
Donderdag 12 januari 1967
28e jaargang no. 42

Uitqave drukkerij Weever»
v/h Wolters Vorden
Tel. 05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per mm
Abonnementsprijs f 5,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Frankering bij abonnement, postkantoor Vorden

Televisie
Hord Mende - Telefunken

NU SUPERONTVANGER l /UU,'

FA BREDEVELD
Zutphen — Weg naar Laren —Tel. 3813

ZONDAG 15 JANUARI

Her v. K e r k
9 uur ds. H. Beker van Genève
10.30 uur ds. J. H. Jansen bevestiging nieuwe
kerkeraadsleden

G e r e f . k e r k
's Morgens 10 uur ds. Th. P. van Belzen
's middags 3 uur ds. Th. P. van Belzen
(bediening H. Avondmaal en Dankzegging)

R.K. k e r k D o r t>
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur

R.K, k e r k K r a n e n b u r g
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

ZONDAGSDEENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
ar. L-ulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen hall tien en tien uur 's morgens.

WEEKEND-DEENST WIJKVERPLEEGSTERS
van zaterdag 12 uur tot dinsdag 12 zuster Stoop
telefoon 1762

SPREEKUUR MAATSCH. WERKSTER
Mejuffr. M. Kersten, „'t Elshof" 7, Plan Boonk,
telefoon (05752) 1772 van maandag t.e.m. vrijdag
v.m. 8.30—9.30 en donderdagmiddag van 2—3 u.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTSEN

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

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8-18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30
tot 8 uur 's morgens vervoege men zich aan Mo-
lenweg 19, telefoon 1898

BRAND MELDEN : no. 1541.
Bij geen gehoor : Tel. 1 2 3 0 (Bur. Rijkspolitie).

BURGERLIJKE
STAND V

Geboren: Johanna H. dochter van J. H. Kappert
en H. J. Hiddimk; Angelique J. A. dochter van H.
J. Sueters en H. G. A. Sessink; Gijsbertus, zoon
van G. Blok en A. H. ten Pas.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Arend Jan Poorterman, 61 jaar, e. v.
G. J. Wassink; Johan Hendrik Willem Eskes, 59
jaar, e. v. W. Haijtink.

Fantastische koopjes
en 10 procent korting

IN DE OPRUIMING VANAF
HEDEN

Wullink'sSchoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Veilig Verkeer Vorden
Zoals uit de elders in dit blad vermelde adverten-
tie blijkt, hoopt Veilig Verkeer Vorden ook dit
jaar weer een verkeerssleutelcursus te houden.

Deze cursus omvat 6 lesavonden, elke avond
wordt een apart hoofdstuk behandeld, bij elk ge-
deelte behoort een speciale vragenserie, die de
deelnemers thuis uit kunnen werken. De lessen
blijven eigendom van de cursist.

Op een extra avond kunnen de deelnemers geheel
gratis meedoen aan de verkeerssleuteltest.

De hiervoor geslaagden ontvangen een speciaal
bewijs met bijbehorend draagsleuteltje.

Gezien de vele wetswijzigingen, welke per l jan.
11. zijn ingegaan, is het bestuur er van overtuigd,
dat de belangstelling voor deze officiële verbonds-
cursus, onder leiding van wachtmeester Verheul,
groot zal zijn en zij raadt de deelnemers (sters)
dan ook aan zich zo spoedig mogelijk op te ge-
ven.

MAJOOR v. d. VEER KOMT SPREKEN

Op vrijdag 13 januari a.s. houdt Jong Gelre een
gekombineerde ledenvergadering in hotel „'t Wa-
pen van Vorden" waar majoor v. d. Veer zal spre-
ken over het onderwerp „Humor in het leger".

Op dinsdag 17 januari houdt Jong Gelre een
sport- en spelavand. Er zal o.a. tafeltennis, schie-
ten, speerwerpen, dammen en sjoelen worden be-
oefend.

Donderdag 19 januari is er dan een wedstrijd-
avond van zojuist igenoemde spelen tegen de afd.
Laren.

Dinsdag 24 januari wordt er voor de heren een
winterexcursie gehouden, 's Morgens om tien uur
zal men dan allereerst de fokschuren bezichtigen
bij de heer W. Rietman in Delden. Hierna zal men
een mestvarkensbedrijf in Wehl bezoeken en een
heel modern veebedrijf in Didam.

TONEELGROEP LEKTON ZAL PINKY
OPVOEREN

De toneelgroep Lekton zal op zaterdag 21 januari
in het Nutsgebouw het toneelstuk Pinky een blank
negermeisje voor het voetlicht brengen.

Dit stuk in drie l^fcrijven naar de gelijknamige
roman van Cerick^r Sumner is enkele jaren ge-
leden reeds met sukses opgevoerd door Vordens
Toneel.

In dit stuk komt
ting.

lelijk de rassenstrijd tot ui-

GROTE OVERWINNING VAN DCV 3 OP
DVD Z

In zaal Eskes werd vrijdagavond de damwedstrijd
tussen DCV 2 en DVD 2 uit Doetinchem gehou-
den. De Vordenaren waren goed op dreef en won-
nen de ontmoeting met 13—7, waardoor DCV
thans elf punten heeft verzameld uit 8 wedstrij-
den.

De individuele uitslagen waren:
J. J. van Dijk—N.N. 2—0; H. W. Esselink—D.
Visser O—2; J. Wiersma—J. Busser 2—0; B. Wen.
tink—H. Huls 1—1; W. Wassink—S. Laks 2—0;
J. Leunk—H. Bus 2—O; H. Offereins—G. Westhof
2—0; Chr. Jansen—B. Agelink O—2. Borden 9 en
10 reglementair remise.

Er rest DCV nu nog de uitwedstrijd tegen WDV 2
Winterswijk, welke wedstrijd op maandag 16 ja-
nuari wordt gespeeld.

Voor de onderlinge kompetitie werden de volgen-
de wedstrijden gespeeld:

H. Klein Kranenbarg^Breuker l—1; A. Wassink
—Roozendaal l—1; Grerken—Smeenk 2—0; Ou-
kes—Van Dijk l—1; Nijenhuis—Hesselink 2—0;
jeugdafdeling: G. Ellenkamp—B. Rietman O—2;
H. Bekker—C. Borgojte 2—0; H. Teunissen—R.
Bos O—2; B. MombaHfS. Mombarg 2—0.

Feestavond
voetbalvereniging „Vorden1

Zaterdagavond hield de voetbalvereniging Vorden
in hotel „'t Wapen van Vorden" haar jaarlijkse
feestavond waarvoor van de zijde der leden en
donateurs een goede belangstelling bestond.

Het lag in de bedoeling dat het programma voor
de pauze gevuld zou worden door enkele leden
van het Dameskoor die enkele schetsjes ten ge-
hore zouden brengen. De voorzitter, de heer W.
Kuiper, deelde echter in zijn openingswoord mede
dat het optreden van het Dameskoor niet door

zou gaan. Hij liet doorschemeren dat er ergens
in het bestuur „kortsluiting" was gemaakt en dat
men een en ander niet goed met het Dameskoor
had afgesproken.

Het kwam er uiteindelijk op neer dat de feest-
avond ditmaal alleen bestond uit dansen op mu-
ziek van het orkest Boerboom uit Apeldoorn. Het
gezelschap Boerboom had de stemming er al
gauw in zodat deze feestavond ook zonder het
Dameskoor toch nog slaagde.

BRAND IN SCHUUR

Zaterdagavond omstreeks half negen werd de
brandweer geallarmeerd voor 'n begin van brand
in een varkensschuur van de landbouwer Lettink
te Linde.

Bij aankomst bleek de heer Lettink de vlammen
reeds te hebben gedoofd met twee schuimblussers.
De brandweer behoefde alleen maar te zorgen
voor nablussing.

Het dag van de schuur werd enigszins bescha-
digd en enkele biggen liepen brandwonden op.

SCHADE BIJ BOTSING

Op de Kranenburg botsten zondag twee auto's.
De gevolgen bleven beperkt tot lichte materiële
schade.

De bestuurder van een der wagens wilde een zij-
weg inrijden. Hij reed deze echter voorbij en
ging vervolgens achterwaarts naar de splitsing.
Daarbij kwam hij in aanraking met een achterop-
komende auto.

De Deurdraejers
krijgen nieuwe prins

Nog enkele dagen en het regeringsloze tijdperk
van de carnavalsvereniging De Deurdreajers in
Kranenburg-Vorden is ten einde; op het tweede
Prinsenbal, dat op zaterdag 14 januari a.s. in zaal
Schoenaker wodrt gehouden zal de nieuwe Prins,
als opvolger van de roemrijk regerende Prins
CorneUs de Eerste, zijn plechtige intocht houden.

Het magische woord carnaval ligt in deze tijd van
het jaar op veler tong bestorven; De Deurdrea-
jers weten wat carnavalvieren is. Zij zullen hun
nieuwe Prins, wiens naam nu alleen nog bij het
bestuur bekend is, een werkelijk glorieuze ont-
vangst bereiden.

Om precies 11 minuten over 8 komt de nieuwe

vorst met zijn gevolg, waaronder natuurlijk de
Raad van Elf, de beide opper-adjudanten „Johan-
nes de Ie" en „Hendrikus de Ie", het voltallig be-
stuur en de Dansmarietjes.

Nog ongeveer een maand en dan zal ook het
carnaval 1967, waarvoor nu de voorbereidingen
al in volle gang zijn, zijn hoogtepunt bereikt heb-
ben. Het worden weer vier grootse dagen, zater-
dag 4, zondag 5, maandag 6 en dinsdag 7 febru-
ari.

Geen twijfel danook dat het komende Prinsenbal
op zaterdag 14 januari in zaal Schoenaker een
feestelijke inzet zal vormen van de komende fes-
tiviteiten op de Kranenburg.

Ijstijd
Schaalstijd!

SCHAF NU EEN PAAR

schaatsen
AAN!

Wij zijn ruim gesorteerd in

HOGE NOREN
KUNSTSCHAATSEN
FRIESE SCHAATSEN
voor groot en klein.

Ook kunnen wij alle soorten
schaatsen slijpen met onze
speciale slijpmachine.

Fa Gebr. Barendsen
Zutphenseweg 23 — Vorden

Agenda
Gekombineerde ledenverga-
dering Jong Gelre

Prinsenbal „De Deurdrae.
jers" café Schoenaker

Toneelavond in de kapel te
Wildenborch door de toneel-
vereniging T.A.O.

17 januari Ned. Chr. Vrouwenbond
Majoor v. d. Veer uit Brum-
men: een geheim agent
springt af.

17 januari Oefenavond Jong Gelre
bij hotel „'t Wapen van Vor-
den" sport en spel

17 januari NKV voorlichtingsavond

19 januari Nutsavond

19 januari Sport- enjspelavond Jong
Gelre bij hotel „'t Wapen
van Vorden"

21 januari Toneelstuk „Pinky, een
blank negermeisje" Lekton
in het Nutsgebouw

24 januari

24 januari Openbare vergadering CHU
in zaal Eskes te Vorden

26 januari Culturele avond Jong Gelre,
Bond van Plattelands-
vrouwen, GMvL

27 januari Jaarfeest CJV dorp

28 januari Jaarfeest CJV dorp

l februari Toneelstuk „Pinky, een
blank negermeisje" Lekton
voor besloten gezelschap

3 februari Ledenvergadering Jong
Gelre afd. heren

4 februari Carnaval „De Deurdraejers"
bij café Schoenaker

5 februari Carnaval

6 februari Carnaval

7 februari Carnaval

7 februari Vergadering Ver. voor Chr.
Belangen in hotel „'t Wapen
van Vorden"

8 februari Exc. prof. mr I. A. Diepen-
horst komt spreken voor de
ARP in hotel „'t Wapen
van Vorden"

18 februari Herv. jeugdclubs uitvoering
in het Nutsgebouw

11 februari Ringmiddag en -avond Jong
Gelre Ring Berkelstreek

16 februari Nutsavond

18 maart Nutsavond

6 april Nutsavond

De besturen van de diverse verenigingen
worden verzocht hun data aan ons door te
geven dan worden deze bij deze rubriek
tussen- of bijgevoegd.



I Donderdag 12 januari,
8 uur begint onze

RUIMING
Wij brengen veel
spotprijzen in:

Dames-, heren-, jongens- en meisjestruien
Dames- en meisjesvesten
Dames- en meisjesrokken
Heren- en jongenspantalons (terlenka)
Jongens manchester broeken
Helanca meisjespantalons
Overhemden en weekenders v.d. bekende merken
Dames helanca pantalons A

Ook in onze afdeling huishoudgoederen CWGEKEND LAGE
PRIJZEN o.a. flanellen lakens, katoenen lakens, baddoeken.
Ondergoed voor het hele gezin!

Onze coupons gaan zeer laag in prijs de deur uit!
Diverse restanten wol, washandjes, nylons, sokken,
zakdoeken enz,

Wij ruimen het oude op, om plaats te maken
voor het nieuwe!

10 proc. korting op goederen buiten de op-
ruiming, uitgezonderd enkele merkartikelen.

Zie onze etalages!
Onze opruiming duurt tot en met 21 januari,

Looman Vorden

Bijzonder goedkope liters! Voor vrijwel hetzelfde geld haalt U
méér uit Uw melkvee, wanneer U bewust gaat voeren. Wanneer
U verspilling van Uw kostbare ruwvoeder en krachtvoeder voor-
komt door Uw koeien naar de top van hun produktie te voeren
met MELKKOEK 21/2.
Het levert U extra liters op en juist die extra liters zijn goedkope
liters. v

cc

voert tot winst!

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond^Q? (05754) 270

7//////////J. «CMGVOCDCf»

WANNEER U
™ 's morgens wakker wordt en naar buiten

kijkt, besef dan dat in deze „ijzige" tijden
de vogels niet buiten uw hulp kunnen!

Hier komt
iets nieuws!

In het nieuwe
jaar 'n nieuwe
handige
aansluiting

Sleutels overbodig, dankzij de
nieuwe aansluiting voor de

butagasf les!

NEEM DAAROM NU MET DE LEGE SHELL BUTA-
GASFLES DE DRUKREGELAAR + SLANG MEE ! !

Niet vergeten!

HOOFDDEPOT:

DRUKREGELAAR + SLANG MEENEMEN WAN-
NEER U NU GAS HAALT BIJ EEN VAN
ONDERSTAANDE DEPOTS.

G. Emsbroek & Zn. c.v.
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

TH. NIJENHUIS, DE HAAR l (PLAN BOONK)
A. A. SCHUURMAN, JULIANALAAN 6
H. BREUKER, „HET ENZERINCK"
A. J. EYKELKAMP, MEDLER E 109
A. F. WIGGERS, LINDE E 27 a
J. OLDENHAVE, DELDEN



NOOIT had u zoveel keus,
nooit kocht u zo voordelig!

*Koopjes op alle afdelingen!
Coupons en restanten 10-50 procent korting.

Weest er als de kippen bij,
ook voor u zijn er vele koopjes!

Komt u eens een kijkje nemen
in onze oude en nieuwe zaak!

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

sleutels overbodig...

dank zij de NIEUWE aansluiting
voor de SHELL BUTAGAS-fles!
Klik-Klak-Vast! Dat is nieuw, modern en handig! Nu is
er een flesaansluiting voor de SHELL BUTAGAS-fles
met bijzonder snelle bevestiging. U hebt geen sleutels
meer nodig! U hoeft niet meer te wachten tot uw man
thuiskomt! Profiteer van deze plezierige vernieuwing.
Ga praten met de SHELL BUTAGAS-leverancier in uw
omgeving. Hij demonstreert u de nieuwe flesaan-
sluiting. Hij geeft u alle inlichtingen over het veelzijdig
comfort van SHELL BUTAGAS!

Hebt u van uw SHELL BUTAGAS-leverancier nog niets gehoord van
de nieuwe SHELL BUTAGAS-flesaansluiting? Dan valt u waarschijn-
lijk in een gebied waar de nieuwe flesaansluiting binnenkort wordt
geïntroduceerd. Komen doet ie!

BUTAGAS
ALTIJD MODERNER!

SHELL NEDERLAND VERKOOPMAATSCHAPPIJ N.V., WASSENAARSEWEG 80, POSTBUS 69,'s-GRAVENHAGE.
HBG 1-67

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
van

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

Te koop: Loods 11,50 x 6,80
m, gedekt met pannen. Ge-
schikt voor landbouwers en
aannemers.
Rijksstraatweg 178. Brief-
jes inleveren tot en met 14
januari bij R. de Graaf,
aannemer, Breegraven 77
Warnsveld, tel. 05750-3567

Neem
Bouwfonds-

coupon-
SCHULDBRIEVEN
(stukken van nom.

f.1000.-)

Een veilige,
winstgevende

belegging!

Vraagt
prospectus of
inlichtingen:

N.V. Bouwfonds
Nederlandse
Gemeenten

ZUTPHEN
Deventerweg 44
tel. 05750-6831

VORDEN
W. ter Haar

Hertog Karel van
Gelreweg 3

tel. 1541 overdag

Retexturingsbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Gedurende deze maand ge-
ven wij

20% KORTING
op chem. reinigen en
verven

Tevens uw adres voor
onz. stoppen, plisse-
ren en overhemden-
reparatie

Profiteer van deze unieke
aanbieding. Voor Vorden
FA LUTH
kl edingmagazijn

Voor uw
RIJBEWIJS naar

Autorijschool
„JAN SCHTJPPERS"
Telefoon 1373 of
„AUTO BOESVELD"
Telefoon 1329

PETROLEUM
per tank
SPECIALE PRIJS

KEUNE Telefoon 1736



Opruimin (Jisscl
IF^-—^•^VORL

A.s. donderdag t.m. woensdag (12 t.m. 18 jan.)
Voor goede woninginrichting: Visser - Vorden

Bankstel
ZEER GOED

MODEL MET

HOGE FAUTEUIL

SPECIALE PRIJS

f 390,-

Salontafels
AFRO-TEAK

50/100

MET ONDERBLAD

f 55,-

Fauteuils
MET HOGE RUG

f 78,50

NORMALE RUG

f 67,50

Eethoek
4 STOELEN MET

GESTOFFEERDE

RUG

— KOOPJE —

van 298, —

f 160,-

Stoelen
MET GESTOFFEERDE RUG

IN GROEN

ROOD OF

ZWART

f 39,50

Overige meubelen (en dat zijn er heel wat) krijgen 10 procent korting

Oud Hollandse
eethoek
WINDSORSTIJL, EIKEN

4 STOELEN

1 UITTREKTAFEL

ZEER GOED

f 395,-

Kamerbreed
tapijt
EXTRA AANBIEDING

op 380 breed

VAN f 95,— NU

f 74,50
PER METER

Uittrektafels
STUIVERMODEL

+

ZEER PRAKTISCH

f 87,50

Keuken-
stoelen

NOG ENKELE

STUKS

f 19,50

Keukentafels
MET

FORMICABLAD

ONMISBAAR

85/45 cm

f 39,75

In verband met prijsverhoging gratis opslag van uw gekochte meubelen

Restanten
Jabo~tapijt

VOOR NOG GEEN

f4,-
per meter

NORMALE PRIJS IS f 7,95

Coupons
viltzeil

extra
voordelige
koopjes

ZEER GOEDE

MATEN

Coupons
kokos

ECHTE

KOOPJES

Aanbieding
vloerbedekking

PLASTIC OP

VILTBASIS

f 10,50 nu per vierkante meter

f5,50

Gestikte
dekens
1 persoons

2 persoons

f 17,90

ff 19,90

— VERGELIJK —

Wij willen u graag en goed van dienst zijn

Polyeather
matras
EN GEBORDUURD

80 breed

f 39,50
120 breed

f 77,5O
PROFITEER

Matras-
dekken

80 breed

120 breed

GOEDKOOP

Spreien
MET DRALONVULLING
EN FOULANT

DUS ZEER WARM

f 59,50

NU MAAR

ff 39,50
— PRIMA —

Linnenkasten
HALF LEG

HALF HANG

EN GOED

TOCH MAAR

f 129,50

EXTRA KOOPJES
IN

coupons
vitrages
en

overgordijn-
stoffen

Kom naar Visser en u slaagt zeer zeker

ZO VAN DE FABRIEK

kokos
133 breed

f 15,75

NU MAAR

f9,75
PER METER

Zaalberg
dekens
DUS 100% WOL

190 x 230

f 78,50 NU

f 49,50

Goede service en wooninrichting eerst naar
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Bij het ter perse gaan van dit nummer

waren wij wel op de hoogte van het

huwelijk van onze geliefde prinses

Margriet met heer Pieter van Vollenhove,

doch konden een illustratie niet meer tijdig

in ons bezit krijgen om deze af te drukken

in ons blad.

Wij willen echter niet voorbijgaan aan dit heuglijke feit en het jonge, sportieve paar,

mede namens onze lezers van harte feliciteren en hun, net als ieder ander jong paar,

een behouden vaart toewensen.
REDAKTIE

Zaal Langeler
HENGELO (GLD.)

A.S. ZATERDAG 14 JAN

aansen
Orkest: „The Evening Stars"

De amazonezit achterop • hoe charmant ook • i's uit veilig-
heidsoverwegingen per t januari niet meer toegestaan.
Voor de bromfietsers waj dit tl zo. In net v«rvo/g i» d*
enige juiste manier van achteropzitten om de benen aan

beide kanten te plaatsen.

Voor carnavalsartikelen
FEESTMUTSEN, NEUZEN ENZ.

Muziekhuis Vorden

KOT l KWAM GOED VOOR DE DAG

Het eerste drietal van de Vordense biljarsclub
KOT verraste door tweemaal achtereen te win-
nen. Dit was ook beslist nodig gezien de weinig
rooskleurige plaats die KOT op de ranglijst in-
neemt.

De ontmoeting tegen de Pauw l eindigde in een
5f—2 zege.

De individuele uitslagen waren:

J. Klein Hekkelder 312 (312)—J. Baanders 247
(149); W. Pardijs 290 (290)—K. Groot 154 (97);
G. Hellewegen 96 (82)—J. Nagtegaal 132 (132).

De wedstrijd tegen KOT 2 eindigde eveneens in
een 5—-2 overwinning.

HLer waren de onderlinge uitslagen:

A. Meyerman 125 (77)—J. Klein Hekkelder 312
(312); T. Jansen 96 (83);—W. Pardijs 290 (290);
G. Massen 96 (96)—J. Wijmbergen 154 (126).
Klein Hekkelder scoorde in zijn partij een hoogste
serie van 95 caramboles.

Het tweede drietal van KOT deed het niet best
tegen Berkelbrug l en verloor kansloos met 7—0.

De individuele uitslagen waren:

G. A. ter Horst 348 (348)—Joh. Jansen 96 (58);
J. Lievers 132 (132)—G. Massen 96 (66); A. v. d.
Meulen 96 (96)—B. v. d. Straten 96 (52).

De overige uitslagen in klasse C l waren:

Voorst l—Klok l 2—5; Kroon l—Kroon 2 2—5;
Pauw l—de Poorte l 7—0; De Kroon 2—Voorst l
7—0; De Klok l—De Kroon l 2—5.

In klasse C 2 deed KOT 3 goed werk door 2 grote
overwinningen te behalen. Eerst werd Poorte 2
met 7—2 verslagen, terwijl de Pauw 2 met de-
zelfde cijfers het onderspit moest delven.

De onderlinge uitslagen van de ontmoeting tegen
Poorte 2 waren:

G. de Boer 92 (92)—G. Hellewegen 109 (101); J.
Klaassen 92 (91)—S. Huizinga 92 (92; B. Veter-
man 84 (69)—H. Visser 92 (92); G. Verbeek 84
(83)—B. Seesink 92 (92).

De individuele resultaten van de wedstrijd tegen
de Pauw 2 waren:
G. Hellewegen 109 (106)—W. Nijenhuis 118 (118)
S. Huizinga 92 (92)—J. Somer 92 (69) ; H. Vis^
ser 92 (92)—H. Brokken 92 '(56); B. Seesink 92
(92)—H. van Leusden 84 (83).

De overige uitslagen in klasse C 2 waren:

De Pauw 3—Poorte 2 7—2; De Klok 2—Pelikaan
l 2—7; Kroon 4—Kroon 3 7—2.

De kompetitiestanden luiden momenteel:

KLASSE C l
Kroon l
Kroon 2
Klok l
B. Brug l
Voorst l
Pauw l
KOT l
Poorte l
KOT 2

KLASSE C 2
Poorte 2
Kroon 4
KOT 3
Pauw 2
Kroon 3
Pauw 3
Klok 2
Pelikaan l
Bierhuis l

KLASSE C 4
Kroon 5
Voorst 3
Hoven 2
KOT 4
Poorte 4
Hoven 3
Klok 3

11 gespeeld
11
11
9

10
10
11
10
11

11 gespeeld
11
11
11
11
11
10
10
10

53 punten
50
46
43
42
29
25
25
16

64 punten
57
56
54
53
47
45
39
17

52 punten
51
47
44
42
32
29

GEVONDEN VOORWERPEN

l herenpolshorloge doublé merk „Panco"; l voet-
balschoen; l bos sleutels; l bankbiljet van ƒ 10,—;
l groene wollen das; l bruin gestreepte heren-
stropdas; l bruine herenportemonnaie inh. ƒ 42,58,
gevonden in Delden; l donkerbruine portemonnaie
met zwart lederen sleutelhouder; l rechter blauwe
vuisthandschoen; l kinderportemonnaie inhoud
ƒ 0,83; l schooletui; l zwart gebreide rechter kin-
derhandschoen; l paar lichtbeige dameshand-
schoenen met bontrand; l zwarte glacé rechter-
handschoen; l goudkleurig damespolshorloge; l
rode rechter nylonwant; l rood-zwarte wollen
sjaal; l paar bruine glacé herenhandschoenen; l
rode kinderportemonnaie met ritssluiting; l paar
dameshandschoenen met bond gevoerd; l groen-
geel gestreepte linkerwant; l grijze hoed maat 58
gekocht bij A. Middeldorp, Den Haag; l dames-
parapluie in nylon hoes; l grof gebreide donker-
blauwe sjaal; l Belgische herdershond, teef, zwart
dek en wTfte staartpluim; l groen zijden dames-
sjaal; l oude bruine aktetas waarin fles en plastic
broodtrommel; l groen plastic vingerhandschoen,
aangebreid met wol; l portemonnaie, schotse ruit,
inhoud ƒ 0,30; l zak-staaflantaarn bekleed met
bruin rubber.

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

ZATERDAG 14 JANUARI A.S.

Groot Prinsenhal
van „De Deurdraejers

Om 11 minuten over 8

Intocht nieuwe Prins . . de Eerste?
zaal Schoenaker Kranenburg

Aanvang 7 uur.

Muziek: „DE FAVORITA'S"

Vrijdag en zaterdag
500 gram balkenbrjj
500 gram fyne rook worst
200 gram tongeworst
200 gram hoofdkaas
200 gram botermamworst

Krqt

70
175
100
80
70

Dorpsstraat

ZATERDAG 21 JANUARI A.S.
NAMIDDAGS 2 UUR SPREEKT
DE VVD LIJSTAANVOERDER

MrE.H.Toxopeus
te Apeldoorn
IN DE SCHOUWBURG

(ORPHEUS)

VVD

Wist u dat verspreiding van „Contact" per week 12 et per blad kost?

Schoenklompen
NU MET 10% KORTING

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Bejaardenkring
Donderdag 19 januari a.s. om 14.15 uur in het

Nutsgebouw

Pater v. d. Kley komt praten

Nu reeds een goede
wasautomaat voor i 498,-

Alle merken

ZANKER, AEG, MARIJNEN,
ZANUSSI

f 200,- inruil
Tevens te koop:

INRUILWASMACHINE EN
CENTRIFUGE

Wiggers
Linde - - Smederij Huishoudelijke artikelen

DONDERDAG 19 JANUARI

Nutsavond over WENEN
zie Nutskrantje

AANVANG 8 UUR

IN ONZE OPRUIMING

extra voordelige kinderschoenen
Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

En
u weet:

glaasje op,
laat

je rijden!

Opruiming
DAMESHOEDEN
BONTMUTSEN, SJAALS EN
HANDSCHOENEN

Kroneman Jorissen
Burg. Galléestraat 9 — Vorden



met de banden 3

voetbals'choen
der. kampioenen

FA. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

Dansen in
CO N CO K Dl A HENGELO (6LD.)

ZATERDAG 28 JANUARI
de u allen wel bekende
„THE MOODCHERS"

ZATERDAG 18 FEBRUARI
een avond voor gehuwden en paartjes
m.m.v.

'M

en zijn orkest
Voor deze laatste avond brengen wy
t.z.t. kaarten in voorverkoop

Hebt u wel
of geen meubelen nodig?

Bewonder onze

toonzalen
want u ziet daar meer als 60 model-
len bekleed met uitstekende meubel-
stoffen w.o. PLOEGSTOFFEN

OP VERSCHILLENDE MODELLEN

— BANKSTELLEN
— SLAAPKAMERS
— HUISKAMERS
— BERGMEUBELEN
— LOSSE FAUTEUILS

VERLENEN WIJ U DEZE OPRUIMING

20 procent korting!
Wij slaan uw meubelen desgewenst gratis op.

UW ADRES VOOR
BETERE WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
n FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752)1314

Januari - Februari - Maart
Véél lange winteravonden staan u
nog te wachten.

Juist in deze tijd brengt uw televisie
de beste programma's.

Alleen Philips televisie
voor f 599,-met inruil!
Vraag demonstratie bij u thuis, dan
kunt u pas rustig uw keus maken.

Televisie - Radio - Platenspelers
VLOT GEPLAATST — SNELLE SERVICE

G. Emsbroek £ Zn cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Voor Opel automobielen
NAAR

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

ZATERDAG 14 JANUARI
OPVOERING TONEELSTUK

Dasje de behanger
door de toneelvereniging

T.A.O. Wildenborch
IN DE HKPEL TE WILDENBORCH
AANVANG 8 UUR. Het kapelbestuur

Attentie Attentie

Overname
Bij deze delen wij u mede, dat wij overgenomen hebben

de oliehandel van Hammond
Het ligt in onze bedoeling om WEKELIJKS de olie te
bezorgen.

Zit u plotseling zonder olie, BEL DAN NAAR NICO
KEUNE, TELEFOON 1736, onze tankwagen rijdt voor
en wij zullen u prompt en zeer billijk bedienen.

PETROLEUM OF HAARDOLIE 15 CENT PER LITER

NICO KEUNE
INDUSTRIETERREIN — TELEFOON 1736

Elke 2e gelderse rookworst voor 65 et — 10%
Elk 2e pakje café noir voor 48 et — 10%
Elk 2e pak droogkokende rijst voor 61 et — 10%
Elk 2e pakje Spar thee voor 48 et — 10%

KLEURPOTLOOD GRATIS by een zakje vanille- of droptoffee's

l groot pak Spar custard van 69 et voor 65 et — 10%
200 gram sinassticks van 100 et voor 89 et — 10%
200 grams tablet chocolade van 105 et voor 98 et — 10%
l zak melkchocolade hagelslag a 500 gr. van 159 et voor 149 et — 10%
l zak puur chocolade hagelslag a 500 gr. van 149 et voor 139 et — 10%
150 gram siuj- of cervelaatworst van 102 et voor 87 et — 10%
l blik Spar erwtensoep van 108 et voor 89 et — 10%

Pakken groene erwten en spliterwten deze week met 20% zegelkorting
Flessen en capsules levertraan deze week met 20% zegelkorting
l blik a 404 gram europ ananas deze week met 20% zegelkorting

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1281

Telefoon 1379

Hotel „De Konijnenbult"
VORDEN

vraagt voor direkt

een werkmeisje
boven 21 jaar

Donderdag 12 januari
begint onze opruiming met
vele fantastische koopjes
in alle afdelingen!

*

H.LUTH
WINKELPARADIJS — NIEUWSTAD

FEUILLETON no. 13

De beslissing van
Dokter John

DOROTHY WORSLEY

,Ik heb zo dadelijk een spoedoperatie - de man
wordt al hierheen gebracht. En om tien uur landt
Brenda's toestel. Zou je zo vriendelijk willen zijn
haar in mijn plaats af te halen en naar mijn huis
te brengen?'
Peter vond het prachtig dat Dr. John hem dit
vroeg en beloofde dat hij het op zich zou nemen.
,Kunt u me zeggen hoe ze er uitziet? Blond, bru-
nette, of zo? Ik spreek liever niet de verkeerde
aan,' grinnikte Peter.

Dr. John keek hem goedkeurend aan. ,Een knap-
pe kerel zoals jij zult daar niet veel moeite mee
hebben. Het spijt me, ik kan je verder niet veel
over haar zeggen. Ik herinner me dat ze zwart
haar had - in ieder geval donker - en dat ze een
knap ding was. Dat is misschien nog wel zo, maar
de kleur van haar haar kan wel anders zijn . . .
je weet nooit met die meisjes van tegenwoordig.
Er zullen wel niet zoveel jonge meisjes aan boord
zijn, dus wordt de kennismaking niet zo moeilijk.
Ze heet Brenda Lane.'

Peter verzekerde Dr. John dat hij Brenda zou af-
halen en veilig en wel bij mevrouw Wilson afle-
veren. Even dacht hij erover om Shirley te vra-
gen met hem mee te gaan, maar Dr. John had dit
zelf niet voorgesteld, dus was het misschien beter
van niet. Bovendien was het meisje wellicht ver-
moeid en niet in de stemming om veel vreemden
te ontmoeten.

Dr. John had hem de laatste tijd dikwijls voor dit
soort dingen gebeld. Was dat een goed teken?
Toen hij aan zijn medische studie begon, zag hij
zich in de toekomst als hoofd van een groot zie-
kenhuis. Die droom was gebleven.

(
Als het nu niet gebeurde, dan een volgende maal;
hij was jong. Te jong eigenlijk voor zo'n belang-
rijke post, maar de andere kandidaten waren dat
ook. Verlangde een van hen er ook zo hevig naar
die baan te veroveren? Mogelijk Stephen Adair.
Maar Dr. John was zo neutraal dat het tot het
laatste ogenblik een geheim zou blijven. De hele

stad scheen er belang in te stellen. Natuurlijk
werd het wel hun ziekenhuis als Dr. John de teu-
gels losliet . . . . Hawthorne Memorial Hospital,
maar het zou eigendom van de gemeente zijn.
Peter liet zijn rode open wagen snel wassen. Hij
trok een donker kostuum aan en stak een rode
anjer in zijn knoopsgat. De kap van de wagen
was neergeslagen en zijn donkere haar woei in
de wind. Het was heerlijk in de zon.
Hij parkeerde bij het vliegveld, liep door het res-
taurant naar de voorzijde van het gebouw waar
wat mensen stonden te wachten, op hun horloge
keken, hun bagage in het oog hielden, en dat alles
met het ongeduld dat de meeste reizigers ken-
merkt. Er waren niet veel mensen: Elmwood was
geen drukke vlieghaven. Het zou hem wel niet
moeilijk vallen Brenda Lane te ontmoeten.

Een vliegtuig stond op het punt te vertrekken.
Het werd door de luidsprekers omgeroepen en de
mensen gingen naar de hekken. Even later werd
het vliegtuig uit Miami aangekondigd. Peter zag
een stipje in de lucht dat groter en groter werd.
Hij ging dichter bij het hek staan.

Het landde. Het raakte de landingsbaan en gleed
als een grote zilveren vogel naderbij. De trap
werd uitgerold en de passagiers kwamen naar bui-
ten.

Eerst kwam een man die bij de deur bleef staan
zoals luchtreizigers zo dikwijls doen. Toen nog een
man en een vrouw die blijkbaar bij elkaar hoor-
den, dus dat was Brenda niet. Nog meer mannen
en vrouwen. Niet allen hadden Elmwood als be-
stemming; ze kwamen er alleen uit om zich wat
te vertreden en misschien in het restaurant wat
te gebruiken voor ze verder vlogen.

Peter werd wat ongerust. Ze schenen allemaal
precies te weten waar ze heen moesten gaan.
Niemand scheen te verwachten dat ze zou worden
afgehaald. Toen zag hij het meisje boven aan de
trap staan. Ze keek een ogenblik om zich heen.
Ze was gekleed in een nauwsluitend zwart pakje
met een zwart hoedje. Hij had geen idee hoe ze
er uitzag omdat ze een zonnebril droeg. Hij bleef
onbeweeglijk staan tot ze de trap was afgekomen
en naar het hek toeliep. Ze stond praktisch voor
hem toen ze haar bril afnam en om zich heen
keek. Hemelse goedheid, mompelde Peter bij zich-
zelf. Hedy Lamarr in eigen persoon - alleen jon-
ger.
Hij deed een stap in haar richting. ,Miss Lane?'
Ze keek hem een ogenblik zonder uitdrukking aan.

Toen zei ze: ,Ik ben Brenda Lane,' en het klonk
alsof ze wilde zeggen: En wat heb jij daarmee te
maken? Ik zoek een oudere man, niet een kwa-
jongen zoals jij.

,Ik ben Dr. Peter Glenn. Uw oom was op het laat-
ste ogenblik door een spoedgeval verhinderd en
hij vroeg mij in zijn plaats te gaan.'

,Dat gebeurt dikwijls bij doktoren, niet?' Haar
stem klonk prettig, hoewel wat op een afstand.
,Ik verwachtte natuurlijk een oudere heer te zien.
Ik heb mijn oom niet meer gezien sinds ik kind
was, maar ik weet toch nog wel hoe hij er uitzag.'

Ze had een licht accent, waarschijnlijk door haar
lange verblijf in de Latijnse <landen, dat Peter al-
leraardigst vond; trouwens, hij vond Brenda Lane
een der aantrekkelijkste meisjes die hij ooit had
ontmoet.

,Ik zal u naar huis brengen,' zei Peter, haar kleine
tas van haar overnemend. ,U wilt zeker op uw
bagage wachten? We kunnen ook later terugko-
men?'

Brenda zei dat ze liever wilde wachten.

Toen de bagage in de auto was geladen en ze
wegreden, bedacht Peter dat hij steeds aan het
woord was geweest. Als hij verwacht had dat ze
haar plotselinge bezoek aan Elmwood zou verkla-
ren nadat ze haar oom in jaren niet gezien had,
kon hij die gedachte wel vergeten. Ze sprak he-
lemaal niet over haarzelf, vroeg alleen naar haar
oom en maakte een paar opmerkingen over het
land, de brede straten, de vele bloemen.

Peter moest toch over iets praten en hij begon te
vertellen dat de zomer zo vroeg was gekomen; dat
het in deze tijd van het jaar gewoonijk nog niet
zo warm was; dat alles heel vroeg tot bloei was
gekomen en dat het heerlijk was als het weer ten-
minste niet grillig zou worden en met een koude-
periode alles zou bederven. Hij dacht een beetje
ongeduldig. Wat een sufferd ben ik, dat ik niets
beters kan bedenken dan het weer om over te
praten. Maar ze komt niet los - ze blijft in haar
schulp.

Hij begon haar vragen te stellen. Wanneer ze was
weggegaan, waar ze vandaan kwam? Vond ze
vliegen prettig? Hoe lang was het geleden dat ze
in Amerika was geweest? De vragen schenen
even nutteloos als zijn opmerkingen over het weer,
maar verdraaid nog aan toe, ze hielp hem ook
helemaal niet.

Toen ze bij het huis van Dr. John kwamen, ver-
telde hij over de drie heuvels en wie daar woon-
den. De Simpsons, de rijkste inwoners van de stad
woonden in dat moderne huis dat er uitzag als een
hotel in Miami. Op de heuvel er tegenover stond
het Georgiaanse huis uit een ver verleden waar
Miss Julie Woodward woonde. Miss Julie, de
dochter van een van Elmwoods eerste inwoners,
was vijfenzeventig en ongehuwd. Iedereen hield
van haar en men maakte zich zorgen nu ze ziek
was. En op de heuvel die ze nu beklommen stond
tussen de bomen het witte grote huis met de
groene blinden, waarheen hij haar nu bracht . het
huis van Dr. John.

Hij zag hoe haar ogen belangstellend rondkeken
en hij vroeg zich af wat ze dacht toen ze met
een prettige, diepe stem zei: ,Het is heerijk. Ik
heb gehoopt dat het er zo zou uitzien. Trouwens,
alles wat ik gezien heb is beeldig. Ik denk dat het
me hier wel bevallen zal.'

Peter zei dat hij dat ook hoopte, dat hij geheel tot
haar dienst was en dat de anderen dat zeker ook
zouden zijn, en dat ze zich niet eenzaam behoefde
te voelen. Ze bedankte hem met een glimlach.

Nadat hij haar bij mevrouw Wilson had afgele-
verd en naar zijn auto terugliep, dacht Peter:
Dat meisje piekert over iets. Er ligt verdriet in
haar ogen en ze is er niet met haar gedachten bij.
Maar als Dr. John wil dat ik een beetje op haar
let, wordt dat geen vervelende taak.

Plotseling dacht hij aan Shirley. Shirley was niet
erg modern in haar opvattingen; daar was hij
wel achter gekomen. Maar ze was verstandig. Ze
zou begrijpen dat het in zijn eigen belang was zo
aardig mogelijk voor dat nichtje van Dr. John
te zijn. Ze zouden allebij aardig voor Brenda zijn.

Ze zouden met haar gaan zwemmen in de club en
plezier maken . . . Hij dacht er over wie ze mee
zouden vragen om een kwartet te vormen. Ste-
phen Adair of BUI Taylor. En natuurlijk Micael.

Brenda zou misschien aan Michael Wayne de
voorkeur geven. Het werd tijd dat Michael een
meisje zocht. Michael zat hem soms dwars waar
het Shirley betrof. Hij scheen te denken dat hij
een bepaald recht bezat om de baas over haar te
spelen . . . Dat meisje had vreemde ogen, de
kleur van een rusteloze zee, groen of grijs, of al-
lebei. Hij kon het mis hebben, maar hij geloofde
dat ze een sensatie zou zijn.

(Wordt vervolgd)



Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij kennis
van de geboorte van ons
dochtertje

ANGELIQUE
Bij het H. Doopsel heeft zij
de namen ontvangen:

Angelique Johanna
Antoinette

Harrie Sueters
Hennie Sueters-Sessink

Vorden, 9 januari 1967
Kranenburg D 130

Met vreugde en dankbaar-
heid geven wij kennis van
de geboorte van ons zoontje
en broertje

PETER HENDRIK
JOHAN
(Peter)

J. H. Gossink
J. H. Gossink-Bosch
Rob

Doesburg, 9 januari 1967
Veerpoortwal 27

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

JOHANNA HENDRIKA
(Karin)

J. H. Kappert
H. J. Kappert-Hiddink
Gerke, Heimer

Varden, 5 januari 1967
Hanekamp 12

Verhuist:
FAM. PLOMP naar
G 83 d, Rekken gem.
Eibergen

In verband hiermede be-
danken wij voor alle lid-
maatschappen van de ver-
enigingen te Vorden

Gevraagd: Voor direkt in
jong gezin (2 kinderen, 3y2
en 2 jaar) zelfstandige hulp
in de huishouding.
Mevr. Florijn, Weg naar
Laren 37, Zutphen, telefoon
05750-2059

Te koop: Opel Caravan '59,
puntgaaf en NSU bromfiets
met verz. en elektr. fornuis
ook te ruilen voor kolen-
haard (moot j es 5)
J. H. ten Elshof, E 41,
Vorden, telefoon 6864

Te koop: Een paar hoge
noorse schaatsen m. schoen
G. Hoetink, Hackfort C 37,
Vorden

Verloren op zaterdagavond
tussen Remmers en B 35
een uitlaat van een Zun-
dapp. Terug te bezorgen bij
M. Eijerkamp, B 35

HUISBRANDOLIE
per tank
SPECIALE PRIJS

KEUNE Telefoon 1736

Te koop: Oliehaard voor
werkpl. of dergelijke en
studieschrijfmachine, beide
tegen elk aannemelijk bod.
Telefoon 1417

Wie heeft onze behangtafel
nog in bruikleen? Wil die
hem s.v.p. even terug be-
zorgen. H. Weustenenk,
schildersbedrijf Het Hoge
31, telefoon 1377

Te koop: l paar schaatsen
met schoen, maat 41. Te
bevragen bij Wouter Ems-
broek, Zutphenseweg 5

Te koop: Een in prima
staat verkerende oliekachel
met binnentank en een ko-
lenhaard. H. van Ark,
Burg. Galléestraat

Te koop: 8 roodbonte
nieuwmelkte koeien, 20-26
liter melk per dag.
Veehandel Vlogman

Te koop: 3 dragende gelten
16 jan. a. d. telling
H. J. Hitveld, Hackfort C 43

H.H. VEEHOUDERS
Voor uw koeien hebben
wij

TEPELBESCHERMERS
THANS ƒ 39,—

Koop ze bij de man,
die ze ook repareren
kan. Zeer ideaal.

FA G. W. LUIMES
Telefoon 1421

JERRYCANS MET 20 LIT.
PETROLEUM ƒ 4,85
KEUNE Telefoon 1736

Assurantiekantoor
J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden,
telefoon 1531

(Inschr. Reg. B.; S.E.R.)
Verzekeringen, hypotheken,
financieringen

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarj
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lyftogt,
B. van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Teunissen, de Haar

A
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Op maandag 16 januari a.s. hopen onze
geliefde ouders en grootouders

H. DERKSEN

en

H. G. DERKSEN-KLEIN MEULENKAMP

de dag te herdenken, dat zij 50 jaar geleden
in de echt werden verbonden.

A
X
X
X
X
X
X

Dat, indien het de Here behage, zij nog veel
jaren voor elkaar en voor ons gespaard mo-
gen blijven, is de wens van hun dankbare
kinderen en kleinkinderen.

Wichmond, januari 1967
Polweg 7

X
X
X
X
X
X
X

Inplaats van kaarten

Heden is na een langdurige ziekte in Jezus ont-
slapen, onze geliefde man, vader, grootvader en
zoon

JOHAN HENDRIK WILLEM ESKES

in de leeftijd van 59 jaar.

„Wat God doet, dat is welgedaan."

Vorden:

Zutphen:

Vorden:

Warnsveld:

W. Eskes-Haijtink
J. H. Eskes
W. Lenselink-Eskes
H. Lenselink
Hillly en Hanny
G. Eskes
H. G. Eskes-Lenselink
Henry
J. Eskes
J. D. Eskes-Meijerink
Erik Jan

Vorden: Wed. J. H. Eskes-Zweverink

Vorden, 9 januari 1967
B 96

De begrafenis vindt D.V. plaats op vrijdag 13 ja-
nuari a.s. om l uur op de Algemene Begraafplaats
te Vorden na een rouwdienst in de Geref. kerk te
Vorden die begint om 12 uur, waarby u vrien-
delijk wordt uitgenodigd.

Gemeente Vorden
Burgemeester en Wethouders
Vorden, roepen sollicitanten
de betrekkingen van:

a. schoonmaker(ster)
van de openbare lagere dorpsschool

b. sdioonmaker(ster)
van het gymnastiekgebouw

(beide functies kunnen eventueel door l per-
soon vervuld worden.)

SALARIS:
a. ƒ 31,25 per leslokaal per maand

(7 leslokalen);
b. ƒ 103,75 per maand.
Vakantietoeslag 6%.

Salariëring, exclusief de in 1967 te
verwachten verhogingen.

Uitvoerige sollicitaties te richten aan de Burge-
meester van Vorden binnen 10 dagen na het ver-
schijnen van dit blad.

Onze
weekaanbieding

HARING IN TOMATENSAUS

WITTE PEPER

DUBBELE SPERZIEBONEN

ELK TWEEDE BLIK

NASIKRUIDEN

2 ZAKJES VOOR

VANILLESUIKER

groot ovaal blik

busjes 50 gram

per literblik

per zakje

10 zakjes

DR. OETKER PANNEKOEKMEEL KANT EN KLAAR
BIJ 2 ZAKJES HET DERDE GRATIS

GROTE BLIKKEN ANANAS

KARNEMELKZEEP

ERWTENSOEP MET WORST

ZOUTE PINDA'S

DUBBELE TUBEN MAYQNAISE

ITALIAANSE TOMATENPUREE

CHOCOLADEHAGELSLAG

TUC ZOUTJES

HONGAARSE GOULASH

DEVENTER PEPERMUNT

deze week

3 stukjes voor

groot blik

300 gram

slechts

3 blikjes

500 gram

2 pakjes

deze week per blik

250 gram

79
79
89
69
62
98
39

98
98
98
79
115
49

149
79

129
49

NOG VOLOP SUNIL MET GRATIS THEEDOEK

BOERENMETWORST

SNIJWORST POPULAIR

CHOPPED PORK

150 gram

150 gram

150 gram

BIJ ELKE KILO SUIKER

2 PAK KOFFIEKOEKEN voor 98

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

FaJ.W.Albers
NIEUWSTAD WINKELPARADIJS

Te koop gevraagd:

NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

BOERS'
vee- en varkenshandel, Vor-
den - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
mes.

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

ƒ 7,65 per fles zonder
statiegeld.

DEPOTS
Stationsweg l, telefoon 1289
Hanekamp 32
Het Hoge 49
Prins Bernhardweg 12
Ruurloseweg D 23
Van Ark, Wildenborch
Voskamp, Veldwijk
Ruiterkamp, Linde
Brummelman, Delden

HOOFDDEPOT

KEUNE
Nijverheidsweg telefon 1736

Een beetje crisis
Ja, een beetje „de ^Sd" zit wel in de èkonomie van Nederland, hetgeen niet wegneemt,
dat na deze moeili^Btijden, betere zullen volgen. Een beetje meeleven met de dieren
in het bijzonder de vogels kunt u nog wel opbrengen. Strooi daarom buiten eens wat
brood. Ook een bakje (beschermd) water doet wonderen.

AL ONZE VOORRADIGE

sier cocos dessins
in verschillende breedten bieden wij
u aan voor

i 8,75 per m:

SPECIALE AANBIEDING IN

china matten
zeer geschikt voor slaapkamers
90 breed

PRIJS SLECHTS

f 3,45 per nieter
HET ADRES VOOR
BETERE WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING

hel binnenhuis
FA A. POLMAN

DORPSSTR. 22 - VORDEN
TEL. 05752 - 1314

lekker kopje koffie!
Na zo'n verrassend eindspel komen de tongen los.
En dan valt een kopje koffie in de smaak.
Lekkere koffie... dat is Douwe Egberts Koffie.
Het fijnste van de plantages, op speciale manier gebrand
endoor de grote vraag, altijd vers bij uw winkelier
verkrijgbaar.
FIJNE DESSERT 250 g 2.14 / ROOD MERK 250 g 1.92 / PAARS MERK 250 g 1.68



Donderdag 12 januari begint onze
grote balansopruiming-

*
Wij geven 10 tot 50 procent korting!

MARTENS
Wapen- en sporthandel — Zutphenseweg — Vorden — Tel. 1272

Rubberlaarzen
STEEDS VOORRADIG

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Optocht door Vorden
van de carnavalsvereniging

„De Deurdraejers"
OP 4 FEBRUARI A.S.

Zij die aan deze optocht wensen deel
te nemen met een versierde wagen,
als groep of als enkeling, kunnen
zich tot en met 14 januari a.s. opge-
ven bij

J. Krabbenborg, Almensewge 14, telefoon 1739;
J. van Langen, Nieuwstad 15;
B. Besseling, Kerkhofweg D 4 a

P.S. Zij die zich opgegeven hebben, behoeven zich
niet meer te melden.

Doorsmeren
Olieverversen

„SHELL'Antivries

Banden service

Auto- Motor- en Bromfiefsbedrf/ven Shell Tankstations

Kuypers Tragter
Vorden

DE BESTE OPLOSSING VOOR

warm slapen
IS EEN

elektrisch verwarmde deken!

din

U kunt kiezen uit:
Onder- of bovendekens zowel in één-

tweepersoons uitvoering met ver-
rschillende regelmogelijkheden.

Aanbieding in Erres-dekens:
éénpersoons bovendeken volautomatisch regelbaar
van ƒ 125, — voor f Qg „

In tweepersoons uitvoering van ƒ 139, — voor

f 125,-
Éénpersoons onderdeken formaat 85 x 180 nu voor

f 69,50

VRAAG VRIJBLIJVEND
INLICHTINGEN EN FOLDERS

G. Einsbroek X Zn cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Als soms de fles het klokken laat,
dan weet Frans Smit daarop wel raad!

Wegens sterfgeval vrijdag 13 januari 1967

de gehele dag gesloten
VRIJDAG EN ZATERDAG RESP.
13 EN 14 JANUARI WORDT ER

niet bezorgd
F Q K F CL O u L O Levensmiddelenbedrijf

V AH OU V OP Hifi/

VANAF 1 JANUARI IS HET VERBODEN UITZONDERLIJK LANGZAAM TE RIJ DEN. DE VEILIGHEID
EN DE VLOTHEID VAN HET VERKEER EISEN NU EENMAAL DAT MEN ZICH AANPAST AAN

DE GEMIDDELDE SNELHEID VAN''DE OVERIGE WEGGEBRUIKERS.

TROUW en
VIRLOVINGSVeilig Verkeer Vorden

OPGAVE VOOR DE

verkeerssleutelcursus
gaarne zo spoedig mogelijk bij:

Politiebureau, Raadhuisstraat 5, telefoon 1230
Wachtmeester Verheul, H. K. v. Gelreweg 35
telefoon 1468
Joh. J. van Dijk, Julianalaan 2, telefoon 1729

EERSTE CURSUSAVOND MAAN-
DAG 30 JANUARI ZAAL ESKES

GKATK6KAVW1-N.,./

Herenpantoffels
in onze OPRUIMING bijzonder
goedkoop

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

ZONDAG 15 JANUARI, 8 UUR:

Even afrekenen, heren
Zoals Eddie hier vecht, vecht hij nergens.

C TOEGANG 14 JAAR

J

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

EVEN KIJKEN IN ONZE

opruiming
Er is altijd iets bij voor u en vooral profiteren
van de

10 procent korting
OP ALLE ANDERE ARTIKELEN.

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

A.s. zondag
BEGINT DE ZONDAGSSCHOOL, WEER.

Nieuwe kinderen ha.-lelijk welkom
om half elf in de school op Het Hoge.

De leiding van z.s. „Jachin"

Wollen karpetten
JA, DIE KUNNEN WIJ U AAN-
BIEDEN TEGEN PRIJZEN WAAR
U ALLEEN MAAR VAN KUNT
DROMEN.

WILTO3V 200 x 300 van ƒ 210,— nu ƒ 145,—

PERZISCHE DESSINS

210 x 310 van ƒ 235,— nu ƒ 165,—
230 x 350 van ƒ 360,— nu ƒ 240,—

KOOP DAAROM UW KARPETTEN
BIJ HET ADRES VOOR BETERE
WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752)1314

Siemerink
Zutphenseweg

EXTRA AANBIEDING
VERSE
BRAADKUIKENS
VOOR
REKLAMEPRIJS

Wees er als de kippen bij !
Vrijdag aan de markt
en aan huis

Vorden.
Hengeloseweg l
Telefoon 1283 b.g.g. 1214

Hooi, graszaadhooi, stro,
bierbostel, en aardappelve-
zels koopt u het voordeligst
bfl:
FA GEBR. SOEPENBERG
Dronten 03210-2224
Agent Zoerink, Vorden
05752-6813

PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

W\j leveren alle
HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN
SPECIALITÊ'S
ook uit Emmerik.

Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKENDE
druppels
naar uw D.A. drogist.

D.A. drogistery en
fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Zoekt u voor uw geld een

veilige belegging?
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—

7% rente
Inlichtingen en prospect! bij
de heer:
W. TER HAAR
Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag).

BRENG UW
STOOMGOED
NAAR

Stomerij
B. VISSER
v/h Hartman
Burg. Galléestraat 44
Telefoon 1670


