
Donderdag 16 mei 1968
30e jaargang no. 8

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

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 8,— per jaar
Advertentieprijs 8 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

^Kerkdiensten

ZONDAG 19 MEI

Hervormde kerk
10.00 uur ds. J. J. van Zorge
19.00 uur ds. J. Wiersma (interkerkelijke jeugddienst
in de Gereformeerde kerk)

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. M. J. van Reenen uit Voorthuizen

19.00 uur ds. J. Wiersma uit Ede (interkerkelijk jeugd-
dienst)

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

KERKDIENSTEN DONDERDAG 23 MEI
Hervormde kerk

10.00 uur ds. J. J. van Zorge
Gereformeerde kerk

9.30 uur ds. G. F. Hayer uit Ede

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. de Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens
Hemelvaartsdag dr. de Vries telefoon (05752) 1288

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
vanaf vrijdagmorgen 7.00 uur tot maandagmorgen 7 uur
J. Wechgelaer telefoon (05752) 1566.
De volgende week van 's avonds 19.00 uur tot 's mor-
gens 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. 8.3? -9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

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
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).

BURGERLIJKE.,
STAND

Geboren: Saskia, dochter van J. Dolphijn en H. Rou-
wenhorst; Gerardus Johannes, zoon van J. A. G. Steen-
breker en J. G. B. Wissink.
Ondertrouwd: J. H. A. Pijpers en M. H. G. Hissink.
Gehuwd: H. Kapper en E. F. Kamperman; B. Rouwen-
horst en B. E. Janssen; G. Sloot en H. G. Norde.
Overleden: Hendrik van Heerde, 73 jaar, weduwnaar van
H. Overkamp.

DIPLOMAZWEMMEN
Op dinsdag 21 mei zial er in het zwembad „In de Den-
nen" voor de eerste maal in dit seizoen gelegenheid zijn
een zwemdiploma te behalen. Er wordt geëxamineerd
in A en B.

Hervormd-Gereformeerde
Jeugddienst

georganiseerd door de Oecumenische
Jeugdwerkgroep.

A.s. zondag 19 mei 's avonds 7 uur in
de Gereformeerde kerk te Vorden.

Voorganger: ds. Wiersma (legerpre-
dikant te Ede).

Onderwerp:
KERK, ZERK OF WERKPLAATS

M.m.v. een jeugdkoor.

Komt u ook? Ja toch P

Jaarvergadering VVD
Jl. dinsdagavond hield de afdeling Vorden van de Volks,
partij voor Vrijheid en Democratie haar jaarvergadering
in het Nutsgebouw. De voorzitter, de heer W. Polman,
moest in zijn openingswoord tot zijn spijt melding maken
van ernstige ziekte van het WD-raadslid, de heer H.
Wesselink. Hij sprak zijn beste wensen uit voor een
spoedig herstel.
Het beknopte jaarverslag, dat aan de leden is toegezon-
den, herinnerde aan de voor de WD niet ongunstige
kamerverkiezingen). Voor Vorden was er een vooruit-
gang in stemmental van 384 in 1963 tot 450 in 1967.
Een ledenwerfaktie resulteerde in tien nieuwe leden
voor de afdeling.
Met leedwezen werd het overlijden gememoreerd van
twee leden t.w. mevrouw Van Mourik-Spoor en de heer
J. H. Schuppers, wier aktiviteiten in het belang van de
afdeling met dankbaarheid werd herdacht.
Wat de ledenwervinig betreft, drong de heer Brandebarg
aan om nog meer aktie, vooral onder de jongeren. Het
bestuur zal hieraan de nodige aandacht schenken.
Het financieel verslag over het afgelopen jaar meldde
een tekort als gevolg van de gevoerde propaganda-ak-
ties met betrekking tot de verkiezingen. Met de kontri.
buties van 1968 zal de balans echter weer in evenwicht
kunnen worden gebracht. Een voorstel van het bestuur
om de konitributie met ingang van 1968 op te trekken
tot landelijk niveau kwam in discussie, waarbij de meer-
derheid van de aanwezigen de verhoging te drastisch
vond. Besloten werd, met vaststelling van een minimum-
bedrag, de hoogte van de bijdrage aan de leden zelf
over te laten. De heer W. G. Brandenburg werd belast
met de kaskontrole.
Bij de bestuursverkiezing werd de penningmeester, de
heer H. S. J. Albers - aan de beurt voor aftreden - bij
acclamatie herkozen. Als nieuw bestuurslid werd geko-
zen mejuffrouw J. E. Dolleman, die haar benoeming
accepteerde.
Bij punt vijf van de agenda: mededelingen raadsleden
over de gemeentepolitiek en gelegenheid tot het stellen.
van vragen, ontstond een levendige gedachtenwisseling
over diverse onderwerpen. Onder meer kwam ter sprake
het kasteel Vorden, dat voor zovele doeleinden in het be-
lang van de plaats Vorden zou kunnen worden benut,
als bv. expositieruimte met wandelpark, conferentie-oord
enz. terwijl het nu jaar na jaar volkomen doelloos steeds
verder in verval raakt. Gevraagd werd na te gaan of
hieraan niets is te doen.

Op een desbetreffende vraag deelde de heer H. S. J.
Albers mede, dat de naamgeving van diverse wegen
rond Vorden praktisch zijn beslag heeft gekregen en de
naamborden binnenkort zullen worden aangebracht.
De heer Polman wees op de weinig florissante toestand
van de plaatselijke muziekverenigingen en vroeg zich af
of subsidieverhoging hierin geen gunstige wijziging zou
brengen. De heer Brandenbarg was van oordeel dat het
vooral ook een kwestie is van gebrek aan enthousiasme
en belangstelling van de leden zelf.
Met bezorgdheid werd uit de vergadering gewezen op
de „aanslagen" die door ruilverkaveling; en andere voor-
zieningen steeds maar weer worden gepleegd op het
inatuurschoon in en rond Vorden. Er wordt ijverig ge-
kapt en de nieuwe aanplant houdt hiermede geen geln'ke
tred. Algemeen was men van oordeel, dat het natuur-
schoon rond het dorp de laatste jaren met sprongen is
achteruitgegaan om van het dorp zelf maar niet te
spreken. Een lichtpunt was de mededeling van de heer
Tjoonk, dat in het kader van de ruilverkaveling wed
degelijk ook herplanting van bomen op het programma
staat. Niettemin werd de heer H. S. J. Albers als raads-
lid verzocht op dit punt in de gemeenteraad attent te
blijven. Er zijn vele plaatsen aan te wijzen waar aan-
plantinig van boomgroepen of bloeiende heesters een
geweldige verbetering van het aanzicht van de gemeente
zou betekenen, niet alleen ten genoege van de bewoners
zelf, maar ook uit een oogpunt van toerisme. Wanneer
men toeristen naar ons dorp wil trekken, zal men hen
toch ook iets moeten bieden.
Een ander punt dat de aandacht vroeg was de gebrek-
kige vuilnisophaaldienst in onze gemeente en de vervui-
ling vooral van de buitenwegen, waar de sloten veelvul-
dig als stortplaatsen voor afval worden gebruikt. Ook
werd gewezen op de ontsiering van het landschap door
rondslingerende, lege plastic kunstmestzakken.
Wat de vuilnisophaaldienst aangaat, werd de wens uit-
gesproken te komen tot een moderne gemeentedienst,
zoals ook in omliggende gemeenten bestaat. Is op dit
punt geen samenwerking met andere gemeenten mo-
gelijk? Met betrekking tot de vervuiling van sloten en
landerijen werd medegedeeld, dat de politie reeds vele
klandestiene „vuilnisstorters" heeft beboet.
Met een woord van dank aan de aanwezigen voor hun
komst en voor hun belangstelling voor de diverse on-
derwerpen sloot de voorzitter tegen half elf de vergade-
ring.

VORDENSE HONDEN CLUB ORGANISEERT
UNIEKE VOETZOEKTOCHT
In Vorden zal op Hemelvaartsdag 23 mei a.s. een uniek
evenementen plaats vinden voo^iondenliefhebbers.
De Vordense Honden Club CV^H) zal dan ml. een voet-
zoektocht voor honden houden^waarbij deelname open-
staat voor iedere hondenbezitter (ster), ongeacht ras of
soort viervoeter. De organisatoren hebben een prachtige
route uitgestippeld onder de landgoederen 't Medler en
Onstein, waarbij men zoveel mogelijk de mooiste wegen
en paden heeft uitgekozen met doorkijkjes en unieke
vergezichten.
Verleden jaar werd de tocht ook gehouden maar toen
was de regen spelbreker. De deelname was niettemin
zeer behoorlijk ml. 42.
De start is ditmaal bij café Schoenaker op de Kranen-
burg vanaf 11 uur waarbij de deelnemers beurtelings
in tegenovergestelde richting zullen vertrekken. Tot 2
uur staat de inschrijving open. Ongeveer halverwege de
route, waarin het puzzle-element niet zal ontbreken, zal
men elkaar weer ontmoeten bij café Eykelkamp op het
Medler, waar een verplichte rustpauze van een half uur
wordt gehouden.. Hier wordt ook het tweede gedeelte
van de route verstrekt.
De VHC heeft voor deze tocht weer de bereidwillige
medewerking gekregen van de heren jachtopzieners ter-
wijl ook de Kranenburgse verkenners hulp zullen verle-
nen. Ook voor de prijstoekenning heeft men veel mede-
werking gekregen o.m. van de Vordense Winkeliersver-
eniging.
Hondenliefhebbers die op Hemelvaartsdag nu eens heer-
lijk willen genieten van een rustige wandeltocht zullen
er geen spijt van hebben aan deze voetzoektocht deel te
nemen.

OUDERAVOND CHR. HUISHOUDSCHOOL,
Woensdagavond jl. vond in de school aan Het Hoge een
ouderavond plaats voor de ouders of verzorgers van de
leerlingen van de tweede klassen, onder (leiding van de
heer A. J. Lenselink, voorzitter van het schoolbestuur.
Na een kort openingswoord hield de direktrice van de
school, mejuffrouw Disbergen, een inleiding over Stop -
rood licht _ welk gevaar. Hierop volgde een inleiding
van mejuffrouw Stob over Wij en onze meisjes.
Na de pauze, waarin koffie met soezen werd geserveerd,
vormden zich diverse discussiegroepen om te spreken
over enige vragen o.a. Sommige ouders vinden de he-
dendaagse jeugd slechter dan vroeger. Bent u het daar-
mee eens? en Hoe staat u tegenover fuifjes, die reeds
georganiseerd worden door zeer jeugdigen - meisjes en
jongens - zander toezicht van volwassenen.
Hierop ontspon zich een levendige discussie.
Voor de aanvang was er gelegenheid om met een leer-
kracht te spreken over de eventuele vorderingen van
hun dochters. Het was een zeer leerzame avond.

DRUK BEZOCHTE MEIMARKT
De traditionele meimarkt die vrijdag te Vorden werd
gehouden, mocht zich in een goede belangstelling ver-
heugen. Voor de bezoekers was er een grote verschei-
denheid van artikelen.
Door het bestuur van de Vordense Marktvereniging was
er aan deze meimarkt een gratis verloting verbonden,
waarvan de prijzen werden uitgereikt door de voorzitter
van de Marktvereniging de heer G. J. Wuestenenk.

LEKTUUR RODE KRUIS
Wij menen goed te doen u in herinnering' te brengen
dat u de gelezen tijdschriften en boeken kunt doen be-
zorgen bij de voorzitter van de afdeling Vorden van het
Nederlandse Roode Kruis.
Het bestuur, doch bovenal de duizenden invaliden en
chronische zieken, zeggen u bij voorbaat hartelijk dank.
H. Folmer, voorzitter, Nieuwstad 44 n telefoon 1563.

WEHME - NIEUWS
Door het sukses van voorgaande jaren, werd op dins-
dag 7 mei wederom een bustocht gemaakt door die be-
woners waarvoor de inspanning niet te groot was. Er
werd aan deelgenomen doo^fc bewoners w.o. de direk-
trice en enkele meisjes om^Klerweg de nodige hulp te
kunnen verlenen.
Met een prima bus van de GTW vertrokken wij om 9
uur via Warnsveld - Baak - Bronkhorst - Doesburg naar
Arnhem waar in een gezellige sfeer de koffie werd ge-
bruikt. Vervolgens voerde de reis ons over de snelweg
naar Nijmegen - Berg en Dal - Groesbeek, over de prach-
tig gelegen zevenheuvelenweg naar hotel Hamer waar
de door het bestuur aangeboden soep en het lunchpak-
ket met smaak genuttigd werden. Na een rustpauze
vervolgden wij de reis door de nog prachtig bloeiende
Betuwe naar Rhenen, waarna over de schitterende Greb-
beberg wederom Arnhem bereikt werd. Ter afwisseling
gingen wij met de boot naar de Westerbouwing waar
de bus inmiddels weer gearriveerd was.
In afwijking van het oorspronkelijke plan ging de tocht
nu over Klarenbeek waar de thee in verschillende vari-
aties werd geserveerd, waarbij met begeleiding van een
vrolijk muziekje zowaar de beentjes nog van de vloer
gingen.
Onze reis vervolgend ging het nu over Zutphen - War-
ken weer huiswaarts, waar wij om 18.30 uur moe maar
voldaan De Wehme weer bereikten. Door de goede zor-
gen van de kok en personeel wachtte ons een prima
verzorgd diner, wat door ieder buitengewoon op prijs
werd gesteld.
Door één der deelnemers werd een woord van dank ge-
sproken aam direktrice en al het personeel, die alles in
het werk hebben gesteld deze tocht tot een suksesvol
>einde te brengen.
Tijdens het diner werd in alle stilte de pas overleden
oprichter van de bejaardentocht, de heer Wassink, her-
dacht.

Telefunken - Nordmende
radio en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

BENOEMINGEN
In de vacature ontstaan door afvloeiing van de heer
H. J. Radstake als onderwijzer aan de bijz. lagere school
aan Het Hoge alhier werd voorzien door benoeming van
de heer H. J. Reindsen, thans onderwijzer aan de Chr.
school te Varssel Hengelo Gld. terwijl in de plaats van
de heer A. Snijders, die wegens vertrek genoemde school
gaat verlaten, werd benoemd de heer A. de Vries thans
onderwijzer aan de Chr. school te Ouderkerk aan de
Amstel.

TWEEDE PROT. CHR. KLEUTERSCHOOL
IN GEBRUIK GENOMEN
In tegenwoordigheid van het bestuur werd de tweede
Prot. Chr. kleuterschool aan Het Wiemelink in plan
Boonk met een getal van 36 kleuters in gebruik geno-
men.
De leiding is in goede handen van mejuffrouw A. A. G.
van de Meene. De officiële opening zal zo spoedig mo-
gelijk volgenu

KRO KOMT IN VORDEN MET DE
BOERTJES VAN BUUTEN
Donderdag 20 juni zal de KRO een radio-opname ver-
zorgen van een optreden van de Boertjes van Buuten
o.l.v. Jo Budie gepresenteerd door Galt Jan Kruutmoes
en met medewerking van Lubbert van Gortel, Bertus
Bolknak en Drika.
Deze opname zal later via de radio worden uitgezonden.
Na de pauze zal het avondprogramma worden verzorgd
door het Vordens Dameskoor met een bont programma
waaraan tevens medewerking zal worden verleend door
het Tienerkoor.
De entree is zeer laag, slechts ƒ 1,50 dus geen beletsel
om deze unieke avond te gaan bezoeken.
Wij maken u er echter op attent dat u vanaf l juni
kaarten kunt kopen bij de leden van het Vordens Da-
meskoor. Wacht niet te lang om teleurstelling te voor-
komen, het Nutsgebouw is maar berekend op 350 plaat-
sen, daarom zal het steeds moeilijk blijven om in Vorden
goede artiesten te laten komen. Waarom in Vorden niet
één grote zaal bv. een dorpshuis, dan kunnen meerderen
genieten van goede artiesten en goede gezelschappen.
Wilt u de Boertjes van Buuten zien, wees er dan vlug bjj.

vloerbedekking heeft een taak...

'n compliment voor uw smaak!

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
n FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL(05752)13 14

INGEZONDEN MEDEDELING
(bu i . , u verantwoording- vaa de redaktle)

BESTUUR EN DIREKTIE COOPERATHCVE
ZUIVELFABRIEK ANTI - KONINGSGEZIND ?
Gelukkig wordt ieder jaar opnieuw de verjaardag van
H.M. de koningin gevierd. Dit is steeds een juist beeld
van ons nationaal bewustzijn. Doordat ook steeds meer
de deuren van fabrieken, kantoren, winkels enz. op die
dag igesloten blijven, worden er ook steeds meer mensen
in de gelegenheid gesteld om op deze nationale feestdag
met de hele gemeenschap feest te vieren. Gelukkig ook
kan een ieder dit doen op zijn eigen manier!
Tot mijn stomme verbazing konstateerde ik echter dat
de melkrijders verplicht waren om op die dag 's avonds
de melk van de veehouders op te halen en naar de zui-
velfabriek te transporteren. Wat in voorgaande jaren
niet nodig was moest nu wel geschieden. Deze desbetref-
fende personen veroorzaakten met hun voertuigen nogal
veel lawaai en gaven enigszins een verstoord beeld in
en rondom feestvierend Vorden.
Ik ben me er van bewust dat zij hier geen schuld aan
hebben. Zij moesten dit werk uitvoeren. Toch vraag ik
me af of het nu werkelijk noodzakelijk was op deze
feestdag. Als bestuur en direktie van de plaatselijke
zuivelfabriek geeft men geen blijk van het juiste gevoed
voor gemeenschapszin! Het minder komingsgezind wor-
den kan hierdoor in de hand gewerkt worden. Een be-
treurenswaardige en trieste zaak om zoiets in ons dorp
te moeten konstateren!

Een ingezetene.
(Naam en adres bij de redaktie bekend.)

KRIJGT VORDEN EEN TENNISBAAN?
Door de voorzitter van het Nutsbestuur, de heer H. Wes-
selink, werd aan het college van B & W de vraag ge-
steld of het niet mogelijk was in Vorden te komen tot
het aanleggen van een tennisbaan. Daarbij gaf vragen-
steller de suggestie dat het terrein nabij de gemeente-
waag aan de Hengeloseweg daarvoor zich zeer wel leea-
de. Dit terrein wordt thans voor puinopslag gebruikt.
Aangezien nog niet vaststaat of het terrein in een be-
semmingsplan zal worden opgenomen, zal een en ander
nog nader door het coltege van B & W worden bekeken.
Evenwel hoopt men dat Vorden binnen niet al te lange
tijd een tennisbaan rijker zal worden.

TOP-AVOND BEATCLUB TURN
De Amerikaanse negerzanger Johnny Pepper bracht
zaterdagavond op het door beatclub Turn in zaal
Schoenaker georganiseerde beatfestijn de jeugd in top-
stemming. Het was een drukke en gezellige avond, de
vierde in successie welke door de aktieve Kranenburgse
beatclub wend gegeven.
John Pepper's Soul Group speelde zeer gevarieerde
rythm and bluesmuziek, met als hoogtepunt telkens de
zang van de swingende Johnmy Pepper. Deze Ameri-
kaanse negerzanger werd voor enige maanden geleden
ontdekt door Raymond Fleming, de manager van Turn
tijdens een festival in Engeland.

Inmiddels heeft het bestuur van Turn via haar manager
al weer andere contracten gelegd om verzekerd te zijn
van de beste beatgroepen. Op zaterdag 29 juni a.s. zal
de eerstvolgende avond worden gehouden met een her-
nieuwd optreden van „The Dukes" die al eerder de tal-
rijke jongeren uit Vorden en wijde omgeving enthou-
siast hebben gemaakt en op de eerste Turn-avomd de-
buteerden. Op 3 augustus komen de „Blue Dimensioms"
de bekende rythm and bluesgroep, terwijl Raymond Fle-
ming reeds nu als grote attraktie voor het najaar heeft
kunnen engageren op zaterdag 19 oktober de closed har-
monygroep „The Buffoons". Er staat de jeugd dus nog
wel iets te wachten, maar er is nog veel meer beat-
nieuws wat binnenkort wereldkundig zal worden ge-
maakt.



SUPERMARKT
presenteert:

Vlees hoeft niet duur te zijn!
Biefstuk tartaar
Slavinken
Fijne verse worst

of saucijzen
Runderlappen
Malse riblappen

2 stuks 98

3 stuks 98

500 gram 198

500 gram 248

500 gram 348

Dit is geen drukfout!

GeZOUten Vet Spek een heel kilo nu 158
Gekookte worst a. stuk 150 gityi 69 et
Casselerrib 700 gram 79 et
Hausmacher leverworst 150 gram 69 et

Uit onze groente afdeling
Grote kroppen sla 2 stuks 49
Panklare rode kool 500 gram 25
Zware komkommer voor 55
Export kwaliteit tomaten 500 gram 89
Pracht Golden Delicious ri2 kg 105
Kleiaardappelen 5 kilo 69

SOEPBALLEN 2 blik voor 98 cent
GROTE POT KNAKWORSTEN 12 stuks voor f 1,69

Nog één week!

1 heel krat Bavaria pils 24 flesjes voor t 6,50

P.S. In verband met het seizoen kunnen snel aan bederf
onderhevige produkten niet bezorgd worden!

Een heel kilo

Biscuits
in doos verpakt

slechts 169
Profiteert ook u hiervan!

Bij elk pak Victoria biscuits
f\ l rolletje drop gratis

Bij elk zakje Duyvis pinda's
l sleutelhanger gratis

Chocoladehagel per zakje 85
Elk tweede zakje 69

• DIXAP, zuiver appelsap
(om te verdunnen) nu per fles 179:

Zak met wafels voor slechts 59
Bastogne koeken l pak 99
Krentebroden ovenvers 98
Flinke repen 9 stuks 98
«>ute pinda's grote zak 250 gr, 79
Peper grote bus 89
J^ootmuskaat grote bus 89

Appelmoes literblik 59
Sperciebonen literblik 79
Doperwten (middelfijn) literblik 79
Tomatensoep literblik 79

Doperwten middel II literblik 69
Ital. tomatenpuree 3 blikjes 49
Goudkoffie per pak 190

Elk tweede pak 1OO

Jus d'orange per fles 99
Literkruik wijn per fles 198
Up drink 2 flessen voor 89

Limonadepoeder voor ruim PI2 liter
bijzonder lekker, per zakje 30

Karnemelkzeep 3 stukken 99
Badzeep 3 stukken 99
Volop Vapona vliegenstrip

doodt 100 procent alle insecten!

Dat is lekker!

Literblik perziken op sap



Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor de vele
blijken van belangstelling
bij ons huwelijk ondervon-
den.

W. J. Kornegoor
M. Kornegoor-Garsen

Vorden, mei 1968
„'t Rietveld" C 39

Voor de blijken van medele-
ven en belangstelling bij het
overlijden van onze lieve
moeder, groot- en
overgrootmoeder

J. C. BOGCHELMAN
wed. van J. W. Kornegoor
betuigen wij onze hartelijke
dank.

Fam. Kornegoor
Vorden, mei 1968
„'t Rietveld" C 39

J. WECHGELAER
dierenarts

MET VAKANTIE
van 20 mei tot en
met 3 juni

Dr. Harmsma neemt waar

Te koop van Ford auto's:
Landbouwwagenassen met
banden; auto-onderdelen
voor Taunus 12 M.
Te bevragen Het Hoge 37
Vorden

Te koop: Een stortkar en
een meikrek bij
J. F. A. Zerits D 102 Vorden

Te koop: Een Kreidler Flo-
rett, als nieuw. H. K. van
Gelreweg 14, Vorden

IJssalou D. Boersma
Telefoon 1553

VOOR
IJSSPECIALI.
TEITEN

Te koop: Een trekker (Por-
sche diesel 12 pk) met
maaibalk en ploegen.
H. J. Veenhuis, B 78 Vorden

Te koop: Anderhalfpaards
grasmachine en een gierkar
500 liter alles in goede staat
H. J. Eggink E 10 Linde

EenHeinzelmann
zit altijd goed...

zelfs in't water!

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Te koop: Gebruikte wasma-
chine met verwarming en
wringer.
Gebr. Barendsen Zutphense-
weg 23

Te koop: G.o.h. bromfiets
Gazelle motor JLO.
Joh. Weenk Veldwijk C 143
Vorden

Groot assortiment
DAMES- EN
MODEBLADEN
vindt u bij

Sigarenmag. D. Boersma
Telefoon 15,63

Te koop: 8 jonge langha-
rige tekkels kampioensaf-
stamming. W. J. Arends
Vierakkersestraatweg 30
Vierakker, tel. 05754-250

Te koop: 2 drachtige gelten
26 mei aan de telling.
H. Ruumpol, Zutphenseweg
C 62 Vorden

Te koop: Een volbloed dra-
gende vaars FH met hoge
produktie, aan de telling en
g.o.h. harkeerder voor paard
Groot Jebbink E 6 Linde

KLEINE
VERGADERZAAL
BESCHIKBAAR

D. Boersma
Dorpsstraat 6 - Tel. 1553

X
X
X
X
X
X

X

ü
X
X

Inplaats van kaarten

JAN KNOEF

ANNY BANNINK

igeven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk, waar-
van de voltrekking D.V. zal plaats vinden op
woensdag 22 mei a.s. om 11.00 uur ten ge-
meentehuize te Vorden.

Kerkelijke huwelijksinzegening om 14.00 uur
in de Herv. kerk te Vorden door de weleerw.
heer ds. C. J. Pak.

Vorden, E 30 a
Barchem, M 3
mei 1968

Toekomstig adres: Gymnastieklaan 13,
Eefde.

Receptie van 15.15 tot 17.00 uur in zaal
Eijkelkamp, Medler, Vorden.
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DIRK ZEEMAN

en
GERDA JOHANNA DIMMENDAAL

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk, waar-
van de voltrekking D.V. zal plaats vinden op
vrijdag 24 m<ei a.s. 's middags om 13.30 uur
ten gemeentehuize te Vorden.

X
X
X
X
X

X
X
X

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de fl
Herv. kerk te Vorden door de weieerwaarde
heer ds. B. v. Beveren uit Hilversum.

Marken, Buurterstraat 6
Vorden, Ruurloseweg D 160
mei 1968

Toekomstig adres: Kerkbuurt 80, Marken.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
Schoenaker, Kranenburg, Vorden.

r i

X
X
Xü
X
X
K

X X
Op dinsdag 21 mei D.V. hopen wij met onze
kinderen ons 25-jarig huwelijk te herdenken.X

X
X
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X
X
X
X
X
X
X

J. VOSKAMP

J. H. VOSKAMP-WONNINK

Vorden, mei 1968
„de Poeiert" C 113

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.00
uur in café-rest. „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) te Vorden.

In het bejaardentehuis „Schild en Hof" te Goes
is op 10 mei onverwachts overleden, onze lieve
vader, behuwd, en grootvader

CHRISTOFFEL SLAGER
weduwnaar van C. Pleune

in de ouderdom van 81 jaar.

Vorden: J. J. Slager
J. S. E. Slager-Wijnand
Oonny

Zandvoort: C. Slager-Zander
Jan en verloofde

Vorden, 10 mei 1968

De teraardebestelling heeft plaats gehad D.V. op
woensdag 15( mei op de Algemene Begraafplaats
te Vordeni.

14 mei overleed te Bloemendaal in haar 80ste
levensjaar onze lieve zuster en schoonzuster

CORNELIA ELISABETH
VAN DEN WALL, BAKE

Douarière Jhr. G. W. H. Mollerus

Velp (Gld.): P. H. W. H. van den Wall Bake
Boellaard

Vorden: W. A. van den Wall Bake
Th. M. A. van den Wall Bake

del Court van Krimpen

Heden overleed door een noodlottig ongeval onze
leider en trainer

JAN STEEGE

Voor onze vereniging was hij een grote steun-
pilaar en zijn sportiviteit was groots.

Zijn nagedachtenis zal door ons in ere worden
gehouden.

Bestuur en leden
Touwtrekver. Warken

Enige en algemene kennisgeving

Heden is door een noodlottig ongeval plotseling
uit ons midden weggenomen, onze geliefde zoon,
broer, zwager en oom

DERK JAN STEEGE

op de leeftijd van 31 jaar.

Warnsveld: H. J. W. Steege
H. E. Steege-Leunk

Tilburg: G. W. Hulshof f-Steege
J. B. A. Hulshoff

Warnsveld: W. H. Brummelman-Steege
H. J. W. Brummelman

Nichtjes en neefje

Warnsveld, 14 mei 1968
Boggelaar 13

De begrafenis is vastgesteld op zaterdag 18 mei
a.s. om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats
te Warnsveld. Vertrek vanaf gebouw Triangel te
Leesten om 12.30 uur.

_ . -7f

Donderdag
SPEKLAPPEN 500 GRAM f 1y45

Vrijdag en zaterdag
RUNDERLAPPEN 500 GRAM f 2,25

VERSE WORST 500 GRAM f 2,25

SPEKLAPPEN 500 GRAM f 1,45

Vleeswaren aanbieding
BOERENMETWORST 150 GRAM f 0,75

PEKELVLEES 150 GRAM f 0,87

TONGEWORST 150 GRAM f O,79

RAUWE HAM 150 GRAM f 0,79

B. G. VLOGMAN
Slagerij Nieuwstad Telefoon 05752-1321

Vorden, 14 mei 1968

Mot groot leedwezen geven wij kennis van het
overlijden, van onze medewerker

DERK JAN STEEGE

die heden tengevolge van een tragisch ongeval
is omgekomen.

Wij verliezen in hem een toegewijde kracht, wier
nagedachtenis bij ons zal blijven voortleven.

Direktie
GEMS METAALWERKEN N.V.

Vorden

Vorden, 15 mei 1968

Gisteren werd door een tragisch ongeval uit het
leven weggerukt, onze collega en vriend

DERK JAN STEEGE

31 jaar.

j zullen hem nooit vergeten.

Zijn naaste medewerkers/
personeelsleden
GEMS

UW PERSOONLIJKE VRIJHEID!

Het geheim van Mooier Wonen - dat bent ü! U, met
uw eigen smaak, uw eigen ideeën over sfeer en
gezelligheid.
Wij zijn de woninginrichters, maar ü richt de wo-
ning in. U kiest wat u mooi vindt en wij vertellen

u wat u weten wilt over kwaliteit, konstruktie en
afwerking. Over de dingen die u aan de buitenkant
niet kunt zien, maar die wij als goede woningin-
richter gewoon wéten.
Mooier Wonen begint daarom bij EERLIJKE OBJEK-
TIEVE VOORLICHTING. Komt u maar eens kijken in
onze zaak en ontdek het geheim van Mooier Wonen.

Een nieuw ontwerp van M ooier-Wonen uitgevoerd
met losse zit- en rugkussens, welke aan beide
zijden gestoffeerd zijn. Te leveren in teakhout
en palissanderkleur 965. -. Salontafel met lek-

tuurrek palissander 150x50 cm 187.50. Salonkast
met T. V. berging, een aanwinst voor uw interieur
in palissanderprint 200 cm breed 595. -. Bar-
meubel 202.50.

Vorden, 15 mei 1968

Door een tragisch ongeval werd op 14 mei jl. van
ons weggenomen ons medelid, de heer

DERK JAN STEEGE

oud 31 jaar.

Zijn nagedachtenis zal steeds bij ons in ere blijven.

Personeelsvereniging
GEMS

Heden overleed, door een noodlottig ongeval, onze
sport vriend

JAN STEEGE

Zijn nagedachtenis zal door ons in ere worden
gehouden.

Judokwai-Vorden

Vorden, 14 mei 1968

Uitvoering van de C.J.V.
(jongeren) te Den Wildenborch

Op zaterdag 18 mei om 8 uur in de
kapel.

O.a. toneelstuk in 3 bedrijven:

Baas Bolster
'doet' een museum

Ik heb geen tijd om
te wachten I

Als je bent overgeleverd aan de
tram of de bus ben je heel wat
tijd kwijt. En het tillen van tassen
met boodschappen valt ook
niet mee!

Daarom was ik het direkt met
mvn man eens toen hij me
aanraadde weer een fiets te
kopen, 'k Had toch al vaak staan
kijken naar die prachtige
fietsen in de zaak van

Rijwielbedrijf
A. G. TRAGTER

VOOR

Bejaardentocht
DENKT U AAN DE

BEJAARDENTOCHT OM ZICH

HIERVOOR OP TE GEVEN ?

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

TOT ZATERDAGMIDDAG 6 UUR:

Porcelein
kop en schotels
3 stuks verschillend | Op 10

Plastik botervloot
slechts f 0,45

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364 j



Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

Auto-verhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306
HET ADRES:

GROOT -IEBBINR
Staringstraat 9

Verse haantjes
geen diepvries

Rijk aan vitaminen
Aan de markt en aan
huis verkrijgbaar.

Poeliersbedrijf

ROSSEL
Hengeloseweg l
Telefoon 1283

Voor goede
rywielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

ONGELOOFLIJK
Grasmaaimachines, op ko-
gellagers en rubberwlelen,
snijbreedte 12" (30 cm)
ƒ 43,- en 10" (25 cm) ƒ 41,-
Gloednieuw, l jaar garantie
FA HAGGEMAN
Kremerskamp 40 Warnsveld
telefoon (05750) 3204

met ^
BOVEkoe
gemiddeld 0.24%
méér vet in de melk

fl. R. HEUVELINK
Kranenburg D 138e

VORDEN

WESSANEN ( ) WORMERVEEH

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Voeraardappelen - bijna
voor niks. Speciaal voor in-
kuilenj. Vraagt advies !
Aardappelvezels - tegen
kopzdekte
Bierbostel . konkurrerend
Hooi en stro .- prima kwali-
teit, ook voor opslag
Fa Gebr. Soepenberg Droii-
ten tel. 03210-2224 (4 üjn.)
Vert.: Zoerink Vorden
tel. 05752-6813

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

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

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken è ƒ 1000,—.
6</2% RENTE

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

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

Vereniging voor Huisafval
Inplaats van Hemelvaartsdag 23 mei
wordt

vrijdag 24 mei
het huisafval opgehaald.

S.V.P. VROEGTIJDIG AAN DE WEG ZETTEN

voor mens en hond
De Vordense Hondenclub organiseert
op Hemelvaartsdag - 23 mei 1968 -
wederom een

wandeltocht met honden
Start vanaf 11 uur tot 14 uur bij café
Schoenaker op de Kranenburg.

Veterinair toezicht.

Deelname ƒ 2,50 per inschrijving

ACHTERHOEK! PRACHTIG!

NATUURSCHOON!

Empo Rijwielf abriek
H. B. EMSBROEK N.V. . VORDEN

heeft binnenkort plaats
voor een

Typiste/
Facturiste
Personen met ervaring
genieten de voorkeur,
maar ook etndexament-
kandidaten 1968 kunnen
solliciteren.

Wanneer u vlot en accu-
raat kunt werken,
betalen wij een
uitstekend salaris.

Eventuele reiskosten
worden vergoed.

Sollicitaties mondeling of schriftelijk
aan ons adres: Enkweg 17 VORDEN

EMPO

GEVRAAGD:

huishoudelijke
hulp

HERSTELLINGSOORD

DECANIJE
Telefoon 1481

U behoeft niet veel te sparen...
Doe het wel regelmatig!

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 — Tel. 05752-1252

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

Voetbalvereniging Vorden
*

Voorjaarsvergadering
voor ALLE LEDEN op vrijdag
24 mei in café-restaurant
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit)
om 8 uur.

AGENDA:

Opening.
Notulen.
Mededelingen.
Verkiezing elftalkommissie.
Verkiezing juniorenkommissie.
Bestuursverkiezi;ng, aftredend
W. Kuyper, H. Emsbroek, H. v. d.
Barg (allen herkiesbaar).
Rondvraag.
Sluiting.

Zeer belangrijk Komt allen

da lichte brommer
die even goed rijdt
remt en veert
als een zware

maar z'n prijs is weer licht
f. 499,-. Kom een proefrit, die
naar meer smaakt, maken

Bromfietsbedrijf
A. G. TRAGTER

DEZE WEEK

Restanten onderjurken
voor f 6-

En jUPOnS voor f4,-

JL^ü-nxA^^

Nutsgeboüw Vorden
»AG 18 MEI A.i

dansen
ZATERDAG 18 MEI A.S.

Muziek:
„THE FLYING COMETS"

Aanvang 7 uur

VOOR EEN GOEDE EN
VERANTWOORDE

rijopleiding
NAAR:

„J. H. SCHUPPERS"
ERKENDE VW RIJSCHOOL

VANAF 17 MEI A.S.

Het Wiemelink 59

TcL 1913 b,g*g. 1329

De praktijk spreekt een verdraaid
duidelijke taal!

Theorieën zijn heel aardig, maar aan de praktijk heb je toch meer hou-
vast. Uitspraken over Supervitebiks als: „geweldig makkelijk", „secuur
minder werk", „varkens beter op streek", „snellere groei", „lage voeder-
omzetting géén verkoopverhaal" spreken een duidelijke taal. En de nuch-
tere cijfers bevestigen die uitspraken. Héél duidelijk. Wilt U nu nog
weerstand bieden aan praktijkervaring?

SUPER BIKS
Beter nu Supervitebiks bestellen.

voort tot winst F

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond^Q? (05754) 270

'n compliment voor uw smaak!
Comfortabel wonen? Dat tonen de prachtige kleurenfoto's in
het boekje "Wegwijzer voor gezellig wonen". GRATIS bij de
woninginrichter met bovenstaand embleem, of per briefkaart
aan te vragen bij: Silvester Tapijt, postbus 83, Veenendaal.

Loop mee met de Avond vierdaagse!

1 pak spar koffie deze week van 190 voor 169 cent
1 pak petit beurre van 79 voor 65 et

— 10%

— 10%

l kg Golden delicious 59 et
l kg bananen 89 et

1 zak a 500 gram hagelslag puur
van 159 voor 129 et

150 gram gekookte ham van 113 et voor 89 et
100 gram gelardeerde lever van 89 et voor 59 et
l blik perzikschijfjes van 149 et voor 119 et

17 EN 18 MEI:

I)
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

500 gram varkensfilet slechts 368 et
500 gram ossenstaart 158 et

REMMERS
Supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281
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O.L. SCHOOL GAAT OP REIS EN NEEMT DEEL
AAN DE AVONDVIEKDAAGSE

A.s. vrijdag gaan de leerlingen van de o.l. school dorp
(de klassen l t/m 4) met bussen naar Harderwijk. De
scholieren vertrekken om 9 uur. De klassen 5 en 6 ma-
ken van 11 t/m 14 juni hun vierdaagse trektocht. Klas
5 gaat naar de jeugdherberg „Heemhoeve" te Emst-Epe
en klas 6 naar het „NBAS Bondshuis" te Oldebroek.
Ca 45 leerlingen uit de klassen 5 en 6 zullen de school
vertegenwoordigen op de avondvierdaagse. Er wordt na
schooltijd reeds regelmatig gewandeld.
Op woensdag 19 juni a.s. mogen de kinderen die dit jaar
voor het eerst de school gaan bezoeken reeds een middag
op school komen teneinde nader kennis te maken met
de school en hun juffrouw.

VORDENS MANNENKOOR

Naar wij van het bestuur van het Vordens Mannenkoor
vernamen heeft deze vereniging de heer Nijhof uit Zut-
phen, die ook dirigent is van de IJsselzangers te Zut-
phen, bereid gevonden de direktie van het koor op zich
to nemen. ^
Vernieuwing bij verenigingen en in dit geval de direktie-
wisseling bij Vordens Mjannenkoor trekt de aandacht,
maar vraagt ook de aandacht. En wat dit laatste be-
treft vooral de aandacht van die vele mannen, jong en
oud, vroegere leden, oud-Vordenaren maar zeker ook
van de nieuwe bewoners.
Een nieuwe dirigent betekent: een nieuwe aanpak, een
nieuw repetoir. En het gaat niet aan dit te koppelen
aan een bestaande, ongewijzigde bezetting van het koor.
Daarom wordt een dringend beroep gedaan op alle
mannenzangers in Vorden zich aan te sluiten bij het
koor om zodoende ook de nieuwe dirigent de gelegen-
heid te geven de reputatie van Vordens Mannenkoor,
die altijd heel goed was, nog beter te maken. Van be-
lang toch ook voor het kulturele leven in ons dorp, dat
heus wel wat mag worden opgevijzeld!
Overigens wordt verwezen naar de advertentie in dit
blad.

Contact
één dag eerder!
In verband met Hemelvaartsdag zal Contact vol-
gende week één dag eerder verschijnen, dus dins-
dagavond in het dorp en woensdagmorgen in de
buitenwijken.

Wij verzoeken de adverteerders en corresponden-
ten hun copy maandag vóór 6 uur te bezorgen.
Bij voorbaat onze hartehjke dank.

I)e redaktie.

KPO VORDEN - KRANENBURG OP REIS

48 dames-leden van de plaatselijke afdeling KPO St.
Martha maakten hun jaarlijkse uitstapje. Men vertrok
vanaf café Schoenaker waarna in opgewekte stemming
de reis via Apeldoorn naar Spakenburg ging, waar een
eerste koffiepauze werd gehouden. Ook werd nog langs
het koninklijk paleis te Soestdijk en het kasteel Draken-
steyn te Lage Vuursche gereden. Het einddoel was de
KRO studio te Hilversum. Hier werd een rondgang ge-
maakt door de diverse zalen en kamers en kreeg men
een indruk hoe of een radioprogramma eigenlijk tot
stand komt. Ook de opnamekamer voor hoorspelen bleek
erg interessant. Na een deskundige rondleiding door de
heer Franken, werden nog verschillende dia's van het
gebouw e.a. vertoond. Nadat in de kantine de lunch was
gebruikt en een heerlijk kopje koffie, aangeboden door
de direktie, ging men op de terugreis naar het beroemde
Muiderslot. De bezichtiging van dit eeuwenoude slot
bleek werkelijk de moeite waard. Interessante gegevens
schilderijen enz. waren er ook te zien uit de tijd dat het
slot het middelpunt vormde van de zgn. Muiderkring.
In hotel 't Dierenpark te Amersfoort werd vervolgens
het diner alle eer aangedaan, waarna tot slot in de
Nieuwe Kar te Voorst een laatste kop koffie werd ge-
dronken.

VEEL DEELNEMERS AAN WEDSTRIJDDAG
STANDSORGANISATIES

Zaterdag werd er door de CPJ, KPJ en Jong Gelre een
wedstrijddag georganiseerd die werd gehouden op een
terrein van de fam. Poorterman in Delden. Zowel voor
de dames als de heren bestond er gelegenheid eikaars
krachten te meten in verschillende wedstrijden.
De uitslagen van deze evenementen waren bij de heren:
Trekkerbehendigheid: 1. R. Mennink; 2. W. Vruggink; 3.
J. Pooterman; 4. J. Harmsen; 5. B. Rossel.
Trekkersleeën: 1. H. Eggink; 2. D. Nijenhuis; 3. J. Par-
dijs; 4. A. Winkel; 5. J. Dijkman.
Hardlopen 100 meter: 1. H. Broekgaarden; 2. H. Eggink
3. J. Koning; 4. H. Berenpas.
3 kilometer cross: 1. J. Visser; 2. D. Bggink; 3. J. Ko-
ning; 4. J. Pardijs; 5. H. Berenpas.
Geluksbaanschieten: 1. A. Memelink; 2. J. Pooterman;
3. H. Antink; 4. H. Berenpas.
Gewichtschatten: 1. G. Bijenhof; 2. A. Bennink; 3. G.
Nijenhuis; 4. J. Poorterman; 5. H. Broekgaarden.
Veebeoordeling: 1. H. J. Dijkman; 2. A. J. Oltvoort; 3.
A. Bennink; 4. W. Vruggink; 5. B. Mullink.
Varkensbeoordeling: 1: H. J. Dijkman; 2. A. J. Olt-
voort; 3. A. Bennink; 4. W. Vruggink; 5. B. Mullink.
Varkensbeoordeling: 1. D. Eggink; 2. G. Bijenhof; 3. A.
Bennink; 4. B. Mullink; 5,. J. Harmsen.
Bromfietsbehendigheid: 1. J. Poorterman; 2. J. Gotink;
3. J. Pardijs; 4. J. Dijkman; 5. A. Winkel; 6. W. Winkel.
Bij de dames waren de uitslagen van de verschillende
wedstrijden:
Bloemschikken: 1. A. Weenink; 2. A. Rossel; 3. R. An-
tink.
Fllessen verven: 1. en 2. A. Rossel; 3. G. Helmink.
Houtskooltekenen: 1. M. Roodenburg; 2. A. Rossel; 3.
mevrouw Haanschoten.
Maatraden japon: 1. W. Helmink; 2. D. Ellekamp.
Beroepen raden (gezamenlijk): 1. W. Vruggink; 2. J.
Vissers.
Door de beide coöperaties in Vorden was een beker be-
schikbaar gesteld voor de beste afdeling. Deze beker
werd gewonnen door de CPJ. De direkteuren t.w. de
heren H. Koning en G. Bannink, reikten deze beker za-
terdagavond uit.
Verder was er zateragavond een dropping welke plaats
vond in de omgeving van Markelo. Hiervan waren de
uitslagen:
1. Groep B. Memelink; 2. Groep mejuffrouw T. Nijland;
3. en 4. Groep A. Zeevalkink en A. Memelink.
De prijzen die deze dag werden behaald, wierden uitge-
reikt door de heer R. Mennink en mejuffrouw T. Pardijs.

Op de door de Bond van Plattelands Vrouwen gehouden
handwerktentoonstelling te Arnhem werden door onder-
staande dames de volgende prijzen behaald:
Mevrouw Haverkamp-Olthuis vrij borduren kussen Ie
r-rijs; tapisseriewerk briletui 3e prijs. Mevrouw i'arcujs
Derksen wit- en sneewerk ontbijtlaken 2e prijs. Mevr
Oukes-Pardijs open naaiwerk loper Ie prijs. Mevrouw
Wechgelaer-Boerema applicatie opbergzak Ie prijs. Me
vrouw De Groot-Wengler kruissteek wandlap 3e prijs
Mevrouw Groot Bramel-Ruiterkamp ajourwerk thee
muts 2e prijs, kantklossen stola Ie prijs. Mevrouw Van
de Berg kantklossen bordenkleedje Ie prijs.

REIS BOND VAN PLATTELANDS VROUWEN

Vorige week woensdag gingen de plattelandsvrouwen
op reis. Om half acht vertrok men uit Vorden, in Ut-
recht werd een kopje koffie genuttigd in de Meeren
Daarna ging men naar Rotterdam waar een rondvaart
werd gemaakt waarvan allen zeer van genoten hebben
Ook in de Ahoyhal was veel te zien vooral bij de hand-
werkstand en de vele bloemen. Na een kijkje bij de
nieuwe Metro ging men naar Maasbrecht waar thee
werd geserveerd.
In Rhenen werd goed gebruik gemaakt van het uitge-
breide diner.
Deze gezellige dag werd besloten met een hulde aan
mevrouw Van der Broek en de chauffeur.

„DE GRAAFSCHAPRIJDERS"

Zondagmiddag organiseerde de Vordense auto- en mo-
torclub „De Graafschaprijders" een oriënteringsrit voor
auto's, motoren en brommers waaraan door 99 personen
werd deelgenomen. De rit had een lengte van 60 km en
voerde de deelnemers door de omgeving van Vorden.
De heren Klein Brinke en Wolsheimer hadden zich, zoals
gewoonlijk, weer met het uitzetten van de rit belast.
Start en finish waren bij café Schoenaker op de Kra-
nenburg, waar de voorzitter van „De Graafschaprijders"
de heer B. Pardijs, na afloop de prijzen uitreikte. De
rit telde tevens mee voor het provinciale kampioenschap
oriënteringsritten van de KNMV. Voor de rijders die
niet aan deze PCC rit deelnamen had het bestuur van de
motorclub een aparte klasse igemaakt met fraaie prijzen*.
De uitslagen waren:
Bromfietsen: 1. G. Varenbrink, Harfsen; 2. Th. Brug-
gink, Varsseveld; 3. Van de Werf horst, Apeldoorn; 4.
A. Ruiter, Apeldoorn.
Motoren: 1. H. Veenhuis, Borculo; 2. J. H. Oolbekkink,
Holten.
B-klasse (eigen leden): 1. D. C. Droppers, Vorden; 2.
B. Hendriksen, Zutphen; 3. J. van Campen, Apeldoorn.
Auto's PCC: 1. P. J. Scherling, Apeldoorn; 2. T. Kop,
Ermelo; 3. W. Oudbier, Apeldoorn; 4. W. Wisselink,
Halle; 5. D. Nijkamp, Halle; 6. J. J. Vissers, Ruurlo; 7.
G. Koetsier, Laag Soeren.
Auto's niet PCC: 1. J. H. Lijf fijt, Zutphen; 2. W. H.
Rouwenhorst, Zutphen; 3. R. Koerselman, Vorden; 4. J.
J. Mulder, Zutphen; 5. P. Reinders, Zutphen; 6. C. H.
Kerkziek, Almelo.

GYMNASTIEKVERENIGING^PARTA NAAR
GALA - AVOND
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het
KNGV organiseert dit verbond enkele demonstratie-
avonden in diverse plaatsen in ons land. De aanwezig-
heid van een ploeg Russische Jgjurturners en turnsters
verleent aan deze avonden eei^Bzonder cachet.
Om dit alles mee te maken ging de gymnastiekvereni-
ging Sparta met een 40-tal leden naar Enschede waar
men genoten heeft van oefeningen van de bovenste plank
welke met een daverend applaus werd gewaardeerd.
De Sparta-leden gingen na een welbestede avond uitge-
laten naar Vorden terug.

PORTfmuw
ZATERDAGVOETBAL

AZSV VII — RATTI I 4—2

In een spannende wedstrijd is het Ratti I niet gelukt
om de Aaltenaren in eigen home te verslaan; het werd
een 4—2 overwinning voor AZSV VII.
In de eerste helft was de thuisclub beduidend sterker
en zij wist haar overwicht tot uitdrukking te brengen
in een drietal doelpunten. Na een kwartier was het l—O
waarna enkele minuten later een penalty resoluut ach-
ter doelman Boss werd gedeponeerd 2—0. Via een hoek-
schop kon de thuisclub de stand nog voor rust op 3—O
brengen.
Ratti begon na de thee uit een ander vaatje te tappen
en nu was het beeld geheel omgekeerd. De Kranenbur-
gers hadden pech, toen een toegestane penalty door
v. d. Linden werd gemist. Maar sukses bleef niet uit,
want even later kon Hartman met een strak schot iets
buiten het strafschopgebied tegen de paal knallen waar-
na v. d. Linden zich prachig herstelde en resoluut in-
schoot 3—1. Nadat een misverstand in de achterhoede
Ratti een vierde doelpunt had gekost werd de eindstand
op 4—2 bepaald toen een voorbereidende pass van Lich-
tenberg via enkele Aaltense spelers de roos trof.

ZONDAGVOETBAL

RATTI III — BAAKSE BOYS U 1—12

Ratti III beëindigde de kompetitie met een forse neder-
laag tegen Baakse Boys II welke laatsten wonnen met
korfbalcijfers 12—1. Ratti had een kleine wijziging in
haar opstelling, wegens het niet meespelen van Besse-
link, waardoor Waarle nu rechtsback stond en invaller
H. Nijenhuis als linkshalf speelde.
Dat dit een zo grote nederlaag werd, was zeker niet
verrassend, daar de Rattianen in 5 weken niet gespeeld
hadden en er zodoende geheel „uit" waren. Geen wonder
dan ook dat de Boys, die evenwel technisch wel wat meer
in hun mars hadden en vooral bijzonder sterk waren in 't
kopwerk, al direkt aan de leiding kwamen. Het werd
vlot achtereen l—O 2—O 3—O waarna Ratti's rechtsbui-
ten zijn schot in de richting van het Baakse doel via
een been van de tegenpartij van richting zag veranderen
3—1. Nog voor rust voerden de gasten de score op tot
7—1.
Doelman Hoebink van Ratti moest ook na de thee nog
meerdere malen „vissen" waarna de Boys met een 12—l
overwinning tevreden huiswaarts keerden.

VORDEN I — FORTUNA I l—l

Door thuis met l—l gelijk te spelen tegen Fortuna uit
Winterswijk, is het vrijwel zeker dat Vorden I zich ge-
handhaafd heeft in de eerste klas GVB. Het is overigens
een slecht gespeelde wedstrijd geworden, die maar zo
gauw mogelijk moet worden vergeten.

In het begin maakte de thuisclub een ongeïnteresseerd
indruk. Ook Fortuna bracht er niet veel van terecht
Weliswaar hadden de geelzwarten over het geheel geno
men een veldmecrderheid. Na ca een half uur spelen
werd het O—l toen de Fortuna-midvoor A. Huitink een
fout in de Vordense defensie uitstekend afstrafte. Daar
voor had de scheidsrechter terecht een doelpunt van B
Nijenhuis wegens buitenspel afgekeurd. Ernst te Veld
huis schoot een paar maal juist langs de verkeerde kan
van de paal. Bij de rust was de stand nog steeds O—l
In de tweede helft werden de zaken bij Vorden beter
aangepakt. Er werd harder gewerkt, terwijl ook het on
derdeel plaatsen niet meer zo slecht was als in de eerste
helft. Bij de thuisclub speelde linksbuiten G. Jansen een
uitstekende wedstrijd. Hij was het ook die na 20 minuten
uit 'n pass van Holsbeke de balans in evenwicht bracht
Bij tegenaanvallen van Fortuna redde doelman Meyer
tweemaal achtereen op fraaie wijze. Ook de Fortuna-
doelman was in goede vorm.

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekinarkt

16 mei Herv. Vrouwengroep Wildenborch
18 mei Uitvoering CJV jongeren te Wilden-

borch
18 mei Dansen in het Nutsgebouw
23 mei Vordense Honden Club voetzoektocht
24 mei Buurtver. Julianalaan dropping
25 mei Uitv. Nuts blokfluit- en melodiaclub
29 mei „Van de wieg tot het graf"

door dhr. S. Kulsdom N.B.P.V.
29 mei Herv. Vrouwengroep Linde
30 mei Bejaardenkring om 14.15 uur in het

Nutsgebouw
5 6 7 en 8 juni Avondvierdaagse
13 juni Bejaardenkring om 14.15 uur in het

Nutsgebouw
20 juni Boertjes van Buuten Nutsgebouw
22 juni Buurtver. Julianalaan uitstapje met

de kinderen
23 juni Jeugdvoetbaltoernooi op het gemeen-

telijk sportterrein te Vorden
27 juni Bejaardenkring om 14.15 uur in het

Nutsgebouw

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 btf deze rubriek tussen/bijgevoegd.

\M&i
VORDEN II KAMPIOEN

Zonder zelf te spelen, althtW^niet voor de kompetitie,
is het tweede elftal van de voetbalvereniging Vorden
zondag kampioen geworden van de 2e klas N. Dit ge-

te doordat Grol III (Vorden was reeds uitgespeeld
en had 2 punten voorsprong op Grol) de laatste kompe-
itiewedstrijd tegen het voor degradatie strijdende Lo-
:hem III met 3—3 gelijkspa^te. Tien minuten voor tijd

hadden de Grollenaren ovei^phs nog een veilig lijken-
de 3—l voorsprong.

Niettemin is het van Vorden II een uitstekende prestatie
wanneer men bedenkt dat de achterstand van Vorden op
"ïrol bij het ingaan van de tweede helft van de kompeti-
ie liefst 5 punten bedroeg. Het is voor het eerst dat een
.weede elftal van Vorden in de eerste klas zal uitkomen.
Zondagavond kwamen enkele afgevaardigden van Lo-
hem III naar Vorden om de kampioenen een fraaie bos

bloemen aan te bieden.

iondagmiddag speelde Vorden II in Voorst een vriend-
schappelijke wedstrijd tegen Voorst II (res. 3e klas KN
VB). Deze ontmoeting eindigde in een 3—3 gelijkspel,
voornamelijk te danken aan het uitstekende spel van
doelman Berkelder. Na tien minuten nam Voorst de
eiding waarna Buunk met een boogbal de ploegen weer
naast elkaar bracht l—1. Slecht wegwerken in de Vor-
dense defensie betekende 2—l, hetgeen tevens de rust-
stand was.
Na enkele minuten spelen in de tweede helft schoot Jur-
iens uit een pass van Buunk raak 2—2. Uit een toege-

kende penalty wegens hands bracht Velhorst de stand
op 2—3. Vlak voor tijd bracht de Voorst-midvoor de
indstand op 3—3.

VORDEN III — BE QUICK IV 3—1

Het derde elftal van Vorden behaalde een 3—l overwin-
ning op Be Quick IV. Gedurende de gehele wedstrijd
waren de Vordenaren sterker, doch er werd nogal non-
halant met de kansen omgesprongen.

Na een kwartier nam Vorden een O—l voorsprong, toen
Stokkers uit een penalty scoorde. Tien minuten voor de
ust werd het 2—O toen J. Dostal raak schoot uit een

pass van J. Bijen. Dit was tevens de ruststand.
In de tweede helft was de thuisclub opnieuw sterker. Na
ien minuten schoot Klein Brinke met een hard schot

zijn ploeg naar een 3—O voorsprong. Bij een aanval
[an Be Quick voorkwam Zeeburg met een achterwaartse

>mhaal, toen doelman Golstein reeds was gepasseerd,
en treffer. 20 minuten voor tijd werd het dan toch 3—l
oen de Zutphense midvoor profiteerde van niet tijdig
wegwerken in de achterhoede van Vorden.

VOETBALPROGRAMMA

Voor a.s. weekend is het volgende programma vastge-
teld: Ruurlo I—•Vorden I; Vorden III—De Hoven V;

Vorden B2—Almen BI; Vorden Cl—Almen Cl; Vorden
2—AZC C2.

TOUWTREKKEN

TOUWTREKKERS BEGONNEN
NIEUWE KOMPETITIE

Op het eerste toernooi van het nieuwe touwtrekseizoen
an de NTB, dat zondagmiddag door de touwtrekvereni-

gïng Heure te Borculo werd georganiseerd, hebben de
loegen van Warken uit Wamsveld duidelijk bewezen

dat er dit jaar weer ernstig rekening met hen moet
morden gehouden. In liefst drie klassen was het een
>Varkense ploeg die als overwinnaar uit de strijd kwam.
De heer J. W. Bröcker sprak als voorzitter van Heure
en kort welkomstwoord tot spelers en de scheidsrechter
e heer Th. Eckhardt.
n de A-klasse kwamen als eerste ploegen Heure I en
Aedler I binnen de lijnen. Heure werd winnaar en ook
ia de wisseling bleek het Borculose zestal sterker. De
olgende ontmoeting tussen Warken I en Jonge Kracht I
oonde Warken zich beide keren oppermachtig.

In de B-klasse kwamen hierna Warken II en EHTC I
tegen elkaar uit. Hoewel EHTC verloor, herstelde zij
zich in de volgende wedstrijden en kon toch nog een eer-
volle tweede plaats behalen. Medler II won hierna van
Nettelhorst I.

Nadat in de tweede ronde de eerste ontmoeting tussen
EHTC m en EHTC IV in het voordeel van het derde
was geëindigd, kwam de grote ontmoeting tussen Heu-
re I en Warken I, welke de beslissing moest brengen.
Het ging bijzonder hard en na minutenlang aan het
touw te hebben gehangen werd Warken winnaar maar
de Borculoërs kwamen terug en namen na de wisseling
op prachtige wijze revanche.

Het totaalklassement was als volgt:
A-klasse: 1. en kampioen Warken I 5 pnt.; 2. Heure I
4 pnt.; 3. Jonge Kracht I, 2 pnt.; 4. Medler I, O pnt.
B-klasse: 1. en kampioen Warken H, 6 pnt; 2. EHTC I,
4 pnt.; 3. Medler II, 2 pnt.; 4. Nettelhorst I, O pnt.
C-klasse: 1. en kampioen Heure II, 6 pnt.; 2. Jonge Kr.
n, 4 pnt.; 3. Warken Hl, 2 pnt.; 4. EHTC n, O pnt.
D-klasse: 1. en kampioen Warken IV, 8 pnt.; 2, Medler
in, 6 pnt.; 3. EHTC IH, 4 pnt.; 4. EHTC IV, 2 pnt.; 5.
Heure Hl O pnt.

In de jeugdklasse won EHTC met 4 pnt.; 2. Heure O pnt.

WATERPOLO

VORDEN I HEREN — IJSSELMEEUWEN I 2 — 4

In een leuk gespeelde wedstrijd hebben de heren I van
Vorden in het verwarmde zwembad „In de Dennen" 'n
verdiende 2—4 nederlaag geleden tegen de IJsselmeeu-
wen I uit Zutphen. Het was voor het eerst dat de Vor-
dense ploeg volgens de KNZB tyd (t.w. 4 x 4 minuten)
speelden.

Wat spelinzicht betreft waren de bezoekers, die vorig
seizoen nog 3e klas KNZB speelden, tegen vorden Ie
klas kring, beslist beter. In de eerste speelhelft golfde
het spel heen en weer en werden beide doelen beurte-
lings onder vuur genomen. Doelman Wentink redde een-
maal fraai by een goed schot van Van Kerkhoven. Aan
de andere kant zat de Vordense voorhoede beslist niet
stil, doch de Zutphense defense met v. d. Vegte aan het
hoofd, bleef de situatie voorlopig meester. Na drie mir
nuten gaf rechtsvoor Oudsen een scherpe voorzet die
door midvoor H. Elbrink fraai werd ingetikt l — 0. Deze
stand bleef in deze speelhelft gehandhaafd.
Ln de tweede speelhelft kwam bij Vorden R. Parmentier
in het water. Reeds na enkele ogenblikken tikte Velhorst
een bal van A. Helmsing uit zijn doel, doch even later
liet hy een ver schot van dezelfde speler glippen l — 1.
Uit een pass van R. Derksen schoot Parmentier net
naast. Gedoelpunt werd er in deze speelhelft niet meer.
In de derde speelhelft wederom een gelijkopgaande
strijd. Rudi Eggink had pech toen hij de paal raakte.
Ook A. Helmsing „spielmacher" by de IJsaelmeeuwen
zag tweemaal achtereen een hard schot door paal of lat

ekeerd. Een dekkingsfout in de Vordense defensie stel-
de G. Aalbers in staat zijn ploeg een l — 2 voorsprong
e bezorgen. H. Oudsen zag even later een inzet door de
Sutphense doelman gekeerd. Het einde van de derde
ipeelhelft brak aan met een l — 2 voorsprong voor de
üutphenaren.

orde speelhelft was amper begonnen of R. Egink
bracht beide ploegen weer naast elkaar. Geleidelijk aan
werden de IJsselmeeuwen echter sterker en via de ge-
raarlijke Helmsing kwamen er gaten in de Vordense de-
ensie. Vooreerst redde G. Wentink een paar maal fraai

bij verre schoten van Helmsing, maar even later was hij
tansloos toen G. Albers zich handig vrijspeelde en on-
danks verwoede pogingen van Derksen scoorde 2 — 3.
Vlak voor het verstrijken van de vierde en laatste speel-
helft bracht Aalbers zijn ploeg definitief in veilige ha-

en 2 — 4. Al met al een sportieve wedstrijd die verdiend
gewonnen werd door de gasten.

HEREN H BLEVEN DE VOGEL I DE BAAS

Het eerste herenzevental van De Vogel uit Voorst heeft
reinig plezier beleefd aan het kompetitiedebuut tegen
Vorden n. In een éénzijdige wedstrijd, waarbij de Vor-
enaren nog verschillende goede kansen ongebruikt He-
en, won de thuisclub met de rake cijfers 11 — 0.
Na een mooi opgezette aanval bracht Verstoep al spoe-
dig de stand op l — 0. Nadat J. Holsbeke rakelings had
overgeschoten, knalde R. Parmentier wel raak 2 — 0. De-
zelfde speler zag hierna een hard schot goed door de
Vögelndoelman gestopt. J. Holsbeke bracht de stand op
3 — O waarna Verstoep de (gelegenheid kreeg op te zwem-
men en te scoren 4 — 0. Holsbeke en Verstoe, via de
binnenkant van de paal, maakten het halve dozjjn vol
6—0.
ii de tweede helft opnieuw een veel sterker Vorden.
Verstoep scoorde 7 — O, waarna Parmentier het achtste
doelpunt voor zijn rekening nam. In het Vorden-doel
kreeg Wentink geen schot van betekenis te verwerken.
J. Holsbeke bracht de stand op 9 — 0. Verstoep 2 x en
"'armentier brachten tenslotte de eindstand op 11 — 0.

Aanbieding
TOMADO
personenweegschaal

BIJ AANKOOP VAN EEN
TOMADO PERSONENWEGER

gratis een fraaie
schotelwarmer
van f 9,90
TOMADO PERSONENWEGERS

VANAF f 24,95

ER IS AL EEN PERSONEN-

WEEGSCHAAL VOOR f 12,95

GENIS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TtLEFOON 05752 15 46



VOBDENSE JEUGD LIET ZICH VERRASSEN

Het jeugdzevental van Vorden '64 heeft de tweede kom-
petitiewedstrijd tegen AZC uit Apeldoorn op het nip-
pertje met 2—3 verloren.
In de eerste helft waren de Vordense jongens aanval-
lend gevaarlijker. Na een mooi opgezette aanval bracht
A. Wentink de stand op l—0. Aan de andere kant kroop
het Vordense doel een paar maal door het oog van de
naald. Nog voor de rust bezorgde A. Wentink zijn ploeg
ieen 2—O voorsprong.
In de tweede helft bleek AZC zich niet bij een nederlaag
neer te willen leggen, hoewel de Apeldoorners geluk
hadden toen Besselink in eigen doel schoot l—2. De
linksvoor van AZC werd direkt hierna tweemaal vrij-
heid gegeven hetgeen 2—2 betekende. Vlak voor tijd be-

zorgde dezelfde speler zfln ploeg de volle buit 2—3.

DAMES VAN VORDEN OVERHJLASTEN DE VOGEL
Het eerste dameszevental van Vorden '64 heeft weinig
moeite gehad om het zwakke Vogel-team naar een grote
10—l nederlaag te spelen. Reeds na enkele ogenblikken
nam de thuisclub de leiding door een doelpunt van r.
voor G. Verstoep. J. Smit bepaalde hierna de stand op
2—O waarna T. Oonk van dichtbij de stand op 3—O
bracht. De Voorster dames, die er aanvallend praktisch
niet aan te pas kwamen, hadden evenwel vlak voor de
rust sukses toen A. de Groot met een afstandsschot doel-
vrouwe G. Hellewegen verrastte 3—1. J. Smit zwom
zich hierna een paar maal uitstekend vrij, waarna zij
achtereenvolgens de ötand op 5—l bracht.
In de tweede helft ging het doelpuntenfestijn onvermin-

derd voort. Speciaal J. Smit was deze avond bijzonder
op dreef en scoorde dat het een lust was. Eerst echter
was G. Verstoep die het halve dozijn volmaakte, waarna
J. Smit met vier uitstekende doelpunten de eindstand
op 10—l bracht.

AAN CBTB LEDEN

Zuivelbeleid op woensdag 22 mei in zaal Wildenbeest te
Doetinchem, aanvang 7.15 uur. Spreker de heer T. Tolman
voorzitter van de Friese CBTB en voorzitter van de Vee-
houderijkommissie van de Nederlandse CBTB. Tweede ka-
merlid CHU.

Kwaliteit is onze reklame

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

Lever

Gehakt
Speklappen

Prima koffie
Margarine

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

250 GRAM lOÖ

3 PAK 84

M. Krijt
Vorden - Rund-, kalfs- en varkensslagerij

Dorpsstraat 32 . Tel. 1470

Donderdag
vrijdag en zaterdag

Haas-, rib- of
schouderkarbonade 500 GRAM

Fricandeau v.d. ham

Verse worst

Gehakt

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM 198

200 gram hamkaas voor 98 cent

comfortabel
en charmant:

-419!50

Peugeot-de brommer van
autoklasse. Mooi. Makkelijk.
Modern. Kom 'm bekijken en
proberen. Voor 419,50 rijdt
u al Peugeot!

P2/1/140

^MAGNEET
: *%§$&.: :x;. g$j :;:

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21 - Vorden

^^^^

maak van uw huis 'n thuis

modern bankstel

Leden
Vordens Mannenkoor

bezoekt a.s. maandag 8 uur allen

repetitieavond
Tevens gelegenheid kennis te maken
met onze nieuwe dirigent de heer
N ij hof uit Zutpheni.

Eveneens nieuwe leden die het koor
willen komen versterken hartelijk
welkom. Repetitielokaal koffiekamer
in het Nutsgebouw.

Eventueel te vervoegen by A. Bielderman,
Williclminakia.li l, Vorden

Makelaars, en
assurantiekantoor

J. VAN ZEEBURG

't Jebbink l, Vorden,
telefoon 1531

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

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Ruurloseweg 45
Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Mjftogt,
i_. van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar
A. Bruggeman, Veldwijk

VOORAL UW

Wapen, en sporthandel

Martens
Zutphenseweg - Vorden

Te koop: Een melkkarretje
voor 2 bussen.
B. Wunderink D 126
telefoon 6735

Te koop: Enige mooie dra-
gende BB zeugjes.
H. J. Graaskamp D 30
Telefoon 1602

Te koop: Plm. 250 kruis-
pannen. B. Bargeman
Wildenborch D 59

Bezorg uw advertenties op tijd!

Geriefelijk zitten in een
eigentijds ontwerp.En ruim!
Gestoffeerd met zware weef-
stof. De armleuningen zijn
harmonieus afgewerkt in
bijpassend skai.

v.a. £1190.-
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHfcNSEWEG TEL.05752-1514

w**nvse

muteaerft:
wandelwagen

.BABY- EN „jeannette
'KLEUTERHUIS

hummeloseweg 14 tel. 1827 hengelo-g

Limonade met ijs l
Dat is één van de luxe mogelijkheden

koelkast
Koelkast tafelmodel 140 liter

vanaf f 229,-

Koelkast
170 liter kastmodel van ƒ 478,—

nü f 350,-
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

VOOR IEDER GEZIN DE JUISTE
MAAT EN INHOUD.

VRAAG VRIJBLIJVEND INLICH-
TINGEN EN FOLDERS

Gf MS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

sportieve
shorts

spijkerbroeken !

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

OEBB. WILLEMS

kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

Herhaling

is nog altijd

de kracht

van reklame!

Miele
er is geen betere

WASAUTOMAAT

met inruil
geen
f 1195,—

onze cash and cnrryprijs

AEG
WASAUTOMAAT

OSuper-
automatic

TURNAMAT
geen f 998,-
onze cash and carryprijs

zaïMer internaat
zonder centrifuge
geen f 798,—
onze cash and carryprijs

indesii «tomaat
geen f 698,—
onze cash and carryprijs

Cenlriluges
plm. 3000 toeren, vanaf

Koelkasten
vanaf

Televisies
vanaf

Autoradio's v.a. 95,-
Pick ups v.a. 95,-
Transistor radio's

va 39,-
Gashaarden
Kookplaten
Gasfornuizen

hoge korting

Alles onder volledige ga-
rantie.

huishoud
RUIL

I TELEVISIE^ RADIO • BAND-
RECORDERS 9 TRANSISTORS

_ ELECTRISCHE APPARATEN 9
• WASAUTOMATEN 9 VERWAR-
l MINGSAPPARATUUR 9 HAAR -
l DEN '9 KACHELS 9

Li
DEN 9 KACHELS 9

.aarstraat 21
Zuiphen

Dagelijks geopend van 8.30
• 18.00 uur (ook zaterdags)
vrijdags tot 21.00 uur
maandags van 13.00 - 18.00
uur
Telefoon 5245 - 5246
• Gratis toegang

• 't scheelt u handen vol
geld én u krijgt reis- en
vrachtvergoeding


