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Uitgave drukkerij Weevers v/h Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 - Tel. 05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per min per kolom
Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Frankering bij abonnement, postkantoor Vorden
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Televisie
Nord Mende - Telefunken

NU SUPERONTVANGER I 13S,"

FA BREDEVELD
Zutphen — Weg naar Laren —Tel. 3813

Kerkdiensten

ZONDAG 26 FEBRUARI

Hervormde kerk
9.00 uur ds. R. Riphaagen van Zutphen

10.30 uur ds. J. H. Jansen

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. J. van Zorge

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen
15.00 uur ds. Th. P. van Belzen

R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur . 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)

R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
In de week elke dag om 8.00 uur H. Mis

DONDERDAG 23 FEBRUARI
Ned. Herv. kerk

's Avonds 8 uur -eerste lijdensmeditatie (R.K. en Pro-
testanten samen)

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
J. E. v. d. Schoot, telefoon (05752) 1487

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.30—9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7 u.
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00—18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30 uur tot
8.00 uur 's morgens vervoege men zich aan Molenweg 19
Vorden, telefoon (05752) 1898

BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Bij geen gehoor telefoon (05752) 1230 (bur. rijkspolitie)

Geboren: Mario Hendrikus Philippus, zoon van T. J. M.
Sessink en C. R. G. Zweverink; Johanina Catharina,
dochter van W. R. Rosmuller en P. W. Middelkoop.
Ondertrouwd: T. B. Go en T. A. Ong; W. O. Kurz en
C. Voskamp.

Gehuwd: Geen.
Overleden: H. J. Barink, 78 jaar, weduwe van J. Diede-
rich; J. H. Zweverink, 84 jaar, weduwe van G. Eskes.

OECUMENISCHE LIJDENSOVERWEGINGEN
Ook dit jaar zullen in Vorden door de gezamenlijke ker-
ken weer oecumenische lijdensoverwegingen worden ge-
houden en wel telkens op donderdagavond om 20 uur.
Op donderdag 23 februari a.s. start men in de Ned.
Herv. kerk, met als predikant rector P Pans ofm, op
donderdag 2 maart in de Christus Koningkerk met als
predikant ds. Jansen; op donderdag 9 maart in de Ge-
reformeerde kerk met als predikant pastoor Bodewes
ofm en op donderdag 16 maart a.s. in de R. K. kerk,
Kranenburg, predikant ds. van Belzen.

GEVONDEN VOORWERPEN

l zilveren schakelarmband met inscriptie „Alie 15-6-
'65"; l bankbiljet van ƒ 10,—; l donkergrijze dames-
parapluie; l linker witgevoerde suède dameshandschoen
l zwart bontmutsje met parelspeld; l in plastic verpak-
te regencape; l rode portemonnaie met knipsluiting en
goudbiezen, inhoud ƒ 2,80; l blauwe dameshandschoen;
l zwarte plastic damesportemonnaie met knipsluiting,
inhoud ƒ 2,19, 2 sleutels, 3 oorbellen en enige VIVO-
bonnen; l groen-rode damesshawl; l herenpolshorloge,
merk „Pontiac" met zwarte band; l leesbril in zwart,
groengevoerd plastic etui; l verchroomde wieldop van
„Simca" auto; l bruine herenportemonnaie, inhoud
ƒ 42,58, gevonden in Delden.

Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot het
groepsbureau der rijkspolitie, Raadhuisstraat 5 te Vor-
den, telefoon 05752 - 1230.

ONDERSCHEIDING VOOR NAASTENLIEFDE
Het was voor het bestuur van het komité „Bloedplas-
ma" resp. de heren H. Folmer en W. ter Haar een ge-
noegen en eer 19 donors te mogen decoreren met de
Landsteinerpenning en één met een speldje voor het
tien keer geven van bloed, aan de heer H. J. Wenneker.
De Landsteinerpenning voor het vijf keer geven van
bloed werd toegekend aan de dames: C. W. Hendriks-
Koenhen; A. G. Oosterink en J. B. S. Sessink-Woltering
en de heren: J. C. v. d. Linden; A. J. Smeenk; H. Broek-
man; D. de Boer; W. A. L. Hendriks; H. W. C. Ha-
verkamp; H. Wildeboer; G. Golstein; H. Vliem; B. v.
d. Pol, G. J. B. Oplaat; G. Dimmendaal; J. Wassink;
J. Lenselink; B. R. Eijkelkamp en dr. H. J. Waller.
In de afd. Vorden zijn nu in totaal 3 speldjes en 198
penningen uitgereikt. Zij allen hebben ondervonden dat
het beter is te geven dan te nemen en wie goed doet
zich rijk voelt.

Naar de R.A.I.!
Georganiseerd door garage Tragter en autorijschool
„De Eendracht" vertrok zaterdag een groep belangstel-
lenden naar de RAI te Amsterdam.
Dat er in Vorden nog belangstelling bestaat voor auto's
bewees wel de grote groep die zich hiervoor hadden
opgegeven. De GTW-bus was dan^ak goed bezet.
Dat de tentoonstelling een trckplel^R- voor vele auto-
liefhebbers is bewees wel de grote drukte welke er op
de route naar het RAI-gebouw heerste, doch onder de
bekwame leiding van GTW-chauffeur, de heer Harren,

en^lcuit Voorst, werd de groep op een^lotte wijze naar bin-
nen geloodst, waar alles rustig werd bezichtigd.
Tijden? de terugtocht was eenieder in verukking over
wat er gezien was en de konsumptie die de organise-
rende firma's de passagiers op de terugweg aanboden
verhoogde aanzienlijk de stemmi:
In Vorden teruggekomen was ̂ Vn er unaniem van
overtuigd dat dergelijke tochten zeker voor herhaling
vatbaar zijn.

DAMVERENIGING HAD RUSTIG JAAR
In zaal Eskes werd vrijdagavond de jaarvergadering
van de damclub DCV gehouden waarvoor goede belang-
stelling bestond.
De vergadering stond onder voorzitterschap van de
heer C. Hesselink.
Uit het jaaroverzicht van de sekretaris, de heer J. F.
Geerken, bleek dat het afgelopen jaar een rustig jaar
voor de vereniging is geweest. De club telt momenteel
24 leden en 5 jeugdleden. De verrichtingen van het Ie
tiental waren bevredigend, terwijl het tweede tiental
dichtbij het kampioenschap heeft gestaan. Aan het ge-
houden schooldamtoernooi werd door 4 scholen deel-
genomen.
Door een vijftal spelers werd in Wageningen deelgeno-
men aan een vijftallentoeimooi. Er werd een tweede
prijs behaald. Vier leden hebben in Arnhem deelgeno-
men aan de provinciale kampioenschappen, terwijl een
viertal jeugdleden de Vordense kleuren tijdens de per-
soonlijke wedstrijden van district Oost hebben hoog ge-
houden. De P. Dekker-wisselbeker evenals de J. Lam-
mers-wisselbeker werden gewonnen door de heer B. Nij-
enhuis.
Laatstgenoemde moest in zijn funktie als penningmees-
ter een minder prettige mededeling doen. De vereniging
heeft nl. een nadelig saldo. Teneinde dit tekort op te
heffen besloot de vergadering de kontributie tot ƒ 3,—
per maand op te trekken. Bij de bestuursverkiezing
werden de heren Geerken, Breuker en Wansink bij ac-
clamatie herkozen. Voorzitter Hesselink reikte hierna
de zojuist genoemde wisselbekers uit.
De vergadering wisselde uitvoerig van gedachte over de
kompetitieindeling. Besloten werd om het volgende sei-
zoen een zgn. A-groep van 10 personen een dubbele
kompetitie te laten spelen. Afhankelijk van het aantal
leden zal de B-groep een enkele of een dubbele kompe-
titie spelen. Aan het eind van het sezioen zullen de
twee laagsten uit groep A degradatiewedstrijden spe-
len tegen de 2 hoogst geplaatsten uit groep B.
Vanwege de kasmiddelen zal het Achtkastelendamtoer-
nooi geen doorgang meer vinden. Het bedrijfsdamtoer-
nooi zal in de toekomst gehandhaafd blijven. Zaterdag-
morgen 18 maart zal het traditionele schooldamtoer-
nooi worden gehouden.
Tegen het eind van het seizoen zal er een gezellige
bijeenkomst plaats vinden in aanwezigheid van de da-
mes der leden.

JAARVERGADERING FOKVER. „DELDEN"
De fokvereniging „Delden" hield in café „'t Zwaantje"
onder leiding van de heer J. Eggink een goed bezochte
jaarvergadering.
In zijn openingswoord wees spreker er op dat 1966
voor de vereniging een goed jaar was geweest. Hij
wenste de leden een succesvol jaar toe.
Uit het jaarverslag van de sekretaris, de heer B. Ros-
sel, bleek dat de vereniging thans 37 leden telt met 173
aandelen.
De penningmeester, de heer G. Janssen kon een batig
kassaldo meedelen.
Over het afgelopen boekjaar waren door de verenigings-
stier „Sjoerd" 320 runderen gedekt. Het drachtigheids-
percentage bedroeg 90%. Over de fokresultaten was
men dan ook zeer tevreden.
Besloten werd vanwege de familieteelt in het najaar
over te gaan tot aankoop van een nieuwe verenigings-
stier.

INGEZONDEN MEDEDELING
(buiten verantwoording van de redaktie)

WAARSCHUWING
Persbureau M.N.D.

Onze speciale correspondent uit de enclave „het Med-
ler" bracht ons dit sensationele bericht onder ogen:
— In het dorp en de vele wingewesten van de gemeente
Vorden is een epidemische ziekte, overigens van on-
schuldige aard, geconstateerd. De H.H. medici hebben
deze ziekte „Vordense Laksheid" genoemd. Het is mo-
gelijk dat er in omliggende plaatsen patiënten met de-
zelfde symptomen voorkomen, hetgeen zou kunnen dui-
den op een variant van de ziekte.
We geven in deze annonce enkele richtlijnen ter her-
kenning van het ziektebeeld. Mogelijk kunt u met deze
aanwijzingen zelf de diagnose stellen:
De patiënt schrokt na de dagtaak het voedsel naar bin-
nen. Hierna laat hij zich in een fauteuil voor het T.V.-
toestel vallen, hunkert al naar een kop sterke koffie
en laat wartaal horen in de trant van: „Dee reclame
is ok al niks" en „Geef mien de koffie 's an."
Deze lusteloosheidsgevoelens zijn in het verleden voor
het eerst waargenomen bij enkele leden van „Vordens
Mannenkoor". Door krachtig ingrijpen hebben we de-
ze eerste aanval op het geestelijk en lichamelijk welzijn
kunnen onderdrukken. De heren doktoren zijn echter
van mening dat vele inwoners dezer gemeente in het
bijzonder de mannen in de leeftijdsgroep van 17-50
jaar, vatbaar zijn voor deze kwaal.
Wilt u dit ongemak voorkomen? Neem dan een flinke
dosis humor en een snufje zanglust mee naar de kof-
fiekamer van 't Nutsgebouw, waar 's maandagsavonds
van 20.00 - 21.30 uur een team van erkende zangvogels
klaar staat om met een „pep-pil" (formaat OPSTOP-
PER) uw creativiteit te herstellen.
Tot zover onze Medlerse correspondent.
P.S. Naam en adres aan de redactie bekend.

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN „JUDOKWAI"
Afgelopen week werd in de dojo van de heer H. W.
Wentink Ie dan, de voorronden gehouden voor het club-
kampioenschap van Judokwai Vorden. Zowel de seni-
oren als de junioren namen hieraan deel.
Na een zeer spannende finale kwam Beninie Bruil ten-
slotte bij de senioren als kampioen tevoorschijn, tweede
werd Eppie Wesselink, terwijl Paul Bruil op de derde
plaats beslag wist te leggen.
Bij de junioren die in 2 groepen streden was de uitslag
van groep I; 1. Rob Derksen; 2. Henk Burger; 3. René
Kettelarij. Groep II: 1. Paul Notten; 2. Petra Ottens;
3. Henkie Bruil.

Jongstleden maandagavond nam de jeugd van Judo-
kwai Vorden het op tegen Judokwai Hengelo waarover
2e dan de heer Holtslag de scepter zwaait. De bedoe-
ling van deze ontmoeting, waaraan door 80 judoka's
werd deelgenomen, was om de vriendschapsbanden tus-
sen beide clubs strakker aan te halen.
Er werd fel en fanatiek gestreden waarbij vooral de
leeftijdsgroep van 6-10 jaar een grote rivaliteit toonde.
Over het algemeen gaven de Vordenaren de toon aan.
Binnenkort zullen in Velp de districtskampioenschap-
pen (teamverband) gehouden worden waaraan Judo-
kwai Vorden met twee teams zal deelnemen. De best
(geklasseerde teams zullen gerechtigd zijn om deel te
nemen aan de landelijke kampioenschappen die ditmaal
in Winterswijk gehouden zullen worden.

Agenda
25 februari Muziekuitvoering „Concordia" in

hotel ,,'t Wapen van Vorden"
28 februari Vergadering KPO St. Martha in

zaal Schoenaker om 7.45 uur.
3 maart Bazar in het Nutsgebouw t.b.v. de

Herv. Jeugdvereniging
4 maart Idem als 3 maart
4 maart Contactavond Youth for Christ

t.h.v. fam. Verkerk D l om 8 uur
6 maart Rally Gospel Four in het Nutsge-

bouw om 8 uur toegang vrij
7 maart Openbare vergadering NVV in

hotel „'t Wapen van Vorden"
aanvang 8 uur

14 maart Voorlichtingsavond Filmkring
Oostelijk Gelderland in het Nut

14 maart Vergadering KPO St. Martha in
zaal Schoenaker om 7.45 uur

15 maart Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
voorlichtingsavond van de Hatema
in hotel „'t Wapen van Vorden"

18 maart Dropping Jong Gelre
18 maart Nutsavond
18 maart Contactavond Youth for Christ

t.h.v. fam. Verkerk D l om 8 uur

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

COÖP. LANDBOUWVER. „DE EENDRACHT"
HAD EEN GOED JAAR

Onder voorzitterschap van de heer G. W. Winkel hield
de coöp. landbouwvereniging „De Eendracht" in hotel
Bakker haar jaarvergadering.
De heer Winkel deelde in zijn openingswoord mede dat
het voor de vereniging een goed jaar is geweest. De om-
zetten zijn opnieuw gestegen en de financiële resultaten
bevredigend. Met uitzondering van de pluimveesektor
was het ook voor de leden een gunstig jaar. De nieuwe
brokjespers is inmiddels in gebruik genomen en vol-
doet aan de verwachtingen. De vraag naar het buik-
vervoer nam sterk toe en het bestuur besloot hiertoe
over te gaan. Er werd een buikwagen aangeschaft, de
bouw van het laadstation is bijna gereed. Met het be-
zorgen van los meel is inmiddels een begin gemaakt.
De direkteur, de heer H. Klein Brinke, behandelde hier-
na het jaarverslag terwijl hij een uitvoerige toelichting
gaf op de balans- en resultatenrekening. Het bestuurs-
voorstel om 1,5% op de ledenrekening bij te schrijven
werd met algemene stemmen aangenomen. De aftre-
dende bestuursleden H. J. Pardijs, J. A. Woestenenk
en de aftredende kommissaris, de heer G. J. Ruiter-
kamp, werden met bijna algemene stemmen herkozen.
Inplaats van de heer A. Tuitert, die niet meer herkies-
baar is, werd de heer B. Kappert als kommissaris ge-
kozen. De heer Tuitert werd dank gebracht voor het-
geen hij voor de vereniging heeft gedaan. De statuten-
wijziging werd, na artikelsgewijs te zijn behandeld, met
algemene stemmen goedgekeurd. Doordat het vereiste
aantal leden niet aanwezig was, zal er binnen een
maand een tweede ledenvergadering worden gehouden.
De heer Klein Brinke deelde nog mede dat er 28 fe-
bruari een vergadering zal worden gehouden over het
bodem-, plant- en dieronderzoek.

Uit het jaarverslag bleek dat de vereniging op 30 juni
1966 399 leden telde. Over de zakelijke aangelegenhe-
den het volgende: de totale omzet in veevoeders steeg
met 765 ton, de omzet in varkensvoeders steeg met 425
ton, rundveevoeders met 340 ton, terwijl de omzet in
pluimveevoeders met 230 ton daalde. Het mond- en
klauwzeer heeft de omzetstijging bij het varkensvoer
wat afgeremd.
Bij de meststoffen is de omzet praktisch gelijk geble-
ven. Mengmeststoffen stegen met 50 ton en stikstof-
meststoffen met 150 ton. De vraag naar brandstoffen
is dit jaar wat gestegen. De omzet in ruwvoeders is
bijna verdubbeld. De omzet in hooi en stro steeg bv.
met 220 ton. De omzet in zaaizaad en poot daalde met
ruim 30 ton.

De omzet van artikelen die vanuit de winkel verkocht
worden is toegenomen. De hoeveelheid in opslag gege-
ven boerengraan was ruim 485.000 kg kleiner dan in
het vorige boekjaar. Van de leden werd 1.327.911 kg
en van de buurtverenigingen 146.913 kg graan ge-
droogd. Er werden het afgelopen boekjaar 3.586.231
eieren ontvangen. De gemiddelde prijs bedroeg 13 cent
per ei. Aan gebouwen, machines, installaties is het af-
gelopen jaar weer de nodige aandacht besteed. O.a.
kwam men gereed met de mechanisering van de ma-
lerij en menger ij.

De jaarrekening 1965/1966 van „De Eendracht" geeft
als balans per 30 juni 1966 een telling van ƒ 2.519.060,38
terwijl de resultatenrekening sluit met een voordelig
saldo van ƒ 99.522,38.
De omzet in geld bedroeg het afgelopen boekjaar
ƒ 681.270,33, terwijl de omzet in kg een vermeerdering
van 1.470.55 kg bedroeg.

ZENDINGSAVOND
Uitgaande van de Europese Evangelische zending werd
maandagavond jl. een zendingssamenkomst gehouden.
Het openingswoord werd gesproken door ds. G. A.
Brucks, direkteur voor Europa, te Zeist.
De heer J. J. Weiier uit Zuid-Frankrijk vertelde van
zijn werk aldaar. Als tolk trad op mevr. Kos uit Henge-
lo (O.)

Diverse kleurendia's verduidelijkten het zendingswerk
in Alaska en Zuid-Amerika. De Chr. Gemengde Zang-
vereniging „Excelsior" verleende hierbij vrijwillige me-
dewerking. De opkomst was matig.

MOOI SUCCES
Op de jl. zondag gehouden hondententoonstelling te
Winterswijk behaalden onze plaatsgenoten t.w. de he-
ren J. H. Lenselink en Groot Jebbink met hun dieren
„Ajax van Lenhage" (reu) „Nova von Pruisenblut"
(reu) en van laatstgenoemde een Duitse staande jacht-
hond alle een ZG prijs.



JAARFEEST MEISJES. EN JONGENSVER.
De Ned. Herv. Meisjes- en Jongensvereniging hield in
het Nut&gebouw een bij uitstek geslaagd jaarfeest.
De avond werd geopend door de leider van de jongens-
vereniging, de heer L. Visser. Na het gezamenlijk
zingen las de leider een gedeelte van Joh. lo nl. de ge-
lijkennis van de goede Herder en ging voor in gebed.
Hierna kreeg de heer v. d. Linden de leiding. Vervol-
gens werden door de jeugd een viertal toneelstukken
voor het voetlicht gebracht o.a. „Hallo met wie" in
drie bedrijven. De geheime telefoonaanleg en gesprek-
ken vielen bij de aanwezigen goed in de smaak. Even-
eens ook de éénacter „Het komplot van vijf". De één-
acter met zijn kaaswinkel bracht naar voren dat lang
niet altijd de minst financieel draagkrachtige 't hardst
werkt.
Tot slot bracht het stuk „Hoe laat is het" de lachspie-
ren danig in beweging. Vervolgens werd medegedeeld
dat op 3 en 4 maart ter versterking van de clubkas een
bazar zal worden georganiseerd. Op 25 februari zul-
len de clubs voor gehandicapte kinderen te Brummen
op Villa Delfia een uitvoering geven.
Ds. van Zorge sprak het slotwoord en dankte de jeugd
voor het gebodene.

GESLAAGDE OPERETTEAVOND O.L. SCHOOL
LINDE

Vrijdag- en zaterdagavond werden in zaal Eykelkamp
in het Medler de jaarlijkse kinderoperetteuitvoeringen
gegeven van de o.l.-school Linde.
De voorzitter van de ouderkommissie, de heer E. Go-
tink, kon vrijdagavond een geheel bezette zaal welkom
heten. Behalve tot de aanwezige ouders, richtte hij een
bijzonder welkomstwoord tot de genodigden, de heer
Verburg uit Zutphen, inspekteur van het l.o., ds. van
Zorge en mej. Nipius, oud-onderwijzeres aan de Med-
lerschool. Spreker was verheugd over hun komst en
hoopte dat men de prestaties van de jeugd naar waarde
zou weten te waarderen.
De leerlingen traden vervolgens voor het voetlicht met
de kinderoperette „De Vrolijke Schoenmaker", een to-
neelspel met zang in 4 bedrijven, geschreven door J. Bu-
ima. Voor de pauze werden twee bedrijven gebracht,
het eerste dat speelde in de schoenmakerswerkplaats en
waarbij baas Prik en zijn vrouw aan hun beide kinde-
ren tenslotte toestemming gaven om naar het konink-
lijk paleis te gaan, om de koning te verlossen van zijn
„koninklijke eksterogen".
Nadat in de pauze een igoed geslaagde verloting was
gehouden, kreeg men in het derde bedrijf (dat zich af-
spelde in het koninklijk paleis) en het laatste in de
schoenmakerswerkplaats, nog zeer goed spel te zien.
Het succes van beide avonden mag naast het goede spel
van de jeugd ook worden toegeschreven aan het hoofd
van de school, de heer Hazekamp, zijn echtgenote en
mevr. Groot Bramel, die allen vele uren hebben gege-
ven aan de voorbereiding.
De heer Gotink sprak op beide avonden het slotwoord.
Zaterdagavond begeleide hij zijn dank met een blijk van
waardering t.w. een prachtige fruitschaal voor de da-
mes Hazekamp en Groot Bramel. Alle medespelenden
ontvingen een kleine attentie.

STIMAONDERZOEK

Ook de ingezetenen van Vorden kunnen zich dit jaar
weer aan het t.b.c.-onderzoek onderwerpen.
De data hiervoor werden als volgt vastgsteld:
14 juni a.s. 's middags en 's avonds op 15 juni de ge-
hele dag in zaal Schoenaker op de Kranenburg.
In de koffiekamer van het Nutsgebouw op 16 juni
's middags en 's avonds, 19 en 20 juni de gehele dag
en op 21 juni 's morgens en 's middags.

JAARVERGADERING KNMB AFD. VORDEN
Maandagavond jl. hield de afdeling Vorden van de Ko-
ninklijke Nederlandse Middenstands Bond in zaal Bak-
ker de algemene ledenjaarvergadering onder leiding
van voorzitter de heer Remmers.
In zijn openingswoord werd in het bijzonder welkom ge-
heten de spreker, de heer Wielenga, adjunkt-sekretaris
van de KNMB uit Lochem.
Uit het verslag van de sekretaris delen wij mede dat
de afdeling thans 43 leden telt. Er werden in het af-
gelopen jaar 4 bestuursvergaderingen gehouden. Ook de
tocht voor de bejaarden was weer goed verlopen.
De penningmeester, de heer J. Bielderman, kon een
klein batig saldo meedelen.
Bij de bestuursverkiezing werden inplaats van de af-
tredende bestuursleden t.w. de heren J. Bielderman, J.
Uenk en H. Luth gekozen de heren H. Elbrink, G. J.
Harmsen en A. Dolphijn.
De spreker hield vervolgens een causerie over het on-
derwerp: „De hedendaagse problematiek van de mid-
denstand". Spreker stond uitvoerig stil bij de lonen
welke met ingang van l januari jl. voor het personeel
in de diverse bedrijven gelden (4% en lx/2%) welke bij
de Bond zijn aangesloten. De omstandigheden spelen
voor elk bedrijf afzonderlijk een belangrijke rol. Ver-
volgens kwam aan de orde het ontwikkelings- en sane-
ringsfonds voor de middenstanders. De heer Wielenga
zei dat deskundig ondernemingsbeleid hierbij geboden
is. Men moet hiervoor de weg naar een nieuw evenwicht
op. De kurk (export) ligt volgens spreker momenteel
diep in het water. Spreker besprak diverse mogelijkhe-
den om van dit fonds gebruik te kunnen maken.
De voorzitter dankte de spreker voor zijn duidelijke uit-
eenzetting van een en ander en overhandigde hem een
blijk van waardering. De heer Remmers wenste de
heer W. Polman die thans in het ziekenhuis wordt ver-
pleegd een spoedig algeheel herstel toe.

TRABANT 601 EEN TOONBEELD VAN ZAKELIJK
DOORDACHTE KONSTRUKTIE, GEBOUWD NAAR
UW WENSEN

TRABANT 601 DE PRIJS? HEEL MODERN REEDS

VANAF ff 3775,-

Vraagt inlichtingen en gratis proefrit bij:

GARAGE VAN HOUTE
v/h Zwier, Berkelsingel 38 a - Zutphen, Tel. 05750 - 2551
Voor Vorden: N. VAN HOUTE, De Steege 29,
Telefoon 05752-1330

ANTIQUAIR H. NIJSTADT VERTELDE VOOR
HET NUTSDEPARTEMENT

In het Nutsgebouw hield de heer H. Nijstadt voor leden
van het Nut en belangstellenden een causerie over an-
tiek.
In zijn openingswoord deelde de heer Wesselink mede
dat in verband met de sterk gestegen kosten van de
PTT het Nutsblaadje aan de achterzijde van Contact
zal worden opgenomen. Op 10 maart zal het Nutsge-
zelschap in Deventer een bezoek brengen aan het ca-
baret Pepijn van Paul van Vliet. Tweede helft april
zal een bezoek worden gebracht aan de bloembollen-
velden.
Hierna was het woord aan de heer Nijstadt. Deze wees
er o.m. op dat men zuinig moet zijn op zijn familiestuk-
ken omdat deze vaak waardevol kunnen zijn. Hij be-
schreef hierna de taak van een antiquair en wat men
onder antiek verstaat. Als antiquair moet je vaak beur-
zen bezoeken in buiten- en binnenland. De heer Nijstadt
was uit hoofde van zijn beroep o.a. in Landen, Parijs,
Zweden en Denemarken geweest. Spreker belichtte te-
vens de juridische aspecten bij aan- of verkoop van
antiek. De heer Nijstadt gaf hierna tekst en uitleg van
zo'n ca 100 antieke voorwerpen die de aanwezigen had-
den meegebracht. Na afloop ontving de heer Nijstadt
als blijk van waardering een boekenbon van de heer
Wesselink.

VORDEN l — WITKAMPERS l 4—3
In een doelpuntrijke wedstrijd heeft Vorden een ver-
diende zege behaald. De thuisclub speelde met Bijen
en Arfman als invallers voor Dostal en Holsbeke.
Reeds direkt na de aftrap ontketende Vorden een fel
offensief dat wel gevaarlijke situaties voor het Witkam-
persdoel opleverde doch geen doelpunten. Een plotse-
linge uitval van Laren was meteen raak O—1. De thuis-
club liet zich door deze tegenvaller niet van de wijs
brengen, doch enkele minuten later was het opnieuw
Witkampers dat d.m.v. de rechtsbuiten scoorde O—2.
Na 25 minuten speelde invaller Byen zich op links keu-
rig vrij om vervolgens beheerst te scoren 1—2. Even
later werd een cornerbal op links afgeslagen, de bal
kwam bij kanthalf B. Nijenhuis die de Witkampers-
doelman met een fraaie boogbal het nakijken gaf 2—2.
Een prachtige kombinatie resulteerde in een doelpunt
van Byen 3—2. Dit was tevens de ruststand.
In de tweede helft behield Vorden het beste van het spel
een kwartier voor tijd bracht Eggink de stand op 4—2,
waarna de bezoekers een minuut voor het einde de
stand op 4—3 bepaalden.

GROL 3 — VORDEN 2 4—2
In een gelijkopgaande wedstrijd heeft de thuisclub een
gelukkige 4--2 zege behaald. Gelukkig omdat de doel-
verdediger van Vorden^^ze morgen een volkomen off-
day had. Golstein scoo^Bde beide Vordense doelpunten.

WARNSVELDSE BOYS 2 — VORDEN 3 1—1
Voor de rust hadden de bezoekers een licht veldover-
wicht, hetgeen na een kwartier een doelpunt opleverde
gescoord door linksbuiten Janssen. Ruim 10 minuten
voor de rust werd het l—1. In de tweede helft was de
thuisclub sterker, doch de Vordense achterhoede bleef
goed overeind.

WARNSVELDSE BOYS 5 — VORDEN 4 1—3
De thuisclub nam een l—O voorsprong door een doel-
punt van de midvoor. Rothman bracht de partijen weer
naast elkaar, waarna Lijftogt de ruststand op l—2 be-
paalde. Buunk scoorde in de tweede helft de derde tref-
fer.

RATTI 2 — ZUTPHANIA 4 0—6
De Rattireserves leden, tegen de verwachting in, op ei-
gen veld een O—6 nederlaag tegen nummer drie van de
ranglijst, Zutphania 4. Bij Ratti werd F. Bleumink in
de eerste helft aan de voet geblesseerd en moest het
veld verlaten zodat Ratti met tien man verder speelde.

RATTI 3 — KEYENBORGSE BOYS 3 1—1
Ratti 3 wist thuis een behoorlijk resultaat te behalen
in de ontmoeting tegen het derde elftal van Keyen-
borgse Boys, het werd l—1. Bij Ratti speelden diverse
reserves mee. Het enige doelpunt voor Ratti werd ge-
scoord door B. Lichtenberg.

Neem een voorraadje in huis!
ELK TWEEDE PAKJE THEE OF THEEZAKJES VOOR
DE HALVE PRIJS EN NOG 10% ZEGELKORTING ! ! !

ELK TWEEDE BLIKJE a 200 GRAM LEVERPASTEI
VOOR DE HALVE PRIJS ! ! !

Zolang de voorraad strekt:
l fles Jus d'Orange van 195 et
l fles Jus d'Orange van 149 et
3 pakjes Zo-Klaar pudding van 117 et
l pak kokoskoeken van 95 et
3 stuks Smak en Smul van 75 et
250 gram mager zuurkoolspek van 110 et
150 gram boerenmetworst van 104 et
l zak suikerwafeitjes
l tube Spar tomatenketchup van 70 et
400 gram Marie biscuits

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

169 et
129 et
100 et

89 et
69 et
89 et
87 et
69 et
63 et
78 et

REMMERS
Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58

Supermarkt
Telefoon 1281

Telefoon 1379

KRACHTIG GAS
ƒ 8,— p. fles zonder
statiegeld.

DEPOTS
Stationsweg l, telefoon 1289
Hanekamp 32
Het Hoge 49
Prins Bernhardweg 12
Ruurloseweg D 23
Van Ark, Wildenborch
Voskamp, Veldwflk
Ruiterkamp, Linde
Brummelman, Delden
H. Broyl, Rletgerweg 2,
Warken

HOOFDDEPOT

KEUNE
Nijverheidsweg tel. 1736

Kinderfiets 4-7 jaar, in rood
en blauw, rijklaar ƒ 72,50
RÜwielbedryf Tragter

PUCH scybolt, de extra
zware, kompl. ƒ 965,—
Bromfietsbedryf Tragter

BRENG UW
STOOMGOED
NAAR

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

ZO STEMDE VORDEN
N is Nutsgebouw; H is 't Hoge; S is hotel Smit;
Kranenburg; M is Medler; T is Totaal.

1 KVP
2 PvdA
3 VVD
4 AR
5 CHU
6 CPN
7 PSP
8 SGP
9 Lijst Voogd

10 Boerenp.
11 GPV
12 Lib. Volksp.
13 De Noodraad
14 Landsbel.
16 CDU
17 Democr. '66
20 Part. v. Ong.

Totaal geldig uit

N
96

279
167
190
208

9
10
l

3
l
4

21
6

H
85

270
95|

131
175

3
9
2
l

87

l
5
l
3

17
l

S
97

185
98

120
131

5
4
2
l

91
l

K
183
35
49
80

108

l
4

57
l
l
2

6
7
l

M
96
52
41
87

124
2
2
4

91
2

chte stemmen

K is

557
821
450
608
746
19
26
13
2

464
5
3
11
2
21
56
12

3816

VOOR BABY'S HUIDJE

EXCURSIE JONG GELRE
Op dinsdag 21 februari hield de GMvL en Jong Gelre
(heren) afdeling Vorden een geslaagde winterexcursie.
De tocht ging 's morgens eerst naar de pluimveeslach-
terij Fri-Ki te Wezep. Voordat met de rondleiding be-
gonnen werd, werd eerst een uiteenzetting van het be-
drijf in de kantine igegeven. De omzet is plm. 5400 kui-
kens per dag waarvan 70% wordt geëxporteerd naar
het buitenland. In dit bedrijf zijn 300 mensen werkzaam.
Nadat 's middags de lunch bij 't Harde genuttigd was
werd de tocht voortgezet naar de condensfabriek te
Deventer, welke opgericht is in 1955. Thans wordt er
in dit bedrijf per jaar 110.000.000 kg melk verwerkt.
De melk wordt bij diverse zuivelfabrieken in de omge-
ving afgehaald. De condensfabriek ligt gunstig met 't
oog op vervoer per auto en direkt in het schip. Vroeger
ging de ingeblikte melk hoofdzakelijk naar overzeese
'gebieden, tegenwoordig zeer veel als koffiemelk naar
Duitsland.

ONZE VOORRAAD

gordijnstoffen
IS WEER FANTASTISCH !

Kom vrijblijvend binnen en kflk rond

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

G.M.V.L.
AFDELING VORDEN

Het bestuur nodigt leden en belang-
stellenden uit voor een

voorlichtingsavond
op a.s. maandag 27 febr. 's avonds
om 7.30 uur in de zaal van café
Schoenaker, Kranenburg.

Enkele funktionarissen van het waterschap
„Baakse Beek" hopen een korte inleiding te hou-
den over „ontstaan, taak en werkwijze" van het
waterschap.

Behandeld zullen worden bestuursvorm, classifi-
catie der gronden, verbeteringswerken e.d.

IEDEREEN IS VAN HARTE
WELKOM

Het bestuur.

FEUILLETON no. 19

De beslissing van
Dokter John

DOROTHY WORSLEY

De volgende week kocht Dr. John een auto voor
Brenda; een open Studebaker. Ze had hem zelf
mogen kiezen en ze had een kanariegele geno-
men met lichtgroene bekleding en witte banden.
Brenda bracht daarna het grotoste deel van haar
tijd door met autorijden. De mensen die op de la-
ge banken onder de zware bomen zaten, keken de
kanariegele wagen na die langzaam rondreed en
ze vroegen zich 'af wie dat donkere meisje was.
Dat wil zeggen, in het begin vroegen ze zich dat
af, maar al spoedig kwamen ze er achter dat de
aantrekkelijke vreemdelinge het nichtje van Dr.
John was, en ze glimlachten naar haar, en kre-
gen er een glimlach voor terug.

Op een prachtige ochtend besloot Brenda zich wat
verder het land in te wagen. Ze reed over een
mooie weg die omzoomd werd door een wit en
blauw tapijt van margrieten en verbena. Plotse-
ling bemerkte ze dat ze de weg kwijt was. Ze
was een zijweg ingeslagen, en toen weer een, en
nu probeerde ze haar richting uit de stad van de
zon te bepalen. Toen hoorde ze een zacht suizen.
Ze had toch geen lekke band? Maar toen ze uit-
stapte werd haar vrees bewaarheid.

Ze stond er verdrietig naar te kijken. Toen ze
rondreed leek het niet zo warm, maar de zon
stond nu hoog aan de hemel en er was geen plek-
je schaduw. Ze was maar weinig tegengekomen,
maar er zou toch wel iemand passeren. Ze her-
innerde zich dat ze even tevoren 'n benzinestation

voorbij was gekomen. Ze kon het nog zien liggen.
Het was wel een paar kilometer van haar ver-
wijderd en het leek geen aantrekkelijke wande-
ling in de brandende zon. Ze had net besloten dat
ze het toch maar moest proberen, toen er uit de
tegenovergestelde richting een auto aankwam. Hij
passeerde haar, stopte toen en reed achteruit.
.Moeilijkheden?' De stem van de man klonk vrien-
delijk. Hij stapte uit en zei: ,Ik ben Dr. Wayne.'
,Dank u zeer,' zei het meisje met haar diepe,

aantrekkelijke stem. Ze wees naar de band. ,Ik
ben zeker door 'n spijker gereden. Als u iemand
zou willen sturen om de band te verwisselen . . .
Er is daar verderop een benzinestation. Ziet u dat
bord van Gulf staan?'
Dr. Wayne bekeek het wiel. ,Hebt u een reserve-
wiel?'
.Natuurlijk. Achterin. Maar ik wil niet dat u dat
met die warmte doet. Ik zal wachten tot er ie-
mand komt.'
Michael lachte. ,Dat is echt niet nodig. Ik heb dit
al dikwijls gedaan.' Hij rolde zijn mouwen op en
begon zijn karwei.
.Alstublieft, ik heb het liever niet. U wordt er zo
vuil van.'

,Dat hoeft niet,' zei Michael luchtig. ,Als je het
maar goed aanpakt.' Hij krikte de wagen al op.
,Ik ben Brenda Lane. Waarschijnlijk kent u mijn
oom wel, Dr. John Hawthorne.'
,Dr. John?' Michael keek lachend op. .Natuurlijk
ken ik hem. Hij was mijn voorbeeld toen ik arts
wilde worden. Toen ik nog een kleine jongen
was, reed ik met hem mee als hij bezoeken af-
legde en dan praatte hij over zijn beroep met mij.

Ik werk in het ziekenhuis.'

.Werkelijk ?' Brenda's stem klonk aangenaam ver-
rast. ,Dan heb ik zeker geluk gehad dat u langs
kwam. Ik vroeg me af hoe lang ik hier zou staan.
Ik had nog geen moed verzameld om in de hete

zon naar het benzinestation te lopen.'
,Ik ben blij dat ik u kon helpen. Het is gloeiend
warm vandaag. U heeft een leuke wagen. Ik vind
de kleur ook aardig.'

,Ik ook,' zei Brenda. ,Ik heb hem om die kleur
gekocht.'
Ze droeg een mouwloos janponnetje in bijna de-
zelfde kleur als de wagen en Michael dacht: ze is
het knapste meisje dat ik in lange tijd ontmoet
heb. Impulsief vroeg hij: .Heeft iemand u al eens
verteld dat u net Hedy Lamarr bent?'

,O . . . dank u,' lachte Brenda en gaf toe dat vele
mensen haar dat al verteld hadden. ,Ik vond haar
altijd erg mooi.'
,Ik ook,' zei Michael, haar glimlachend aankij-
kend.
In ongelooflijk korte tijd was de band weer ge-
monteerd en Brenda zei: ,Ik bedank u werkelijk
hartelijk.'

,Geen fooi?' vroeg Michael, lachend om haar ver-
schrikte uitdrukking. ,Ik zou u graag nog eens
ontmoeten. Ik ben een oude vriend van Dr. John,
dat mag ik toch wel als introductie aanvoeren.'
,En het feit dat u mijn band verwisselde. Ik denk
er niet aan u een fooi te geven. Ik zal u graag
nog eens zien.'
,Mag ik dan eens aankomen?'
.Maar natuurlijk. Ik zal oom John vertellen hoe
aardig u voor me bent geweest.' Ze stapte in. ,Er
zijn aardige doktoren hier in de stad. Ik heb er
al een ontmoet.'

,Dr. Peter Glenn. Hij haalde me van het vliegveld
en hij heeft bq ons gedineerd. Ik mag hem erg
graag.'
Ze begreep niet waarom de uitdrukking op Dr.
Wayne's gezicht zo plotseling anders werd.
Toen glimlachte hij weer en zei: , Peter is een
aardige vent.' Ze kon niet weten dat hij aan het

meisje dacht waarmee Peter verloofd was en hoe
een man zou kunnen reageren als een meisje als
Brenda Lane hem graag mocht.
Toen ze naar de stad terugreed, moest Brenda
weer aan Dr. Wayne's gezicht denken toen ze
de naam van Dr. Peter Glenn had genoemd. Wa-
ren ze op de een of andere manier rivalen? Mis-
schien gaven ze veel om hetzelfde meisje. Maar
dat zou ze wel te weten komen na het feestje
dat dat meisje Simpson vrijdagavond zou geven.
Sally Simpson had gezegd: ,We sturen iemand
om je af te halen'.

Ze vond deze dokter even aardig als Dr. Peter
Glenn. Wat ernstiger misschien, maar aardig en
vriendelijk. Hy leek een beetje verlegen en na
zijn opmerking over een fooi. Ze glimlachte even
verstolen. Hij had dat gezegd omdat hij haar wer-
kelijk wilde ontmoeten.

Ze mijmerde: dit is een aardige stad met gast-
vrije mensen. Die twee meisjes die op bezoek kwa-
men waren vriendelijk. Heel verschillende type's.
Even verschillend als Dr. Glenn en Dr. Wayne.
Sally Simpson was een open type, zoals Dr. Glenn
Shirley Randall meer igesloten, zoals Dr. Wayne.
Toen Sally Michael had gevraagd of hij Brenda
naar haar feestje wilde begeleiden, had hij haar
verteld dat hij al iemand anders gevraagd had:
Jeanie.

.Waarom?' Ze keek verbaasd. ,Ik dacht dat Bill
en Jeanie samen zouden komen.'
,Ik praatte er toevallig over en toen vertelde ze
dat Bill boos op haar was omdat ze zich niet aan
een afspraakje gehouden had of zoiets en haar
misschien wel niet zou vragen. Toen heb ik haar
gevraagd.'
.Jeanie houdt zich nooit aan haar afspraken, maar
dat kan ze geloof ik niet helpen. Bill kreeg er ze-
ker genoeg van . . .

(Wordt vervolgd)



Voor de vele blijken van
belangstelling, ondervonden
bij het 150-jarig jubileum
van onze zaak en tevens bij
ons 40-jarig huwelijk, be-
tuigen wij allen onze har-
telijke dank.

J. F. Barendsen
J. B. Barendsen-

Wunderink
Vorden, februari 1967
Zutphenseweg 23

Oude dame met kleine auto
zoekt chauffeuse om af en
toe te rijden, event. ook
zondags naar de katholieke
kerk. Brieven onder no.
48-1 bureau Contact

Wie heeft dinsdagmiddag
een parapluie meegenomen
bij ons uit het portiek?
H. Luth, Nieuwstad

Een bromfiets gelijk een
motorrijwiel Gazelle
COMET ƒ 1050,— m. kof-
ferrek 4 versn. voetsch.
Bromfietsbedrijf Tragter

OLIETANKEN
500 en 1200 liter

Keune Industrieterrein

Wie heeft gevonden mijn
zilveren armband met mijn
naam er in? Gaarne be-
richt aan Erna Weuste-
nenk, Molenweg 21 Vorden

Te koop: Patrijskrielen a
ƒ 3,— per paar. J. Beren-
pas „Olthuis" Mossel
Vorden

PUCH scyrider ƒ 785,— de
topper voor populaire prijs.
Bromfietsbedryf Tragter

Te koop: 2 nuchtere stier-
kalveren. Joh. Broyl, War-
ken Rietgerweg 3, Warns-
veld

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal

Wegens enorm succes
geven wij ook geduren-
de deze maand

20% KORTING
op chem. reinigen en verven

Tevens uw adres voor
onz. stoppen, plisseren
en overhemdenrep.
Profiteert nu nog van
deze aanbieding

Vorden:
FA LUTH
Kledingmagazijn

Gazelle, cazenave, ƒ 410,—
de tienertopper, nieuwe
kleur.
Bromfietsbedryf Tragter

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

VOOR4L UW

Fa Marlens
Wapen- en Sporthandel

Wie heeft een damesfiets
bij de winkel laten staan?
Sigarenmagazijn „'t Cen-
trum" Eijerkamp

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

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

JACHT
Jong jager in bezit van
hond vraagt jachtterrein
in de Achterhoek. Eventu-
eel kombinatie mogelijk.
Brieven onder no. 48-2 bur.
Contact
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X
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GO TIONG BING
en
ONG THERESIA ANNEMABIE

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgeno-
men huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaats hebben op vrijdag 10 maart a.s. om
14.30 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Arnhem, Utrechtseweg 76
Vorden, Berend van Hackfortweg 26

februari 1967

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in hotel „'t
Wapen van Vorden" (F. P. Smit) te Vorden.
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MARINUS BRUMMELMAN

INEKE NORDE

Delen u, ook namens hun ouders, mee dat zij
van plan zijn op l maart a.s. in het huwelijk
te treden.

Huwelijksvoltrekking om 2 uur in het ge-
meentehuis van Vorden.

Kerkelijke inzegening om 2.30 uur door ds.
J. H. Jansen in de Ned. Herv. kerk van Vor-
den.

Amersfoort, Florence Nightingalelaan 3
Vorden, Wenneker, D 31
februari 1967

Toekomstig adres: Ringweg Randenbroek
37 c, Amersfoort.

Receptie van 4.00-5.45 uur in hotel „'t Wa-
pen van Vorden".
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Zaterdag 25 februari a.s. hopen onze geliefde ft
ouders en grootouders ^

X
X
X
X

hun 40-jarig huwelijk te herdenken.
Hun dankbare kinderen en kleinkinderen.

H. KNOEF

A. G. KNOEF-GROOT JEBBINK

X
X

l Vorden, februari 1967
X „'t Weverink" E 103

X X
W Gelegenheid tot feliciteren van 2.30 tot 4.00 W

uur in café Schoenaker, Kranenburg Vorden. u

Na een korte ziekte is in Jezus ontslapen onze
lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

JOHANNA HENDRIKA ZWEVERINK
weduwe van Gerrit Eskes

in de gezegende ouderdom van 84 jaar.

„De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets"

Vorden: W. Eskos-Haytink

Prince Albert Joh. Eskes
(Canada): L. Eskes-Barentsen

Vorden: Th. W. Eskes

Vaassen: G. J. H. Eskes
H. G. Eskes-Keuper

klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 20 februari 1967
Hengeloseweg 11

De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op vrijdag
24 februari om 2 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden, na een rouwdienst in de Geref.
kerk te Vorden welke aanvangt om l uur, waar-
bij u vriendelijk wordt uitgenodigd.

Alleen vrijdag en zaterdag
500 gram zuurkool
500 gram balkenbry
500 gram fijne rookworst
200 gram boterhamworst
200 gram Hausmacher
200 gram hoofdkaas

K rutHl Ijl Dorpsstraat

25
70

175
60
60
60

Zoekt u een nieuwe vloerbedekking

Uw zaak:

graag laten wij u onze uitgebreide
kollektie zien.

Bel 1514
Vrijblijvend komen wij met u praten

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Onze weekreklame
springt er weer uit!
LITERSBLIKKEN ANANAS slechts

VANILLESUIKER 10 zakjes voor

GREEN SPOT ZONDER PRIK deze week per grote fles

MAYONAISE

DISCOUNT KOFFIE

300 GRAM ZOUTE PINDA'S

VAN NELLE THEEBUILEN

REKLAME VRUCHTENWIJN

CHINESE PINDA'S

CHOCOLADE IJSCUPS

CHOCOLADE PINDAROTSJES

A.J.P. ZELFRIJZEND BAKMEEL

deze week 2 pak voor

DUBBELE PAKKEN CUSTARD nu voor

VRUCHTENGRIES met veel vruchten 2 zak (400 gr.)

LITERSBLIKKEN APPELMOES slechts

LITERSBLIKKEN FRUITCOCKTAIL

gezinstube

pak a 500 gram

voor

10 voor

nu per fles

dubbelzak voor

200 gram

200 gram

98

59

69

59

198

250 gram

150 gram

150 gram

85

98

98

Waardebon
TEGEN INLEVERING VAN DEZE WAARDEBON ONTVANGT

U 500 GRAM BLOOKERS CACAO VOOR 150 CENT

pasvorm naar maat

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa I. W. Alber s
NIEUWSTAD — VORDEN

KORSELETvan
soepele elastische lycra
(voel hoe vrij, hoe
luchtig!). Voorpand
van nylon-satijn en
flatteuze kant. Met
voorgevormde en
niet-voorgevormde
cups. Ook in zwart.
25,50

Als wij u een korselet adviseren
vraagt iedereen of u slanker bent
geworden! Overdreven? 't Is een
kwestie van de juiste pasvorm,

van Pas-Tunette!

H. LUTH

SOLEX oto ƒ 329,— ben-
zineverbruik l cent per km.
Bromfietsbedrijf Tragter

OVERHEMDEN-
r \ i ; A T I I ;
VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Loonian,Vofden
Te koop: De helft of vier-
dcls van een vette koe.
En zw. r.b. stierkalf.
J. W. Wesselink 't Elshof

Fair Lady, met verende
vork ƒ 459,— automatische
koppeling, l ketting l ver-
snel, zeer solide.
Bromfietsbedrijf Tragter

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Voor:
hooi, stro, bierbostel
(nat en droog), mout-
kiemen, voeraardappe-
len, belt u

GEBR. SOEPENBERG
Dronten 03210 - 2224
Zoerink Vorden 05752-6813

VOOR UW RIJBEWIJS
„V.A.M.O.R
RIJSCHOOL
GARAGE
GROOT JEBBINK"

G. Bultman
Vorden tel. 1753 b.g.g. 1794Lederwaren

STEEDS DE NIEUWSTE MODEL-

LEN IN RUIME SORTERING

Wullink's Scnoennandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

* Vorden - Ruurlo
^" ^^ Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden

VAAR:

Fa Marlens
Wapen- en Sporthandel

N.V.V. Bestuurders Bond
AFDELING VORDEN

belegd voor haar leden en niet-leden
op dinsdag 7 maart a.s, 's avonds 8
uur in zaal „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) een grote

openbare vergadering
waar zal spreken de heer A. Boon,
2e voorzitter van het NVV.

Onderwerp: Hedendaagse aktualitei-
ten o.a. de werkeloosheid in Neder-
land.

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

HOUDT DEZE AVOND VRIJ.
Entree vrij.

Het bestuur
Vordense Bestuurders Bond NW

Houdt zaterdagavond
25 februari vrij

VOOR DE

Feestavond
van Concordia!
Muziek
NA DE PAUZE BONT PROGRAM-
MA TOT PLM. 10 UUR DAARNA
DANSEN TOT l UUR

Orkest „The Starlets" (5 personen).

U kunt ook donateur worden voor l jaar è ƒ 2,—
per persoon om dan deze avond ook te bezoeken.

Diegene die nog geen donateur zijn kunnen hun
kaarten afhalen op vrijdagavond 24 februari in
hotel „'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit) van
8 tot 9 uur of tijdens de feestavond aan de kassa.

Plaatsbespreken op vrijdag 25 februari van 2 tot
3 uur aan de zaal a ƒ 0,15 per persoon

Adverteer in Contact
het scheelt u stukken

Druk op de knop
EN KLAAR WORDT UW
WISSEWASJE, LUIERWAS,
GROTE WAS .

A.E.G. - Erres - Marijnen
wasautomaten - volautomaten of
wasautomaat met aangebouwde
centrifuge

Erres Ecomatic
wasautomaat met speciale
2 kg knop

f 748,-
Nieuws!

A.E.G. Turnette f695,-

A.E.G. Turnamat S
met aangebouwde centrifuge

f 995,-

Aanbieding
zolang de voorraad strekt

MARIJNEN VOLAUTOMAAT f 1198,-
INRUIL f 350J-

Nu ~JMB48,-

Vraag vrijblijvend inlichtingen óók
over onze inruil mogelijkheden

G.EmsbroekgZn.Gv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden



KOOP NU EEN
PHILIPS
PHILISHAVE

2000S

[̂ güJOâ

150
Zelfs de zwaarste en moeilijkste baard scheert de
Philips Philishave 2000S (79.50) feilloos af. Wij de-
monstreren hem voor u in onze zaak. En . . . . wie nu
koopt profiteert van 12?° gulden inruilpremie.

Philishave 2000S met verende scheerhoofden, scheer ̂ uit-cirkeh,
uitschuif-jtondeuse, niet kronkelend spiraalsnoer, Eurosteker
en luxe klapcassette.

PHILIPS

m
CTV-600-PS

G. Emsbroek & Zn cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Nutsgebouw Vorden
A.S. ZATERDAG 25 FEBR.

DANSEN
Met medewerking van
„THE MADDOXS"

Aanvang 7.30 uur

OOK VOOR AL

uw verzekeringen
NAAR

G. J. HUISKES
Rijksstraatweg 186 - Warnsveld
Levensverzekering Mij „Union" Anno 1829

Spreekuur loco-burgemeester
Naar aanleiding van het aan de Burgemeester
toegestane verlof van maandag 27 februari tot en
met maandag 6 maart a.s. zal de Heer A. J. Len-
selink, oudste wethouder, gedurende dit tijdvak
als loco-burgemeester fungeren.

De Heer Lenselink zal iedere werkdag, des v.m.
11 uur ten gemeentehuize voor het publiek te
spreken zijn.

Kiezers
van Vorden

onze hartelijke dank!
Wilt u zich opgeven als lid van de

Boerenpartij ?

Of hebt u iets te vragen aan onze
gemeenteraadsleden ?

HIER ZIJN ONZE ADRESSEN

M. H. Gotink, B 42, telefoon 1458
J. W. M. Gerritsen, Beatrixlaan 18, telefoon 1485
D. A. Lenselink, sekretaris, E 20, telefoon 6671

Heb voor een onverwachte gast
iets van Frans Smit steeds in de kast!

Voorkom onnodige lange levertijden
en verkleuren van uw meubelen en
vloerbedekking.

BESTEL NU REEDS UW
ZONNEWERING

Luxaflex en Sunway
— INTIEM
— RUSTIG
— GEZELLIG
— DUURZAAM EN . . . .
— MET SCHRIFTELIJKE

GARANTIE

Uw erkende dealer

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

EXCLUSIEVE KOLLEKTIE

deux piêces en japonnen
van binnen, en buitenlandse
huizen.

Komt onze kollektie eens zien
en passen.

H.LUTH
WINKELPARADIJS — NIEUWSTAD

VERWEN U ZELF TIJDENS DE

boekenweek
VAN 25 FEBRUARI - 4 MAART

Als u voor tenminste ƒ 7,50 aan boe-
ken koopt ontvangt u het geschenk
van Jan de Hartog

Herinneringen van
een Bramzijgertje
De jev^Bitgave is dit jaar
THEATER IN DE TIJD & ƒ 1,90

HET ADRES

Telefoon 1253

Fa Hietbrink

H.H. PLUIMVEEHOUDERS

alle soorten kuikens
en jonge hennen
op bestelling. Ook de „Kapitein van
Putten" - zwartjes (C.P.I.).

Gaarne vroegtijdige bestelling.

F. Lebbink
Onstein E 47 - Vorden
Kuikenbroeder nr. 9453

Eis waar voor uw geld!
VOOR AUTORIJLES 1373 OF 1329
GEBELD

Erkende autorijschool
Dorpsstraat 11

„AUTO BOESVELD" Enkweg 7

„Jan Schuppers'

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

ZONDAG 26 FEBRUARI, 8 UUR:

KISSIN COUSINS
Een vrolijke en onbezorgde film voor jong en oud
met: Elvis Presley.

TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN

Bejaardenkring
op donderdag 2 maart om 14.15 uur in het

Nutsgebouw.

Een gezellige middag met zang en spel.

Wij beseffen de waarde uan het water eerst,
wanneer de bron is opgedroogd!

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

op maandag 27 februari 1967
10 — l uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden
2 — 3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

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

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Rubberlaarzen voor ƒ 12, — . Dekens voor ƒ 12,50. Originele
dubbele jasj^»vaterdicht, ijzersterk, voor vanaf ƒ 18,50.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin, slechts
ƒ 127,50. Extra goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels^tflen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppen-sets.^PI. enz.
Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage bruine jongensschoenen, ma-
ten 32 — 38. Hoge bruine jongensschoenen, maat 33 — 39, voor slechts vanaf
ƒ 15,75. Hoge bruine schoenen, maat 38 — 50, ƒ 19,50

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals ƒ 12,50.

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

Fa W. Veenstra & Zn -
Telefoon 145 1 ENORME KEUZE

Bupro-gas
Het gas voor iedcrron
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloscweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

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

Nieuw, Gazelle toersport
met alles eraan ƒ 245,50
Kijuielbedryf Tragter

Gelria sportrijwielen, fabr.
Gazelle geh. kompl. ƒ 167,-
Bijwielbedrijf Tragter

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

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

BS Stokvis sportfiets kom-
pleet met remnaaf ƒ 203,50
Rijwielbednjf Tragter

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

GEBR. WLLLEMS
kleermakerij, Rozenhof,
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

TROUW en
VIRIOVINGS-

'(( \T.-r * \

Siemerink
Zutphenseweg

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

GOIMGORDIA HENGELO (GLD.)

ZATERDAG 25 FEBR. A.S.

dansen
Orkest „THE MOODCHERS"

Keurkollektie
Oxford en Groninger
stijlgroep kostuums

Nieuwste dessins en
modellen
voorjaar 1967

Terlenka herenkostuum
reeds vanaf f 129,-

RAADHUISSTR.. VOROEN


