
Donderdag 13 augustus 1970
32e jaargang no. 19

Uitgave drukkerij Weevers v.h. Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 - Telefoon 05752-1404 - Giro 120586V

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 10,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

|Kerkdiensten

ZONDAG 16 AUGUSTUS

Hervormde kerk

8.30 uur ds J. H. Jansen
10.00 uur ds J. H. Jansen

In de zomermaanden koffie na de diensten

Gereformeerde kerk

9.30 uur en 19.00 uur (afscheid)
ds Th. P. van Belzen

R.K. kerk dorp

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

R.K. kerk Kranenburg

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10 tot zondagavond 11 uur
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255

S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

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

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

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

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

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

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestda-
gen en vanaf 18.00-8.00 uur vervoege men zich
aan Molenweg 19 Vorden, telefoon (05752) 1898

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

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

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, te-
lefoon 05752-1346

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

Geb.: Albert Hendrikus z.v. H. J. Klein Geltink
en A. J. Groot Wassink
Geh.: G. J. Kamphuis en J. G. van Ooijen
Overl.: Oberink, Geertruida; oud 87 jr, ongeh.

EHBO-kursus
Ook dit jaar organiseert de plaatselijke afdeling
van de EHBO weer een kursus, welke reeds begin
september zal beginnen. De kursus omvat 12 a 14
lesavonden, met daarop volgend examen.
De avonden worden op maandag gehouden in zaal
Eskes. Voor een goed verloop worden er ditmaal
maximaal 25 kursisten ingeschreven, zodat be-
langstellenden er goed aan doen zich zo spoedig
mogelijk op te geven. Voor nadere bijzonderheden
verwijzen wij u naar de advertentie in dit blad.

VVV Vorden
Huwelijk van Mientje Slager en Gerrit Koper
bracht veel mensen op de been

Het was donderdagavond erg druk bij het gemeen-
tehuis van Vorden -waar Gerrit Koper en Mientje
Slager in de 'folkloristische' echt werden verbon-
den. Zoals dat ook het geval is in veel omliggende
gemeenten, heeft ook de VW van Vorden elk
zomerseizoen een dergelijke boerenbruiloft in het
programma. Speciaal voor de vakantiegangers is
dit erg leuk terwijl ook de plaatselijke bevolking
hier zeer voor 'te porren' is.

Nadat dus donderdagavond het bruidspaar het ge-
meentehuis had verlaten, werd op het Marktplein
de bruiloftstoet opgesteld. Voorafgegaan door de
boerenkapel uit Ruurlo, vertrokken Gerrit en zijn
bruid Mientje, gezeten in de kleedwagen naar de
boerderij het Schimmel waar de bruiloft gevierd
zou worden. Vanzelfsprekend ontbrak de bruids-
koe niet op het appèl. Achter de stoet liepen tevens
de leden van de Vordense boerendansgroep 'De
Knupduukskes' die deze bruiloft 'speelden'.

Bij de boerderij Het Schimmel begon het feest
pas goed. Mede dankzij enige 'neutjes' zat de
stemming er al gauw in. De sekretaris van 't VVV
te Vorden Eyerkamp sprak een welkomswoord
tot de vele bezoekers aan deze bruiloft o.m. wer-
den de burg. en zijn echtgenote alsmede de streek-
direkteur van het VVV de heer Swaan speciaal
verwelkomd.

Getooid met een sierlijke krans werd hierna aller-
eerst de bruidskoe ten tonele gevoerd om door het
bruidspaar gekeurd te worden, 'hetgeen de bruide-
gom de opmerking ontlokte 'Ik hebbe neet en wet-
ten dat mien schoonolders der zo goed bie zatten'.
Toen de bruidskoe goed was bevonden werd de
boerenbruiloft gevierd zoals dat 100 jaar geleden
plaats vond.

De heer de Jong gaf bij de verschillende dansen
een duidelijke explikatie. Vanzelfsprekend werden
de bezoekers aan dit feest de gelegenheid geboden
een dansje mee te maken. Het werd een gezellige
boel waaraan velen met plezier zullen terugdenken.

Voetbaltraining
Training van Vorden begint weer

Dinsdagavond is weer een begin gemaakt met de
training van de voetbalvereniging Vorden. Die
avond kwamen ,nl. de lagere elftallen aan bod.
Woensdagavond vindt de training van de junioren
plaats, terwijl het eerste en tweede elftal net als
vorig seizoen op donderdagavond onder handen
wordt genomen.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij:

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

Achtkastelentocht
Aan de achtkastelentocht namen in de afgelopen
week niet minder dan 147 deelnemers deel.

Ongeval
Op de Wildenborchseweg gebeurde maandag-
avondtegen negen uur een ernstig ongeluk, waar-
bij gelukkig geen personen gewond werden.

Een inhaalmanouvre werd B. uit Barchem bijna
fataal. Hij had ,nl. niet opgemerkt dat een combine
zich links van de weg geparkeerd bevond. Te laat
bemerkte hij zijn fout en schoot met zijn wagen
onder de dorsmachine. Na door dokter de Vries
te zijn behandeld, konden B. en zijn verloofde zich
naar huis begeven. De auto en combiner liepen
flinke schade op.

Touwtrektournooi
Zuivelfabriek op waardige
kampioen van Vorden!

Dat het met melk meer mans is hebben de sterke
mannen van de zuivelfabriek woensdagavond be-
wezen, door met veel vertoon van macht kampioen
van Vorden touwtrekken te worden. De kracht
van de mannen van de zuivel werd nog eens extra
onderstreept, toen de kersverse kampioen na af-
loop van het tournooi de strijd aanbond tegen de
kampioen van Hengelo 'Bekveld I'.
Na een aanvankelijk gelijkopgaande strijd wisten
de mannen van de zuivel ook dit duel op hun
naam te schrijven. Een goede prestatie, mede door-
dat Bekveld fris aan de start was verschenen,
terwijl de ploeg van Vorden zojuist een zwaar
tournooi had beëindigd.

Waren er tijdens de eerste ronde, 14 dagen ge-
leden, al vele toeschouwers aanwezig, ditmaal wa-
ren er nog meer, want toen de heer Kamperman,
als bestuurslid van de plaatselijke VVV een wel-
komswoord had gesproken, hadden honderden be-
langstellenden het gezellige terrein achter hotel De
Zon omzoomd. Na afloop van de eerste ronde had
de zuivelfabriek zich met 10 punten uit 5 wed-
strijden aan de kop der ranglijst genesteld, met
de gebr. Barink en Wildenborch 2 op een ge-
deelde tweede plaats met eveneens 10 punten,
doch één we'dstrijd meer.

Spannende wedstrijden waren er deze avond ge-
noeg te zien, bv. de ontmoeting tussen de gebr.
Barink en Wildenborch 2, welke strijd laatstge-
noemde in haar voordeel besliste. Ook de strijd

om de derde en vierde j|^Pts tussen de Graaf-
schaprijders en opnieuw oegebr. Barink was erg
spannend. Intussen werd het allengs duidelijker
dat de zuivelfabriek met de eerste prijs zou gaan
strijken. Ongeslagen (20 punten uit 10 wedstrij-
den) werd ze dan ook uiteindelijk kampioen.

Tweede werd Wildenborch 2 met 18 punten,
derde de Graafschaprijders met 14, vierde gebr.
Barink met 14, vijfde Wildenborch l met 12,
zesde tot achtste Gems l, Delden l en Wilden-
borch 3 met 8, negen tot tiende Emmaplein en
Gems 2 elk 2 punten, Delden 2 had zich terug-
getrokken.

De grote attraktie van deze slotavond was voor
het publiek de wedstrijd tussen 2 teams van de
touwtrekver. Medler (die ook dit kampioenschap
had georganiseerd en het tot een sukses hebben
gemaakt want de wedstrijden verliepen goed mede
dankzij wedstrijdleider Besselink en scheidsrech-
ter Nijenhuis).

De verliezer van dit duel was nl. gedoemd een
nat pak te halen, er was ditmaal geen finishlijn,
maar een kuil vol water. Onder grote hilariteit ver-
dween de één na de ander kopje onder.

Na afloop werden in hotel De Zon de prijzen uit-
gereikt.
In het dorp was het woensdagavond weer een ge-
zellige drukte. Op het marktplein was een mini-
kermis waar jong en oud veel plezier hadden.
Vooral de draai- en zweefmolen waren bij de
jeugd zeer in trek.

jubileumwcdstrijdcn Ratti

Het was zondagmiddag op het sportterrein van
Ratti een gezellige boel. Voor het eerst na vele
jaren speelden de Ratti-veteranen enige partijtjes
voetbal tegen hun kollega's uit de omgeving.
Uiteraard hadden zij een grote schare supporters
meegebracht, die spontaan aanmoedigden.

Ratti vcterancn-Socii veteranen 4-1

Het eerste veteranenelftal dat in aktie kwam telde
vele grootheden uit het grijze verleden, zelfs vier
gebr. Lichtenberg kwamen voor Ratti in het veld.
Joep Rouwen stond weer onder de lat, die het
volgens velen helemaal niet gek deed. Ratti leidde
al spoedig door een doelpunt van Ant Rouwen.
Th. Lichtenberg knalde no. 2 in 'het net, waarmee
de rust kwam.
Ratti verhoogde haar voorsprong na rust tot 3-0
en mede doordat het defensieblok geen krimp gaf ,
maakte Fons Lichtenberg er zelfs 4-0 van.
Dit was te bar voor Socii en met een pracht van
een ouderwetse loei kwam met toch nog op 4-1.
De leiding van Van Langen was goed.

Ratti veterancn-Ruurlo veteranen 2-10

Een heel ander spelbeeld leverde de ontmoeting
tussen Ratti en Ruurlo. Uit de uitslag blijkt wel
dat de Ruurlo ploeg een betere konditie had en
een pittig partijtje op de grasmat legde.

Ant. Huitink had bij rust al zes keer moeten vis-
sen. Na de rust werd het door een fout 1-6. De
Ruurlo-ploeg verhoogde geleidelijk tot 1-9. De
gebr. van Langen probeerden de bakens te ver-
zetten, doch erg lukken wilde dit niet. Een panalty
werd door Ratti benut 2-9. Vlak voor tijd werd
het 2-10.
Geflatteerd was het zeker niet!

Van Lingen leidde de wedstrijd op kundige wijze.

Gevonden voorwerpen
bats (schop), grint- of specieschop, auto kontakt-
sleutels, doublé armband met zwarte steentjes en
wit kraaltje (zwaar model), plastik kinderporte-
monnaie met knipsluiting, rood wit geblokt inhoud
f l ,90, Gazelle damesfiets in het Grote Veld aan
de Oude Borculoseweg, wollen geelgroen meisjes-
vest, set sleutels van bromfiets.

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

LEVI'S FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

Wapen- en sporthandel

Martens
teeds docltreffcndi

Zutphenseweg - Vorden

Donderdag
Schouderkarbonade 500 gram 2.68
Hamburgers 3 stuks 0.98

Vrijdag en zaterdag
500 gram 3.98
500 gram 2.75
500 gram 2.60

Riblappen
Runderlappen
Verse worst

Voor de boterham
Rolpens 150 gram 0.93
Gebraden gehakt 150 gram 0.68
Pekelvlees 150 gram 0.93
Leverworst 250 gram (aan st.) 0.88

Rund- en varkensslagerij

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

GEVRAAGD:

fiinke hulp
M' •

mannelijk of vrouwelijk

voor de avonduren

Dorpsstraat - Vorden - Tel. 2222

Super-benzine steeds goedkoper bij Keune-Vordcn

Voetbalver. Vorden
oefende
Vorden verloor van Pax met 2-1

Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen speelde
Vorden zondagmiddag op het sportpark te Vorden
een eerste oefenwedstrijd tegen Pax uit Hengelo.
De gehele wedstrijd was de Pax-ploeg sterker,
wat tot uitdrukking in de score had moten komen.
Slecht schieten en een Vorden doelman in goede
vorm, bepaalden echter de score van 2-1.
Trainer v.d. Pol zal in de komende weken nog wel
het een en ander te 'sleutelen' hebben. Zelfs de
twee goals die Pax scoofde waren in feite weg-
gevertjes. Het eerste doeipunt ontstond na 20 min.
toen Bloemendaal bij een ongevaarlijke aanval de
bai in eigen doel kopte. Het tweede doelpunt van
Wullink liet keeper Nijenhuis door zijn handen
in het Vorden-doel springen.

Vorden bracht deze middag een zeer jong elftal
binnen de lijnen dat over het algemeen niet gek
kombineerde. Voor rust waren Weg en na rust
Vreeman echter nog zwakke schakels. Na 15 min.
kreeg v.d. Logt een goede 'kans doch doelman
Lenderink van Pax voorkwam onheil. Een knal van
Hendriksen verwerkte deze keeper vlak voor rust
op kundige wijze.

Na de hervatting schenen de bezoekers van plan
de score drastisch te gaan verhogen. Memelink
en Wuestenenk wensten echter de eenvoudige kan-
sen niet te benutten. De Pax-doelman kreeg niet
veel werk meer al moest hij Jansen nog eenmaal
het scoren beletten.
Uit een pass van Sloëtjes scoorde echter Jansen
toch nog 1-2. Scheidsrechter Berkelder was tole-
rant door natrappen van Hendriksen slechts te
bestraffen met een vrije trap voor Pax.



Ibers
SUPERMARKT

PRESENTEERT

Kwaliteit

Service

Lage prijzen

HAMBURGERS

OSSESTAART

RUNDERLAPPEN

3 stuks W O

500 gram 140

ï>ÜU gram J^%^^^

RUNDERROLLADE

heerlijk gekruid
^^Q

500 gram nu OOO

Magere malse RIBLAPPEN OOO
500 gram O57O

FIJNE VLEESWAREN:

HAM 150 gram 109

ZURE ZULT 150 gram 49

BOERENMETWORST 150 gram 89

Grote tube

MAGGI

AROMA

van 147 voor

737

Sprinklettes

choc. hagel

450 gram 98

elke 2e zak

69

Italiaanse

TOMATEN

PUREE

3 blikjes

49

Div. smaken

Dessert

INSTANT
PUDDING

4 pakjes

99

Grote zak

van Welzen

KOEKJES

deze week

79

VAN BOLLETJE

GELDERSE GEKOOKTE WORST
alleen aan stuk 200 graan 89

(built
HEERLIJKE HANDPEREN

IMPORT PERZIKEN

PERSSINAASAPPELEN

kilo 89

kilo 129

15 voor 149

PRIMA KLEIAARDAPPELEN 2y2 kg 98

MALSE SLA 2 kroppen 69

GESCHRAPTE WORTELTJES
500 gram 35

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

POTGROND

GROTE POT KNAKWORST
van 198 voor

Diverse smaken
GEURTS JAM per pot

80 stuks FILTERZAKJES no. 502
nu weer

GRATIS ONDERZETTERTJES
bij elke flakon DUBRO

COWBOY LIMONADE
zonder prik per fles

68
179
79
89

Ovaal blik
HARING IN TOM.SAUS voor

Ingedikt appelsap
DIXAP van 200 voor

LUYKS SLASAUS
grote fles van 150 voor

KWATTA KINDERREEPJES
10 stuks

49
89

169
139
98

VOOR SCHOOL

Schoolpakket
5 schriften + 2 kladbloks voor 149

Tbast ovaal of vierkant
3 PAKJ ES VOOR SLECHTS

voor

85

18 stuks

heerlijke

wafelkoeken

voor

79

Ardita

damesverband

per pak 81

elk 2e pak

49

4 in één

closetpapier

celwa 1000

van 106 voor

89

LITERBLIK

Doperwten fijn 119
ELK TWEEDE BLIK

Heerlijke

bruine of

witte ijscups

200 gram

89

Bolletje

paneermeel

nu per pak

slechts

39

Herschi

VRUCHTEN-

LIMONADE

2 flessen

89

Herschi

PUB

UP

2 flessen

79

GROTE DOOS

Lange vingers

2 pakken

SUNIL

van 236

voor

196

3/4 literpotten

APPELMOES

2 pot

voor

89

400 GRAM195



Hierbij zeggen wij u allen
heel hartelijk dank voor
de vele blijken van be-
langstelling bij ons
huwelijk ondervonden.
Harry en
Toos Wagcnvoort
Vorden, aug. 1970
Kruisdijk l

Hiermede ebtuigen wij
onze hartelijke dank voor
de blijken van deel-
neming ons betoond bij
het overlijden van onze
lieve moeder, behuwd,
groot en overgrootmoeder
Reintjcn Groot
Nuelend-Heu vel in k
Uit aller naam:
fam. W. Groot Nuelend
Vorden, aug. 1970
Mosselseweg 11

Jonge konijnen te koop
(Lotharingers)
Jülianalaan 9

Te koop: oliekachel, kleur
licht beige Hoenson
z.g.a.n. plus tank
Boers, de Hanekamp 13
Vorden

Te koop:
BOERENKOOL-,
KNOLRAAP-,
SLA- EN
ANDIJVIEPLAN-
TEN

Klein Geltink, Klem Gar-
mel Vorden

Mahonie kasten
Vl hang l/, leg

nog steeds voor de
oude prijs

slechts f 120,-

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Te koop: drie nieuw-
melkte koeien, ook ge-
negen te ruilen tegen
weidevee, en een melkkar
voor 4 bussen
Veéhandel Zents
Larenseweg 3, Vorden
Telefoon 1924

Te koop: goed onderh.
gasstel
D. Wagen voor t
Kruisdijk l

Te koop elektr. boiler
50 liter i.g.staat
te bevr. na 18.30 uur
H.K.v. Gelreweg 32
tel. 1375

Wij vragen iemand die
voor ons wekelijks
folders wil bezorgen.
VIVO-ZB Memelink
Dorpsstr. - Vorden

Gevraagd: oude koemest
Inlichtingen
bureau Contact

Vele mogelijkheden
voor minder geld

niet C+l
;clfbouivmcubclcn

van

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

In onze ijssalon
serveren wij diverse
ijsspecialiteiten !
Hele liter vers ijs met
verse slagroom en
vruchten ƒ 3,75
Halve liter ƒ 1,95
Ijssalon D. Boersma
Dorpsstraat 6, Vorden
Tel. 05752-1553

JAN RUESINK
<E en
{l GERRY BOSVELT
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hebben het genoegen u, mede namens
hun ouders, kennis te geven van hun
voornemen in het huwelijk te treden.

De voltrekking zal plaatsvinden op don-
derdag 20 augustus a.s. om 13.00
ten gemeentehuize te Steenderen.
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Kerkelijke inzegening in de Hervormde
kerk te Steenderen om 13.30 uur door
de weieerwaarde heer ds. J. Kronenburg.

Vorden, Almenseweg 12
Steenderen, Landlustweg 26
Augustus 1970

Receptie van 16.30 tot 17.30 uur
in 'Den Bremer' te Toldijk.

Toekomstig adres: Almenseweg 12,
Vorden.
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Zeiljack's, Anoraks, Poncho's

Fietscapes, Regenpakken

en -broeken

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

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Ass. kantoor

JANSSEN -VORDEN

Wij gaan

MET VAKANTIE
van 15 t.m. 29 augustus.

Noodzakelijke gevallen:
bellen 08302-7222 of 05750-6214

Voor de
schoolgaande jeugd:

DE LEE COOPER
PANTALON

met een
extra knieversterker!

Uw adres

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

GROTE KOLLEKTIE

schooltassen
B. Lammers
Bun». Gallcestniat 32 - Telefoon 1421

Voor de school iveer begint
eerst even naar:

FA HIETBRINK

voor een agenda, etui, vulpen,
ballpoint, atlas, inklappen,
tekenartikelen enz.

verrassend goed
en ....
verrassend voordelig!

BROMFIETSBEDRIJF

TRAGTER
Zutohenseweg

"CONCORDIA"
Hengelo (Gld)

A.s. ZONDAG 16 AUGUSTUS

m.m.v. het van radio en tv
bekende orkest Sang en Klang

met zang van Cecil

AANVANG 19.00 UUR

2 BARS GEOPEND

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD

T
Met vakmanschap verzorgen wij:

SCHILDERWERK

BEHANGWERK

MODERNE WANDBEKLEDING

DUBBELE BEGLAZING

PLENT-O-COLL EN SIGMULTO
MUURBESPUITING

SIERPLEISTER

PERIODESCHEMA'S

TECHNISCHE ADVIEZEN

KLERADVIEZEN

VORDEN

RUURLOSEWEG 35

TELEFOON 1523

Gevraagd:

JEUGDIGE

MEDEWERKERS

Firma

B.H. Groot Bramel
Houtzagerij
Ruurloseweg 12 „ Telefoon 1351

adidas
*-nmnioenen

VOOR TENNIS, VOLLEYBAL

VOETBAL EN GYMNASTIEK

Wapen- en sporthandel

.teedc doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Grote verkoop
Wij komen met een grote party prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2 x 3, 3 x 4,
3 x 5, 4 x 6 enz. enz.

maandag 17 augustus a.s.
10—1 uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden
2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Wind jacks (van klein tot da allergrootste maten en aller kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers (alle
kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (z. mouwen), tropenschoe-
nen tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en khaki),
dekens, Marine-truien, sokken, brandweer, en politiejassen (waterdicht),
rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken en -jassen,
kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, R.A.F.-
broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders) van ƒ 7,50
tot ƒ 15,—, melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

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

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

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

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoe-
nen, maten 32-40 voor ƒ 14,50. Hoge bruine jongensschoenen, maten
28-39, vanaf f 19,75. Hoge bruine schoenen, maten 38-50 ƒ 23,50.
Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

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

Fa W. Veenstra & Zn -
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

Adverteer in Contact

Voor onze boekhoudkundige afdeling
vragen ivij voor spoedige indiensttreding:

een accurate
medewerker

MULO-opleiding alsmede boekhoudkundige er-
varing strekken voor het vervullen van deze ver-
antwoordelijke funktie tot aanbeveling.

Wij bieden een goed gehonoreerde positie in een
jong en dynamisch bedrijf met vanzelfsprekend
uitstekende sociale voorwaarden.

Sollicitaties aan ons adres:

Pollaan 49 Telefoon 05750-6044

2 literflessen vruchtensinas 119

BLIK KIPPESOEP van 95 voor 79

500 gram JONGE KAAS 218

Elk 2e pak thee of theezakjes 25 cent goedkoper!

liter koffiemelk van 114 voor 99

Literspot APPELMOES 69

SPAR ONTBIJTKOEK van 90 voor 79

3 pak SPAR MARGARINE 119

100 gram ROOKVLEES 85

l grote doos LANGE VINGERS 189

Vrijdag en zaterdag: l kilo perziken 179

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BI J'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOQP,,

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

GROTE VERWARMINGSSHO W
op donderdag 20 augustus van 3-10 uur en op vrijdag 21 augustus van 3-10 uur in hotel
Bakker te Vorden.

Wij demonstreren u de allernieuwste modellen gashaarden uit de kollektie van 1970.

GEBR.BARENDSEN VORDEN

Tevens demonstreren wij u een

volledige centrale verwarmings-

zelf houwinstallatie!

Zutphenseweg 23 - Vorden - Telefoon (05752) - 1261



NOOIT GEEN TE KLEINE SCHOENEN MEER VOOR UW KINDEREN, p ff
WANT WIJ MFTFN MFT MFT DIFHBO MPPTAPPARAAT t + 1*WANT WIJ METEN MET HET PIEDRO MEETAPPARAAT T SCHOENENHU1S - DORPSSTRAAT - VORDEN

GYMNASTIEKVERENIGING

„Sparta"
Aanvang der lessen a.s. maandag 17 augustus '70.

Wij hebben nog dringen'd behoefte aan herenleden
zowel senioren als junioren (16 jaar en ouder).

Heren, denkt u eens aan uw konditieü

De lesuren zijn als volgt:

4-5
5-6
6-7
7-8

uur meisjes
uur meisjes
uur meisjes
uur meisjes

Vrijdag:
7- 9 jaar 4-5 uur meisjes 7- 9 jaar
9-11 jaar 5-6 uur meisjes 9-11 jaar

11-13 jaar 6-7 uur meisjes 11-13 jaar
14-16 jaar 7-8 uur meisjes 14-16 jaar

8-9 uur heren 16 jr en ouder
9-10 uur heren senioren

8-9 uur dames senioren
9-10 uur dames 16 jr en ouder

Deze groepen staan onder leiding van de heer Groot Wassink.

Dinsdag:
3.30-4.30 uur jongens van 7- 9 jaar
4.30-5.30 uur jongens van 9-11 j-aar
5.30-6.30 uur jongens van 12-15 jaar
Leiding: de heer J. de Gruyter

Donderdag :
Speciaal voor kleuters:
4-5 uur leeftijd ± 4 en 5 jaar
5-6 uur leeftijd ± 5 en 6 jaar

Leiding: mej. G. Hellewegen

Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Goede gymnastiek onder deskundige en gediplomeerde leiding, een
gezonde afleiding voor de lange winteravonden.

Makel.- en assur.kantoor
/. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop v. onr. goederen
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

Elektriciteits-
artikelen

nu uit
voorraad leverbaar

schakelaars
stopkontakten

stek'kers
in bouwdozen

centraal dozen
buizen enz.

uiterst scherpe prijzen
b.v.

TL-ARMATUUR
+ lamp + starter

voor slechts ƒ 15,95

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Verhuur
gelegenheidsklecfing POOT
heren, in zwart en grijs

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

Uitgebreide kollektie

zelf bouwbureau's
en

w a ndsekrcta i re s

Nergens zoveel keuze
dan bij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

EHBO afd. Vorden

Begin nieuwe kursus

maandag 7 sept. a.s.
Inlichtingen en opgave zo spoedig
mogelijk bij de secretaresse
mevr. te Slaa-v.d. Kooi,
Schoolstraat 11 - Telefoon 1297

Maximaal toe te laten kursisten ± 25!

Verdien tientallen
guldens met

C+l
zelfbouwmeubelen

van

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

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

Poeliersbedr.
Rossel
Nieuwstad 69
Vorden
tel. 1283

J ubileum-seriewedstrijden
s.v. Ratti
Zaterdag 15 augustus o.a.:

12.00 uur: DZC 3-Ratti l
13.30 uur: Ratti 2-CJV 6

Zondag 16 augustus o.a.:
13.45 uur: Viod l-Vorden 2
17.00 uur: Ratti l-Steenderen 2
17.30 uur: Keyenb.boys 1-

Baakse Boys l

GEVRAAGD:

FLINKE
TIMMERMAN
zelfstandig kunnende werken

Fa H. J. RUITERKAMP & ZN
Lindeseweg 22-24 - Vorden

VVV Vorden
A.s. donderdag 13 augustus 20.00
uur in de zaal van 't Wapen van
Vorden (F. P. Smit) laatste op-
treden in dit seizoen van de fol-
kloristische dansgroep

De Knupduukskes
ENTREE ƒ /,- KINDEREN f 0,50

Met spoed gevraagd:

MEUBELMAKER OF
FIJNE TIMMERMAN
EN LEERLINGEN

Bijenhofs
fijnhoutbewerking N.V.

Industrieweg 2 - Vorden
Telefoon 1216, na 6 uur 1617

OMGA 1100
Er zijn zeven uitvoeringen van de verbijsterende
elfhonderd. De auto is het antwoord op maximale
autowensen.
Heel veel ruimte, groot achterportier en
voorwielaandrijving.
Belt u ons voor een vrijblijvende proefrit.

Zutphenseweg 95 - Vorden
Telefoon 05752-1256

Zaterdag 15 augustus a.s.

Oriënterings-
avondwandeling
'Kranenburgs Belang'
Start en finish bij zaal Schoenaker, Kranenb.

Aanvang 20.00 uur

Door fraaie omgeving

Voor deelnemers na afloop gezellig dansen!

Het Bestuur

Voor de meisjes die ,naar de

HUISHOUDSCHOOL

gaan, hebben w^

verpreegstersschorten
scharen
centimeters
naalden
spelden enz.

Uw adres

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Seriewedstrijden s.v. Ratti
De seriewedstrijden die de s.v. Ratti heeft geor-
ganiseerd ter gelegenheid van haar 25-jarig be-
staan genieten een grote belangstelling.
Verenigingen uit de hele Achterhoek hebben be-
langstelling getoond voor deze wedstrijden, die
zowel voor de afd. zaterdag als zondag worden
gehouden op de zaterdagen 15, 22 en 29 aug.
en de zondagen 16, 23 en 30 aug. a.s.
Op de zaterdagen wordt deelgenomen door o.a.
Zelos 2 en 3 uit Zelhem, Almen 2 en 3, AZSV

Ter kennismaking gratis verrassing
op zaterdag 29 augustus a.s
bij Aral-Servicestation

H. J. Rozeboom
Zutphenseweg - Vorden

Kinderen
krijgen
een smakelijk
presentje

4, 5 en 6 uit Aalten, Harfsen 3 en 4, CJV 3, 5
en 6 uit Deventer, DZC l en 3 uit Doeiïnchem.
Men zal spelen volgens het afvalsysteem, de wed-
strijden duren 2 x 15 min. Wanneer na afloop
de stand gelijk is, worden strafschoppen genomen.
Indien een elf tal niet verschijnt gaat de tegen-
stander over naar de volgende ronde.
Voor de zondag:
2e klas: Viod, Vorden 2, Steenderen 2, Keyen-
borgse Boys l, Baakse Boys l , Lochem 3, Pax 2,
Erix l , Ratti 1.
Voor de 3e klas: Gaanderense Boys 2, Erix 2,
Viod 2, Groessen 2 en 3, Vorden 3 en 4, Vios 3,
Eibergsc Boys 5, SVGG 2, RKZVC 3, SVBV l
en Socii 3.
Voor de 4e klas: Zelhem 3 en 4, Vorden 5, Deo 5,
Pax 5, Lochem 6, Ruurlo 5, Keyenborgse Boys 3
en 4 Erix 3, Steenderen 3, Gaanderense Boys 3,
Baakse Boys 2, Socii 4, VSGG 3, SVBV 2, Ei-
bergse Boys 7, GSV 3 en Ratti 2 en 3.
Zie advertentie in Contact.

Oriënterings-avondwandeling
De buurtvereniging Kranenburgs Belang ontplooit
grote aktiviteiten, Op zaterdagavond 15 aug. a.s.
zal er een avondwandeling met puzzles en ver-
rassingen worden georganiseerd, vooral ten be-
hoeve van de toeristen en eigen leden.
De route zal weer door de mooiste plekjes van
ons achtkastelendorp gaan. Een goed trimming
dus voor ieder die de gezonde wandelsport een
warm hart toedraagt en tevens houdt van prachtig
natuurschoon.
De start zowel als de finish zijn bij café Schoen-
aker op de Kranenburg. Vanaf half acht kunt u
zich opgeven bij het bestlur. Men begint om 8
uur.
De prijsuitreiking zal na afloop plaatsvinden in
café Schoenaker waar men dan tevens een ge-
zellig dansje kan maken. Het geheel belooft een
leuke avond te worden waarbij het bestuur rekent
op een grote deelname.
Zie advertentie in Contact.

Bestemmingsplan Kranenburg
Gedurende de hele maand augustus Igit op het
gemeentehuis te Vorden het nieuwe bestemmings-
plan voor de buurtschap Kranenburg ter inzage.
In dit plan zijn 26 woningen geprojekteerd: 7 voor
bebouwing open klasse B en 19 voor open klasse C.
Duidelijk kan worden gekonstateerd, dat deze wo-
ningen vooral op de Banenkamp zijn gepland.
Een en ander ten behoeve van de beoordelende
instanties en de belanghebbenden, welke zich een
beeld willen vormen van hetgeen gaat gebeuren.
Voor de buurtschap Kranenburg zal, als een en
ander is gerealiseerd, een grote verbetering in-
houden, daar hierdoor de leefruimte van de be-
woners weer wordt verruimd.
Met de parallelweg die al enige jaren geleden
werd geprojekteerd, zal in 1971 een begin worden
gemaakt. Voor zover .nodig, zullen de woningen
die reeds nu in aanbouw zijn, aan een noodbe-
strating komen te liggen.
De woningen die momenteel in aanbouw zijn (on-
der meer de nieuwe Boerenleenbank) zijn gebouwd
volgens art. 19, waarbij goedkeuring is verleend
voor deze bouw, 'buiten het bestemmingsplan dat
nog niet is goedgekeurd.
Dus nogmaals voor belangstellenden ligt dit plan
op het sekretarie ter inzage.

Nü diepvriezen
voor de winterdag

SPECIALE PRIJS
DIEPVRIESKIST BBC

Inhoud 150 liter

Regelbare temperatuur

Met snelvriesschakeling

Invrieskapaciteit 17 kg in
24 uur

Voorzien van drie signaal-
lampjes

— Bovenblad van Reseopal
(werkblad)

Gestandaardiseerde maten

Prijs inklusief geplastificeer-
de mand

m-
BBC 220 liter kist 499,-

Nog méér diepvrieskisten en -kasten kunt u
dagelijks zien in onze showroom boven de
winkel. Daar staat óók de nieuwe diepvries-
automaat van BBC

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 15 46

Waterpolo-nieuws
Vorden verloor met 13-9 van de BcrkcL Loc hem

Zondagmorgen speelde een kombinatie van Vor-
den (heren) tegen een op volle kracht uitkomend
De Berkel. Het werd een levendige strijd met veel
doelpunten.

LARTIKELEN - KOERSELMAN


