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G. J. Bannink en H. A. Bogchelman
vrijwel zeker de nieuwe wethouders
De verkiezing van de beide wethouders van Vorden,
volgende week dinsdagavond, schijnt louter een for-
maliteit te zullen worden. Tijdens het schudden van
de kaarten kwamen de volgende troeven op tafel t.w.
G. J. Bannink (CDA) en H. A. Bogchelman (WD).
De CDA als grootste fraktie (5 raadsleden) stelde de
heer Bannink wederom kandidaat als wethouder. Hui-
dige wethouder J. W. M. Gerritsen (Vordens Belang)
ambieert geen wethoudersfunktie meer. Dit standpunt
heeft hij direkt na de laatste gemeenteraadsverkiezin-
gen reeds ingenomen. De kandidatuur van de heer
Bannink zal unaniem door alle frakties worden ge-
steund, zo 'bleek dezer dagen tijdens een informatief
gesprek.
Verschillende frakties hadden gaarne gezien dat de
heer J. Bosch (PvdA) zich ook kandidaat zou stellen
voor een wethouderszetel. De heer Bosch voelde hier

echter niets voor. De PvdA stelde nu de heer D. Krol
kandidaat. Aangezien edhter de VVD met de heer
H.' A. Bogchelman als kandidaat kwam, en deze naam
vooral in CDA-kringen goed valt, is het duidelijk dat
de heer Bogchelman met de steun van deze CDA
„gebakken" zit.
Vordens Belang heeft behalve de kandidatuur van de
heer Bannink nog geen definitief standpunt ingeno-
men. Gelet op het feit dat de fraktievoorzitter van de
PvdA, de heer J. Bosch, het politiek goed kan vinden
met de heer J. W. M. Gerritsen (beide heren hebben
elkaar tijdens de jl. gehouden raadsvergaderingen het
balletje nogal eens toegespeeld) valt te verwachten
dat Vordens Belang de kandidatuur van PvdA-man
Krol zal steunen. Veel 'haalt dit echter niet uit, want
met 8 zekere stemmen (van de 13) staat vast dat ook
de heer H. A. Bogchelman zal worden gekozen.

Wist u . . .
Dat u uw berichten voor Contact, editie Vorden, op
kunt geven bij onze korrespondenten, de heren Vel-
horst, Het Wiemelink, telefoon 1688 en Wolbert,
Ruurloseweg 66, telefoon 6681?
Vaak wordt er gezegd: „dat heeft niet in Contact ge-
staan", doch als wij niets horen, kunnen wij het uiter-
aard ook niet weten. Daarom verzoeken wij speciaal
sekretarissen van verenigingen, hoofden van scholen
en iedereen die berichten heeft, deze door te geven
aan bovenstaande adressen.
Nu er in Vorden nog steeds geen goede zaal- en to-
neelruimte is, dreigen de verenigingen totaal te ver-
dwijnen. Dat zou zeer jammer zijn; er is al zo weinig
te doen in Vorden, vergeleken bij omliggende plaat-
sen. Laat uw vereniging niet doodbloeden en geef re-
gelmatig een impuls in Contact; het kost u niets. Geef
het door aan onze korrespondenten, zij zullen zich
steeds voor iedereen inzetten en zich neutraal opstel-
len, dat is ook in uw belang.
Door een bepaalde groep mensen wordt een heleboel
afgekraakt: dit kan niet en dat mag niet; het dorps-
centrum mag niet hier, het mag niet daar. Aan praters
hebben we niets, die zijn er genoeg. Aan mensen met
daden hebben we meer behoefte. Laat de moed niet
zakken, sla de handen ineen: bouw het verenigings-
leven in Vorden op!
Wie eens wat schrijven wil in Contact of een aktie wil
voeren voor zijn vereniging, geven wij hiervoor ruim-
te in Contact. Voor Vorden, Delden, Wildenborch de
heer Velhorst; voor Linde, Kranenburg en Medler de
heer Wolbert (tijdelijk woonachtig in Hengelo (Gld.).
Alleen in uiterste gevallen kunt u terecht bij Drukkerij
Weevers BV., Nieuwstad 12, postbus 22, tel. 1404.

P.S. Welk hotel-, café- of restauranthouder heeft in-
teresse om een kegelbaan te verbinden aan zijn zaak?
Wij hebben een goed voorstel om gezamenlijk met een
groep Vordenaren een stichting te vormen. Bel ons.

Tweede konsulent samen-
levingsopbouw
in Oost-Gelderland
Oost-Gelderland heeft een tweede konsulent samen-
levingsopbouw gekregen. Het is de heer Daan Bod
(41), tot voor kort konsulent bij de Nederlandse Bond
van Sociaal Kultureél Vormingswerk in Utrecht. Zijn
werkgebied was de provincie Gelderland en Overijs-
sel. Vorige week trad hij in dienst bij de Stichting
Gelderland voor Maatschappelijk Werk, die hem
stationeerde bij de Stichting Streekbelangen Oost-
Gelderland in Doetinchem.
Samen met de heer J. Blok, die al vele jaren samen-
levingsopbouwkonsulent is voor Oost-Gelderland,
gaat de heer Bod de bevolking helpen bij het ontwik-

kelen van aktiviteiten in het kader van de samenle-
vingsopbouw.
Vooraf gaat de heer Bod zich oriënteren op de streek
die hem niet geheel vreemd is, omdat hij hier werk-
zaam was. De nieuwe opbouwkonsulent had al kon-
takten met 'besturen en funktionarissen van stichtingen
voor sociaal-kultureel werk in Oost-Gelderland dank-
zij zijn vorige funktie.
Hij hoopt zich in de naaste toekomst vooral te kun-
nen bezighouden met de begeleiding van aktiviteiten
op het gebied van de samenlevingsopbouw, zoals de-
ze naar voren zullen komen uit de vragen van de be-
volking.

Branden
Zondag moest de brandweer uitrukken voor een
brand op de stortplaats. Brandstichting wordt niet uit-
gesloten geacht. De brandweer werd geallarmeerd om-
dat de wind ongunstig wa^waardoor gevaar voor de
omgeving zou kunnen ontsraan.
Maandagavond rukte de brandweer uit voor een
'brand in een schuur t je achter de woning van de heer
Meyerman aan de Nieuwstad. Het schuurtje brandde
geheel uit; van de inventa^pkon niets worden gered.
De schade, die plm. tweemïizend gulden bedraagt,
wordt door een verzekering gedekt. De brandweer
wist door nathouden het overslaan van de brand naar
belendende percelen te voorkomen. De oorzaak van
de brand is niet bekend.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

SERIE KERKDIENSTEN

Op verzodk van een aantal gemeenteleden heeft ds.
Krajenbrink, Hervormd predikant te Vorden, zondag
jl. een begin gemaakt met een nieuwe serie kerkdien-
sten en wel over de Apostolische Geloofsbelijdenis
(ook wel genoemd de twaalf artikelen). Het is zijn
bedoeling de komende zondagen in de diensten in de
dorpskerk en ook in de kapel in de Wildenborch. in
volgorde één van de twaalf geloofsartikelen te be-
sproken, mee te zeggen, in de prediking. Wat en in
Wie zeggen we te geloven? Het is mogelijk de hele
dienst, de preek, getypt thuis bezorgd te krijgen.
Daarvoor dan graag een berichtje naar bovengenoem-
de predikant.

DE KINDERCANTORIJ

De kindercantorij, onder leiding van de cantor-orga-
nist van de'Hervormde kerk de heer Gijs van Schoon-
hoven, begint weer met de zangrepetities op a.s. za-

terdag 31 augustus. Plaats: zaal adhter de kosterswo-
ning. Kerkstraat 15. Kinderen vanaf 7-8 jaar zijn er
zeer welkom.

JEUGDKOOR

Op dinsdag 10 september komen 's avonds jongeren
bij elkaar ten huize van de heer Gijs van Schoonho-
ven (Zutphen seweg 2 boven) om samen nadere af-
spraken te maken over het in juni gestarte jeugdkoor.
Gehoopt wordt dat vele jongeren meezingen. Een
fl ink aantal heeft indertijd al gezegd: wij doen mee!
Zij allen worden genoemde avond verwacht bij de
cantor-organist.

Z I L V E R W I T E D E L S T A A L m
KOERSELMAN CASSETTES

Ontvluchte Italianen
slaan jachtopziener neer
Een uit de Zutphense jeugdgevangenis ontsnapte Ita-
liaan S., en zijn landgenoot M. - die in juli uit Veen-
huizen vluchtte - hebben de jaohtopziener A.J. alhier
bewusteloos geslagen, zodat hij met een hersenschud-
ding en andere verwondingen naar het ziekenhuis te
Doefinohem moest worden vervoerd.
De Italiaan M. is een half uur na de vechtpartij aan-
gehouden door de groep Loühem-Ruurlo der rijkspo-
litie. S. is nog steeds voortvluchtig.
De ontsnapping in Zutphen was nauwkeurig gepland.
Toen S. in sporttenue de muur ovenvipte, stond zijn
landgenoot al te wachten met een in Amersfoort ge-
stolen auto. De Italianen reden in de richting Ruurl'o
even voorbij de spoorwee|^rgang bij de Wiersse een
zijweg in; waarna ze in c^^Bbrimerhoek een bospaadje
inreden, vermoedelijk onWe gealarmeerde politie te
ontwijken.
Het tweetal had echter buiten jachtopziener Jaaltink
gerekend die hen tijden*Éfcn rondgang ontdekte. Hij
had meteen argwaan en fw|J voordat hij er op afging,
landbouwer C. uit Ruurlo die op enige afstand langs
fietste, toe de politie te waarschuwen. Toen Jaaltink
de Italianen om hun papieren vroeg werd hij door hen
besprongen en f l ink toegetakeld. De Italianen sloegen
hem bewusteloos en reden weg. De bestuurder -be-
merkte in zijn haast niet dat de weg een bocht naar
links maakte en reed in een sloot. Te voet is het twee-
tal verder gegaan. De politie, die inmiddels door de
landbouwer was gewaarschuwd, heeft M. enige tijd
later in Barchem gearresteerd.

Oriënteringswandeling
Aan de oriënteringswandeling die zondagmiddag door
de f eestkommissie van het Oranjefeest op het Medler
werd gehouden, namen liefst honderd wandelaars aan
deel. De wandeling, die gold als voorproefje op 'het
a.s. Medlerfeest op donderdag 29, vrijdag 30 en zater-
dag 31 augustus, liep door de mooie 'streken van de
gemeente Vorden. Door de fraaie omgeving van de
landgoederen het Medler, het Onstein en de Kranen-
burg had de heer H. Klein Brirtke een route van ruim
zeven kilometer uitgezet.
De start was bij café Eykelkamp. Er waren zeven
kontroleposten uitgezet waar de deelnemers allerlei
vragen moesten beantwoorden. Iedereen was vol lof
over de 'mooie wandeling. Voorzitter Van Bruggen
reikte na afloop de prijzen uit nadat hij dank had ge-
bracht aan de medewerkers en deelnemers.

Doorgereden na botsing
Een op Het Wiemelink geparkeerd staande auto is
aangereden door een - blauwe - wagen waarvan de
bestuurder is doorgereden. 'De geparkeerde auto was
eigendom van B. uit Vorden.

Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openstelling gemeentehuis: maandag- t.m. vrijdag-
ochtend van 8.00-12.30 uur en vrijdagmiddag van
13.30-17.00 uur.
Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: vrij-
dagochtend van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdag-
middag van 16.00-17.00 uur
Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen: vrijdag-
morgen van 10.00-12.00 uur.

Deze week één onderwerp in deze rubriek nl. de
gemeentelijke vuilnisstortplaats.

VUILSSTORTPLAATS
Vanaf l september a.s. zal ook een vergoeding
worden gevraagd voor partikulier storten van hoe-
veelheden onder l kubieke meter. Het daarvoor
geldende tarief wordt f l,—.
Het tarief voor storten 'boven l kubieke meter
blijft ƒ 2,50 voor iedere kubieke meter of gedeelte
daarvan, terwijl ook de kontrakttarieven gehand-
haafd blijven.
Storten wordt alleen toegestaan tijdens de ope-
ningsuren. Op klandestien Storten zal streng wor-
den toegezien door de rijkspolitie, zowel bij de
stortplaats als elders in de gemeente.
De openingstijden zijn:

's woensdags van 3 tot 5 uur n.m.
's vrijdags van 3 tot 5 uur n.m.
's zaterdags van 10 tot 12 uur v.m.

Bovenstaande maatregel is mede getroffen om de
toename van het partikulier storten van huisvuil
tegen te gaan. Het is de bedoeling dat personen
die langs de route van de vuilnisauto wonen, hun

huisvuil meegeven aan de huisvuilophaaldienst.
Dit dient te geschieden in de huisvuilzakken met
gemeentelijike opdruk, die overal in de gemeente in
winkels verkrijgbaar zijn.

Voor tuinvuil en grofvuil geldt voor de gemeente
Vorden de volgende regeling:
Tuinvuil dient bij voorkeur ook in de gemeentelij-
ke plastic zakken te worden verpakt. Voor langer
tuinvuil geldt, dat per week l bos per woning extra
mag worden aangeboden van hoogstens 30 cm
doorsnede en 100 cm lengte, stevig bijeengebon-
den.

Voor grof huisvuil geldt dat meubels e.d., die te
groot zijn voor verpakking in de gemeentelijke
zakken, in beperkte mate, afzonderlijk, gratis kun-
nen worden aangeboden. Grotere hoeveelheden bv.
bij verhuizingen, dienen afzonderlijk door eigen
zorg naar de stortplaats te worden vervoerd. Dat-
zelfde geldt voor alle bedrijfsafval, dat niet in de
gemeentelijke plastic zakken kan worden verpakt.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink. Therha: tweede artikel
van de Apostolische Geloofsbelijdenis.
10.00 uur ds. E. Grambergen, Gorssel, jeugddienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.30 uur ds. G. O. N. Veenhuizen van Zutphen, te-
vens kindernevendienst
19.00 uur ds. C. Gros van Aalten

R. K. KERK VORDEN
zaterdagavond 17.00 uur; zondagmorgen 10.00 uur
(crèche); door de week woensdag 19.30 uur

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur; door de week dinsdag en donderdag 8.00
uur en woensdag 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

v%n vrijdagavond 18.00 uur - zondagavond 23.00 uur
dokter Van Tongeren, telefoon (05752) 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten bij de dienst-
doende huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de week daarna van 19.00 tot 7.00 uur
dokter Harmsma, telefoon (05752) 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487
Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13.00-13.30 uur in het wijkgebouw

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00
uur; zaterdags tot 16.00 uur. Op zon- en feestdagen
's avonds en 's nachts kan men aan de apotheekdeur
bellen met spoed recepten

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag
en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuren leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer Geref.
Kerk Vorden, telefoon 05752-2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer Geref. Kerk Vor-
den, telefoon 05752-2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastanjestraat 15, iedere dag bereikbaar van
9-17 uur, telefoon 05753-2345.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
(05752) 1541; ook buiten kantooruren. Bij geen ge-
hoor kan het politieburo, telefoon (05752) 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon (05752) 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) telefoon (05752)
1332 gebeld worden

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon
(05752) 1346; b.g.g. (05750) 12931

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen/jongeren Jeugd t. 15 jr.
woensdag : 14—17.30 uur 14—17.30 uur
donderdag: 10—13.00 uur
vrijdag : 14—17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
dinsdag : 14—17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14—14.30 uur

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke cinsdagavond van 18.45 tol
19.45 uur in het Groene Kruisgebouw

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220

BURGERLIJKE/. *
STAND V8

GEBOREN: Marjolein, d.v. B. L. Kistemaker en G.
H. Klein Ikkink; Bert, z.v. J. D. J. Korenblek en J.
G. Decanije; Gerben Maria, z.v. B. H. A. Mullink en
G. T. T. Schutten; Jacöbus Hermanus, z.v. G. H.
Woltering en J. H. Woestenenk.
ONDERTROUWD: B. G. Kamphuis en O. J. M.
Wolbert; B. A. M. Horsting en J. M. Berentsen.
GEHUWD: G. F. Nijkamp en M. L. H. Overbeek;
A. J. H. van Liebergen en H. G. Brurnmelman; J.
G. M. Th. Groels en G. Albers; J. Stölk en H. Ver-
kerk.
OVERLEDEN: geen.



ROOSVICE

262

Grote rol

MILANC
FOURRE

diverse smaken, nu voor

79
vlees en vleeswaren

Gelderse schijven

Fricandellen
3 stuks

148
Hamburgers Iflft
3 stuks nö

148
218
328
398

1528

Magere Speklappen
500 gram

Schouderkarbonade
500 gram

Runderlappen
500 gram ,

Malse rïblappen
500 gram

Steeds voorradig:
LAMSBOUT - BLANK KALFSVLEES - RUNDER OF KALV0ÓNGEN
VOOR EN ACHTERBOUTEN, DIEPVRIES KLAAR!

Fijne vleeswaren
150 gram HAM 99
150 gram GEBRADEN GEHAKT 79
150 gram TONGENWORST 119

250 gram AMSTERDAMSE LEVERWORST 99
150 gram SNIJWORST 119

Voor de afwas

DUBRO
CITRON

flakon van 149 voor

99

0,5 liter

SALINO
SLASAUS

per fles

97
groente en f ruit

Export tomaten
nu per kilo

Hollandse bloemkool
per stuk

Pankl. Holl. snijbonen
500 gram nu

Panklare witte kool
500 gram voor

Harde uien
nu per kilo voor

Handappelen
(JAMES GRIEVE) per kilo

uil de «
diepvries!

Friki haantjes
1100 gram nu voor ...

Friki kuikenrollade
krimpen niet (puur vlees) 700 gram

Sateh Ajem
met pindasaus, 3 stokjes

98
98
98
48
65
89

389
598
179

1 BOS TROSCHRYSANTEN f 1.75
wwm»MmmH^^

Legner jonge jenever
liter 1025 - Elke 2e fles slechts

Beerenburger
'Vetter' fles voor

798

995

UIT ONZE
SLIJTERIJ

Offley sherry
tijdelijk nu

Stock vermouth
per fles nu

HMMHMHyyHymtfyyyma^^

725

475
PCD ROODMERK KOFFIE
500 gram

ENGELS DROP
grote zak vol

HOESTMIX
zak a 250 gram

NIBB-ITT VLINDERSNACKS
van 138 voor

PCD THEEZAKJES
doos a 24 stuks

BETUWE H.H. AARDBEIEN OF
ABRIKOZENJAM nu

JONKER FRIS APPELMOES
literblik

379
85
95

115
75

129
59

MOSELBLUMCHEN
11/2 liter nu voor

AROSA FRAMB.-BESSENWIJN
l iterf les

DIXAP
ingedikt appelsap, fles

HERO VRUCHTENLIMONADE
1 iterf les

DRUIVENSAP rood puur
literfles nu slechts

PRODENT TANDPASTA
2 grote tuben voor

MARTINI WASKNIJPERS
kaart a 50 stuks voor

498
189
279
75
109
289
159

Handig in de keuken
4 FLESSENDOPPEN op kaart

LUYCKS FRANSE MOSTERD
glas van 94 voor

MIMOSEPT DAMESVERBAND
pak a 24 stuks nu

FAMBRO SHAMPOO
(naturel) 0.5 liter

WITTE REUS ZEEPPOEDER
koffer nu

RADION ZEEPPOEDER
per zak nu

KOFFER BONTKRACHT voor de
bonte wa$f geen 910 of 795, maar

195
69
269
135
459
425
695



Op vrijdagmorgen 23 aug.
om 9.00 uur ben ik geboren
Mijn naam is

BERT
Mijn ouders zijn:

Jaap Korenblek
Janny Korenblek-

Decanlje
Vorden, Ruurloseweg 36

Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van ons
zoontje en broertje

Jacobus Hermanus
Wij noemen hem

JACCO
G. Woltering
J. Woltering.

Woestenenk
Irma

Vorden, 25 augustus 1974
Het Hoge 27

Met dank aan God geven
wij u kennis van de
geboorte van onze dochter

MARJOLEIN
Ben Kistemaker
Gerrie Kistemaker

Klein Ikkink
Vorden, 21 augustus 1974
Kapelweg 2

Voor de vele felicitaties,
bloemen en geschenken die
wy bij ons 50-jarig huwelijk
mochten ontvangen, zeggen
wij allen hartelijk dank

G. J. Pelgrum
R. Pelgrum-

Meulenbrugge
Vorden, augustus 1974
Lindese Enkweg l

Dokter Sten-inga
heeft vrijdag 30 aug.
geen praktijk

De dienst wordt uitsluitend
voor spoedgevallen waar-
genomen door dokter
E. J. VAN TONGEREN
Christinalaan 18, Vorden
Telefoon 1678

Te koop goed onderhouden
elektrische naaimachine
en damesfiets
Almenseweg 8 Vorden

Gevraagd eenvoudige slaap-
gelegenheid voor één
persoon met ontbijt van
l sept. tot 24 sept.
Telefoon 1414
van 18.00 uur-21.30 uur

Te koop Vespa Ciaou
bromfiets met helm en
verzekering
Raadhuisstraat 10
Telefoon 2183 na 6 uur

JONGENSKOOR
Kranenburg-Vorden

Vraagt een
dirigent

Inlichtingen:
B. A. A. BESSELINK
Kerkhoflaan 9, Vorden

Te koop dragende r.b.
vaars a.d. telling 8 sept.
A. J. Aalderink
Joostinkweg 2 Vorden
(achter café Lettink)

Te koop slaapkamer ameu-
blement, bestaande uit lits-
jumeaux, nachtkastjes,
kaptafel met bankje, 2
stoelen, spiralen en ma-
trassen; gazonmaaier
met grasvanger
De Steege 4 Vorden

Te koop eetaardappelen,
tevens bestellingen voor
winteropslag en l paar
voetbalschoenen maat 38
z.g.a.n. B. Wunderink
Ruurloseweg 85 Tel. 6735

Landgoed 't Zelle
Hengelo Gld

Gevraagd een
65-plusser
om gemiddeld l dag
per week de tuin te
onderhouden

Telefoon 05753-7200

Te koop MRY dragende
vaarzen bijna a.d. telling
Goede produktie
A. J. Vruggink, Deldense-
broekweg 3 Vorden
Telefoon 1698

VERTROKKEN
van Overweg 2 Vorden naar
Larikshof 4 Brummen
Fam. B. Koerselman
Tevens alle lidmaatschap,
pen opgezegd per 31 aug.

Te koop dragende Gr.Y.
B.B. zeugen en dekrijpe
beren. D. Lettink
Lieferinkweg l Vorden
Telefoon 05753-1526

Maandag 2 sept.
start verkoop

Staatsloterij
van 5-9 uur

Mw. STOFFELS
Zutphenseweg 4
Vorden - Telefoon 2367

Inplaats van kaarten

Baron en Barones van Dorth tot Medler-Barones
de Weichs de Wenne hebben de eer kennis te
geven van het voornemen van hun dochter

MECHTELD JACOBA

in het huwelijk te treden met Mr J. M. N. C.
Feilzer op zaterdag 7 sept. a.s. te Hengelo Gld

Hengelo Gld, Juli 1974
Huize Zelle

Het huwelijk zal worden ingezegend door
Dr J. Gottschalk m.s.f. en Ds H. J. Kater
om 14.00 uur in de kerk van St Antonius
van Padua te Kranenburg, Vorden

Gelegenheid tot gelukwensen van 15.30-17.00
uur op Huize Zelle, Hengelo Gld

Toekomstig adres: Lindengracht 45hs,
Amsterdam

DICK BOGCHELMAN
en
LIESBETH BAZEN

hebben het genoegen u namens wederzijdse
ouders kennis te geven dat zij in het huwelijk
treden op zaterdag 7 september 1974, des
namiddags 13 uur ten gemeentehuize van
Bathmen

Huwelijksinzegening te 14.30 uur in de Ne.
derlands Hervormde Kerk te Vorden, door
de weieerwaarde heer ds J. W.. Albers,
Ned. Hen'. Predikant te Zeddam

Gelegenheid tot gelukwensen van 17 uur tot
18.30 uur in hotel Boode te Bathmen

Vorden, Nieuwstad 5
Bathmen, Gosselseweg 7
Augustus 1974

Toekomstig adres: Bredenhorst 31, Deventer

RIJWIELFABRIEK B.V.
EMPO
VORDEN

Wij zoeken een
JONGE MEDEWERKER
in onze montage-afdeling

die opgeleid wenst te worden
tot

MONTEUR
en in onze

afdeling biezerij een
JONGEMAN

die opgeleid wenst te worden
tot

RIEZER
minimum leeftijd 17 jaar.

Sollicitaties zowel schriftelijk als
mondeling kunt u richten aan:

AFDELING PERSONEELSZAKEN
Enkweg 17 te Vorden

Onze
opheffingsverkoop
gaat door met

ENORME
KOOPJES!
Vrijdag en zaterdag gesloten om alles op
orde te stellen

MAANDAG 2 SEPTEMBER OM 8.00 UUR
ZIJN WIJ WEER GEOPEND

Looman - Vorden

O
UI
X

REKTIFIKATIE

Volleybalvereniging

„DASH" - Vorden
Wij kunnen weer

aktieve
mensen

gebruiken, speciaal voor onze heren-
teams (promotie en Ie klas) spelend

Kompetitie wordt gespeeld op resp. maan-
dag of donderdagavond

Training vrijdagsavonds te Hengelo
Gld van 21.30-23 uur
(douches aanwezig)

Aanm. te Vorden hij mw. G. Smit-Dijkman
tel. 1816, of mevr. J. Borgman-Ritsema,
tel. 2374
Te Hengelo Gld: G. W. Lubbers, tel. 1369

Dames
Een appeltje voor de dorst!

OOK U KUNT
WAT EXTRA's VERDIENEN !

Stuur deze bon nu naar:

MEVR. G. E. HESSING
Dunantstraat 54 - Vriezeveen (Ov.)

Naam

Adres:

Plaats

Weefcendaanbf'edffig

Kinderbadstofsokjes
per paar f 1,50

Zware kwaliteit

Baddoeken
2 stuks f 10,—

UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

SimcalOOOLS
944 cc-44 DIN pk-f 6.695.-

SimcalOOOGLS
1118cc-55DINpk-f7.195,-

Simca 1000 GLE als 1000 GLS
met 944 cc motor-f 6.995,-

Simca 1000 Special
1294cc-60DINpk-f7.595,-

Simca1000Rallye1
1294 cc-60 DIN pk-f 7.595,

Simca1000Rallye2
1294 cc-82 DIN pk-f 8.995,- 1118 cc - 60 DIN pk - f 8.595,- (twee-

deurs) - f 8.995,- (vierdeurs)

Simca1100GLS
1118cc-60DINpk-f9.595,-

Shnca 1100 Special
1294 cc - 75 DIN pk - f 9.995.- (twee-
deurs) -f 10.395.- (vierdeurs)

Simca 1100 ES als 1100 Special
met 1118 cc motor -f 9.595,-'(twee-
deurs) - f 9.995,- (vierdeurs)

Simca 1100 Tl
1294 cc-82 DIN pk- f 10.895,-
(tweedeurs)f 11.295,-(vierdeurs)

Simca1100Tourist
Laadruimte 1600 dm3 - max. laadver-
mogen 460 kg - leverbaar in drie typen
v.a.f9.195,-

Simca 1100 Commercial
laadruimte 1600 dm3 - max. laadvermo-
gen 500 kg-f 6.795,-

Simca 1100 Fou rgonnette Simca 1301 Special
laadruimte 2650 dm3- max. laadver- 1290 cc - 67 DIN pk -f 10.395,-
mogen500kg-f6.895,-

Simca 1501 Special
1475 cc-73 DIN pk-f 10.895,-

Simca 1301/1501 Tourist Special
laadruimte .1550 dm3 - max. laadver-
mogen 500 kg; 1301 S-f 10.695,-;
1501 S- f 11.295.-

Chry sier 160
1639 cc - 80 DIN pk- f 11.995,-

ChrysleMBO
1812 cc-100 DIN pk-f 12.995.-

Chrysler 2 Litres Matra Simca Bagheera
volautomatisch -1981 cc -110 DIN pk - 3 zitplaatsen voorin - 84 DIN pk •
f 14.495,- f 18.995.-

Alle prijzen zijn iricl. BTW, af importeur. Diverse modellen zijn leverbaar met automaat.

welke auto u ook wenst
Uw favoriet is er! Hij staat fonkelnieuw bij ons. Precies zoals

u hem wenst qua prijs, model, kleur, interieur, zitruimte,
kofferruimte, pk's, acceleratie, enz.

Bovendien zijn al onze Simca's en Chryslers zuinige, veilige,
degelijke auto's. Ook die zekerheid heeft u!

Heeft u nog speciale wensen wat betreft inruil, financiering,
extra accessoires? Met ons valt te praten. Onze service gaat
erg ver. We zullen het u al graag bewijzen tijdens uw proefrit.
Welkom!

Sjmca-Chrysler
biedt zoveel variatie!

Autobedrijf TRAGTER
Zutphenseweg 85 - VORDEN - Tel. 05752 -1256



ARK
Smidsstraat 2 - Telefoon 2308

Voor gezellig winkelen1.

Kassakoopje Frisia Verrassingszakjes i 0.79
VLEES Ie kwaliteit van uw

echte slager!

5 halen-4 betalen!
HAMBURGERS - GELDERSE SCHIJVEN
BIEFSTUK TARTAAR - FRIKANDELLEN

500 gr. Riblappen 5.28
Heel kilo

500 gr. Doorr. runderlappen 4.28
Heel kilo

998
798

500 gr. Hamlappen 4.98
Heel kilo

500 gr. Verse worst 3.50
Heel kilo

500 gr. Speklappen 2.45
Heel kilo

596
398

Woensdag 4 september

SPECIALE GEHAKTftAG!

500 gram 250 Heel kil° 398

Eerste kwaliteit VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

100 gram GEKOOKT SPEK 95 - 200 gram l OU

100 gram CE VEL A AT 95 - 200 gram 150

100 gram BOTERHAMW. 65 - 200 gram 109

100 gram GEK. HAM 120 - 200 gram 160

Dagelijks verse
groenten en fruit
James Grieve
per kilo

Kleiaardappelen
5 kg

Paprika's
2 stuks voor

Gesneden rode kool
500 gram

Gesneden andijvie
500 gram

Maandag en dinsdag:

Uien •
per kilo

•fe, l?-

98
138
68
49
49

68
Uit onze zuivelafdeling
Kakelverse eieren
10 stuks van 188 voor

Magere yoghurt
1 liter van 77 voor

Vanille vla
1 liter van 124 voor

Hopjes vla
]/2 liter van 79 voor

159
69

109
59

Elk 2e pak, fles, zak, doos, blik van onderstaande artikelen

deze week voor de HAL VE PRIJS!
Vivo speculaas

Volle koffiemelk

Vivo vruchtenwijn

Unox groentesoep

Bus toiletfris

Spinchrysanten

pak 400 gram 1e pak 129

2e PAK

'Candida' 1000 gram

1e fles 207 2e FLES

1e fles 248

2e FLES

extra gevuld,

1e blik 230 2e BLIK

(200 gram)

1e bus 198 2e BUS

BOS
nu ^l^rht^

64

103
124

115

99

198

Voordeelpak All

Pannekoekmeel

Heinz ketchup

Lux afwas

Andy

Ie pak 895

2e PAK

'Koopmans'

Ie pak 100 2e PAK

500 gram

1e fles 207 - 2e FLES

grote flakon

Ie fles 21 3 2e FLES

1e fles 198

2e FLFS

447

50

103

106

99

Aanbiedingen geldig t.m. 1 september
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36e jaargang nr. 26 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
RAADSVERGADERING
GEMEENTE VORDEN

RAAD VAN VORDEN NAM
AFSCHEID VAN ZEVEN
RAADSLEDEN

De raadsvergadering die dinsdagavond in Vorden
werd gehouden, stond op een paar andere punten na,
vrijwel geheel in ihet teken van het afscheid van zeven
raadsleden. Burgemeester M. Vunderink wees er in
zijn toespraak op dat 'het merendeel van de scheiden-
de raadsleden daadwerkelijk aan een groot aantal pro-
jekten enz. die in Vorden tot stand zijn gekomen, neb-
ben meegewerkt. Zo noemde hij o.m. het komplan
Vorden; bouw van een drietal kleuterscholen; uitbrei-
ding lagere scholen; aankoop Nutsgdbouw (later ver-
bouwd tot openbare bibliotheek); aankoop kasteel
Vorden (t.z.t. het nieuwe gemeentehuis); woningbouw
en aanleg van wegen; sport en rekreatie kortom te
veel 'om op te noemen.
Vervolgens nam burgemeester Vunderink afscheid
van ieder raadslid afzonderlijk. Ondanks het feit dat
hij slechts een paar maanden het ambt van burge-
meester bekleedt, bewees hij zich terdege in de werk-
zaamheden van de raadsleden te hebben verdiept,
want met korte toespraken tot elk van hen zette hij
duidelijk uiteen wat zij voor de gemeente Vorden heb-
ben betekend.

Het speet hem afscheid te moeten nemen van het eni-
ge vrouwelijke raadslid mevr. v.d. Hdde-v.d. Ploeg
die sinds september 1966 deel uitmaakt van de raad
(PvdA-fraktie). „Uw charmante persoonlijkheid zul-

len we missen, u wierp een geheel eigen licht op 'be-
stuurlijke zaken. Ook buiten de raad om toonde u
zich zeer aktief, denk maar aan de werkzaamheden
die u verricht voor het bejaardencentrum De Wehme
en de openbare bibliotheek", aldus burgemeester
Vunderink.
Vervolgens schetste de voorzitter de kwaliteiten van
de heer Z. Regelink die sedert september 1958 voor
de AR deel van de raad uitmaakte. „Sinds 1970 bent
u nestor van de raad. Met mijn installatie tot 'burge-
meester van Vorden, waarbij u namens de raad woor-
den van welkom sprak, typeerde u precies hoe u uw
taak als raadslid opvatte."
Tot de heer G. Koerselman (ruim 18 jaar raadslid
voor de PvdA) zei de heer Vunderink: „U kunt terug-
kijken op een vruchtbare periode. In al die jaren hebt
u zich ingezet voor de mens in deze maatschappij,
speciaa1! voor de minder draagkrachtigen sprong u
steeds in de bres", aldus de voorzitter.
„U bent altijd met een duidelijke mening naar voren
gekomen. Uw persoonlijke verantwoordelijkheid als
raadslid bent u zich altijd terdege bewust geweest",
aldus sprak de heer Vunderink tot de heer W. B. J.
Lichtenberg die sinds september 1966 de KVP in de
raad vertegenwoordigde.
In de persoon van de heer A. G. Mennink (die sinds
september 1970 voor de CHU zitting had in de raad)

troffen we iemand die warm pleitte voor de belangen
van de landbouw. Nu u niet meer deel uitmaakt van
de raad, hebt u gelukkig meer tijd vrij gekregen voor
de funktie van voorzitter van een standsorganisatie
(Geld. Mij van Landbouw red.) juist nu de landbouw
een moeilijke tijd doormaakt", aldus burgemeester
Vunderink.
„Ook de heer G. Bogcheknan (sinds september 1970
raadslid voor de CHU) gingen de problemen van de
landbouw zeer ter harte. Volgende week zal uw broer
zitting nemen in de raad van Vorden, wellicht voor u
vreugdevol, hoewel misschien toch een domper op de
vreugde aangezien uw broer lid is van een andere
partij."

De scheidende raadsleden kregen behalve een oor-
konde, een vaantje aangeboden, terwijl er tevens een
kunstvoorwerp vervaardigd in de potterie van de heer
Colenbrander, werd overhandigd. De heer D. A. Len-
selink, sinds een paar maanden raadslid in de plaats
van wijlen de heer M. H. Gotink, en nu ook gedwon-
gen afscheid te nemen, nam de oorkonde in ontvangst
voor de familie Gotink (postume onderscheiding voor
de heer Gotink die plm. 16 jaar zitting in de raad
heeft gehad). De scheidende raadsleden bedankten in
hun dankwoord o.a. kollega's, gemeentepersoneel en
anderen voor de prettige samenwerking.

Voetbal
Het eerste elftal van de voetbalvereniging Vorden
speelde zondagmiddag thuis een vriendschappelijke
wedstrijd tegen Socii l uit Widhmond. Beide teams
hadden enkele invallers, hetgeen aan het spel duidelijk
was te zien. Het werd een loom, nietszeggend partijtje
voetbal. Voor de rust was Vorden aanvallend iets ster-
ker. De Socii-keeper Maalderink stopte op voortref-
felijke wijze schoten van Holsbeke en Eggink. Ook
aan de andere kant speelde doelman Meyer een fout-
loze wedstrijd. De tweede helft gaf een gelijkopgaan-
de strijd te zien met de 'beide defensies als sterkste
deel van de ploegen.
Vorden 2 speelde zondag tegen Ruurlo 2 en won met
3—1.

Het veteranenelftal van de voetbalvereniging Vorden
speelde zaterdagmiddag in het kader van de jaarlijkse
uitwisseling een wedstrijd in Dortmund en wel tegen
Sus Nette. Deze op een gravelveld gespeelde ontmoe-
ting, had een spannend verloop. De eerste twintig mi-
nuten beheersten de geelzwarten het spe1! volkomen,
'hetgeen een O—l voorsprong tot gevolg had dankzij
een voortreffelijk doelpunt van Nijenhüis. De Vor-
dense achterhoede had hierna gedurende tien minuten
een black out. In deze periode scoorden de Duitsers
driemaal. Ruststand 3—1. De tweede helft mogen we
de wedstrijd van de gemiste kansen noemen, want zo-
wel de thuisklub als Vorden lieten een viertal goede
mogelijkheden ongebruikt. Een kwartier voor tijd be-
paalde Oplaat de eindstand op 3—2.

Dammen
Het jeugdteam van de Vordense damklub DCV heeft
zaterdag deelgenomen aan een nationaal toernooi dat
de damklub Huissen ter gelegenheid van het 40-jarig
bestaan organiseeerde. Er werd door veertien team
deelgenomen. Vorden had ingeschreven met twee
teams. Deze teams boekten de volgende resultaten:
Vorden A—Vinkeveen 8—2; Vorden A—Vorden B
7—3; Vorden A—Wolfheze 6—4; Vorden A—Wes-
terhaar 7—3; Vorden B—Wageningen 10—0; Vorden
B—Huissen B 5—5; Vorden B-^Huissen A 0—10.
Het eerste jeugdteam van Vorden legde uiteindelijk
beslag op de eerste plaats met 28 punten; 2. Huissen
27 punten; 3. Veendam 25 punten; 4. Wolfheze 23
punten; 5. Zwijndrecht 23 punto^

In verband met het behalen van het kampioenschap
van Nederland zal het adspir-intenteam van de Vor-
den sedamkliib DCV vrijdagmiddag 30 augustus in
het gemeentehuis door het gemeentebestuur van Vor
den worden gehuldigd. Het teai^kn de damklub dat
een paar maanden geleden deze^^l behaalde, bestaat
uit Henk Grotenhuis ten Harkel. Tjeerd Harmsma,
André Teerink, And ré Abbink. Toni Janssen. Gerrit
Wassink, Joost Reuver en Jan Masselink. Teamlei-
ders zijn de gebroeders Ab en Wim Wassink.
Tevens zal deze vrijdagmiddag de heer C. Dekker uit
Vorden gehuldigd worden die het kampioenschap van
Nederland Olvmrvc Match heeft behaald. Ook de
echtgenote van de heer Dekker zal in de hulde worden
betrokken.

Voor de onderlinge damkompetitie van de Vordense
damklub DCV werden de volgende wedstrijden ge-
speeld: W. Wassink—W. Heuvink l—1; Masselink—
Klein Brinke 2—0; Sloetjes—A. Wassink 1 — 1; Ab-
bink—Rossel O—2: Dimmendaal—Grotenhuis ten
Harkel 0—2; Wentink—Hulshof 2—0; Grefhorst—
Brinkerink 2—0; Jansen—Hevink 2—0; Baank—
Buunk ü—2; Bargeman—Aalderink 2—0; Teerink—
Jurriens 2—0; Zoerink—Berends 2—0: Oltvoort—
Stokkink O—2; Schipper—Steenbreker O—2; Graas-
kamp—Lammers O—2; Bargeman—Weenink 1—1;

De voetbalvereniging Vorden organiseert zondag voor
haar seniorenleden een sportdag op het gemeentelijk
sportpark wordt gehouden. De deelnemers zullen wor-
den onderverdeeld in twee leeftijdsgroepen nl. 17-30
jaar en 30 jaar en ouder. Op het programma staan de
volgende nummers: doelschieten, hoogspringen, ver-
springen; 100 en 200 meter hardlopen en baldribbe-
len. Tot slot staat er de l kilometer hardlopen op het
programma welke echter buiten de 'puntentelling is
gehouden. Zondagavond zullen op feestelijke wijze de
prijzen worden uitgereikt waartoe alle leden worden
uitgenodigd. (Zie de advertentie.)

Het eerste elftal van de voetbalvereniging Vorden af-
deling zaterdag speelde de laatste oef en wed strijd te-
gen de CJV-ers. Het werd een verdiende 2—3 neder-
laag. Vorden, dat nog niet op elkaar is ingespeeld
(vanwege zijn vele nieuwe spelers) nam na 15 minuten
de leiding toen Toebes inkopte 1—0. Deze stand 'bleef
tot aan de rust gehandhaafd.
Nadat de bezoekers in de tweede helft de gelijkmaker
hadden gescoord werd het ,2—l door een doelpunt
van Sloetjes. In de slotfase, Vorden speelde met 10
man, zette de CJV-ers de achterstand in een 2—3
voorsprong om.

Vorden 2 won met 2—1 van DZC 4. Zaterdagmiddag
wordt in de kantine een kontaktmiddag gehouden en
worden de elftallen voor de kompetitie bekend ge-
maakt.

Ruessink—Boudri 2—0; Heutink—Graaskamp O—2;
Lammers—Klein Brinke O—2; Reuver—Grotenhuis
ten Harkel 2—0; Gosselink—Boudri 2—0.

Zwemmen
Zaterdagmiddag 7 september organiseert de Vorden-
se zwemklub de open Vordense zwemkampioenschap-
pen. Dit kampioenschap kan tot stand komen dankzij
de welwillende medewerking van badmeester Weste-
rik. Het ligt in de bedoeling dat alle schoolgaande kin-
deren in de leeftijd vanaf 6 jaar kunnen meedoen.
Jongelui die geen Vordenaar zijn, maar wel lid van de
plaatselijke vereniging zijn uiteraard ook van harte
welkom. Tot en met 31 augustus kan men zich opge-
ven op school of op het zwembad. De lagere scholen
ter plaatse hebben eveneens hun medewerking toege-
zegd. De organisatoren verwachten een grote deelna-
me, omdat men gratis kan meedoen. (Zie advertentie.)

Waterpolo
De Vordense polovereniging organiseerde zaterdag en
zondag een polotweekamp met de Vest uit Naarden.
Zaterdagavond speelden de dames van Vorden een
zwakke partij tegen de Vest-dames. Het gevolg was
een 6—2 nederlaag. Met precies dezelfde cijfers ver-

loren de dames zondagmorgen opnieuw. De meisjes
van Vorden konden qua leeftijd niet tegen de meisjes
van de Vest op. Het resultaat was een 13—O neder-
laag op zaterdag en een 14—O nederlaag op zondag.
De jongens verloren zaterdag met 11—l en zondag-
morgen met 8—1. De heren l leden zaterdag een ge-
heel onnodige nederlaag tegen de heren van de Vest.
Na een l—O voorsprong door Mengerink liep de Vest
uit tot l—4 waarna Eggink tegenscoorde 2—4. Eind-
stand 2—6. Zondagmorgen kwam Vonden heel wat
beter voor de dag. Door Eggink, Gotink en Menge-
rink liep Vorden uit tot 3—O waarna de Vest tegen-
scoorde. Deze 3—l stand was tevens de eindstand.

Ter gelegenheid van de lichtweek werd in Voorst
zondagmiddag 'n groot touwtrekfestijn georganiseerd.
In de 720 kg klasse was Heure uit Borculo opper-
machtig en trok zich op fraaie wijze ongeslagen naar
de eindstreep met 15 punten^fcoordijk kon de race
nog enigszins bijhouden maalsel favoriete Bek veld
- dat zelfs Eilbergen en Warken voor moest laten gaan
- was deze middag niet op dreef.
In de 640 kg klasse waren de rollen omgedraaid. Hier
bleek Bekveld over een superieur team te beschikken
dat ongeslagen bleef. Zelfs Vorden moest tegen de
sterke Hengelose ploeg het touw laten schieten. Ei-
bergen A kon niet op tegen dit geweld en verspeelde
zodoende kostbare punten die zij zo broodnodig had-
den om de eerste plaats in het algemeen klassement te
behouden. De Bizons kwamen tot 9 punten gevolgd
door Bathmen, Heure en Okia waren gelijk in kracht
en Eibergen B sloot de rij.

Doe het zelf

Veiliger
met gas

Sinds handenarbeid een welhaast onbetaalbare zaak is
geworden, steken duizenden mannen (en vlak de
vrouwen niet uit) hun handen zelf uit de mouwen, als
het om huiselijke werkjes gaat.
De industrie komt ons daarbij tegemoet door vele
handige en werkbesparende gereed schappen te ont-
wikkelen. Het zelf schilderen bv. is een zeer normale
zaak geworden. De verfindustrie geeft ons handige en
sneldrogende lakken die door iedereen met sukses te
verwerken zijn. Het kan zijn dat oud geworden verf-
lagen het hout met een zo dikke laag bedekken, dat
geheel verwijderen noodzakelijk wordt. Vooral zgn.
buitenwerk moet af en toe „tot op het hout" worden
kaalgeschraapt. Verfafbijtmiddelen kunnen tegen ver-
steende verflagen soms weinig meer uitrichten en dan
grijpen we naar de verfbranders.
Hiervoor brengt Jetgaz een paar handige en veilige
branders uit, nl. de Chaludlic. die op het gemakkelijk
hanteerbare patroon van 200 cl is aan te sluiten.
Daarnaast is er de Cbalujet-electronic met elektro-
nische ontsteking, die kan worden voorzien van een
speciale opzetbare verfschraper. Voor wie elektro-
nische ontsteking onnodige luxe betekent, is er ove-
rigens ook een Chaluiet leverbaar die op de ouder-
wetse wijze met een lucifer kan worden ontstoken.
De Cha ln j e t s kunnen /owvl op tvii ?00 als op een

gramspatroon \ \onlen aangesloten.

Van Jetgaz is dan ook nog de Chalubrasbrander le-
verbaar. die op alle flessengas is aan te sluiten. Dit
is een brander met handgreep en slang geschikt voor
het afbranden van verf en uiteraard ook als warmte-
bron voor solderen. De Chalobraz kan niet alleen op
de flessen van Jetgaz worden aangesloten, maar ook

op bv. Esso, Benegas, BP-gas, enz. De importeur van
Jetgaz is Neerlandia N.V., Keizersgracht 370, Am-
sterdam, die u gaarne nadere informaties verstrekt.
Deze moderne gasbranders vervangen de ouderwetse
benzinebranders die, in handen van leken, lang niet
het toppunt van veiligheid waren.

Een paar tips

Verfafbranden moet altijd met beleid en voorzichtig-
heid gebeuren. Let er op bij werk buitenshuis, dat de
vlam niet door een spleet in het hout ontvlambare
materialen kan bereiken. Een emmer water bij de
hand houden is verstandig.
Bespeel met de vlam niet méér verf dan u meteen
daarom kunt afkrabben, daar de verf anders tot kei-
harde schilfers opkrult die lastiger zijn weg te halen.
Binnenshuis alleen grote vlakken als panelen en deu-
ren afbranden die niet aan brandbare zaken als be-
hang enz. grenzen. Binnenshuis altijd ventileren, daar
de verbrandende verf niet bepaald plezierig ruikt.

Solderen

De doe-het-zelver heeft de nuttige eigenschappen van
gas bij het solderen allang ontdekt. De Chalujet-elec-
tronic kan, zoals op de foto is te zien, worden voor-
zien van een koperen soldeerpunt die altijd de juiste
temperatuur heeft en daardoor sndl werken mogelijk
maakt. Bij de kleine Chalulic worden, in een handige
set, speciale hulpmiddelen voor het solderen geleverd
als soldeervet, rollen tinsddeer, enz.

JAKpress Zaandam

Maandagavonds in het Jeugdcentrum repetitie
Vordens Mannenkoor
Elke maandagavond badmintonclub in hé
Jeugdcentrum
Iedere dinsdagavond training volleybalvereniging
Dash in het gymnastieklokaal.
Ie woensdag van de maand klachtenavond NW.
ledere donderdagavond knip- en naailessen in het
Jeugdcentrum, verdere inlichtingen aldaar.
Elke donderdagavond Badmintonclub in het gym-
nastieklokaal.
ledere donderdagavond training volleybalvereniging
Dash in het Jeugdcentrum.
Donderdagavond zangrepetitie Vordens Dames-
koor in zaal 't Wapen van Vorden
Tedere donderdagavond knip- en naailessen in
het Jeugdcentrum, inlichtingen aldaar.
Donderdagavond zangrepetitie Chr. Gemengde
Zangvereniging 'Excelsior', jeugdcentrum
Elke vrijdagmorgen week markt op het marktplein.
Elke vrijdagavond dammen in het Jeugdcentrum.
Vrijdagavond gevorderden Nutsmelodicaclub.
Zaterdagmorgen beginnelingen blokfluit; gevorderden
blokfluit; beginnelingen melodica.
Elke zaterdagmorgen trimmen bij picknickplaats te
Wildenborch.
Elke zaterdagmorgen kindercantorij in het katechi-
satielokaal Kerkstraat 15.
Elke zaterdagmiddag padvinderij bij het troephuis;
verkenners en welpen.

29 aug. Oranjefeest Medlertol
30 aug. Oranjefeest Medlertol
31 aug. Oranjefeest Medlertol
2 sept. Knip- en naaikursus Ruurloseweg 12
4 sept. Bloemschikkursus Floralia, 'Jeugdcentr.
6 sept. Oranjefeest Wildenborch
7 sept. Oranjefeest Wildenborch

11 sept. Herv. Vrouwengroep dorp
11 sept. Bloemschikkursus Floralia. Jeugdcentr.
12 sept. Bejaardenkring reisje 13.45 uur
14 sept. Feestavond volleybalvereniging Dash in

in zaal Smit
M vnt. Binco-avond van de KPO
18 sept. Bloemschikkursus Floralia, 'Jeugdcentr.
18 sept. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in

zaal Smit
20 sept. Volksfeest Linde
21 sept. Volksfeest Linde
25 sept. Herv. Vrouwengroep dorp
26 sept. Bejaardenkring 13.45 uur
26 sept. Vergadering Vrouwengroep \Vfklenb.
26 sept. Bloemschikkursus Floralia, Bakker
27 sept. Floraliatentoonstelling, hotel Bikker
28 sept. Floraliatentoonstelling, hotel Bikker
29 sept. Floraliatentoonstelling. hotel BiMcer
17 sept. Lezing NCVB in zaal Eskes
lOokt. Bejaardenkring 13.45 uur
15 okt. Lezing NCVB zaal Eskes
16 okt. Ned. Bond v. Plattelandsvr. in zial Smit
16 okt. Herv. Vrouwengroep dorp
17 okt. Vergadering Vrouwengroep WiUenb.
24 okt. Bejaardenkring 13.45 uur
24 okt. Ringvergadering Vrouwengroepm in

het Jeugdcentrum
7 nov. Beiaardenkring 13.45 uur
9 nov. Prinsenbal karnavalsver. De Deirdrea-

iers in residentie /aal Schoenaker
13 nov. l . e / inu NCVB in /aal Smit

20 nov. Ned. Bond v. Plattelandsvr. in zaa Smit
21 nov. Be jaarden k rin^i 13.45 uur
21 nov. Veruaderim: Vrouv.vimroep W i U l u i b .
5 dec. Bejaarden k ring 13.45 uur (St. Nic«laas)

ISdec . Ned. Bond v. P l a t t e l a n d s v r . in /aalSmit
l 'Mee Bejaardeiïkring I V l^ u u r ( K r i s t )
P ' i l i v \ 1 i H I \ \ i - n ' M i vp Wildenfoordh ( K < % i ' i

De besturen van de vereniging worden verzochi bun
aktiviteiten aan ons door te geven dan kinnen deze
in de/e rubriek worden gevoegd.



gslagerskwaliteit,
' en toch niet duurLv«<;

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

BIEFSTUK
250 gram

RUNDERROLLADE
500 gram ,

500 gram RUNDERLAPPEN f 3,98
1 kilo

500 gram RIBLAPPEN f 5,48
1 kilo

KALFSROLLADE
500 gram ...f ,

GEVULDE BOOMSTAM
500 gram ,

ROLLETTE
500 gram

3 HAMBURGERS

3 BIEFBURGERS

3 ROOMSNITZELS

3 PAPRIKA SNITZELS

f3,98
f4,98
f 7,00
f 10,00
f 6,25
f4,25
f4,25

1r50
2,40
1,55
2,70

3 FRIKANDEL SCHIJVEN .............................. 2,70

3 AJUINBURGERS ....................................... 2f90

Voor de boterham:

100 gram GEBRADEN GEHAKT ..................... Or69
100 gram BOERENMETWORST ........................ Or85
100 gram PEKELVLEES ................................. 0,89
150 gram BOTERHAMWORST ...................... 0,89
250 gram KOOKWORST (stuk) ........................ 1,40

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
NIEUWSTAD 14 - VORDEN . TELEFOON 1321

oplevering
altijd

op tijd!i *
A|_ BOUWBEDRIJF
TB ATEN BRINKE 5:
ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL.08342-1041*

ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

TELEVISIE
Kleuren televisie
Schaub Lorenz kleuren ontvanger met 66 cm 110° beeldbuis
moderne sensomatic kanalenkiezer. In licht noten uitvoering
Prijs 2608,- Tijdelijk f 2248,—

Zwart wit televisie
moderne ontvanger met eenvoudige bediening 61 cm beeldbuis
vast-instelbare programma's. Prijs vanaf f 498,—

DRAAGBARE MUZIEK
Radio kassettespelers vanaf f 239,—
Erres radio kassette rekorders van 339,- nu f 299,—
Erres kassette rekorder kompleet met draagtas, mikrofoon
opnamesnoer en batterijen. Van 169,- nu f 139,—
GRUNDIG draagbare radio. Golfbereiken FM, MG en KG
Ingebouwde netvoeding van 186,- nu f 159,—
SCHAUB LORENZ draagbare radio. Golfbereiken FM en MG
Ingebouwde netvoeding van 140,- nu f 99,—

SPECIAAL
Remington scheerapparaat 2 scheerhoofden met ver-
wisselbare mesjes. Tondeusestand en sterke motor
Verpakt in luxe etui 89,50 Tijdelijk f 62,50

DIEPVRIESKIST Erres inhoud 190 liter, afmeting hoogte
85 cm vloermaat; breedte 83 cm, diepte 64 cm
Met één mand en dekselslot: Prijs 748,- nu f 510,—
DIEPVRIESKIST Erres inhoud 285 liter H 91, B 98 D 69
m. 2 manden, binnenverlichting en slot Prijs 997,. nu f 640,—
STOFZUIGER met zware motor, kompleet
met hulpstukken vanaf f 159,—
WEKKER Remington 24 uur weksysteem
Moderne vorm en kleuren van 59,50 nu f 53,50
STRIJKER Erres lichtgewicht
met open handgreep 39,95 nu f 27,50

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

WEGENS
VERHUIZING

zijn wij vanaf 30 aug.
tot 5 september

GESLOTEN
Let volgende week op
onze advertentie in
Contact!

Confectiebedrijf
LAMMERS
Raadhuisstraat - Vorden

Nog steeds
HONING te koop !
B. Wiltink
Schoolhuisw. 2 Wildenborch

Open Vordense
Zwemkampioen-
schappen
Zaterdagmiddag 7 sept.
in het zwembad
IN DE DENNEN
Aanvang 13.30 uur

Deelname gratis
mogelijk v.a. 6 jaar
voor jongelui wonend
in Vorden of lid zijnde
van de plaatselijke
zwemklub

Opgave mogeiyk t.m.
31 augustus op school
of op het zwembad

ZOJUIST ONTVANGEN !

gjedro
najaars-
bollektie
IN DIVERSE
WIJDTEMATEN

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4

's Maandags de gehele dag geopend

Vorden

Best brood
DAT BROOD

(WAT U HAALT BIJ SCHURINK !

A. G. Schmink
Burg. Galleestraat 40 - Vorden - Telefoon 1877

Leren bootees
HET GROTE MODEARTIKEL
VOOR NAJAAR 1974 !

Reeds nu in diverse modellen en
kleuren voorradig
(met veter of ritssluiting)

H. Smeets - Dorpsstraat 34 Vorden Tel. 1304

l ^ ^.

ZONDAGMIDDAG l SEPTEMBER

Sportdag
Voetbalver.
'Vorden'
VOOR SENIORLEDEN

Op het gemeentelijk sportpark
aanvang 14 uur, opgave v.a. 13 uur

17 JAAR TOT 30 JAAR

Doelschieten, Hoogspringen Ver-
springen, 100 meter hardlopen,
100 m baldribbelen, 200 m hardlopen

30 JAAR EN OUDER

Doelschieten, Hoogspringen, Ver-
springen, 100 m hardlopen,
80 m baldribbelen
SLOTNUMMER 1000 METER

FEESTELIJKE PRIJSUITREIKING

zondagavond in het klubgebouw
aanvang 20 uur

Tevens wordt het 45-jarig jubileum
intern gevierd Het bestuur

GEVESTIGD:

Bouw-, weg- en waterbouwkundig ingenieursburo

RITSMA EN BRASSER
architecten

Ontwerp, bouw en verbouw van
bouwkundige projekten
Adviseurs op het gebied van weg- en
waterbouwkundige projekten

ingeschreven k.v.k. zutphen onder nr 30149
Ing. J. R. Ritsma, Ruurlo
v.Tuyll v. Serooskerkenweg 9 - Tel. 05735-2096
M. P. Brasser, Neede
Kievitstraat 132 . Telefoon 05450-1822

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutpheiisoweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

De verkoop start weer 31 augustus

FRUIT is GEZOND!
JAMES GRIEVE

HEERLIJKE
HAND- EN MOESAPPEL

Zaterdagmorgen van 9-12 uur
in de schuur bij

Huize

MEDLER

Subsidie!
DUBBELE BEGLAZING

VOORZET-
RAMEN
Vraagt
vrijblijvend inlichtingen bij:

De speciale verf winkel op het Hoge te Vorden:

H. Weustenenk
Schilders en Behangersbedryf 't Hoge 33 tel. 1377

Voor

MEUBELS
klassiek of modern

Moet men zijn bij:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Te koop

zeer fraai schilderij
door A. M. GORTER

Doek 40-60 cm

Voorst Landschap, boerderij
ven, met grote kudde
schapen

Rechtstreeks uit partikulier bezit
PRIJS: n.o.t.k.

InL: 08338-2306

Kom
leer
dansen,
spelen-
derwijs!
't Is
gezellig,
maak
plezier
voor
twee!

Schrijf je In bij:

Dansschool VEELERS
(v.h. Reerink)
Tramstraat 37 - Lochem . Telefoon 05730-1836
dageiyks per telefoon of in:

Lochem: zondag 25 aug. Dansschool van 17-19 uur
vrijdag 30 aug. Dansschool van 18.30-20 uur

Borculo: dond. 29 aug. zaal Oldenhof v. 18.30-20 uur
Ruurlo: zaterdag 31 aug. zaal De Luifel v. 18.30-20 uur
Vorden: zaterd. 31 aug. zaal Lettink v. 20.15-21.30 uur

Ook speciale klubs voor verloofden en gehuwden



Subsidie Subsidie
Tot 31 december subsidie op:

* DUBBELE BEGLAZING
* VOORZETRAMEN

Een derde deel der kosten als
subsidie voor woningen gebouwd na
3945 en voorzien van centr. verw.

VRAAG OFFERTE OF
INLICHTINGEN BIJ:

Schildersbedrijf

J. M. Uiterweerd
Ruurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 05752-1523

MOETEN UW MEUBELEN

nieuw gestoffeerd
worden?

Vraag dan eens vrijblijvend
prijsopgaaf

DE PRIJS
VALT U BESLIST MEE !

Ruime keus in meubelstoffen

Eigen stoffeerdery

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZIHPHENSEWEG TEL.05752-1514

GEMEENTE VORDEN

Burgemeester en Wethouders van Vorden maken
bekend, dat ter gefneentesekretaiie van Vorden
afd. II, vanaf 30 augustus tot en met 12 sept.
3974 voor een ieder ter inzage zal liggen een aan-
vrage (met bijbehorende bescheiden) van de ge-
meente Vorden om wijziging van de bij besluit dd.
29-11-1965 door Gedeputeerde Staten van Gelder-
land verleende vergunning tot het ontgronden
van het perceel, kadastraal bekend sektie B 2088,
plaatselijk bekend STORTPLAATS; de gevraag,
de wijziging houdt in een verhoging van de toe-
gestane storthoogte van l meter in 6 meter boven
maaiveld.

Binnen 30 dagen na dagtekening van deze be-
kendmaking kan een ieder bij Gedeputeerde Sta-
ten van Gelderland (p.a. Provinciehuis te Arn-
hem) schriftelijk bezwaren tegen de inwilliging
van de aanvrage indienen

Vorden, 29 augustus 1974

Reklame
Vrijdag - Zaterdag

DESSERT LAUSANNE

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

de
besten
dragen

adidas
het merk met de 3 banden

Wapen- en Sporthandel

teeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

VW Vorden
BEZICHTIGING
PINETUM 'DE BELTEN'

vrijdag 30 augustus-6 september
's middags 4 uur

Opgave b|J het VVV (sigarenmag. Eyerkamp)

WEGENS VAKANTIE

gesloten
van l t.m. 7 september

Eskes
LEVENSMIDDELENBEDRLJF

Voor
Zeiljacks, Poncho's,
Fietscapes,
Regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water, en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Maitens
siee.if -locUreffendl

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1272

Uw vakmarrbloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijker ma n
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Dansschool
Th. A.
Houtman

Inschrijving voor danslessen
nu nog mogelijk!

-̂  JONGEREN KLUBS

^ VERLOOFDEN EN GEH.

Vierakker Ludgerusgebouw l sept. van 11-12 uur

Vorden Jeugdcentrum 31 aug. van 7-8.15 uur

Vorden zaal Schoenaker 31 aug. 8.30-9.30 uur

DANSEN IS PLEZIER VOOR TWEE !

Inschrijfgeld f 4,. per persoon

Brood
de gezonde oase in onze welvaarts-
woestjjn

Vers van uw warme bakker:

VAN

Zutphenseweg Vorden Tel. 1384

A.S. MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG

gesloten
SIGARENMAGAZIJN

Eyerkamp
Zutphenseweg 16 Vorden

GTW maanclkaarten voor zaterdag 4 uur afhalen

Algemene
Aansprakelijkheids-
verzekering
voor partikulieren

Gezinspremie bfl een
dekking van
f 250.000,-:
basisdekking f 25,-
uitgebreide
dekking f 30,-
Géén eigen rlslko

O.B.M. 'Vorden'
p.a. Ond. Waarborg Mij
'Aalten'
Hogestraat 57 - Aalten
Telefoon 05437-2788

Wie helpt mij aan een oude
damesfiets? Ik knap hem
zelf wel op. Elske Idema
Reeoordweg 8 Telef. 6814

JAPONNEN
STOFFEN
EN VOERING

nergens voordeliger
dan rechtstreeks van

CONFECTIEBEDRIJF

I.AMMERS
de grote maten-specialist !
Indien nodig wordt naar
maat gemaakt
Raadhuisstraat 18 - Vorden
Geopend dinsdag en donder,
dag van 2-6 uur en
vrijdagavond van 7-9 uur

Te koop
caravan Eifelland 80
met voortent
Te bevr.: buro Contact

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753 - 1295

Waar men kflkt
Steeds meer blflkt:

Tegen bederf

Uiterweerd's verf!

U kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

GARAGE Kl/ftZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Galléestr.

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klokkon,
stoelen, tafels, kabinetten
goud en zilver en groot-
moeders tijd artikelen

MAAS
Vordenseweg 2 -Hengelo G
Tel. 05753-1637

Zoekt u

nieuwe
vloerbedekking

voor uw woonkamer,
slaapkamer, keuken,
gang of trap ?

Wij kunnen u dit snel leveren!

* GROTE VOORRAAD

* MERKTAPIJT

* MET 5 JAAR SLIJTGARANTIE

VRAAGT

EENS PRIJSOPGAAF

Uw fapijtzaak.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

HENGELO (GLD)

Zondag 1 september
GRAGE

Voor of uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752.1879

UIT!
GOED VOOR U!

Café-Rsstaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler- Tel. 6634

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden I«k 2039

\
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Amrobankvestiging in Hengelo
officieel open

Met het overhandigen van een groot spaarvarken door
'burgemeester Jhr Mr L. P. Quarles van Ufford aan
de nieuwe bankbeheerder de heer Th. G. M. Gerrit-
sen van de Amrobank, werd de vestiging in Hengelo
een feit.
De officiële opening van de bankvestiging had zeer
veel belangstelling van genodigden waaronder het ge-
meentebestuur, vele gelfceenteraadsleden verder ook
de 'besturen van andere banken waren aanwezig in het
pand Spalstraat 11, voormalige bakkerij-winkel en
slijterij van de fam. Denmiing.
Namens het bestuur van de Amrobank N.V. heette de
heer Mr M. A. V. Slingenberg - direkteur van distrikt
Gelderland - de vele aanwezigen van harte welkom
om eerst de vraag te beantwoorden „waarom een
bank in Hengelo?" Hel.is - aldus spreker - steeds

Heren
schoenen

in moderne uitvoering

(2 kleuren) op vlotte leest
echt bovenleer

PRIJS SLECHTS

f 39,95
WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden
's Maandags de gehele dag geopend

meer de bedoeling dat de bank tot de mensen komt
en de tijd is voorbij dat de mensen naar de bank toe
gingen. Er was een bepaalde behoefte want wij 'hebben
in Hengelo klanten, aldus de heer Slingenberg, doch
wij hopen ook klanten te werven. De raad van be-
stuur van de Amrobank wilde ook een vestiging in
het marktgebied van Hengelo, hetwelk bij zeer velen
in het land al een zeer bekende naam heeft (men den-
ke maar aan Gerrit Wolsink, aldus speker). Waar nu
het 'bankgebouw staat was vroeger een bakkerij-slij-
terij van de fam. Demming, de bakkereij is weg en
voor de Amrobank was dit dé gelegenheid. De buur-
gemeenten 'hebben ook een vestiging, waarom Henge-
lo niet. Verder vulde hij aan, dat de bank onder su-
pervisie staat van de heer J. A. Goudriaan, direkteur
kantoor Doetinchem, terwijl als beheerder de heer Th.

(^£?>«— J g > w

XPROFIJT
AANBIEDING

KEUKENROLHOUDER
van 'Emsa' kunststof, kleur bruin
met decor, in geschenkverpakking
(met papierrol)
f 19,50 nu f 9^95

BAD- OF KEUKENKRUK
'Emsa' kunststof met anti-sliprand
kleur oranje-bruin, voor de enorm
lage prijs van 26,50 voor ... f 9.95

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

J. M. Gerritsen, terzijde gestaan door mej. L. Jansen
en de heer H. Wesselink, de klanten gaarne zullen
ontvangen. Hij bracht dank aan alle medewerkers, zo-
als de hoofdaannemer de fa Cuppers, architekt Geels
en ook alle onderaannemers, verder ook de medewer-
kers van de Amrobank. Het is een mooie dag, het
wordt een feestelijke dag. aldus spreker, die vond dat
dit feestelijk gebeuren een extra tintje mocht hebben
in de vorm van een kado voor de gemeenschap van
Hengelo. Hij overhandigde burgemeester Quarles van
Ufford het spaarvarken met een inhoud welke in de
vier cijfers loopt.

De burgemeester dankte het ibestuur van de Amro-
bank voor de gulle gif t - nadat 'hij ook voor de uitno-
diging dank had gezegd. Op de plaats waar nu het
bankgebouw staat, werd in 1806 een bakkerij gesticht
door de fam. Demming, het werd toen „Het Bleijken-
huusje" genoemd. Maar tot de zaken terugkerend be-
antwoordde spreker de vraag: „weer een bank in Hen-
gelo?" De konklusie is, aldus de burgemeester, dat er
in deze gemeente bedrijvigheid genoeg heerst, dat er
behoefte is aan een bank. Het is hier in de mooiste en
drukste straat van Hengelo en de bankiers weten wat
zij doen. Hij zegde dank voor het gulle kado, dat een

Speciale aanbieding !

LEREN HEREN

instapschoen
nu slechts

f 29,-
*

Ongelooflijk, maar waar!
K

Schoenenhuis
Jansen
H. Smeets - Dorpsstraat - Vorden - Tel. 1304

bestemming zal krijgen voor de gehele gemeenschap,
want op het zwembad is dringend behoefte aan start-
blokken; met de start van de Amrobank kan ook de
zwemvereniging nu starten. Tenslotte wenste hij de
bank veel sukses toe, de heer Gerritsen een goed wo-
nen in Hengelo, de aanwezigen voor hun komst naar
deze officiële opening.
Vervolgens kon men het bankgebouw bezichtigen,
waarvan veel gebruik werd gemaakt. Zaterdag hield
de Amrobank een „open hof" voor de inwoners van
Hengelo.

Streekconcours geslaagd
STEENDEREN — Een zonovergoten „Hoge Wesse-
link". goede entourage, en perfekte organisatie dit
waren de ingrediënten die het Streekconcours, dat jl.
zaterdag door de plaatselijke rijverenining Zevenstcen
werd verzorgd, ten volle deden slagen,
fn de morgenuren werd reeds een aanvang gemaakt
mei het afnemen van de dressuurproeven, waar naast
de ringmeesters als jury optraden mevr. Garvelink-
Valkeman, de heren W. Hagelstein, F. Harmsen en A.
v.d. Veen.
Het 'hoogtepnt vormde 's middags tussen de spring-
nummers, de parade van alle deelnemende verenigin-
gen die werd voorgereden door de heer E. J. Vlee-
mingh en werd geïnspekteerd door burgemeester S.
Buddingh', de voorzitter van de Kon. Ned. Federatie
de heer J. Hammink uit Loenen en door de voorzitter
van de organiserende vereniging de heer D. J. Rem-
mink die na afloop met een passend woord de prijzen
uitreikte na eerst een staf van 'medewerkers te nebben
dank gezegd en in het bijzonder de jury, ringmeesters
EHBO en de vele schenkers van prijzen.

Bestemming bankgebouw
STEENDEREN — In de afgelopen week zijn de be-
sprekingen afgerond inzake de koop van het voorma-
lige bankgebouw van de Boerenleenbank aan de
Dorpsstraat, welke in handen zal overgaan van de
heer R. F. Willemsen. thans eigenaar van drogisterij
De Vijzel. In oktober hoopt hij het gedeelte waarin
zich de kantoorgebouwen bevonden, te betrekken ter-
wijl na de bouw van de woning voor de heer H. J.
Lebbink de algehele verhuizing kan plaatsvinden.

Mevrouw Schadd, Rietgerweg 6 - Telefoon 2200
Vraagt hulp voor een halve dag per week
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CONFECTIE-AFD.

TELEFOON 1348

DISCOUNT CENTRUM KLEMA*CON - RUURLO

| Straat Verbouwinf Verkoop [ SPOORSTRAAT 46

MEUBEL-AFD.

TELEFOON 1361

Wegens verbouwing van de Spoorstraat (nieuwe bestrating enz.) waardoor u ons moeilijk kunt bereiken, hebben wij besloten om voor de EXTRA

moeite die u moet nemen om ons bedrijf te bereiken, aan u een Iw/O t^ l ll/\ IV^^K l IIMv3l te verlenen !

Dit geldt ook voor de nieuwe kollektie. Bovendien versieren wij deze verkoop met enige

Speciale aanbiedingen
CONFECTIE:

KOSTUUMS trevira/wol enz v.a. 89,— 115,—

KOLBERTS ook sportkolberts v.a. 59,—

PANTALONS diverse kwaliteiten v.a. 29,—

135,—

69,—

35,—

REQENJASSEN in terlenka/katoen v.a. 59,— 69,—

DAMES WINTERMANTELS v.a. 79,— 89,—

DAMES REGENMANTELS v.a. 49,— 59,—

OVERHEMDEN terlenka/katoen reeds v.a. 5,—

KINDERJACKS in alle maten, reeds v.a. 15,—

Uitgezonderd deze aanbiedingen op alle artikelen 10 procent korting

MODESTOFFEN:
De herfst/winterkollektie is binnen!

Voornaamste kwaliteiten: soepel vallende stoffen zoals

crèpes en mousselines. uni en bedrukte corduroy; tweeds
visgraten; imitatie nappa

PRACHT KOLLEKTIE

Profiteer van de extra korting!

WONINGINRICHTING
STRAATAANBIEDING 1:

3-2-1 bankstel + 3 delig Wengé
gekleurd wandmeubel
Voor de straatarme prijs van f OOO -

STRAATAANBIEDING 2:

Met deze aanbieding zitten wij precies in het straatje van

uw tiener !

Een tienerburo (3 kleuren) . . f 99,-

STRAATAANBIEDING 3:

Als u moe van alle indrukken van de Spoorstraat thuis-

komt, even heerlijk relaxen in een

Geweldige schommelstoel, prijs f 119,-

STRAATAANBIEDING 4:

Voor het 'bestraten' van uw slaapkamer hebben wij

Nylontapijt 2 kleuren, (400 br.) nu f 69,-

DE REST MOET U ZIEN !


