
Woensdag 15 maart 1967
28e jaargang- no. 51

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

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

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Frankering bij abonnement, postkantoor Vorden

^Kerkdiensten

DONDERDAG 16 MAART
R.K. kerk Kranenburg

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

ZONDAG 19 MAART

Hervormde kerk
9.00 uur ds. J. J. van Zorge

10.30 uur ds. J. H. Jansen en ds. J. J. van Zorge
(Openbare belijdenis des Geloof s)

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen
19.00 uur ds. D. C. Firet van Eefde

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

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

VRIJDAG 24 MAART

Hervormde kerk
10.00 uur ds. J. J. van Zorge Heilig Avondmaal
19.30 uur ds. J. H. Jansen Heilig Avondmaal

Gereformeerde kerk
10.00 uur en 19.00 uur ds. Th. P. van Belzen bediening
H. Avondmaal en dankzegging

ZONDAGSDD3NST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

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

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

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

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7 u.
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

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

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

Geboren: Robertus Theodorus, zoon van W. J. T. Veen-
huis en M. R. H. Woltering; Aaltjen Marie, dochter van
H. J. Pardijs en A. J. Wuestenenk.
Ondertrouwd: J. A. Berendsen en H. W. B. Takken-
kamp.
Gehuwd: G. J. M. Kranenbarg en H. J. Beumer; T. B.
Go en T. A. Ong.
Overleden: H. G. Albers, 66 jaar, ongehuwd.

WARNSVELD

KERKDIENSTEN ZONDAG 19 MAART

Hervormde kerk
10.00 uur ds. Talens bevestiging van lidmaten
19.00 uur ds. Talens H. Avondmaal

WEEKENDDD3NST WIJKVERPLEEGSTER
Telefoon Groene Kruis 2079

van vrijdagmiddag 13.00 uur t/m maandagmorgen 8.00
uur zuster Carmiggelt, telefoon 6509

TELEFOONNUMMERS
Politie telefoon 3388; brand melden telefoon 6666 by
geen gehoor 4184

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Catharina Johanna, dochter van J. H. Lim-
burg en G. J. Rouwenhorst.
Overleden: Geen.
Ondertrouwd: J. N. A. van Iperen, 26 jaar en M. B.
van den Berg, 19 jaar.
Getrouwd: R. O. Bohmann, 23 jaar, Renkum en E. H.
van Gytenbeek, 22 jaar.

GEVONDEN VOORWERPEN
2 damesfietsen; een paar witte dameshandschoenen.

VERLOREN VOORWERPEN
een fietstas, enkel, zwart; een sierring Morris; een
bankbiljet ƒ 25,—.

VORDEN

Feestvergadering CBTB
De CBTB afdeling Vorden kwam in café Eskes met hun
dames in een goed bezochte feestelijke jaarvergadering
bijeen onder leiding van de heer A. J. Lenselink.

Na lezing van Petrus l vanaf vers 13 en gebed sprak
de voorzitter een kort openingswoord.
Uit het verslag van de sekretaris bleek dat 1966 voor
de afdeling een bevredigend jaar was geweest. Ook
sprak hij enkele woorden ter nagedachtenis aan wijlen
oud-lid de heer A. J. Oltvoort. In de nazomer was een
exkursie gemaakt naar Friesland. Als wij terugzien, al-
dus spreker, op het achter ons liggende boekjaar en
naar landen rondom ons dan is er reden dankbaar te
zijn voor de rijke zegeningen die wij uit Gods hand
mochten ontvangen.
Op l januari 1967 telde de afdeling 66 leden. De pen-
ningmeester meldde een klein batig saldo. Besloten
werd de afdelingskontributie vast te stellen op ƒ 5,—
per lid. Bij gehouden bestuursverkiezingen werd in-
plaats van de aftredende voorzitter, de heer A. J. Len-
selink, welke zich niet herkiesbaar stelde, gekozen diens
zoon, de heer G. Lenselink. De aftredende tweede voor-
zitter, de heer H. J. Graaskamp, werd herkozen. Nadat
de voorzitter de heer J. H. Haverkamp, tuinman op
Huize de Wildenborch, welkom had geheten, vertoonde
laatstgenoemde een aantal prachtige dia's over midden.
Afrika waar hij werkzaam was geweest op het bedrijf
van Z.K.H. Prins Bernhard.
Hierbij kreeg men een goed beeld van de uitgestrekte
vaak vruchtbare gebieden van Afrika en de primitief
levende bevolking. Ook treft men er landbouwbedrijven

van 3000 ha aan. Op dergelijke bedrijven werd een ge-
deelte van de grond vaak om het andere jaar gebruikt
ook ten dele in verband met de droogte. Want door-
gaans heeft men daar watergebrek. Ook ondervindt
men er veel overlast van wilde dieren zoals leeuwen
olifanten enz.
Na beantwoording van enkele vragen bracht de voorzit-
ter de heer Haverkamp dank voor het gebodene het-
welk bij de aanwezigen zeer op prijs werd gesteld.
Vervolgens nam de heer A. J. Lenselink met enkele
woorden afscheid van de af deling als voorzitter. Sinds
de oprichting was spreker bestuurslid geweest, waarvan
sinds 1945 als voorzitter. Het is aldus de heer Lenselink
verheugend geweest in die jaren dat door een goede
samenwerking van de GMvL en de CBTB, de Bijz. La-
gere Landbouwschool en de Chr. Landbouwhuishoud-
school tot stand zijn gekomen. Spreker hoopte dat er
ook in de toekomst een goede en prettige verstandhou-
ding zou zijn tussen de CBTB en de GMvL alsmede de
ABTB. Ik weet, aldus spreker, dat ik vaak en zeer veel
in alles te kortzichtig ben geweest en bied hiervoor mijn
exkuses aan. Moge de afdeling onder Gods zegen bij
de voortduur groeien en bloeien tot heil en welzijn van
de agrarische bevolking.
De heer Graaskamp bracht de scheidende voorzitter
dank voor alles was hij in het belang van de afdeling
had gedaan en op voorstel van de heer Graaskamp
werd de heer Lenselink met applaus tot ere-voorzitter
benoemd. In de eerstvolgende bestuursvergadering zal
in intieme kring van de heer Lenselink als voorzitter
afscheid genomen worden.

DERDE INTERKERKELIJKE LIJDENSMEDITATIE

Voor de derde interkerkelijke lijdensmeditatie op don-
derdagavond in de Gereformeerde kerk bestond een
zeer goede belangstelling. Voorganger in deze dienst
was pastoor Bodewes van de Kranenburg. Deze sprak
over: „Niet begrepen".
Het welkomstwoord en gebed werd uitgesproken door
ds. van Belzen, Gereformeerd predikant alhier.
De vierde en laatste bijeenkomst vindt plaats op don-
derdag 16 maart in de R.K. kerk op de Kranenburg met
als voorganger ds. van Belzen.

BETALING ABONNEMENTSGELD

Vóór l april kan het abonnementsgeld weer wor-
den voldaan per giro l 20 58 67 t.n.v. drukkerij
Weevers v/h Wolters, Y flfen.
Coöp. Raifi'cisenbank, Voiden.

Of ten kantore van de drukkerij.

Het abonnement loopt nu van l april 1967 tot en
met 31 december 1967, dit om t.z.t. het abonne-
ment gelijk met ons boekjaar te laten lopen en
omdat het grootste deel der abonnees automa-
tisch per jaar laten overschreven per giro.

Het abonnementsgeld is nu ƒ 5,—. Wordt u na
l april een kwitantie aangeboden dan komt er
30 cent incassokosten bij.

Voor kwitanties die per post worden aangeboden
komt er ƒ l,— incassokosten by.

Voor buitenlandse abonnees wordt het abonne-
ment ƒ 8,— plus incassokosten.

JAARVERGADERING KIVO
De KlVO-vereniging kunstmatige inseminatie hield In
hotel „'t Wapen van Vorden" een druk bezochte jaar-
vergadering onder leiding van de heer H. Heurnink uit
Steenderen.
In zijn openingswoord heette de voorzitter inzonder-
heid welkom de heer ir S. R. Sijbrandy, hoofd van de
centrale melkkontroledienst te Arnhem. Verder dr
Naaktgeboren en de heer Bussink van de dierengezond-
heidsdienst alsmede de erevoorzitter de heer G. J.
Wuestenenk.
Spreker hield in korte trekken een terugblik over het
afgelopen boekjaar, dat, hoewel er een langzame da-
ling van het ledental viel te konstateren, toch nog een
jaar was dat tot tevredenheid stemde.

Bil
Goed voor de huid
het gehele jaar door

Het aantal eerste inseminaties by het MRIJ veeslag
nam over het afgelopen boekjaar weer met 391 stuks
toe.- Het opheffen van enkele kleine bedrijven zal in de
toekomst wel zo blijven, aldus spreker. Naar de mening
van de voorzitter zal het aantal melkkoeien nog wel
worden uitgebreid. De KIVO heeft er toe mogen mede-
werken dat de veestapel produktiever werd. Een verde-
re samenwerking van de drie KI-verenigingen te weten
Laren (Gld.), Ruurlo en Vorden is dat er in de toekomst
gezamenlijk diepvriessperma in tabletvorm zal zijn. De
toekomst vraagt van ons een hechte samenwerking.
De voorzitter dankte alle medewerkers voor hetgeen zij
in het afgelopen boekjaar in het belang van de vereni-
ging hadden gedaan.
Uit het jaarverslag van de sekretaris, de heer F. Mul-
link, bleek dat de vereniging 1139 leden telde met
12088 koeien.
Bij gehouden bestuursverkiezing werden de aftredende
bestuursleden t.w. de heren F. J. Th. Mullink, A. G.
Gotink, W. H. J. Kornegoor, J. A. M. Snelder en F. B.
J. Jansen herkozen.

In de vakature J. W. Wagenvoort werd voorzien door
benoeming van de heer H. J. Rouwenhorst. De heer
R. J. Kornegoor werd als lid van de aankoopkommissie
herkozen.
Ir Sijbrandy gaf vervolgens een uiteenzetting over enke-
le aktuele punten betreffende melkkontrole.
Na beantwoording van enige gestelde vragen dankte de
voorzitter de spreker voor zijn duidelijke uiteenzetting.

- C R È M E - O L l E - Z E E P

PROGRAMMA KONINGINNEFEEST
Ter bespreking van het a.s. programma voor de viering
van de verjaardag van H.M. de Koningin op l mei a.s.
werd donderdagavond in café „De Zon" een vergade-
ring gehouden van de Qjgijevereniging onder leiding
van de heer G. J. WuesÉ^nk.
Na gehouden bespreking zflhet programma er als volgt
uitzien:

Voorm. 8.30 uur samenkomst van de leerlingen van de
lagere scholen op het schoolplein van de o.l. school in
het dorp; daarna om 8.30 uur volgt een aubade bij het
gemeentehuis met een toespraak van burgemeester van
Arkel. Op genoemd tijdstip begint de oriënteringsrit
per fiets voor schoolkinderen van 11 tot en met 14 jaar.
's Morgens 9 uur komt in het Nutsgebouw voor de kin-
deren van de klassen l tot en met 4 van de lagere
scholen een gezelschap uit Enschede optreden. Het vo-
gelschieten enz. begint 's morgens om 9.30 uur.
In de namiddag vinden verschillende volksspelen plaats
op de weide bij het gymnastieklokaal zoals: doeltrap-
pen, briefposten, en als geheel nieuwe attraktie een
officiële kegelbaan, welke baan ook 's morgens van 10
tot 12 uur zal kunnen worden gebruikt.
De uitroeping en huldiging van de nieuwe schutters-
koning zal plaatsvinden 's middags 5 uur.
Tijdens de avonduren zal er in diverse zalen gelegen-
heid zijn de dag feestelijk door te brengen.

DE NIEUWSTE

schoenenmode voor
tieners en twens
KIJK EERST BIJ

Wullink's Schoenhandei
Onbetwist, de schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

WARNSVELD
FILM

Zaterdag werd in het Nutsgebouw de plaatselijke film
„Hoe het hier reilt en zeilt" vertoond. Deze film werd
opgenomen in het kader van de landelijke filmaktie
van de Nederlandse Blindenbond.
Op het witte doek verschenen dus ditmaal geen be-
kende sterren uit Hollywood, maar bekenden uit eigen
omgeving, gefilmd in eigen omgeving.
In verenigingsverband zagen we o.a. de muziekvereni-
ging Excelsior in marstempo door het dorp marcheren.
Ook de vrijwillige brandweer was op het witte doek
paraat. Verder de bakker, de kruidenier, de melkboer
en de groenteman. Ook aan de scholen was door de
cameramensen een bezoek gebracht. Nog véél meer
mensen en dingen uit Warnsveld kwamen in deze film
hun aandacht opeisen.
De voorstellingen zowel als voor de jeugd als voor de
ouderen werden door vele belangstellenden bezocht.

REINIGINGSDIENST WARNSVELD
In verband met herstelwerkzaamheden aan de roltrom-
melwagen wordt de ophaaldienst van donderdag 16
maart verschoven naar vrijdag 17 maart a.s.

VOETBALPOOLPECH
Een inwoner van Warnsveld dacht in de voetbalpool in
een kolom 12 wedstrijden goed voorspeld te hebben en
daarmee ƒ 18.000,— rijker te worden. Groot was zijn
teleurstelling toen hij zaterdagmorgen bericht van de
Sporttoto kreeg. Hij had maar 11 goed aangekruiste
vakjes en dus geen prijs.

Agenda
18 maart Dropping Jong Gelre
18 maart Nutsavond met Vordens Toneel

opvoering blijspel
18 maart Contactavond Youth for Christ

t.h.v. fam. Verkerk D l om 8 uur
31 maart Ledenvergadering Jong Gelre

(heren) „'t Wapen van Vorden"
l april Uitvoering gymnastiekver. Sparta
6 april Operette Vogelhandier in het

Nutsgebouw te Warnsveld
8 april Uitvoering Knapen- en Meisjes-

ver, in de Kapel te Wildenborch
22 april Openbare lesavond Nutsblokfluit-

en Melodicaclub in het Nutsgeb.

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

(VARNSVELD

Warnsvelds Mannenkoor
Het is dit jaar 5 jaar geleden dat enkele dorpsbewoners
op de gedachte kwamen een eigen mannenkoor op te
richten. Degenen die deze oprichting hebben meege-
maakt zullen zich ongetwijfeld deze beginfase glim-
lachend voor de geest halen. Wij begonnen met 19 le-
den. Geen groot aantal, maar toch voldoende om te
beginnen o.l.v. van Henk Carmichgelt uit Zutphen.
Toch was de sfeer, die nu zo kenmerkend is tijdens de
repetities op vrijdagavond, toen al aanwezig, omdat wij
de omstandigheid mee hadden dat enkele rasechte
Warnsvelders van deze jonge vereniging iets goeds wil-
den maken. En langzamerhand heeft zich om deze aan-
vankelijk kleine kern een vereniging opgebouwd, die
zich tot de besten in onze omgeving mag rekenen.

Ik spreek hier met opzet over vereniging en niet over
koor. Immers als ik schrijf over een koor dat tot de
besten in de omgeving behoort, dan doe ik ook een uit-
spraak over de muzikale kwaliteiten en het oordeel
daarover is niet aan mij. Voor onze plaats echter is het
koor als vereniging van belang. Een wekelijks samen-
bindend middel, dat Warnsvelders en import-Warnsvel-
ders tot elkaar brengt; de mensen elkaar leert kennen,
maar bovenal waarderen, met een erkenning voor ie-
ders fouten en gebreken. Dat is de geest van het man-
nenkoor, dat de naam van onze gemeente draagt .

Wat is er echter hard gewerkt om dit zo te krijgen en
wat wordt er nog harder gewerkt om het zo te houden.
Als hoogtepunt herinner ik mij in dit verband de toe-
treding van „Ome Jan Begieneman" als 50e lid. En
wat waren wij verheugd, dat 7 jonge leden - allen voet-
ballers van onze zustervereniging „Warnsveldse Boys" -
zich bijzonder trouwe leden toonden en onze vereniging
met nog een aantal niet-voetballers en jongelingen een
jeugdig aanzien gaven. Al deze groepen van oud, jong,
middelbaar, brachten door hun enthousiasme, trouw en
bovenal hun liefde tot de vereniging het koor binnen
2 jaar van de laagste tot bijna de hoogste afdeling.
Groeit een dergelijk succes nu vanzelf? Natuurlijk niet.
In de eerste plaats is daar een kundige dirigent voor
nodig. Een dirigent die door kennis en enthousiasme
de leden in korte tijd de elementaire muziekbeginselen
bijbracht en daarna uitbouwde. Dat werk is Godfried

van der Horst uit Deventer zeker toevertrouwd en wij
prijzen ons gelukkig dat hij „onze" dirigent is. De vol-
ledige inzet van alle zeven bestuursleden, ieder op zijn
terrein, is een tweede noodzaak van het welslagen. Het
beleid, door dat zevental voorgeschreven en uitgevoerd,
is de basis waarop wordt gewerkt. Door outsiders is
vaak gezegd dat de opkomstplicht een te straffe dis-
cipline was, die velen ervan weerhield om ook toe te
treden. Ik weet echter uit naam van de 70 mannenkoor-
leden te praten als ik daarop dit zeg: Iemand, die de
strenge spelregels die binnen onze vereniging gelden,
niet kan nakomen, is in onze vereniging niet welkom.
Dan zou het moeizaam opgebouwde resultaat van 5
jaar in een maand zijn afgebroken, met als restant een
halfdode nietszeggende vereniging van enkele gezellig-
heidszoekers. Die gezelligheid is in het mannenkoor
meer dan voldoende aanwezig maar begint eerst als
alle leden aanwezig zijn, want die aanwezigheid is voor
de gezelligheid een voorwaarde.
Zo is in 5 jaar in Warnsveld een vereniging opgebouwd.
Over onze vreugde daarover is in het begin van het
bestuursjaar een schaduw gevallen. Twee van onze
trouwe leden werden ons, binnen een week, door de
dood ontnomen. Wij gedenken Pieter Korevaar, 50 jaar,
bijna vanaf de oprichting lid, en Evert Dirk Langen-
kamp, 19 jaar, bijna 2 jaar lid van het koor.
Ieder van hen had zijn eigen aandeel in onze vereni-
ging, door allen zo zeer gewaardeerd. Het was hun niet
gegeven het lustrumfeest mee te maken en zij zullen
daarin berusten.
Voor de statistici onder de lezers: het koor telt 12 Ie
tenoren, 20 2e tenoren, 20 baritons en 18 bassen en
voor de liefhebbers: dinsdag 24 oktober 1967 lustrum-
concert.

UW
De UW Warnsveld organiseert voor haar leden een ge-
zellige „voorjaarsmiddag" op woensdag 22 maart a.s.
om half drie in het Nut.



Speciale aanbieding
porceleinen serviezen!

15-delig theeservies; l koffiekan; 10-delig ontbytser-
vies; 35-delig eetservies

6l-deligt150,-

*

15-delig theeservies f 26,95

Roerselman
Burgemeester Galléestraat — Telefoon 1364 — Vorden

Op zijn Paasbest
met een leuke hoed van

MAISON VEBOLME-VAN LEEUWEN

Ruime sortering in alle prijsklassen.

ZIE ONZE ETALAGE

Maison Verolme van Leeuwen
Warnsveld - Telefoon 4913 - Rijksstraatweg 66

Doet uw voordeel!
Zegelkorting

l pakje Spar thee van 86 et voor 75 et — 10% „
1 doos Spar theezakjes van 95 et voor 79 et — 10% „
2 flessen eishampoo van 196 et voor 171 et — 10% „

l zak a 250 gr. chocoladenagel (melk) van 85 et voor 75 et — 10%
l zak a 250 gr. chocoladehagel (puur) van 80 et voor 70 et — 10%
l zak a 500 gram droogkokende rijst ... van 63 et voor 54 et — 10%
l blik Spar groentesoep van 108 et voor 79 et — 10%

Elk tweede blik gebraden gehaktballen VOOB HALVE PRIJS

150 gram palingworst van 89 et voor 68 et — 10%
150 gram tongkaas van 104 et voor 87 et — 10%
l blik fruitcocktail van 220 et voor 198 et — 10%
l pak couques ardennes van 79 et voor 69 et — 10%
200 gram rvunbonen van 100 et voor 89 et — 10%

l fles cholatti chocomel deze week 20% zegelkorting
l blik sperziebonen deze week 20% zegelkorting
l zakje sultana rozijnen deze week 20% zegelkorting
l pot Spar pindakaas deze week 20% zegelkorting

REMMERS
Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58

Supermarkt
Telefoon 1281

Telefoon 1379

'N PAASVERRASSING!
ÉÉN PAAR JOVANDA'S

GRATIS BIJ AANKOOP VAN
TWEE PAAR. IN

ALLE PRIJS-
KLASSEN

WAAR? NYU>NS

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

Voor:

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

GEBB. SOEPENBEBG
Dronten 03210 - 2224
Zoerink Vorden 05752-6813

Üisseï
-̂—-«^^«r VORI

Ned. Ver. Sex. Herv.
Alle gewenste inlichtingen
verstrekken wij u elke 2e en
4e woensdag van de mnd.
van 7-8 uur in het Groene-
kruisgebouw

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

GBOOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

Nutsgebouw
VOBDEN — TELEFOON 1500

ZONDAG 19 MA ABT, 8 UUB:

Angelique, markiezin
der engelen

Naar de gelijknamige roman van Anne en Serge
Golon met: Michele Mercier, Robert Hossein.

C TOEGANG 18 JAAB

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

Gratis lot
VUL ZELF UW NUMMEB IN.
GETAL ONDEB DE 1000.
DE PBIJZEN ZIJN

10 ijstaarten - 25 troostprijzen
Naam :

Adres :

Woonpl. :

MIJN PAASBESTELLING:

DEZE ADVERTENTIE MET OF
ZONDER BESTELLING INZEN-
DEN AAN:

Cafetaria Venderink
/•ARNSVELD

w gazon 't eerste groen..K'. . . en het mooiste in Uw
omgeving, als U het op tijd da
volwaardige voedingsstoffen
geeft: Scotts-gazonmest. Dit
speciale meststoffenmengsel
(20-5-5, chloorh., onth.nr. 600)
bevat in de juiste verhouding
de voedingsstoffen die Uw
gazon na de „winterslaap"
nodig heeft om weer gezond
en krachtig te groeien. Een
gazon dat met Scotts bemest
is. wordt vroeger groen, dank
zij het In de Verenigde Staten
gepatenteerde Renner-fabrica-
geprocédé. Er bestaat geen
gevaar voor verbranding;
gieten of sproeien is over-
bodig.

Scotts-gazonmest klontert niet
en is reukloos — maar ook
fijnkorrelig en ondanks het

hoge gehalte aan voedings-
stoffen licht van gewicht. Dat
merkt U bij het dragen. Scotts
kunt U goed met de hand uit-
strooien, maar gemakkelijker,
.zuiniger en gelijkmatiger met
een WOLF-strooiwagen.

Al vanaf eind maart — vroe-
ger dan alle andere gazonbe-
zittars — kunt U plezier heb-
ben van Uw prachtig vol-
groene en sterke gazon. U
hoeft alleen maar Scotts-
gazonmest te strooien, zodra
de eerste lentebodes aankon-
digen, dat het leven in de
grond weer ontwaakt.

Overtuig Uzelf door een proef.
Voor slechts ƒ 0,50 ontvangt
U een proefpakje voor 1 m?

WOLF
Garandeert een mooi gazon

Wij dienen U graag van advies:

G. Emsbroek & Zn cv

BELANGRIJKE
VERKOPING

van

gereedschappen
te VOBDEN op dinsdag 21 maart

van 2 tot 9 uur namiddag in de zaal
Brandenbarg

„Het Wapen van Vorden"
w.o. alle soorten handgereedschappen, elek-
trische lasapparaten, elektr. boor- en slijp-
machines (6, 10 en 13 mm), acculaders (6
en 12 volt), compressors tot 8 atm., uit-
deukkisten, doppenkisten, booromslagen,
boren, schaven, ring. en steeksleutels,
houtbeitels, handzagen, vijlen, hamers,
schroevedraaiers, vetspuiten, looplampen,
verbandtrommels, popnageltangen, enz.

van <*< * m

U vindt een geweldige collectie bij:

4 in i m 71;
V/H A.G.MELLINK

RAADHUISSTR., VORDEN

NU REEDS EEN

volautomatische wasautomaat
vanaf 1498,-

MET DIVERSE
WASPROGRAMMA'S

Verder leverancier van alle bekende
merken wasmachines en centrifuges
o.a. MIELE VANAF HEDEN

(100,-tot f 200,-
in prijs verlaagd
AEG - ZANKER - ERRES ENZ.

J. H. Willink
Het Hoge - Vorden - Telefoon 6656

Marktvereniging Vorden

Ledenvergadering
op vrijdag 17 maart a.s. n.m. 8 uur
in hotel „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit).

AGENDA:
Opening.
Notulen.
Jaarverslagen.
Bestuursverkiezing.
Subsidietoewijzing uit de verloting
1966.
Rondvraag.
Sluiting.

NA DE VEBGADEBING WOBDEN DE SUB-
SIDIES TEBSTOND UITBETAALD EN
ENKELE NIET AFGEHAALDE PBIJZEN
VEBKOCHT.

Autoplannen?
Inruilplannen?

KOM EENS VRIJBLIJVEND
PRATEN OF MAAK EENS EEN
PROEFRIT MET ONZE SIMCA

AUTOMOBIELBEDRIJF

SIMCA

Tragter
TELEFOON 1256

DEALER VOOR
VORDEN EN
OMGEVING

Tarzan spijkerbroeken
van stoer, sportief, ijzersterk bleu
denim.

Beeds vanaf ƒ 6,30 voor maat 6

Martens Sporthandel
Zutphenseweg 15 a

Met vreugde en dankbaar-
heid geven wij kennis van
de geboorte van ons doch-
tertje en zusje

AALTJEN MABIE
(MABIAN)

H. J. Pardijs
A. J. Pardijs-

Wuestenenk
Erik

Vorden, 12 maart 1967
,t Lange End, D 40 a

Voor de vele blijken van
belangstelling, ondervonden
bij ons 55-jarig huwelijk,
betuigen wij allen onze
hartelijke dank.

J. Zweverink
L. Zweverink-Kl. Selle

Vorden, maart 1967
D 151

Langs deze weg betuigen
wij vooral onze hartelijke
dank aan onze buren, fa-
milie, vrienden en kennis-
sen voor de vele blijken
van belangstelling en deel-
neming, ondervonden tij-
dens de ziekte en na het
overlijden van onze innig-
geliefde man, vader, be-
huwd, en grootvader

A. BBOEKMAN
Uit aller naam:
Fam. Broekman

Vorden, maart 1967
C 69

Te koop: I.z.g.st.z. studio-
piano. Inl. Insulindelaan 33
Vorden

Te koop: Kolenconvector,
beige, l jaar gebruikt.
Luichies, 't Hoge 52, Vor-
den

Te koop: Tuinmest, op
plaats bezorgd. J. A. Bleu-
mink, D 4, telefoon 1651

YOUTH FOB CHBIST
CONTACTAVOND

Spreker: de heer
O. Ramaker uit Aalten
Alle jongelui hartelijk
welkom t.h.v. fam.

Verkerk, D l

Wederom bloedeitjes af te
geven van Barnevelder en
Koekkoek wyandotte kriel
W. Tragter, Zutphenseweg

Te koop: Een z.g.a.n. cen-
trifugaal kunstmeststrooier
voor paardentraktie, merk
Herkules. T. A. Leisink,
Vierakkersestraatweg 15,
Vierakker, tel. 05750-2755

Te koop: Enkele goede, ge-
bruikte wasmachines,
langzaamwassera met ver-
warming. J. H. Wiltink
Het Hoge 26, tel. 1656
Vorden. Loodgieter, erkend
gas- en waterfitter

Te koop: 300 gezaagde ei-
ken rikposten bij R. Rou-
wenhorst, C 120, Vorden

Te koop aangeboden:
I.g.st.z. kinderwagen.
Het Hoge 57, Vorden

Te koop: Gasstel z.g.a.n.
Th. Hulshof, B 69 a,
Vorden

Te koop: Go.h. DKW Sport
1964. Hengeloseweg 11,
Vorden, 's avonds na 6 uur

Te koop: Melotte wentel-
ploeg 3 punts; pendelkunst-
meststrooiers, speciale prijs
A. F. Wiggers, Linde

Te koop: De helft of vier-
dels van een jonge vette
koe. H. J. Willems, E 13 a
Vorden

Wegens huwelijk der te-
genwoordige een net meis-
je gevraagd voor twee da-
gen per week tegen l mei
a.s. of later.
Mevr. Albers-Wijers,
„Casa Mia" telefoon 1280

Te huur gevraagd: Stuk
weiland ook genegen te
koop. B. Wunderink,
Kranenburg, telefoon 6735

Te koop: Een partytje voe-
derbieten. A. W. Horsting,
Onstein D 148

Te koop: 2 r.b. vaarskalve-
ren bij J. G. Wassink,
Almenseweg 56

Te koop: Een r.b. vaars-
kalf. G. J. Voskamp, C 117
Vorden

Te koop: Zw.b. nuchter
vaarskalf. D. KI. Geltink,
Klein Garmel, Vorden

Te koop: r.b. vaarskalf en
stierkalf. W. A. Kreunen
D 40, Vorden

Te koop: Dragende geit en
tevens ganzenbroedeieren.
Golstein, Nieuwstad 30
Vorden

Te koop: 2 r.b. en l z.b. m.
zwarte schets weidepinken.
Th. J. Berendsen, Veldwijk
C 115, Vorden

Te koop: Toom zware big-
gen. Th. Hulshof B 69 a
Vorden



Heden werd nog geheel onverwacht van ons
weggenomen, onze lieve vader en grootvader

ANTOON MAALDERINK
weduwnaar van Jantje Nijland

eerder weduwnaar van Jenneken Nijland

op de leeftijd van 67 jaar.

Psalm 23

J. W. Maalderink
H. Maalderink-v. d. Sluis
T. Megelink-Vos
J. Megelink
G. A. Zweverink-Maalderink
H. J. Zweverink
A. J. Lodeweges-Maalderink
H. Lodeweges
J. Hoegen Dijkhof-Maalderink
H. C. Hoegen Dijkhof
W. Bakker-Maalderink
E. J. W. C. Bakker
A. Menkhorst-Maalderink
A. Menkhorst
J. Modderkolk-Maalderink
J. B. Modderkolk
en kleinkinderen

Loenen „Veluwe" 12 maart 1967
Eerbeekseweg 59

De teraardebestelling zal D.V. gehouden worden
donderdag 16 maart a.s. om 14.00 uur op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden. Na de rouw-
dienst welke aanvangt om 13.00 uur in de Ned.
Herv. kerk aldaar.

Na de teraardebestelling gelegenheid tot condo-
leren in hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Heden werd plotseling van ons weggenomen onze
beste broer, zwager, oom en huisgenoot, de heer

HERMANUS GERHARDUS ALBERS

op de leeftijd van 66 jaar.

H. S. J. ALBERS
A. ALBERS-WIJERS

D. TEN HOOPEN

neven en nichten

Vorden, 9 maart 1967
Burg. Galléestraat 20 a

De begrafenis heeft plaatsgehad op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Met leedwezen geven wij u kennis van het over-
lijden van onze vroegere patroon, de heer

H. G. ALBERS

Zijn nagedachtenis zal bij ons in ere blijven.

Gezamenlijk personeel
FA J. W. ALBERS

Vorden, maart 1967

Sportmode '67

Heinzelmann sweaters
velours en badstof. Nieuwste mode-
kleuren. Ideale vrijetijdskleding.

Grote keuze bij

Martens Sporthandel
Zutphenseweg 15 a

47,7 ct super
(de echte)

KEUNE
INDUSTRIETERREIN — TELEFOON 1736

Lederwaren, tassen enz.
TE KUST EN TE KEUR

Luimes Lammer s
Burg. Galléestraat — Vorden

Vereniging Huisafval
te Vorden

1NPLAATS VAN GOEDE
VRIJDAG 24 MAART WORDT
HET HUISAFVAL OP DONDER-
DAG 23 MAART OPGEHAALD

Het bestuur

V O R D E N

LICHT

VOOR DEZELFDE
STROOMKOSTEN:
PHILIPS

"ARGENTA"
SUPER LUX

"Argenta" Super Lux. lampen geven 30% méér
licht op tafel voor de zelfde stroomkosten. Zuinig
voor uw beurs- Prettig bij
het lezen. Wij hebben ze in
onze zaak in alle wattages
van 40 tot 200 Watt. Prijzen
van 1.» tot 2.30

G.EmsbroekenZncv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Kinderuitzending Groene Kruis
Zij die menen dat hun kind voor de
zomeruitzending in aanmerking
komt, kunneji zich aanmelden bij

de zusters in het wijK^bouw tussen 13.00 en
13.30 uur tot en met donderdag 23 maart.

Het bestuur.

WEES „

KIES
DE JUISTE

VLOER-
BEDEKKING IN
UW KEUKEN!
De keukenvloer stelt eigen eisen.
Zachte vloerbedekking ? Tapijt 7 Zou

niet verstandig zijn, al was 't alleen maar met 't oog op
morsen . . . Beter is een z.g. ,,harde" vloerbedekking. Maar
welke? Dat is de vraag waarop wij als moderne woningin-
richter u een antwoord kunnen geven. Wij weten hoe moei-
lijk 't tegenwoordig is met al die vloerbedekkingen. Een
doolhof! Draagt u geen naaldhakken dan kan 't bijvoorbeeld
Marmoleum zijn. Maar draagt u wél naaldhakken, dan wordt
't wellicht Tapiflex of Balatred. Moeilijk? Niet als u een
eerlijk advies vraagt aan de specialist.

wij maken u graag

UITKNIPPEN EN GOED BEWAKEN HET KAN U GELD OPBRENGEN !

Groot eierfeest
in

zelfbediening

By elke litersblik SNIJBONEN
By elke 200 gram VLEESWAREN (naar keuze)
Bij elke 500 gram KAAS (alle soorten)
Bij elke bus NOOTMUSKAAT
B« elke 10 zakjes VANILLE-SUIKER
B« elke litersblik APPELMOES
Bij elke pot ZILVERUIEN
Btf elke pak KOFFIE + THEE
Bü elke GEZINSTUBE MAYONAISE a 115 et . . .
By elke litersblik CAPUCIJNERS
Bij elke litersblik SPERCIEBONEN
Bij elke litersblik DOPERWTEN
By elke pot AUGURKEN
Bij elke zak ZOUTE PINDA'S 300 gram 89 et ...
Bij elke fles SLASAUS gezinsfles 98 et
Bij elke 3 pakjes PUDDING
By elke fles WIJN
By elke fles rode of witte DRUIVENSAP è 149 et
By elke fles SLAOLIE è 132 et
By elke fles WIJN MET RUM ó, 425 et .

l EI GRATIS
l EI GRATIS
l EI GRATIS
l EI GRATIS

l EI GRATIS
l EI GRATIS
l EI GRATIS

l EI GRATIS
l EI GRATIS
l EI GRATIS
l EI GRATIS
l EI GRATIS
l EI GRATIS

l EI GRATIS
l EI GRATIS

1 EI GRATIS
2 EIEREN GRATIS

2 EIEREN GRATIS
3 EIEREN GRATIS
8 EIEREN GRATIS

Volop paasbrood
Onze vleeswaren-aanbieding

PRACHT SCHOUDERHAM 150 gram 98 et
BOTERHAMWORST 200 gram 59 et
BOERENMETWORST 150 gram 89 et
SNIJWORST 150 gram 89 et

Waardebon
BEWAREN ! BEWAREN !

VOOR DE PAASDAGEN TEGEN INLEVERING VAN DEZE
WAARDEBON, 10 GROTE EIEREN VOOR SLECHTS 75 CENT

Zolang de voorraad strekt
Extra koopjes

ZWARTE- OF FRAMBOZENBESSENWIJN literskruik 325
ELKE TWEEDE KRUIK VOOR 25

BLOOKERS CACAO 500 gram 150
2 ARKS ONTBIJTKOEKEN 79
LITERSFLESSEN KOFFIEMELK 129
JUS D'ORANGE grote fles 109

LITERSBUKKEN PERZDXEN 99
LITERSBLIKKEN ANANAS 99
LITERSBLIKKEN FRUITCOCKTAIL 179

SOEPGROENTE 2 blikjes 49

2 FLESSEN JAFFA VRUCHTENLIMONADE 98
2 FLESSSEN JAFFA UP DRANK 89
ZUIVERE APPELSAP 2 fles 119
1 FLES LIMONADESIROOP 110

ECHTE CHOCOLADEHAGEL 2 x 200 gram 98
VRUCHTENHAGELSLAG 2 x 200 gram 69

BIJ ƒ 2,50 AAN BOODSCHAPPEN PRACHT PORCELEINEN KOP EN
SCHOTEL VOOR ƒ l,— 6 VERSCHILLENDE KLEUREN

ZUIVERE HONING per pot 119
DUBBELE PAKKEN CUSTARD 59

VITELLA INSTANTPUDDING 3 pakjes 99
DUBBELE ZAKKEN CHINESE PINDA'S 98
2 BLIKJES SOEPBALLEN . . 109

Al deze aanbiedingen blijven 14 dagen geldig

Wij besluiten met u
prettige paasdagen toe te wensen!
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HET HUT
Maandblad van het departe-
ment Vorden, van de maat-
schappij tot Nut van
't algemeen.

maart 1967

INVORDEH
Opgericht 1818.
Redactie-adres: Postbus 6

Vorden
Bijlage „Contact"

ONZE NUTSTONEELAVOND OP ZATERDAG 18 MAART A.S. AANVANG HALF ACHT
BAL NA
Het Vordens Toneel zal deze avond een toneelstuk voor ons opvoeren evenals vorige jaren.
Dit keer zal het een blijspel worden en wel een dwaas blijspel zo wordt vermeld. Het stuk
is getiteld: „DE AVOND VAN DE ZEVENDE JULI" geschreven door Gerard van Dijk. Het
bestaat uit 3 bedrijven.
Het stuk speelt zich af ten huize van de familie Van Wijngaarden, in een klein provïncie-
plaatsje ergens in Nederland in de hedendaagse tijd.

De rolverdeling is als volgt:
Martin van Wijngaarden, dorpsnotaris de heer Holsbeeke
Meli, zijn vrouw rnej. Verstoep
Jan, hun zoon de heer Lubbers
Ankie, hun dochter mej. Holsbeeke
Hanna, de huishoudster mevr. Westerveld
Henriëtte van Terwinselen, een freule mevr. Lenselink
Engelbert Angevare, de huisknecht de heer Abbink
Harry de Glint, een advokaat de heer Tangenberg
Joke van Anraad, een meisje mej. van Tuyl
Na afloop zal er een gezellig bal volgen met muziek van „De Zwervers".
Toegangsprijzen: Nutsleden met bal ƒ 1,50; zonder bal ƒ 0,75; niet-Nutsleden met bal f 2,50;
zonder bal ƒ 1,50.

BOLLENTOCHT

De vorige keer hebben we u al in kennis gesteld van het voornemen een tocht door de bol-
lenvelden en naar de Keukenhof in Lisse te maken.
Verscheidene personen gaven zich reeds op. De bus is echter nog niet vol. Voelt u er
voor om ook mee te gaan, wacht dan niet langer, maar geeft u even op. Dan kunnen wij
een bus bespreken.
De tocht zal plaatsvinden in de tweede helft van aprili Precies kunnen we het nog niet

Hotel Bakker
Dorpsstraat 24 Telef. 1312

Fijne keuken Prima consumpties

Mooie zaal voor bruiloften en
partijen.

Voor feestelijke gelegenheden:
Verschillende schotels, slaatjes,
croquetten, bitterballen enz.

Nutsspaarbank Vorden
Opgericht 1819

Sparen
behoort onverbrekelijk bij
een juiste besteding van uw
inkomen. Nu al rekening
houden met toekomstige uit-
gaven I U beschikt dan over
geld wannej^i het nodig
hebt. W

Pongers'
Loodgieters- en elektrotech-
nisch bedrijf-Huishoudelijke
artikelen.

Nieuwstad Tel. 1474 - Vorden

Autobedrijf A. G. Tragter
Telefoon 1256

Verkoop nieuwe en gebruikte auto's
Reparatie-, plaat- en spuitwerk
Onderhoud, service van ieder merk
Dealer Simca-automobielen

, KEUKENGARNITUUR

R. J. Koerselman - Tel. 1364

WIST U
dat drukkerij Weevers, Vorden
buiten het 'gewone' zwart-wit
werk ook heel keurig kleuren-
drukwerk vervaardigt?

Telefoon 1404

NUTSBIBLIOTHEEK

Weet u dat de Nutsbibliotheek elke vrijdag geopend is, 's middags van half vier tot half vijf
en 's avonds van zeven uur tot half negen?
U vindt er romans, ontwikkelingsboeken, jongens- en meisjesboeken en kinderboeken. Studie-
boeken gratis op aanvraag.
Inschrijfgeld voor één seizoen 25 cent. Leesgeld volwassenen 10 cent per boek per week;
leesgeld kinderen 5 cent per boek per week.
ledere inwoner van Vorden kan lid worden van de Nutsbibliotheek zonder de verplichting
lid van het Nutsdepartement te zijn.

NUTSSPAARBANK VORDEN Opgericht 1819 Bondsspaarbank

Bij een bondsspaarbank groeit uw geld elke dag. Bondsspaarbank - Gezinsbank. Dit gaat
ook u aanl Het zou een groot misverstand zijn als u meent dat een Bondsspaarbank zich be-
perkt tot het beheren van spaargelden. Haar taak is veel omvangrijker. Al hebben de
Bondsspaarbanken 150 jaar traditie, daarom zijn ze nog allerminst ouderwets. U kunt er te-
recht voor: inleg en terugbetaling - jeugdsparen - spaarbusjes - jeugdspaarwet „De Zilver-
vloot" - Algemene Premie Spaarwet - terugbetaling op bij andere Bondsspaarbanken uitgege-
ven spaarbankboekjes.
Rente: 3%% (vrijwel direkt beschikbaar); 41/2% (geprem. spaarregelingen, b.v. „De Zilver-
vloot" 4%% (6 maanden opzegging); 51/2% (1 jaar opzegging).
Een van de 230 bondsspaarbanken met tesamen 51/2 miljard spaargeldenen

JEUGDHOEKJE — BESTE JONGENS EN MEISJES
De namen van de steden waren:
Amsterdam; Amersfoort; Hilversum; Rotterdam; Dordrecht; Den Haag; Utrecht; Leeuwarden

De muziekinstrumenten waren:
piano; banjo; klarinet; trommel; harmonica; fluit; viool; harp en orgel.

Elektriciteit op elk gebied
Elektrische artikelen
klein en groot
Radio en televisie

Techn. Bureau
P. DEKKER Tel 1253

Voor
doe-het-zelf artikelen

naar de
doe-het-zelf zaak

HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden

M. G. JANSEN
De slagerij voor prima kwaliteit

*
Burg. Galléestraat 42 - Tel. 1451
VORDEN

Alle vleeswaren eigen fabrikaat

Glas dealer
voor Vorden Lochem e.o.

GARAGE KURZ
Vorden, telefoon 1649

(BUTAGAS)

het veilige gas in
de bekende blauwe
fles met 13 kg inhoud.

G. Emsbroek £ Zn. c.v,
VORDEN

VOOR GOEDE KWALITEIT VLEES
EN FIJNE VLEESWAREN NAAR

Slagerij Vlogman
v.h. W. Kieskamp

C O Ö P E R A T I E
SAMENGAAN OM ZELF STERK TE

STAAN

C.L.V. „De Eendracht"
VORDEN

zeggen, het is even afwachten wanneer de bloemen op hun mooist zijn.
De buskosten zijn ongeveer f 10,— per persoon. Hierbij komen dan nog de entreeprijs
Keukenhof, de konsumpties en eventueel koffietafe-l.
Vertrek 9 uur vanaf het Marktplein. Thuiskomst ongeveer zeven uur.
Opgeven bij de heer Eijerkamp, sigarenmagazijn.

HET SCHOUWBURGBEZOEK

Vrijdag jl. hebben wij een bezoek aan de Deventer Schouwburg gebracht. De tocht werd per
bus van de GTW gemaakt. De groep bestond uit 39 personen. De schouwburg was geheel
uitverkocht voor het optreden van het cabaretgezelschap „PEPIJN" van Paul van Vliet, be-
staande uit vier personen. Het programma was getiteld: Opus II. Het was cabaret van de
bovenste plank.
We hebben genoten van de spitse teksten en goede voordracht van dit groepje. Vooral de
parodiën op „Het gevoel van onbehagen"; De ambtenaar" en „Wij Hollanders" waren
zeer karakteristiek.
Ook de Haagse Broodjeswinkel werd goed op z'n „Haags" gebracht, dit zeker ook doordat
Paul van Vliet zelf een rasechte Hagenaar is.
We hebben er allen van genoten en hopen een volgend seizoen een bezoek aan de schouw-
burg te herhalen.
Even voor halftwaalf arriveerden we weer in Vorden.

NIEUWE PIANO

Daar de oude piano niet meer voldeed aan de te stellen eisen, waren wij genoodzaakt een
nieuwe aan te schaffen. U weet dat een dergelijk instrument een flink bedrag vereist.
Tevens moet er regelmatig gestemd worden, zodat wij ons genoodzaakt zien voor het ge-
bruik van deze nieuwe piano een klein bedrag aan huur te vragen aan die verenigingen die
hiervan gebruik maken.

„Het Binnenhuis"
FA. A. POLMAN

Dorpsstraat 22, tel. 1314

betere woninginrichting

Kranenbarg Speciaalzaak
ook uw adres voor

Kolen-QJie-Gas
Telefoon 1217 ^ Vorden

(~\3 /> M
fJest brood

dat Brood van

S C H U R I N K

PEDICURE •
STEUNZOLEN

VOETONDERZOEK

G. WULLINK-LEBBINK
Dorpsstraat 4 Tel. 1342
Behandeling volgens afspraak.

GEEF EEN BOEK
Lezen verrijkt uw kennis
Ook voor al uw kantoorartike-
len en kantoormachines naar

Boekhandel
FA. HIETBRINK

NUT S B I B L I O T H E E K
Geopend vrijdags van 3.30—4.30 uur

19.00—20.30 uur
Voor 't Medler vrijdags aan de school

om half 4

Kinderboeken 5 et, Engelse boeken 15 et
De overige boeken 10 et per week
Alle studieboeken op aanvraag kosteloos
verkrijgbaar.

De spreekwoorden:
Als de kat van huis is, dansen de muizen. Als de nood het hoogst is, is de redding nabij.
Wie het dichts bij het vuur zit, warmt zich het best. Beter een vogel in de hand, dan tien
in de lucht. Als je over de duivel praat, trap je hem op zijn staart. Beter een half ei, dan een
lege dop. Wie A zegt, moet ook B zeggen. Wie kaatst, moet de bal verwachten.
Omdat er veel goede oplossingen waren, zijn we royaal geweest. Er zijn deze keer 7 prijs-
winnaars uitgeloot. Het zijn: Hannie Decanije, Jootje Klein Geltink, Marian Kerkhoven, Aalt-
jen Wuestenenk, Ellie Tiessink, Anja Bargeman en Tiny Maalderink.
Zij kunnen hun prijsjes weer -afhalen op vrijdagmiddag tussen 4 en 5 uur bij mevr. Wullink
(schoenhandel).

De volgende opgaven:
1 In Dordrecht lag een schip voor anker. Een matroos moet het schip bijschilderen. Hij

hangt een touwladder overboord en gaat op de onderste sport staan. De afstand tussen
de sporten van de touwladder is overal 40 cm, terwijl de onderste sport 20 cm boven het
water hangt. Nadat de matroos een tijdje gewerkt heeft, begint de vloed op te komen.
In totaal wast bij vloed het water daar 1 meter. Hoeveel sporten moet de matroos nu
hoger gaan staan om geen natte voeten te krijgen?

2 Wat is dit? Het geheel bestaat uit 2 woorden, tesamen 27 letters.
1 De letters 2, 3 en 4 vormen een plaats in Gelderland, waar een kunstzijdefabriek staat.
2 De letters 18, 17, 21, 20, 11, 5, 9, 7 en 17 vormen een grote stad in Holland.
3 De letters 27, 6, 10 en 20 vormen een plaats in Friesland met een schaatsenfabriek.
4 De letters 20, 14, 13 en 6 zijn samen een plaats in de Betuwe, met een jamfabriek.
5 De letters 16, 8, 10, 22, 23, 4, 15 en 4 vormen een industriestad in Twente.
6 De letters 20, 11, 5, 24, 25, 11 en 6 vormen een plaats in de zuidpunt van Groningen.
7 De letters 26, 19, 1, 1, 2, 5, 9, 11 en 8 zijn samen de plaats waar Rijn en Waal zich

splitsen.
8 De letters 12, 7, 7, 5, 6, 16 en 17 zijn samen de hoofdstad van Noord-Holland.

Oplossingen met vermelding van naam en leeftijd en vóór 1 april, aan
POM, POSTBUS 6, VORDEN

Het adres voor al uw

LEVENSMIDDELEN
VEEVOEDERS

B R A N D S T O F F E N enz.
was, is en blijft
Firma J. W. ALBERS - Tel. 1232

Voor al uw

haarden en kachels
naar

Gebr. Barendsen

SchupperS de naam zegt alles

Voor Brood - Gebak - Bonbons
en heerlijk eigen gebakken koek naar

Dorpsstraat 11 - Telefoon 1373
Burg. Galleestraat 46

Ruim gesorteerd
bij

A. J. W. Memelink
Dorpsstraat 16 - Tel. 1350
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PUCH scybolt, de extra
zware, kompl. ƒ 965,—
Bromfietsbedrijf Tragter

ROUW e»
VIRIOVINGS-

GKATKGRAVWEN,,./

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

H.H. VEEHOUDERS

Voor uw koeien hebben
wij

TEPELBESCHERMERS
THANS ƒ 39,—

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

FA G. W. LUIMES
Vorden - Telefoon 1421

Verloren: Een herenporte-
monnaie met inhoud. S.v.p.
terug te bezorgen bij
M. Menkhorst, Almensew.

Siemerink
Zutphenseweg

sportri.iwielen. fabr.
Gazelle geh. kompl. ƒ 1§7,-
Itiju'ielbedrijf Tragter

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

VERSE HANEN EN
KIPPEN

elke dag verkrijgbaar
en vrijdags aan de
markt

HENGELOSEWEG l
TELEFOON 1283

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weiilen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lijftogt,
B. van Hackfortweg 81
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Teunissen, de Haar

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

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

Retexturingsbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal

Gedurende deze maand
jumpers, vesten en
truien chem. reinigen
van ƒ 2,75 voor ƒ 2,—
Tevens uw adres voor
verven, onz. stoppen,
plisseren en overhem-
denreparatie

Vorden:
FA LUTH
Kledingmagazijn

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

RS Stokvis sportfiets kom-
pleet met remnaaf ƒ 203,50
Rijwielbedryf Tragter

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

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

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

ONS
PARADE

PAARDJE

THEEDOEKEN
Sneldrogende theedoeken in
een pracht kwaliteit! Allermo-
dernste streepdessins. Felisol:
duskleurecht! Nu voor
de ongelooflijke prijs Q 95

van 3 voor IJ»

Luth
Winkelpuradijs - Vorden

ïY Beslist op brtte volgende
-'Jr^ 'parade-aanbieding letten

Siemerink's
VORDEN

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

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

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

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

ƒ 8,— p. fles zonder
statiegeld.

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

HOOFDDEPOT

KEUNE
Nijverheidsweg tel. 1736

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Fa Martens
Wapen- en Sporthandel

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

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Lonman.Vofden

Wij leveren alle

HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN
SPECIALITÊ'S
ook uit Emmerik.

Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKENDE
druppels

naar uw D.A. drogist.

D.A. drogisterij en
fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Wanneer u verzekerd wilt
zijn van een goede plaats

van uw advertentie in
Contact

BEZORG DEZE DAN
TIJDIG

GEVRAAGD:

verkoopsters
Alleen vrijdag en zaterdag

200 gram boterhamworst
200 gram tongworst
200 gram hoofdkaas
500 gram fijne rookworst

Bestel s.v.p. uw Paasrollade vroegtijdig !

60
60
60

175

Krijt Dorpsstraat

NU BINNEN IEDERS BEREIK !

De Zanussi wasautomaat
5 kg of minder geheel automatisch
wassen.

ƒ 1029,- — ƒ 200,- inruil — ƒ 829,—

4 kg of minder
ƒ 899, ƒ 200,- inruil = ƒ 699,—

Wij demonstreren u geheel
vrijblijvend

ELECTRO TECHNISCH INSTALLATIEBUR.

P. Dekker
Vorden Telefoon 1253

Husqvarna
mm S W B O K N BIND* iaaa

Een
volmaakte
keuze..

• Een Zweedse naaimachine.
• Sublieme constructie en vormgeving.
• Klemvrlje zwevende spoel.
• Ingebouwd vertragingsmechanisme.
Alle Husqvarna voordelen worden
u gaarne vrijblijvend gedemonstreerd.^

B.A. BORGONJEN
Naaimachinehandel - Kerkstraat 13 - Tel. 1385

VOKDEN 4 — BAAKSE BOYS 3 8—O
Vorden 4 heeft er zondag geen twijfel over laten be-
staan wie er dit seizoen in haar afdeling kampioen
gaat worden. Momenteel hebben de Vordenaren een
ruime voorsprong op haar naaste konkurrenten.
Voor de rust werd er in de wedstrijd tegen Baakse
Boys slechts éénmaal gescoord door een doelpunt van
midvoor Korenblik. In de tweede helft voerden Roth-
m<an (2 x); Korenblik (4 x) en Bosch de stand tot
8—0 op.

VOETBALPROGRAMMA
Vorden l—SVDES 1; Vorden 2—Reuni 3; Voorst 5-—
Vorden 5.

VORDENSE DAMES WAREN NIET OP DREEF

Voor de winterkompetitie distrikt Twente-IJsselstreek
speelden de Vordense dames zaterdagavond in 't Sport-
fondsenbad te Deventer twee wedstrijden.
Helaas moesten zij ditmaal met enkele invallers aan-
treden zodat de ploeg sterk aan kracht had ingeboet.
De eerste ontmoeting tegen De IJssel l uit Deventer
eindigde in een 6—O overwinning voor de thuisclub. Na-
dat De IJssel eerst tegen de lat had geschoten werd de
terugspringende bal door de linksachter opnieuw inge-
kogeld hetgeen l—O betekende. Deze achterspeelster
van de thuisclub vormde een klasse apart en zij slaagde
er enkele malen in vanuit het achterveld snel op te
zwemmen om dan vervolgens met harde schoten te
scoren. Door een doelpunt van de linksvoor werd de
ruststand bepaald op 4—0.
In de tweede helft sloot de verdediging bij Vorden iets
beter hoewel er toch nog tweemaal door De IJssel werd
gescoord. Dat de Vordense voorhoede ditmaal volkomen
schotloos was bleek wel uit het feit dat de Deventer
doelvrouwe geen schot op doel heeft gehad.
De tweede ontmoeting die Vorden tegen de Mors l uit
Rijssen speelde verliep heel wat beter. De eerste sco-
ringskans was voor de Mors doch vrij voor doel schoot
de Rijssense midvoor hoog over. Bij een uitval van Vor-
den had Gerda Verstoep pech toen een prachtig schot
van haar tegen de lat belandde. Juist voor de rust be-
zorgde 'n afstandsschot De Mors een l—O voorsprong.
In de tweede helft ontliepen de ploegen elkaar niet
veel. Nadat de linksvoor van De Mors de stand op
2—O had gebracht gelukte het Gerda Verstoep de ach-
terstand tot 2—l te reduceren. Een fout van de overi-
gens goed spelende doelvrouwe Gerda Verstoep, was
er de oorzaak van dat De Mors vlak voor tijd nog kon
uitlopen tot 3—1.

HEREN VAN VORDEN HADDEN WEINIG GELUK
Het eerste herenteam van Vorden speelde deze avond
twee ongelukkige wed|^njden. De eerste ontmoeting te-
gen De Mors l uit I^Bm eindigde in een 3—l over-
winning. Speciaal voo^^ïe rust hadden de Vordenaren
het beste van het spel. Eerst schoot Verstoep uit een
goede pass van gastspeler Koos Oudsen tegen de lat,
waarna enkele ogenblikken later een doelpunt van
Verstoep op onbegrijpelijke reden werd afgekeurd.
Een overtreding van^Bkdi Eggink leverde De Mors
een strafworp op dil^Piberispelijk werd ingeschoten
l—0. Dit was tevens de ruststand.
Slecht plaatsen in het middenveld was de oorzaak van
het tweede doelpunt. Een snel genomen vrije worp in
het achterveld bracht de bal bij de midvoor die Oudsen
voor de derde maal het nakijken gaf 3—0. Vlak voor
tijd bracht Verstoep de eindstand op 3—1.
De tweede wedstrijd tegen De Jlssel 3 uit Deventer
leek een grote overwinning voor de Vordenaren te wor-
den. Enkele sekonden na het beginsignaal leverde een
afstandsschot van Verstoep een doelpunt op l—0. Twee
minuten later was de stand reeds 3—O wederom door
doelpunten van Verstoep. Doelman Oudsen stopte hierna
op prachtige wijze een strafworp. Nog voor de pauze
werd de achterstand verkleind tot 3—2 doordat de Vor-
dense voorhoede verzuimde tijdig terug te komen.
In de tweede helft werd doelman Oudsen verrast door
een afstandsschot 3—3. Uit een pass van Rudi Eggink
gaf Tonnie Brandenbarg Vorden een 4—3 voorsprong
doch in de laatste fase van de strijd wisten de Devente-
naren door doelpunten van de linksvoor en de rechts-
voor toch nog een 5—4 overwinning te behalen.

VOORRONDEN KAMPIOENSCHAP VAN
GELDERLAND JEUGD VIJFTALLEN

Momenteel wordt door drie jeugdteams van elk vijf
deelnemers gestreden om het damkampioenschap dis-
trikt Oost. Deelnemende ploegen zijn Vorden, Eibergen,
Laren. Het team dat als kampioen tevoorschijn komt is
tevens gerechtigd om deel te nemen aan het kampioen-
schap van Gelderland.
Het team van DIO (Eibergen) heeft de eerste ontmoe-
ting tegen Denk & Zet uit Laren met 7—3 gewonnen.
De wedstrijd tussen DIO en DCV (Vorden) eindigde
in een voorlopige 5*—3 stand in het voordeel van Eiber-
gen. Er is één afgebroken partij tussen Ziemerink
(DIO) en Leunk (DCV). De Vordenaar heeft de beste
positie zodat er waarschijnlijk een overwinning voor
Leunk uit de bus zal komen.
Mocht DCV erin slagen om a.s. vrijdagavond van Denk
& Zet te winnen dan wordt meteen de datum vastge-
steld om de afgebroken partij tussen Leunk en Zieme-
rink te spelen. Mocht Leunk dan inderdaad winnen dan
volgt er nog een beslissingswedstrijd tussen DIO en
DCV.

BREUKER WINT BESLISSINGSWEDSTRIJD
Zoals onlangs werd vastgesteld zullen in de strijd om
het clubkampioenschap van DCV de eerste 8 personen
op de ranglijst een halve kompetitie tegen elkaar spe-
len. Thans is definitief bekend welke dammers dat zul-
len zijn want vrijdagavond won Breuker de beslissings-
wedstrijd tegen G. Hulshof.
De overige deelnemers zijn: B. Nijenhuis; A. D. Smeenk
J. Oukes; J. F. Geerken; Joh. van Dijk; S. Wiersma;
H. Klein Kranenbarg.
Voor de onderlinge kompetitie werden vrijdagavond de
volgende wedstrijden gespeeld:
Roozendaal—Leunk O—2; Klein Brinke—Hesselink O
—2; S. Wiersma—Kranenbarg O—2; Van Dijk—Nijen-
huis l—1; Wentink—Sloetjes 2—0; Hoenink—Ter
Beest af g.; Esselink—J. Wiersma l—1; Smeenk—Ou-
kes 2—O; Wansink—A. Wassink l—1.
Jeugdafdeling:
C. Borgonjen—S. Mombarg O—2; H. Teunissen—H.
Kreunen 2—0; H. Bekker—B. Rietman 0—2; H. Eg-
gink—W. Bos 2—0.

VOORRONDEN DISTRIKTSDAM-
KAMPIOENSCHAPPEN

In Zutphen waar momenteel één van de drie voorron-
den wordt gespeeld voor de kampioenschappen van dis-
trikt Oost is de Vordenaar Nijenhuis erin geslaagd in
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voor de finaie. Hij speel.
konkurrent de

de hoofdklasse zich te
de zaterdag remise tegen
Zutphenaar J. C. Lammers.
In de eerste klas groep I is de strijd getreden en
plaatste de Zutphenaar W. Walgaard zich reeas voor
de finale. In groep II restte nog de partij tussen J. p.
Geerken (BDV) en C. Nengerman (ZDV). Deze partij
werd door Nengerman gewonnen waardoor hij zich te-
vens voor de finale plaatste.
In Doetinchem hebben zich op dit moment de volgende
personen voor de finale geplaatst. Hoofdklasse G. J.
van Drumpt (DVD). Eerste klas B. Smeenk (DCR);
Tweede klas E. J. Diersen (DCH).
In Aalten plaatste zich: H. Onnink (ADC) voor de
hoofdklasse; K. Jetten (WDV) voor de eerste klas en
J. Heebink (WDV) voor de tweede klas.

VORDEN
EERSTE KIEVITSEI IN VORDEN

Het eerste kievitsei in Vorden is maandagavond om 6
uur gevonden door de 20-jarige D. J. Stokkink, D 49,
Wildenborch. Hij vond het ei in een weiland nabij de
Prinses Julianaschool in de Wildenborch.
De heer Stokkink, die in 1962 ook reeds het eerste ei
in Vorden vond, heeft het kleinood aangeboden aan
burgemeester A. E. van Arkel.

A.S. ZATERDAG WORDT SCHOOLDAM-
TOERNOOI GEHOUDEN

Zaterdagmorgen 18 maart zal in de zaal van café Es-
kes het jaarlijkse schooldamtoernooi worden gehouden
dat is georganiseerd door de plaatselijke damclub.
Er zullen vijf lagere scholen met jongens- en meisjes-
teams aan deelnemen. Vorig jaar werd de Bijz. School
op Het Hoge zowel bij de jongens als bij de meisjes
winnaar. Het toernooi zal zaterdagmorgen om 9 uur
beginnen.

H.H. ADVERTEERDERS

Ia verband met de komende paasdrukte verzoeken wij
u de advertenties voor Contact van volgende week zo
vroeg mogelijk te bezorgen doch uiterlijk dinsdagmid-
dag voor 12 uur. Reclaktie.

KRANENBURG
PAARDENFONDS „WDL.DENBORCH EN

OMSTREKEN" UITGEBREID
Het paardenverzekeringsfonds „Wildenborch en Om-
streken" is thans met 88 leden toegenomen vanwege
het feit, dat het voormalige Lochemse paardenfonds
is opgeheven. Thans telt de vereniging dan ook een re-
cord aantal verzekerde paarden t.w. 796.
Deze mededeling deed de voorzitter van het fonds de
heer W. G. Dinkelman tijdens de jaarvergadering van
de vereniging welke in zaal Schoenaker werd gehouden.
De voorzitter deelde in zijn openingswoord mede, dat
1966 voor het fonds een gunstig jaar was geweest. In
vergelijking met 1965 toen door het fonds 13 paarden
van verzekerden waren overgenomen, was dit aantal in
het afgelopen jaar 9 stuks.
De uitgaven bedroegen ƒ 9611,09 en de inkomsten
ƒ 12572,23. Het saldo per 31 december 1966 bedroeg
ƒ 17001,22. Er werden 9 paarden overgenomen, waar-
voor werd uitbetaald ƒ 8305, — terwijl via de slachtbank
hiervoor werd terugontvangen ƒ 3580,38. Bij het fonds
zijn thans verzekerd 796 paarden tegen een verzekerde
waarde van ƒ 693.550, — . Hieronder zijn begrepen 111
Shetlandse pony's en 28 fjordenpaarden. Bij de gehou-
den bestuursverkiezing werden de aftredende leden, de
heren E. J. Knoef en de aftredende kommissaris, de
heer H. J. Harkink, herkozen.
Besloten werd de maximum verzekerde waarde der
topklasse vast te stellen op ƒ 1650, — . De voorjaars-
schatting zal worden gehouden in de tweede helft van
april. Er werd medegedeeld dat de paarden ook ver-
zekerd zijn tegen hemelvuur en brand.

STILLE OMGANG NAAR AMSTERDAM
In de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 maart jl.
hebben 15 mannelijke parochianen, leden van het Ge-
nootschap der Stille Omgang, de bedevaart naar Am-
sterdam gemaakt.

Vooraf werd om kwart over 9 in de R.K. kerk op de
Kranenburg een pelgrimslof gehouden, waarna een kof-
f ietafel bij Schoenaker. Men vertrok 's avonds per trein
van het station te Vorden om 22.51 uur. Na de bede-
vaart in de hoofdstad, die zeer devoot verliep, arriveer-
de men zondagmorgen tegen 7.02 weer in Vorden. De
tocht werd gemaakt met de Kring Salland.

GEEN PAASVUUR OP DE KRANENBURG

Er zal dit jaar geen Paasvuur op de Kranenburg zijn.
Het bestuur van de buurtvereniging ,, Kranenburg» Be-
lang" heeft hiertoe besloten omdat er in de omgeving
bijna geen afval en/of hout aanwezig is. De aktie „op-
geruimd staat netjes" onder welke leuze men voor
enige jaren geleden startte met het Paasvuur, heeft
blijkbaar wel succes gehad. Wanneer er een volgend
jaar voldoende hout in voorraad is en niet te ver weg
gelegen, zal men deze traditie zeer zeker weer in ere
herstellen.

Met groot leedwezen geven wij u kennis van het
overlijden van onze oud medewerker-deskundige
de heer

A. MAALDERINK

Zijn grote werklust en het plichtsbesef waar-
mede hij de belangen van onze vereniging heeft
gediend, stemme ons tot grote dankbaarheid.

Zijn nagedachtenis zal ons steeds hoog in ere
worden gehouden.

Bestuur, Raad van Toezicht en
Direktie C.L.V. 'De Eendracht'

Vorden, maart 1967

Met groot leedwezen geven wij u kennis van het
overlijden van onze oud-medewerker, de heer

A. MAALDERINK

In ijver en plichtsbetrachting was hij een voor-
beeld en een dankbare herinnering aan zijn per-
soonlijkheid zal steeds onder ons blijven voort-
leven.

Personeel
C.L.V. 'De Eendracht'

Vorden, maart 1967
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VINDT U IN ONZE

keurkollektie

herenkostuums

terlenka regenjassen

kolberts

pantalons

fafSchoolderman
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Alles uit één zaak!
VOOR HEEL DE SCHOONMAAK

— BEHANG, VERF

— WATER. EN MUURVERF

— BORSTELWERK

— PLAKPLASTIC

— KASTPAPIER

— POETSMIDDELEN

— RAAMVENTILATORS

— GLASREINIGERS
ENZ. ENZ.

Het Verf huis
J. M. UITERWEERD

TELEFOON 1523

— RUURLOSEWEG 35

15 ct petroleum
(per 1000 liter speciale prijs ook
voor dieselolie of HAO)

KEUNE
INDUSTRIETERREIN — TELEFOON 1736

BLOEM- EN GROENTEZADEN
GEDROOGDE KOEMEST
ROODSTEEN BLOEMPOTTEN

POTGROND

Kerkstraat 13 — Telefoon 1385

DEPOT LOENENZADEN

Nieuw!

Blits brommers in *ee kleuren
Kies zelf de kleuren waarin je de
brommer gespoten wilt hebben.

Blits brommers voor de moderne
jeugd ! ! !

Verende voorvork. Volnaaf remmen
vóór en achter. Ingebouwde km-tel-
ler. Oersterk penslot. Handige snel-
binders. Koplamp met dimlicht.

AL DEZE EXTRA'S ALLEEN OP
BLITS BROMMERS

Prijs slechts f 453,-
Vraag gauw nadere inlichtingen of
haal een uitgebreide folder bij uw
Typhoon Blits dealer

Barink
Nieuwstad 24 — Vorden

Speciale aanbieding!
MET DE SCHOONMAAK OVERAL
VLOT EN VEILIG BIJKUNNEN

Stalen huishoudtrappen
met plateau, veiligheidsbeugel en
emmerhaak

4 tree trap
5 tree trap
6 tree trap

ƒ 23,75
ƒ 27,25
ƒ 29,95

RAAMWASSER

op lange steel (145 cm) kompleet
met wisser en spons ƒ 4,95

NATUURSPONS ƒ 0,90
nog goedkoper dan kunstsponzen

ZEMEN VANAF ƒ 3,95

En nog veel meer schoonmaakhulpjes vindt u bij

G. Emsbroek l Zn cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

A.s. zondag
BEGINT DE ZONDAGSSCHOOL

OP HET HOGE OM 9.30 UUR

Nieuw - Heerlijk!
HEEFT U ONZE

schasslick al geprobeerd?
ƒ 1,25 per stick

LUNCHROOM RESTAURANT

A.S. ZONDAG

Vorden - SVDES
Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden

OOK IN

herenmodesclioenen
steeds vooraan!

De nieuwste modellen vindt u in
onze voorjaarskollektie

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

Voor een 'slank-dieet' moet u bedenken,
kunt u Frans Smit zijn sherry schenken!

Flamingo behang
Al ons behang is voorgeverfd dus
geen verkleuring.

Komt u vrijblijvend eens ki jken.
Plaktafel en gereedschap in bruik
leen.

Alles wordt desgewenst thuis
bezorgd.

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

Telefoon 05752 - 1301

„l N DIANA" rubberstalmatten
met recht- en antislipprofiel voor
vee. en paardestallen, zeugkooien en
ligboxen.

Gietijzer gruumpsters 25 jaar garan-
tie; 80 x 50JB ƒ 25,—. Gegalvani-
seerd 80 x 10o cm vanaf ƒ 37,—.

Gegalvaniseerde bussen en emmer-
wandrekken;judon zeugenbanden;
rubber vark^^fcokdeurtjes; hang-
ketting; hanj^^lon; nylon B.H. voor
koeien. Speenbetrappen voorgoed
uitgesloten. Kompleet ƒ 39,—.

Zeugkooien, gemakkelijk uitneem-
baar ƒ 85,—; houten bodem ƒ 15,—.

Uit voorraad franko huis.

A. R. WAGENVOORT
Stalinricht. Vorden, tel. 05752-1259

Op de Psychiatrische Inrichting

„Het Groot Grafie!"
te Warnsveld bestaat momenteel een
tekort aan vrouwelijk verplegend
personeel.

Om de taak van de verpleegsters te
verlichten zoeken wij

vrouwen of meisjes
die extra hulp willen verlenen, hetzij
als verpleeghulp, hetzij in de huis-
houding (ev. gedeelten van de dag).

Uw aanmelding wordt gaarne ingewacht sehrif-
telijk of mondeling bij het sekretariaat van
bovengenoemde inrichting.

Hallo teenagers!
HEEFT U ONZE KOLLEKTIE
GEZIEN VAN

Bobby Breoks?
ZEER MODERNE EN JEUGDIGE
KLEDING.

VELE KOMBINATIEMOGELIJK.
HEDEN.

H.LUTH
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD - VORDEN

Shell Service Station

Warnsveld
BENZINE — OLIE — DOORSMEREN

AUTO-ACCESSOIRES

Maak gebruik van on/e /.elfbedieiiingswasplaats

(Met alle hulpmiddelen en shampoo ƒ 1,50
per 15 minuten)

RIJKSSTRAATWEG 123 TEL. 05750-3536

DEZE WEEK VRIJDAG EN
ZATERDAG

goedkope aanbieding in
Zwitsers gebak

Lens supermarkt
Hellenkamp 2 — Warnsveld

Over enkele dagen...
HEBBEN WIJ ONZE MATRAS-
SENAFDELING KLAAR,
D.W.Z. VOOR ELK WAT WILS

A POLYDONS MATRASSEN VANAF f 25,—
B POLYETHER MATRASSEN vanaf ƒ 29,95

daarmee is nog niet alles gezegd
want ook voor de betere matras heb-
ben wij een ruime sortering met
fabrieksgarantie

Derksen-Schulten
Rijksstraatweg 33 —Warnsveld

W.Verhaagen&Zn
Rijksstraatweg 91 - Warnsveld . Telefoon 2293

Wartburg dealer

Wij geven u gaarne alle inlichtingen
over de nieuwe WARTBURG

Prijzen vanaf l O ƒ OU,"

Derksen-Schulten
RIJKSSTRAATWEG 33

Dranken bestellen?

Schaap veld bellen!
Voor Warnsveld
Tel. 5824 - Rijksstraatweg 36

CONCORD A HENGELO (GLD.)

A.S. ZATERDAG 18 MAART

m.m.v. de bekende TV-ster
REGGIE v. d. BURGT EN
IIAAI i BEKENDE
CONTINENT ALS

muziek voor elk wat wils


