
30e jaargang no. 23
Donderdag 29 augustus 1968

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 min per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG l SEPTEMBER

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. J. van Zorge
9.50 uur ds. Juckema uit Enschede jeugddienst

Medlerschool
10.00 uur ds. J. J. van Zorge

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. P. van den Beukei uit Almelo

19.00 uur ds. P. van den Beukei uit Almelo
Bevestiging ambtsdragers

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. de Vries, telefoon (05752) 1288
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 NACHTDD3NST 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 J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Me j. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.39 —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
Ttfdens 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 „Hassfaik").
Bij geen gehoor aan deze adressen gelieve u te bellen
nr. 1230 (politiebureau).

BURGERLIJKE.
STA N I»

Geboren: Esther, dochter van K. A. Nieuwenhuis en M.
W. J. Klein Heerenbrink.
Ondertrouwd: H. J. Schoenaker en E. W. M. Berendsen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Barend Wiekart, 91 jaar, weduwnaar van
H. J. Driesen; Tonia Johanna Hammerman, 90 jaar, we-
duwe van G. Weulen Kranenbarg.

Telefunken - Nordmende
radio en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

ZANGUITVOERING
Elders in dit nummer vindt u een avdertentie van de
plaatselijke zangverenigingen over de zaniguitvoering
a.s. zaterdag 31 augustus in de muziektent.
Dit is een poging van deze verenigingen om het zingen
„in de muziektent" nieuw leven in te blazen. Weliswaar
wordt de muziektent nog niet afgebroken voor verkeers-
doeleinden (zoals in Winterswijk), maar het tweede ar-
gument voor deze afbraak, gebrek aan belangstelling
van de zijde van de ingezetenen, komt ook in Vorden
om de hoek kijken.
Wilt u er aan medewerken dat het weer gaat draaien,
kom dan a.s. zaterdag (half acht) bij de muziektent.
De zanigleden (en vergeet vooral niet de kleineren van
het kinderkoor) zullen uw belangstellieg zeer waarde-
ren.

GESLAAGD
Te Utrecht slaagde onze plaatsgenoot, de heer F. Ben-
nink, voor het ULO B staatsexamen.

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

31 aug. Zomeravondzang in de muziektent
(door Dameskoor, Excelsior en
Mannenkoor)

31 aug. Oriënteringsavondwandeling Medler
31 aug. Oranjefeest Wildenborch

4 sept. Gezamenlijke koffietafel Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen

6 sept. Oranjefeest Medlertol
6 sept. Schoolfeest school Het Hoge
7 sept. Oranjefeest Medlertol

10 sept. KPO St. Martha eerste bijeenkomst
in zaal Schoenaker

10 sept. Propaganda-avond Kon. Wilhelmina-
fonds (kankerbestrijding) in café-
rest. „'t Wapen van Vorden"

17 sept. Vergadering Chr. Vrouwenbond in
zaal Eskes

20 sept. Nutsfloralia in het Nutsgebouw
21 sept. Nutsfloralia in het Nutsgebouw
23 sept. Bloedafname Ned. Rode Kruis in de

Landbouwschool
27 sept. Volksfeest te Linde
28 sept. Volksfeest te Linde

2 oktober Lezing Bond van Plattelandsvrouwen

15 okt. Chr. Vrouwenbond lezing en film in
zaal Eskes

18 okt. Gert en Hermienshow verzorgd door
de ZD winkeliers

19 okt. Beatavond met Wally Tax and the
Outsiders en The Buffoons

13 nov. Lezing Bond van Plattelandsvrouwen

19 nov. Lezing Chr. Vrouwenbond in zaal
Eskes

De besturen van de divers^Arenigingen 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.

RINGWEDSTRIJDDAG
Nabij het „Bosmanshuis" in de buurtschap Hackfort
werd zaterdagmiddag de ringwedstrijdmiddag van de
Ring Berkelstreek georganiseerd door de afdeling Vor-
den van Jong Gelre gehouden.
Doordat het fraai zomerweer was, was de opkomst van
de leden niet zo groot als andere jaren. De uitslagen
van de verschillende wedstrijden waren als volgt:
Rundveebeoordeling: 1. H. Hoentje; 2. Menkhorst; 3. H.
J. Haitink; 4. G. Haitink allen uit Laren Gld.; 5. W.
Klein Wassink, Lochem; 6. H. Woestenenk, Laren Gld.;
7. J. Harmsen en 8. H. Vrielink beiden te Vorden.

Trekkerbehendigheid: 1. W. Vruggink, Vorden; 2. G. te
Avest, Almen; 3. J. Koning; 4. H. Eggink; 5. R. Men-
inink en 6. B. Rossel allen uit Vorden.
Bloemschikken: 1. Mevrouw J. Esselink-Mogezomp, Lo-
chem; 2. Mevrouw J. Harmsen-Marsman, Vorden; 3.
Mejuffrouw Huitink en 4. Mejuffrouw J. Harkink bei-
den uit Lochem.
Flesverven: 1. en 3. Mejuffrouw A. Rossel, Vorden; 2.
Mevrouw J. Esselink-Mogezomp, Lochem en 4. Mejuf-
frouw Neimeijer, Laren Gld.
Houtskooltekenen: 1. Mejuffrouw A. Rossel, Vorden; 2.
Mejuffrouw Huitink, Lochem en 3. Mejuffrouw Hol-
st ege, Laren Gld.
Corsages maken: 1. Mejuffrouw H. Nijkamp; 2. Me-
vrouw J. Esselink-Mogezomp beiden uit Lochem; 3.
Mevrouw H. PaJkkert-Mogezomp, Laren Gld.
Trekkersleeën: 1. J. Gotink, Vorden; 2. Mevrouw Pak-
kert-Mogezomp, Laren Gld. en 3. Mejuffrouw D. Eg-
gink, Vorden.
Verschillende leden zullen worden afgevaardigd naar
de provinciale wedstrijddag welke 31 augustus a.s. te
Zoelen zal worden gehouden. Ook de afdeling Vorden
touwtrekken zal naar Zoelen gaan.

40 JAAR ORANJEFEEST IN DE WILDENBORCH
Als a.s. zaterdag 31 augustus in de buurtschap de Wil-
denborch de vlaggen weer uit gaan ter gelegenheid van
het traditionele Oranjefeest, zal het de 40e maal zijn,
dat de buurtbewoners dit feest gezamenlijk vieren.
In 1928 kwamen een aantal aktieve buurtbewoners bij-
een op het aloude kasteel van mr A. Staring, een der
nazaten van wijlen de grote Nederlandse dichter A. C.
Staring. Het waren o.m. de huidige bewoner van het
landgoed mr A. Staring, de heren W. Eggink, A. J.
Oltvoort, meester Dirkze, Schuileklopper, G. Bruins,
Dinkelman, H. J. Kaemingh, Platerink, D. Leussink e.a.
Meester H. L. Dirkze, die nu in de Julianalaan woont
en toentertijd hoofd van de Julianaschool in de Wil-
denborch was, werd voorzitter. Mr Staring, die in al die
jaren de grote stuwende kracht was, is ook nu nog ere-
voorzitter van het feest.
Al vele jaren lang wordt het feest gehouden op het
mooi gelegen terrein vlak voor het kasteel. Het Wilden-
borchse feest is altijd een intiem buurtfeest gebleven,
speciaal bedoeld voor de omwonenden. In de eerste be-
ginjaren werd er in het koetshuis bij het kasteel een
gezellige avond gehouden met toneel, deklamatie etc.
Nu wordt dit gehouden in de Wildenborchse kapel.
Dit jaar start men vrijdagavond met een toneelstuk
wat zal worden opgevoerd door de Wildenborchse to-
neelvereniging TAO. Het is een leuk blijspel in drie
bedrijven met als titel „Bokken en geiten".
Zaterdag 31 augustus is de eigenlijke dag van het Oran-
jefeest, waarbij om l uur de optocht van versierde wa-
gens, fietsen etc. wordt gehouden vanaf de school naar
het feestterrein. De muziekvereniging Sursum Corda
zal haar medewerking verlenen. Tegen half 2 beginnen
de kinder. en volksspelen..
Men kan meedoen met het dogcarrijden, vogelschieten,
schijf schieten, geluksbaan, briefposten en behendigheids.
wedstrijd. Tegen half 6 zal de ere-voorzitter met een
toepasselijk woord de prijzen uitreiken, terwijl TAO

ook zaterdagavond een herhaling van het toneelspel zal
geven.
We twijfelen er niet aan, of de bewoners van de Wil-
denborch zullen hun jaarlijkse feest in grote saamho-
righeid vieren.

AVONDWANDELING IN HET MEDLER
Uitgaande van het Oranjefeestkomité Medler zal er op
zaterdag 31 augustus a.s. de gebruikelijke oriënterings-
avondwandeling worden gehouden^ Een en ander als
voorproefje voor het jaarlijkse Volks- en Oranjefeest
dat op vrijdag 6 en zaterdag 7 september wordt ge-
houden.
De tocht is uitgestippeld door ervaren wandelaars, die
de omgeving op hun duimpje kennen en daarom de
mooiste wegen en paden hebben uitgezocht door de
fraaie omgeving van het Medler.

De tocht is, behalve voor de ingezetenen, ook vooral aan
te bevelen voor eventuele vakantiegangers die hier nog
vertoeven. Dat de avondwandelingen in het Medler wel
in de smaak vallen, viel op de laatst gehouden wande-
ling, eind juli, te konstaterent er waren ruim 130 deel-
nemers.
Het zal zeker een geslaagde inzet vormen van de a.s.
festiviteiten aan de Medlertol. Men zal starten bij café
„'t Wapen van 't Medler".

DIPLOMAZWEMMEN
In het zwembad In de Dennen werden zaterdagmorgen
de zwemproeven C en D afgenomen.
Voor badmeester Verstoep weer een fraai verlopen exa-
men, want van de 44 C kandidaten slaagden er 41.
Achttien van de 21 kandidaten- slaagden voor het diplo-
ma D. Zaterdagmorgen 31 augustus is er voor de laats-
te keer in dit seizoen gelegenheid voor het afleggen
van het diploma A of B.

RAIFFEISENBANK ƒ 20.000.000,— SPAARGELD
Bij de Raiffeisenbank alhier heeft het totaalbedrag der
ingelegde spaargelden de ƒ 20.000.000,— overschreden.
De bank zal aan dit feit enige aandacht schenken door
het organiseren van een premiespaaraktie. De school-
gaande jeugd zal een geschenk worden aangeboden.
De groei van de spaargelden bij de Raiffeisenbank is
de laatste jaren zeer snel gegaan. In 1958 werd de 7
miljoen gepasseerd. In 1961 de 10 miljoen en in 1965
de 15 miljoen.

VANAF A.S. MAAND SEPTEMBER TOT
EN MET 7 SEPTEMBER WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
Voor GTW boodschappen

de heer wirren,
Telefoon 05758-334

Attentie!
WEEK. EN MAANDKAARTEN
AFHALEN VOOR A.S. ZATER-
DAG.

Sigarenmagazijn 't Centrum
G. W. EIJERKAMP
Zutphenseweg 2 - Vorden

wnffiuw
ZONDAGVOETBAL
VORDEN I VERLIEST OEFENWEDSTRIJD
Vorden I speelde zondagmorgen, als voorbereiding op
de a.s. kompetitie, een oefenwedstrijd tegen een ver^
sterkt Zutphania II. Deze ontmoeting die in Zutphen
werd gespeeld, werd met 2—l door de thuisclub ge-
wonnen.
Vergeleken bij vorige week tegen Sp. Neede II speel-
den de geelzwarten ditmaal beter, hoewel alles bij el-
kaar het spel van Vorden toch wel tegenviel. Qua sa-
menspel ging het nog wel, maar ondanks enkele goede
scoringskansen, liet de afwerking zeer te wensen over.

De thuisclub beschikte o.a. over een uitermate gevaar-
lijke rechtsbuiten die nogal eens verwarring stichtte in
de Vordenee defensie. Het was deze speler die goed
profiteerde van slecht wegwerken op het middenveld
om vervolgens doelman Berkelder van dichtbij het na-
kijken te geven l—0. Bij Vorden kreeg Koster op rechts
even later een goede kans, doch hij schoot keihard over.

In de tweede helft waren de bezoekers iets meer in de
aanval. Uit een pass van Koster schoot Jurriens in
goede positie naast. De thuisclub kwam op gelukkige
wijze aan een 2—O voorsprong, toen bij een aanval over
rechts Klein Sessink en Berkelder mistastten waarvan
de linksbuiten profiteerde 2—0. Vlak voor tijd bracht
Nijenhuis de eindstand, na een pass van Te Veldhuis,
op 2—1.

De seriewedstrijden in Warnsveld zijn voor Vorden, II
en III bijzonder suksesvol verlopen, want beide ploegen
slaagden er in om de eerste prijs te behalen in hun af-
deling.
Vorden II speelde in de finale tegen Amgerlo Vooruit I.
Het werd een verdiende overwinning van 2—0. Voor
de rust een gelijkopgaande strijd. Na plm. tien minuten
werd het l—O toen Hengeveld, de beste speler bij Vor-
den, een pass van Dostal beheerst afrondde. Aan de an-
dere kant gaf Zeeburg de gevaarlijke Angerlo-midvoor
weinig kans. De rust kwam met een l—O stand. In de
tweede helft hetzelfde spelbeeld. Na een kwartier werd
het 2—O door een fraai doelpunt van Dostal. De geel-
zwarten, beperkten zich hierna hoofdzakelijk tot het be-
houden van de voorsprong, hetgeen uitstekend lukte.
Holsbeke, steunpilaar in de Vordense achterhoede, moest

L.S.,

De ingezetenen van voetbalminnend VOR-
DEN, delen wij mede, dat de

nieuwe kantine
per l september a.s. in gebruik zal worden
genomen.

De officiële opening zal, door tijdgebrek en
terreinoinstandigheden, plaats vinden in
augustus 1969. Wij hopen dan ons 40-jarig
jubileum te mogen vieren.

Mochten er onder u zijn, die zich gedwong-
en voelen ons niet het organiseren van de
feestelijkheden te helpen, zo houden wij ons
gaarne aanbevolen.

Het bestuur
v.v. VORDEN

vlak voor tijd bij een kopduel met waarschijnlijk een
lichte hersenschudding het veld verlaten.
Vorden III speelde eerst tegen ABS l—1. Dit werd een
gelijkopgaande strijd, waarbij geen der ploegen er in
slaagde te scoren. Vorden won na het nemen van straf-
schoppen.
In de finale kwam Vorden III uit tegen Pax UI. Ook
hier een spannende strijd waarbij niet werd gescoord.
In tweede instantie won Vorden na het nemen van
strafschoppen.

Eet nu goedkoop fruit!
Tei. 6811 Fruitteeltbedrijff Medler

SOCIÏ I — RATTI I 3—2

Ratti's eerste speelde in Vierakker-Wichmond tegen So-
cü I, waarbij de overwinning slechts met miniem ver-
schil (3—2) naar de thuisclub ging.
Sociï, dat dit seizoen promoveerde naar de Ie klas GVB,
was aanvankelijk in de aanval, maar na 6 minuten kon
Ratti bij een goed opgezette tegenaanval de leiding ne-
men. Een voorzet van rechtsbuiten Lichtenberg werd
door linksbinnen J. Vreeman keurig opgevangen die
hierna van 20 m afstand via de binnenkant van de paal
scoord O—1. Het spel wisselde nu gedurig, totdat Sociï
na een half uur de stand gelijk kon maken. Een hoog
genomen corner over rechts werd door de Ratti-doel-
man niet voldoende weggewerkt. De Socü-midvoor kopte
de bal door naar zijn linksbinnen die met een lage bal
in de hoek de balans in evenwicht bracht l—1. In het
resterende kwartier bleef de thuisclub de toon aangeven
maar de goed sluitende Ratti-defensie gaf geen kans
meer tot scoren.

In de tweede helft kwam Sociï al gauw aan een tweede
min of meer verrassend doelpunt. Een hoge voorzet van
de rechtsbuiten belandde hoog voor het doel, waarna de
bal net achter de totaal niet reagerende Ratti-goalie
belandde 2—1. Ratti probeerde nu haar aanvallen meer
te stimuleren door af en toe de buitenspelval open te
zetten. Maar eenmaal lukte dit niet en stelde men zich
te scherp op. A. Rietman maakte hier handig gebruik
van en wist na een snelle spurt de stand op 3—l te
brengen. Ratti gaf zich niet gewonnen en het was J.
Bijen die een goed genomen hoekschap van de linker-
vleugel verrassend achter de Sociï-keeper kopte 3—2.

Raiffeisenbank Vorden
2 TOT EN MET 13 SEPTEMBER

premie
spaaraktie!

VOETBALPROGRAMMA
Vorden I—Kotten I; Varsseveld II—Vorden II; De Ho-
ven IV—Vorden III; Vorden IV—Warnsveldse Boys UI;
Reuni IV—Ratti I.

VERGADERING RATTI AFD. ZATERDAGVOETBAL
Ter voorbereiding op de a.s. kompetitie hield de zater-
dagafd. van Ratti een speciale ledenvergadering. De
voorzitter, de heer Lucassen, deelde mede dat men er in
is geslaagd een kommissie te vormen voor de afd. za-
terdag t.w. de heren Klein Geltink (kandidaat bestuurs-
lid) en de leden Bannink, Tolkamp, Rondeel en Weevers,
met enkele personen zijn nog besprekingen gaande.
De heren Te Lindert en Klein Geltink werd dank gezegd
voor het werk dat zij hebben gedaan voor de bloei van
de zaterdagmiddagafdeling.
Hierna werd besloten om met twee elftallen aan de a.s.
kompetitie deel te nemen.

NED. HERVORMDE KERK

JEUGDDIENST
Zondag l sept. aanvang 9.50 uur

Voorganger:
ds. G. Juckema uit Enschede

Onderwerp:
„GELOVEN IS EENVOUDIG'



SUPIRMARKT
presenteert:

Klinkhamer

Groninger
koek

slechts

Kwaliteit is ons devies!

4 hamburgers halen 3 betalen
Onze specialiteit!

Boerenbraadworst 500 gram
Runderlappen 500 gram
Malse riblappen soogram 348
Runderstaart soogram 148

Gek. worst (aan stuk) 200 gram 69
Gebraden gehakt 150 gram 79

Snij worst 150 gram 79
Bacon 100 gram 89

Uit onze groente afdeling •
Heerlijke

zoete pruimen

Perssinaasappelen

Claps peren

Hagelwitte bloemkool

Lekkere handappelen

heel kg 59

15 voor 1 69

heel kg 55

per stuk 89

2 kg 98

De groente- en vleesaanbiedingen zijn geldig t.m. zaterdagavond. Let op onze extra aan-
bieding voor volgende week maandag, dinsdag en woensdag in onze winkel.

Grote tabletten chocolade 100 gram 49
Chips grote zak slechts 59
Krentebroden ovenvers 98
van Nelle theebuilen 2 pakjes 39
Sardientjes groot blik 69
Puddingsaus 2 flesjes 89

A.J.P. nasi kruiden

2 zakjes voor

98

Abrikozen literblik 119
Ananas literblik 129

Perziken literblik 139
Aardbeien literblik 149

VOLOP ALLE

SOORTEN HONING

o.a. heide, acacia, bloemen,
linde, klaver enz.

Speksnijbonen 2 halve blikken 98
(fiperciebonen literblik 69
Augurken grote pot 99
Doperwten fijn literblik 1O9

Uit onze diepvries:
Patates frites l kilo
Spinazie 450 gram
Kroketten 3 stuks
Vissticks 10 stuks
10 bitterballen voor

149
69
62
119
89

Penny wafels 10 stuks 89
Krenten 2 zakjes a 200 gram 89
Goudkoffie per pak 190

Elk tweede pak 125
Frambozen-bessenwijn literfles nu voor 219
Bavaria pils een heel krat 65O
Zoute pinda's 250 gram 89

CHOCOLADEHAGEL
per zak a 200 gram 85 et Elke 2e zak maar



Hiermede betuigen wij onze
oprechte dank aan allen
voor de vele bewijzen van
belangstelling en medeleven
tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve
man en onze vader, be-
huwd- en grootvader

JAN HENDRIKSEN
Fam. Hendriksen

Vorden, augustus 1968
Medler D 96

Te koop: Z.g.a.n. Sparta-
bromfiets scootermodel,
prijs ƒ 100,—. Hackforter-
weg 15, Wichmond

Te koop: G.o.h. kinderwa-
gen; wandelwagen; ledi-
kant je; kinderbox en kast.
Te bevragen Kerkstraat 3,
Vorden

Te koop wegens vertrek:
Goed onderhouden huis-
houdkachel en een brom-
fiets (Berini).
Bello, Berend van Hack-
fortweg 18, Vorden

Te koop: Suikerperen 10 et
per kg. E. Hendriksen E 64
Hengelo Gld.

Te koop: Een houten 2-pers.
ledikant met spiraal.
Molenweg 6, Vorden

Welk meisje wil me twee
dagen per week in de huis-
houding komen helpen ?
Mevr. Postnia, Ruurlosew.
D 8 b, telefoon 1831
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3S WIM SCHUTZ
l en

TOOS MEENINK

geven, namens wederzijdse ouders, kennis
van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaats vinden op donderdag <
5 september a.s. te 14.00 uur n.m. in het
gemeentehuis te Vorden.

KOELKASTEN
vanaf 195..
cash & carry prijs

l WASAUTOMATEN
vanaf 438.-

cash & carry prijs

TV's
vanaf 499.-

cash & carry prijs

RADIO'S
vanaf 29.-
cash & carry prijs

GASHAARDEN
vanaf 295.-

cash & carry prijs

GASCOMFOREN
vanaf 125.-
cash & carry prijs

huishoud ruilbeurs

Te koop: Biggen.
Fa Pardijs, „'t Lange End"

AUTOSPUITBUSSEN
ƒ 3,50 per stuk

Doe-het-zelf-centrum
Harmsen _ Vorden

HUISBRANDOLIE I
KEUNE LEVERT
GOEDKOPER

Laat nu vullen
Telefoon 1736 . Vorden

Retexturingsbedrflf
„ACCURAAT" N.V.
Oldeazaal
Gedurende de maand sept.
Mantels en jassen chem.
reinigen van ƒ 6,50 voor
ƒ 5,—.
Tevens uw adres voor onz.
stoppen, verven en over-
hemdenreparatie.
Profiteert van deze unieke
aanbieding
Laren: Klein Selle, Holter-
weg A 21;
Vorden: Fa Luth, kleding-
magazijn;
Barchem: Mej. Dijkman,
Lochemseweg 52 a

TIENERKASTEN
hoog 120 cm; breed
76 cm; diep 38 cm
nu ƒ 45,50

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Café Lettink

GESLOTEN
donderdag

5 september

Te koop: Plan. 200 betonte-
gels a 35 et per stuk.
Vordenseweg 28,
Wamsveld

Gevraagd: Meisje of werk-
ster voor enkele morgens
per week. J. Uenk, Burg.
Galléestraat 8

Welk jong meisje of jonge
vrouw wil nüj enkele och-
tenden per week helpen in
de huishouding ?
Staringstraat 25, Vorden

Te koop: Dragende varkens
keuze uit 15.
Vee. en varkenshandel
Joh. Boers & Zn, Vorden
Tel. 05752-1408 of 1872

Doetinchem, Montrealstraat 13
Vorden, Almenseweg 35
augustus 1968

Toekomstig adres: Montrealstraat 13,
Doetinchem.

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

Op 3 september a.s. hopen onze kinderen,
ouders en grootouders

D. A. LENSELINK
en
J. W. LENSELINK - NORDE

hun 25-jarig huwelijk te herdenken

Dat zij nog lang voor elkaar gespaard mogen
blijven, is de wens van

Jan en Gerrie . Jos
Harry en Anja
Tonny
Hans
en opoe

Vorden, augustus 1968
„Spekop" E 20

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in cafe-rest
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

Heden ging van ons heen, onze lieve vader, groot-
en overgrootvader

BAREND WIEKART

in de gezegende ouderdom van 91 jaar.

J. Wiekart
W. Wiekart - Seesink
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 25 augustus 1968
Dorpsstraat 30

De begrafenis heeft plaatsgehad woensdag 28
augustus op de Alg. Begraafplaats te Vorden.

Algemene kennisgeving

Heden nam de Here tot Zich, na een kortstondige
ziekte, onze inniggeliefde, zorgzame moeder, be-
huwd-en grootmoeder

TONIA JOHANNA HAMMERMAN
weduwe van Garrit Weulen Kranenbarg

in de gezegende ouderdom van 90 jaar.

De hoop op een zalig wederzien troost ons in dit
smartelijk verlies.

J. Weulen Kranenbarg

G. Weulen Kranenbarg
M. A. Weulen Kranenbarg - Pasman
Garrit
Willy
Martie

Vorden, 26 augustus 1968
Ruurloseweg 47

De teraardebestelling zal plaats hebben op don-
derdag 29 augustus om 13.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed, na een langdurig en geduldig ge-
dragen lijden, onze lieve man, vader, behuwd- en
grootvader

LAMBARTUS NIJENDIJK
echtgenoot van Gerritje Bouwmeester

in de ouderdom van 70 jaar.

Dat hij moge rusten in vrede.

Vorden: G. Nijendijk - Bouwmeester

Vorden: C. E. Kornegoor - Nijendijk
M. Kornegoor

Zuidwolde: J. H. Gosselink - Nijendijk
B. Gosselink

Vorden, 27 augustus 1968
„Muldershuis"

De begrafenis zal plaats hebben op vrijdag 30
augustus om 13.00 uur n.m. op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.
Rouwdienst in de Kapel in de Wildenborch om
11.30 uur v.m.

Heden overleed, na een. langdurig en geduldig ge-
dragen lijden, zacht en kalm, onze geliefde zwa-
ger en oom

LAMBARTUS NIJENDIJK
echtgenoot van G. Bouwmeester

in de ouderdom van 70 jaar.

Dat hij ruste in vrede.

Fam. H. Lindenschot

Fam. G. W. Weenk

Fam. H. Bouwmeester

Fam. J. W. Weenk

Vorden, 27 augustus 1968

10% KORTING — 10% KORTING — 10% KORTING
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Oranjeteest aan de Medlertol
Ere voorzitter de Edelachtbare Heer burgemeester A. E. van Arkel

Vrijdag 6 september a»s*
19.15 uur r>e toneelgroep uit Hengelo Gld. brengt het

kostelijke blijspel in 3 bedrijven:

'Herrie op de Hoeve'

Zaterdag 7 september a,s*
9.00 uur Vogel-, schijf- en belschieten, opgave bij

kommissieleden.
13.00 uur Opening door de voorzitter.

13.15 uur Aanvang volksspelen o.a. dogcarrijden
voor dames, doeltrappen voor heren, korf-
ballen- voor dames en heren enz .

14.00 uur Kinderspelen voor alle kinderen der lage-
re school, gratis deelname plus traktatie.
Gratis 5 maal in de zweefmolen voor alle
kinderen van l tot 4 uur.

17.30 uur Uitreiking der prijzen door de erevoorzitter

GROTE DANS. EN KONSUMPTIETENT EN
VERDERE VERMAKELIJKHEDEN.

Muziek 'The Rythme Stars'
DE MUZIEKVER. CONCORDIA VERLEENT HAAR MEDEWERKING
ZEGT HET VOORT DE KOMMISSIE

Zaterdag 31 aug. a.s. Oriënterings-avondwandeling

Wist u,
dat u voor een klein bedrag per
maand, zonder vooruitbetaling in het
bezit bent van een

KOEIKASTP
Een telefoontje en wij bezoeken u
vrijblijvend.

Vandaag bestelt, morgen thuis

Fa Smeiïink
GOOR . TELEFOON 3109

Waar rozen bloeien is de rups niet ver!
Seneca

Bouwfonds Informatie
SPAREN VOOR UW EIGEN HUIS via
de RIJKS-POSTSPAARBANK, safe en
5% rente.
BOUWFONDSHUIZEN met de unieke
schriftelijke kwaliteitsgarantie in prak-
tisch elke gemeente.

INFORMATIE, geheel vrijblijvend, bij

FINANCIERING. Veilige Bouwfonds-
hypotheken tot max. 90% van de totale
stichtingskosten van uw woning. Ook
bij overname woningwetwoningen.
BELEGGING van uw spaargelden in
voordelige Bouwfondscouponschuld-
brieven, rente 63/4%.

W. TER HAAR

Hertog Karel van Gelreweg 3, Vorden

Telefoon 05752-1541 (overdag)

Bouwfonds

•
Uit voorraad lever-
baar

2-DELIGE UITSCHUIF.
BARE LADDERS

2 x 8 sporten
2 x 9 sporten
2 x 10 sporten
2 x 11 sporten
2 x 12 sporten
2 x 13 sporten
2 x 15 sporten

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

O VERHEMDEN -
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
Voor elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaaji 5, tel. 1567

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

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

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—.
63/4% RENTE

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

AUTOVERHUTJB
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

Verse haantjes
munten uit door kwali-
teit. Lekker en goed-
koop. Vrijdag aan de
markt en aan hola ver-
krijgbaar.

Poeliersbedrijf

ROSSEL
Hengeloseweg l
Telefoon 1283

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Het totaal der ingelegde spaargelden bij onze bank

heeft de t 20.000.000,- overschreden!

Deze belangrijke gebeurtenis willen wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Daarom organiseert de bank een premie-spaaraktie voor iedereen.

IN DE PERIODE VAN 2 TOT EN MET 13 SEPTEMBER 1968 ONTVANGT:

ledere nieuwe spaarder OGH QrdtJS Inleg V3H f 5,

(mits tenminste f 10,— wordt ingelegd)

ledere inlegger een premie van één procent
over de door hem of haar tijdens de spaaraktie gedane inlage.

Minimumpremie ƒ 1,— Maximumpremie f 50,—

leder die een iniage doet een aardige verrassing

(Per spaarder wordt niet meer dan éénmaal de maximumpremie of verrassing toegekend)

SPAARDERS GRIJPT UW KANS



BETONTEGELS
30 x 30 cm

afgeh. 50 et per stuk
Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Voor goede
rijwielreparatie naar:

BIJWEELBEDBIJF
TBAGTEB

LAGE VOERPRIJZEN
Weldehooi, graszaadhooi,
alle soorten stro. Nu nog
natte bierbostel voor zomer-
prijzen !
Fa Gebr. Soepenberg
Dronten tel. 03210 - 2224
Vert. Zoerink Vorden
tel. 05752-6813

Verhuur
van ge legenheids kleding
voor heren, bont voor da-
mes.

GEBB. WIL.LEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

WEULEN
KRANENBARG

Ruurloseweg 45
Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. LQftogt,
L. van Hackfortweg 81
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Teunissen, de Haar
A. Bruggeman, Veldwyk

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306
HET ADRES:

GBOOT JEBBINK
Staringstraat 9

Te koop gevraagd:

NUCHTEBE
STIEBKALVEBEN
voor het mesthok.

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

PLASTIC EMMEBS
zolang de voorraad

Slechts ƒ 1,95 p. stuk
Doe-het-zelf centrum
Harmsen

SUPEB BENZINE
48.8 CENT PEB LTTEB

KEUNE
Industrieterrein

Gevraagd: Hulp in de huis-
houding voor 2 morgens in
de week. Mevr. Lammers,
Raadhuisstraat 16 a, tele-
foon 1971

Gevraagd: Lockster die ook
kan zomen of dit wil leren.
Konfektiebedrijf D. J. Lam-
mers, Raadhuisstraat 16 a,
telefoon 1971

Welke
jongeman
heeft interesse om
opgeleid te worden
tot leerling-handzet-
ter?

Kom eens vrijblijvend
praten bij

Drukkerij

Weevers
u.h. Wolters

PBESENTEEBT OP ZATERDAG
81 AUGUSTUS A. S.

The Honest
Men
uit Enschede

bekend van radio en televisie.

AANVANG 7.30 UUR IN

zaal Schoenaker
KRANENBURG - VORDEN

2 TOT EN MET 13 SEPTEMBEB

guldens regen
bij de

Raiffeisenbank Vorden

adidas
met de banden Ü

voetbals'choen
der kampioenen

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

A.s. zondag l september

Vorden l -
Kotten l

Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden

doe mee aan onze doelpunten-toto !

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
VAN 2 TOT EN MET 7 SEPT.

Sigarenmagazijn - IJssalon

Dorpsstraat - Vorden

Ver. v. Urijz. Hervormden
AFDELING VORDEN

begint l september a.s. in het Nuts-
gebouw. Aanvang 1.0 uur.

NIEUWELINGEN HARTELIJK WELKOM

Het beötuur

ERFHUIS
Nöts. Rombach zal woensd. 4 sept. nam. 2 uur
t. verz. v. G. Lenselink, „Oldenhof", E 27 Linde,
Vorden aldaar

publiek a contant verkopen
' l'/2 J- pinken, t.b.- en abortusvrij, melkrik en
-kar, kruiwagen, regenbak m. kraan, koelbak, leg-,
voer- en drinkbakken, el. gierpomp m. motor,
gierbak, cultivator, kunstmeststrooier, opzet v.
pershoop, 5 ijzeren zaadeggen, 2 zw. ijzeren eg-
gen, ploeg, compl. kartuig m. achterbroek, 2 st.
paardetuig, bietensnijder, 2 meelbakken, l paards
maaimach., en huisraad.

Te zien: na 12 u. vóór de verk., kosten kopers,
vee 10 %, rest

WEGENS STERFGEVAL IS ONZE ZAAK
DONDERDAG 29 AUGUSTUS DE HELE DAG

gesloten
G. Weulen Kranenbarg

Ruurloseweg - Vorden

Weco
Enkweg 3 - Vorden

10% KORTING — 10% KORTING — 10% KORTING
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DE STUDIE VOOB HET

middenstands-
diploma

IS EN BLIJFT BELANGBIJK

De eerste les van de officieel erkende
LM.O. cursus wordt gegeven op
MAANDAG 9 SEPTEMBEB
aanvang half acht.

Opgaven (liefst spoedig) en inlichtingen bij

J. W. POLMAN Dorpsstraat 22, telefoon 1314
A. J. ZEEVALKINK, Schoolstraat 17, tel. 1317

Welk vrolijk
jong meisje
wil als HULP IN DE HUISHOUDING voor 5 da-
gen per week in vaste dienst treden bij

mevr. Hooykaas
Ons tweepersoons gezin zal namelijk uitgebreid
worden met de eerste baby.

Mijn huidige, overigens uitstekend dienstmeisje,
is slechts drie dagen beschikbaar, waardoor ik
helaas genoodzaakt ben haar te vervangen door
een dienstmeisje voor 5 dagen per week.

Gaarne aanmelden:

Persoonlijk

per brief

zaterdagmiddag a.s. 31 augustus
van 2 — 5 uur,
woensdagmiddag a.s. 4 sept.
van 2 — 5 uur,

aan mevrouw G. M. Hooykaas
.Poortershof' (v/h ,de Boskamp')
Vorden, C 55

per telefoon: 05752 - 1815

Raiffeisenbank Vorden
2 TOT EN MET 13 SEPTEMBER

extra toeslag op
uw spaarstorting

Openbare
zanguitvoering

Mocht het mooie zomerweer aanhou-
den, dan wordt a.s. zaterdag 31 aug.
in de MUZIEKTENT (bij slecht weer
echter in het Nutsgebouw) een

zang uitvoering
aangeboden door:
het Vorden s Dameskoor
het Vordens Kinderkoor
de Chr. Gem. zangver. Excelsior
het Vordens Mannenkoor

AANVANG HALF ACHT

De leden van genoemde verenigingen verwachten
velen van u en dus een talrijk belangstellend
publiek.

l blik Spar sperziebonen nu 79 et — 10%

l pak spar-koffie
van 190 voor 169 et - 10 procent

l zak anijshagel ï
l zak vruchtenhagel |

l blik varkensvlees nu 65 et

200 gram gekookte Gelderse worst 98 et

150 gram bonbons 89 cent
1 bus Vlido van 350 et voor 298 et

29 - 30 AUGUSTUS:

2 kilo James Grive 98 et

30 - 31 AUGUSTUS:

500 gram schouderkarbonade 298 et

10%

10%

<*.
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
Supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

SIMCA
SIMCA 1000 SIMCA 1100

SIMCA1200 SIMCA 1301/1501

SIMCA!

Automobielbedriff

A. G. Tragter
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 05752-1256

40 jaar Oranjefeest in de Wildenborch
BEZOEKT ALLEN DIT GEZELLIGE BUURTFEEST

OP HET FRAAIE TERREIN VOOR HET KASTEEL

„DE WILDENBORCH" OP

zaterdag 31 augustus
Vertrek kinderspelen om l uur met medewerking van
de muziekvereniging Sursum Corda.

Aanvang Volksspelen half 2.

VRIJDAGAVOND 30 EN ZATERDAGAVOND 31 AUGUSTUS

OPVOERING VAN HET PRACHTIGE BLIJSPEL

'Bokken en Geiten'
in 3 bedrijven door T.A.O. in de Kapel. Aanvang half 8
entree ƒ 1,50

WOENSDAG 9 OKTOBER NAAR

Vertrek
16.30 uur!

Ajax - FC Niirnnerg per GTW
Opgave liefst zo spoedig mogelijk bij

Sig mag. Eijerkamp tel. 1386 of bij de
heer Harren tel. 05758-334, Voorst
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Tweede blad Contact
29 augustus 1968

KREBBERS & JAARSMA
KUNDIG & BETROUWBAAR (

10 vestigingen te Deventer, Apeldoorn,
Zutphen, Epe, Beekbergen
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KOELKASTEN
vanaf 269.—

WASAl̂ p-OMATEN
vanaf 699.*"
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TELEVISIES
vanaf 649."

RADIOTOESTELLEN
vanaf 160.""

GRAMMOFOONS
vanaf 92."

DEVENTER Gibsonstraat 17 Tel:(05700) 1 33 36
Beeld en Toon
K.Bisschopstr. 27 Te l. (05700) 1 70 03

ZUTPHEN Stationsplein 33 Tel:(05750) 5050

Bekijkt u eens rustig onze reklame,
waarbij u tevens ZD zegels ontvangt:

Reklamedagen!
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

GRAM
500 GRAM

150Lever
oensKt
Speklappen 500 GRAM 120
Prima koffie . GRAM 135
Margarine s PAK 84

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

Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Donderdag
vrijdag en zaterdag
Zolang de voorraad strekt!

Rib- of
schouderkarb
Doorregen rundvlees

Verse worst

500 GRAM 300
500 GRAM 275

500 GRAM

500 GRAM 198

200 GRAM V/O

Gehakt

Hamkaas

MIX 200 GRAM 100

200GRAM boterhamworst 6O

Vrijdag en zaterdag
RUNDERLAPPEN 500 GRAM 2.25

VERSE WORST 500 GRAM 2.25

Voor de boterham
PEKELVLEES 150 GRAM

HAM 150 GRAM

KOOKWORST 150 GRAM

BOERENMETWORST 150 GRAM

En natuurlijk hoefijzerzegels!

87
98
60
75

KUND- EN VARKENSSLAGERIJ

HOEFIJZER B. G. VLOGMAN
Nieuwstad — Telefoon 05752-1321

|Uitgerekend!f
l

28 augustus - 4 september 1968

Speksnijbonen
^ lite

o Macaronie
zak a 500 gram

o Boterhamworst
tl 200 gram

% Vermouth
Ricordo, import per fles

GRATIS 50 VIVO-ZEGELS

Jt Vruchtenlimonade
Joy, 2 flessen van voor

521

08

>GRATIS VIVO-ZEGELS: DIE LOPEN LEKKER OPO
VIVO-KBUIDENIEKS:

MEMELINK, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, HET HOGE
OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG

Bakkersvakantie
A.S. MAANDAG 2 SEPTEMBER TOT EN MET
MAANDAG 9 SEPTEMBER IS WEGENS VAKANTIE
GESLOTEN

Bakkerij Hoornenborg
In de buurt van bakkerij Hoornenborg neemt bakkerij
Van Asselt de bekende staanplaatsen in.

De werkende bakkers bezorgen hun afnemers gewoon
door. Dus in uw buurt komt een bakker, mogelijk kunt
u uw brood bezorgd krijgen.

VORDENSE BAKKERSVERENIGING

Adverteer in 'Contact'



Groot nieuws
voorVorden!

ZEGELIKTIE DORPSSTRAAT
JUÎ î ifA^A îQKiî ^/•N^*N r̂̂ lVr̂ *V*V»Vfvrv'rs îvi'vrtvtN'fvtv«vrviviviN
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Vanaf vrijdag a*s+ zegels in de
Dorpsstraat en * * * de hoogste
zegel waarde!

Op l zegelkaart «. * *
geen 500 maar 250 zegels!

Waardel rijksdaalder!
^

Doe al uw inkopen

in de Dorpsstraat,

want in deze straat zijn

alle branches vertegenwoordigd!

OPENINGSATTRAXTIES

Tijdens uw inkopen in de Dorpsstraat zo-

lang de voorraad strekt, voor uw kinderen

gratis een ZD ballon!

ZEGEfLAKTIE:

In dit blad vindt u een gemerkte ZD zegel-

kaart die u bij eerste aankoop recht geett

Op 50 gratis Zegels! svp zegelkaart meebrengen

Als grootste verrassing brengen de winkelilers voor u:

de komplete televisieshow van

Gert en Hermien Timmerman
en vele andere artiesten!

Welke avond wordt gegeven op vrijdag 18 oktober 1968, in de

feesttent, opgesteld aan de Dorpsstraat.

Entreeprijs: 2 volle zegelkaarten!
Nadere mededelingen omtrent deze avond in onze volgende advertentie in 'Contact'



A.s. vrijdag en zaterdag

dubbeli

Extra aanbieding:
PAK CELLAM LUIERS
van ƒ 1,95 voor ƒ 1,50 -f- 25 zegels

3 WELLA HAABVERSTEVIGERS
van ƒ 1,80 voor ƒ 1,60 -f 25 zegels

GESCHENKDOOS BOUQUET- OF
EAU DE COLOGNEZEEP A 3 ST.
van ƒ 2,50 voor ƒ 2, 1- 50 zegels

DROGISTERU De Olde Meulle
J. M. VAN DER WAL & ZN

Gediplomeerd drogist

Fa Gerard Groot-Obbink
&Zn

VOOR AL UW

rijwielen
accessoires
benzine en
olieën

Voor al uw

MANUFAKTUREN
KORSETTERIE EN STOFFEN

naar

Als extra attraktie bij de start van de

zegelaktie

dubbel zegels
op al onze WALA ARTIKELEN

Let op de kleintjes!
2J/2 Itrs. Keiler bier v. ƒ 0,97
3 kleine flesjes Keiler bier v. ƒ 0,89
2 grote flessen Sinas v. ƒ 1,10
2 grote flessen Knots Up v. ƒ 1,10
Cordona sherry ƒ 3,95

Extra
aanbieding:

ITALIAANSE VERMOUTH STOCK
van ƒ 6,50 NU VOOR ƒ 5,50

hierbij 50 extra zegels

Slijterij
„'t Wapen van Vorden
TELEFOON 1391

BLOEMEN . GROENTE - FRUIT

t. G,. dÜLumoto,
-k
Ter kennismaking met de

op onze

snijbloemen
en potplanten

DUBBEL ZEGELS!

Rund-, kalfa- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 05752-1470

EXTRA REKLAME BIJ DE START
VAN DE

@ aktie

500 gram KARBONADE ƒ 2,99
500 gram DOORR. VLEES ƒ 2,48

500 gram gehakt
198 + 20 zegels

100 gram HAMKAAS ƒ 0,49
100 gram BOTERHAMW. ƒ 0,29

En daarbij miti^fejk onze ZD zegels

ttw0u&ie*t
nu veel meer waard !

Tijdelijk dubbel aantal

zegels

WULLINK's
SCHOENHANDEL

Onbetwist de schoenenspecialist
Dorpsstraa^^ _ Vorden

Garage . Shell tankstation - Autoshop

Kuypers
Telefoon 1393

Wij vragen speciaal uw aandacht voor onze grote
sortering accessoires en onderdelen.

VRIJDAG EN ZATERDAG A.S.

@ dubbele
zegels

Op benzine en dieselolie worden geen
zegels verstrekt.

HONDA . KREIDLER . MOBYLETTE
SPARTA . TOMOS

Steps, driewielers, kinderfietsen
EMPO . GAZELLE
tour,- sport-, vouw- en gezinsfietsen
SPARTA gezinsfietsen

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

'Schuppers'
A «1 VRTTnAfï KM TïATWRnAft RT.T

AANKOOP VAN 10 ZWANEHAL-
ZEN OF BIJ EIGENGEBAKKEN
KOEK

dubbele (ZD) zegels

Speciaal adres voor:

LUXE DOZEN BONBONS
grote sortering

*
DORPSSTRAAT 11 . VORDEN

Parfumeift
i Ê y* f̂c m/^i ^*t ^^ 4^t/wMe*t««.rv

*

dubbele

@ zegels
vrijdag
en zaterdag

Hotel •

(Rokke*
DORPSSTRAAT

C\ ONBETWIST UWr dranken
specialist
ZAAL VOOR BRUILOFTEN
EN PARTIJEN

Pardijs
heeft het voor u!

zegels

Deze week extra zegels bij :
2 PAKKEN KOFFEE
van ƒ 3,80 voor ƒ 3,50 + 30 ZD zegels

l FLES ZOETE RODE WIJN
ƒ 2,20 + 50 ZD zegels

1 POT AARDBEIENJAM
ƒ 1,28 -f 10 ZD zegels

1 PAK HAGELSLAG 500 gram
ƒ 1,18 + 10 ZD zegels

/"i c* ' fi i • • A •• iSrCafe-Sliiterij Inulf
l^D^nr^l^nj^P'du

Eskes
Spaanse wijn
en kersenwijn

__ 4

met

@ DUBBEL
ZEGELS

Wilt u ook naar de

Gert en Hermien-show?
Bij ons maakt u in één keer uw zegelkaart vol ! !

PROFITEER VAN ONZE

P! openingsaanbieding !

Wij geven vrijdag en zaterdag a.s.

op gordjjnstoffen en vitrages dubbel zegels
op slaapzakken 200 zegels extra
op 1 per s oon s matras 250 zegels extra
op 2 persoons matras 350 zegels extra

I
^^_
^& WONINGINRICHTING

m het binnenhuis!
•̂ ^ •̂H FA. A. P O L M A N
••Î ^H DORPSSTRAAT22VORDENI

1 TEL. (05752) 13 14

Het Schoenenhuis
FA JANSEN - Dorpsstraat 34 . Vorden

Ook wij laten u profiteren van

(ZD)
A.s. vrijdag en zaterdag op al onze
artikelen

dubbel zegels^/
Als speciale aanbieding:

1 PAAR NYLONS VOOR ƒ 1,49
EN HIERBIJ 50 EXTRA ZEGELS

VANAF VRIJDAG A.S. OOK IN ONZE
PEDICURE-AFDELJNG ZD ZEGELS

Wij verstrekken

zegels op:

•fo SNOEP
^ PIJPEN - AANSTEKERS E.D.
^ SOUVENIRS
•fr LEKTUUR
•fr ANSICHTEN

OP 30 EN 31 AUGUSTUS GEVEN WIJ
DUBBEL ZEGELS

i •... sigaren-
— • — t^^ m m

^^I^JL ^magazijn

y3™ D.BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Telefoon 1 553



Raiffeisenbank Vorden
2 TOT EN MET 13 SEPTEMBER

sparen met
meer profijt!

Inschrijving danslessen
VOOR BEGINNERS,
GEVORDERDEN EN GEHUWDEN

Inschrijfgeld ƒ 2,50
Aanvang zaterdag 7 september

ZAAL LETTINK

Dansschool
M.J.Kroneman

WEGENS VAKANTIE

VAN 2 TOT EN MET 9 SEPT.

Levensmiddelenbedrijf

ten Brinke
Zutphenseweg C 63 a

Eet nu goedkoop fruit!
verkoop van

hand en moesappels
vanaf zaterdag 24 augustus
Iedere zaterdag van 8—12 uur
aan de schuur bij kasteel
„'t Medler".

Iedere vrijdagavond vanaf
6.30 uur ten huize van
J. W. Lucassen

Fruitteeltbedrijf Medler
J. W. LUCASSEN - D 153 - Telefoon 6811

Stork ventilatoren
uoor alle doeleinden!

G.TENHAVE-MOLENBOUW
VORDEN
Telefoon 05752-1323 - 18 13 - 1843

MACHINEFABRIEK EN KONSTRUKTIEWERKPLAATS

Oranjefeest Medler
ZATERDAG 31 AUGUSTUS

oriënterings-avondwandeling
door de mooiste omgeving van Vor-
den. Met verrassingen.

Aanmelden om 19.30 uur bij café Eykelkamp
Zaklantaarn meenemen s.v.p.

Grote districts
schapenfokdag

MAANDAG 2 SEPTEMBER A.S. TE
LAREN GLD.

van de schapenfokverenigingen .Vorden enj
Omstreken' en .Berkeldal' te Laren.

Ingeschreven plm. 400 dieren.
Aanvang der keuring 9 uur.

SCHAPENMARKT EN KERMIS
TEVENS RUNDVEEFOKDAG

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR:

Emaille schalen
met dekoratie

ƒ 1,10
ƒ 1,40
ƒ 1,80

ƒ 2,25

ƒ 2,70

HOEFIJZER
met dubbel
hoefijzer-
zegels

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 13 64

Sterke schoolschoenen
IN ZWART EN BRUIN MET HALF
JAAR GARANTIE.

KIJK EERST BIJ

WULLINK'S
schoerinandel
Onbetwist de schoenenspecialist

LEUKE, MOOIE EN HIPPE MODELLEN

GEMAKKELIJKE VRIJETIJDSKLEDING

heuppantalons, spijkerbroeken
sweaters in badstof en velours
pullovers, colpulli's
jacks in nylon en terlenka
truien, vesten, vestons

Wapen, en sporthandel

Marten
Doeltreffend!

Zutphenseweg . Vorden

Fietsen en bromfietsen
Alle merken. Snelle reparatie en de
beste service,

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

Nederlandse Bond
van Plattelandsvrouwen
AFDELING VORDEN

Uitnodiging aan alle leden tot

gezellige koffietafel
op woensdag 4 september, aanvang
half acht precies in de zaal van café-
rest. „'t Wapen van Vorden"

KOMT ALLEN!

Nieuwe leden en, belangstellenden ook van harte
welkom

Vakantie regeling
gezamenlijke
café-rest. houders
ESKES 9 - 1 5 SEPTEMBER
KLEIN HEKKELDEK 9 - 15 SEPTEMBER
BLOEMENDAAL 16-21 SEPTEMBER
EYKELKAMP 30 SEPTEMBER _ 6 OKTOBER
ZUTJRVELD 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER
,DE ROTONDE' 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER
F. P. SMIT 0 - 1 3 OKTOBER

Adverteren doet verkopen!

Voor glas-,
schilder- en

behangwerk

Schildersbedrijf
v.h. Jan vl Wal

HET HOGE la - VORDEN

TELEFOON 1208

10% KORTING — 10% KORTING — 10% KORTING

l ls ^
£ Profiteer van g
o o
0 onze jubileumkorting!

S o
l

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

S o
10% KORTING — 10% KORTING — 10% KORTING

Raiffeisenbank Vorden
2 TOT EN MET 13 SEPTEMBER

sparen
met premie!

Wapen, en sporthandel

Martens
,„«ƒ., doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

VVV VORDEN
Achtkastelendorp

Zomerprogramma 1968
Elke maandagavond

Avondwandeling onder leiding langs de mooiste
plekjes van Vorden, vanaf Kerkplein. Te be-
ginnen 24 juni, laatste wandeling 26 augustus.
In juni en juli vertrek 7.30 uur, in augustus 7
uur, de kosten bedragen 50 cent per persoon.

Elke woensdagmiddag
Achtkastelentocht per rijwiel, onder deskundige
leiding. Vertrek 1.30 uur vanaf Kerkplein. De
kosten bedragen f 1,— per persoon, beneden
16 jaar f 0,50. Te beginnen 19 juni, laatste
tocht 28 augustus. Bij de plaatselijke rijwiel-
handelaren Barink tel. 1274, Groot Enzerink
tel. 1254, Kuypers tel. 1393 en Tragter tel. 1256
zijn rijwielen te huur.

SPECIALE ATTRAKTIE:
Doe het eens anders en rustig aan! Maak met een
open jachtwagen, bespannen met 2 paarden, een
prachtige tocht door de mooie omgeving van Vorden.
U kunt zich hiervoor vervoegen bij hotel Bakker.

Zomertentoonstelling van 1 juli tot 1 oktober in het
schildershuis Blaauboer Vorden, met werken van Re-
nate Carelse (tekeningen, gouaches en grafiek), Jan
Rozeboom (gouaches en tekeningen), Theo Schreurs
(boetseerwerk). Schilderende jeugd op zolder.
Geopend: alle werkdagen van 10-17 uur en zondags
van 14-17 uur.

Het zwembad „In de Dennen" is in de maanden juli
tot en met augustus geopend van 's morgens 7.00 tot
's avonds 20.00 uur, zondags van 14.00 tot 18.00 uur.

Alle inlichtingen bij het sekretariaat VW, sigarenma-
gazijn 't Centrum (Eijerkamp), Zutphenseweg 2. Vor-
den, telefoon 1386

WIJ VRAGEN VOOR INDIENSTTREDING
PER l OKTOBER A.S.

een jonge
vrouwelijke medewerkster

voor lichte administratieve werk-
zaamheden op onze afdeling
boekhouding.

Enige type-ervaring gewenst, doch
niet vereist.

Sollicitaties schriftelijk aan de
direktie van onze N.V.

MOTRAC N.U.
POLLAAN 49 . ZUTPHEN

De dood van Kubizek
„STA OP, MIJN LIEFSTE EN KOM!'

Henri van Dorsten Feuilleton - No. 27

In het nu volgende hoofdstuk blijkt: Ie) dat Kubizek Martln's verblijfplaats heeft
ontdekt 2) dat Ingrid poogt Martin voor zich terug te winnen 3) dat Martin de
grenzen van 'innerlijk verzet' tegen het Hitlerregime zal overschrijden 4e) waar
het kind zich bevindt en wie het is, die het verbergt, terwijl Kubizek's auto in
de buurt is.

Al wat zich tegen mij verzet, dat verzet zich tegen mijn Führer, die
de stormen over de wereld doet uitgaan. En allen die zich tegen
onzen verheven Führer verzetten, zullen worden uitgeroeid en in
rook en damp worden opgelost. Maar wie zich wendt tot de oudste
zoon van mijn moeder, om troost of liefde, zal - mits het een zij is -
bescherming en geluk vinden in mijn sterke armen."
Plotseling schreeuwde hij zonder overgang: „Ist sie eine Magd ?"
De ander antwoordde: „Ja. Sie soll bestimmt eine sein. Sie ist neun-
zehn, meine ich." Haastig terugkerend tot het onderwerp van zo-
even vroeg de kleine man weer: „Waar was dat dan, dat men naar
u met een balkon heeft gesmeten ?"
Maar Kubizek bulderde: „Wat kan het schelen, waar het was, of
wie het waren, het waren er velen ! Hoofdzaak is dat ik hier levend
zit, zoals ik ben, onversaagd en onoverwinnelijk als Siegfried uit de
strijd met de draak. Onoverwinnelijk ! Zoals ik al zei: een storm
die de bomen schudt. En tegelijk een boom, zo vastgeworteld, dat

hem geen storm kan deren. Haha ! Sterker zelfs dan ene Samson,
die weliswaar de zuilen des tempels van de Kretenzcr god Dagon
brak, maar die zelf stierf met de Filistijnen, als tenminste de oudste
zoon van mijn moeder goed is ingelicht. Ik echter, breek een tempel
af, zonder zelf te worden gebroken, versta je dat ? Ik heb veel
mannen met plezier gedood, maar het is, zoals ik al zei, zo gesteld,
dat ik bereid ben mij over zekere personen van het zogenaamde
zwakke geslacht te ontfermen, - en daarvoor zijn wij dan nu op
deze weg gegaan, is het deze straat soms ?"
De kleine man gilde om zich in de storm en het windgeruis rondom
de rijdende auto verstaanbaar te kunnen maken: „Jawohl ! Hier
mussen Sie links einbiegcn, Hcrr Kubizek. Richtig. Jetzt rechts he-
rumfahren, und dann wieder . . ."
Ze reden door een aantal kleine straten. Telkens liet Kubizek de
zware wagen vaart minderen. Dan verhief hij zijn krachtige, een-
tonige bulderstem en richtte zich tot zijn metgezel met gezegden
als: „Ja, dicse erfreuhliche Blondine, diese kesse Lia van Bcinum,
die meine Herzdame, - haha ! die heeft mij bij de neus genomen.
En ik heb mij bij de neus laten nemen ! En nu is het zo gesteld dat
zij eigenlijk zou moeten estrven, maar aangezien ik ben, zoals ik
ben, namelijk goedertieren tegenover gewiekste meiden, wil ik de
hand over mijn hart strijken, mits ik wederkerig . . . Zeg, hoe
staat het eigenlijk ? Komen wij nooit in die straat waar deze negen-
tienjarige zou wonen ? Word ik, zonder te weten waar ik ben,
van de ene straat in de andere gevoerd ? Spreek, snertvent !"
„Hier is het, Herr Hauptsturmführer ! Die Nummer eins."
In de smalle straat kon de deur van de grote auto maar net open.
De kleine man overhandigde een huissleutel. Hij nam in ruil daar-
voor een pakje bankbiljetten in ontvangst.

Nu greep Kubizek de kleine dikachtige man met kracht bij de
schouders en zei nadrukkelijk: „Passen Sie auf, Mensch ! Wenn Sie
mich bcschissen haben, komme ich Sie bestimmt wieder auf die
Spur, ch Morbleue !" En alsof de man zo licht was als een kind,
hief Kubizek hem op uit de auto en zette hem neer op zijn voeten.

André Morbleue, de kleine slotenspecialist, haastte zich door de
steeg, stommelend in het donker langs de stoep. De wind greep
hem aan, hij wankelde, drukte zich de hoed vaster op het hoofd en
sloeg een dwarsstraat in. In een wijde cirkel gaande en gedurig
worstelend met de wind, bereikte hij tenslotte de achterkant van
de straat, waar de Horch stond geparkeerd. Lange tijd stond hij in
de luwte van een portiekje, turend in het onstuimige donker, mom-
pelend: „Een feit is wel dat hij de weg niet wist. Vier keer toch reed
hij deze straat voorbij. Nee, die ruige wolf kent deze wijk niet."
Hij stak snel de straat over en verdween in een huis. Hij besteeg
in het donker een trap. Op een overloop gekomen tastte hij om
zich heen, vond een andere trap, besteeg die en trok aan een touw
boven zijn hoofd. Hij trok twee keer én vier keer achtereen. Ten-
slotte werd er op dit teken een luik geopend. Hij nam het touw
mee naar boven en sloot het luik zorgvuldig toe. Toen richtte hij
zich op en vroeg, hijgend: „Niets bijzonders gebeurd, vandaag ?"
Een vrouwenstem fluisterde: „Kubizek heeft vanmorgen op num-
mer één gebeld. Zij was er niet. Haar moeder ook niet. Hij ging
weg. Hij was in een kleine auto".

(wordt vervolgd)


