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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Corry en de Rekels
De dans en showgroep Corry en de Rekels komen
weer naar Hengelo. Nadat er reeds vele volle zalen
zijn geweest, bleven de verzoeken bij Concordia
binnenkomen.

Daarom heeft de heer H. Boerman besloten om weer
één avond te organiseren. Op donderdag 30 septem-
ber kunnen dus de vele belangstellenden van de vo-
rige keren aan hun trekken komen. Maar zorg dan
wel tijdig voor plaatskaarten!

Nieuws van
de kerken

VREDESWEEK 1 9 7 1 : l!)—2(5 SEPTEMBER

Elk jaar belegt de Inter Kerkelijk Vredesberaad ( h e t
IKV) een zogenaamde Vredesweek om zo in kerkdien-
sten, diskussie-avonden, tentoonstellingen enz. ons allen
weer eens te bepalen bij de klemmende vragen van oor-
log en vrede, bewapeningswedloop, onderdrukking door
militair en ekonomisch geweld, de verhouding van de
rijke landen in het noorden en de arme landen in het
zuiden van de wereld. Het thema voor de Vredesweek
l!)71 luidt: ,,Vrede! Met alle geweld?"
De plaatselijke Raad van Kerken te Vorden-Kranenburg
heeft de drie in deze raad samenwerkende kerken (de
RK Kerk, de Gereformeerde Kerk en de Hervormde
Kerk) gevraagd op zondag 19 september in de prediking
en voorbede aan dit thema aandacht te willen geven.

KATECHISATIES HERVORMDE KERK

l >e aanmeldingsavond om deel te nemen aan de kate-
chisaties die door de plaatselijke Hervormde predikan-
ten gegeven zullen worden, is gesteld op dinsdagavond
21 september. Voor de juiste uren zie de advertentie in
dit blad. Op genoemde avond zullen de uren met elkaar
in overleg worden vastgesteld.

WAT EEN GELUK

,,Wat een geluk" zal het thema zijn in de Interkerkelijke
Jeugddienst die zondagavond om 19.00 uur in de Ned.
Hervormde kerk zal worden gehouden. Ds. Jeroense uit
Silvolde zal in deze dienst voorgaan. Verder wordt me-
dewerking- verleent door de Christian Sounds uit Bath-
rnen.

Iedere vrfldag weekmarkt

ledere dinsdagavond bridgen bij hotel
Bakker te Vorden

Elke zaterdagmorgen trimmen bij piek-
nick-plaats Wildenborchseweg

17 sept. Bloemententoonstelling Nutsfloralia in
het Nutsgebouw

18 sept. Bloemententoonstelling Nutsfloralia in
het Nutsgebouw

18 sept. Avondwandeling Linde

19 sept. Interkerkelijke Jeugddienst Herv. kerk
20 sept. Ledenvergadering vogelver. Ons Genoe-

gen in „'t Wapen van Vorden"
21 sopt. NCVB ledenvergadering
22 sept. NVEV vertrek vanaf café Brug;
23 sept. Hervormde Vrouwengroep Wildenborch
24 sept. Volksfeest Linde

25 sept. Volksfeest Linde
28 sept. Alg. ledenvergadering Nut Vorden
29 sept. Filmavond ANWB in de zaal van

,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit)
l < > k t . Feestavond Bond voor Staatspensione-

ring in het Nutsgebouw
Dia-avond kanariever. De Vogelvriend in
café Bloemendaal

5 okt.

11 okt. NVEV in hotel Averenck

14 okt. KPO-demonstratie-avond
19 okt. NCVB
22 okt. NVEV vertrek vanaf café Bruggink
28 okt. Bejaardenavond van de KPO
6 nov. Tentoonstelling kanariever. De Vogel-

vriend
7 nov. Tentoonstelling kanariever. De Vogel-

vriend

10 nov. NVEV vertrek vanaf café Bruggink
23 nov. NCVB
29 nov. NVEV St. Nicoliaasavond zaal Lange lei'

20 dec. NVEV Kerstavond in zaal Concordia
21 dec. NCVB Kerstfeest
8 jan. Feestavond voetbalvereniging Vorden in

café-rest. „'t Wapen van Vorden"

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

Jeugdcentrum bescheiden
in gebruik genomen
'Niet op bepaalde zuil gebouwd'

Voor slechts een beperkt aantal genodigden is don-
derdagavond het Jeugdcentrum te Vorden in gebruik
genomen. De voorz. der Stichting de heer J. F. Geer-
ken deelde in zijn openingswoord mede, dat het be-
stuur de opening met opzet bescheiden heeft willen
houden.

Over de ontwikkeling en de totstandkoming van het
gebouw behoef ik u niets meer te vertellen; hierover
hebt u de afgelopen dagen al uitvoerig in de pers
kunnen lezen, aldus de heer Geerken. Hij bracht dank
aan het gemeentebestuur voor de subsidie van 10
miille, alsmede de CRM waarvan ook 10 mille sub-
sidie werd ontvangen. De kerkbesturen in Vorden
die eveneens een duit in het zakje hebben gedaan,
werden ook dank gebracht.

Architekt Bakker heeft de plannen voor de verbou-
wing van de oude Empofabriek tot dit jeugdcentrum
ontworpen. Aannemer was de heer Groot Roessink,
schilderwerk de fa Greuters, centrale verwarming de
Gems: terwijl de loodgieterswerkzaamheden werden
verricht door de fa Lebbink uit Wiohmond en Kaak
uit Groenlo. Al deze firma's werden door de heer
Geerken dank gebracht.

De heer Geerken merkte op, dat reeds een aantal
verenigingen ter plaatse kenbaar hebben gemaakt
van het centrum gebruik te willen maken. Met het
nutsbestuur zijn diverse besprekingen gevoerd die in
een prettige sfeer zijn verionen, maar die toch geen
positieve uitwerking hebber^^had. Met het uitspre-
ken van de hoop dat het gebouw een goede plaats
in de samenleving zal krijgen, verklaarde de heer

Geerken het gebouw voor geopend, na nog te heb-
ben medegedeeld dat de heer Wentink is aangesteld
als koncierge.
Namens het nutsdepartement bood voorz. Harmsma
zijn gelukwensen aan, die zei het volste vertrouwen
te hebben dat het Jeugdcentrum aan zijn doel zal be-
antwoorden. Hij bood een geschenk aan.

Pater Sutoritis voerde het woord in zijn funktie als
voorz. van de Raad van Kerken in Vorden. Hij was
blij verrast over de samenwerking in Vorden tussen
de kerken onderling en over het feit, dat het centrum
niet op een bepaalde 'zuH' is gebouwd. In het kader
van de Vredesweek bood hij het Stichtingsbestuur
een schilderij aan, voorstellende een rode roos op
prikkeldraad. Hij sprak de hoop uit dat zeer veel jon-
geren uit Vorden en omgeving van het gebouw zul-
len profiteren.

Wethouder van den Wall Bake verontschuldigde burg.
van Arkel. 'Wij hebben niet geweten dat deze ope-
nmg met het houden van toespraken gepaard zou
gaan. Aldus de heer van den Wall Bake, die gewag
maakte van de zakelijke besprekingen die momen-
teel gaande zijn tussen het gemeentebestuur ener-
zijds en het Stichtingsbestuur anderzijds. De bespre-
kingen gaan nog niet over rozen, maar toch hoop
ik dat de problemen tot een oplossing zullen komen,
aldus de wethouder.

De heer Geerken bracht^^e sprekers dank voor de
vriendelijke woorden, w^^a het gezelschap, waar-
onder vrijwel alle raadsleden het gebouw bezichtig-
den.

OranjefeSst
Wildenborch
geslaagd
De bewoners van de buurtschap Wildenborch heb-
ben vrijdag en zaterdag weer eens echt 'intiem' hun
jaarlijkse oranjefeest gevierd.
Het feest werd vrijdagavond begonnen met de op-
voering van het blijspel 'Dokter Lexo' in de kapel,
door de toneelvereniging TAO uit de buurtschap.
De voorz. der feestkommissie de heer Mackaaij sprak
een openingswoord waarbij hij alle buurtbewoners
een prettig feest toewenste.
Zaterdagmiddag trokken de leerlingen van de Prin-
ses Julianaschool onder de vrolijke noten van de
muziekver. Sursum Corda naar het feestterrein op het
landgoed van de fam. Staring, vergezeld van prach-
tige versierde karretjes en fietsen.
De mooiste stukken waren wel 'Een kindervisite anno
1913', 'Hoezé voor het Oranje-Komité' en 'Per rakket
naar de Maan'.

De kinderspelen vonden plaats onder leiding van het
onderwijzend personeel. De kinderen en hun ouders
hadden weer veel werk gemaakt van de versierde wa-
gens en fietsen. Het was daarom uiterst moeilijk voor
de jury, bestaande uit de dames Staring, Groot Nue-
lend en Bargeman om de prijzen te verdelen.
Winnaar bij de wagens werd Eric Pardijs en bij de
fietsen was het Bart Langwerden.
Van de gelegenheid tot het deelnemen aan de ver-
schillende volksspelen werd druk gebruik gemaakt.
Bij het vogelschieten werd Joh. Wentink door Ir Sta-
ring gehuldigd als koning.
Het feest werd zaterdagavond besloten met de her-
opvoering van het blijspel, waarbij de heer van Am-
stel een openingswoord sprak en onder luid applaus
aan de winnende ploeg Groot Nuelend de wissel-
beker werd uitgereikt.
Rest nog te vermelden dat bij het blijspel de rollen
zeer goed werden bezet!
Het oranjeko'mité zowel de buurtbewoners kunnen
op een zeer geslaagd feest terugzien.

Kollekte
SA KOR-KOLLEKTE

40.000 Nederlandse kinderen én hun ouders hebben extra
hulp nodig. En die krijgen ze ook - van de kinderbe-
scherming. Extra hulp kost extra geld. Gewone hulp
betaalt de overheid. Extra hulp mag u zélf geven.
Door een gift aan de SAKOR. SAKOR beteken:t (alle)
Samenwerkende Kinderbescherming Organisaties. Stort
uw bijdrage op giro 404040 van SAKOR Den Bosch. Of
stop deze week een flink bedrag in de kollektebus. Want
er is véél geld nodig. De kollekte te Vorden wordt ge-
houden van 13 t.m. 18 september.

KOLLEKTE NATIONALHtóEKLASSERING
Het nationaal bureau vol^reklassering voert van 20 .
tot en met 26 september 1971 zijn jaarlijkse aktie. Dan
zal in die periode een huis-aan-huis- of straatkollekte
worden gehouden. Hoewel de overheid het reclasserings-
werk voor een groot deel subsidieert, blijft het noodza-
kelijk om deze kollekte te houden voor de financiering
van bijzondere projekten en vooral ook voor verbetering
van het denkklimaat ten opzichte van mensen wier
straf voorbij is en weer moeten worden opgenomen in
onze maatschappij, zodat zij weer geholpen worden aan
werk.
Wat doet de reklassering? a) Voorlichting: jaarlijks
worden 12000 voorlichtingsrapporten uitgebracht aan
de justitie, b) Hulpverlening: permanent hebben onge-
veer 20.000 voorwaardelijk veroordeelden en ex-gevan-
genen kontakt met de reklasseringsinstellingen. Het
helpen bij gezinsmoeilijkheden en aanpassingsproblemen
zoeken naar werk enz. c) Het bezoek aan gedetineer-
den: reklasseringsmensen bezoeken gedetineerden in al-
lerlei soorten strafgestichten, om hen voor te bereiden
op hun terugkeer in de vrije maatschappij. Zorgen voor
rekreatie en lektuur en hot bieden van studiemogelijk-
heden enz.
Elk jaar wordt er in september een nationale reklassc-
ringsaktie gehouden. Weer geld zult u zeggen, ja in-
derdaad. Wij hebben toch de plicht om ontspoorden be-
hulpzaam te zijn? Laat ieder in onze gemeente een
steentje bijdragen. Elke gift hoe klein ook, wordt dank-
baar aanvaard. Laat onze kollekte slagen. Wij hebben
een stel ijverige kollektanten.
Mochten er nog enkele dames en heren zijn die ons
willen helpen, geeft u dan graag spoedig op bij ons be-
stuur. (Zie advertentie in dit nummer.)

Oost. Rondweg
Geheel geruisloos is dezer dagen de oostelijke rondweg
voor het verkeer opengesteld, hetgeen ongetwijfeld een
ontlasting betekent voor het verkeer in het dorp.
Automobilisten komende uit de richting Doetinchem-
Hengelo kunnen nu nl. bij de Nordebrug rechts afslaan
de oostelijke rondweg op en komen .bij café Eskes uit
op de Ruurloseweg, waar men dan rechtsaf kan slaan
richting Kranenburg-Ruurlo-Winterswijk-Lochem.
Willen automobilisten uit Hengelo etc. richting Laren-
Almen-Harfsen, dan steekt men bij café Eskes de Rijks-
weg over en bereikt men via de Stationsstraat-gedeelte
Burg. Galléestraat de Almenseweg.
Voor de goede orde: de oostelijke rondweg is GEEN
v oorr angs weg.

Diplomazwemmen
Badmeester J. Verstoep, daarbij geassisteerd door mej.
Truus Oonk, heeft wat betreft de zwemopleiding in Vor-
den een zeer geslaagd zomerseizoen achter de rug. Niet
minder dan 576 personen behaalden, dankzij de voorbe-
reidingen van dit tweetal, een zwemdiploma.
Zaterdag kwamen voor de laatste maal de A- en B-
kandidaten aan de beurt. Zowel de 32 A- alsmede de 29
B-kadidaten slaagden. KNZB-officials waren de heren
Beek en Wolsink.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

/ONDA<; I i) SEPTEMBER

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. H. Jansen H. Doop
19.00 uur Interkerkelijke Jeugddienst, voorganger
ds. W. Jeroense uit Silvolde

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
9.30 uur ds. W. Kats van Apeldoorn

19.00 uur Interkerkelijke Jeugddienst in de Ned. Herv.
kerk voorganger ds. W. .Jeroense uit Silvolde

R. K. KERK DORP
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis; In de week elke dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 u. tot zondagavond 23.00 u.
dr. De Vries, telefoon (05752) 1288
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tusaen
9.30 en 10.00 uur 'a morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
consulten bij uw eigen hulsarts van 9-9.15 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het Wijkgebouw, tel. 1487.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00
uur en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot
's morgens 7.00 uur:
A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00 uur.
Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds
en 's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
mejuffrouw M. Kersten, Het Elshof 7, Vorden (plan
Boonk), telefoon (05752) 1772
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur
en donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur

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 Els-
hof 7, telefoon (05752) 1772

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

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder no. (05752)
1541, ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kant het
politiebureau, telefoon (05752) 1230 of de families Eijer-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

(ieboren: A l b e r t h H W i l l e i n i n a , d o c l i l c r va.n A. K
en A. H. J. Maalderink.

Ondertrouwd: Geen.

Gehuwd: G. J. M. Schutten en C. Bui

Overleden: Geen.



Ibers
SUPERMARKT

PRESENTEERT:

Kwaliteit

Service

Lage prijzen

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks

KLAPSTUK met klein beentje
500 gram

VARKENSPOULET
heerlijk voor bami en nasi 300 gr.

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

MALSE RIBLAPPEN
500 gram nu

&\.é^98

218
m ̂ ^ ̂ ^198

298
^^ f̂e. ̂ t

398

JONGE

VOLVETTE

KAAS

500 gram

270

500 gram

GOUD-

SPECULAAS

van 125 voor

98

Grote Smarius

ONTBIJT-

KOEK

nu voor

MBV ^~~^

79

Groot pak

KLEUTER-

TAAI

voor maar

89

2 x 200 gram

ZOUTE

STICKS

van 118 voor

89

KREYENBROEK ^^^^^^

^B . . « * ' " , - • ' , BK
• JIH H Bt

n • •• Altr^lll A M tf* M UMIRrnlckan Hik SPFP.Iii AAS JBSPB
De tijd is weer aangekomen: Laat onze chef-
slager uw diepvries vullen
VOOR- EN ACHTERBOUTEN diepvriesklaar

HAM

SNIJWORST

HAMWORST

BACON

150 gram 99

150 gram 89

150 gram 89

100 gram 109

BONBONS DE LUXE
150 gram van 125 voor

ANANASPUNTJES OF
ELITEFRUIT per bakje nu

UNOX SMAC
blikje van 139 voor

UNOX FRANKFURTER
KNAK WORST blik van 159 voor

PUDDINGSAUS
div. smaken 2 flesjes voor

P.C.D. PINDAKAAS
jampot van 119 voor

VECHT-BIJ HONING
Mellona nu per pot

GEURTS H.H. l JAM
div. smaken van 125 voor

NU PER PAK

Liter f 1. 1068 g.

Colombo

KOCTIEMELK

van 169 voor

149

Herschi

CASSIS
literfles

van 99 voor

Bij ƒ 10,- bood-
schappen l fl.

l JUS
cTORANGE

voor

89

Dubbele fles

ROOSVICEE

van 325 voor

275

Gezinsfles

Luycks

SLASAUS

van 215 voor

169

GROTE FLES DE BETUWE

APPELSAP

VAN 91 VOOR

75
ABRIKOZEN- OF AARDBEIEN-

PER PAK SLECHTS

Pak a 5 stuks

SPIJS-
BROODJES

voor slechts

89

Bruintje beer

BISCUITS

2 rollen

voor

98

CAFÉ NOIR

heerlijk

koekje

van 100 voor

85

Div. soorten

Van Welzen

KOEKJES

nu per zak

85

De kinderen

zijn er dol op

RUMKOGELS
per zak

van 98 voor

85

SCHUURPOEDER ^j-
Ajax bus van 57 voor ^T\ï

ROODMERK KOFFIE QAQ
P.C.D. 500 gram voor O^K/

Onze bekende O AC
TANNER SHERRY van 450 voor OÜO

ADVOCAAT QQQ
grote fles van 450 voor O\/O

Groente en Fruit
SUNKIST SINAASAPPELEN 10 stuks 185

kilo 89
TRIUMPH DE VIENNE
FIJNE HANDPEER

JAMES GRIEVE
FIJNE HANDAPPEL 2 kilo 98

GOUDGELE ANDIJVIE kilo 49

BLANKE CHAMPIGNONS 200 gram 109

PANKLARE WORTELTJES
MET GRATIS PETERSELIE 500 gram 39

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

POTGROND
grote zak 5 liter

STER AFWAS
literflacon 98

DAMESVERBAND
Ardita

voor slechts

elke 2e liter

59
49

120



Met grote blijdschap ca
dankbaarheid geven wij ken-
nis van < I c geboorte van
ons doehtertje
Albertha Willeiiiina

BELIM) A
A. Eggink
A. H. .J. U.<;gink-

Maalderink
Vorden, !) september 1971
Beatrixlaan 10

Hierbij danken wij een ieder
T toe heeft bijgedragen

ons lifi-jarig huwelijksfeest
tol een onvergetelijke dag
te maken.

.1 . H. Hilferink
A. W. Hilferink.

Mengers
Vorden, september 1971
De Boonk 39

Het bock van de maand:
RIJMPJES KN
VERSJES
1 IT I>K OUDE
DOOS
tot 10 oktober | (!,!)0
daarna ƒ 13,80

BOEKHANDEL
l l l i n r . K I M v VOKDEN

Te koop:
Enkele gebr. dames-
hronimers;
2 overjarige dames-
brommers;
2 gebruikte heren-
brommers,
inruil en financiering
mogelijk.
Tevens enkele gebr.
kinderfietsen

RIJWIELBEDRIJF

TRAGTER
Zutphenseweg

Interkerkelijke
Jeugddienst

Zondag 19 september
om 19.00 uur in de
Ned. Herv. kerk.

Voorganger ds. Jewense te
Si l volde. Thema: „Wat een
geluk". Medewerking wordt
verleend door The Christian
Sounds

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden

uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

A. GROOT JEBBINK
Prunushof 21, Velswijk
Zelhem, tel. 08344-4H

JOS. SMETS
Pr. Bernhardlaan 41
Zutphen, tel. 05750-2767

komt woensdags in
Vorden lesgeven in
piano en orgel
(elektronisch)

VERLOREN
in de Dorpsstraat te Vorden
portemonnaie met inhoud.

11 beloning terug te be-
zorgen bij F. H. van Esveld
Werkscveldweg l, Warns-
veld

Te koop gevraagd: Enige
koperen ketels ƒ 100,— tot
ƒ 350,— per stuk; enige
klokken ƒ 500,— tot
ƒ 1.500,— per stuk; kabinet,
ten, kasten, kisten, goud,
zilver, tin enz.
Brieven of bericht aan:
de Panne Borkeld 46a Hol-
ten (O.) Niet op zondag

Mevr. Volkers, Zutphenscw.
I-J!), Vorden, tel. 1961

i voor enkele och ten-
den per week: Een meisje
of' werkster die haar be-
hulpzaam kan zijn in de
huishouding

Interkerkelijke
Jeugddienst

Zondag 19 september
om 19.00 uur in de
Ned. Herv. kerk.

Voorganger ds. Jewense te
Silvolde. Thema: ,,Wat een
geluk". Medewerking wordt
verleend door The Christian
Sounds

Op 12 september 1971 is door een noodlottig on-
geval, van mij weggenomen mijn inniggeliefde
verloofde

JOHAN STEGEMAN

op de leeftijd van 19 jaar.

'Rust zacht, lieve Johan'

Diny Stapper

Vorden, september 1971
De Bongerd l

De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag
16 september a.s. om 14.30 uur in 'de Sprankel'
te Ruurlo, waarna de begrafenis zal plaatsvin-
den om 15.30 uur op de Alg. Begraafplaats te
Ruurlo.

Op 12 september is tengevolge van een nood-
lottig ongeval, onze toekomstige schoonzoon en
zwager van ons weggenomen

JOHAN STEGEMAN

op de leeftijd van 19 jaar.

Vorden: fam. Stapper
Hengelo: fam. Huizinga

Vorden, de Bongerd l
September 1971

Catechisaties
Hervormde kerk

\ A N MELDING S-A VOND:
DINSDAG 21 SEPTEMBER

7 uur De jongere catechisan^en
S uur
Ie jaars belijdenis-catechisanten
9 uur
2e jaars belijdenis-catechisanten

In onderling overleg worden de definitieve uren
(en dagen) vastgesteld

Plaats: catechisatie-lokaal, achter de
kosterswoning: Kerkstr. 15, Vorden

ELEKTROTECHNISCH-,

LOODGIETERS- EN

GASFITTERSBEDRIJF

Fa Ordelman
en Dijkman

Spalstraat 14 - Hengelo G - Tel. 1285

Het Hoge 35 - Vorden - Tel. 1511

KOELKASTEN

DIEPVRIEZERS

WASAUTOMATEN

VERLICHTING

PLATENSPELERS

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

Verder grote sortering

exclusieve
verlichting

KOLLEKTE
RECLASSERING

periode 20 september tot en met
26 september

humaan - sociaal
charitatief

Door sreestelijk gestoorden uit te bannen voelen
we ons allemaal verschrikkelijk GEZOND.

Door del inquenten uit te stoten voelen we ons
allemaal verschr ikkel i jk GOED.

Naastenliefde stemt altijd tot tevre-
denheid en maakt een mens steeds
innerlijk rijker

Kollektanten wij rekenen weer op u!

Namens het plaatselijk komité:
Chr. van Ooijen, Het Wiemelink 67, tel. 1856,
voorzitter; mevr. M. v.d. Heide-v.d. Ploeg, Mar-
grietlaan 2, tel. 1624, sekretaresse; H. J. Rad-
stake, Schoolstraat 15, tel. 1510, penningmeester.

GEMEENTE VORDEN
Wethouder Mr R. A. van den Wall
Bake zal wegens vakantie geen
spreekuur houden op 21 en 28 sept.
a.s.

Vorden, 16 september 1971

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de burgemeester,
Van Arkel

de sekretaris,
J. Drflfhout

DAT IS MODERN!

Donald
Duck's
(suède
bandschoenen)
in blauw en bruin suêde
en een leuke prijs:

f 26,90
WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

RIPOUN

»erf m de kleuren TM morgei
Toor een feestelijk huis
voor binnen en buiten
i oor grote en kleine kaoen
kul ripolii-ierf fcij:

SCHILDERSBEDRIJF EN VERFHANDEL

J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Telefoon 1567

Zaterdagavond 18 september

stemmings-
muziek

van de boerenkapel

DE DORSVLEGELS uit Twello

BIJ CAFÉ

de Boggelaar

LOODGIETERS GASFITTERSBEDRIJF

Fa G. J. Takke
Zelhem

Verkoop gaskachels

Aanleg centrale verwarming

Reparaties

Loodgieterswerkzaamheden

Beleefd aanbevelend,

WILLY
WEULEN KRANENBARG
VORDEN - TEL. 08342-1364 of 05752-1217

HEREN- EN JONGENS-

PANTALONS
SPORTIEVE MODELLEN

MODERNE KLEUREN

in Terlenka en ( 'onlnroy

RAAOHUISSTR., VOROEN

Elk 2e blik sperziebonen HALVE PRIJS

500 gram ROYAL KOFFIE

FLES KOFFIEMELK 81';,.

HAANTJE & 900 gram

Pak SPAR SPRITS

Z\/2 kg UIEN

v;m 316 voor 289

van 206 voor 189

voor 289

voor 7!)

voor 85

79

Gratis KLIK KLAK bij 1 f les f ramb.-bessenwljn ƒ 3,95

ROOKWORST a 225 gram voor 98

Bij 200 gram Gelderse worst

100 GRAM SAKSISCHE WORST GRATIS!

VRIJDAG EN ZATERDAG:

l kilo blauwe druiven 135

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR
,15 SPAREN BIJ DE KOOP.

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Gevraagd: Huishoudelijke
hulp in klein gezin te Vor-
den. Burg. Galléestraat 50,
telefoon 05752-1441

Te koop: Elektrisch fornuis
met bakoven (wit) i.z.g.st.
en een Philips televisietoe-
stel 63 cm met binnenanten-
ne. De Steege 14, Vorden

Te koop: As van een wa-
genvviel, kompleet met elek-
trische installatie voor sche-
merlamp. Wilhelminalaan 5
Vorden

Te koop: Bocal gaskonvek-
tor en 4-pits Etna gaskoni-
foor. Het Gulik 14, Vorden

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

in de modekleuren, water- en wlnd-

dicht, Ijzersterk, gelaste naden

Wapen- en sport handel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

PROFITEER NU VAN DK

OPENINGS-
AANBIEDINGEN
t WEET HET TOCH!!

ledere l Oe koper ontvangt i - ' - n

waardebon
van de helft van het door u bestede bedr;i; ' ,!

U bent van harte welkom bij:



Te koop: Wandelwageii in
goede staat. W. Alexander-
laan 20, telefoon 1889

Te koop: G.o.h. Rreidler
Florett b.j. 1970.
B. Horsting, Enkweg 12
Vorden

Te koop: Prima kolenkon-
vektor, Jaarsma Claudius.
De Hanekamp 25, Vorden

Te koop: G.o.h. kolenhaard.
H. Harmsen, Lekkerbekje 2
Vorden

Te koop: l platte olietank
200 liter en platte olietank
80 liter. Ruurloseweg 41,
Vorden

VOORAL UW

Wapen- en sporthandel

steedf doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Te koop: Huishoudkachel en
mooie zwarte kolenkachcl.
D. Lettink, Lieferinkweg 3,
Vorden, tel. 05753-1526

Te koop: Eetaardappelen
voor winteropslag en tevens
honing. D. Pardijs, Kranen-
burg, telefoon 6712

Te koop: Konsumptie-aard-
appelen Pimpernel en Sur-
prise. Bel 1674 en wij be-
zorgen ze u in huis. Opgave
zo spoedig mogelijk.
A. J. Makkink, p.a. H. J.
Brinkerhof, Kruisdijk 11 te
Vorden

Te koop: Eetaardappelen
Pimpernel, 10 gulden per
mud. G. J. Bouwmeester,
Onsteinseweg 9, Vorden

Te koop: Eetaardappelen
bij H. J. Veenhuis, 't Heeg-
ken l, Vorden

Te koop: Half jaar oude
Bouvier, pracht dier en te-
vens 4-wielige ponywagen.
A. Bruins, Boggelaar 7,
Warnsveld

Te koop: 10 beste ooilam-
mercn en vjjf ramlainmeren
Helmink, Onsteinseweg 19,
Vorden, telefoon 6701

Te koop: Volbloed dragende
MRIJ-vaars 16 sept. aan de
telling. H. Mombarg, Mlaal-
derinkweg 4, Vorden

Te koop: 2 mooie dragende
MBIJ-vaarzen en zwartbont
stiertje voor zeer goed af-
stamming. H. J. Graaskamp
Ruurloseweg 46, tel. 1602

Te koop: Biggen. H J. Par-
dijs, Mosselseweg 4, Vor-
den, telefoon 6612

Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

Speciaal adres:
WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

Zoek uw voordeel
VERSE HAANTJES
EN KIPPEN
VERSE EIEREN
10 voor ƒ 1,30

Poeliersbedrijf

Rossel
Hengeloseweg 69

PETROLEM BESTELLEN
1736 bellen!

KEUNE - Vorden
altijd goedkoper

Tel. 05752-1736 - Vorden

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart e.i ynjs

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

ZOJUIST ONTVANGEN

NIEUWE

MODELLEN

Suêde
Boots
NU OOK IN JUCHTLEER
(heel modern)

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

KEIJRKOLLEKTIE

dames
pullovers

in moderne modellen en kleuren
reeds vanaf

ƒ 14,90
ZIE ETALAGE!

RAADHUISSTR.. VORDEN

Ook voor beter slijpen

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Wassen-Drogen
ALLES VOLAUTOMATISCH

U kunt ze nu komen zien de nieuwste

AEG VOLAUTOMATISCHE

wasmachines
KEUS UIT 10 MODELLEN

Erres volautomaat
met keus uit 4 modellen Prijs vanaf
ƒ 599,—

Aanbieding
Philips droogtrommel voor '2 kg was
tijdelijk van ƒ 388,— voor ƒ 338,—
Een ongekend gemak in huis

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

A.S. ZONDAG (KOMPETITIEWEDSTRIJD)

Vorden 1
Reunie 1 (Borcuio)
Op het Gemeentelijk Sportpark
te Vorden

Aanvang 14.30 uur

Fruit is gezond
James Grieve
HEERLIJKE HAND- EN
MOESAPPEL

5 kg f 2,49
IN PLASTIC ZAK

Zaterdagmorgens van 8-12 uur in de
schuur bij Huize Medler

Fruitteeltbedrijf Medler

ZWEMBAD
IN DE DENNEN
VORDEN

MET INUANtt VAN VRIJDAG
17 SEPTEMBER OM 18.00 I I K

gesloten

UITSLAG
LOTERIJ VOLLEYBALVERENHilNC; „DASH"

Vrijdag jl. heeft de trekking plaatsgevonden in
het Jeugdcentrum. De prijzen zijn gevallen op
de volgende nummers:

J 862
l l OS
1374

83

1035
407

l 1 1 0
819

609
508
194
830

1272
1969
1082
1433

812
l 11 r>
1822
l S 58

Verschillende prijzen zijn al rondgebracht. Dege-
nen, die de prijs nog niet ontvangen hebben, kun-
nen deze afhalen bij A. J. VAN HOUTE, De
Stroet 22. Het bestuur bedankt de leden die de
loten verkocht hebben en allen die een lot gekocht
hebben oprecht. Het bestuur.

Attentie leden

Jong Gelre
A.s. maandag 20 september

jaarvergadering
by café-rest. ,,'t Wapen van Vorden"
aanvang 20.00 uur.

Na het huishoudelijke gedeelte wordt een dave-
rende lachfilm vertoont van Norman Wisdom:
„DE GLAZENWASSER"

Nieuwe leden zijn v tin harte welkom.

meubelspecialist
IS

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

INSTALLATIES sinds 1830

Wij hebben plaats voor:

leerling - loodgieter
Het volgen van de nodige
cursussen is mogelijk op kosten
van het bedrijf.

WMZE VAN SOLLICITEREN:

a. aan het bedrijf, Zutphenseweg 5, aan het
loket van het kantoor, of

b. bij J. Rondeel, Molenweg 37, te Vorden.

c. u kunt ook uw adres in een envelop
doen, geen postzegel erop, maar
adresseren.

Antwoordnummer 16, Vorden Gld.

G.EMSBROEKSZIMC.V.
ZUTPHENSEWEG VORDEN - TELEF{05752)-1546

TECHNISCH INSTALLATIEBUREAU

n.v.twentscnekabelfaDriek

Wij vragen voor spoedige indiensttreding een
energiek persoon voor de in dagdienst te vervul-
len funktie van

HEFTRUCKBESTUURDER
in de expeditie-afdeling van onze kunststof
Kabelfabriek te Lochem.

Gegadigden dienen over enige ervaring
te beschikken.

Aanmelding kan dagelijks geschieden ten kan
tore van de N.V. Twentsche Kabelfabriek te
Lochem, Industrieterrein Klinkweerd,
Tel. (05730) nr 2147

ONZE KOLLEKTIE

PIEDRO EN RENATA

kinderschoenen
is zo groot dat u daaruit
beslist uw keuze zult kunnen maken!

Aan de juiste maat besteden wij
alle aandacht

WULLINK
Vooraan in Schoenmode

Dorpsstraat 4 - Vorden

OXFORD
KOS-
TUUMS

van zu ive r
sr heerwol

MODERNE

KLEI i REN KN

DESSINS

Nu reeds voor

fofSchoolderman
*™ f̂c^ \rr\r\nurr-tLi A *̂ LM r l i I A / I XVOORHEEN A.G.MEL L IN K

Profijt
aanbieding

STAAND

DROOGREK

nu f 27,95

20 meter droog-
lengte, geplastifi-
ceerd.

Gemakkelijk op
te zetten en in te
klappen

GEMS
VORDEN

Zutphenseweg
Telefoon 1546

GEVRAAGD

tankwagen
chauffeur

G. WEULEN KRANENBARG

Zangles ?
Ellen de Waard-Stroink
zangpedagoge - diploma Amsterd. Conservatorium

BEATRIXLAAN 14 - VORDEN



Donderdag I G september 1971

Tweede blad Contact
jaargang 110. 24

Jeugdsoos
De Jeugdsoos te Vorden, die zoals bekend haar domicilie
heeft gekozen in één van de vertrekken van het Jeugd-
centrum aan de Insulindelaan, wordt binnenkort offi-
cieel geopend. Nu al kunnen jongelui, mits men ouder
is dan 16 jaar, op vrijdag-, zaterdag- en zondagavond
in het Jeugdcentrum terecht.
In de Jeugdsoos zullen allerlei aktiviteiten worden ont-
plooid, afhankelijk van de wensen van de deelnemers.
Er komt een lektuurhoekje, een geluidsinstallatie en bo-
vendien een barretje waar men iets kan gebruiken. Er
zullen kommissies in het leven worden geroepen om al-
lerlei aktiviteiten en manifestaties te organiseren. De
gedachten van het bestuur gaan uit naar een bar-kom-
missie, een kommissie die een kreatief clubje opricht,
een fotoclubje etc.
Bovengenoemde aktiviteiten kunnen allemaal gereali-
seerd worden wanneer de Jeugdsoos maar veel deelne-
mers en donateurs krijgt. Men heeft veel geld nodig om
de plannen te kunnen realiseren. De huur van de ruimte
is nl. zeer aanzienlijk, terwijl de inrichting een kostbare
zaak is. Financiële bijdragen alsmede planken, meubels,
vloerkleden, lampen etc. zijn van harte welkom bij het
bestuur dat bestaat uit J. Aartsen voorzitter; mej. A. A.
G. v. d. Meenc sekretaresse; K. F. Meenink penning-

meester; J. Bakker, H. Meenink, W. Kraaykamp. Deze
jongelui zullen gaarne alle gewenste inlichtingen ver-
strekken.

Het Schoolfeest
We vertrokken 's morgens tussen kwart over negen en
half tien. We gingen met negen bussen. Zes bussen
voor de kinderen en drie voor de ouders. Ons doel was
Slagharen met het Shetland ponypark.
In de bus hebben we bonnetjes gekregen. Als je dan
ergens in wilde, moest je zo'n bonnetje geven. Ze had-
den er bv. pony's, een trampoline, botsautootjes, bots-
bootjes, een zwembad, een calypso-molen, een mono-rail,
een miniatuurtreintje(s) en een waterorgel.
Voor alle negen dingen moest je een bonnetje geven.
Alleen voor het zwembad niet. Er was ook een gewone
speeltuin. Om half één gingen we eten. We kregen er
allemaal een flesje drinken bij. Het werd een erg leuke
dag.
Om half vier moesten we verzamelen, want we gingen
weg. Voordat we in bus gingen, kregen we een ijsje van
de school aangeboden. De terugreis was erg gezellig.
Wat hebben wij een leuke dag gehad !

Ina Berenpas

Garage Groot Jebbink
officieel geopend

De familie Groot Jebbink luistert aandachtig naar de speech van de hr Kettelerij

Prachtig resultaat na veel tegenslag
Het afgelopen weekend heeft de heer Drïkus Groot
Jebbink te Vorden zijn fraaie nieuwe automobielbe-
drijf annex tankstation aan de Rondweg officieel ge-
opend.

Deze opening ging gepaard met een 2-daagse auto-
show van diverse merken auto's, waarvoor een flinke
belangstelling bestond. Hetgeen eveneens gezegd
kan worden van de opening zelf. De garage had ove-
rigens meer weg van een bloementuin, want niet
minder dan ruim 100 bloemstukken mocht de fa Groot
Jebbink in ontvangst nemen.

Het heeft de heer Groot Jebbink heel wat hoofdbre-
kens gekost, alvorens dit nieuwe pand in gebruik kon
worden genomen. Uit onderstaand relaas opgetekend
uit de mond van de heer Groot Jebbink, blijkt wel
overduidelijk, dat een flinke dosis doorzettingsver-
mogen nodig is geweest, dat deze nieuwe zaak kon
worden gerealiseerd.

AMBTELIJKE MOLENS

In 1963 begon de heer Groot Jebbink voor eigen re-
kening, na de nodige praktische ervaring bij een
4-tal fa's te hebben opgedaan. In een niet meer in
gebruik zijnde opslagruimte van de heer Meulen-
brugge op de Nieuwstad werd begonnen. Klanten
kwamen, maar met de groei van de klantenkring groei-
den ook de problemen.

Het werd in datzelfde jaar, 1963, reeds bittere nood-
zaak dal er een groter pand zou komen. Maar toen
begon de lijdensweg van ambtelijke molens voor de
heer Groot Jebbink op volle toeren te draaien. In de-
cember kocht hij, onder voorbehoud dat er een ben-
zinepomp geplaatst mocht worden, de meubelfabriek
Groot Roessink aan het Hoge.

De gemeente kon echter geen toestemming geven
omdat uit ingewonnen advies van de Verkeerspolitie
bleek, dat de breedte aan de Raadhuisstraat te gering
was. De koop kon dus niet doorgaan. Niets heeft
de heer Groot Jebbink onbeproefd gelaten om wat
beters te krijgen. Eerst in plan Zuid, maar dit werd
toen de plannen bekend werden, niet gewaardeerd
door de bewoners en toekomstige bewoners van de
Beatrixlaan. Toen kocht de heer Groot Jebbink de
woning tegenover de Lindeseweg. De wet Ruimte-
lijke Ordening bij monde van GS verleende evenwel
geen vergunning, want op de plek waar de nieuwe
zaak zou worden gebouwd, bleek agrarische grond
te zijn en als zodanig mocht er geen garagebedrijf
komen.

BURG. VAN ARKEL

Toen kwam dan de huidige plek aan de orde en werd
uiteindelijk vergunning verleend dankzij burg. A. E.
van Arkel, die zoveel takt bleek te bezitten om de
vereiste vergunning van GS los te krijgen.
Tijdens een intieme bijeenkomst werden B&W, gem.
sekretaris, direkteur gem.werken, hartelijk dank ge-
zegd voor het vele werk dat is verricht om dit plan
te verwezenlijken.

Architekt was de heer van Houte, aannemer fa Cup-
pers uit Hengelo, Gems voor de technische installa-
ties, Greuters schilder, fa Lenderink bestrating.

De officiële opening werd verricht door de raadsman
van de heer Groot Jebbink de heer Kettelerij, die in
grote lijnen de ontwikkeling schetsste vanaf 1963 tot
aan de dag dat het prachtige pand in gebruik werd
genomen. Deze zaak betekent beslist een aanwinst
voor de Vordense gemeenschap.

mimtuw
Volleybal
DASH NAM DEEL AAN EEN TOERNOOI

De volleybalvereniging heeft zaterdag jl. als voorberei-
ding op de komende kompetitie, deelgenomen aan een
toernooi dat georganiseerd werd door ZAG uit Zwolle
in de prachtige Stilo Hal.
Evenals vorig jaar slaagde zowel het dames- als het
herenteam er in om een eerste prijs in de wacht te
slepen. De dames waren ingedeeld in de 2e klasse waar-
in ook Dedcmsvaart, Dalfsen, WVF uit Zwolle en
Steenwijk ingedeeld waren. Alleen tegen Dalfsen moes-
ten onze dames een set uit handen geven.
De heren waren ook in de 2e klasse ingedeeld bij Steen-
wijk, Dedemsvaart en SVJ en WVF uit Zwolle. De he-
ren moesten een set afstaan aan WVF uit Zwolle.

Dammen
BENNIE SMEENK WINT GONGWEDSTKIJDEN

De Vordense damclub DCV startte het nieuwe seizoen
met zgn. gongwedstrijden om de Piet Dekker-wisselbe-
ker. Bennie Smeenk, die vorig jaar deze wisselbeker
mee naar huis mocht nemen, kwam ook dit keer als
overwinnaar uit het strijdperk tevoorschijn.
De overige uitslagen waren: 2. J. Oukes; 3. W. Wassink;
4. J. F. Geerken; 5. S. Wiersmia; 6. A. Wassink; 7.H.
Wansink; 8. G. Dimmendaal; 9. J. Leunk; 10. J. Hoe-
nink; 11. W. Sloetjes.

Voetbal
VOHDEN 2 zondag OP LAATSTE MOMENT GELIJK

Vorden 2 heeft in de laatste minuut van de wedstrijd te-
gen Sp. Eibergen 3 een zeker lijkende overwinning uit
handen gegeven. Een cornerbal over rechts werd door
de mee naar voren gekomen midachter fraai ingekopt.
In het eerste half uur werd er door Vorden zeer goed
Bespeeld en leidden de geel-zwarten verdiend met 2—0
door doelpunten van Nijenhuis en Hendriksen. Juist
voor de rust werd het 2 1^W' tweede helft bracht
weinig opwindende momenteiflaehalve de zojuist om-
schreven gelijkmaker van Eibergen.

n 3 speelde de eerste kompetitiewedstrijd in '
teren tegen GS V 2. Bij de rust had Vorden een O—l
voorsprong door een doelpunt van Dostal. In de tweede
helft werden fraaie kombinatj^^tussen Nieuwenhuis en
Stegeman driemaal achtereen rroeltreffend door Golstein
afgerond O—4.
Vorden 4 speelde thuis tegen De Hoven 5 en won ver-
diend met 4—2. Bij de rust was de stand 3 -2 door

In Holland
steet een huus

September 1971

Loat ze d'r bli-j met weazen, zuj wel zeggen. Doar is
jao zon gebrek an. Maor 't gekke is, dat hier gin
mense bli-j met is. 't Huus dak bedoele steet hier
niet noo wiet vandan, al zoo lange at mien heugt.
Maor zoo achter in de weide. Vrogger heurn dat
huus bi-j 't kasteel en ging de weg aover een brugge
en dan haj de ri-jweg.
Maor de brugge is vervallen, zodoende is dat huus
daor zoo gek kommen te staon. De veurigen huurder
gaf dri-j en een ha'lven gulden huur in de wekke, maor
wol d'r niet blieven. Een fatsoenluke weg d'r naor
'toe kost kot an de tienduuzend gulden, opknappen
meschien wel etzelfde en dan is et nog een natte
keet waor al de meubels Jn vespocht. Ook nog aoveral
wiet af.

De eigenaar wil urn 't liefste afbrekken, maor dat
schient niet te mengen, d'r bunt toch al te weinig
huuzen. En zoo steet dat huus daor maor te staon.
Met die olde schuure bedarft e ok nog et gezichte
op 't bos daor kot bi-j. Wat kunnen wi-j onszelf met
onze eigen veurschriften toch een las op d'n hals
halen. At dat geval d'r niet zol staon zullen ze d'r
nooit meugen bouwen. En now at d'r wel steet mag
et niet weg. Want zoo is de wet!

Hoe mot ze daor now met an! Net doen as de boeren
achter Zelhem, zeien ze vrogger. En a-j dan vroe-
gen 'Hoe zullen die dat dan doen?' kreeg ie te heu-
ren: 'Zo at ze et beste kunt!' Ik denke dat zo'n boer
zol zeggen: 'Kuj urn dan niet afbrekken en op een
andere plaatse weer neerzetten'. Wel weer in het
agrarische gedeelte, daor steet et now ook, maor
kotter bi-j et dorp, op een dreugere plekke.

In elk geval kuj de pannen weer gebruuken. En de
steene afbikken, die kuj in de fundamenten verwar-
ken. Daor bunt later nog n i-je kuzienen en binnen-
deurn ingekommen, misschien kump daor ok nog wat
van te passé.
At d'n eigenaar d'r zelf niks veur vuult dan wazzen
d'r wel liefhebbers te vinden. D'r bunt altied wel
mensen die graag buuten woont en zie spaort een
bouwterrein uut.

En wieter zol d'r ur te zeggen weazen, van
welke kante a-j 't ok bekiekt. Maor zoo iets kuw toch
ook zelf wel bedenken.
Daor hoeft ze toch de boeren achter Zelhem niet
b-j te halen

d'n Oom

doelpunten van Dijkman, Vrug-gink en Velhorst. Laatst-
genoemde bracht na de thee de stand op 4—2.
Vorden 5 behaalde een verdiende 4—2 zege op Baakse
Boys 4 na bij rust met 3—l aan de leiding te hebben
gestaan. Koerselman scoorde alle vier de Vordense doel-
punten.

VORDKN l /.al<>rdag \V()N M KT O—2

Vorden l heeft de tweede kompef i l i ewrds t rijd i
het Winterswijkse SKVW 3 afgesloten met een verdien-
de 2—O overwinning. Reeds direkt na de aftrap ging
Vorden in het offensief, hetgeen al na vijf minuten re-
sulteerde in het eerste doelpunt (met een boogbal) ge-
scoord door Vreeman. Na dit openingsdoclpunt hield
Vorden de zaak goed onder kontrole, speciaal het mid-
denveld werd door Roozendaal beheerst. De tegenstoten
van SKVW werden in de kiem gesmoord door doelman
Berkelder, die enkele male fraai redde. Na de thee op-
nieuw een offensief ingesteld Vorden dat evenwel geen
gebruik wist te maken van de kansen. Plomp en VUT
man werden in deze periode vervangen door Berkelder
en Jansen. Een goed schot van Berkelder werd door
één der SKVW-verdedigers met de hand gestopt doch
Wentink mistte evenwel de toegekende penalty. Vijf
minuten voor tijd viel de beslissing toen een voorzet
van Bos door Sloetjes met een fraaie kopbal werd af-
gerond.
Vorden 2 heeft nog heel wat te leren. Tegen het tweede
team van Sp. Haarlo werd nl. mot niet minder dan 18—O
verloren. Bij de rust was de stand 9—0.

VOETBALPROGRAMMA VORDEN

Het eerste elftal van Vorden zondag dat de kompetitie
is begonnen met een thuiswedstrijd tegen Witkampers
uit Laren, welke ontmoeting met O—l verloren ging,
speelt de tweede kompetitiewedst rijd eveneens thuis.
Zondagmiddag komt Reunie naar Vorden. Voor de geel-
zwarten een moeilijk te bestrijden tegenstander. Met na-
me linksbuiten Pongers van Reunie betekent voor de
Vordense achterhoede een ware nachtmerrie. De afge-
lopen jaren scoorde deze „veteraan" tegen Vorden ge-
middeld twee doelpunten per wedstrijd. De Vordenaren
zijn dus gewaarschuwd. Vorden 2 speelt zondagmorgen
thuis tegen Sp. Lochem 3. Vorden 3 speelt eveneens
thu i s en wel tegen Ruurlo 2. Vorden l ^aa t / ,ondaL;mid-
dag op bezoek bij Socii 2.
Vorden l afdeling zaterdag £:\i\.\ /aterdagmiddag op
be/oek bij Sp. Haarlo 3. Het tweede e l f t a l speelt thuis
tegen Oldenkotte.

ADVERTEREN

in een lezenswaardig
blad slaagt

ALTIJD!

weertje of geen weertje

Uw

ADVERTENTIE

IN CONTACT
het populaire streekblad

voor Vorden

en omgeving

wordt gelezen!

Abonneert

U op dit blad!



DEEL 1
ONS NIEUWE STRIPVERHAAL

HET BISON DUEL
Ten gerieve van onze lezers starten wij met een
stripverhaal uit de serie 'Buffelo Bill'.

Het eerste deel bevat een kompleet verhaal getiteld
'HET BISON DUEL' hetgeen vooral de jeugd, doch
misschien ook wel de ouderen nog zal aanspreken.

Wij hopen dat het lezen van dit stripverhaal een
leuke bezigheid mag worden, waarna iedere week

weer met spanning naar wordt uitgekeken.

De serie d'n Oom spreekt onze lezers ook erg aan
getuige de vele leuke reakties die wij mogen ont-
vangen.

Laat ons na een paar weken eens weten hoe U deze
serie van Buffelo Bill vindt, misschien kunnen wij
hieruit lering trekken, hoe de serie 'aanslaat'.

.
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«RUPROOSTERS
Zwaar gegalvaniseord en -
let op - dubbel gelast. Met
10 jaar garantie. 80 x 100
cm ƒ 51,- 100x100 cm ƒ 70,-
BTW inbegrepen.
A. R. Wagenvoort, stalin-
richting, Julianalaan 16,
Vorden, telefoon 05752-1259

Voor de vele bloemen, feli-
citaties en cadeaus bij ons
40-jarig huwelijk ontvangen,
zeggen wij een ieder har-
tel i jk dank.

A. H. Bretveld
H. J. G. Bretveld.

Bannink
Hengelo G, september 1971
't Ronde Venne B 107

Te koop: Efel kolenkonvck-
tor nagenoeg nieuw.
De Bongerd 15, Vorden

Te koop: G.o.h. gasfornuis;
een gevel-gashaard en een
1-pcrsoons Engels ledikant.
O. Janssen, Groenloseweg 5
Ruurlo

RUBBER ST ALM \TTEN
Worden gratis gelegd. 10
jaar garantie. We hebben
ruim 40 ton in alle lengten
in voorraad. Bestel nu en
wacht niet tot het staltijd
is.
A. R. Wagenvoort
Stalinrichting, Julianalaan
16, Vorden, tel. 05752-1259

Voetbal

Geprolongeerd
Vanwege het grote siikses bij de 5 vorige optredens in

zaal CONCORDIA, komen y,e reeds voor de (ie maal

naar H E N C J E M ) (J , N I E M A N D M I N D K K DAN

Corrie
en de Rekels
Stel uzelf niet teleur en haal tijdig een entreekaart in

voorverkoop, \v«'lke start vanaf zaterdag 18 september.

Tot ziens op donderdag

30 september in zaal

Concordia te Hengelo Gld

Brandweerdag
De jaarlijks terugkerende brandweerdag was dit jaar
op zaterdag 11 september. Ook de vrijwillige brandweer
hier ter plaatse is niet achtergebleven deze dag op
waardige wijze te vieren. Ditmaal waren tot deze viering
uitgenodigd diverse leerlingen van de vijf in deze ge-
meente gevestigde lagere scholen t.w. 2 ploegen ieder
van 4 leerlingen van de openbare lagere school in het
dorp, 2 ploegen van de bijzondere lagere school dorp,
2 ploegen van de bijzondere katholieke lagere school
te Kranenburg, l ploeg van de openbare lagere school in
het Medler en l ploeg van de bijzondere lagere school in
de Wildenborch.

De wedstrijden, welke op de Bleek te Vorden werden
gehouden, bestonden uit het afspuiten van enkele ballen
en houtjes en het vullen van een ton met water waarbij
de leerlingen de beschikking kregen over de straalpijpen
van de brandweer. Dat zulks zeer door de jeugd werd
gewaardeerd bleek wel uit het enthousiasme waarmee
deze straalpijpen werden gehanteerd.
De uiteindelijke uitslag was dat de eerste en tweede
prijs gingen naar de bijzondere RK school in Kranen-
burg, welke bestond uit een miniatuur kraan, en brand-
weerwagen. Er ging een groot gejuich op onder de
aanwezige jeugd toen brandweerkommandant de heer
J. v. d. Broek de prijzen met een toepasselijk woord
uitreikte waarbij spreker mededeelde dat het fijn was
om de jeugd zo aan het werk te zien en waaronder
zeer zeker jonge mensen schuilen die later het vrijwil-
lige brandweerkorps in Vorden konden aanvullen bij
het wegvallen van de oudere garde. ledere ploeg ont-
ving een bal.
Van de gelegenheid welke bij de brandweerkazerne bij
het gemeentehuis was gegeven om kennis te maken met
diverse brandblusmiddelen werd een redelijk gebruik
gemaakt. Al met al kunnen wij zeggen dat de brand-
weerdag ook in Vorden op waardige wijze is herdacht.

RATTI l zaterdag BEHAALDE <;KOTE /E(iE

Ratti l behaalde uit de twee gespeelde kompct iüewed-
strijden het maximale aantal van vier punten. Werd
vorige week van Vorden met 2 O gewonnen, afgelopen
zaterdag haalden de Rattianen wat forser uit te-en
DZC 4 welke ploeg met 7—2 naar huis werd
Vanaf het beginsignaal betrok Ratti alle stellingen
het gehele veld met een vanzelfsprekendheid die voor
DZC weinig goeds voorspelde. Ratti beperkte z ich ech-
ter tot het in stelling brengen van de voorste l i n i e en
het opzetten van goed lopende aanvallen. De Gruyter
zag als eerste schutter zijn kans schoon en met een be-
heerst schot in verste hoek bracht hij de stand op l o.
Het was aan de goede keeper van DZC te danken dat
de Doetinchemmers nie t tegen een grotere achterstand
aankeken want „zekere" doelpunten werden door hem
vakkundig voorkomen. Arendsen zorgde echter dat Rat-
ti met 2—O de rust inging. Na de rust hetzelfde spei
beeld met de Ratti-achterhoede echter iets nonchalanter
opererend. DZC rook zijn kans en bij een p lo t s .

tegenaanval keek de hele defensie toe hoe de ÜZC-
rechtbinnen een effektvolle schuiver losliet die via het
lichaam van een Ratti-verdediger in het doel karambo-
leerde L' 1. Ratti seha.kelde meteen een versne l l ing h o -
ger en binnen een kwartier was het vonnis over DZC
geveld. Eerst was het Dijkman en toen lieindsen die
de afstand vergrootten tot 4 1. Ratti vond deze score
nog niet genoeg maar DZC liet vooreerst geen mogelijk-
heid ongebruikt om terug- te komen. Bij een van de/.e
pogingen was het de DZC-midvoor die met een knap
schot scoorde 4 -2. Toen brandde Keindsen los en
wat DZC was trok terug. Nog driemaal haalde de
scherpschutter van Ra t t i genadeloos uit zodat de eind-
stand 7 -2 werd bereikt. Een komplimeni aan de Doe-
tinchemmei s die ondanks de grote druk toch nog aan
aanvallen toekwam. Tevens een kornpliment aan de
scheidsrechter die voor deze wedstrijd maar liefst 100
km had afgelegd voor hij weer t h u i s wias.
Ratti 2 heei't een bijna zekere oevrwinning uit handen

en tegen Sp. Haarlo 4. Met .'! l ver loren de Rat-
tianen in een leuke wedstrijd waarbij de beide defensies
overheersten, maar waarbij Ratti toch wel de best'
gelijkheden op een overvvinnin i ; h e e f t gehad.

Met
waarborg voor
vakkundig leggen!

En met zekerheid van betrouwbare
kwaliteiten. Zo kunt U bij ons
vloerbedekking kiezen die U hele-
maal ligt als die er inligt.
Zelfs de prijs ligt U ! Grondige
verzorging van de ondervloeren
geeft meer zekerheid voor duur-
zaamheid !

RATTI l zondag STRAFT HAAKSE liOYS Al l—!)

De eerste wedstrijd voor Ratti in de nieuwe k o m p e t i t i e
is voor de Ratti-ploeg suksesvol verlopen. Met liefst
l—9 werd Baakse Boys op eigen terrein tem
Na in de eerste vijftien m i m i t e n een a f w a c h t e n d e hou-
ding te hebben aangenomen, kwam de d o e l p u n t emna
ehine pas goed op gang en werd er door u'oed en vlol
kombinatiespel met de rust reeds een l o voorsprong.
genomen.

Baakse Boys begon de tweede h e l f t n i e t een o f f e n s i e f
dat resulteerde in een tegendoelpunt l 1. Maar hierna
was het gebeurd en ging de konditie van de K a t t i - p l o e ; ,
een woordje meespreken, wat u i t e inde l i jk r e su l t . i erde in
niet eens geflatteerde l—9 overwinning.
Dat deze jonge ploeg met alle inzet en met goede aspi-
raties de nieuwe kompetitie zijn gestart kan men u i t
de uitslag wel opmaken. Wij hopen dat het de Kat i
zal lukken dit seizoen een dominerende rol in hun afde-
ling te spelen, zodat in de nabije toekomst een gooi naar
het fel begeerde eerste klasserschap gedaan kan worden.
Ratti 2 won jl. zondag met 2—l en het derde elftal ver-
loor met het minste verschil nl. l O.

VOKTBALPKOURAAMA S.V. RATTI

Het Ie elftal van de zondagafdelin :,. /.ondag
naar Ulft waar het zal aantreden tegen he t uit de Le
klas gedegradeerde Ulftse Boys, hetgeen voor de Ratti-
ploeg een goede krachtmeting is.
Het Ie elftal van de zaterdagafdeling speelt a.s. zater-
dag thuis tegen SKVW 3. Het tweede elftal gaat op
bezoek bij SKVW 2 in Winterswijk.



Geachte
adverteerder
Hoezeer het ons ook spijt, wij kunnen voor
telefonisch opgegeven advertenties

beslist
GEEN reklames in ontvangst nemen! Zorg er
daarom voor, uw advertenties schriftelijk (of

mondeling) aan ons door te geven. Het spaart
u (en ons) een boel narigheid.

Oorlogsgraven

LAATSTE CHARTERVLUCHT
CANADESE OORLOGSNABESTAANDEN
NAAR NEDERLAND

Op 21 september om 10.35 uur arriveert op Schiphol
voor het laatst een chartervliegtuig met Canadese oor-
logsnabestaanden - 150 personen - voor een bezoek aan
de graven van hun in de jaren 1940—1945 gesneuvelde
familieleden.
Zij zijn de gasten van het Nederlands Oorlogsgraven
Komité, dat deze bezoeken bekostigt uit de opbrengst
van de in het verleden jaarlijks gehouden „klaproos-
kollekte".

De Canadese nabestaanden worden verdeeld in drie
groepen, die gastvrijheid krijgen in Nederlandse gezin-
nen, resp. in Nijmegen, Groesbeek, Holten en Bergen
op Zoom. Zoals bekend is, zijn er in Groesbeek, Bergen
op Zoom en Holten grote Canadese oorlogskerkhoven.
Hot grafbezoek zal zich echter niet tot deze drie plaat-
sen beperken, want ook elders in Nederland zijn Cana-
dese gesneuvelden (voornamelijk neergeschoten vlie-
gers) begraven. Daarom gaan er ook nabestanaden
voor het bezoeken van een graf naar Vorden, Amers-
foort, Amsterdam, Venray, Rotterdam, Uden, Zwanen-
burg, Workum en Harlingen. Tevens zullen er zijn, die
een bezoek brengen aan de grote geallieerde oorlogs-
kerkhoven Reichswald Cometery en Reinberg Cemetery,
vlak over de grens bij Nijmegen. Hier worden bijna
10.000 geallieerde militairen, waaronder honderden Ca-
nadezen, begraven. Kort vóór hun dood waren velen
van hen betrokken bij de bevrijding van zuid-oostelijk
Nederland, o.a. Nijmegen en omgeving. Ook zijn er na-
bestanaden in de groep, die een pelgrimage maken naar
de begraaf plaatsen Schoonselhof en Adogem in België.
Al deze grafbezoeken vinden plaats op 22 september.
Op 23 september, aanvangend om 15.00 uur, zijn er
herdenkingsplechtighcden op de begraafplaatsen van
Holten en Groesbeek. ~

Verder staan er verscheidene exkursie.s op het program-
ma, soms gezamenlijk, maar ook afzonderlijk voor de
plaatselijke groepen. Deze gaan o.a. naar het Vredes-
paleis in Den Haag, de „Zaanse Schans", Zeeland, Am-
sterdam (met een rondvaart en een bezoek aan het
Rijksmuseum), Volendam, het Openluchtmuseum in
Arnhem en een rit door Twente. Tot de officiële ont-
vangsten van de nabestaanden behoort een receptie
door de Canadese ambassadeur, op 24 september om
Ui.UO uur in „Groot Haesebroek" te Wassenaar.

Het oudste lid van dit Canadese gezelschap - dat op29
september om 14.25 weer op Schiphol in het vliegtuig
stapt voor de terugtocht naar Canada - is de 90-jarige
mr. Cooke. Begeleid door zijn dochter zal hij het graf
van zijn gesneuvelde zoon in Vorden bezoeken.

TYPE-SCHOOL

Klein Lebbink
Opleiding officieel diploma

TYPEN
ook voor herhalingslessen.

Opgave bij mevr. Duursnui
Dorpsstraat 15 Vorden

tri. I!)8<S t.11.v. Nutsspaurl».

Bij de Judo kwai Hengelo is een tekort aan leerlin-
gen en de leiding van de Judo 'kwai zal met groot
genoegen nog wat enthousiastelingen in deze sport
willen opnemen.
El'ke donderdag is van 5 uur tot half negen 's avonds
oefenen voor diverse leeftijden en men kan voor
eüke inlichting over de Judo sport o<p dat tijdstip al-
daar terecht.

De judo kompetitie vangt aan zowel voor de jeugd
als de senioren, op 18 september terwijl op 25 sept.
terwijl op 25 sept. een distriktstournooi voor jonge-
ren zal worden gehouden in de sporthal te Doesburg
voor de leeftijd 10-11, 12 en 13 jaar om half twee.
Er zullen aan dit totirnooi ook leden van de Henge-
lose judo kwai meedoen.

De afd. Hengelo lijdt aan bloedarmoede en daarom
zullen de leiders graag meer leden op willen nemen,
vooral ook meisjes voor wie deze moderne sport ze-
ker welkom zal zijn!

Inbraak
Maandagmorgen bemerkten leden van het kantoor-
personeel van Weyenberg nv te Hengelo dat onbe-
voegden zich toegang hadden verschaft tot de kan-
toren en magazijnen.

Er bleek een en ander overhoop te zijn gehaald, als-
mede werd een kantoormachine in het grasveld ge-

vonden, welke blijkbaar uit het raam was gegooid.
De politie werd van de inbraak op de hoogte gesteld,
welke een nader onderzoek instelde.

Jong
Dierenkeuring
In café Bruggink te Hengelo werd de jaarlijkse Jong-
dierenkeuring gehouden voor de leden van de Pluim-
vee en Konijnenfokkersvereniging Hengelo.

Jn de grote rassen wist ten Have zich als eerste te
plaatsen met zijn konijngrijze Vlaamse reus voedster.
Te Hennepe uit Toldijk bracht in de middenrassen
zijn bekende goede Witte Nieuw-Zeelanders op tafel
maar moest uiteindelijk toezien dat de Alaska voed-
ster van Verhey elsmede de Belgian Aares Ram van
Oldenhave een hogere waardering kreeg toegewezen.
In de Tekeningrassen was de zeer goede Lotharinger
van Van Laarhoven de beste, terwijl ten Have en ter
Bogt elk met een prachtige Hollander ter tafel kwa-
men.

De voornaamste resultaten van de keuringen waarbij
tesamen ruim 45 dieren werden gekeurd, waren:
Beste dier: Verhey met Alaska voedster.
Beste dier op één na: ten Have met Konijngrijze VI.
Reus, voedster;
Beste trio: Oldenhave met Belgian Aares;

Voorz. Korten feliciteerde de leden met de behaalde
suksessen en wenste hen al vast een goede waar-
dering toe, op de tentoonstellingen te Doetinchem
en Eist.

Geslaagd
Te Nijmegen slaagde Gerard Lurvïnk, Ruurloseweg
16 te Hengelo voor het Vakdiploma Dameskapper.
Hij genoot zijn opleiding bij de dameskappersschool
te Arnhem.

Wij exposeren op de
Jaarbeurs v/h oosten

IN STAM) N O. 2!) HAL \ VAN MANUS - HOLLAND N.V.

KL. C.
„De Graafschap"
Hengelo - Linde - Ruurlo - Vorden
Afd. Welkoop / Landbouw/winkel

ItOSClI - MAM FKOST

DIEPVRIEZERS

COMBIKASTEN

KOELKASTEN

V 'A ATMASSERS

WASAUTOMATKN

VKLK HKI IJSAKTIVITEITEN:

GEEF
8

HET WERELDBEKENDE MERK
(JEKOMBINEERD MET DE VERTROUWDE MANUFROST
SERVICE

Vaatwasser Top-Hit
M KT ONTHARDER

op de beurs van f1098,- voor f 858,

Diepvrieskist
STAAND MODEL van ƒ 1192,

tijdens de beurs voor f 858,-

V E R D E K NO<i:

- Hoge beurskortingen

— Diverse demonstraties

Foei, foei
wat is dat duur....
In een tijd van voortdurende kostenstijgingen

verdient het zeker aanbeveling bij ons eens prijsopgave

te vragen voorTiw drukwerken!

Briefpapieren
Doorschrijf systemen
Toegangsbewijzen
Loonstaten
Raambiljetten
Orderbloks
Rekeningen
Convocaties., enz. enz.
Alsmede alle
familiedrukwerken

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752- 1404

In de zaal van Concordia te Hengelo G werd maandag-
avond voorlichting gegeven over groente en fruit, uit-
gaande van het Produktschap Groente en Fruit, terwijl
medewerking was verleend door de plaatselijke detail-
listen fa Kuipers & Zn en fa Wijnbergen & Zn.

In een eivolle zaal - er was enorm veel belangstelling-
voor deze avond - werd het openingswoord verricht
door mevrojuw Wijnbergen, die tevens aan de vele
huismoeders voorstelde mejuffrouw Cossee en de heren
voor de technische verzorging van de avond nl.Van Adri-
chem en Engelman.

Vervolgens gaf zij het woord aan mejuffrouw ( '<
die als medewerkster van het produktschap met behulp
van dia's vertelde over het klaarmaken van groenten,
alsook het gebruik daarvan waarbij tevens vi
werd over de belangrijkheid van vitaminen. Evenzo was
dit het geval met het fruit, dat als dagelijkse behoeften
niet meer gemist kan worden.

De aanwezigen - voor het overgrote deel dames - luis-
terden met belangstelling en na de pauze, waarin koffie
en versnaperingen werden geoffreerd, was er tevens
gelegenheid tot stellen van vragen. Er heerste een zeer
gezellige stemming en zeer zeker mag de avond als
zeer geslaagd genoemd worden.

Veteranen
Voor de evenementen van de Veteranen Motoren Club
bestond een grote belangstelling, x.ovvel van de zijde van
de deelnemers alsook van die van het publiek.
Allereerst werd /.at en lag een rit gehouden v a n u i t Mie -
ren waarbij de 40 deelnemers startten vanaf hotel Laag
Soeren en waarbij de rijders op hun oude motorfietsen
van plm. 30 jaar en ouder een prachtige tocht hadden
via o.m. de Posbank. In deze tocht waren verschillende
opgaven begrepen zoals ook bel tellen van de schapen
(en niet de ene geit die er bij l iep) van de schaapherder
van de Veluwe.
Hot tweede gedeelte van de gehele wedstr i jd w
zondag, welke vanuit manege De Gompert
om elf uur begon. Deze rit voerde door de gemeente
Hengelo G, lan n paden. Onderweg
hadden ook hier - net als in Dieren - de d
veel belangstelling van het publiek.
Zondagmiddag was in Hengelo G - als l a a t s t » - onder-
deel - de behendigheidswedstrijd. Deze werd gehouden
op het parkeerterrein aan de veeading en er was van
de zijde van de inwoners een zeer grote b e l a n g s t e l l i n g
rondom het te r re in waren de mensen verzameld. E.e.a.
gebeurde in het raam van de aktiviteiten van VVV van
Hengelo G.
In hotel Lee m rei s was aan hel. einde de prijsuitreiking,
welke geschiedde na een dankwoord aan de organisatie
HAMOVE en ook Supportersclub Gerrit Wolsink. He t
was de voorzitter van de VMC de heer J. van Wisse-
lingh, die namens allen zowel in Dieren als in Hengelo
dank zegde voor de goede voorbereidingen.

schoolwedstrijden
Op het PAX-terrein vonden de jaarlijkse schoolwedstrij-
den plaats voor de leerlingen van de Ds. Piersonschool,
welke, begunstigd door zeer fraai weer, een geweldige
belangstelling hebben gehad van de zijde van de ouders,
want enkele honderden ouders hebben de spelen van de
kinderen gadegeslagen.
*Door ziekte was de heer M. Hoogeveen niet in
de leiding van de/.e ,iag op zich te nemen, doch hij
werd zeer goed vervangen door de heren v. d. Haar en
M e m e l i n k , die zich geweldig van hun taak kweten.
De spelen hadden een grote deelname, want ong>
300 kinderen hebben aan de verschil lende spelen
gedaan en ook zich tot het uiterste ingespannen om

i k resul taa t , t e t / e h a l e n .

STIMA Hengelo G
Het onderzoek werd verr icht in de S l i m a a u t o , die op

l>!a.;it.sen in de gemeente wen; 'd van l.r>
i t . m . IX m a a r t 1 !»71 en waai' in t o l a a l 'J r , u u r

werd gefotografeerd .
Het aantal inwoners bedn>e U | > « - r L-3 1 ! » 7 1 . . . . 7 .Mis
Hiervan waren 20 jaar of ouder en
kwamen voor onderzoek in aanmerkii
Niet verschenen zijn

i feerd werden
Alle, inwoners van 20 jaar en onder werden s c h r i f t e l i j k

•>epen. Van de 1459 niet-versehe' ien personen h H >
ben 1098 inwoners de oproepkaart Ingeleverd ondc,
melding van de reden van n i e t - < i Door 361 i > < - r
sonen (7,3'/ van het totaal aantal opgeroepenen) werd
zonder opgaaf van reden nie| d '°n-
Van de 3426 gefotografeerden werden 30 personen < o , x
'.; ) voor nader onder/.oek O] :i op het konsulta-

reau te Doetinchem. Aan deze oproep werd door
a l l e personen gehoor gegeven.
Bij een aantal gefotografeerden werden afwijkingen op
de foto gezien, waarvoor deze personen niet voor nader
onderzoek op het konsult.atieburcau zijn opgeroepen;
hierover kreeg de huisarts van betrokkenen bericht.
Nadat bij twee voorgaande onderzoeken geen t '
vallen waren gevonden, kwamen ditmaal twee personen
naar voren met een aktievc tbc die behandeld moest
worden; voor enkele andere gevonden longaandoeningen
was nadere ziekenhuisobservatie nodig. Het ligt in de
b'edoeling het onderzoek over twee jaar te herhalen.



GRANDIOZE VOORDEELWEEK

in de week van 20 t.m. 23 september houden wij

OPEN HUIS
Elke dag geopend tot 22 uur ('s avonds geen verkoop)
Wij hebben deze week enorme

VOOKDEELA ANBIEDINGEN
RESTANTEN VERKOOP enz. enz.

U valt gewoon van het ene voordeel in het andere!

TEVEEL OM ZE ALLE OP TE NOEMEN b.v.:

60x60x170 cm, normaal ƒ 140,- Voordeelprijs

ƒ 99,50

KEUKENKASTEN

vanaf Voordeelprijs

ƒ 25,00

WANDBEKLEDINGSPLATEN

b.v. eiken Decowal nu slechts

ƒ 15,- per vierk. meter

Belangrijke voordelen op het gebied van board, keukens,
sanitair, planken, keukenbuffetten, kasten enz. enz.

VLOER- EN WANDTEGEL

Ongekende grote sortering
on dat voor die lage prijzen

niet te geloven !

Wij kunnen nog uren doorgaan maar beter is dat u zelf komt
en zich overtuigt!

Dus ook 's avonds kunt u ons gehele bedr i j f bekijken

( i A A R N E TOT ZIENS!

Doe-het-zelf centrum
HARMSEN Schoolstraat 6 t.m. 10 - VORDEN
Telefoon 05752-1486

P.S. Omdat onze winkel te klein is, hebben wij vele voordeel arti-
kelen in de werkplaatsen ondergebracht.

Wij verkopen nl. alles op het gebied van:
verf en behang, houtwaren, gereedschappen, ijzer warm, zelf bouw-
meubelen, bouwmaterialen, sanitair, vloer- en wand tegels, enz. enz.

En we maken veel voor u:
kozynen, ramen, deuren, garages enz. plus de benodigde bouw-
tekeningen. Dit is uw kans om alles geheel vrijblijvend te bekijken!

TOT ZIENS!

VRAAGT:

magazijnbediende
i-a. r.» jaar e.vt. i t i hex.it van rijbewijs

kantoorassistente
plm. 16 tot 19 jaar

Aanmelden dagelijks aan ons kantoor

CENTRAAL VERKOOPKANTOOR

NEDAC N.V.
Nieuwstad 2 - Vorden - Tel. 05752-1773

Bezoekt vrijdag 24 en
zaterdag 25 sept. a.s.
het grote

VOLKSFEEST te LINDE
bij café van Asselt
VRIJDAG 24 SEPTEMBER:

19.30 uur de Hengelocse toneelvereniging met het kos-
telijke blijspel (in de grote feesttent)

„Pietje de Duivel"
ZATERDAG 25 SEPTEMBER:

9.30 uur vogel- en schijfschieten en geluksbaan.
13.00 uur officiële opening door de voorzitter, de IK n
G. Ruiterkamp, waarna vendelzwaaien.

Van 13.00-18.00 uur gratis draaien voor alle schoolgaan-
de kinderen.

13.30 uur aanvang volks- en kinderspelen o.m. dogcar-
rijden voor dames, doeltrappen voor dames, ringwerpen,
ballonschieten, ballerospel en de gehele dag korfballen
voor dames en heren.

17.00 uur prijsuitreiking door de edelachtbare heer b u r -
gemeester A. E. van Arkel, waarna vendelzwaaien.

's avonds groot
dansfestijn met de
^Pardon Kies'

Zondag 19 september

SANG UND KLANG
met zang van Cecil

NCOJUHA
HENGELO (GLD.)

BARS GEZELLIGHEID

Benzine tanken
Shell tanken

I<;I-;N I K D U K IMF; HM ONS TANKT

ONTVANGT KEN

LEUKE VERRASSING

ALS o r K N I N t i S K K K L A M K

GROOT JEBBINK
RONDWEG — VORDEN TELEFOON 05752-1794

Olietanken
1200 l i l ei l'1 125,-

Oliegrondtank
3000 liter F 150,- excl. 15TVV

Petroleum huisbrandolie
EXTKA LACJK PRIJ/KN

ZIE VOOR SPECIALE

AANBIEDINGEN ONZE

inversa courant
UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHtNSEWEG TEL.05752-1514

Adldas-„La Paz"
met blauwe noppenzool. ca. 33,-

Adlda»-,,Santiago"
met schroe(dopp«n. oa. 44,-

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

adidas
Wapen- en Sporthandel

steeds doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

Wij hebben wrrk voor mi

eindkontroleuse
die onze japonnen en pakjes kan
kontroleren.
Eventueel part-timr.

Inlichtingen :ian het bedrijf Kaadhuisst raat 18

telefoon 1971 of na 18.00 uur telefoon 1708

Confectie-

bedrijf LAMMERS

Albers
Supermarkt

vraagt, voor de sla;.;ri-ij:

leerling of

halfwas slager

Sollicitaties te richten: Nici:\vstad 5 te Vorden

CONTACT

ook uw weekblad


