-
nen verrichten. Hij zal eventueel ook bij het onderhoud
worden ingeschakeld.
Voor onze onderhoudsdienst vragen wij een

tONDERHOUDS
MONTEUR

(machine-bank weraer)
voor het onderhoud van takels, kranen, machines e.d.
Leeftijd: 30-40 jaar.

Een gedegen theoretische opleiding is gewenst, terwijl
betrokkene vrij zelfstandig moet kunnen werken.

Dagelijks tijdens de kantooruren alsmede 's maandags-
avonds van 7.00-8.00 uur zijn wij gaarne bereid verdere
inlichtingen te verstrekken over de werkzaamheden, de
arbeidsvoorwaarden e.d.

Desgewenst kan men ook schriftelijk of telefonisch
kontakt opnemen. Tel. (05750) 5551, toestel 353-358.

REESINK HAVENSTRAAT 7 7UTPI1EN

welk®®»
VOOR UW TUIN HEBBEN WIJ:

Alle soorten

TUINSLANG
tegen speciale prijs.
Alle soorten

TUINGEREEDSCHAP
Diverse soorten

TUINSPROEIERS
Grote en kleine

TUINBLOEM-
POTTEN
Hand- en motor-

GAZONMAAIERS
GAZONGRASZAAD
TUINMEST
zoals bv. koe- en kippenmest in
korrelvorm.

Komt u eens kennismaken met onze

WELKOOP-Iandbouwwinkels

V.L.C.

De Graafschap
AFD. LANDBOUWWINKEL - VORDEN

Wegens vakantie

gesloten
vanaf vrijdag 25 juni
t/m zaterdag 10 juli

Kuniplete vvoninginrichting

Fa A. J. Obelink
en Zn

Hogestraat 16 - Aalten

WASSERIJ

Brandenburg
zoekt:

jongens
en meisjes

die mee willen werken aan een prima
aflevering.
Goed loon - schoon werk.
Kom eens even langs.

Industrieweg - Vorden - Telefoon 05752-1465
na 19.00 uur: H. K. van Gelreweg 30 te Vorden

Voor ons modern vermeerderingsbe-
drijf van 12.000 slachtkuikenmoeder-
dieren vragen wij met spoed een

pluimvee-
verzorger

leeftijd 17-20 jaar.

Behalve, een goed salaris bieden wij
goede sekundaire arbeidsvoorwaarden
o.a. premievrij pensioen.

Aanmeldingen telefonisch of
schriftelijk

Boggelaar la, Warnsveld, telefoon 05752-1919

OOK VOOR
VADERDAG

't is

Koerselman
waar men slagen kan

BBC
diepvriezers

al vanaf
f429

BBC Diepvriezers oerdegelijk, mooi modern.
Vele typen en inhoudsmaten.

Bespaar minstens 25% op Uw dag-verse levensmiddelen.
Koop een BBCL^-Jx Diepvriezer.

Vraagt inlichtingen bij:

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Speciale aanbieding
voor vaderdag

Blaupunkt
Stereo radio

met 2 bo\(.n plus stereo grammofoon

nu slechts

f599
VOORAAN IN SERVICE
VOORAAN IN TECHNIEK

BLAUPUNKT

Weg'naar Laren 56 ,. Zutphen - Tel. 3813

Op de afdeling verkoop is we-
gens dienst plaats voor een

medewer-
ker bed rijf s-
adm.

Wij denken hierbij aan iemand
met MAVO van plm. 18 jaar.

GEMS METAALWERKEN N.V.
ZUTPHENSEWEG VORDEN - TELER(05752) -1546

TANK-EN APPARATENBOUW VOOR DE ALGEMENE,
CHEMISCHE EN PETROCHEMISCHE INDUSTRIE

Een fraaie kollektic

kado's
voor vader (en verdere familie) in
alle prijsklassen hebben wij voor u
in voorraad.

(JOUDEN IIKRKIV- EN
DAMESRINGEN

(JOUDEN EN /ILVERKN
MANCHETKNOPEN

(JOUDEN DASSPELDEN

A I, L K SOORTEN < j LA/E M

in kristal en Leerdamglas op zilver
i - t i pleet voetje (bij breuk binnen
week weer in orde)

ONZE ETALAGE SPREEKT
VOOR ZICHZELF

Siemerink
JUWELIER - HORLOGER - OPTICIEN



BEKENDMAKING
Koop uw naaimachine
bij de
erkende vakhandel

Inkoop Combinatie

PHILENCO
GROOT- EN KLEINHANDEL IN NAAIMACHINES

geeft a.s. vrijdag 18 juni een grote naai-
machinedemonstratie in café-restaurant
„'t Wapen van Vorden" Dorpsstraat 10
te Vorden.

WIJ BIEDEN TE KOOP AAN:

ZIG-ZAG NAAIMACHINES
met kleine lakfoutjes.

NORMALE WINKELFRIJS ƒ 325,- nu 189,-
AUTOMATISCHE ZIG-ZAG MACHINE
met kleine lakfoutjes.

NORMALE WINKEL PRIJS ƒ 445,- nu 285,-
Al deze machines zijn van bekend fabrikaat, maar de naam mag
vanwege de konkurrentie niet worden bekend gemaakt.

II KRIJGT 5 JAAR GARANTIE, GRATIS LES EN ZEER GOEDE
SERVICE.

Ook hebben wij enkele teruggehaalde van de bank vanaf ƒ 150,—.

OCCASSIONS:
merken SINGER, PFAFF, ANKER, MERCURV, HUSQVARNA,

ELNA. Inruil van oude machines is mogelijk.

Dus:
vrijdag 18 juni doorlopend demonstratie
van 14.00 tot 21.00 uur in café-restaurant
„'t Wapen van Vorden" Dorpsstraat 10
te Vorden.

Inkoop Combinatie

PHILENCO
Marsmanstraat 94
Telefoon 08340-23932

DOETINCHEM

Foto's bewaren
wat mensen vergeten

Geef daarom aan vader eens een
eenvoudige

foto - camera
waar hij zonder moeite goede foto's
mee kan maken en waar ook in de
vakantie veel herinneringen voor la-
ter kunnen worden vastgelegd.

Reeds vanaf ƒ 30,— hebben wy goede
Agfa en Kodak camera's.

Ook filmcamera's vanaf ƒ 150,— en

kijkers vanaf ƒ 60,—.

Foto-accessoires, fotoboeken enz.

Alles op fotogebied

Foto Dolphijn
Kerkstraat - Vorden

GEEF VADER EEN BOEK

Ruime sortering in

boeken en pockets
Boek- en kantoorboekhandel

'Jan Hassink'

Bejaardentocht
op 30 juni

Vorden vertrek 9 uur;
Holten (museum Piet Bos)
koffiepauze;

N ij verdal, Hellendoorn, lunch bij
„Elf Provinciën";

Ootmarsum (thee) richting Vorden;
diner bij café-rest. Schoenaker.

Wy maken er weer een mooie ilu«
van.

LAATSTE OI'UAVK NOG MOGELIJK BIJ:

Boersma, telefoon 1553 - Eijerkamp, tel. 1386 en
Hassink, telefoon 1332.

Kosten ƒ 19,50 p. p.
Men behoeft niets mee te nemen.

Het komité

VOOR

tuinstoelen
EN

parasols
NAAR

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

GEVRAAGD:

net meisje
voor huishouding en winkel

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart

ZONDAG 20 JUNI

VADERDAG
ü^Kivoor goede^Hcktrische

scheerapparaten
bureaulampen
draaglrare radio's
enz.

ELEKTRO TECHNISCH

INSTALLATIEBUREAU

P. DEKKER
Zutphenseweg - Vorden

Telefoon 05752-1253

Gezellig

GEEF VADER

IETS IN DE FLES !

Telefoon 1391

Speciale vaderdag-
aanbieding

schommel-
bank
beperkte voorraad, van ƒ 215,— voor

ƒ 187,50

W. J. ten Broek
Z-E weg 42 - BAAK - Tel. 05754-205 b.g.g. 206

Sportieve tips
voor vader

KAMPEERUITRUSTING

PANTALONS EN SHORTS

7VVEMBROEKEN EN SLIPS

PRISMAKIJKERS

LUCHTBUKSEN

KAMPEER- K N'

TUINMEUBKLKN'

Wapen- en sporthandel

mMartens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

OOK VOOR

VADERDAG

't is

Koerselman
waar men slagen kaai

20 juni
Vader
verwendag

bv. om te geven:

Overhemden
moderne kleuren

Weekenders
sportieve dessins

Sportieve pullovers
korte mouw, heerlijk om te draden.

Zelfbinders
in leuke verpakking

Manchetknopen
Sokken
Zakdoeken
Parapluies

HEEFT U ONS MODERN

gekleurd herenondergoed
al gezien ?

KOMT U EENS KIJKEN

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

AAN ONZE

Heugatapijt
IS EEN NIEUWE TEGEL TOE-
GEVOEGD

de prijs ?
Maar 6,70 per tegel
MET 5 JAAR GARANTIE

Uw dealer

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Profiteer van onze VADERDAG-AANBIEDINGEN

SORBO-AUTOSET
Fantastisch handig. Plastic koffertje
met spons, vliegenspons.stofdoek,
autodoek en ruitenwisser met insec-
ten-en i jskrabber.
Normale prijs f 9.70,stuntprijs f 7.10
COMBISCHAAR
Men knipt er practisch alles mee door.
Dit is echt het schaartje dat elke man
moet hebben.
Normale prijs f 9.80, stuntprijs f 6,60
DOMINO-OPBERGSET
2 metalen ophangstrips en 8 kunststof
bakjes in diverse kleuren. Handige op-
bergplaats voor kleine dingen.
Normaleprijs f 12.25,stuntprijs T l i iÖ
VERSTEKBAKSET
Een 10" kapzaagje en een kunststoffen
verstekbak. Een set die altijd van pas
zal komen.
Normale prijs f 5.75,stuntprijs 14.50
STEEKBEITELSET
Drie prachtige beitels, 6,12, en 20 mm.
In plastic etui. Een cadeau waar vader
blij mee zal zijn.
Normale prijs f 10.50,stuntprijs 18.40

if S VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 -15 46

TENNIS EN BADMINTON

RACKETS

SCHOENEN

BLOUSES

SHIRTS

SHORTS

BALLEN

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden
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Steeds
een droog
terras
zonder
metselen

DE OPLOSSING VAN EEN PROBLEEM
Het is frappant dat de ontwikkelingen in de bouw-
wereld nog steeds voortschrijden. Nieuwe materialen
maken het werken lichter en sneller en zijn vaak ook
beter bestendig tegen weersinvloeden.
Zo is er het probleem van het natte terras. Het terras
waar plassen water blijven staan en het verblijf on-
aangenaam maken, lang nadat de laatste regendrup-
pels zijn gevallen.
Balkons, terrassen, betreedbare daken en loopgangen
kunnen echter op handige, werkbesparende wijze wor-
den belegd met gewone terrastegels, zonder metse-
len !

EEN NIEUW SYSTEEM
Men heeft kortelings in West-Duitsland een systeem
ontwikkeld, waarbij speciale rubberringen met nokken
fungeren als dragers voor terrastegels. Deze „ter-
ringen" zorgen dat de voegen openblijven en ook de
ruimte onder de tegels. Regenwater kan dus tussen
de voegen doorstromen waar het in de ruimte onder
de tegels verdwijnt en via de normale afvloeingska-
nalen wordt afgevoerd.
Het gummi waaruit de terringen zijn gemaakt, is tegen

alle weersinvloeden bestand en kan letterlijk jaren
mee, vervanging is overigens een zeer simpele zaak

VOORDELEN

De voordelen zijn duidelijk:
Men heeft een lange levensduur.
Onberispelijke scheiding tussen de tegels en de
ondervloer.
Gelijkmatige voegen.
Lengtewisseling wordt door de soepelheid van
deze ringen verwerkt.
Gemakkelijke verwisseling van beschadigde
tegels.
Geen cement noorzakelijk !
U kunt onder alle weersomstandigheden (vorst)
de tegels leggen.
De terrastegels funktioneren als een uitstekende
isolatie, door de doorstromened lucht.
Alle vlakke daken kunnen met terringen begaan-
baar worden gemaakt.

Deze terringen (Wegu) worden in ons land geleverd
via de Handelmij „Neerlandia" Keizersgracht 370 te
Amsterdam.

BUITENSPEL
Het zonnetje schijnt heerlijk. Pa en ma
zitten heerlijk luierend in de tuin . . . .
zalig niets doen. Dan klinkt het „Pa . . .
wat zal ik nou doen ? ?"
En daar is het eeuwige probleem van de
ouders „hoe houden wij de kinderen be-
zig" weer eens helemaal aktueel !

Misschien is deze tip belangrijk voor u:
Wij zagen nl. de „sven" schommelkombi-
natie, in ons land geïmporteerd door de
J. Th. Kamlag N.V. te Weesp, in diverse
tuinen.

Het is een schommel met rekstok en bob-
swing uit oerdegelijk staalbuis en nylon
vervaardigd en gecoat met weerbestenrig
en corrosievrije epoxie. Het materiaal is
beslist stoot- en krasvast en vergt dus
geen enkel onderhoud. Bouten en moeren
zijn roestvrij.

Deze set is door iedereen, aan de hand
van de duidelijke handleiding, in elkaar
te zetten. Moeders rust wordt gegaran-
deerd, want de kombinatie is kraak- en
piepvrij.

Het is ons helaas niet mogelijk u op deze
foto de frisse kleuren van de set te laten
zien. De kombinatie als op deze foto kost
ƒ 195,— maar er zijn diverse andere uit-
voeringen leverbaar.
Een speeltuin onder handbereik, het ide-
aal van elk kind !

Voetbal
VORDEN VERLIEST EERVOL MET 0-
DAVENTRIA UIT DEVENTER

VAN

Het eerste elftal van Vorden heeft dinsdagavond een
oefenwedstrijd gespeeld tegen het eerste elftal van Da-
ventria uit Deventer dat uitkomt in de 2e klas KNVB.
Ondanks het verschil van drie klassen heeft de thuis-
club de Deventenaren, die momenteel worden getraind
door Martin Jochemsen uit Zutphen, goed partij gege-
ven en werd met slechts O—2 verloren.

Natuurlijk beschikten de bezoekers over meer techniek
en was de balbehandeling beter verzorgd, de Vordena-
ren stelden hier echter een grote inzet tegenover zodat
het een interessante wedstrijd werd die het aankijken
bslist waard was.

Gedurende de gehele wedstrijd bezondigden de Devente-
naren zich vooral in de voorhoede aan te kort spel, zo-
dat de hechte Vordense defensie met Besselink aan het
hoofd, steeds tijdig kon ingrijpen. Ook de verdedigers
Besselink, Hendriksen en Bloemendaal hadden goed het
oog in de kombinaties van Daventria waarbij oud-Go
Ahead speler Gcrrit Niehaus opvallend veel aan de bal
was. Na ruim 35 minuten spelen gelukte het Daventria
om de leiding te nemen toen doelman Wentink, die

overigens goed keepte, over de bal heendook na een
slappe inzet van de rechtsbinnen O—1. Vorden kreeg nog
voor de rust twee goede mogelijkheden de balans in
evenwicht te brengen. Eerst was het Nijenhuis die, hoe-
wel in b'uitenspelpositie, van dichtbij rakelings langs
schoot, terwijl Hengeveld in goede schietpositie te lang
treuzelde. Bij de rust was de stand nog steeds O—1.

De tweede helft was amper begonnen of Daventria liep
uit tot O—2 toen de Vordense defensie aarzelde met
wegwerken. De bezoekers werden hierna wel sterker,
maar de achterhoede van Vorden hanteerde zeer goed
de buitenspelval waar de Daventria-aanvallers nogal
eens intippelden. Niettemin bleef Daventria sterker en
moest Vorden het vooral hebben van uitvallen die even-
wel niets opleverden. Het bleef zodoende bij O—2 in een
sportieve wedstrijd die bekwaam door scheidsrechter
v. d. Berg werd geleid.

BEDRIJFSVOETBAL

Op het gemeentelijk sportpark te Vorden werd maan-
dagavond een ontmoeting gespeeld tussen een elftal van
drukkerij Weevers tegen de gemeente. Het werd een
spannende strijd die, na een l—l ruststand, uiteindelijk
met 4—3 door het elftal van de firma Weevers werd
gewonnen.

VOOR NIEUWE INWONERS VAN VORDEN:

Bent u nog geen abonné
van het veelgelezen en
geprezen weekblad Contact ?

Bon

Ook u wilt natuurlijk op de hooylr blijven van het plaatselijke nieuws en

de vele aanbiedingen van de Vordense middenstand.

Geeft u dan op als abonnee van Contact voor
slechts 6,00 tot en met eind december 1971.

Ondergetekende geeft zich op als abonnee van het weekblad CONTACT
editie Vorden.

Naam:

Adres:

Plaats:

<«elie\e dey.e bon in te leveren bij drukkerij Wce.vers, Nieuwstad 12 te,
Vorden.

NKV te Vorden
herdenkt 25-jarig bestaan
Op zaterdag 19 juni a.s. hoopt de plaatselijke afdeling
van het Nederlands Katholiek Vakverbond het feit te
herdenken dat voor 25 jaar geleden de officiële oprich-
ting plaatsvond. Vanzelfsprekend zal deze dag niet on-
opgemerkt voorbij gaan^kt bestuur houdt 's middags
van 4-5 uur een receptie^F zaal Schoenaker, 's Avonds
is er, zowel in de Christus Koningkerk te Vorden dorp
als in de parochiekerk in de Kranenburg een avondmis.

Na deze dienst is er een jubileumfeestavond voor alle
leden met eventuele echtgenoten en verloofden even-
eens in zaal Schoenaker. Op deze feestavond zullen een
zevental leden worden gehuldigd in verband met hun
25-jarig lidmaatschap van de afdeling.

Oprichting

Onder de vele verenigingen die na de laatste wereld-
oorlog' als paddestoelen uit de grond rezen, was ook de
afdeling Vorden-Kranenburg. Op 17 juni 1946 had in de
r.k. lagere school in de Kranenburg de oprichtingsver-
gadering plaats van de toengeheten KAB waarbij de
kapelaan der parochie, pater Torphinus van Bueren ofm
een van de initiatiefnemers was. Hij werd ook de i
geestelijk adviseur.

Er traden aanvankelijk een 2ü-tal leden toe. Bij de op-
richting werd een bestuur gevormd waarin zitting kre-
gen de heren W. Sessink, voorzitter; A. Eggink, sekre-
taris; H. Krauts, penningmeester; B. Eykelkamp; B.
Besselink en G. Bouwmeister. Tegelijk met de nieuwe
KAB werd toen de onderafdeling van St. Eloy, de nu -
taalbewerkersbond, opgericht, die later een van de
sterkste pijlers bleek waarop de plaatselijke afdeling
steunde.

Voorzitters

In de loop der jaren hadden er diverse lyestuursmuta-
ties plaats, mede door emigratie van leden, verhuizing
e.a. Als voorzitters fungeerden van 1946 tot 1952 W.
Sessink, J. Overbeek en W. Huiskes; waarna de heer
J. C. van Langen in funktie trad van 1952 tot 1960.

Tijdens zijn presidium vooral bloeide het afdelingswerk
tot grote hoogte. Na een onderbreking van drie jaar -
van 1960 tot 1963 - zwaaide de heer Th. Bijen de voor-
zittershamer, liet de heer Van Langen zich weer ,,ver-
leiden" om de leiding te nemen tot 1966 toen hij op 25
oktober officieel afscheid nam. Zijn opvolger werd de
heer T. Klootwijk die tot eind 1970 in funktie bleel'.

De huidige voorzitter van het NKV is de heer H. Hoe-
vers. Het tegenwoordige bestuur bestaat uit de heren
H. Hoevers, voorzitter; Th. Mellendijk, sekretaris; Th.
Bijen, penningmeester; B. Besselink, vice-voorzitter; H.
Steenbreker, 2e sekretaris; T. Klootwijk en B. Bekker.

De heer B. Besselink heeft vanaf de oprichting onaf-
gebroken zitting gehad in het bestuur. De NKV Vor-
den-Kranenburg telt momenteel bijna 100 leden, die
weer lid zijn van een der onderafdelingen en zowel
plaatselijk als elders wonen. Men kent ook verschil-
lende verspreide leden. Tot de grootste onderafdeling
behoren de houtbewerkersbond St. Josef (29 leden) en
de Agrarische Voedings- en Genotmiddelenbond AVG.

Het huidige bestuur van de 25-jarige NKV wil ook
plaatselijk een duidelijke koers volgen nl. de verande-
ring van de maatschappijstruktuur in de richting van
fundamentele demokratisering van het arbeidsleven.
Demokratisering van het bedrijfsleven en het onderwijs
zal een grote stap in deze richting zijn. Men beschouwt
het dan ook als een taak van de leden om te gaan mee-

denken. De banden met de plaatselijke afdelingen van
het NVV en CNV zijn vooral de laatste jaren nauwer
aangehaald. Geregeld worden in het kader van het win-
terprogramma gezamenlijke avonden gehouden.

Een aantal loslopende koeien hebben zondagavond op
de Zutphenseweg te Vorden een grote ravage veroor-
zaakt. De dieren, eigendom van de landbouwer Ter M.
te Vorden, waren uit het weiland losgebroken en hol-
den de rijbaan op, de vrijheid tegemoet . . .

Een uit de richting Zutphen naderende personenauto
met achter het stuur mej. P. uit Boekelo, kon de d ie-
ren niet meer ontwijken en kwam met drie van de
koeien in botsing. Een tweede auto, een deux-chevaux
van mej. E. uit Groenlo die eveneens uit de richting
Zutphen kwam, botste vervolgens op de door mej. P.
bestuurde wagen. De geschrokken koeien renden ver
volgens het fietspad op waar de bestuurder van een
bromfiets, W. uit Gorssel, komende uit de richting
Vorden, met deze dieren in aanraking kwam. De ra-
vage was aanzienlijk; beide auto's en de bromfiets wer-
den f l ink beschadigd. Kr deden zich geen persoonlijke
ongevallen voor.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij: i

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

Bejaardentocht
op 30 juni

Vorden vertrek !) uur;
Holten (museum Piet Uos)
kofftopMue;

Nijvrrdal, llrllendoorn, lunch hij
„Elf Provinciën";

Ootmarsum (thee) richting Vorden;
diner hij café-rest. Schoenaker.

Wij maken er \V«MT < % < - i i mooie da:;
van.

LAATSTK O W i A V K NO<i MOUKLMK BIJ:
lïoersma, telefoon 1553 - Eijcrkamp, tol. 138(5 <>n
Ilassink, telefoon 1332.

Kosten ƒ 19,50 p. p.
Men behoeft niets mee t « - nemen.

Het komité



Heugalux Tapijttegel:
Heugalux. Luxueus door zijn opmerkelijke zachtheid. Luxueus door
zijn 8 opvallend sprankelende kleuren. Houdt u bij al die luxe uw
hart vast voor de prijs? Hoeft niet. In alles is Heugalux afgestemd
op jonge en zich jong voelende mensen. Op praktische en moderne
mensen. Op mensen, die graag mooie dingen in huis halen, maar
zich daarmee geen extra zorgen op de hals wiiien halen. Geen
financiële en geen huishoudelijke zorgen. Voor hen is er Heugaiux
bij de Heuga-dealer.

HEUGAFLOR TAPIJTTEGELS:
EEN BELEGGING OP LANGE TERMIJN

Heugaflor is onbetwistbaar de sterkste Heuga Tapijttegel en een
van de sterkste tapijtsoorten. De bovenlaag is een uitgekiende sa-
menstelling van natuurlijke haarsccrtsn (30%) en synthetische en
kunstmatige vezels (70%). Dit maakt Heugaflor bovendien tot een
van de gemakkelijkst schoon te houden tapijtsoprten. Daardoor
komt u Heugatlor zo vaak tegen op vloeren die zeer intensief worden
gebruikt. Zoals school- en restaurantvloeren. Heugaficr is er in 10
prachtige kleuren. Beleg uw vloeren met Heugaflor Tapijttegels.
Het is een belegging voor jaren en jaren.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Blaupunkt
Radio
Televisie

PERFEKTIE IN BEELD EN

KLANK

Eigen servicedienst

BLAUPUNKT

Weg naar Laren 56 - Zutphen - Tel. 3813

Adverteren doet verkopen

Te koop van inruil afkomstig:

3 stofzuigers ad ƒ GO,—

1 klopveegzuiger ƒ 80,—

2 Solex bromfietsen f 59,— en f 79,—

l Berini M 48 groen ƒ 190,—

l l'><yini M 37 drie versn. sportbronimer
gereviseerd ƒ 245,—

1 tweevlams butagasstel ƒ 30,—

7 gebruikte lichtnetmotoren ad ƒ 35,—

2 langzaainwaskoinbinaties ad ƒ 95,—

1 Erres halfaut. wasmachine ƒ 295,—

2 transistorradio's vanaf ƒ 60,—

3 tafelradio's ad ƒ 50,—

l Aristona bandrecorder kompI«M>t ƒ 115,—

l Philips bandrecorder als nieuw ƒ 185,—

l Rlaupunkt cassetterecorder als nieuw ƒ 139,—

l Hitachi cassetterecorder als nieuw ... ƒ 129,—

Diverse experimenteertelevisies ad ƒ 25,—

Nieuw niet garantie:
l Telefunken 4-sporen recorder kompleet
van ƒ 421,— voor ƒ 299,—

l idem 4-sporen houten kast groot vermogen
van ƒ 521,— voor ƒ 399,—

Allus ui ts lui tend tegen kontante
betaling

ELIESEN
Emmerikseweg 46 - Tel. 264 - Baak

Profiteer van onze VADERDAG-AANBIEDINGEN
SORBO-AUTOSET
Fantastisch handig. Plastic koffertje
met spons, vliegenspons.stofdoek,
autodoek en ruitenwisser met insec-
ten-en ijskrabber.
Normale prijs f 9.70,stuntprijs IlilO
COMBISCHAAR
Men knipt er practisch alles mee door.
Dit is echt het schaartje dat elke man
moet hebben.
Normale prijs f 9.80, stuntprijs 10.60
DOMINO-OPBERGSET
2 metalen ophangstrips en 8 kunststof
bakjes in diverse kleuren. Handige op-
bergplaats voor kleine dingen.
Normale prijs f 12.25, stuntprijs T Ii/Ö
VERSTEKBAKSET
Een 10" kapzaagje en een kunststoffen
verstekbak. Een set die altijd van pas
zal komen. .
Normale prijs f 5.75,stuntprijs T4.50
STEEKBEITELSET
Drie prachtige beitels, 6,12, en 20 mm.
In plastic etui. Een cadeau waar vader
blij mee zal zijn. tonn
Normale prijs f 10.50,stuntprijs T OiQü

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg - Telefoon 05752-1261

A.s. vrijdag en zaterdag

op alle gereedschappen

10% korting

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

Weekend-
voordeel

vaderdag-
voordeel

Wij geven a.s. vrijdag
en zaterdag op alle ge-

reedschappen

10% korting
Doe-het-zelf

centrum
Harmsen

Telefoon 05752- 1486
Schoolstraat 6 Vorden

Te koop: Ford Tauniis 17 M

(bouwjaar 1963) in prima
staat. A. Enzerink F l te

Hengelo G, tel. 05753-7229

VADERDAG
Geef vader een accessoir voor
zijn auto, bromfiets of fiets

een leuk geschenk en niet duur,
Kom eens kijken naar onze enorme sortering.

Kr is vast iets voor vader bij

TRAGTER
RIJWIELEN - BROM l«'1KTSKN - V I T O ' S

I5ONNKBR1LLKN - TUNNELBAKJES - GEVABENDEIEHOEKEN - PKCIILAMPKN - PLASTK! DAKIIOK/
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Denk aan vader

Banden
30 tot 40%
korting

o.a. radiaal
OPLEGGEN EN
l ITBALANCEKEN GRATIS !

o.a.:
FORD
5.60 x 13 ƒ 80,— voor 49,
OPEL KADETT
6.00 x 12 ƒ 81,— voor 49,
OPEL REKORD
5.90 x 13 ƒ 89,— voor 49,
VW
5.60 x 15 ƒ 81,50 voor 49,

Dit zijn nieuwe banden in div. maten en merken

Teleton radio
Origineel cadeau:

Accu 's
20%
korting

2 jaar garantie

SLEUTELHANGERS
van ƒ 2,50 voor

FLEXIJ AUTOWASBORSTELS
van ƒ 17,75 voor

SORBO AUTOHANDDOEKEN
2 stuks van ƒ 2,25 voor

1,95

15,—

1,98

MET FM PLUS CASSETTKSI'K-

LEK EN BATTERIJEN

IIOOFDSTETM
van ƒ 32,50 vool
ONTSTORINGSSKT
van ƒ 9,85 voor

DIPLOMATENTASSEN

van ƒ 9,50 voor

19,50

8,25

7,50

220 volt van ƒ 433,— voor

WASKAART
VOOR 10 BE 11RT EN

WIELSIEKRINGEN

van ƒ 13,75 voor ....

f325

f40
11,25

VAN ELK MERK ATTO DE
ORIGINELE KLEUR VERF IN

spuitbusjes

Voor doorsmeren en
olÊeverversen

kunt u bij ons trrrcht van

's morgens 7 tol 's avonds I I uur

ARAL servicestationH
U
£

B, J. F. WENTING Zutphenseweg 22 - Vorden
TELEFOON 05752-1840

Te koop
Gloednieuwe

VICON TROMMEL-

SCHUDDERS
smal model van 1,40 m

acrobaten voorvering

PZ ROTEX

CIRKELHOOIERS
2-kops

nu ƒ 1250,—

LFE TROMMEL-

SCHUDDERS

nu ƒ 1482,—

C. W. Seegers
Drempt - Telefoon 08334-2722

Adldas-„La Paz"
met blauwe noppenzool. ca. 33,-
Adldas-„Sant!ago"
met schroefdoppen. ca. 44,-

Adldas-„Valencla"
vanaf maat 31, met schroefdoppen.
ca. v.a. 31.9O
Adldas-„Brasll"
vanaf maat 28, met witte noppenzool
ca. v.a. 19,50

adidas
Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden
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