
Donderdag 5 januari 1967
28e jaargang- no. 41

Uitgave drukkerij Weever*
v/h Wolters Vorden
Tel. 05752-1404 - Giro 1205867

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

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Frankering bij abonnement, postkantoor Vorden

Televisie
Hord Mende - Telefunken

NU SUPERONTVANGER l /SS,"

FA BREDEVELD
Zutphen — Weg naar Laren —Tel. 3813

Kerkdiensten

ZONDAG 8 JANUARI

Herv. Kerk
9 uur me j. Th. Barnard
10.20 uur mej. Th. Barnard, Jeugddienst

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

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond
zuster M. A. Stoop (telefoon 1762)

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

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
7 uur en de komende week van 's avonds 7 uur
tot 's ochtends 7 u. J. Wechgelaer, tel. 05752-1566

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

BRAND MELDEN : no. 1541.
Bij geen gehoor: Tel. 1230 (Bur. Rijkspolitie).

Geboren: Anke, dochter van A. J. W. Memelink
en A. J. Berenpas.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: S. Gabrielsen en J. Emsbroek; H. W.
Slöetjes en A. Menkveld; A. B. A. Goossens en
J. H. B. Lichtenberg.
Overleden: Geen.

Wegens het huwelijk van prin-
ses Margriet wordt op dinsdag
10 januari 1967

geen consultatiebureau
voor zuigelingen gehouden.

Het bestuur Groene Kruis

Hel jaar dat achter ons licht
129 woningen werden bewoond^

0 Het afgelopen jaar is voor vele Vordenaren
een goed jaar geweest. We denken hier dan aan
die personen, die l januari 1966 op het lijstje
woningzoekenden stonden. Al deze mensen kregen
nl. in de loop van dit jaar een woning toegewezen.

• In plan „Boonk" kwamen de 72 woningen van
de zgn. stroombouw voor bewoning gereed. Voorts
kwamen er 18 woningwetwoningen en 12 bejaar-
denwoningen gereed. En om helemaal kompleet
te zijn: er kwamen 2 premiewoningen gereed; 9
vrijesektorwoningen; 2 bedrijfswoningen; 11 Bo-
gaerswoningen; l vrijetijdsbouw- en 2 systeem-
bouwwoningen. Wethouder Wuestenenk, met wie
we een gesprek over de woningbouw in Vorden
hadden, deelde nog mede, dat er momenteel nog
4 bedrijfswoningen; 19 Bogaerswoningen; 14
Bouwfonds woningen; l vrijetijdsbouw- en l sys-
teembouwwoning in aanbouw zijn die in de loop
van 1967 voor bewoning gereed zullen komen.
Bovendien zal er het komende jaar een begin
worden gemaakt met de bouw van 48 woningwet-
woningen die de gemeente Vorden heeft toege-
wezen gekregen. Intussen is het lijstje woning-
zoekenden de laatste maanden toch nog tot 75
opgelopen.

% De verlichting laat in de gemeente Vorden te
wensen over. De heer Wuestenenk toonde zich
zeer verbitterd over het feit dat de PGEM de
gemeente hierbij in de steek laat (er lopen nog
orders van 1964!) Hopenlijk komt in deze situatie
in het komende jaar enige verbetering. Het af-
gelopen jaar werden er 3 woningen gesloopt nl.
de wachterswoning op de Brandenbarg; de oude
woning van het schoolhoofd Medler en de woning
Brink B 62 (deze laatste in ruilverkavelingsver-
band).

% De rioolwaterzuiveringsinstallatie is thans bij-
na klaar. De riolering langs de beek en in het
uitbreidingsplan „Zuid" heeft definitief haar be-
slag gekregen. Door de dienst gemeentewerken
zijn de volgende wegen gereed gekomen of her-
straat. Het betreft j^r een gedeelte van Het
Hoge; Prins Bernha^Bjeg; parkeerplaats kerk-
hof; weg kerkhof-zvJUbad; trottoir Nieuwstad;
parkeerhavens Berend van Hackfortweg en de
parkeerhaven Ruurloseweg; wegje bij Gotink in
Delden (dit geschiedde evenwel door derden).

• Wat de gebouwen betreft kunnen we memore-
ren dat er in plan Bo<^^17 autoboxen werden ge-
bouwd; 9 boxen in h^^^tolenplan en 2 nabij de
muziektent. Bovendien Kon de heer Wentink uit
Zutphen, dankzij de medewerking van het ge-
meentebestuur, zijn eigen dojo (Judokwai Vor-
den) op 14 oktober jl. in gebruik nemen. Met de
restauratie van de toren van de Ned. Herv. kerk
is men momenteel nog bezig. Wat de zgn. bestem-
mingsplannen betreft, kunnen we mededelen, dat
er in de uitbreidingsplannen Boonk en Zuid diver-
se straatwerken gereed zijn gekomen.

• Voorts werd er het afgelopen jaar rondom
het gemeentelijk sportveld een hekwerk aange-
bracht. In de burgemeesterswoning werd centrale
verwarming aangelegd, terwijl de gemeente een
vrachtauto, een motorgazonmaaier en een zand-
strooier aankocht. Het aanleggen wegen in ruil-
verkavelingsverband schiet goed op, er moet nog
plm. l kilometer weg gelegd worden. Hier worden
dus niet de rondwegen bijgerekend want daar is
de gemeente bij betrokken.

• Wat de overige gebeurtenissen in het afgelo-
pen jaar betreft hebben we kunnen konstateren
dat het de Vordense middenstand nog steeds goed
gaat, want er werden weer verschillende bedrij-
ven gemoderniseerd of nieuwe panden gebouwd.

• Overigens begon het jaar 1966 niet zo best
voor Vorden. Begin januari heeft de Kroon een
besluit van G.S. van Gelderland vernietigd en

alsnog goedkeuring onthouden aan een besluit
van de gemeenteraad van Vorden, tot het toela-
ten van de stichting van een kampeercentrum in
het Grote Veld. De raad van Vorden stak haar
teleurstelling niet onder stoelen of banken met
als gevolg verschillende ingezonden stukken in
de krant, terwijl bovendien de landelijke pers wel
„brood" zag in deze teleurstelling.

% Op 7 januari werd het eerste tiental van de
damclub DCV kampioen maar slaagde er niet in
om naar de hoofdklasse te promoveren.
Ds. Jansen herdacht 2 februari het feit dat hij 25
jaar als predikant in de gemeente Vorden werk-
zaam was. In dezelfde maand ontviel ons de heer
D. Wolters, die o.m. jarenlang organist was in de
Ned. Herv. kerk en direkteur van o.m. de muziek-
vereniging „Concordia"; het Vordens Dameskoor;
en Mannenkoor.

• De interkerkelijke toneelgroep „Lekton" gaf
3 maart in gebouw Irene haar eerste voorstelling.
Enkele dagen later vond de 18-jarige scholier J.
Breukink uit Linde het eerste kievitsei van Gel-
derland dat hij samen met burgemeester A. E. van
Arkel aan de Commissaris van de Koningin in
Gelderland heeft aangeboden. Het traditionele
schooldamtoernooi werd voor de tweede achter-
eenvolgende maal zowel bij de jongens als de
meisjes door de Bijz. School Het Hoge gewonnen.

0 De voetbalvereniging „Ratti" dreigde in april
„opgedoekt" te worden doch met vereende krach-
ten kon de vereniging nieuw leven worden inge-
blazen zodat zelfs enkele maanden later opge-
wekt het 20-jarig bestaan herdacht kon worden.
Simon Wiersma werd op 16 april damkampioen
2e klas distrikt Oost. De Ned. Bond voor Platte-
landsvrouwen afd. Vorden herdacht in april haar
15-jarig bestaan, terwijl er in het dorp in deze
maand een telefooncel werd geplaatst.

9 Ten bate van een nieuw jeugdgebouw voor de
Geref. Kerk werd er op 27 mei een voetbalwed-
strijd gehouden tussen ̂ fcn oecumenisch elftal
(pastoors, dominees etc.^^m een Geref. jeugdelf-
tal. Een dag daarvoor was het groot feest bij de
fam. Gerritsen want mevr. Gerritsen-Etman werd
toen nl. voor de Arrondissementsrechtbank te Zut-
phen als enige vrouwelijke makelaar in de Ach-
terhoek beëdigd.

• 4 juni viel mevr. vai^^>urik-Spoor een grote
eer te beurt. Die dag w^rd haar naam nl. opge-
nomen in het Ereregister van de Mij tot Nut van
het Algemeen. De bloemenshow op de Wiersse
trok 5 juni bijna 12.000 bezoekers. Het jeugdvijftal
van de damvereniging DCV werd bij de kampi-
oenschappen van Gelderland nummer twee.

• De eerste officiële wielerronde van Vorden,
die op 9 juli door Empo-personeelsvereniging en
de Winterswijkse wielerclub „De Stofwolk" werd
georganiseerd, werd een groot sukses en werd
gewonnen door Marcel Pennings uit Nieuw-Ven-
nep.

t Tijdens de raadsvergadering van 2 augustus
werd afscheid genomen van de heren A. J. Meyer
(KVP) en G. J. Schurink (Gemeentebelangen).
Hun plaatsen werden ingenomen door de heren
J. W. M. Gerritsen '(Boerenpartij) en W. B. J.
Lichtenberg (KVP). Op 28 augustus vierde pas-
toor A. Bodewes ofm zijn 40-jarig kloosterfeest.

O 16 en 17 september werd voor de 40e maal
het Oranjefeest op de Medlertol gevierd. Veertien
dagen later werden de volksfeesten in Linde voor
de 100e maal gehouden. Deze maand gingen de
JBTB en de MBA een fusie aan.

% Op 23 oktober vierde pater Frans Seesing ofm
zijn zilveren priesterfeest.

Oplossing kerstprijsvraag
De enorme hoeveelheid inzendingen heeft onze verwachting overtroffen. We moesten
dan ook het lot laten beslissen.

DE EERSTE PRIJS ƒ 20,— WERD GEWONNEN DOOR
J. SMEENK-GOSSELINK, Hengeloseweg 21, Vorden

TWEEDE PRIJS ƒ 15,—
FAM. H. BRINKS SR, B. van Hackfortweg 44, Vorden

DERDE PRIJS ƒ 10,—
G. J. WULLINK, Het Hoge 84, Vorden

VIERDE PRIJS ƒ 5,—
G. KREUNEN-WANSINK, Hengeloseweg 19, Vorden

De oplossing was:

De drukker van dit blad wenst u prettige kerstdagen
De prijzen kunnen afgehaald worden aan de drukkerij, Nieuwstad 12, Vorden, doch
vóór 20 januari 1967.

VOLGENDE WEEK
DONDERDAG 12 JANUARI:

opruiming
BIJ

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Agenda
7 januari

11 januari

13 januari

14 januari

17 januari

Sokkenbal Jong Gelre bij de
„Exelse Molen"
Voorlichtingsavond Bond
van Plattelands Vrouwen
over vloerbedekking
Gekombineerde ledenverga-
dering Jong Gelre
Prinsenbal „De Deurdrae-
jers" café Schoenaker
Ned. Chr. Vrouwenbond
Majoor v. d. Veer uit Brum-
men: een geheim agent
springt af.

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

17 januari NKV voorlichtingsavond
19 januari Nutsavond
19 januari Sport- en spelavond Jong

Gelre bij hotel „'t Wapen
van Vorden"

21 januari Toneelstuk „Pinky, een
blank negermeisje" Lekton

24 januari Winterexcursie heren Jong
Gelre

24 januari Openbare vergadering CHU
in zaal Eskes te Vorden

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

27 januari Jaarfeest CJV dorp
28 januari Jaarfeest CJV dorp
l februari Toneelstuk „Pinky, een

blank negermeisje" Lekton
3 februari Ledenvergadering Jong

Gelre afd. heren
4 februari Carnaval „De Deurdraejers"

bij café Schoenaker
5 februari Carnaval
6 februari Carnaval
7 februari Carnaval
7 februari Vergadering Ver. voor Chr.

Belangen in hotel „'t Wapen
van Vorden"

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

11 februari Ringmiddag en -avond Jong
Gelre Ring Berkelstreek

16 februari Nutsavond
18 maart Nutsavond
6 april Nutsavond

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

NED. HERV. KERK

Zondag 8 januari 1967 10.20 uur

JEÜGDDIENST
Voorganger:

Mej. Th. Barnard.

Onderwerp:
„Afbreken of opbouwen'

LOOP DER BEVOLKING IN 1966
De gemeente Vorden is over het afgelopen jaar
met 140 inwoners toegenomen. Zo vonden er 111
geboorten plaats (52 jongens en 59 meisjes). Er
vestigden zich 358 personen (161 mannelijke en
197 vrouwelijke) in totaal 469. Er stierven 58 per-
sonen (26 mannelijke en 32 vrouwelijke). Het ver-
trek was 271 in totaal dus 329. Het inwonertal
bedroeg op l januari 1966 6460 zodat dit getal
op l januari 1967 precies 6600 bedroeg.

Op 12 januari om 8 uur precies begint onze KNAL OPRUIMING!
Goederen buiten de opruiming

10 procent korting A. Jansen - 't Schoenenhuis



ONTSPARING
Aan het postkantoor en daaronder ressorterende bijkan-
toren werd in de maand december jl. bij de rijkspost-
spaarbank ingelegd ƒ 83872,— en uitbetaald
ƒ 115.860,55.

MARKTAANVOER 1966
Op de in 1966 gehouden biggen- en rundermarkten wa-
ren aangevoerd 184 biggen en 43 runderen.

AANRIJDING
Op de hoek Dorpsstraat en de Raadhuisstraat werd een
door de heer M. bestuurde auto welke in de richting
Ruurlo reed aangereden door een auto bestuurd door de
heer L. uit Vorden die de Raadhuisstraat uitkwam.
Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Er was
alleen materieële schade.

JAARVERGADERING MVK
Onder leiding van de heer J. W. Kuenen hield de im-
kersvereniging „De Macht van het Kleine" in café
Eskes haar goed bezochte jaarvergadering.
In zijn openingswoord wees de voorzitter er op, dat
het jaar 1966 voor de bijenhouders een bevredigend jaar
was geweest. Het ledental loopt evenwel iets te ug,
aangezien enkele oud-leden geen lid meer zijn. Er moet
getracht worden, aldus de voorzitter, om jonge leden
voor dit mooie werk te winnen, daar het een aangename

en zeer nuttige bezigheid is.
De penningmeester, de heer W. Kamperman, kon een
klein batig kassaldo meedelen.
Dit jaar waren er 54 kasten naar de Veluwse heide ge-
weest. Het vervoer hiervan bedroeg ƒ 2,57 per volk. De
kontributie werd vastgesteld op ƒ 3,50 per lid per jaar.
De aftredende bestuursleden, de heren J. W. Kuenen,
P. de Rijk en H. Gosselink, werden herkozen.
Tot afgevaardigden naar de algemene bondsvergadering
werden benoemd de heren A. J. toe Veldhuis en L. We&-
selink met als plaatsvervanger P. de Rijk.
De voorzitter bracht vervolgens verslag uit van de in
dit jaar gehouden bondsvergadering.
Hierna werd onder de aanwezige leden een gratis ver-
loting gehouden.

DCV l IS VAN SLAG

Het eerste tiental van de damvereniging DCV is de
laatste tijd uit vorm. In de thuiswedstrijd tegen Denk &
Zet l uit Laren werd in zaal Eskes een 9—11 nederlaag
geleden.
De individuele uitslagen van deze overigens spannende
ontmoeting waren:
B. Nijenhuis—B. J. Stegink l—1; J. Oukes—A. J. Hay-
tink 1—1; A. D. Smeenk—H. J. Beltman 0—2; J. F.
Geerken—Th. Boersma 2—0; G. ter Beest— R. J. Hol-
terman O—2; B. H. Breuker—H. W. Geenhuizen O—2;
H. Klein Kranenbarg—W. Rougoor O—2; S. Wiersma—
R. Bielderman l—1; G. Hulshof—G. Hekkelman 2—0;
C. W. Hesselink—G. Hietbrinik 2—0.

Voor de onderlinge kompetitie werden de volgende wed-
strijden gespeeld:
A. Wassink—J. Leunk O—2; H. Hulstijn—Chr. Jansen
2—0; W. Wassink—P. Roozendaal 2—0.

Jeugdafdeling:
C. Borgonje—G. Ellenkamp O—2; H. Teunissen—Sj.
Mombarg 2—0; J. Stoffels—H. Bekker 0—2; B. Riet-
man—H. Kreunen 2—0; H. Teunissen—G. Ellenkamp
0—2.

Vrijdag en zaterdag

Krijt

500 gram balkenbrij
500 gram fijne rookworst
200 gram tongeworst
200 gram boterhamworst
200 gram hoofdkaas

Dorpsstraat

70
175
100
60
60

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

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

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

Televisie - Radio - Platenspelers
VLOT GEPLAATST — SNELLE SERVICE

G. Emsbroek & Zn cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Opel trotseert de tijd
UW SUB-DEALER

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

sleutels overbodig...

dank zij de NIEUWE aansluiting
voor de SHELL BUTA6AS -fles!
Klik-Kfak-Vast! Dat ïs nieuw, modern en handig! Nu is
er een flesaansluitin^ voor de SHELL BUTAGAS-fles
met bijzonder snellé^vestiging. U hebt geen sleutels
meer nodig! U hoeft nJet meer te wachten tot uw man
thuiskomt! Profiteer van deze plezierige vernieuwing.
Ga praten met de SHELL BUTAGAS-leverancier in uw
omgeving. Hij demonstreert u de nieuwe flesaan-
sluiting. Hij geeft u alle inlichtingen over het veelzijdig
comfort van SHELL BUTAGAS!

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

BUTAGAS
ALTIJD MODERNER!

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

Donderdag 12 januari om 8 uur begint onze grote opruiming
Spotkoopjes en kwaliteitsartikelen die u bevredigen!

FLANELLEN LAKENS
1-pers. 150 breed nu ƒ 5,95
2-pers. 180 breed nu ƒ 6,95

GRASLINNEN LAKENS
1-pers. 150 breed ƒ 5,25
2-pers. 180 breed ƒ 5,95

ONTBIJTLAKENS

frisse kleuren
NU ƒ 2,95

BADSTOF WASHANDJES
NU ƒ 0,18

BADSTOF
KEUKENDOEKEN NU ƒ 1,25

LUIERS
prima oogjesluiers
grote maat ƒ 1,10
flanellen luiers grote maat
iets vuil ƒ 1,10
molton onderleggers ƒ 1,78

KEPERFLANELLEN
DAMESPYAMA'S
fleurige dessins NU ƒ 7,75

BABY-UITZET NODIG?
nu alles met

10 procent korting

WIEGGARNITUREN
ƒ 5,75 ƒ 3,75

LEDDXANTGARNITUREN
per set ƒ 7,25 ƒ 4,75

HUWELIJKSUITZET
NODIG ? Nu alles met

10 procent korting

SCHORTDUSTERS
pracht dessins maten S-M-L

NU ƒ 14,95

Damesjaponnen, deux-piêces, rokken, blouses voor abnormale lage prijzen!
HERENPYAMA'S
keperflanel 50-52-54

NU ƒ 11,50

FANTASIESCHORTEN
gewone maat nu ƒ 8,75
extra grote maat nu ƒ 4,25

WOLLEN DEKENS
100% zuiver wol
1-persoons nu ƒ 42,75
2-persoons NU ƒ 49,75

HERENWEEKENDERS
ass. maten NU ƒ 8,50

HEREN.
WERKHEMDEN

NU ƒ 7,50

MOLTONDEKENS
110 x 160 NU ƒ 3,25
145 X 185 NU ƒ 4,50
dweilen (v. Heek) ƒ 0,80

ONDERGOEDEREN
voor groot en klein
NU ZEER VOORDELIG

THEEDOEKEN
flinke maat ƒ 0,98

TERLENKA MYSTÈRE
195 cm hoog per meter ƒ 4,95
OVERGORDIJNSTOF
Draion per meter ƒ 3,75

NYLON ONDERJURKEN
met kant wit en bleu nu ƒ 3,50
Nylon jupons nu ƒ 2,75

10% KORTING
OP ALLE ANDERE
ARTIKELEN

COUPONS VOOR
SPOTPRIJZEN

in overgord|jnstoffen,
vitrages, vloerbedekking

Kwaliteit kopen tegen zeer scherpe prijzen H. LUTH
WINKELPARADIJS — NIEUWSTAD



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

ANKE

A. J. W. Memelink
A. J. Memelikn.

Berenpas
Henkie en Joke

Vorden, 2 januari 1967
Dorpsstraat 16

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank aan buren,
fam., vrienden en bekenden
die ons 25-jarig huwelijks-
feest op 5 december tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

G. J. Snellink
G. B. Snellink-Eenink

Linde, januari 1967
„Bekman" E 46

Voor de vele blijken van be-
langstelling en vele atten-
ties betuigen wij onze har-
telijke dank.

H. Visser
H. J. Visser-Brinks

Vorden, januari 1967
Zutphenseweg 55

Wij wensen vrienden en
clientèle een voorspoedig
nieuwjaar.
Fam. Visser,
Zutphenseweg 55

EDEL ANTHRACIET
KRANENBARG
Telefoon 1217

BRENG UW
STOOMGOED
NAAR

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

Zeugenkooien, voer. en lig-
boxen, kraamhokken

diverse soorten
LAGE PRIJZEN

„WECO"
Enkweg 3 - Vorden

Te koop: Plastic jerrycans,
inhoud 20 liter.
De Steege 5, tel. 1843,
Vorden

PETROLEUM
per tank
SPECIALE PRIJS

KEUNE Telefoon 1736

Te koop: 6 zware biggen bij
G. W. Assink, Vordensebos

Te koop: Dekbeer, 7 maand
oud. J. L. Klein Brinke
C 45, Vorden

Te koop:Regentonnen en
meelvaten en vuilnisvaten
(50 liter)

N.V. Chroomlederfabriek
H. A. Albers te Vorden

Gegalv. golfplaten
diverse maten.
SPOTPRIJS

G. Weulen Kranenbarg

Te koop: Dubbele garage
van betonplaten met dak v.
golfplaten, uitneembaar.
Te bevr. bij H. A. Weenink
De Haar 18, Vorden

HUISBRANDOLIE
per tank
SPECIALE PRIJS

KEUNE Telefoon 1736

H.H. VEEHOUDERS
Voor uw koeien hebben
wij

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

FA G. W. LUIMES
Telefoon 1421

DAT IS REKLAME
GASKACHEL
kompleet met gas
ƒ 65,—

G. Weulen Kranenbarg
Telefoon 1217

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

Assurantiekantoor

J. VAN ZEEBURG

't Jebbink l, Vorden,
telefoon 1531

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

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
van

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

OLIESTOOK
Vraagt eens prijs.
Let op de blauwe
tankauto.

G. Weulen Kranenbarg
Telefoon 1217

Te koop: Drag. b.b. zeug
D. Lettink, E 15, Linde

Te koop: R.b. dragende koe
L. J. Woestenenk, Vorden-
seweg 15, Warnsveld

Kwaliteit is onze reklame
KOLEN
de grootste sortering

G. Weulen Kranenbarg
Telefoon 1217

Te koop: Z.g.a.n. kippenhok
4 x 5 m. H. W. Brummel-
man, Medler

EXTRA AANBIEDING
VERSE
BRAADKUIKENS
VOOR
REKLAMEPRIJS

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

Poeliersbedrijf ROVO
Vorden.

Hengeloseweg l
Telefoon 1283 b.g.g. 1214

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

Zoekt u voor uw geld een

veilige belegging?
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.

Stukken a ƒ 1000,—

7% rente
Inlichtingen en prospecti bij
de heer:

W. TER HAAR
Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag).

TROUW en
VERIOVINGS

Siemeiink
Zutphenseweg

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

Te koop: Dekbeertjes % j.
oud. H. J. Rietman,
Seesinkweg 15, Warnsveld

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

20% KORTING
op chem. reinigen en
verven

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

Profiteer van deze unieke
aanbieding. Voor Vorden
FA LUTH
kledingmagazijn

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

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

ƒ 7,65 per fles zonder
statiegeld.

DEPOTS

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

HOOFDDEPOT

KEUNE
Nijverheidsweg telefon 1736

r\
xx
X
il
U H. L. MEMELINK

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Te koop gevraagd:

NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Te koop: Cordes wasmachi-
ne met verwarming.
H. K. van Gelreweg 27

Lees dit
BELAGRIJK NIEUWS
NYLONS, naadloos, met
elastisch boord versterkte
hiel en teen. Reeds 1876 da-
mes gingen u voor, door de-
ze nylons te bestellen. De
prijs? 87 cent per paar.
Wat een voordeel. Vul nu
nog onderstaande bon in en
stuur deze vandaag nog op.
Bestelbon
Zend mij 5 dagen op zicht
12 paar nylons, naadloos,
maat a 87 cent per
paar. Stuur ik binnen 5 da-
gen de nylons niet terug,
dan betaal ik ineens per
postwissel/giro.
Naam

Adres

Woonplaats ..

Handtekening

Uitknippen en vandaag nog
opzenden aan:
Verzendbureau, afd. 188,
postbus 101, Hoogvliet

Doe eens iets anders
dan t.v. kijken:
lees een boek!

Heden werd plotseling uit onze familiekring weg-
genomen, mijn geliefde broer en onze oom

AREND JAN POORTERMAN
echtgenoot van G. J. Wassink

in de leeftijd van 61 jaar.

Steenderen: Fam. Poorterman

Steenderen, 3 januari 1967
Beekstraat 10

Op maandag 9 januari a.s. hopen onze
ouders en grootouders

en
G. MEMELINK-VOSKAMP

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons ge-
spaard mogen blijven is de wens van hun
dankbare kinderen en kleinkinderen

Jan en Jannie
Wouter en Gerard
Gerda en Bennie
Bertus
Diny
Hetty

Vorden, januari 1967
Hengeloseweg B 23

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 16.30
uur in zaal Concordia te Hengelo (Gld.).

. 1

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Heden nam de Here tot Zich in Zijn Heerlijkheid
onze lieve man, vader en grootvader

ALBERT JAN OLTVOORT

in de leeftijd van 77 jaar.

Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin
wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van
God hebben in de hemelen, oiiet met handen ge-
maakt, een eeuwig huis.

Vorden: G. J. Oltvoort-Lenselink
Vorden: E. Bennink-Oltvoort

B. F. Bennink
Vorden: G. G. te Paske-Oltvoort

J. H. te Paske
Vorden: H. G. Lenselink-Oltvoort

G. Lenselink
Vorden: A. J. Oltvoort

M. Oltvoort-Heersink
en kleinkinderen

Vorden, 31 december 1966
Wildenborch D 83

De teraardebestelling heeft plaatsgehad op woens-
dag 4 januari op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Heden overleed onze ere-voorzitter

A. J. OLTVOORT

zijn prettige omgang zal steeds bij ons in
blijven.

Fok- en kontrolevereniging
„Mossels Belang"

Heden nam de Here plotseling van ons weg, onze
lieve man, vader, grootvader en zoon

AREND JAN POORTERMAN
echtgenoot van G. J. Wassink

in de leeftijd van 61 jaar.

Veilig in Jezus' armen

Vorden: G. J. Poorterman-Wassink
Vorden: J. W. Poorterman
Zelhem: H. C. Jolink-Poorterman

B. H. Jolink
Hans

Vorden: W. G. Poorterman
Vorden: Wed. B. H. Poorterman-Wigherink

Vorden, 3 januari 1967
„'t Hilverdink" B 31

De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 7 ja-
nuari om l uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Heden is van zijn aardse taak ontheven, onze ge-
liefde, zeer zorgzame vader en grootvader

HENDRIKUS ALBERTUS BLOEMKOLK
weduwnaar van G. Slothouber

in de gezegende ouderdom van 86 jaar.

Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij
gestorven.

Warnsveld: W. H. Bloemkolk
Warnsveld: H. Kamphuis-Bloemkolk

M. Kamphuis
Martien
Henk
Garjo

Warnsveld, 28 december 1966
Condoleantie-adres: Bonendaal 45, Warnsveld

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Onze start 1967!
KOFFERS KWAK ZEEPPOEDER (inhoud 3 kilo)

geschikt voor alle wasmachines geen 790 et maar 490
DOPERWTEN ZEER FIJN

WORTELEN FIJN

Hollandse SPEKSNIJBONEN

deze week per literblik 139

deze week per literblik 99

deze week per literblik 89

VRUCHTENGRIES met extra veel vruchten

2 zakjes 400 gram 69

VANILLESUIKER 10 zakjes voor 39

DE STUNT VAN DE WEEK

BIJ ELKE KILO SUIKER

l GROTE TULBAND voor 69

HOTEL KOFFIE per pak 192

ELK TWEEDE PAK 1QO

3 BLIKJES VRUCHTJES slechts 175

INSTANTPUDDING VITELLA 3 pakjes 99

GROTE ZAK ZOUTE PINDA'S (300 gram) 79

CASTELLA KEGELS VAATWAS per kegel 95

ELKE TWEEDE KEGEL HALF GELD

NIEUW ! ! ! ! ! ! ! ! !

WIJN MET RUM verrukkelijk lekker

GEZINSTUBEN MAYONAISE

per fles 375

slechts 115

250 GRAM ROOKWORST

NIERKAAS

ZURE ZULT

SOEPBALLETJES

slechts

150 gram

150 gram

2 blikjes voor

98
79
49

109

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa J. W. Albers
NIEUWSTAD WINKELPARADIJS

Schoenen van dit jaar tegen
prijzen van voor de oorlog!

VANAF DONDERDAG 12 JANUARI A.S. KUNT U
HIERVAN PROFITEREN IN ONZE

opruiming
ENKELE VOORBEELDEN:

Damesbontlaarsjes v.a. f6,95
Pantoffels v.a. f2,95
Kinderschoenen f2,95 - f3,95
Kinderbontlaarsjes v.a. f4,95
SCHOENEN BUITEN DE OPRUIMING

10 procent korting
uitgezonderd rubberartikelen.

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist

Eenvoud is het kenmerk van het ware!

Voor onze opruimingsaanbiedingen

Kijkdagen in onze
meubeltoonzalen

MAANDAG 9 JANUARI TOT 9 UUR 's AVONDS
DINSDAG 10 JANUARI TOT 9 UUR 's AVONDS
WOENSDAG 11 JANUARI TOT 9 UUR 's AVONDS

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
"^ FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752)1314



Opruimin
A.s. donderdag t.m. woensdag (12 t.m. 18 jan.)

m DE
KONFEKTTE-
AFDELINGEN

nu extra
lage prijzen

OOK IN
GROTE MATEN
KOOPT U NU
ERG
VOORDELIG

Truitjes
en vesten

alle kleuren
PROFITEER
VANAF

ff 4,95

Wollen
japonnen en
pakjes

JERSEY
WEVENIT

VANAF

119,-

Meisjes
mantels

MET EN ZON-
DER CAPUCHON
44-50 ƒ 38,95
NU

ff 19,75

Winter
mantels

VANAF

f29,-

Coats
ff 35,75

Meisjes
jurkjes en
pakjes

TERLENKA
LEUK
VERWERKT

ff 12,75

Rokken
f 12,5O

Een passende
blouse

f 19,50

Meisjes
jacks

NYLON MET

CAPUCHON

ff 27,50

Jack
NYLONGEVOERD, NU

ff 39,75

Lange
pantalons
HELENKA +
NICKERBOCKER

ff 12,50

Meisjes
rokjes

PLISSËE
TERLENKA
ALLE MATEN

f6,95

Behoudens enkele merkartikelen 10 procent korting

Handschoenen
Sjaals
"!*/•" AMutsen

in VTR A
AANBIEDING

*

DAMESSLEPS

1,20
DAMESCAMISOLES

ff 1,90

MEISJESSLIPS

ff 0,90
EN -CAMISOLES

ff 1,15

Huishoud- J
^Hdusters n

ZEER

^HEN PRAKTISCtflPI

f 12,95

Heren-_
en jongens
ondergoed

PRIMA
KWALITEIT
VANAF

ff 1,15

Onderjurken
Jupons

ALLE MATEN

S-M-L

ff 3,95

HERENPYAMA'S
_ .- f\n

JONGENSPYAMA'S

ff 5,95

PYAMAJASJES

f 7 75i i , • w

DAMESPYAMA'S

•
s. f\ r\*~\
f M MIJ

DAMESNACHTHEMDEN

f8,90

UESPYAMA'S

ff 5,75

Zakdoeken
c*n

restanten

TEGEN

SlJOL**

prijzen

Maillots
Sportkousen

ZEER
VOORDELIG
EN VOOR ELKE
LEEFTIJD

Handdoeken
THEEDOEKEN

f 1,1O

BADLAKENS

f5,75
KEUKENDOEK

ff 1,95
WAFELDOEKJES

f O,55

Wij willen u graag en goed van dienst zijn

LAKENS 150/250

f6,95
LAKENS 180 breed

f7,95
SLOPEN

f2,45

PRIMA
KWALITEIT

Heren-
kostuums

ÜKONlNGER
STIJL
FORTEX
ƒ 190,— ƒ 178,—
NU

f110,—

Weekenders
A T J. F. MATEN
NU
VOORDELIG

f7,40

Jongens blouses
f4,25

Heren-
winterjassen
en coats

PRIMA

KWALITEIT
,.

f35,—

Voordelige
herenvesten
en -truien

REEDS VANAF

f5,75

Jongens-
winterjassen

met en zonder
capuchon

PROFITEER
NU ! !

f 24,50

Jongens-
nylonjacks

ENKELE
RESTANTEN
NU

f 24,50

Heren-
colberts

HAGGINS
RUITJE
HARRIS TWEED
ƒ 89,50 ƒ 79,50

NU

f 39,50

Maandagmorgen en woensdagmiddag gesloten

Dé opruiming is zoals altijd bij:
^ mmm mmm^mmmf^^^ mmm^ ̂ ^^^Êm^^^^^mmm,
ij plVTM| 0Q| W

m l f *¥ T ÉJi /^W i P* r* l *2

^^^^•iT^^^ VORDEN ̂ H•̂ •••IBP
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Ontdek de nieuwe manier
van slapen!

BEHAAGLIJKER
COMFORTABELER
MET EEN

elektrische deken
VEILIG, BETROUWBAAR,

DEGELIJK

J. H. Willink
H-et Hoge 26 — Vorden

Ver. van Vrijz. Herv.
ZONDAG 8 JANUARI BEGINT DE
ZONDAGSSCHOOL IN HET NUTS-
GEBOUW. AANVANG 10 UUR.

In verband met de stijgende onkosten
zijn wij genoodzaakt met ingang van
l januari 1967 de huurprijzen voor
onze lokaliteiten te

verhogen!
Het Nutsbestuur

Korselet
van licht

Elastomeer*
speciaal

voor jeugdige
maten;

ongekende
bewegings-

vrijheid;
heel lage rug;

cupmaten
A B C D ;
in wit en

zwart
18,95

Korselet
van Elastomeer*;

optilon rits
in het

voorpand;
voorgevormde

kanten cups
met beugel;

voor
japonmaten

40-48;
cupmaten

AA A B C D ;
in wit en

zwart
44,30

LYCRA elastomeer - maakt foundations dunner en soepeler dan ooit!

De foundations,
die u op T V 20 mooi vindt
kunt u bij ons komen passen.
Passen is een kwestie van millimeters! U lacht? Wij zullen het u bewijzen. Met Pas-Tunette,
dat is pasvorm naar meet l Pas-Tunette, voor ieder figuur.

H. LUTH
WINKELPARADIJS — NIEUWSTAD

Doorsmeren
Glieverversen
Controle koelsysteem

„SHEITAntivries

Banden service

Auto- Motor- en Bromf/efsbec/r/'/Ven Shell Tankstations

Kuypers Tragter
Vorden

SHELL BIEDT MÉÉR!

adidas
met de

voptbalschoen
de impiaerièn

FA. MflRTENS
Wapen- en Sporthandel

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

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

Voor uw
RIJBEWIJS naar

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

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

OEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 22R4

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN
SPECIALITÊ'S
ook uit Emmerik.

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

D.A. drogisterfl en
fotohandel

P. C. Nipius, Zulphen
Laarstraat 5

FEUILLETON no. 12

De beslissing van
Dokter John

DOROTHY WORSLEY

.Misschien probeert hij zich er bij Miss Julie zo
in te werken dat ze hem wat geld nalaat.'
,De laatste keer dat ik Miss Julie zag, maakte ze
niet de indruk dat het iemand zou lukken haar
geld af te zetten, maar ze is natuurlijk oud en er
kan van alles gebeuren. Zei Louella verder nog
iets?'
,Ze vertelde dat Miss Julie altijd heel afhankelijk
van haar was - en ze vroeg zich af of die ver-
pleegster wel goed voor haar zorgde. En ze zei
dat ze hoopte dat een paar van ons eens zouden
proberen er binnen te dringen.'
,Dat lukt ons niet. Zelfs de dominee is het niet ge-
lukt. Maar ze kunnen haar niet voor altijd op-
sluiten. Jeanie zegt dat ze vastbesloten is haar op
te zoeken . . . Tussen twee haakjes, Dr. Johns
nichtje komt hier logeren.'
Wat een plotselinge verandering van onderwerp.'
Sally keek Bill nieuwsgierig aan. ,Wat heeft Dr.
Johns nichtje met Miss Julie te maken? En ik
wist helemaal niet dat hij een nichtje had. Hoe
heet ze?'
Brenda Lane. En ik moest er plechtig aan denken.
Ik hoorde het gisteren. Dr. John vraagt alle jonge-
ren om een beetje aardig voor haar te zijn.'
Sally zei edelmoedig: ,Als ze een beetje toeschie-
telijk is. Ik zal haar wel opzoeken en mee uit-
nemen. Dr. John of Miss Julie krijgen altijd alles
gedaan hier in de stad. Het verbaast me dat hij
nog niet naar Miss Julie's huis is gewandeld en ze
er allemaal heeft uitgegooid.'
Bill keek op zijn horloge. H,et is hier reuze ge-
zellig, en ik zou wel graag willen blijven zwemmen
en lunchen, maar ik herinner me dat ik om twaalf
uur een afspraak op kantoor heb. Maar ik kom
graag een andere keer, als het mag.'
.Natuurlijk. Wanneer je maar wilt.'
,Dat is erg loyaal. Wie weet hoe dikwijls ik hier
wel wil komen.'
,Ik waag het er op. Kom zwemmen of dineren
wanneer je wilt. De sleutel hangt buiten.'
.Alleen val ik dan over de doktoren en de Lucht-
macht!'
.Misschien,' gaf Sally toe, ,maar een journalist
staat zijn mannetje meestal wel.'
Bill keek haar aan en glimlachte. .Begin niet met
me te flirten.'
,Zou leuk kunnen zijn,' zei Sally, terwijl een glim-
lachje rond haar lippen speelde.
.Gelijk heb je. Om te beginnen: ik kan waar-

schijnlijk niet hopen dat je vanavond vrij bent?'
,Het spijt me, Bill, maar ik ben bezet.'
,Zie je nu wel: ik kom er niet tussen.'
.Woensdag ben ik vrij _ als je dan kunt?'
,Ik hoef mijn agenda daar niet voor na te zien;
na vanavond ben ik vrij. Dus als je het meent,
wordt het woensdag.'
,Kom je dineren?'
,Dank je, nu ga jij met mij mee. Zeg maar waar-
heen.' Nu noemt ze het duurste restaurant, dacht
hij.
.Laten we dat nu nog niet beslissen. Kom tegen
achten hierheen. Misschien bedenken we ondertus-
sen wel iets leuks.'

Woensdagmiddag kwam Bill Jeanie tegen. Hij was
zo blij dat hij haar zag, dat hij zijn wagen stopte
en zei: ,Kom mee - ik heb je in geen maand ge-
zien.'
.Minder dan een week,' verbeterde Jeanie hem. Ze
kwam met haar cape over haar arm uit het zie-
kenhuis. ,Ik zou me graag thuis verkleden, Bill,'
zei ze, plotseling heel blij dat hij was komen op-
dagen. ,Ik ben vrij van dienst en nu wil ik die
rekening wel innen betreffende ons afspraakje.
Als je niets te doen hebt, laten we dan een eind
gaan rijden, 't Is vandaag werkelijk zomers!'
Met schrik herinnerde Bill zich zijn afspraak met
Sally. Hij stond tussen twee vuren. Hij zou dol-
graag zijn afspraak met Sally laten lopen, maar
ze was zo aardig voor hem geweest, dat hij dit
niet kon doen. Zou hij het wagen tot acht uur bij
Jeanie te blijven en het haar dan uitleggen? Als
hij het haar nu vertelde, ging ze niet mee. Ein
waarschijnlijk zou hij twee diners moeten veror-
beren. Misschien kon hij toch maar beter iets
zeggen. ,Ik moet om half acht weer terug zijn.'
Zonder te vermoeden hoe dicht ze bij de waarheid
was, zei Jeanie: ,Je hebt toch niet nog een af-
spraakje, wel?'
Bill kon slecht huichelen. Aarzelend zei hij: .Eer-
lijk gezegd, ja. Ik heb het zondag al afgesproken.'
,Zo?' Jeanie keek hem (nieuwsgierig aan. ,We hoe-
ven niet te gaan, Bill. Het kan ook een andere
keer.'
.Natuurlijk gaan we wél. Ik heb pas om acht uur
een afspraak.' Hij vertelde haar dat hij Sally
zondag in het park had ontmoet en bij haar thuis
was gaan ontbijten. Hij zou vanavond met haar
uitgaan; daar kon hij zich moeilijk van terug-
trekken.
.Natuurlijk iniet.' zei Jeanie. .Waarom zou je. Het
is waarschijnlijk veel beter voor me om naar huis
te gaan en wat te slapen.'
,We gaan een eind rijden,' zei Bill beslist. ,Het
duurt nog drie uur voor de klok acht slaat.' Jeanie
schudde haar hoofd. .Wees niet koppig, Jeanie,'
smeekte hij.
En er was iets in zijn stem, in zijn ogen, dat haar
deed zeggen: .Goed dan. Rij naar mijn huis en

blijf op me wachten. Ik wil douchen en me ver-
kleden, dan kunnen we toch nog wel een uur
rijden, als je dat goed vindt.'
,Ik vitnd het niet goed, maar het is beter dan niets.
Ik geef je een half uur.'
Toen ze in haar kleine auto naar huis reed, dacht
Jeanie: Ik kan het Bill niet kwalijk nemen dat hij
op mijn vrije avond al ene afspraak heeft. Ik kan
moeilijk verwachten dat hij op me blijft zitten
wachten. Maar ik had zin om uit te gaan van-
avond. En ik voel me een beetje bekocht. Het
klonk zo vreemd: Bill en Sally. En als Sally Bill
meer zou willen zien, dan gebeurde dat beslist
ook
Terwijl ze zich aankleedde, rinkelde de telefoon.
Het was Stephen Adair die vroeg of ze die
avond iets te doen had; anders zouden ze samen
kunnen uitgaan. Ze zei dat ze het enig zou vin-
den en voelde zich wat opgewekter.
Naast Bill achterover leunend in zijn open wagen,
vertelde ze hem dat ze om zeven uur terug moest
zijn omdat ze zich weer wilde verkleden. Stephen
had opgebeld en haar mee uitgevraagd.
Toen voelde Bill zich opgelaten. ,Het bevalt me
niet,' zei hij kortaf. .Doktoren en verpleegsters.
Dat heb ik je al eens gezegd.'
.Stephen is erg aardig. Ik mag hem graag.'
,Ja. Dat zei Sally ook.'
.Waarom zei Sally dat?'
,Ze zei zoiets als, Bill mag Jeanie graag, Jeanie
mag Stephen graag.' Hij hield lachend op.
,En waarom ging ze niet verder met „Sally mag
Peter graag en Peter mag Shirley graag"?'
,Het wordt ingewikkeld, niet?' Bill greep naar
zijn aansteker, stak een sigaret aan en zei ern-
stig: ,Jeanie, als jij met niemand meer uit zou
gaan - dan zou ik dat ook doen.'
Ze schudde haar hoofd. ,Dat zou niet eerlijk te-
genover jou zijn. Ik heb zo weinig tijd. En bo-
vendien . . .' Ze aarzelde.
,En bovendien, Stephen!' Bill maakte de zin af.
Jeanie zuchtte even. .Laten we er maar niet over
praten, Bill. Laten we maar goede vrienden blij-
ven; en elkaar ontmoeten waar dat mogelijk is.'
,Zul je me laten weten als je van gedachten ver-
anderd bent?'
Jeanie knikte glimlachend. Ze veranderde van
onderwerp: .Bill, ik geloof dat ik Miss Julie eens
ga proberen op te zoeken.'
,Hoe wil je er binnenkomen?'
.Daar denk ik nog over. Iets zegt me dat ze me
graag zou ontvangen. Je weet dat ik Dr. Metz-
roff gevraagd heb haar te mogen bezoeken en
dat hij mij dat kortaf weigedre.'
.Waarom zeg je het niet aan Dr. John?'
,Ik heb het een keer gedaan en hij zei dat Dr.
Metzroff haar nu behandelde en dat het ethisch
niet geoorloofd zou zijn tussenbeide te komen ten-
zij hij in concult werd geroepen.'
De zon was in een vuurgloed ondergegaan en ze

reden in de heldere avondlucht, terwijl aan de he-
mel nog een rose en saffraankleurig schijnsel
zichtbaar was. Ze roken de heerlijke geur van
klaver.
Bill keek op Jeanie neer t'.n zei bijna: Ik laat mijn
afspraak lopen! Maar natuurlijk had het geen nut
dat te zeggen, omdat Jeanïe een afspraakje met
Stephen had . . .

IV
Dr. John Hawthorne zat in. zijn privékantoor on-
geduldig met zijn vingers op het bureau te trom-
melen. Als dat spoedgeval niet tussenbeide was
gekomen, had hij Brenda zelf kunnen afhalen. Nu
had hij Peter moeten sturen.
Hij wilde dat hij zich iets meer van het meisje
kon herinneren. Toen hij haar de laatste keer ont-
moet had, was ze tien of elf jaar oud geweest;
waarschijnlijk was ze zo veranderd dat hij haar
niet zou herkennen. Een meisje van twintig leek
niet veel meer op het kind van tien dat ze eens
geweest was. Hij herinnerde zich dat ze nogal
aan hem hing. In de loop der jaren hadden ze
een paar maal geschreven, kerst- en verjaarsca-
deautjes uitgewisseld, maar hij dacht niet dat hU
ooit een foto van haar gezien had. Het gezin had
heel wat jaren in Midden-Amerika gewoond en
daarvoor in China. Ze schreef niet waarom ze
plotseling besloten had naar de Verenigde Staten
terug te keren. Zijn zuster was al twee jaar dood
en Brenda's vader was kort geleden hertrouwd.
Misschien ging het niet goed met de stiefmoeder.
Het meisje had hem een kort briefje gezonden
waarin ze vroeg of ze langere tijd bij hem mocht
komen logeren; ze wilde naar Amerika terugko-
men en kreeg geen toestemming van haar vader
tenzij er iemand was die zich verantwoordelijk
voor haar voelde. Dr. John had haar bericht dat
ze zo lang kon blijven als ze wilde. Hij vond het
een leuk idee een jong iemand bij zich te hebben.
Mevrouw Wilson zou haar wel helpen - zij bleek
er trouwens ook helemaal opgewonden over te
zijn en ze had het hele huis schoongemaakt en
veranderd, waardoor Brenda de grote kamer aan
de voorzijde van het huis zou krijgen met een he-
melbed en rose gebloemd behang en vanwaar ze
een prachtig uitzicht had.
Tussen de regels door kon men in Brenda's brief
lezen, dat ze niet gelukkig was. Ging ze voor iets
op de vlucht? Hij zou haar niet met vragen lastig
vallen; het was in ieder geval haar eigen zaak.
Er werd op de deur geklopt en Dr. Peter Glenn
kwam binnen.
,Heb je het druk, Peter?'
.Niet dat ik niet kan onderbreken. Kan ik iets
voor u doen?'
Peter was de laatste tijd de inschikkelijkheid zel-
ve.

(Wordt vervolgd)



Ook belangrijk:
Wij hebben de oude panden aan weerszijden van
onze nieuwe zaak vol zitten met meubelen, die wij
u graag vrijblijvend showen.

Doe hiermede uw voordeel!

Kijk,
deze en nog talloze andere voorbeelden ziet u
in onze geweldige balansopruiming, die begint
op donderdag 12 januari a.s.

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

Ja, komt u ook gerust eens kijken!
U krijgt dan een goed overzicht van de grote
sortering op allerlei gebied.

Op goederen buiten de opruiming
ontvangt u 10 procent korting.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

ZONDAG 8 JANUARI, 8 UUR:

DE NAAKTE WERELD
Deze film toont op indringende wijze de meest
bizarre dingen die er op de wereld plaatsvinden.

TOEGANG 18 JAAR

Fietsen^i bromfietsen
Alle merken. Snelle reparatie en de
beste service.

Barink
Nieuwstad

Openbare vergadering

op dinsdag 24 januari a.s. ii.m. 7.45
uur in zaal Eskes te Vorden.

SPREKER:

de heer J. T. Mellema
lid Tweede Kamer voor de CHU

Eenieder die interesse heeft wordt
hierbij uitgenodigd.

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het bestuur.

Fa. J. J. Slager
Burg. Galléestraat - Vorden

T.V. Radio en Pick-up
Transistor radio met F.M.
reeds vanaf f 124.-

Feestavond voetbalvereniging 'Vorden'
op a.s. zaterdag 7 januari in zaal
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit)

Aanvang 8 uur (zaal open 7.30 uur). Toegang
alleen voor leden en donateurs boven 18 jaar.

Het bestuur

Feest kan er zijn zonder een lied
Maar zonder Frans Smit's dranken niet!

Donderdag 12 januari begint onze
grote balansopruiming.
*
Wij geven 10 tot 50 procent korting!

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

Koopt bij onze adverteerders

Een goed begin met
daverend VIVO-voordeel!

CACAO WESSANEN
pak 250 gram

SOEPGROENTEN
3 blik

BESCHUIT
2 rol

UITJES ZOETZUUR
pot

SOEPBALLEN
A. HUNINK

blik

0.67

0.67

0.67

0.67

0.67
JEUGDBLAD PRINS VALIANT NO. 8 NU IN ALLE VIVO-WINKELS

VERKRIJGBAAR

Geldig van 4-11 januari 1967

VTVO KRUIDENIERS:

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



KOORJES
in onze Balans-Opruiming

Donderdag 12 jan t.m. zaterdag 21 jan.
Koopjes in alle afdelingen

Huishoudgoederen
GRASLINNEN LAKENS

SLOPEN
GEBORDUURDE BEDSET
l laken, l sloop
l laken, 2 slopen

150 breed ƒ 5,95
180 breed ƒ 6,95

ƒ 1,70

l persoon
2 persoons

ƒ 9,95
ƒ 15,90

THEEDOEKEN sneldrogers ƒ 0,88
BADHANDDOEKEN zware kwaliteit

van ƒ 4,50 nu ƒ 2,95
BADSTOF KEUKENDOEKEN ƒ 0,98

Ondergoederen
FANTASIE DAMESCAMISOLES
SLIPS MET KANT
WIT RIB INTERLOCK
HERENSINGLETS
HERENSLIPS
JONGENS RIB INTERLOCK
SINGLETS EN SLIPS

ƒ 1,69
ƒ 0,98

vanaf ƒ 1,39
vanaf ƒ 1,05

vanaf ƒ 0,75

MEISJESCAMISOLES met kant ƒ 0,98
MEISJESSLIPS met kant ƒ 0,75
BRUSHED NYLON NACHTHEMDEN

3^ mouw ƒ 8,95

SATIJN FEUTRE NACHTHEMDEN ƒ 10,95
KEPERFLANEL DAMESPYAMA'S ƒ 8,75
NYLON JUPONS ƒ 3,95
KEPERFLANELLEN HERENPYAMA'S ƒ 9,50

Coupons, vitrage, evergordijnstoffen, stoffen, flanels enz.
ZWARE BLAUWE SANFOR
HERENOVERALLS

BONTE DUSTERS vanaf ƒ 4,95
DAMESBLOUSES vanaf ƒ 3,95
DAMES- EN HERENPULLOVERS EN VESTEN
VOOR SPOTPRIJZEN
WOL per bol ƒ 0,75
DAMESSTOFFEN 50% KORTING

Koop nu uw huwelijks of baby-uitzet!
10 pCt korting op alle courante goederen!

FIBRENKA DEKENS

ZUIVER WOLLEN DEKENS

150/200
180/220

150/220
180/220

CHENILLE SPREIEN
1-persoons
2-persoons

GEWATTEERDE DEKENS, witte watten

140/200

160/210

180/215

Stalen ledikanten

ƒ 14,50
ƒ 17,50

ƒ 39,50
ƒ 49,50

ƒ 15,90
ƒ 19,95

ƒ 23,90
ƒ 26,90
ƒ 29,90

LUXE BINITONVERINGMATRASSEN
GEBORDUURD BOVENBLAD
ZOMER. EN WINTERKANT

80 breed ƒ 59,—
90 breed ƒ 69,—

120 breed ƒ 95,—

LUXE POLYETHERMATRASSEN
MET GEBORDUURD BOVENBLAD
14 CM HOOG

80 breed ƒ 69,—
90 breed ƒ 75,—

120 breed ƒ 98,—
LUXE POLYETHERMATRASSEN
MET GEBORDUURD BOVENBLAD
10 CM HOOG

80 breed ƒ 45,—

90 breed ƒ 55,—

80 breed ƒ 43,50

90 breed ƒ 47,50

120 breed ƒ 57,50

Divanbedden
sleemodel, 80

Divanbed
met Af ro teak

Heren- en Jongensconfectie

sleemodöl, 80 breed ƒ 27,50

met Afro teak hoofd- en voetbord, 80 breed ƒ 49,50

Stalen slaapkamer
2-persoons

l LEDIKANT 120 breed; l NACHT-
KASTJE; 2 STOELEN; l TAFEL

1-persoons
l LEDIKANT 80 breed; l NACHT-
KASTJE; l STOEL; l TAFEL

Keurkollektie Oxford en Groninger stijlgroep
heren kolberts en pantalons, terlenka jassen,
jongens kostuums en pantalons, tijdens deze
opruimingsperiode 10 pCt korting!

ƒ 135,—

ƒ 105,—

JONGENSJASSEN
HERENREGBNJASSEN
HEBENKOLBEBTS
HEBENKOSTUUMS
HERENTWEEDJASSEN
HEBENAUTOCOATS

vanaf ƒ 12,50
vanaf ƒ 39,50
vanaf ƒ 39,—
vanaf ƒ 59,—
vanaf ƒ 29,—
vanaf ƒ 69,—

Raadhuisstr. 24 - Vorden - Tel. 05752-1367
Woensdagsmiddags gesloten

Attentie Attentie

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

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

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

PETROLEUM OF HAARDOLIE 15 CENT PER LITER

NICO KEUNE
INDUSTRIETERREIN — TELEFOON 1736

ATTENTIE ATTENTIE

Nu ook in Vordert en omgeving

Schoonmaakbedrijf
„Super Clean"
VOOR AL UW SCHOONMAAKWERK VOOR
KANTOREN, FABRIEKEN, WINKELS, SCHOLEN
ENZ. ENZ.

VRAAG ONZE SPECIALE PRIJS

H. Penninkhof
p/a MOLENWEG 14 — VORDEN — ZATERDAGS TEL. 3612 tot l uur

V.A.M.O.R. V.A.M.O.R.

Autorijschool „De Eendracht"
zullen worden gehouden op de volgende data's in zaal
Eskes, aanvang 8 uur

maandag 16 januari; donderdag 26 januari; donderdag
2 februari en donderdag 9 februari.

Uitgerust met de nieuwste kleurendia's.

U kunt zich nog opgeven bij:

J. H. Hilferink of bij A. G. Tragter
Almenseweg 15 - Telefoon 1619 — Zutphenseweg 95 - Telefoon 1256

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

op maandag 9 januari 1967
10—1 uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden
2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

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

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Party nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Rubberlaarzen voor ƒ 12,—. Dekens voor ƒ 12,50. Originele
dubbele jasjes, waterdicht, ijzersterk, voor vanaf ƒ 18,50.

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

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

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

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals ƒ 12,50.

Fa W. Veenstra & Zn -
Telefoon 451 ENORME KEUZE



Donderdag 12 januari,
8 uur begint onze

SEIZOEN
OPRUIMING
Wij brengen veel
spotprijzen in:

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

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

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

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

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

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

Looman Vorden

Hier komt
iets nieuws!

In het nieuwe
jaar 'n nieuwe
handige
aansluiting

HOOFDDEPOT:

Sleutels overbodig, dankzij de
nieuwe aansluiting voor de

butagasf les!

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

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

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

Telefoon 1546
Vorden

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

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
""• FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL(05752)1314

houdt van 12 t.m. 21 januari
een

fantastische
opruiming

Zie onze etalage
en speciale folder

Grijp dit voordeel!
500 gram Marie biscuits van
8 Spar repen melk of puur van
l flacon Pronto van
3 pakjes papieren zakdoekjes van
150 gram tongkaas van
200 gram boterham worst van
l blik groentesoep van
l zakje engels drop van
l pak Spar macaroni van
l bus lady haarlak van

98 et
100 et
98 et

105 et
104 et
68 et

108 et
60 et
43 et

295 et

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

Spar ontbijtkoek
Spar margarine
Spar blikken appelmoes
Spar tutti frutti

deze week
deze week
deze week
deze week

89 et —
89 et — 10%
89 et — 10%
95 et — 10%
87 et — 10%
59 et — 10%
89 et — 10%
55 et — 10%
39 et — 10%

279 et — 10%

Zegelkorting
met 20% „
met 20% „
met 20% „
met 20% „

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1281

Telefoon 1379


