
30e jaargang no. 49
Donderdag 6 maart 1969
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Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten
ZONDAG 9 MAART

Hervormde kerk
9.00 uur ds. H. J. van Leeuwen

10.15 uur ds. H. J. van Leeuwen

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. K. A. Schippers uit Amersfoort
19.00 uur ds. C. Gros uit Aalten

WOENSDAG 12 MAAKT
Hervormde kerk

19.30 uur ds. J. H. Jansen biddag voor het gewas en al
onze arbeid

R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
In de week elke dag om 8.00 uur H. Mis
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. Lulofs, telefoon
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

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.33—9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

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

BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Tijdens de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1541
Buiten de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1386 de heer G. W. Eijerkamp (sigarenmaga-
zijn „'t Centrum") of nummer 1332 de heer D. Klein
Hekkelder (sigarenmagazijn en boekhandel „Hassink").
Bij geen gehoor aan deze adressen gelieve u te bellen
nr. 1230 (politiebureau).

Geboren: Stephanie Francisca, dochter van M. Volkers
en I. A. M. Fransen.
Ondertrouwd: H. H. M. Rouwenhorst en B. H. A. Kas-
teel.
Gehuwd: Geen.
Overleden: A. Zuidema, 73 jaar, weduwe van F. Jonkers

Werkavond Nutskleuterschool
De leidsters van de Nutskleuterschool „De Kroezestulp"
organiseren op donderdagavond 6 maart een werkavond.
Deze speciaal voor de ouders van de kleuters bedoelde
avond wordt in de school gehouden,. Het ligt in de be-
doeling dat de ouders dan eens werk doen wat normaal
de kleuters in de school plegen te doen.

Vernieuwingscursus
Met ingang van deze week start het personeel van de
openbare lagere school dorp met het volgen van een
vernieuwingscursus. Tot grote vreugde van de kinde-
ren worden deze lessen deels onder en deels na school-
tijd gegeven. Dit heeft tot gevolg dat de klassen l t/m 3
vrijdagmiddag 7 maart vrijaf hebben. Verder hebben
alle klassen vrij op vrijdagmiddag 28 maart, 25 april, 9
mei en 6 juni. De overige data worden nog nader be-
kend gemaakt.

Aanrijding met reebok
Op de Zutphenseweg vond in de nacht van maandag op
dinsdag een aanrijding plaats tussen een bestelauto van
E. uit Apeldoorn en een de rijbaan overstekende ree-
bok. De auto werd beschadigd, de reebok gedood.

Chinchillatentoonstelling
Op de internationale chinchillatentoonstelling te Arn-
hem behaalde de chinchillafokkerij van mejuffrouw Ar-
riëns uit Vorden in de internationale klasse een Ie, 2e,
3e en 4e prijs. In de nationale klasse werd een Ie, 2e en
3e en een 4e prijs behaald alsmede twee eervolle ver-
meldingen.

Landelijke Rijvereniging 'De Graafschap'
herdacht 35-jarig bestaan

Defilé voor oprichter de heer W. A. van der Wall Bake

De landelijke rijvereniging 'De Graafschap' uit Vorden
bestaat dezer dagen 35 jaar. Om precies te zijn, werd de
vereniging op 24 februari 1934 opgericht. Zaterdag l
maart is de vereniging begonnen met de viering van het
jubileum met een herdenkingsplechtigheid, gevolgd door
een defilé voor hun ere-voorzitter en oprichter de heer
W. A. van der Wall Bake, de oprichters en oud-leden
voor 1940 en verdere genodigden. Dit vond plaats op de
Kieftskamp. Aanvankelijk lag het in de bedoeling dit
defilé reeds op 22 februari te doen plaatsvinden,, maar
wegens de weersomstandigheden moest deze bijeenkomst
tot j.l. zaterdag worden uitgesteld.

Maar alvorens op deze bijeenkomst verder in te gaan
allereerst een overzicht van de vereniging in deze 35
jaren. Het begon allemaal op 10 februari 1934. Die dag
werd op het landgoed van de heer van de Wall Bake
een demonstratie gegeven door de L.R. Gorssel, Laren,
Brummen en Angerlo en wel in dressuur en een kleine
cross, met het doel in Vorden een landelijke rijvereniging
op te richten.

Na afloop hiervan werd door de voorzitter van de fe-
deratie in de manege een inleiding gehouden en het doel
van een rijvereniging uitgelegd, waarna zich een aantal
jongelui opgaven, die wel voor een rij vereniging voel-
den. Op 16 februari werd op de boerderij Het Kiefts-
kamp vergaderd, waarbij tevens aanwezig was de heer
A. Breukink uit Brummen, die enige inlichtingen kwam
geven, waarna men tot het besluit kwam, een rijverenj-
ging op te richten. Aldus werd op de 24e februari 1934
een landelijke rijvereniging opgericht en wel onder de
naam 'De Graafschap' en als instrukteur de heer van
de Wall Bake. Er werd een bestuur gevormd dat be-
stond uit de heer van de Wall Bake voorzitter, de heer
A. J. Zweverink sekretaris-penningmcester en als be-
stuursleden J. Woestenenk en Bosman uit Ruurlo.
Als leden gaven zich op H. J. Klein Brinke, J. W. te
Winkel, G. J. Haring, A. J. Haring, E. J. Lansink, B.
Stoltenborg, M. Eggink, G. Wunderink, H. O. Eggink,
A. Knijff, Jonker van Dorth en J. Wassink.

De eerste rijles werd gegeven zo ongeveer 7 of 8 maart
en wel in de heide naast de b^Ucrij Het Kiefstkamp.
Door schop en spade ter handde nemen beschikte de
vereniging al gauw over een buitenmanege. Nu werd
er iedere zaterdag geoefend, tot dat de vereniging dank-
zij de instrukteur zover kwam, dat er een kleine de-
monstratie gegeven kon worden. Dit had sukses, er was
nogal belangstelling zodat er ^fc enige donateurs op-
gaven.

Vervolgens werd op de 30e augustus een demonstratie
gegeven op het feest in de Wildenborch, waar ook veel
belangstelling was, waaronder de toenmalige burge-
meester, de heer W. C. Arriens. Wegens zware regen-
buien moest een uurtje met de demonstratie gewacht
worden, hetgeen de burgemeester echter te lang duurde.
Desondanks werd er' onder leiding van freule van der
Heyden met de demonstratie begonnen, welke veel suk-
ses had. Op 3 november werd door de heren H. J. Klein
Brinke en A. Haring deelgenomen aan een cross-country
te Laren, waarbij echter geen prijs werd verkregen.

Op het Volksfeest te Linde werd ook een demonstratie
gegeven, die ook weer zeer in de smaak viel der toe-
schouwers, omdat de vereniging nog maar zo kort ge-
leden werd opgericht. De heer H. J. Klein Brinke was
het eerste lid dat bij een cross-country in de prijzen viel.
Hij behaalde in het oprichtingsjaar de 8e prijs bij een
dergelijke cross te Gorssel.
Gedurende de eerste vijf jaren werden door de vereni-
ging zes demonstraties, drie gezamenlijke ritten, drie
wedstrijden en twee exkursies georganiseerd. Verder
werd deelgenomen aan 24 wedstrijden en twee afstands-

ritten. De prestaties van het viertal resp. achttal, kan
met respekt worden vermeld, evenals de individuele
prestaties van verschillende leden.
Over het tijdvak 1939-1948 is uiteraard niet veel te ver-
melden dan de wil om door te zetteni, en weer aan de
opbouw te beginnen. Op 21 januari 1948 werd vergaderd
in café het Zwaantje waarbij een nieuw bestuur werd
gekozen en bij akklamatie de heer W. A. van de Wall
Bake tot ere-voorzitter werd benoemd.

Sedertdien is met perioden van vooruitgang, terugvallen
en weer opstaan de vereniging voor Vorden behouden
gebleven dankzij het optimisme en de voortdurende in-
spanning van soms enkele leden. Tot die enkelen heeft
behoord de heer G. Wuestenenk, wiens naam nog steeds
innig met de landelijke rijvereniging is verbonden en in
herinnering voortleefd als jarenlang sekretaris en be-
stuurslid, als ruiter en africhter van paarden en wiens
overlijden een gevoelig verlies voor de vereniging be-
tekende.

Bij een. overzicht van de laatste 25 jaren kan worden
vermeld, dat door de vereniging 8 demonstraties, 14
wedstrijden, 25 gezamenlijke ritten, 7 onderlinge wed-
strijden of lezingen werden georganiseerd, terwijl aan
40 wedstrijden werd deelgenomen. Dikwijls viel men in
de prijzen.
De vereniging heeft in deze 35 jaren 4 voorzitters ge-
kend en wel de heer W. A. van de Wall Bake van 1934-
1948, Z. Baron van Dorth tot 't Medler 1948-1957, D.
Norde 1957-1967 en de huidige voorzitter de heer D.
Pardijs vanaf 1967.

Sekretarissen waren: A. J. Zweverink van 1934-1948, G.
Wuestenenk van 1948-1953, J. J. van der Peyl 1953-
1964, H. J. Eggink 1964-1968 en de huidige sekretaris
de heer H. W. van der Woude die ons zo ter dienste
heeft gestaan, bij het verschaffen van gegevens voor
het maken van dit overzicht.
Als penningmeester fungeerden: A. J. Zweverink van
1934-1948, L. Emsbroek 1948-1951, mej. Haring van

1951-1957, W. Wagenvoort 1957-1960, D. J. Pardijs van
1960-1966 en mej. D. Eggink vanaf 1966. Verder hebben
momenteel in het bestuur zitting mej. E. Jansen en de
heer B. Wagenvoort.

Herdenkingsplechtigheid en defilé

Zoals reeds in de aanhef is vermeld, vond zaterdag-
morgen het defilé plaats. Om half tien hadden zich hier-
voor in de manege Kieftskamp 15 ruiters, allen te paard
verzameld onder leiding van de instrukteur de heer D.
Norde. Van hieruit vond de af mars plaats naar de op-
rijlaan Kieftskamp en vandaar de opstelling voor de
herdenkingsplechtigheid, gevolgd door het defilé. Aan-
wezig waren o.m. de oprichters de heren A. J. Zweve-
rink en M. Eggink uit Vorden en H. J. Klein Brinke en
J. W. te Winkel uit Ruurlo.

Inmiddels was de ere-voorzitter de heer van de Wall
Bake en zijn familie op het terras verschenen. Nadat
de voorzitter de heer D. Pardijs en de instrukteur de
heer D. Norde zich hadden gemeld werd, ingeleid door
signalen en met trompetbegeleiding door de heer B.
Wunderink, de herdenkingsplechtigheid gehouden. Voor.
zitter Pardijs hield hierna een toespraak waarbij hij al-
lereerst het jaar 1934 uitvoerig de revue liet passeren.
De heer Pardijs bracht de heer van de Wall Bake dank
voor de gastvrijheid om dit samenzijn op het Kiefskamp
te laten plaatsvinden. Elke vereniging kent perioden
van vooruitgang maar ook van teruggang en dan komt
het op volhouden aan.

Alle herinnering aan s p o e gebeurtenissen heeft
geen zin als men alleen op het resultaat let, dat is, als

t- op aankomt alleen maar het uiterlijk beeld. Sa-
menwerking, hulpvaardigheid en onderling begrip voor
elkaar gericht op het doel van een rijvereniging, onder
meer de rijkunstige ontwikk^^ig van haar leden, alleen
daarmede kan een gezond^R-ondslag worden gelegd
voor eventuele suksessen De plaats daarvoor is de
manege, aldus voorzitter Pardijs.

Tot de heer van de Wall Bake: al die 35 jaren hebben
wij door gebruik te mogen maken van terreinen op de
Kiefskamp gelegenheid gehad, met vallen en opstaan,
ons doel na te streven. Wij hebben in ruime mate mogen
profiteren van de door u gegeven instruktie, adviezen,
alsmede leiding. Wij kunnen u hiervoor niet erkentelijk
genoeg zijn, aldus de heer Pardijs, die tevens de op-
richters en de oudnleden bedankte voor hetgeen zij voor
de vereniging hebben gedaan.

Hierna verkreeg de ere-voorzitter de heer van de Wall
Bake het woord. Het is verheugend dat zovelen van de
oudere garde aan de uitnodiging gevolg hebben gege-
ven. Wij hebben tesamen, goede tijden maar ook min-
der goede meegemaakt, denk maar aan 1944 met
H. J. Klein Brinke (als koerier) aldus de ere-voorzitter.
Al komen er tegenwoordig steeds meer trekkers en al
werken de paarden steeds minder op het bedrijf, toch is
het verheugend, dat er nog zovele jongeren zijn die het
paard trouw zijn gebleven. Zij hebben begrepen, zonder

AGENDA
Elke vrijdagmorgen weekmarkt
ledere dinsdagavond bridgen bij hotel Bakker van
de Bridgeclub Vorden

6 maart Herv. Vrouwengroep dorp
6 maart Bejaardenkring om 14.15 uur in het

Nutsgebouw
7 maart Jaarfeest Herv. Meisjes- en Jonge-

mannenvereniging in het Nutsgeb.
8 maart Sokkenbal Jong Gelre te Warnsveld
9 maart Oriënteringsrit motorclub „De

Graafschaprijders"
10 maart Ledenvergadering Jong Gelre dames

in café Eskes
11 maart Kontaktavond Winkeliersvereniging

Vorden in hotel „De Konijnenbult"
Kijkavond school Het Hoge
Herv. Vrouwengroep Linde
Voorjaarsexpositie in het Nutsgeb.
Voorjaarsexpositie in het Nutsgeb.
Voorjaarsexpositie in het Nutsgeb.
Muzikale show van Trix Horstink in
zaal Schoenaker, Kranenburg

15 maart Dropping motorclub „De Graaf-
schaprijders"

16 maart Voorjaarsexpositie in het Nutsgeb.
16 maart Interkerkelijke jeugddienst in de

Gereformeerde kerk
Ledenvergadering Jong Gelre heren
in café Bloemendaal
Alg. ledenjaarvergadering VVV in
café „De Zon"
Lezing Ned. Chr. Vrouwenbond in
zaal Eskes
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
lezing

19 maart Modeshow in hotel Bakker
20 maart Herv. Vrouwengroep Wildenborch
20 maart Bejaardenkring om 14.15 uur in het

Nutsgebouw
22 maart Uitvoering tonelvereniging „Lekton"

in het Nutsgebouw
22 maart Dropping Jong Gelre
28 maart Gekombineerde vergadering Jong

Gelre in „'t Wapen van Vorden"
29 maart Laatste Nutsavond met Vordens To-

neel en na afloop bal
7 april Samengestelde wedstrijd landelijke

rijvereniging „De Graafschap"
10 april Herv. Vrouwengroep Wildenborch
16 april Lezing Ned. Bond v. Plattelandsvr.
7 mei Reisje Ned. Bond van Plattelandsvr.

10 mui Provinciale oriënteringsrit Jong
Gelre

10 mei Uitvoering Nutsblokfluit- en Melo-
dicaclub

10 mei Beatavond beatclub Turn in zaal
Schoenaker

21 juni Ronde van Vorden

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

paard is het geen leven, aldus besloot de heer van de
Wall Bake zijn toespraak.

Nadat de afmars heeft plaatsgevonden volgde onder het
genot van een kopje koffie nog een gezellig onderonsje.
Het bestuur van 'De Graafschap' ia voornemens, dit
in verband met het jubileum, om op 2e paasdag in Vor-
den een samengestelde wedstrijd te houden met 's avonds
een feestavond in café Schoenaker.

Ondanks de beperkte mogelijkheden (we schreven het
al eens eerder, het Nutsgebouw leent zich niet voor een
gymnastiekuitvoering) heeft de gymnastiekvereniging
„Sparta" zaterdag een uitvoering gegeven die het aan-
zien toch ten volle waard was. Natuurlijk verliep alles
niet even vlekkeloos, maar het totaalbeeld was toch be-
slist ruim voldoende.

Zaterdagavond werd een uitvoering gegeven, verzorgd
door de seniorleden. De voorzitster van de vereniging,
mevrouw Sikkens, sprak allereerst een kort welkomst-
woord, waarbij zij speciaal welkom heette het erelid, de
heer Lettink, alsmede mevrouw Groot Wassink. Hierna
werd een begin gemaakt met de uitvoering, waarbij al-
lereerst de jongens 3 in aktie kwamen met een paard-
springoefening, hetgeen ons voor de leider van deze
groep, de heer De Gruyter, een vermoeiende bezigheid
leek, want hij moest de jongelui nogal eens vakkundig
opvangen bij de vaak spektakulaire sprongen.
De vrije oefening van de dames verliep vlekkeloos, on-
danks dat de begeleidende grammofoon nogal eens een
vals deuntje liet horen. De dames lieten zich hierdoor
echter niet van hun stuk brengen.

De dames senioren lieten een oefening met een bal zien.
Deze „openbare les" zoals de heer Groot Wassink het
uitdrukte, maakt je kilo's lichter. Bij deze oefening
bleek dat sommige dames qua prestatie nog echt niet
tot de senioren gerekend behoevea te worden. De meis-
jes adspiranten kwamen voor de pauze tweemaal in
aktie nl. bij een vrije oefening en een oefening kast-
springen. Het tafelspringen van de dames en de heren
alsmede de vrije oefening van de meisjes 3 werden goed
gebracht.
Het hoogtepunt was ongetwijfeld de oefening van de
dames op de balk. Dit altijd moeilijke onderdeel van de

igymnastieksport vraagt veel zelfbeheersing en uiterste
koncentratie van de turnsters. Welaan, de dames Helle-
wegen!, Ter Beest, Jansen en Oonk kweten zich goed
van hun taak. Met veel vaart lieten de jongens 3 het
een en ander zien op de brug, het paard en de lange
mat.

Na de pauze werd begonnen met een oefening door de
heren aan de hoge brug. Het „afspringen" kwam hier
niet helemaal uit de verf. Dit in tegenstelling tot de da-
mes die hun oefening aan de brug met ongelijke leggers
prachtig uitvoerden. Hetzelfde kan gezegd worden v'Ji
de oefening aan de lage brug van de meisjes adspiran-
ten. Deze meisjes en de dames senioren kwamen nog een
keer voor het voetlicht met een vrije oefening. De oe-
fening van de dames en de heren op de lange mat
mocht er ook beslist zijn. Tot slot was er een vrije
oefening door de dames (in hun zelfgemaakte rode kos-
tuums) dat leuk werd uitgevoerd.

's Middags gaven de kleinere leden een uitvoering dat
bij het publiek in de smaak viel. Na een opmars door
alle jeugdige leden startte men met een programma
dat bestond uit een 20-tal nummers. Kleuters vanaf 4
jaar lieten zien/ hoe hun het beginsel van de gymnastiek,
sport wordt bijgebracht. Ook <ie toestellen zoals paard,
brug en evenwichtsbalk werden zowel door de jongens
als door de meisjes druk beoefend. Zij zagen hun goede
prestaties steeds met een gul applaus beloond. Zeer
leuk uitgevoerd was de „konijnenpolka" door de kleu-
ters. Het komische stuk getiteld: „Familie Gym" door
de heren senioren (die 's avonds nog eens herhaald werd)
veroorzaakte veel hilariteit.

Alle medewerkenden werden na afloop verrast met een
blijk van waardering door de voorzitster.



SUPERMARKT
presenteert:

Heerlijke

IJ SC UPS
200 gram

98
Mit

HACHEEVLEES

300 gram

HEERLIJK VOOR BAMI EN NASI

VARKENSPOULET

300 gram

FIJNE VERSE WORST

OF SAUCIJZEN 500 gram

SCHOUDERKARBONADE

500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN

500 gram

168

198

LEVER

GEBRADEN GEHAKT

BACON

HAM

100 gram 69

150 gram 69

100 gram 98

150 gram 98

JONKER FRIS

AARDBEIENJAM
GEEN 128 MAAR

Croquette

BISKWIE

3 pakjes

89

Geurts
APPELMOES

2 driekwart
literpotten

van 170 nu

149

HARING
in tomat.saus

groot blik van

104 nu

89

GEVULDE

KANO'S

van 98

nu 89

Div. smaken

PUDDING-
SAUS

nu per flesje

49

ERWTEN met
WORTELEN

2 literblikken

nu

129

GROTE ZAK

ENGELS DROP
275 GRAM NU

3 POTJES HERO

BOERENKOOL
VAN 126 NU

APPELSAP

2 »
gezins-

flessen

99

INSTANT-

PUDDING

3 pakjes

99

DRUIVEN-

SAP

rood of wit

per fles 129

elke 2e fles 65

BONA

kuipjes marg.

2 van 118 nu

100

POPLA CLO-

SETPAPIER

van 100

nu

89

Marie Thumas

SPERCIE-

BONEN

literblik

79

PAK SPRINGLET

CHOCOHAGEL
450 GRAM

Butterscot

CHOCOLA-
DEREPEN

7 stuks

98

DUET

heerl. koekje

groot pak

nu

79

Unox
KIPPESOEP

blik van 98

nu

89

Piek

AFWAS-
MIDDEL

literflacon

nu

89

P.C.D.
PINDAKAAS

van 98

nu

89

Literfles

Colombo

KOFFIE-
MELK

van 159 nu

139

119
Kroketten
prima kwaliteit 4 stuks

89

e*t
4 GROTE CITROENEN

STOOFPEREN

SINAASAPPELEN

PRACHT WITLOF

GOLDEN DELICIOUS

KASKOMKOMMER

69

3 kg 100

2 kg 218

V2kg 69

kg 69

per stuk 79

Diepvries haantjes
1000 gram

298

Kabeljauw filets
pak 400 gram



DUIVENHOTIDEIIS:
nu steeds uit voor.
raad te leveren
WITTE MOLEN'S
TOP 33

Dierenspeciaalzaak
KLUVERS
Zutphensewog 53, Vorden

WANDSCHIJOTEN
w.o.
Vuren
(«renen
Parana pine
Or«'gon-piw
Red-Cedar
Basralocus
direkt leverbaar

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Bij ons géén BTW !
Heren landbouwers en loon-
bedrijven, bij ons:
Vetpatroneii ƒ 1,15 per stuk.
Bij 48 stuks a ƒ 1,10. Hoge-
drukschaarvetspuiteii (voor
los vet en patronen) ƒ 15,20.
Acculaders, kompleet ( Ij.
garantie) ƒ 46,—.
Alles gloednieuw, geen
dump.
FA HAGGEMAN
Kremerskamp 40, Warns-
veld, telefoon (05750) 3204

Te koop: 7 m rode cocoslo-
per, 70 cm breed ƒ 10,—
Almenseweg 21, tel. 1322

Aangeboden: Beige moder-
ne kolenconvector i.z.g.st.,
geschikt voor viertjes; elek-
trisch kooktoestei (2 kook-
platen); petroleunivergus-
ser „Clarus" voor prettige
bijverwarming; elektrische
straatlamp. M. Rouwenhorst
de Bongerd 4, Vorden

BINNENDEUR.
KOZIJNEN

DEUREN
uit voorraad leverb.

Doe-het-zelf Centrum
Harmsen

Te koop: Bankstel, klein
model, wollen bekleding.
Smidsstraat 8, Vorden

H.H. LANDBOUWERS
nu voor Vorden e.o.
BIRCHMEIER
hand. en rugspuiten,
steeds nagemaakt,
nooit overtroffen ! ! !

FA KLUVERS
Zutphenseweg 53
telefoon 05752-1318

Te koop: Tuinmest, kan be-
zorgd worden. J. A. Bleu-
nünk, Kerkhofweg, tel. 1651

VEEGVASTE
MUURVERF

per emmer a 4 kg
slechts f 2,95

Doe-het-z«'|f Centrum
Harrnsen

Te koop: Mooi stevig duk-
stro bij G. J. Onstenk B 28
Vorden

Te koop: Roodbonte vaars
11 maart aan de telling,
goede produktie.
A. H. Brink, Ockhorst B 85
Vorden

Te koop: Roodbonte dragen-
de maal aan de telling 11
maart bij H. Weenk, B 20
Vorden

Te koop: 6 biggen J. W.
Wesselink, 't Elshof

VLOERBEDEKKING:
VINIL OP VILT
2 m breed
slechts ƒ 5,75 per in-
voer badkamer, keu-
ken, hal, slaapkamer,
trap, etc.

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Gedurende deze maand ge-
ven wij 20% KORTING op
het chem. reinigen van re-
genkleding.
Tevens uw adres voor onz.
stoppen en overhemdenre-
paratie.
Laren: Klein Selle Holter-
weg A 21; Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn; Barchem:
mej. Dijkman Lochemse-
weg 52a

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

Kennismaking-
huwelijk
Beproef eens uw nieuw le-
vensgeluk bij Peter van
Nieuwenhoven Postfach 14
66 Emmerich West-Duits-
land, algemeen bekend bij
PERS, RADIO en TELEVI-
SIE.
ledere aanvrager ontvangt
BINNEN DRIE DAGEN 6
FOTO'S met omschrijving,
voor een eerste keuze, in-
dien bij uw aanvraag leef-
tijd en beroep vermeld is.
Na inschrijving volgt dan
ons met zoveel sukses be-
proefde persoonlijk kontakt.
INDIEN BINNEN EEN
JAAR GEEN SUKSES,
GELD TERUG;
dus hoge inschrijfkosten
vormen GEEN RISIKO ! ! !

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

HARDBOARD
VLOERPLATEN

61 x 122 cm
ƒ 1,35 per stuk

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

JOHAN HARMSEN

GKRRIE VAN DE VEGT

u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk, waar-
van de voltrekking zal plaatsvinden op vrij-
dag 14 maart a.s. om 10.45 uur ten gemeen-
tehuize te Lochem.

Vorden, C 15(8
Lochem, Albert Haanweg 73
maart 1969

Receptie van 16.00 tot 18.00 uur in café Let-
tink, Almenseweg te Vorden.

Toekomstig adres: C 158, Vorden.

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een
kortstondige ziekte, voorzien van het H. Sacra-
ment der zieken, onze inniggeliefde moeder, be-
huwd- en grootmoeder

GEERTRUIDA JOHANNA HURENKAMP
weduwe van Gerhardus Johannes Winkelman

in de ouderdom van 79 jaar.

Didam: H. C. M. Huybers-Winkelman
A. W. Huybers

Vorder: C. J. Hummelink-Winkelman
G. Th. H. Hummelink

Vorden: A. C. Winkelman

Hengelo (Gld): A. H. Weenink-Winkelman
H. W. Weenink

G. J. Cornelissen-Winkelman
H G. Cornelissen

Vordeni:

Delden (O.):

H. J. Winkelman

L Keizer

Hengelo (Gld): G. J. Winkelman
G. P. B. Winkelman-Geurts

en kleinkinderen

Vorden, 28 februari 1969
B 40

De plechtige uitvaartdienst heeft plaats gehad op
dinsdag 4 maart jl. waarna de begrafenis op het
R.K. kerkhof te Vierakker.

t
Hiermee vervullen wij de droeve plicht u kennis
te geven dat, na een kortstondige ziekte, voorzien
van de H. Sacramenten der zieken, in de leeftijd
van 70 jaar van ons is heengegaan mijn innigge-
liefde man, onze zorgzame vader, grootvader en
overgrootvader

JOHANNES WILHELMUS KRAUTS
echtgenoot van Elisa Maria Wijnands

Kranenburg: E. M. Krauts-Wijnands

Wichmond: H. Krauts
M. J. Krauts-Sesink

New Zealand Th. Krauts
Morrinsville: M. Krauts-te Stroet

New Zealand M. Heuvelink-Krauts
Hamilton: B. A. Heuvelink

New Zealand P. A. Eggink-Krauts
Matamata: A. Eggink

Kranenburg: A. Hartman-Krauts
M. Hartman

klein- en
achterkleinkinderen

Kranenburg, l maart 1969
D 138 g

De gezongen requiemmis heeft plaats gehad op
5 maart in de parochiekerk te Kranenburg-Vor-
den waarna begrafenis op het R.K. kerkhof aldaar

Met groot leedwezen geven wij kennis van het
overlijden van ons lid en mede-bestuurslid, de heer

J. W. KRAUTS

op de leeftijd van 70 jaar.

De herinnering aan hem zal altijd bij onze ver-
eniging blijven voortbestaan.

Hengelsportver. „De Snoekbaars"

Vorden, maart 1969

Hollandse dames- of
herenrijwielen

model sport, kompleet met lamp, slot
en jasbeschermer

NU ƒ 145,—

*
Rijwielbedrijf TRAGTER

Vordense
Winkeliersvereniging

DINSDAG 11 MAART A.S.

KONTAKTAVOND
IN HOTEL „DE KONIJNENBULT"

AANVANG 8 UUR

GEEF NU UZELF
EEN BADDOEKSET
Een Seahorse baddoek • royaal en
weelderig - waarmee u zich zo
watervlug afdroogt, met bijbehorend
washandje, keuze uit diverse ge-
mêleerde tinten, normale prijs 6.95

nu voor slechts C CQ

H. LUTH

Beslist op onze volgende
parade-aanbieding letten

UITNODIGING VOOR DE

Modeshow
op woensdag 19 maart 8 uur n.m.
in zaal Bakker te Vorden

MODE '69 DOOR

SCHOENEN:

Fa Wullink
HOEDEN:

Fa Kroneman-jörissen

Een bijzondere kombinatie
geeft bijzondere resultaten . . .

ma
UTD-KALVERKORREL

De Herv. Jongemannen- en
Meisjesvereniging

nodigen u uit op hun

op vrijdag- 7 maart a.s. in het Nuts-
gebouw, aanvang 19.45 uur.

Opgevoerd wordt het prachtige toneelspel

„Het ontvolkte huis"
door A. Boer e.

KOMT ALLEN

A.s. zondag

1ste klas GVB

Sportclub Lochem II
Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden

Een tip uit onze nieuwe

DAMESSPENCERS
in de modekleuren wit, rood en don-
kerblauw

reeds vanaf

DAMESJACKS

ƒ 18,95

dubbel terlenka, aan beide zijden te
dragen, moderne kleuren.

reeds vanaf ƒ 39,50

i h i i 1: M
RAAOHUISSTR.. VORDEN

een kombinatie met
bijzondere resultaten:
krachtige groei, sterk beenwerk
en een goede pensontwikkeling
van Uw kalveren. Zo goedkoop
mogelijk! Dat worden straks
krachtige, goed gebouwde
koeien, met lange levensduur
en een hoge melkproduktie.

Vitafok de goedkoopste oplossing voor de
beste opfok.... en UTD-Kalverkorrel hoort er bij!

voort tot winst!

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond ̂ B? (05754) 270

Nutsspaarbank Vorden
Opgericht 1819

ONS KANTOOR IS MET INGANG

VAN 6 MAART A.S. GEVESTIGD

IN HET PAND

Dorpsstraat 15

ONS TELEFOONNUMMER

WORDT DAN

05752-1988



Bezoekt de grote voorjaarsexpositie van vloerbedekking en woningtextiel
OPENINGSTIJDEN :

Donderdag 13 maart van 18.00 tot 22.00 uur
Vrijdag 14 maart van 14.00 tot 22.00 uur
Zaterdag 15 maart van 14.00 tot 22,00 uur
Zondag 16 maart van 14.00 tot 18.00 uur

BETER WONEN
WONINGINRICHTING .

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL. (05752 )1 3 14

in het nutsgebouw te Vorden

GERDA,
43 jaar uit arbeiderstand,
zou gaarne haar leven in-
houd willen geven, zoekt
daarom kennismaking met
degelijke Hollandse man.
Liefst een arbeider met een
vast beroep, hij mag we-
duwnaar zijn en ook kinde-
ren hebben. U kunt met
haar kennismaken via het
Duits-Nederlands bemidde-
lingsbureau van P. van
Nieuwenhoven, 424 Emme-
rich, Postfach 1466

WANDA,
48 jaar met lief dochtertje
van 15 jaar. Eenvoudige
vrouw, doch met veel inte-
resse voor het mooie wat
het leven biedt. Zou gaarne
kennismaken met een we-
duwnaar met kinderen, wel
moet hij vast werk hebben
en een goede vader zijn
voor haar dochter. U kunt
met haar kennismaken via
het Duits-Nederlands be-
middelingsbureau van P. v.
Nieuwenhoven, 424 Enime-
rich, Postfach 1466 West-
Duitsland

JOSEPHINE,
47 jaar, schuldloos geschei-
den, met kind van 8 jaar,
zou gaarne in kontakt ko-
men met een degelijke man,
zij stelt trouw op de eerste
plaats en een goed hart bo-
ven rijkdom. U kunt met
haar kennismaken via het
Duits-Nederlands bemidde-
lingsbureau P. van Nieu-
wenhoven, 424 Emmerich,
Postfach 1466, W.-Duitsland

NELLY,
58 jaar uit boerenstand, zou
gaarne kennismaken met
een degelijke boer of vee-
houder, hij mag wel weduw-
naar met kinderen zijn,
doch niet gescheiden.
U kunt met haar kennis-
maken via het Duits-Neder-
lands bemiddelingsbureau P.
van Nieuwenhoven, 424 Em.
merich, Postfach 1466
West-Duitsland

HELGA,
ongehuwde vrouw van 40
jaar, boekhoudster in de
zaak van haar broer wil
gaarne de beslommeringen
van het huishouden/ van een
weduwnaar met kinderen
op zich nemen.
U kunt met haar kennisma-
ken via het Duits-Neder-
lands bemiddelingsbureau
van P. van Nieuwenhoven,
424 Emmerich, Postfach
1466 West-Duitsland

SYLVIA,
een charmante langbenige
verschijning van 34 jaar,
weduwe, zou gaarne kennis-
maken met een man, werk-
zaam in een bouwonderne-
ming of iets dergelijks.
U kunt met haar kennisma-
ken via het Duits-Neder-
lands bemiddelingsbureau
van P. van Nieuwenhoven,
424 Emmerich, Postfach
1466 West-Duitsland

Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

BOERSTOEL
Insulindelaan 5, tel. 1567

UVERHEMDEN-
BEPARATLE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman Vorden
AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

HARDBOARD
DEURPLATEN
Ie soort

77 x 204 cm
ƒ 3,55 per stuk

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

Bemiddeling bij aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen en
hypotheken

NOG GEEN RIJBEWIJS?
Direkt opgeven bij
autorijschool
„DE EENDRACHT"

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

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

EXTRA KWALITEIT

Donderdag, vrijdag en
zaterdagreklame

Boterhamw. 200 gram
Pekelvlees 150 gram

Haas-, rib- en schouder-
karbonade 500 gram

Gehakt
Verse worst

Balkenbrij 500 gram
Fijne rookw. 250 gram

4 pakjes margarine
Koffie l pak
Haantjes per stuk

500 gram
500 gram

0,70
1,05

3,00

2,25
2,60

0,75
1,10

1,00
1,40
3,25

Rund-, kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

PECHLAMPEN
de beste die er zijn. NORMALE
PRIJS ƒ 18,75

NU zolang de voor-
raad strekt ƒ 14,75

Garagebedrijf TRAGTER
• '

Uw N.M.S.-agent vertelt u graag alles over deze
aantrekkelijke spaarmogelijkheden en over de
nieuwe 6Y2% spaarbrieven.

VORDEN, H. VAN DE BROEK
Wilhelminalaan 18, telefoon 05752-1645

NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDS SPAARBANK

Ochtendblad „TROUW"

VRAAGT VOOR HET AGENT-

SCHAP VORDEN

EEN AKTIEF GEZIN
dat voor oen vroegtijdige bezorging
kan zorgdragen.

GOEDE BIJVERDIENSTE

Aanmeldingen aan

UITG. MIJ „TROUW" N.V.
Hoofdstraat 102a - Apeldoorn _ Tel. 05760-14089
of 16721

De Paasdagen vallen
al op 6 en 7 april a.s.

Wilt u nog een japon of
pakje maken?

WIJ HEBBEN VOOR U WEER
EEN MOOIE SORTERING IN

STOFFEN

KOMT U GERUST EENS KIJKEN
BIJ

Nutsgebouw
VORDEN

A.S. ZATERDAG 8 MAART

DANSEN
Muziek:
„THE WHITE COMETS"

Aanvang 7.30 uur

l reuze baal Golden Wonder chips
van 109 et voor 79 et

•l PAKKEN SPAR CACAO van 98 et voor 89 CENT
2 FLESSEN SPAR l P van 126 et voor 98 CENT
2 TABLETTEN a 100 (1RAM CHOCOLADE van 120 et voor 98 CENT

3 fl. haarversteviger van 169 et voor 98 et
ELKE 2e DOOS THEE OF THEEZAKJES HALVE PRIJS

5 PAK RIGA MARGARINE 183 CENT
l POT SPAR JAM van 117 et voor 98 CENT

DONDERDAG EN VRIJDAG:

l komkommer 65 et

REMMERS
supermarkt

Kutphensewag 41 Telefoon 1281

Slechts hij die de vrijheid van anderen liefheeft, is zelf
de vrijheid waard. (Brecht)

Een tip uit onze nieuwe

k&ê&ektie
HERENOVERHEMDEN

in de kleuren effen wit, blue en beige.
Perfekte pasvorm en afwerking, zelf-
strijkend katoen, maten 36-43
normale prijs ƒ 17,90

nu slechts

2 stuks

ƒ 15,90

27.50

RAADHUISSTR.. VORDEN

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERK AL VEREN
voor het mesthok.

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

H.H. Veehouders
Haal een
TEPELBESCHER.
MER
voor uw koeien. Zeer
ideaal.

Zadelmakerij Luimes
Vorden

(Koop ze bij de man,
die ze ook repareren
kan)

Zoekt u voor uw geld een
VEILIGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
7% RENTE
Stukken a ƒ 1000,—.

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

Uw toiletje is pas af met de
juiste kombinatie

EN

DOOR ONZE UITGEBREIDE
SORTERING IN BEIDE VINDT U

BIJ ONS VEEL, MOGELIJKHEDEN

GAARNE GEVEN WE U ADVIES

WULLINK'S
schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 _ Vorden

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wethouders van Vorden; bren-
gen ter openbare kennis, dat in de maand maart

geen zitting voor
woningzoekenden
zal worden gehouden.

De eerstvolgende zitting zal worden gehouden op
dinsdag 8 april 1969 van 19.30 _ 20.30 uur in het
gemeentehuis.

Vorden, 4 maart 1969.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de Loco-burgemeester,
A. J. Lenselink

de Secretaris,
J. V. Plas

Voorjaarstijd
Schoonmaaktijd

Zoekt u

NIEUWE VLOERBEDEKKING

OVERGORDIJNEN OF

NIEUWE VITRAGE

Het adres:

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg . Vorden

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Goed en . voordelig

komplete woninginrichting
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Binding-Rechts
Dinsdag 25 februari jl. hield de afdeling Vorden van de
politieke partij Binding-Rechts een ledenvergadering in
café „'t Zwaantje". Ondanks de jachtsneeuw was de
opkomst redelijk. De vergadering stond onder voorzit-
terschap van de heer J. Korenblek.
Er werden o.m. de volgende besluiten genomen.

1. Deel te nemen aan het landelijk congres van Bin-
ding-Rechts op 22 maart a.s. te Hilversum. Niet
aanwezige leden kunnen zich hiervoor alsnog opge-
ven aan de sekretaris, de heer D. A. Lenselink. Bij
voldoende deelname is het de bedoeling per touring-
car te gaan.

2. Een openbare vergadering te houden van Binding-
Rechts op 27 maart a.s. in zaal Bakker. Als spreker
is aangezocht de heer J. S. Wijnia te Espel NOP,
landelijk voorzitter, onderwerp: „Plan Mansholt en
landbouwpolitiek".

3. Verder werd besloten aan iedere Vordenaar, die dit
wenst, hulp te geven bij de moeilijkheden die zullen
ontstaan rondom het bestemmingsplan. De leefbaar-
heid in onze gemeente is een kostbare zaak. Eenieder
heeft recht op onze hulp.

Na een beschouwing over de gemeentepolitiek door de
heer M. H. Gotink, werd deze zeer geanimeerde verga-
dering besloten.

ABTB-avond
De ABTB afdeling Kranenburg-Vorden hield in zaal
Schoenaker een ontwikkelingsavond waarbij de nieuwe
wet op de omzetbelasting, de belasting toegevoegde
waarde, werd besproken door de heer Daatselaar, direk.
teur van het boekhoudbureau van de ABTB te Groenlo.
De heer A. F.**J. Waarle sprak als vice-president een
koil openingswoord. De heer Daatselaar memoreerde al-
Ireenst het ontstaan van deze nieuwe wet. Spreker bracht
naar voren dat een goed gevoerde boekhouding uiter-
aard een eerste vereiste is. Hij gaf ook een overzicht
van de vrijgestelde leveringen en diensten. De landbouw,
regeling is voornamelijk in het leven geroepen voor die
landbouwers die zonder nevenbedrijf of wezensvreemd
bedrijf, buiten toepassing van deze wet vallen. Indien
men om welke reden dan ook geen gebruik van deze
regeling wil maken, moot men dit kenbaar maken aan
de inspektie der invoerrechten en accijnzen.

Spreker gaf ook diverse voorbeelden uit de praktijk.
Al l een sterk gemechaniseerde bedrijven die met veel

loonwerk te maken hebben, zullen kunnen overwegen
niet van de regeling voor klein ondernemers gebruik te
maken. Zij die een inkomensgrens hebben die boven de
ƒ 10.000,— per jaar ligt, vallen in het algemeen ook on-
der de 12 procent. De heer Datselaar besprak hierna in
het kort de regeling voor kleine ondernemers en wn s
er op dat de BTW in de toekomst beter zal werken dan
de huidige omzetbelasting. Spreker behandelde ook
verschillende onderwerpen op boekhoudkundig gebied.
Na de pauze werden er vele vragen gesteld over dit bij-
zonder aktuele onderwerp waarbij de heer Daatselaar
tot volle tevredenheid nadere uitleg gaf.

Geld. Mij van Ladnbouw
D;e Vordense dierenarts, J. Wechgelaer, heeft voor de
leden van de GMvL in zaal ,,'t Wapen van 't Medler"
een lezing gehouden over aktuele veeziekten. De heer
A. G. Mennink, voorzitter van de plaatselijke GMvL,
kon een groot aantal leden verwelkomen. Spreker bracht
naar voren dat het, gezien de grote opkomst, een goede
gedachte wag om steeds eenmaal per jaar voor de le-
den die in het Medler en omgeving wonen een vergade-
ring beleggen. Hij behandelde in zijn openingswoord
ook de ontwikkeling in de varkenssektor, waarbij de heer
Mennink vooral wees op de momenteel gunstige varkens-
prijzen. Voor de veehouders is dit altijd de basis waarop
het bedrijf rust.

Dokter Wechgelaer behandelde hierna op deskundige
wijze diverse veeziekten, waarbij hij allereerst het zgn.
klauwbekappen onder de aandacht bracht. Vooral in
de herfst moet er op gelet worden dat elke koe een
beurt krijgt. Verder behandelde spreker nog verschillen-
de beerder, en uierziekten. Hij wees er op dat vooral
de uierziekten goed behandeld moeten worden en men
voorzichtig moet zijn met het geven van penicilinespui-
ten. Ook du kwaliteit van de melk kan hierop van in-
vloed zijn. Spreker behandelde tenslotte de vruchtbaar-
heid van het rundvee en wees er op dat het enten van
een koe vaak de drachtigheid sterk kan bevorderen. Na-
dat elke ziekte onder de loupe was genomen, bestond er
gelegenheid tot vragen stellen waarvan druk gebruik
werd gemaakt.
De voorzitter dankte dokter Wechgelaer voor zijn inte-
ressante inleiding evenals de vertegenwoordigers van
de CLV „Ons Belang'.

Alg. Bond Mercurius
De afdeling Vorden van de algemene bond Mercurius

hield in de zaal van „'t Wapen van Vorden" een feest-
avond voor haar leden. De heer M. H. WolsLng, die de
leiding had tijdens deze avond, maakte er in zijn ope-
ningswoord gewag van dat de afdeling zich in gunstige
zin ontwikkeld met betrekking tot het ledental. Nieuwe
leden werden speciaal welkom geheten.

Een kort propagandisisch woord werd gesproken door
de distriktsbestuurder de heer J. Luttje uit Arnhem.
Spreker stelde o.a. dat de vakbeweging ook nu nog even-
als in het verleden, steeds op de bres dient te.staan om
de belangen van de werknemers zeker te stellen. Wij er-
varen nu dat de centrale overheid een sterke prijsstij-
ging in de hand werkt en mocht een lid er zich van
bewust zijn dat hij teveel voor het produkt betaald heeft
dient hij dit dadelijk door te geven aan het afdelings-
bestuur. Ons antwoord kan alleen zijn dat de looneisen,
in ieder geval zo afgestemd dienen te zijn dat het be-
steedbare inkomen niet achterblijft, aldus de heer Luttje.

Het gezelschap „De Favorita's" met medewerking van
mejuffrouw Harkink, zorgde er voor dat de feestelijke
avond van Mercurius een sukses is geworden. De heer
Wolsing bedankte aan het slot van de avond allen voor
de medewerking.

Voorlichtingsavond KPO
Woensdagavond hield de plaatselijke afdeling van de
KPO in zaal Schoenaker een druk bezochte bijeenkomst
voor leden en huisgenoten. De presidente, mevrouw W.
Huinink, was verheugd over deze opkomst en zag hierin
een teken dat het onderwerp van deze avond wel in de
smaak zou vallen.
Op deze avond werd vervolgens voorlichting gegeven
over verschillende merkartikelen. Men kreeg hierbij de
nieuwste soorten en assortimenten en procede's te zien.
Allen waren het er tenslotte over eens dat men het
beste af is met een merkartikel.

Na de pauze werd er een leuke en gezellige letterquiz
gehoudeni. Er was nog volop gelegenheid om van de
diverse produkten te proeven of te drinken.
Nadat nog enkele interne mededelingen waren gedaan,
dankte de voorzitster voor deze prachtige avond.

ZONDAGVOETBAL

Vorden I - - Fortuna I
Het was zondagmiddag in Winterswijk duidelijk te zien
dat hier twee degradatiekandidateni aan het werk waren.
In een bar slecht gespeelde wedstrijd won uiteindelijk

de thuisclub met 2—l, waardoor de situatie van Vorden
op de ranglijst weer aanmerkelijk slechter is geworden.
De Vordense achterhoede maakte het Fortuna in het
begin wel zeer gemakkelijk door op één lijn et opereren.

Hierdoor werd de Fortuna- midvoor reeds na vijf minu-
ten de gelegenheid geboden om doelman Berkelder te
passeren l—0. De thuisclub bleef in de aanval maar
slaagde er niet in om nogmaals te scoren. Bij Vorden
haalden defensief alleen Berkelder en Besselink een vol-
doende, terwijl aanvallend Jansen het meest van zich
deed spreken,. Hij kon het echter alleen ook niet klaren.
Vlak voor de rust,kreeg Te Veldhuis een unieke kans
de balans in evenwicht te brengen toen de Fortuna-doel-
man de bal uit de handen liet vallen. Voor open doel
schoot hij echter naast.

In-de tweede helft was Vorden iets sterker. Na tien mi-
nuten ontving uitblinker Jansen op net middenveld de
uit een pass van Jurriens. Hij omspeelde enige Fortuna-
verdedigers om vervolgens beheerst te scoren l—-1. Even
later gaf de Fortuna-linksbuiteni een voorzet die onge-
hinderd door midvoor Hendriks kon worden nigekopt
2—1. Wat beide polegen hierna nog op de grasmat leg-
den had met Ie klas GVB voetbal niets meer te maken
zo slecht werd er gespeeld. Het bleef uiteindelijk bij
2—l waarbij nog opgemerkt dient te worden dat bij
Vorden Koster een kwartier voor tijd werd vervangen
door Rensen, hetgeen wel een verbetering was.

Vorden II - - Reuni II
In een door beide ploegen stevig gespeelde wedstrijd
heeft de thuisclub verdiend met 4—l van de Reuni-re-
serves gewonnen. Voor de rust hadden de Vordeniaren
overwegend een veldmeerderheid. Na 20 minuten gaf
Bielanski een voorzet die door enkele Reuni-spelers werd
gemist, waarna Nieuwenhuis ongehinderd in kon schie-
ten l—0. Bij een tegenaanval van Reuni kwam de bal
buiten bereik van doelman Golstein, die voor de rust
niet veel werk -kreeg, tegen de paal. Bij een goed opge-
zette Vordenaanval kreeg Nieuwenhuis de bal op links
vrij om vervolgens keihard raak te schieten 2—O. Dit
was tevens de ruststand.

De eerste tien minuten in de tweede helft waren de be-
zoekers serker, doch slaagden er niet in om het de
Vordense defensie lastig te maken. Uit een penalty
wegens hands bracht Hengeveld de stand op 3—O, waar-
na Reuni door middel van de rechtsbuiten terugkwam
tot 3—1. Uit een pass van Buunk bracht Nieuwenhuis
er op fraaie wijze 4-—l van.
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Dat Silvester-programma... daar zit muziek in!
...muziek voor de moderne veel-
eisende huisvrouw - sfeervolle
harmonie... even sfeervol als de
muziek in de stijl van Victor
Silvester. Sfeer heeft een on-
schatbare waarde... sfeer heeft
geen prijs. Dankzij de onverge-
lijkbare sfeer ziet het Silvester-
tapijt er veel duurder uit, dan

het in werkelijkheid is.
Toonaangevende kleurexperts
en virtuose dessin-ontwerpers
componeerden in meesterlijk
samenspel een bijzondere col-
lectie van ongekende veelzijdig-
heid, die speelruimte laat voor
persoonlijke smaak. Die collec-
tie kunt U zien (en bewonde-

ren) bij uw Silvester-leveran-
cier. Hij is herkenbaar aan on-
derstaand embleem, de „Silves-
ter-sfeersleutel". Hij adviseert
U desgewenst bij het scheppen
van u w hoogstpersoonlijke noot
met Silvester.
Silvester-tapijt, verkrijgbaar
vanaf f 85.- op kamerbreed.

Houdt U van de sfeervolle ballroom
muziek in de stijl van VictorSilvester ?

Wij lieten een speciale Silvester L.P.
maken met 12 geweldige
dansnummers.
Zendt een papieren rijksdaalder in
een envelop naar Silvester
Veenendaal Postbus 83 en U ontvangt
omgaand de langspeelplaat en de
f uil colour brochure "Silvester
brengt sfeer in Uw huis".

VORDEN III — DIER, BOYS IV
In de eerste helft was Vorden ster-
ker. Na een kwartier werd het 1-0
toen Golstein met een fraaie kop-
bal uit een voorzet van Broekgaar-
den de roos trof. Verder kwamen
de geelzwarten ovoreerst niet. Het
gelukte Dieren om naast Vorden te
komen toen doelman v. d. Logt ver-
rast werd door een afstandsschot.
De thuisclub trok hierna, vooral
dankzij een prima spelende Stege-
man, weer ten aanval. Tien minu-
ten voor rust bracht Broekgaarden
de stand op 2—l doordat de Die-
rense doelman de bal los liet, waar.
van de Vordense midvoor dankbaar
profiteerde.
In de tweede helft werd de stand
op 3—l gebracht doordat een der
Dierenspelers in eigen doel schoot.
Tien minuten voor tijd werd het
3—2 waarna de thuisclub nog en-
kele benauwde slotminuten moest
doormaken/.

WARNSV. B. III—VORDEN IV
In een gelijkopgaande wedstrijd
heeft de gelukkigste ploeg, in dit
geval Wamsveld, met 3—2 gewon-
nen van Vorden. Vooral in de twee-
de hlft lieten de geelzwarten enke-
le goede kansen liggen.
Na een kwartier werd het O—-l
toen Bargeman profiteerde van het
feit, doordat de Warnsveld-achter-
hoede voor buitenspel bleef staan.
Tengevolge van het doen van meer
dan drie passen met de bal door
doelman Hilferink kreeg de thuis-
club een indirekte vrije schop toe-
gewezen, die in tweede instantie
werd ingeschoten l—1. Wegens
hands van Bloemendaal kon Wams-
veld uit een strafschop de rust-
stand op 2—l bepalen.
Een fout van doelman Bargeman
bracht de thuisclub tien minuten
voor tyd op 3—1 waarna Groot
Jebbink voor de eindstad 3—2 zorg
droeg.

VORDEN Vil — VORDEN VI
Koploper Vorden VI is tegen een
enthousiast spelend Vorden VII de
nederlaag maar net ontsprongen.
Toch werd het eerste verliespunt
voor de a.s. kampioenen aangete-
kend. Bij de rust leidde Vorden VII
met 2—O door doelpunten van Wen_
tink en Stokkink. Korenfolik zorgde
er in de tweede helft voor dat de
eindstand 2—2 werd bereikt.

STEENDEREN IV — RATTI III
Ratti III kreeg zondag in de uit-
wedstrijd tegen Steenderen IV een
4—O nederlaag te slikken. In de Ie
helft waren beide ploegen praktisch
gelijk in kracht en kon invaller-
keeper Haverkamp geruime tijd z'n
doel schoon houden. Na een half
uur anm de thuisclub de leiding
door hun midvoor l—0.
Na de thee werd de tsand opge-
voerd tot 4—0.
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Vast tapijt? Wij hebben voor elke kamer,
voor elk doel en voor elke beurs het
ideale Hatéma tapijt. In tal van dessins
en kleuren. Allemaal met een lange
levensduur en eenvoudig in onderhoud.
Erualleen bij Hatéma verzekert U zich
van een unieke service en zekerheidbiedt unieke voordelen

Komt U vandaag of morgen eens bij ons langs en overtuig Uzelf van de unieke voordelen
U zult er geen spijt van hebben!

7 KOLOM x 70 MM T68-3

En wij leveren u

20 kleuren DIREKT
uit voorraad

voor naar

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

BETER EN
VOORDELIGER
RIJLESSEN

bij autorijschool
„DE EENDRACHT"

Opgeven bij:
J. H. Hilferink, tel. 1619
Garage Tragter, tel. 1256
of donderdags van 8-10 uur
op de theorieavond in café
Eskes

BETONTEGELS
30 x 30 om
afgeh. 58 et per stuk

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Wegens overhuizing te koop
ledikant met matras; kap-
stok; uittrektafel; wat stoe.
len enz. Beatrixlaan 8, Vor-
den.

Te koop: 2 tomen biggen.
Joh. Wesselink Kranenburg

Donderdag

Schouder--,
Rib- en haaskarb. 500 gram 2,90
Hamburgers 3 stuks 1,05
Gelderse schijven 3 stuks 1,05

Vrijdag en zaterdag

Runderlappen
Verse worst
Hamburgers

500 gram 2,90
500 gram 2,75

3 stuks 1,05
Gelderse schijven 3 stuks 1,05

Voor de boterham

r W «W J

150 gram 0,93
100 gram 0,75
150 gram 0,69
150 gram 0,60

Rund- en varkensslagerij

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

WAT
DENK JIJ ER VAN.
Wanneer . . .
• je een meisje bent zonder echte kantooropleiding-,

maar wel een kantoorbaan zou willen, waarbij je
's zaterdags vry bent,

0 je houdt van verantwoordelijk werk, dat accuraat
moet worden uitgevoerd,

• je graag aan de administratieve uitvoering van or-
ders wilt meehelpen, zodat het ook van jou afhangt
of de klanten tevreden zijn,

• je het leuk vindt op een afdeling, waar een prettige
sfeer heerst, met nog 10 of 12 andere meisjes zulk
werk te doen,

0 je goed wilt verdienen en gratis een degelijke oplei-
ding wilt krijgen,

dan . . .
IS DIT IETS VOOR JOUW
want Reesink heeft zo'n baan voor je.

We willen je hier graag meer over vertellen:

VORDEN op vrijdagavond 7 maart van 7.00 - 8.00 uur in café Eskes,
Dorpsstraat 42.

HENGELO (GLD) op vrijdagavond 7 maart van 8.15 _ 9.00 in café Leem-
reis, Spalstraat 40.

BUURLO op vrijdagavond 7 maart van 7.00 - 8.00 uur in hotel „de Luifel",
Dorpsstraat 11.

LOCHEM op vrijdagavond 7 maart van 8.15 . 9.00 uur in „de Hooiplukker".

ZUTPHEN dagelijks tussen 8.15 en 17.15 uur op ons kantoor Havenstraat
7, alsmede

's MAANDAGSAVONDS tussen 7 en 8 uur, ook op ons kantoor.

R E E S I N K Havenstraat ZUTPHEN

N.B. Je kunt ook telefonisch kon tak t opnemen:
05750-5551 toestel 353.

RATTI I REUNI IV

Al direkt na de aftrap nam
Ratti op verrassende wijze de
leiding oen, rechtsbinnen Vre-
man een goede kombinatie-aan-
val over links met een hoog
schot afrondde l—0. Hierna
kwam er een periode waarin
de gasten sterk opdrongen.
Een vrije trap op het Ratti-
doel scheerde rakelings over.

Na tien minuten werd de stand
gelijk een hoge bal werd door
de Rattidoelman niet voldoen-
de onder kontrole gehouden, hij
liet hem glippen en de snelle
Reuni-linksbuiten Leussink kon
de op de grond liggende doel-
man gemakkelijk omspelen en

scoorde beheerst l—1.
Ratti ging nu volledig in de
aanval en zette het Borculose
doel onder hevige druk, maar
tot scoren kwam men niet het
duurde allemaal te lang waar-
door de verdediging der gasten
steeds tijdig in kon grijpen, 'n
schot vna Bijen belandde in
handen van de keeper terwijl
ookOverbeek geen resultaten
z£^l&i zijn schoten. Na een half
uu^rorceerden de gasten plot-
seling een doorbraak en de ver
opgedrongen Ratti-verdedigers
kwamen snelheid te kort om
lij^Buiten Leussink nog te
ac^rerhalen. Deze kon langs de
uitgelopen Ratti-keeper scoren
l—2 waarmee ook de rust aan-
brak.

Direkt na de rust wist links-
binnen Bijen een door Lichten-
berg genomen hoekschop uit-
stekend in te koppen 2—2. Ge-
stimuleerd door dit sukses bleef
Ratti in het offensief en weer
was het Bijen die met een hard
schot de score op 3—2 bracht.

Het Borculose doel ontsnapte
even later aan een doorboring
toen Bijen een vrije trap over
het bekende muurtje rakelings
over de lat schoot. De gasten
verdedigden met man en macht
en moesten/ geregeld aan de
noodrem trekken. Vlak voor 't
einde echter moest Huitink 'n
fraaie safe uitvoeren om een
scherp genomen corner uit het
doel te houden.

Zaterdagvoetbal

RATTI I — DZSV III

Na een lange rustperiode ver-
scheen ook het Ratti-zaterdag-
team weer op het groene veld
in een thuiswedstrijd tegen DZ
SV III uit Dinxperlo. In een
goed gespeelde wedstrijd won-
nen de Rattianen deze ontmoe-
ting met 5—2. Daar de scheids-
rechter niet kwam opdagen,
werd besloten om o.l.v. broe-
der Canutus een vriendschap-
pelijke ontmoeting te spelen,.
Ratti nam het initiatief en na
een kwartier toen enkele aan-
vallen waren mislukt, kon van
der Linden een voorzet van J.
Dijkman inschieten 1-0. Links-
binnen Reindsen bracht na een
half . uur met een laag schot
de stand op 2—0. Ratti-keeper
Boss wist een kopbal van de
DZSV-midvoor uit zijn doel te
slaan maar toen minuten voor
rust werd het 2—l toen een
vrije schop door de rechtsbin-
nen der gasten, hoog in de tou-
wen werd gejaagd.

Tien minuten na rust wist
Reindsen de stand op 3—l te
brengen waarna Dijkman met
twee doelpunten de stand op
5—l bracht. Hierna kan de DZ
SV-midvoor nog een doelpunt
scoren zodat de eindstand van
5<—2 werd bereikt.

Bij conrante aankoop van een stofzuiger uit ons
programma geven wij 50 GULDEN terug voor uw
oude apparaat.
Deze aanbieding is SLECHTS TIJDELIJK

b.v. PHILIPS draaitop \meOJ.mm

inruil

U betaalt slechts

159-
50.-

109.-
DEVENTER Gibsonstraat 17 Tel:(05700) 1 33 36

ÖeeldenToon
K.Bisschopstr. 27 Tel: (05700) 1 70 03

ZUTPHEN Stationsplein 33 Tel:(05750) 5O 50
VOORST Emperweg68 Tel:(05758) 392

Zeiljacks, anoraks, poncho's
fietscapes

Water- en winddicht, ijzersterk ge-
laste naden, nieuwe modekleuren.

Wapen- en sporthandel

Martens
eeds doeltreffend!

Zutphenseweg 15 a
Vorden Telefoon 05752-1272

A.s. zaterdag 8 maart
voor de allerlaatste maal

per GTW naar Deven-
ter schaatsen
vertrek om 13.15 uur. Kosten ƒ 2,75
alles inbegrepen.

Opgave voor vrijdag 7 maart bij

Bert Vlogman
Nieuwstad 14 . Telefoon 1321

AANBIEDING
GROTE INHOUD
ZEER LAGE PRIJS

245 LITER

ƒ 686,-
200 LITER

f 574,-
170 LITER

f 510,-
155 LITER

ƒ 375,-
145 LITER

ƒ 328,-

KOELKAST kastmodel

ƒ 599,—
KOELKAST kastmodel

ƒ 399,—
KOELKAST kastmodel

ƒ 369,—
KOELKAST tafelmodel

f288,—
KOELKAST tafelmodel

f 219,-
Volledige garantie (5 jaar). Kwali-
teits merkkoelkasten, gratis thuisbe-
zorgd (zolang er voorraad is).

KOMT U ZE VRIJBLIJVEND ZIEN IN ONZE
SHOWROOM BOVEN DE WINKEL.

DAAR STAAT NOG VEEL MEER WAT U
KAN INTERESSEREN

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TtLEFOON 05752-15 46


