
Woensdag 29 maart 1967
29e jaargang no. l

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

Verschijnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Frankering bij abonnement postkantoor Vorden

Kerkdiensten

ZONDAG 2 APRIL

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

10.20 uur ds. B. Klopman, Jeugddienst

Medlerschool
10.15 uur ds. J. J. van Zorge

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen
19.00 uur dsr Th. P. van Belzen

B.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

ZONDAGSDIENST 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

WEEKENDDIENST 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: Martienke, dochter van B D. Teunissen en
M. Boersbroek.
Ondertrouwd: B. B. Langeler en W. M. H. Eggink
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

WARNSVELD

KERKDIENSTEN ZONDAG 2 APRIL

Hervormde kerk
10.00 uur ds. Talens
19.00 uur ds. v. d. Brug

WEEKENDDIENST 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 b\j
geen gehoor 4184

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Barendina Geertruida, d. v. G. v. Hunen en
J. J. G. van Egten; Hendrika Everdine Johanna d v.
B. W. Olthof en E. M. Makkink.
Overleden: A. B. Peters, 41 jaar.

GEVONDEN VOORWERPEN
Een dubbele rijwieltas; een sleutelhanger met sleutel;
een groene glacé herenhandschoen; een huissleutel.

NED. HERVORMDE KERK

Zondag 2 april a.s. om 10.20 uur

JEUGDDIENST
Voorganger:

Ds. B. Klopman uit Zelhem
Onderwerp:

Stop, voorrang

Voetbalvereniging
„Vorden" wil nieuwe
kleedgelegenheid bouwen
In Vorden, vlak naast het prachtige natuurbad „In de
Dennen" vindt men één van de mooiste sportparken
van de Gelderse Achterhoek. Wij bedoelen hier het Ge-
meentelijk Sportpark waar de voetbalclub „Vorden"
haar domicilie heeft.
Aan alle kanten omgeven door bossen, waardoor het
sportpark geheel geïsoleerd ligt, ademt het een atmos-
feer van rust uit, kortom een ideale gelegenheid voor
het beoefenen van de voetbalsport.
Roeds div. malen heeft men in de raadszaal te Vorden
voorstellen gedaan om van het sportpark een kampeer-
centrum te maken. De voetbalvereniging zou men dan
wel aan een terrein dichtbij de kom kunnen helpen. Qua
ligging is er voor een kampeercentrum geen mooier ter-
rein denkbaar, maar toch komt het er niet. Het sport-
park heeft n.l. niet de vereiste minimale oppervlakte en
bovendien ligt het, wanneer 't als kampercentrum dienst
zou moeten doen, te dicht bij het zwembad.
Toen het dus zonder meer duidelijk was dat het sport-
park het sportpark zou blijven hebben de bestuursleden
van de voetbalvereniging 'Vorden' de hoofden bij elkaar
gestoken teneinde een oplossing te vinden voor het pro-
bleem 'tekort aan ruimte'.
Het is n.l. zo dat de voetbalvereniging nog steeds groeit
en dat momenteel 5 senioren en 5 juniorenelftallen aan
de kompetitie deel nemen. Dit betekent dat 'Vorden' el-
ke zaterdag en zondag (wanneer de kompetitie draait)
zo'n 120 voetballers in staat moet stellen te voetballen.
Dit lukt wonderwel en de toestand is momenteel zo dat
het aantal elftallen afhangt van het feit of men vol-
doende leiders kan vinden.
Toch zou de situatie onhoudbaar zijn geworden, ware
het niet dat de gemeente bereid gevonden werd een 3e
speelveld te projekteren. Voor dit doel werd onlangs op
de gemeentebegroting 1967 een bedrag van ƒ 10.000,—
uitgetrokken hetgeen voldoende geacht wordt voor het
aanleggen van het derde speelveld. Het ligt in de be-
doeling dat men in het najaar met de werkzaamheden
gaat beginnen.
Dit houdt dan tegelijkertijd in dat de huidige kleed-
kamer moet worden afgebroken. Zij die deze kleed-
kamer 'van binnen' kennen zullen ongetwijfeld uit-
roepen 'hoera, eindelijk gaan we dit hok verlaten'.
Inderdaad een mooiere betiteliafcdan 'hok' kunnen we
helaas niet bedenken.

Het oude kleedlokaal van de vereniging

Niet alleen de spelers maar ook het bestuur van v.v.
Vorden schaamde zich altijd een beetje om als gastheer
te fungeren Want de positieve indruk die de bezoekers
van het speelveld en omgeving kregen kon maar al te
gauw te niet worden gedaan door de negatieve indruk
die de kleedkamer maakte. Zoals gezegd het zat de ver-
eniging niet lekker.
Het bestuur schaarde zich weer rond de vergadertafel
en kwam tot de konklusie, dat er een geheel nieuwe
kleedgelegenheid moest komen. Bovendien heeft de
KNVB wanneer er 3 speelvelden zijn, de huidige kleed-
kamer afgekeurd.
Er werden tekeningen gemaakt, die inmiddels zijn goed
gekeurd, er werd overleg gjfileegd met het gemeente-
bestuur, de Nederlandse Sp^Mederatie werd ingescha-

De prachtig gelegen speelvelden

keld, kortom er werd hard gewerkt om de plannen, 'een
nieuw kleedlokaal annex kantine' verwezenlijkt te zien.
Want, zo redeneerde het bestuur, gaan we een kleed-
kamer bouwen dan ook alles maar in een keer voor
elkaar, dus ook een kantine.
De gemeente Vorden zegde onmiddellijk haar mede-
werking toe maar stelde als eis dat de voetbalvereniging
eerst moet laten zien hoeveel geld ze zelf voor dit doel
kan opbrengen. Dat is, dunkt ons, een logische rede-
natie. Het bestuur van 'Vorden' heeft een en ander zo
goed mogelijk berekend en is tot de slotsom gekomen
dat de vereniging zelf zo'n 12 è 15.000 gulden op moet
brengen. Dit is geen kleinigheid maar men is er van
overtuigd, dat met behulp van de gehele gemeenschap
dit een haalbare kaart is.
Binnenkort zal men n.l. een grootscheepse aktie (die de
volledige steun van het gemeentebestuur heeft) op touw
zetten waarin de gehele gemeente Vorden betrokken
zal worden. Door de posterijen zal huis aan huis een fol-
der worden bezorgd waarin staat vermeld hoe men de
v.v. Vorden kan helpen.
Aan deze folder zit n.l. een kaart in duplo, waarop u het
te geven bedrag kunt invullen. De ene helft der kaart
behoudt u, want die geeft recht op een jaar donateur-
schap van de v.v. Vorden. Dus niets voor niets. Van de-
genen, die reeds lid of donateur zijn verwacht 't bestuur
vanzelfsprekend ook een flink steentje.
De andere helft van de kaart wordt enkele dagen later
bij de mensen opgehaald. Teneinde dit ophalen van de
kaarten in de gehele gemeente vrijwel gelijktijdig te
doen plaatsvinden, heeft het bestuur besloten de ge-
meente in 10 distrikten te verdelen.
Tijdens een onlangs gehouden vergadering met ver-
schillende personen uit deze distrikten heeft men in elk
distrikt een werkgroep gevormd, die voor het ophalen
van de kaarten zullen zorgen. Voorts bestaat er dan
nog de mogelijkheid uw gift te storten op girono 1020186
t.n.v. pennigmeester voetbalvereniging 'Vorden',
Groeneweg l, Vorden.
De voetbalvereniging hoopt in augustus 1969, wanneer
het 40-jarig bestaan gevierd zal worden, de gehele sport
akkomodatie gereed te hebben en de aktieve leden op
de speelvelden en in de nieuwe kleedkamer met kantine
te kunnen begroeten.

Doe eens royaal,
steun de bouw van het

nieuwe kleedlokaal!

Agenda
31 maart Ledenvergadering Jong Gelre

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

Nutsgebouw te Warnsveld
8 april Uitvoering Knapen- en Meisjes-

ver, in de Kapel te Wildenborch
12 april Bijeenkomst Bond van Ned. Plat-

telandsvrouwen in de zaal van
hotel ,,'t Wapen van Vorden"

18 april Jaarvergadering carnavalsver.
„De Deurdreajers" in zaal Schoen-
aker, aanvang 20.00 uur

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.

VORDEN

VARKENSFOKKERS BIJEEN
De varkensfokvereniging vergaderde in café 'De Zon'.
Met een hartelijk welkom voor alle aanwezigen opende
de voorzitter de vergadering. Hij sprak de wens uit dat
1967 evenals 1966 een voorspoedig jaar mocht worden
voor de varkenshouderij. De penningmeester melde een
batig saldo hoewel de inkomsten wel terug lopen. Door-
dat er steeds minder fokdagen worden gehouden, wordt

de opbrengst van de keuringshokken minder.
Deze bedroeg slechts f 33,. netto.

De aftredende bestuursleden werden met algemene stem
herkozen, te weten de heren H. Tjoonk, W. A. Borgon-
jen en A. J. Oltvoort. De heer J. A. Norde werd afge-
vaardigde voor de algemene vergadering van het stam-
boek te Arnhem

Enkele gratis dekkingen werden verloot. De heer W.
Lichtenberg, spreker voor deze avond behandelde op
boeiende en praktische wijze een aantal fokkerijpro-
blemen en verschillende varkensziekten.
Na het beantwoorden van een aantal vragen werd de
heer Lichtenberg dank gebracht voor zijn leerzame le-
zing. Vervolgens deelde de voorzitter mede dat bij het
bestuur de gedachte leefde om meer van deze avonden
te geven als hiervoor belangstelling was.

Er kunnen dan allerlij praktische dingen worden be-
sproken waar fokkers en biggenvermeerderaars hun
voordeel mee kunnen doen. Er bleek wel belangstelling
te zijn. De voorzitter deelde mede, dat men er dus wel
meer van horen zal en sloot de vergadering.

WARNSVELD

GONDELVAART

De gondelvaart staat ook dit jaar weer op losse schroe-
ven. Tot dusver hebben zich nog maar 5 deelnemers
aangemeld. Het ziet er maar somber uit. Binnenkort
zal de Gondelvaartkommissie een laatste vergadering
beleggen waarop men zich alsnog als deelnemer kan
aanmelden. Komen er tijdens deze vergadering niet
voldoende aanmeldingen binnen, dan is ook dit jaar de
gondelvaart weer van de baan, of beter gezegd uit de
vaart.

Waarschijnlijk definitief, voor altijd . . . ! Hoe zacht-
kens glijdt ons bootje . . . !

BETALING ABONNEMENTSGELD
Tot a.s. zaterdag kunt u de Incassokosten zelf

verdienen

Tot l april kan het abonnementsgeld weer wor-
den voldaan per giro l 20 58 67 t.n.v. drukkerij
Weevers v/h Wolters, Vorden of coöp. Raiffeisen-
bank, Vorden of ten kantore der drukkery.
Het abonnement loopt nu van l april 1967 tot en
met 31 december 1967, dit om t.z.t. het abonne-
ment gelyk met ons boekjaar te laten lopen en
omdat het grootste deel der abonnees automa-
tisch laten overschrijven per giro.
Daar er enkele abonnees hebben gebeld met de
vraag wat het abonnement per jaar kost in het
vervolg, delen wij u mede dat dit per l januari
1968 herzien moet worden daar wy ook nu nog
niet kunnen bekijken of de posttarieven zo blijven
of dat men weer een driedubbele portoverhoging
krijgt. Wy hopen van niet, de vorige verhogingen
waren zo abnormaal. Zodoende kunnen wij nog
geen beslissing nemen. We betalen nu aan porto
gem. 15 et p. krant p. week dus geen kleinigheid.
Het abonnementsgeld is dus nu tot en met 31 de-
cember 1967 ƒ 5,—. Na l april komen de incasso-
kosten erby. Dus betaald u voor l april dan ver-
dient u deze kosten.
Voor kwitanties die per post worden aangeboden
komt er ƒ l,— incassokosten by. Voor buitenland-
se abonnees wordt het abonnement ƒ 8,— plus in-
cassokosten.



VORDEN 4—VOORST 7 6—0

De thuisklub heeft deze wedstrijd op overtuigende wijze
gewonnen. Ze kon zich zelfs permitteren nog goede
scoringskansen om zeep te brengen. Het eerste doelpunt
werd door een Voorst-back zelf gescoord.
Midvoor v.d. Vlekkert (2x) en linksbuiten Rothman be-
paalden de ruststand op 4-0. In de tweede helft was de
thuisclub nog sterker doch toonde een ontstellend tekort
aan schotvaardigheid ofschoon Stapper en v.d. Vlekkert
er toch nog in slaagden 2x te scoren, 6-0 dus.

VORDEN 5—BE QUICK 5 2—1

De bezoekers begonnenen met 9 man. Nadat de ploeg
tot 10 spelers was aangevuld viel het eerste doelpunt
gescoord door de Vordense linksbuiten Groot Jebbink.
De geelzwarten bleven in de meerderheid doch slaagden
er niet in te scoren.
In de tweede helft vergrootte Arie Dijkman met een
kopbal de voorsprong tot 2—0. Een kwartier voor tijd
slaagden de Zutphenaren er verdiend in de achterstand
tot 2-1 te verkleinen, waarmee het einde kwam.

WIM PARDIJS VAN KOT (VORDEN) WERD
BILJARTKAMPIOEN

In café De Poorte te Zutphen werden vorig weekeinde
de persoonlijke biljartkampioenschappen (Hoofdklasse)
gespeeld van het distrikt Zutphen en Omstreken.
Na veel spanning gelukte het de Vordenaar W. Pardijs,
lid van KOT de titel in de wacht te slepen waardoor
hij naar de gewestelijke kampioenschappen zal worden
afgevaardigd. Ook de tweede plaats werd door een lid
van KOT ingenomen nl. J. Klein Hekkelder. Als derde
eindigde R. Mulder van de Zutphense biljartvereniging
De Klok.

HET BEHOUD VAN UW TANDEN

IVOROL
| Onbetwist de beste tandpasta

.De VAMC 'De Graafschaprijders' heeft van het kollege
van B & W te Vorden voor alle geplande orienterings-
ritten de voorlopige goedkeuring gekregen. De defini-
tieve goedkeuring hangt af van de te volgen route zodat
'De Graafschaprijders' de route slechts aan behoeven
(te passen aan de wensen van B & W.
Zo werd 2e paasdag een orienteringsrit georganiseerd
waaraan 105 auto's, motoren en brommers deelnamen.
De rit die was uitgezet door de heren Klein Brinke en
Wolsheimer had een lengte van 48 kilometer. Start en
finish waren bij café Schoenaker waar de hr B. Pardijs
na afloop de prijzen uitreikte.
Bij de auto's werd de eerste prijs gewonnen door de heer
G. J. Nagengast uit Hengelo (O) met 141 straf punten;
2 G. Aartsen uit Apeldoorn 144 strafpunten; 3 A. J.
Schutte uit Goor 146; 4 Scherling uit Apeldoorn 148;
5 G. Garrits uit Lunteren 154; 6 Lammerink uit En-
schede 160; 7 P. Reinders uit Zutphen 185:; 8 J. v.d. Barg
uit Delden 188; 9 Wijnberg uit Kaalte 190; 10 K. Meyer
uit Apeldoorn 192.
B-klasse (eigen leden): l F. Schmitz uit Vorden 280
strafpunten; 2 D. Onstenk uit Vorden 335 strafpunten.
Motoren: l D. Tuitert uit Harfsen 235 strafpunten.
Bromfietsen: l G. Faber uit Zutphen 226 strafpunten.
Door de heer Schoenaker was een poedelprijs beschik-
baar gesteld die met 511 strafpunten gewonnen werd
door de heer Klein Braskamp uit Geesteren.

X -OiVeKc HUID X

PUROL en P U ROL-poeder

VORDEN
DE SIMAVI-KOLLEKTE

In de week van 3-8 april a.s. wordt ook in onze gemeen-
te de jaarlijkse SIMAVI-kollekte gehouden. Vele dokters
en verpleegsters in de tropenlanden zetten hun persoon
en hun kennis in voor de hulp aan mensen, die aan
vaak afschuwelijke ziekten lijden, veroorzaakt door on-
hygiënische toestanden en ondervoeding, door onkunde
en verkeerde behandeling.
Duizenden mensen komen zonder ook maar één dub-
bltje op zak naar de ziekenhuizen en poliklinieken, naar
dokters en verpleegsters, in de hoop van hun ziekte en
kwalen te worden verlost.
Velen werden bijtijds gered. Maar ook velen stierven,
zonder dat er een dokter aan te pas kwam.
SIMAVI helpt waar zij kan en wil gaarne van de door
u gegeven gelden steeds meer ongelukkig zieke mensen
redden door het schenken van medicijnen, instrumenten
verbandmiddelen, verplegingsartikelen. ledere dokter,
en verpleegster, die in tropenland een verantwoord stuk
werk doet, wordt door SIMAVI voorzien van het onont-
beerlijke materiaal. Er wordt niet gevraagd naar ge-
loof en er wordt niet gekeken naar huidskleur.
Iedereen wordt geholpen.
Laat onze barmhartigheid daarom groter zijn dan hun
vertwijfeling. Hoe groter uw offer, hoe méér hun le-
venskans. Het SIMAVI-komité.

«VARNSVELD

WATERLED3ING DUURDER

Met ingang van l april a.s. zullen de tarieven van de
waterleiding worden verhoogd. De tarieven zullen per
die datum worden gebracht op een peil dat gemiddeld
25% hoger ligt dan het tarief vóór l januari 1967. Het
vastrecht voor kleinverbruikers zal ƒ 7,80 per kwartaal
gaan bedragen. De prijs per afgenomen m water is ge-
handhaafd op ƒ 0,35.

KRANENBURG

EIERZOEKWEDSTRIJD OP DE KRANENBURG

Uitgaande van de buurtvereniging op de Kranenburg
werd op eerste Paasdag de traditionele eierzoekwed-
strijd voor de jeugd gehouden. Evenals verleden jaar
had men de deelnemers naar leeftijd in 2 groepen ge-
splitst, hierdoor kregen ook de kleinere kinderen rustig
de gelegenheid om te zoeken. De allerkleinsten zochten
op een terreintje nabij het Ratti-sportterrein, waar men
een 25 eieren had verstopt, terwijl de groteren in een
bos over de spoorbaan hun geluk mochten beproeven.
Met een toepasselijk woordje werden in zaal Schoenaker
na afloop de prijzen door de voorzitter van de feest-
kommissie uitgereikt. De uitslag was als volgt:

Bron c h i letten
Hoestdronk in tabletvorm. 95ct

Groep 4-8 jaar:
l Robbie Heuvelink; 2. Johan Wolsing; 3. Joke Wope-
reis.
Tweede prijs: André Zents; Mini Wunderink; Frans
Lebbink. Derde prijs: Tonny Wiggers; Rini Schotman;
Josje Nijenhuis; Herman Besselink; Mariët Besselink;
Leonie Bos; Martin Overbeek; Gerard Hartman; Pieter
van Eykeren.
Groep 9-12 jaar:
Hoofdprijs: Willy Bos. Tweede prijs: Bob Koers; Bert

Wunderink. Derde prijs: Henk Hummelink; Flory La-
kenveld; Gerard Lebbink. Vierde prijs: Harry Wiggers;
Joke Wiggers; Jan Waarle; Guus Hummelink; Nella
van Eykeren; Tonny Overbeek.

MEDLER TOUWTREKKERS BESPRAKEN
KOMENDE SEIZOEN

De touwtrekvereniging „'t Medler" in Vorden zal ook
in het komende touwtrekseizoen weer diverse aktivitei-
ten ontplooien. Ter voorbereiding hierop werd in café
Eykelkamp een voorjaarsvergadering gehouden.
Besloten werd om de jaarlijkse feestavond bij voldoende
animo te houden op zaterdag 15 april in zaal Eykel-
kamp. Er komt gezellige dansmuziek, uitreiking der
prijzen van de kontaktavond etc. Ook zal er weer een
reisje worden gehouden, men denkt ongeveer 14 of 15
juli. Het bestuur zal hierover nog inlichtingen inwinnen.
Nadat de heer Knoef allen een goed seizoen had toe-
gewenst werd deze geanimeerde bijeenkomst besloten.

Per G.T.W.
ZATERDAG 29 APRIL NAAR

Bloemencorso
Aalsmeer

Opgave bij sigarenmagazijn Eijerkamp.

Kosten ƒ 7,— per persoon.

Autoplannen?
Inruilplannen?

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

AUTOMOBIELBEDRIJF

SIMCA

Trayter
TELEFOON 1256

DEALER VOOR
VORDEN EN
OMGEVINGOMGEV

MOETEN UW MEUBELEN NIEUW

GESTOFFEERD WORDEN,

OF uw MAT^PSSEN WORDEN
BIJGEVULD?

uw adres
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Eigen stoffeerderij
dus meer service

Naar de bloeiende bollevelden
en Keukenhof

ZONDAG:

2, 9, 16, 23, 30 april en 7 mei

WOENSDAG:

5, 12, 19, 26 april en 3 en 10 mei

ZATERDAG:

8, 15, 22, 29 april en 6 en 13 mei

Vertrek: 8.00 uur, terug 21.00 uur.

Zaterdag 29 april bloemencorso
vertrek 7.00 uur, terug 21.00 uur.
Buskosten: volw. ƒ 8,50; kind. ƒ 7, —

Hoofdkantoor Zutphen:

Bernerstraat 11-17 - Telefoon 05750 - 2321 - 4838

Lochem:

Reisb. „Henk Koller", Smeestr. 6, tel. 05730-1502

Vorden:

Boek- en kantoorboekhandel „Jan Hassink"
Raadhuisstraat 14, telefoon 05752 - 1332

Warnsveld:

C. Abbink, Rijksstraatw. 140, tel. 05(750-4773

Almen:

G. H. Ruiterkamp, Scheggertd. 11, tel. 05751 - 253

Wij leveren alle

HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN
SPECIALITfi'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

SPAR koffie er is geen betere!
Zegelkorting

2e pak Spar koffie 50 CENT GOEDKOPER — 10% „

2e pot a 50 gram poederkof f ie ... 50 CENT GOEDKOPER — 10% „

Elk 2e blik a 200 gr. leverpastei VOOR DE HALVE PRIJS — 10% „

l Spar ontbytkoek van 89 et voor 75 et — 10% „

l pot aardbeien- of abrikozenjam van 123 et voor 98 et — 10% „

1 pot kersenjam van 137 et voor 105 et — 10% „

2 pakjes europ cacao van 110 et voor 89 et — 10% „

8 repen melk of puur van 100 et voor 89 et — 10% „

150 gram cervelaatworst van 102 et voor 74 et — 10% „

150 gram gekookt ontbijtspek van 104 et voor 87 et — 10% „

3 blikjes fruit

aardbeien, ananas, mandarijnen ... van 298 et voor 265 et — 10% „

l Bussink's groninger koek van 180 et voor 119 et

20% zegelkorting op elk blik fruitcocktail

20% zegelkorting op elk pak bruine of witte bonen

20% zegelkorting op elk blik Spar sj>erziebonen

REMMERS
Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58

Supermarkt
Telefoon 1281

Telefoon 1879

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

SCHILDER met PLEZIER en GEMAK

neem JUWEEL VERF en LAK

Fa J. M. Uiterweerd Ruurloseweg 35, Vorden

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

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

GEBR. SOEPENBERG
Dronten 03210 - 2224
Zoerink Vorden 05752-6

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

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

PASFOTO'S

voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lyftogt,
B. van Hackfortweg 31

Wed. Waarle, Kranenburg

Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar

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

(Inschr. Reg. B.; S.E.R.)

Verzekeringen, hypotheken,
financieringen

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman.Vorden

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

TROUW en
VIP10VINGS-

Vitrage
is het visitekaartje van uw woning
en vormt een voornaam onderdeel
van het interieur.

ONZE KOLLEKTIE

TERLENKA MARQUISETTE
TERLENKA VOILE
TERLENKA STORES (gedessineerd)

(met of zonder) lood veter geven u
het bewijs, dat onze vitragegordijnen
ook uw woning gezelliger en
fleuriger maken.

Ploegstoffen
Boussacstoffen

deze twee keurkollekties gordijnstof-
fen houden wij voor u voorradig.

UW HELE WONING LIJKT
FLEURIGER EN GEZELLIGER
MET DEZE KLEURECHTE
(wij staan voor 100% garant)
GORDIJNSTOFFEN.

En weet u wat ook zo belangrijk is?

Uw gordijnen worden vakkundig
gemaakt.

HET ADRES VOOR
BETERE WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING

HET BINNENHUIS
FA A. POLMAN
Dorpsstraat 22, Vorden
Telefoon (05752) 1314

Adverteren? Orders noteren!

Siemerink
Zutphenseweg

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

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

Roep niet wie,
steun de
SIMAVI!

Voor een
NIEUW BANKSTEL
EETHOEK
BERGMEUBEL
SALONTAFEL
SLAAPKAMER (diverse soorten)
MATRASSEN

naar:
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Uit voorraad leverbaar tegen
VOORDELIGE PRIJZEN



Hartelijk dank voor uw be-
langstelling tijdens het le-
ven en uw deelneming na
het overlijden van onze lieve
moeder, groot- en
overgrootmoeder

JOHANNA HENDRIKA
ESKES-ZWEVERINK

Uit aller naam:
Fam. Eskes

Vorden, maart 1967
Hengeloseweg 11

Aankomen lopen: Hond,
bruin met zwart dek.
W. Roelvinik, Kranenburg

Wie is een konijn kwijt?
Hollandertje (zwart-wit).
Terug te bekomen
Nieuwstad 12, Vorden

Te koop aangeboden: Kin-
derschoentjes Piedro, maat
22, 23, 24 en schoentje
maat 20 en een heren Ieren
jas. Hishink,
Burg. Galléestraat 41

BOKMA oude jenever
CAFÉ LETTINK

Te koop: Melkkarretje
voor 4 bussen. En een 2-j.
hond, Munsterlander.
H. Rietman, Boshuisweg 8,
Vierakker

Te koop: Motor, Adler twin
250 cc. Billijke prijs.
H. Arendsen, Hanekamp 27
Vorden

VERSE HAANTJES

aan huis verkrijgbaar
en vrijdag aan de
markt

W. ROSSEL - VORDEN

Poeliersbedrijf, Tel. 1283
Hengeloseweg l

U is welkom in de show-
room van
EMPO-VORDEN !

Mevr. Albers-Bloemendaal,
Zutphenseweg 75
vraagt flinke hulp voor 2
morgens per week.

Te koop: Z.g.a.n. voeder-
machine met 70 meter voer-
ketting. A. Bukman,
Driesteek l, Warnsveld
Telefoon 05750-4765

CAMPINA IJS
CAFÉ LETTINK

Te koop: Eiken graaf pos-
ten. H. W. Gal bij het
zwembad

Te koop: Eetaardappels,
Noordeling en Pimpernel.
A. Korenblik, E 17, Vorden

Bejaarde heer zoekt: Huis-
vesting met enige verzor-
ging in Vorden of omge-
ving. Brieven aan
Ds. S. H. N. Gorter, Hiet-
veldweg 20 a, Beekbergen,
Telefoon 05766-1507

damesbrillen

Siemerink's OHM
VORDEN

EMPO kinderfietsen
ƒ 97,50 en ƒ 107,50.
Ze zyn er weg van !

ledere week aan te bieden:
1-dags kuikens en op be-
stelling 8 weekse hennen.
A. Blikman, Driesteek l,
Warnsveld, tel. 05750-4765

Te kooj,: Eetaardappelen,
Surprise en IJsselster.
H. J. Hietveld, C 43,
Vorden

Te koop: Een roodbonte
drachtige vaars, met zeer
goede melklijsten. Kalfda-
tum 11 april. J. Kettelarij,
E 90, Linde

Te koop: Roodbont maal-
kalf. J. W. Heutink, C 162,
Vorden

MERCIER gezinsfiets,
kompleet slechts ƒ 229,50
Bij EMPO kunt u ze zien
en benjden.

WIJN MET COGNAC
in een luxe karaf.
Prijs ƒ 3,95
CAFÉ LETTINK

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

BEN BRAAKHEKKE

en

ERIE HOLTSLAG

X
X
Xy
Q
J

geven u hierbij, mede namens wederzijdse ou-
ders, kennis van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaats hebben op fl
vrijdag 7 april a.s. om 11.00 uur ten gemeen- V

X
X
X
X
X
X
X

tehuize te Laren (Gld.).
Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de
Ned. Herv. kerk te Laren (Gld.) door de
Weleerwaardc Heer ds. Okma.

Vorden, Insulindelaan 25
Laren (Gld.), „De Wijde Blik"
maart 1967

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in hotel
„De Hoofdige Boer" te Almen.

X
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Heden overleed, na een geduldig gedragen lijden,
onze lieve zuster en schoonzuster

GERRITDINA HENDRIKA ELSMAN

in de ouderdom van 77 jaar.

Hengelo (Gld.):
Zutphen:
Vorden:

Vorden:

Vorden:

Wichmond:

Vorden, 28 maart 1967
„de Wehme"

De teraardebestelling zal plaatsvinden op zater-
dag l april om 12.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

D. J. Elsman
M. Elsman
A. Elsman
B. Elsman-van Koperen
H. Elsman
D. Elsman-Radstake
D. Maalderink-Elsman
D. Maalderink
J. Lenderink

Alleen vrijdag en zaterdag
200 gram hamkaas
200 gram leverkaas
100 gram rauwe ham
100 gram runderrookvlees
200 gram boterhamworst
500 gram fijne rookworst

Krat11 1 III Dorpsstraat

100
100
100
100
60

175

Speciale aanbieding!
MET DE SCHOONMAAK OVERAL
VLOT EN VEILIG BIJKUNNEN

Stalen huishoudtrappen
met plateau, veiligheidsbeugel en
emmerhaak

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 bfl

G. Emsbroek S Zn cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Het is maar een weet, dat HELLEWEGEN
de meeste zorg aan uw rijlessen besteedt ! ! ! ! ! !

Taxi- en rijschoolbedrijf
Hellewegen

Rijksstraatweg 90 - Telefoon 5018 _ Warnsveld

BLOEM- EN GROENTEZADEN

GEDROOGDE KOEMEST

ROODSTEEN BLOEMPOTTEN

Kerkstraat 13 — Telefoon 1385
DEPOT LOENENZADEN

Vloerbedekking
problemen?

Geen nood!!

Ploeg-tapijt
een 100% wollen tapijt met een
eigen sfeer.

Weston-tapijt
een 100% wollen tapijt van
Deens fabrikaat.
Geen snijverlies van muur tot muur.

Parade-tapijt
een tapijt van wol en haargaren met
mooie kleuren.

— En leverbaar op 130 cm en
380 cm breed.

Safari
een langharige Bouclé van zuiver
haargaren.
Prachtige kleuren, ook voor uw trap
en gang.

Intertel
een zeer zware haargaren Bouclé
dichtgeweven en in deze prijsklasse
nog niet geëvenaard.

Wilt U een tapijt
met jarenlang
woonplezier ?
KIES DAN TAPIJT UIT ONZE

troeven kollektie
UW ADRES VOOR
BETERE WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752)1314

Op de Psychiatrische Inrichting

„Het Groot Graflei"
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 schrif-
telijk of mondeling bij het sekretariaat van
bovengenoemde inrichting.

Simavi-kollekte
voor medische hulp in de tropen,

van 3 - 8 april

U BLIJFT TOCH NIET ACHTER !

HELPT SIMAVI HELPEN !

Dames
VRAAGT UW KAMER OM EEN
NIEUW BEHANG, NIEUWE
VLOERBEDEKKING OF
GORDIJNEN ?

Graag willen wij dat voor u verzor-
gen. Vraag vrijblijvend stalen en
prijsopgaaf

UW WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Het regent weer koopjes in

Albers ZELFBEDIENING

CHOCOLADEHAGEL

FRUITHAGEL

DISCOUNT KOFFIE

ITALIAANSE TOMATENPUREE

UP DRINK

HAWAIIAN ANANAS

SIAM RIJST 2 PAK

REKLAME THEE

BLOOKERS CACAO

TABAC TOILETZEEP

JAMAICA RUMBONEN

VRUCHTENKOEKJES

JAMPOTTEN APPELMOES

EIERBESCHUIT

INSTANTPUDDING

VANILLESUIKER

2 x 200 gram

2 x 200 gram

500 grams verpakking

3 blikjes voor

2 flessen voor

2 blikjes voor

1000 gram

2 pakjes voor

pak è, 500 gram

3 stukjes van 125 et voor

200 gram

heerlijk snoepje 200 gram

3 potten voor

3 rollen voor

3 pakjes voor

10 zakjes voor

98
69
259
49
98
98
98
100
175
89
98
49
99
99
99
39

VOLOP ZAKKEN RADION slechts 485

TONGENWORST

GEBRADEN GEHAKT

FIJNE GOUDSE BELEGEN KAAS

150 gram voor

150 gram

500 gram voor

89
74

209
BIJ ELKE KILO SUIKER

l PAK APELDOORNSE KOEKEN voor 69

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa J. W. Albers
NIEUWSTAD — VORDEN

VOORXUL UW

wfrt
KLEDING

Fa Martens
Wapen- en Sporthandel

GEVRAAGD:

net meisje
voor huishoudelijke werkzaamheden
en eventueel bediening

Hotel
„t Wapen van
Vorden"

(F. P. SMIT) TELEFOON 1391

SPECIAAL VOOR LEZERS UIT WARNSVELD

Bent u al abonnee van Contact?
Zo niet . . . geef u dan op al» abonnee v. h. blad met 't
plaatselijke Warnsveldse en Vordense nieuws en de
wekelijkse aanbiedingen der winkeliers.

Voor slechts f 5,- bent u geabonneerd
tot en met 31 december 1967!

Stuur onderstaande bon aan drukkerij Weevers, Nieuw-

stad 12, Vorden of bezorg deze bij de heer Talens,

Bonendaal 15 of de heer Verolme, Rijksstraatweg 66.

Bon
Naam

Adres

Woonpl.

wenst zich te abonneren op Contact. Hy/zy betaald per giro/kwitantie.

Laat u deze kans
niet voorbijgaan!



De gestadige boer bouwt de akker
De regelmatige spaarder bereikt zijn doel

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 — Telefoon O 57 52 -12 52 — Postgiro 86 29 23

U ziet het z o * * *
Het is Goed

en Niet duur bij VIVO

DOPERWTEN
MIDDELFIJN

literblik 0.85
0.55
0.67

TABAC ZEEP n
3 stuks "•

WITTE BONEN (j
hele pot . UB

APPELSAP
gezinsfles

BESCHUIT
2 rol

Geldig 29 maart - 5 april 1967

VIVO KRUIDENIERS:

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

Bromtietshandel TRAGTER
ZUTPHENSEWEG — VORDEN

Sportmode '67
Heinzelmann sweaters

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

Grote keuze bij

Martens Sporthandel
Zutphenseweg 15( a

Empo
Rijwielfabriek

H. B. EMSBROEK N.V.
VORDEN

Op ons kantoor hebben
wij plaats voor een

flinke jongste
bediende
(mnl. of vrwl.).

11m

Zondag 2 april a. Aso uur
20ste KNMV-motorcross
te Hengelo (Gld)

SENIOREN EN
INTERNATIONALEN 500 cc

SENIOREN EN
INTERNATIONALEN 250 cc

Alles om het kampioenschap van
Nederland

Even uw aandacht!
Honderd gulden boete - voor Vordenaar die kip
onthoofde onder schoen - Dat stond in de Zut-
phense krant - Is niet B. uit Vorden - maar . . .

B UIT LOCHEM

Nuts Operetteftelschap
„Warnsveld"

KOMT MET DE OPVOERING VAN

DE OPERETTE

DER VOGELHANDLER
van Carl Zeiler

OP DONDERDAG 6 APRIL A.S.
IN HET NUTSGEBOUW TE
WARNSVELD.

Aanvang 8 uur precies.

Entree ƒ 2,50 per persoon

Voorverkoop tevens plaatsbespreken vanaf
l april bij si garenmagazijn Hes Hamer,
Rijksstraatweg, Warnsveld

Sollicitaties mondeling of
schriftelijk aan ons adres
Enkweg 17, Vorden

EMPO

Dranken bestellen?

Schaapveld bellen!
Voor Warnsveld
Tel. 5824 - Rijksstraatweg 36

Een
volmaakte
keuze..

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

Husqvarna
A « W B D B N BIND* IBB»

• 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

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

ZONDAG 2 APRIL, 8 UUR:

OSS117- Furie in Bahia
met: Raymond Pellegrin, Mylene Demongeot

C TOEGANG 14 JAAR J

GYMNASTIEKVERENIGING

Sparta - Vorden
BEZOEK DE

uilvoering
op zaterdag l april a.s. in het Nuts-
gebouw te Vorden.

Aanvang 19.00 uur. Entree ƒ 1,50
(bel. inbegrepen).

's Middags spec. jeugduitvoering
in het Nutsgebouw te Vorden.
Aanvang 2.30 uur. Entree ƒ 0,50

Tarzan spijkerbroeken
van stoer, sportief, ijzersterke bleu
denim.

Reeds vanaf ƒ 6,30 voor maat 6

Martens Sporthandel
Zutphenseweg 15 a

Gemeente Vorden

Onderhoud zandwegen
Belanghebbenden, die het schaven van zandwegen
tegen verminderd tarief door de Gemeente willen
doen uitvoeren dienen hiervan mededeling te doen
vóór 15 april a.s. op het bureau Gemeentewerken.
Na vaststelling van het te betalen bedrag, het-
welk bij vooruitbetaling moet worden voldaan,
zal de weg in het werkschema 1967 worden opge-
nomen.
Bij opgaven na 15 april zal met een langere
wachttijd moeten worden gerekend.

Vorden, 23 maart 1967.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

De Burgemeester,
van Arkel.
De secretaris
Plas

WEES

woonwijs

KIES
DE JUISTE

VLOER-
BEDEKKING

IN UW
SLAAPKAMER

^_^^^__^__^ Opstaan . . . brr met uw blote voeten
op 't koude zeil? Nee toch zeker.

Maar wat dan ? Wat kiest u als 't mooi moet zijn en warm en
niet te duur? Wij kunnen u hierbij wellicht helpen. Omdat
wij als moderne woninginrichter de weg weten in deze
doolhof van tapijtmogelijkheden. Als u weet wat u wilt be-
steden kunnen wij u een eerlijk advies geven welke vloer-
bedekking in deze prijs 't beste aan uw eisen voldoet. Dit
kan Sisal zijn. maar ook Lana. of Tredford, of Dessonetta.
Komt u hierover gewoon 'ns praten.

WOONWIJS

WEGWIJS

wij maken u graag iwegwijs


