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

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

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Pon paye kantoor Vorden

^'Kerkdiensten
_«••••• '
ZONDAG 30 JUNI

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. H. Jansen H. Avondmaal

10.00 uur ds. J. H. Jansen H. Avondmaal

Gereformeerde kerk
10.30 uur ds. A. J. Bos van Halle
19.00 uur ds. C. Gros van Aalten

R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
In de week elke dag om 8.00 uur H. Mis
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. 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
J. E. v. d. Schoot, telefoon (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.37—9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

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

BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Tijdens de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1541
Buiten de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1386 de heer G. W. Eijerkamp (sigarenmaga-
zijn „'t Centrum") of nummer 1332 de heer D. Klein
Hekkelder (sigarenmagazijn en boekhandel „Hassink").
Bij geen gehoor aan deze adressen gelieve u te bellen
nr. 1230 (politiebureau).

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Hermien Willemien Gerdien, dochter van M.
Klein Bramel en F. Schiphof.
Ondertrouwd: F. Suelmann en Joh. C. M. Heuveling; C.
G. Joh. Kuipers en A. Joh. M. Mullink.
Gehuwd: D. M. Nijhof en J. H. Visschers.
Overleden: Horstman Jenneken, echtgenote van W. A.
Kreunen, oud 56 jaar.

SCHOOLREISJES O.L. SCHOOL LINDE
De leerlingen van de o.l. school Linde hielden verleden
week hun jaarlijkse schoolreisjes, hetwelk door goed
weer begunstigd werd.
De kinderen van de klassen 4, 5 en 6 vertrokken 's mor-
gens al vroeg met een touringcar onder leiding van de
heer Hazekamp, juffrouw v. d. Mei en mevrouw Haze-
kamp, terwijl ook een drietal leden van de ouderkom-
missie present was. Via Apeldoorn en Hoevelaken ging
het langs de Loosdrechtse plassen naar Aalsmeer, waar
een bezoek aan de bloemenveiling werd gebracht. Het
gezelschap werd hier door de VW rondgeleid door de
hallen, etc. Hierna ging het naar het nieuwe Schiphol
waar men tegen twaalf uur arriveerde. Het was alle-
maal sensationeel voor de jeugd, de loopbruggen waar-
aan de vliegtuigen meren, de verrijdbare tunnels en nog
veel meer bezienswaardigheden. Terug in Amsterdam
werd een ruim twee uur durende rondvaart gemaakt
door de grachten en langs de havenkomplexen. Vooral
de juist voor anker liggende twee Engelse marinesche-
pen en een torpedobootjager trokken veel bekijks. Op
de terugreis bracht men nog enige amusante uurtjes
door in de grote speeltuin Oud-Naarden, waar de jong-
ens heerlijk konden zwemmen in het strandbad. Tegen
kwart voor negen was men weer terug op 't Medler.
Donderdag vertrokken de kinderen van de toekomstige
eerste klas en de klassen l, 2 en 3 om half negen,. Zij
gingen onder begeleiding van het onderwijzend perso-
neel eerst naar de Posbank bij Arnhem, waar verschil-
lende bal- en kinderspelen werden gedaan. Een sensa-
tionele belevenis van de eerste rang was hierna de saf-
fari door het leeuwenpark. Men kon de roofdieren van
dichtbij bekijken. Zonder builen of schrammen ging het
vervolgens naar Nijmegen en Groesbeek, waar men vlak
langs de Duitse grens terug ging over de Zevenheuvelen-
weg en het Canadese militaire kerkhof naar Berg en
Dal. In de bekende speeltuin Erica werd nog enige uren
pret gemaakt waarna men tegen half vijf weer terug-
keerde.

Roy Schutten uit 's Heerenberg
glorieuze winnaar Ronde van Vorden

De zaterdagmiddag voor de derde maal in successie
gehouden ronde van Vorden is een propaganda gewor-
den voor de wielersport, want zowel bij de aspiranten
als de nieuwelingen werd er sportieve strijd geleverd
waarvan de vele toeschouwers ongetwijfeld hebben ge-
noten.
Deze ronde van Vorden werd op voortreffelijke wijze
georganiseerd door de personeelsvereniging van de Em-
po rijwielenfabriek in samenwerking met de Winters-
wijkse wielerclub De Stofwolk.
Om drie uur gaf de heer Emsbroek jr het startschot
voor de aspirantenrace. In totaal kwamen er 36 jongens
aan de start die een afstand af moesten leggen van
25 km i(20 ronden).
Er werd door de aspiranten van meet af aan fel gere-
den, hetgeen gestimuleerd werd door de diverse pre-
mies die voor deze wedstrijd beschikbaar waren ge-
seld. De grote animator van deze race was ongetwijfeld
Henk Poppe uit Nijverdal die ook de meeste premies in
de wacht sleepe. In de tweede ronde nam H. Jolink uit
Doetinchem een 20 meter voorsprong doch een ronde
later was alles weer bijeen. Ook een uitlooppoging van
J. Raven uit Hoogkerk in de vierde ronde liep op niets
uit. Halverwege de cours lagen alle renners nog bij el-
kaar. Met nog 7 ronden te rijden probeerde J. Blauw-
geers uit Borne weg te komen, doch ook hij werd terug-
gehaald. Even later plaatste H. Poppe uit Nijverdal een
felle demarage met in zijn kielzog de kleine W. Alber-
sen uit Wierden. Een ronde later lag alles weer bijeen.
In de voorlaatste ronde probeerde Blauwgeers het op-
nieuw, het lukte hem niet en een massale eindsprint
moest uiteindelijk de beslissing brengen.
In een tijd van 38 minuten en 25 seconden kwam Henk
Poppe uit Nijverdal als eerste over de eindstreep en
mocht hij bloemen en een overwinningszoen van de
rondemiss, mejuffrouw Roozendaal, in ontvangst nemen.
De verdere uitslag was: 2. F. Dolstra, Schiedam; 3. H.
Ponsteen, Nijverdal; 4. M. Slagter, Wanneperveen; 5.
H. Kamerhuis, Vriezenveen; 6. W. Albersen, Wierden;
7. G. Nakken, Almelo; 8. H. Boom, Markelo; 9. J. Brug-
geman, Brummen; 10. P. Zwiers, Enschede; 11. J. van
Limburg, Epe.
Burgemeester A. E. van Arkel gaf hierna het startschot
voor de nieuwelingencours over een afstand van 60 km
(50 ronden). Ook voor deze wedstrijd waren vele pre-
mies beschikbaar gesteld waajdpor verschillende renners
telkens probeerden weg te ^Bien. In de vijfde ronde
nam J. de Groot uit ApeloWrn enkele meters voor-
sprong, doch twee randen later lagen de renners weer
bijeen. Na 8 ronden kwamen R. Visser, Rotterdam en
L. Stapelbroek uit Achterveld op kop door, doch ook
deze vreugde was van korte duur. Na 16 ronden op-
nieuw een uitlooppoging, ditmaal van J. Jansen uit
Haarlem, ook hij werd teruaatfiaald. Na 18 ronden na-
men P. Neeskens uit Haat^H en R. v. d. Vorle een
25 meter voorsprong, een ronae later was het veld weer
bijeen. Intussen waren er vanwege het tempo dat door
de nieuwelingen werd gevolgd, reeds verschillende ren-
ners met één ronde achterstand uit de cours genomen.

In de 22e ronde gaf Roy Schuiten uit 's Heerenberg voor
de eerste maal in deze race zijn visitekaartje af. Hij deed
dit overtuigend want de veelbelovende renner nam een
voorsprong van 100 meter. Het peloton zette onder aan-
voering van Th. Schootman uit Neede een felle achter-
volging in. Het gelukte Schuiten evenwel om vier ron-
den alleen op kop te blijven doch toen moest hij zwich-
ten en werd ingelopen. Speciaal v. d. Vorle uit St. An-
thonius deed hierbij van zich spreken.
Een klassementswedstrijd over drie ronden werd hierna
gewonnen door J. Schildkamp, Hengelo met 15 pt.; 2.
H. Roelofs, Oosterhout, 8 pt.; 3. J. de Groot, Apeldoorn,
6 pt.
Met nog 16 ronden te rijden ging Schildkamp alleen
door. Het gelukte hem een voorsprong op te bouwen
waarbij hij gezelschap kreeg van H. Brinkhoff uit Ze-
venaar. Toen de beide renners een 75 meter voorsprong
hadden genomen), had het er alle schijn van dat deze uit-
looppoging zou slagen, temeer daar met nog 12 ronden
te rijden het leidende duo gezelschap kreeg van Th.
Schootman uit Neede. Het peloton wenste zich hier nog
niet bij neer te leggen en onder leiding van J. Jansen
uit Haarlem, werd een felle achervolging ingezet. Rib-
bers uit Beltrum ontsnapte uit het peloton en slaagde
er in zich bij de leiders te voegen. Het volhouden van
het peloton werd beloond want met nog 10 ronden te
rijden werden de koplopers achterhaald.
Zeven ronden voor het einde plaatste Roy Schuiten uit
's Heerenberg zijn beslissende demarrage en ronde na
ronde zag hij zijn voorsprong groter worden. Ribbers
uit Beltrum ontsnapte vervolgens uit het peloton en
stelde alles in het werk om Schuiten in te halen. In
plaats daarvan werd de voorsprong van Schuiten groter
en kreeg Ribbers gezelschap van Kruimes, Groningen,
Hassink uit Neede en Nooren uit Tollebeek. Dit kwartet
deed al het mogelijke om de renner uit 's Heerenberg
in te lopen doch het gelukte niet en in een tijd van l uur
26 minuten en 16 seconden finishte de dolgelukkige Roy
Schuiten.

Ribbers had zijn inspanningen moeten bekopen en speel-
de bij de strijd om de tweede plaats geen rol van bete-
kenis meer. 2 werd uiteindelijk H. Kruimes, Groningen;
3. A. Hassink, Neede; 4. W. Nooren, Tollebeek; 5. J.
Ribbers, Beltrum; 6. M. v. d. Meulen, Aalsmeer; 7. P.
Neeskens, Haarlem; 8. J. Bruessing, Bovenkerk; 9. H.
Botterhuis, Sambeek; 10̂ *. Hansen, Vlaardingen; 11.
T. Kelderman, Velswijk; ^V. Middeljans, Vroomshoop
13. J. Jansen, Haarlem; ^ir N. Alles, Alkmaar; 15. J.
Schildkamp, Hengelo. De premie voor de strijdlustigste
renner werd eveneens toegekend aan Roy Schuiten, ter-
wijl de laatstbinnenkomende t.w. W. Bloed uit Driel
eveneens nog een premie kreeg toebedeeld.
De plaatselijke afdeling vj^de EHBO had deze middag
gelukkig een rustige dag^V

Na 'afloop van de races werden in de kantine van de
Empo de prijzen uitgereikt door de heer Emsbroek jr.
De publieke belangstelling voor deze derde wielerronde
van Vorden, die in alle opzichten is geslaagd, was goed.

BEHAALDE PRIJZEN OP DE BIJZ. CHR. LAGERE
SCHOOL HET HOGE
Donderdag 20 juni was een blijde dag voor klas la van
de Bijz. Chr. lagere school op Het Hoge en wel in het
bijzonder voor twee meisjes Marieke Teunissen en Wil-
ma van Asselt.
De eerste had nl. de hoofdprijs gewonnen in de lande-
lijke kleur, en tekenwedstrijd, die eind mei gehouden is
en uitging van de gezamenlijke waterleidingbedrijven in
Nederland. Deze aktie wil het jonge kind reeds in aan-
raking brengen met de betekenis van de waterleiding in
ons dagelijkse leven. Zij wijst op de verschillende ge-
bruiksmogelijkheden van het onmisbare leidingwater en
bovendien wil zij het kind leren, dat het geen kostbaar
drinkwater mag verspillen. Aan deze aktie is in de Ach-
terhoek door 122 scholen deelgenomen, waarbij op onze
school de eerste prijs werd gewonnen. Deze hoofdprijs,
een autoped met luchtbanden, werd donderdagmorgen
door een vertegenwoordiger van de WOG aan Marieke
Teunissen overhandigd.
Haar klasgenootje, Wilma van Asselt, wachtte 's mid-
dags ook nog een verrassing. In de balonwedstrijd voor
klas l en 2, die georganiseerd werd door het komité
voor het nieuwe Jeugdcentrum, heeft zij de eerste prijs
behaald, omdat haar ballon het verste was gekomen
van haar school, nl. in de buurt van Hamburg, Duits-
land. Zij kreeg een bedrag van ƒ 5,— overhandigd.

Zomernieuw!
UITGESPROKEN PRACHTIGE

Zomerjaponnen
DE PRIJS
19,75 - 24,75 . 29,75 . 39,75 . 59,75

DOOPDANKDIENST IN DE CHRISTUS
KONINGKERK TE VORDEN
Zondagmorgen om 10 uur werd in de Christus Koning-
kerk te Vorden de jaarlijkse doopdankdienst gehouden.
Een 23-tal kinderen sloten hun lagere schooljaren af
met een plechtige eucharistieviering, waarin de doop-
beloften werden hernieuwd.
In het bijzijn van ouders en vele familieleden celebreer-
de rector P. Pans ofm met assistentie van pastoor Van
Berkel ofm van de Kranenburg de plechtige mis. Pater
W. Elsgeest van het Minderbroedersklooster, die ook de
kinderen voorbereidde, leidde de plechtigheden in sa-
menwerking met het hoofd van de school, de heer G.
Bekker.

MEESTER RADSTAKE MET PENSIOEN
Vrijdag 28 juni is de laatste schooldag voor meester
Radstake. Don gaat hij met pensioen. Met een diensttijd
van 46 jaar zij hem de rust van harte gegund.
Op l juni 1922 begon hij als onderwijzer in Westendorp
daarna was hij o.a. 7 jaar verbonden aan de Chr. school
in de Toldijk (gemeente Steenderen); l april 1930 kwam
hij naar Vorden.
Naast zijn schoolwerk heeft hij in allerlei funkties zowel
op kerkelijk als maatschappelijk terrein de gemeenschap
gediend. Zo is hij van de oprichting af voorzitter van
het bejaardencentrum De Wehme.
Vrijdagmorgen zal hij afscheid nemen van de school-
kinderen, 's Middags is er gelegenheid hem en zijn fa-
milie dank te brengen voor zijn arbeid in Vorden.
(Zie advertentie elders in dit nummer.)

KONTAKTAVONDEN R.K. SCHOOL
KRANENBURG
Op twee achtereenvolgende avonden werden op de R.K.
school in de Kranenburg de zgn. ouderavonden gehou-
den. Van 8-10 uur bestond er voor de ouders gelegen-
heid om de prestaties van hun kinderen te bekijken.
Men kon ook met het onderwijzend personeel kontakt
opnemen over de vorderingen van de leerlingen. Het wa-
ren zeer druk bezochte avonden, die de band tussen
school en ouders weer verstevigden.

Telefunken - Nordmende
radio en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

SCHOOLNIEUWS
Naar wij van de zijde van het schoolbestuur van de Bijz.
Chr. lagere school aan Het Hoge vernemen, hoopt de
heer Radstake wegens het bereiken van de pensioenge-
rechtigde leeftijd op 28 juni a.s. zijn afscheidsreceptie
te houden (hem en zijn familie door het bestuur aange-
boden) in café-restaurant „'t Wapen van Vorden" (F.
P. Smit) om half vier.
De heer Snijders gaat ook de school verlaten wegens
een benoeming bij het MAVO-onderwijs in Nieuwkoop
(Z.H.).
In beide vacatures werd voorzien door benoeming van
de heren H. J. Reindsen uit Hengelo Gld. en A. de
Vries uit Ouderkerk aan de Amstel.
Als datum van het schoolfeest werd voorlopig genoemd
vrijdag 6 september a.s. (bezoek aan het Burgers Die-
renpark te Arnhem en de Westerbouwing).
Van de leerlingen die de school dit jaar gaan verlaten
gaan er 22 naar lyceum of MAVO, 11 naar de land-
bouwhuishoudschool, 4 aan de landbouwschool, 3 naar
de technische school en l naar de tuinbouwschool.

SUKSESSEN LEDEN LANDELIJKE RIJVER.
DE GRAAFSCHAP
Zaterdagmiddag hebben enkele leden van de landelijke
ryvereniging De Graafschap uit Vorden deelgenomen
aan een conqjjurs-hippique dat werd gehouden op een
terrein nabij Groot Graffel.
Behalve Vorden namen aan dit concours de rijverend-
gingen uit Zutphen en Gorssel deel. De organisatie van
het geheel was in handen van mejuffrouw B. Valke-
man uit Eefde.
Bij de dressuur wist G. J. Wunderink jr met pony be-
slag te leggen op de tweede plaats. Mejuffrouw D. Eg-
gink werd met Puck vijfde.
G. Gosselink werd bij het onderdeel springen met Arolie
vyfde, welke plaats hij moest delen met B. Begieneman
uit Zutphen. Bij het prijsspringen (tijdlimiet) werd B.
Wunderink met Zirona 4e samen met B. Pardfls en H.
van Lindenberg uit Zutphen.

Voorts nam de voltallige ploeg van De Graafschap, be-
staande uit G. J. Wunderink jr, Ineke Wuestenenk v_n
Jan Jansen, deel aan een show. Het clownsnummer, ge-
bracht door G. Gosselink, B. Wagenvoort en T. Lense-
link, oogstte eveneens veel sukses bij het publiek.
Bij een der laatst gehouden streekwedstrijden slaagde
B. Wagenvoort met Beflora voor de B2 dressuur en de
Caprilli-proef.

ACHTKASTELENTOCHT GING VAN START
Onder leiding van burgemeester A. E. van Arkel ging
woensdagmiddag voor de eerste maal in dit seizoen de
Achtkastelentocht van start waaraan door 35 personen
werd deelgenomen.

Grote belangstelling bij de heropening van
„Het Wapen van het Medler"

Zaterdagmiddag jl. is het geheel gerestaureerde en ge-
moderniseerde café-restaurant en zaal „Het Wapen van
het Medler" op feestelijke wijze heropend.

De heropening geschiedde om 2 uur door de moeder van
de huidige eigenaren, de gebr. Eykelkamp, mevrouw T.
Eykelkamp-Hartman in het bijzijn van vele familiele-
den, buren en genodigden. In haar toespraak zei me-
vrouw Eykelkamp mede namens haar man bijzonder
verheugd te zijn dat zij deze feestelijke dag in het bijzijn
van kinderen en verdere familie mocht meemaken. Toen
we voor 45 jaar geleden de zaak hebben overgenomen
van moeder Eykelkamp, was het voor die tjjd een net
café, maar de tijden zijn modemer geworden. Het café
werd steeds ouder en wij ook, zodat er nodig verande-
ring moest komen. Er moesten jongere krachten in en
twee van onze zonen met hun echtgenotes waren hiertoe
bereid.

Nadat de jeugdige Ellis en Ivo Eykelkamp hun oma de
sleutel hadden overhandigd, opende mevrouw Eykel-
kamp op charmante wijze de toegangsdeur tot de nieuwe
zaak.

Het reeds uit de vorige eeuw daterende oude café „Het
Wapen van het Medler" dat als uitspanning bekend
was en in vroeger tijden reeds in WV-routes was op-
genomen en o.m. door langstrekkende voerlui van Win-
terswijk naar Zutphen werd aangedaan, heeft reeds een
vergunning vanaf 1884.

Onder architectuur van de heer A. D. A. Wolbert uit
Hengelo Gld. heeft men het oude pand een ware meta-
morfose laten ondergaan. Door een radikale verbouwing
is het nu aangepast aan de eisen van deze tijd. Van de
oude boerderij aan de achterkant heeft meni, zonder de-
ze groter te maken, een sfeervolle zaal gecreëerd. Door
het intakt laten van de eikenhouten balken en de hilder
schept deze ruimte ter grootte van 7 x 12 meter een
mooie gelegenheid voor allerlei festiviteiten. Rechtsach-
ter is een muziekpodium opgebouwd, terwijl de vroege-
re stalruimte benut is voor gezellige zitjes. Er ligt een
parketvloer en er is gezellige wand- en plafondverlich-

ting. Van de zaal uit kan men tevens naar het terras.
Door een fraaie ronde deur met antieke scharnieren
staat deze zaal heel praktisch in rechtstreekse verbin-
ding met het café aan de voorzijde. Met behulp van
verschillende aardige antieke voorwerpen ademt het een
romantische sfeer. Het ruime buffet _ de gebr. Eykel-
kamp exploiteren ook een bekende slijterij - sluit even-
als dat van de zaal, zeer praktisch aan op het woonge-
deelte met keuken e.a., dat uiteraard ook geheel is
vernieuwd. Ook in het café scheppen vloerbedekking,
verlichting, het meubilair en de harmonieuze kleuren
van het interieur, een warme sfeer, die een eigen cachet
geven. De nieuwe zaak is geheel van centrale verwar-
ming voorzien; behalve ruime garderobes zijn er een
zevental toiletgelgenheden en een telefooncel. Opzij en
aan de achterzijde heeft men een onmisbare parkeer-
plaats van maar liefst 2500 vierkante meter.
De gebr. Eykelkamp mogen zeer terecht trots zijn op
hun nieuwe zaak, die niet alleen een grote aanwinst voor
henzelf vormt, maar ook voor de gemeente Vorden en
uiteraard de buurtbewoners van het Medler en verre
omgeving. Men hoopt in de toekomst ook pensiongasten
te kunnen herbergen.

De bouw werd uitgevoerd door het aannemersbedrijf
H. Wolsink te Ruurlo; het loodgieterswerk sanitair etc.
door de fa A. J. Leferink & Zn te Toldjjk; elektra door
de fa B. W. J. Besselink te Keyenborg en het schilder-
werk door de fa T. Vrijdag te Ruurlo.

Onder de talrijke belangstellenden die 's middags op de
receptie van 3-5 uur hun gelukwensen kwamen aanbie-
den, was het gemeentebestuur vertegenwoordigd door
loco-burgemeester A. J. Lenselink en echtgenote. Ook
waren er vele buurtbewoners, besturen van verenigingen
collega's, middenstanders, e.a.
De heer J. Eykelkamp dankte het gemeentebestuur voor
haar medewerking benevens architect, aannemer en an-
dere medewerkers.
's Avonds was er een druk bezocht openingsbal met mu-
ziek van De Holthakkers uit Gaanderen.



Ibers
SUPERMARKT
presenteert:

3 stuks

3 stuks

98
98

Kwaliteit is ons devies!
Slavinken
Hamburgers
Fijne verse worst

otsaucijzen 5oo gram 198
Varkensiricandeau 500 gram 338

RunderStOOf lappen (mager) 500 gram 248

Ons bekende SOePPakket slechts 198
Boterhamworst 200 gram 49 cent
Mooie ham 150 gram 89 cent
Berliner 100 gram 49 £nt
Palingjyorst 150 gram 69 cent

Uit onze groente afdeling

Pracht Holl. bloemkool per stuk 59
Panklare zomer rode kool 500 gram 39
Andijvie per kg 49
Heerlijke kersen 500 gram 93
Aardbeien ca \ kg slechts 89

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

P.S. IN VERBAND MET HET SEIZOEN KUNNEN SNEL AAN BEDERF ONDERHEVIGE PRODUKTEN NIET BEZORGD WORDEN

Grote pot

bruine bonen
kant en klaar

slechts

3 grote rollen drop van 75 voor 59
Bastogne koeken nu voor 98
Banketbakkerskoekjes 250 gr, 59
Snoep 20 rolletjes 89
3 extra zware choarepen voor 98

•
•
•
•

Diverse smaken jams per pot 75
Pindakaas nu per pot 89 •
Unox groentesoep per blik 89 +

Varkensvlees per blikje
Knakworst per pot
Custard dubbelpak

64
98
65

Zoute pinda's zak 250 gram 79
Chinese pinda's 2 zak 98

entebroden ovenvers 98
Gazeuse 3 flessen 98
Up drink 2 flessen 89
Chocolademelk per fles 89
Limonadesiroop per fles 98
Abrikozen-perzikensap 3 flesjes 119

Lux vloeibaar 2 f lacons 150
Closetpapier 8 rollen 89

Zonnebrandolie nu per bus 295
Flacon douche fris badschuim

met een flacon shampoo
Badzeep 3 grote stukken 99

KLEINTJE WIJN 4 flesjes voor f3,-
(in handige draagtas)

Heel blik Lange Vingers
deze week slechts 198



Voor de vele blijken van
belangstelling en geluk,
wensen bij ons huwelijk
ondervonden, betuigen wij
onze hartelijke dank.

G. Sloot
H. G. Sloot-Norde

Lochem, juni 1968
Tramstraat 43

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor uw
medeleven, ons betoond bij
het overlijden van onze
man, vader, behuwd-, groot-
en overgrootvader

B. BANNINK
Uit aller naam:

Wed. W. H. Bannink-
Kappert

Wiohmond, juni 1968
Hackforterweg 13

Te koop: Kolenhaard (zw.)
kolenbyzetfornuis (wit);
vuilnisemmer. H. Slofstra,
H. K. v. Gelreweg 4 Vorden

Te koop: Jongensfiets 7-12
jaar ƒ 20,—; voetbalschoe-
nen maat 40 '(z.g.ajn. ƒ 10,-;
voetbalschoenen maat 38
ƒ 7,50; voetbalschoenen m.
36 ƒ 2,50. Sjoerd Mombarg
Nieuwstad 3

Te koop: BMW 250 cc
nieuwe banden en accu; 3
helmen met bril; scherm v.
motor; 2 motoroveralls;
z.g.a.ii. leren damesjas.
Almenseweg 24, Vorden

Te koop: Een partij gewoon
gedorst roggestro.
B. Verkerk achter het sta-
tion.

Vermist: Roodbonte pink.
Zij die inlichtingen kunnen
verstrekken omtrent deze
pink gaarne met spoed aan
D. Meyerink, E 95 Telefoon
05752-6776

Zoon of dochter
geslaagd?

De fijnste
beloning!

'n nieuwe

RIJWIELBEDRIJF

Tragter
Zutphenseweg . Vorden

ASBEST BLOEMBAKKEN
60 - 70 . 80 - 100 cm

Doe-het-zelf -centrum
Harmsen

Te koop: Een goed onder-
houden bromfiets Rap Su-
per bij G. H. Janssen, B 4,
Hengeloseweg

Gevraagd: Net meisje als
hulp in de huishouding,
voor hele dagen, leeftijd
plm. 17 jaar.
G. W. Kappert, Ockhorst-
weg 10, Wichmond, telefoon
05752-1824

Te koop: l kinderwagen en
kinderledikantje en 2 kin-
derzitjes op fiets waarvan
één met windscherm.
Gevraagd: 2 éénpersoons
ledikantjes. Inlichtingen
bureau Contact

Te koop: Dragende zeug 3
juli aan de telling.
G. J. Harmsen „Esselen-
broek" Hengelo Gld.

Te koop: 2 dragende var-
kens. J. ter Maten» Zut-
phenseweg C 67 Vorden

Te koop: MRIJ nieuwmelk-
te vaars. B. Wunderink
Kranenburg D 126 Vorden
telefoon 6735

Te koop: 2 tomen zware
biggen. Groot Jebbink
„'t Jimmink" E 6 Linde

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

Poeliersbedrijf

ROSSEL
Hengeloseweg l
Telefoon 1283

X

X
X
K

X Xl JAN WILLEM DE GRUYTER
H en

X
eii
JANNEKE AARTSEN

X
X

l
H
X
K
K
W Heiloo, Westerweg 98
W Vorden, Stationsweg 8

K
X
X
X

hebben het genoegen u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk waarvan de voltrekking ..
zal plaats vinden op zaterdag 29 juni om t
14.00 uur ten gemeentehuize te Vorden*. ft

W
Het huwelijk zal worden ingezegend door de
weieerwaarde heer ds. J. J. van Zorge om
14.30 uur in de Hervormde kerk te Vorden.

juni 1968

Toekomstig adres: Hertog Karel van Gelre- j
weg 4, Vorden. X

X
Gelegenheid tot gelukwensen op 29 juni van U
16.00 tot 17.30 uur bij oafé-restaurant „'t Wa. j
pen van Vorden" (F. P. Smit) Dorpsstraat Q
10 te Vorden. X

HENK MOMBARG
en

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgeno-
men huwelijk, waarvan de voltrekking zal f
plaats vinden, op donderdag 4 juli a.s. des
voormiddags om 11.00 uur ten gemeente-
huize te Vorden.

X ANNY VRIEZEKOLK

X
X
X
X
X
X
X
X
H
X Vorden, „'t Maalderink" E 16
y Steenderen, Dr Alf. Ariënsstraat 31
W juni 1968

X
X
X
X
X

<
II

X

X
Kerkelijke inzegening namiddags om 13.30 W
uur in de Hervormde kerk te Hengelo Gld.
door de weieerwaarde heer ds. J. J. van Thiel.

Toekomstig adres: „'t Maalderink" E 16,
Vorden.

Receptie van 14.30 tot 15.30 uur in zaal Con-
cordia te Hengelo Gld.

^fc ̂ v*" *^^^ **"ifc"~ "^h*^^^*" ~^y~^*wv^"^^^"*^h*^^^^^'^^^fc^^^~^^^*^^^^^^^^'~^y~^^^^^^

Heden overleed, na een geduldig gedragen lijden,
mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder,
behuwd- en grootmoeder

JENNEKEN KREUNEN
geboren Horstman

op de leeftijd van 56 jaar.

Vorden: W. A. Kreunen
Lochem: G. Kreunen

H. G. Kreunen-Zevalkink
Vorden: A. H. Vliem-Kreunen

P. Vliem
Zutphen: A. W. Hilferink-Kreunen

H. G. Hilferink
Laren (Gld.): J. Smeenk-Kreunen

H. H. Smeenk
Vorden: W. J. Kreunen en verloofde

en kleinkinderen

Vorden, 19 juni 1968
D 40

De teraardebestelling heeft plaats gehad op zater-
dag 22 juni op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Tarzan spijkerbroeken
van stoer, sportief, ijzersterke bleu
denim.

Reeds vanaf ƒ 6,30 voor maat 6

Wapen, en sporthandel

Marten:
steeds doeltreffendi

Zutphenseweg . Vorden

Groene Kruis

Kinderuitzending
naar gezondheidskolonies.

Ouders die menen dat hun kinderen
voor uitzending in aanmerking ko-
men, dienen) dit zo spoedig mogelijk
op te geven bij hun huisarts of in het
Groene Kruisgebouw dagelijks tussen
13.00 - 13.30 uur.

Beatclub „Turn"
PRESENTEERT OP ZATERDAG

29 JUNI A.S.

The Dukes
uit Nijmegen, bekend van radio en tv

*
AANVANG 7.30 UUR IN

Zaal Schoenaker
KRANENBURG-VORDEN

Studieboeken
voor Lyceum . H.T.S.
Kweek- en Handelsavondschool

en alle andere scholen of kursussen

Boekhandel Fa. Hietnrink
Telefoon 1253 - Zutphenseweg

Voetbaltoto seizoen 1968-1969
Steunt het goede doel
haal uw registratiekaart bij:

H. Lijftogt, Berend van Hackfortweg 31; café Uenk,
Nieuwstad; sigarenmagazijnen Boersma, Eijerkamp en
Hassink.

De registratiiekaarten seizoen 1967-1968 bleven 5 jaar
geldig, ook degene die zich nu laten, inschrijven.

De kosten bedragen f 0,50.

Vier prijzen:
l voor 13, l voor 12, l voor 11 goede prognoses en een
extra prijs voor de eerste 8 goed!

DE EERSTE PRIJS
ZAL, NU EEN HALF MILJOEN BEDRAGEN!!!

GEEN WOORDEN MAAR DADEN,
SPEEL MEE BIJ DE

Voetbalvereniging 'Vorden'!
Namens het bestuur hartelijk dank

Vakantie-aanbieding!

Uni gedesineerde
SLAAPZAKKEN
MET TERLENKA VULLING

vanaf f 27,95

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

••

. *

SIMCA
biedt net dat tikkeltje meer,
hetgeen deze wagen tot grote
klassewagen maakt!

Maar met Total rijdt u
toch net zuinigst!

•

|
•
•

TANK HET BIJ BcUTlIlk

NIEUWSTAD — VORDEN

VVV VORDEN
Achtkastelendorp

Zomerprogramma 1968
Elke maandagavond

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

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

Donderdag 11 juli
Demonstratie folkloristische dansgroep
Knupduukskes" op de markt om 8 uur.

„De

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

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

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

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

Kies uit de vele modellen die
u ten dienste staan en maak
een proefrit bij

AUTOMOBIELBEDRIJF

TRAGTER
Zutphenseweg - Telef. 1256

•

•

•

•

•

Goncordia - Hengelo Gld.
VANAF ZATERDAG A.S. REGELMATIG

dansen
MET VOOR DE JONGSTE EN OUDERE DANS-
LIEFHEBBERS POPULAIRE ORKESTEN

Zaterdag 29 juni
Zaterdag 6 juli
Zaterdag 13 juli
(Hengelose kermis)
Zaterdag 27 juli
Zaterdag 3 augustus
Zaterdag 10 augustus
Zaterdag 24 augustus
Zaterdag 7 september
enz. enz. enz. enz. enz.

HET SCALA COMBO
HET LOLAND COMBO
THE MOODCHERS

HET STORA COMBO
THE WHITE COMETS
HET HOLLAND COMBO
MADIOO COMBO
HAMELAND COMBO

enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz.

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

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

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

Autospuitbussen
van ƒ 6,50 nu voor

f 3,50 per stuk

Doe-het-zelf centrum
HARMSEN — Schoolstraat — Vorden



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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

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

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

vanaf
cash & carry prijs

l
WASAUTOMATEN
vanaf 438.-

cash & carry prijs

vanaf 439.-
cash & carry prijs

RADIO'S
vanaf 29.-
cash & carry prijs

GASHAARDEN
vanaf 295.-

cash & carry prijs

GASCOMFOREN
vanaf 139.-
cash & carry prijs

huishoud ruilbeurs

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TBAGTEB

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
Verhuur

van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
mes.

OEBR. W1LLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

WEULEN
KRANENBARG

Ruurloseweg 45
Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

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

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

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

Heinzelmann sweaters
VELOURS EN BADSTOF
NIEUWSTE MODEKLEUREN

IDEALE VRIJETIJDSKLEDING

GROTE KEUZE BIJ

Wapen, en sporthandel

Martens
sleeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

NA 3 DAGEN GEEN TRANSPIRERENDE

VOETEN MEER MET

Sudex
inlegzolen

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

Gediplomeerd drogist

De Raif ff eisenbank
is goed voor uw geld...

Internationaal!

Als u bij de Raiffeisenbank spaart
op een EU-Reisspaarboekje, kunt u niet

alleen bij alle Raiffeisenbanken en
Boerenleenbanken in Nederland, maar ook

bij de Raiffeisenkassen in West-Duitsland,
Oostenrijk en Zwitserland terecht

(ruim 16.000 kantoren). Dit is maar één van de vele voordelen van
een relatie met de Raiffeisenbank. Kom eens vrijblijvend praten.

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

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

H.H. Landbouwers
opgelet!

Nu reeds

Allis Chalmers
ED 40 depthomatic 40 pk

DIESELTREKKER
geheel kompleet met ketting doordraaiende aftakas enz.
voor slechts

f 7546,-
Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

Fa Groot Obbink & Zonen
Dorpsstraat - Vorden - Telefoon 1221

Extra aanbieding damespuilovers
In verband met ons vertrek naar Wichmond,
Dorpsstraat 15, waar wij een brood-, banket- en
levensmiddelenbedrijf openen op 9 juli a.s., zullen

wij langs deze weg onze oprechte dank betuigen
voor het vertrouwen wat wij genoten hebben» tij-

dens onze periode in Vorden.

G. SCHUPPERS
A. SCHUPPERS-RIETMAN

Goncordia
HENGELO G

Ter gelegenheid van de Hengelose
kermis op veelvuldig verzoek
heroptreden van

De Heikrekels
OP KERMISWOENSDAG 10 JULI

Toegangsbewijzen a ƒ 5,— vanaf a.s.
zaterdag aan de zaal verkrijgbaar

«

zonder mouw en korte mouw
in Astralon voor slechts f 16,95

H.LUTH KOOPCENTRUM NIEUWSTAD

ZONDAG 30 JUNI A.S.

Groot touwtrektoernooi
te Wichmond
Terrein café R. Krijt.

Georganiseerd door de TTV Warken
onder auspiciën NTB. Aanvang 2 u.

De wedstrijden tellen mee voor de
bondskompeütie.

Weekend
aanbieding!
VOOR UW VAKANTIE

Leuke
nylon jupon
met kantgarnering
met bijpassende bh en slipje voor
slechts

f 1,95!!
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Wegens
vakantie
gesloten!

VAN MAANDAG l JULI TOT EN
MET ZATERDAG 6 JULI

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL(05752)13 14

Afscheid
meester Radstake
In verband met zijn pensionering geeft het be-
stuur van de Bijz. Chr. school Het Hoge gelegen-
heid aan ouders, oud-leerlingen en belangstellen-
den hem en zijn familie de hand te drukken op

VRIJDAG 28 JUNI

in de zaal van café-rest. „'t Wapen
van Vorden" (F. P. Smit).
Tussen half 4 en 5 uur.

Het bestuur.

P.S. Het zal prettig zijn als u plm. half 4 aan-
wezig kunt zijn. Komt u echter wat later, dan
bent u ook van harte welkom.

Adverteren doet verkopen!

Laat Basje maar gaan! Hij kan zich naar
hartelust uitleven, want Hatéma Enkalon tapijt

kan er tegen. Het ia vervaardigd uit speciaal
Enkalon tapijtgaren, dus uiterst duurzaam, veer-

krachtig én...bijzonder gemakkelijk In onderhoud.
Hatéma tapijt is verkrijgbaar op kamerbreedte:

390 cm en ook op 130 cm. Er is voor elk doel
de juiste kwaliteit Hatéma Enkalon tapijt.

hatéma
enkalon

tapijt al zo'n
18 km steppend

afgelegd.
kunt u het zien?

Hatéma tapijt: unieke service en zekerheid.
Bij elk Hatéma tapijt wordt een plintplaatje (uw
garantiebewijs) «n een boekje met service-
cheques verstrekt. U koopt dus niet zomaar
tapijt, u krijgt tevens een unieke service en
zekerheid. Ga kijken bij uw woninginrichter en
overtuig uzelf

garantie-
| > i l l i t | i l , j . l t j i -

tapijt
Hatéma. fabrikanten en ontwerpers van dekens.
tapijten, gordijnen, p.v.c. vloeren en Suwlde. {
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SCHOOLREIZEN PRINSES JULIANASCHOOL
WIL.DENBORCH
Woensdag 29 mei maakten de lagere klassen, samen
met de kinderen die in augustus op school komen, hun
jaarlijkse uitstapje. De tocht ging naar Rhenen (Ouwe-
hands Dierenpark), Westerbouwing (boottocht naar
Arnhem) en Park Roosendaal.
20 en 21 juni gingen de klassen 5 en 6. Om 8.15 uur
vertrokken ze in de richting Zutphen, waar om half tien
de Sint Walburgiskerk met librije bezocht werd. Na de
rondleiding werd nog wat gezongen, wat prachtig klonk
in de grote ruimte. In de Eerbeekse speeltuin De Brug
werd gegeten en gespeeld, 's Middags bezocht men de
Gazellefabriek te Dieren. Om 5 uur arriveerde de groep
in Jeugdland in Ellecom, waar de warme maaltijd werd
gebruikt, 's Avonds volgden nog een tochtje langs de
IJssel, traktatie en een spannend verhaal. Moe maar
in de beste stemming gingen de kinderen naar bed.
Op de jongensslaapzaal werd zelfs voor 7 uur geen la-
waai gehoord.
De tweede dag begon met een fietstochtje naar station
Dieren, waar de fietsen in de stalling afgegeven werden.
Vandaar per trein naar Arnhem. Om half tien werd de
groep door mejuffrouw Bulten ontvangen voor een rond-
leiding door het provinciehuis, waarbij de jonge bezoe-
kers onder de indruk waren van het fraaie gebouw. Na
een wandeling over de drukke markt ging men de Sint
Eusebiuskerk binnen, waar Hertog Karel van Gelre be-
graven ligt. Al gauw verliet men de kerk om naar V &
D te gaan, waar met de roltrappen „gespeeld" werd.

Na een konsumptie op een terrasje in het hart van de
stad, ging het weer per trein terug naar Dieren. Na de
broodmaaltijd vertrok de groep via het pontveer van
Dieren in de richting Bronkhorst. Daar werden pottenr
bakker, edelsmid, kapel en molen bezocht. Met de wind
achter, tussen twee onweersbuien in, begon de laatste
etappe. Pas in Vorden kreeg men wat regen. Om kwart
over zes werd de Wildenborch bereikt.
Bij Het lange end nam men afscheid van elkaar, na een
bijzonder fijne en zonder ongelukken verlopen reis.

!
KLEUTERS UIT HENGELO GLD. OP BEZOEK
Vrijdag jl. waren de kleuters van de R.K. kleuterschool
uit Hengelo Gld. op bezoek in de Kranenburg.
De kinderen, ongeveer 80 in getal, waren 's morgens
gebracht. Onder leiding van het hoofd der school en de
leidster ging men in de morgenuren spelen in het zgn.
Jonkerbos achter het kerkhof, waarbij de ranja niet
werd vergeten.
Omdat het 's middags begon te regenen ging men later
naar zaal Schoenaker, waar ook verschillende spelletjes
werden gedaan met dansjes, zingen, etc. Ook werd nog
een kort bezoek gebracht aan de Maria Goretti kleuter-
school alhier. Verder was er poppenkast zowel voor de
Hengelose als de Kranenburgse kleuters in zaal Schoen-
aker.

GESLAAGDEN
Te Den Haag slaagde onze plaatsgenoot, de heer H. A.
Dostal voor het diploma transportbedrijf.
Zaterdagmorgen werden in het zwembad In de Dennen
de zwemexamens C en D afgenomen. Badmeester Ver-
stoep had zijn kandidaten weer goed voorbereid want
van de 48 zwemmers slaagden er 35 voor C en 11 voor
D. Twee deelnemers moesten worden afgewezen.
In Deventer slaagde onze plaatsgenote H. Meerbeek
voor het Mulo-diploma.

S.V. RATTI GEEFT AANDELEN UIT VOOR
TERREINVERLICHTING
DOOR EIGEN LEDEN WERD AL VOOR EEN
GROOT BEDRAG INGETEKEND
De s.v. Ratti wil nog deze zomer de verlichting van
haar terrein aan de Eikenlaan realiseren!. Hiermee zal
dan een lang gekoesterde wens in vervulling gaan.
Binnenkort zal men daarom renteloze aandelen gaan
uitgeven om. hierdoor het tekort te kunen dekken. De
gemeente Vorden heeft een eenmalige subsidie beschik-
baar gesteld van ƒ 1250,—.
Voorzitter, de heer J. Lucassen, deed deze belangrijke
mededelingen op de maandagavond in zaal Schoenaker
gehouden ledenvergadering, die goed bezocht was. In
zijn openingswoord gaf de voorzitter een toelichting op
de plannen ten aanzien van de terreinverlichting. Er is
door verschillende leden reeds gewerkt om een en an-
der zo snel mogelijk gereed te hebben. Het smeed- en
laswerk vordert goed en nog voor de a.s. bouwvakva-
kantie hoopt men ook de elektrische bedrading gereed
te hebben. Technisch zijn er dus niet zoveel problemen
meer, doch financieel nog wel. De heer Lucassen deelde
mede dat er al verschillende toezeggingen! zijn gedaan,
maar dat er nog een groot bedrag resteert. Het bestuur
stelde daarom voor om renteloze aandelen te gaan uit-
geven en deze in 6 jaar tijds af te lossen.
Dit voorstel werd door de vergadering besproken en
enkele punten werden door de voorzitter toegelicht. Be-
sloten werd akkoord te gaan met het voorstel van het
bestuur en reeds tijdens de vergadering werd door de
leden toezeggingen gedaan welke een groot bedrag be-
liep. De aandelen zullen zo spoedig mogelijk uitgegeven
worden.

De nieuwe donateursaktie is reeds gestart. Verschillen-
de leden, hebben zich bijzonder aktief getoond en men
hoopt in deze op veel medewerking en steun.
Evenals verleden jaar zal Ratti op zondag 7 juli a.s. in
samenwerking met de KPJ en de volleybalvereniging
Dash een grote sportdag organiseren. De sportdagkom-
missie zal de ploegen samenstellen die later bekend zul-
len worden gemaakt.
's Avonds wordt er als sluitstuk van de sportdag een
dansavond gehouden met tevens prijsuitreiking.
De voorzitter sloot deze belangrijke vergadering met
dank voor de opkomst en de vruchtbare besprekingen.

TOPJAAR VOOR COÖP. WERKTUIGENVER.
MEDO G.A. TE LINDE

De coöp. werktuigenvereniging MEDO heeft in het af-
gelopen boekjaar l mei 1967-30 april 1968 bijzonder
goed gedraaid. De omzet steeg in dat jaar tot liefst
ƒ 69.915,57, hetgeen in vergelijking met verleden jaar
een aanmerkelijke stijging was. Doordat er door de
leden veelvuldig gebruik werd gemaakt van de werk-
tuigen/machines kwam men dit jaar ook aan een res-
pektabel resultaat; er werd een winst gemaakt van
ƒ 25.410,10, waarvan voor afschrijvingen werd gebruikt
ƒ 19.923,—, terwijl het hierna resterende overschot van
ƒ 5.487,10 bij de algemene reserve werd gevoegd. Door
het steeds op tijd vervangen van oude werktuigen en/of
machines en een redelijke aanpassing aan de tarieven is
gebleken dat de MEDO volledig aan de eisen van deze
tijd voldoet, ook de verleden jaar aangeschafte combine
waarmee liefst 65 ha werd bewerkt, bleek een grote
uitkomst. Dit waren enkele van de belangrijkste resul-
taten die de leden van de MEDO tijdens de algemene le-
denvergadering in zaal „Het Wapen van het Medler"
werd medegedeeld.

Voorzitter, de heer A. P. J. Waarle, kon in zijn ope-
ningswoord bijzonder verwelkomen de heer Veldkamp
uit Groenlo, afgevaardigde van het boekhoudbureau van
de ABTB.
Na de notulen van sekretaris-administrateur, de heer
P. H. Bouwmeester, die onveranderd werden, goedge-
keurd, werd het woord gegeven aan de heer Veldkamp
die een behandeling en uiteenzetting gaf van het jaar-
verslag 1967-1968.

Uit de balans bleek dat het overschot bij de algemene
reserve was geboekt, terwijl de balans sloot met een
totaaltelling van ƒ 85.712,47. De machines en gereed-
schappen vertegenwoordigen thans een boekwaarde van
ƒ 67.193,— terwijl de bedrijfsgebouwen voor ƒ 7.467,—
op de balans staan.
Er werden in het afgelopen boekjaar diverse nieuwe
machines/werktuigen aangeschaft, o.m. een opraapwa-
gen, een hooipers, een combine voor ƒ 29.000,— en een
zaadkar waardoor de vereniging thans de beschikking
heeft over liefst 46 werktuigen/machines.

De stijgende kosten en lasten konden dit jaar worden
opgevangen door een meer-opbrengst uit verrichte werk-
zaamheden. De totale opbrengsten uit deze werkzaam-
heden bedroeg ƒ 69.915,57.
De heer Veldkamp behandelde vervolgens de resultaten^
rekening, gaf toelichting hierop, voorts een rekapitu-
latie van het kasboek, een overzicht van de duurzame
aktiva en een vergelijkend overzicht verricht werk en
verdel ingskosten over de laatste drie boekjaren. Ten-
slotte behandelde spreker de tarieven welke de leden
moeten betalen per uur, per keer, per dag of per ha
voor de verrichte werkzaamheden.

Na een hartelijk dankwoord van de voorzitter tot de
heer Veldkamp voor zijn toelichtingen hierop, bracht

de kontrolekommissie bij monde van de heer E. J. Go-
tink een goedkeurend verslag uit.

Bij de bestuursverkiezing werden de heren H. Fokkink,
J. H. Voskamp en J. W. Weenk, die zich herkiesbaar
stelden, herkozen. Als lid van de raad van kommissaris-
sen werd inplaats van de heer H. Nflenhuis gekozen de
heer J. W. Oortgiesen. Aan de scheidende kommissaris
werd hartelijk dank gebracht voor zijn aktieve mede-
werking en prettige samenwerking in bestuurskolleges
en raad van kommissarissen.
Hierna werd de Vicon-kunstmeststrooier, die niet veel
meer gebruikt werd, verkocht aan de meest biedende
t.w. de heer D. Lenselink.

De voorzitter deed in zjjn slotwoord een beroep op de
leden om net als voorheen, zoveel mogelijk de eigen
vereniging bij werkzaamheden in te schakelen. Hij dank-
te het personeel voor de verleende medewerking, de
heer Veldkamp voor zijn uiteenzetting en de leden voor
hun trouw en goede samenwerking. Hij hoopte dat ook
het komende boekjaar voor de vereniging een gunstig
resultaat zou mogen afwerpen.

Let op de foutieve prijs
in de Helmink advertentie!

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

27 juni Bejaardenkring om 14.15 uur in het
Nutsgebouw

29 juni Dansen in zaal Schoenaker
Beatclub „Turn"

29 juni Buurtvereniging Julianalaan
uitstapje met de kinderen

30 juni Groot touwtrektoernooi bij café
Krijt te Wichmond

7 juli Grote sportdag s-v. Ratti, KPJ en
volleybalvereniging Dash op de
Kranenburg

14 juli Sportdag KPJ De Graafschap op de
Kranenburg

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

AUTO-FOTO ROUTE ;sr l ' -"*

Drente is een rolfilAi waard! *

Het is een opvallend feit, dat in de laatste jaren steeds meer toe-
risten uit het westen van ons land naar Drente gaan. Geen Italië
en geen Rivièra, niet naar Noordwijk of Zandvoort, maar Emmen
of Rolde dus. Een opvallend feit, maar toch geen toeval.
Drente biedt namelijk iets wat de randstad mens mist. Rust, rust!
In plaats van jukeboxen en 'vertier.' Het vertier van Drente is
misschien juist de afwezigheid van het kunstmatige, het opgepepte
vertier. Het is wellicht nuttig om in de stille tijd van het jaar, als
er helemaal geen vakantiegangers zijn, deze provincie te verkennen.
Misschien brengt het u op het idee volgend jaar uw vakantie in
Drente door te brengen.
Wij zijn voor u op reportage geweest, met kamera en tekenstift.
Want Drente geeft aan amateurfotografen legio kansen op goede
en sfeervolle foto's, in kleur of zwart-wit. Wij kozen de nazomer
als het moment voor onze tocht.

Vanuit de randstad namen wij de nieuwe snelweg over Amersfoort
en Zwolle. Door Overijssel gingen wij via Ommen en Coevorden.
Coevorden was vroeger een van de schaarse toegangen tot dit ge-
west. Afgesloten als Drente was door verradelijke moerassen, was
Coevorden een 'droge poort'. Deze stad genoot dan ook in de jaren
rond jaren 1500 de twijfelachtige eer van strategisch belang te zijn.
Iedereen weet momenteel wel welke betekenis het heeft voor een
stad of land om van strategisch belang te zi jn. . .
Coevorden was vroeger een soort fort en dat is nog steeds zicht-
baar aan de stervormige vestinggrachten. Interessant is in dit ver-
band de schans 'Katshaar', die sinds kort in de oude toestand is
hersteld. U vindt deze schans op de Vlieghuizerheide, niet ver van
de stad. Als foto-objekt is deze oude stelling zeker belangrijk ge-
noeg voor uw album.
Vanuit Coevorden zijn wij naar Emmen gereden. Het landschap
van Drente kenmerkt zich door grote ruimten met akkerbouw,

veel koren. Emmen is een aantrekkelijke plaats waaraan duidelijk
te zien is, welke stormachtige groei deze plaats de laatste tien jaren
heeft beleefd. Het centrum is kostelijk, met veel groen en bomen
en een prachtige winkelstand. Emmen is dan ook een geliefd uit-
gangspunt voor vakantiegangers. Het ligt eigenlijk aan het begin
van de Hondsrug, die zacht glooiende heuvelrij van Emmen via
Assen tot vlakbij Groningen. Een bezoek aan het Noorderdieren-
park zal menige 'westerling' bevallen, omdat dit park aan de mo-
dernste eisen voldoet en diverse soorten zeldzame diersoorten her-
bergt.

DE HUNNEBEDDEN

Wij kunnen de hunnebedden onmogelijk negeren, al was het alleen
maar vanwege hun afmetingen. Drente heeft, en dat leerde u al op
school, maar liefst 53 van deze monumenten uit de oudheid. Hoe-
wel men verschillende theorieën heeft omtrent de bouwers van
deze graven, is het nog steeds niet zeker wie nu precies deze stenen
graven hebben gebouwd. Eerst werden de Hunnen deze zaak in de
schoenen geschoven en later de Kelten; nu helt men meer over
naar een Skandinavisch oervolk.
Overigens is het de moeite van een kijkje en een kiekje waard om
de hunnebedden te bezoeken. U vindt ze over de hele provincie
verspreid. Bij Emmen is eer van 40 meter lang. Bij Borger vinden
wij een bed met stenen van ca 20.000 kg en wanneer wij dit zien,
dan krijgen wij respekt voor die 'Flintstones' uit de Drentse oud-
heid die kans zagen om deze reuzenkiezels zo netjes op hun plaats
te krijgen.

Wilt u verder een eenvoudige rit maken, die u toch veel laat zien,
volg dan de autoweg over de reeds genoemde Hondsrug.

DE HONDSRUG

Een naam die eigenlijk de indruk vestigt van een echte, vrij hoge
rug te zijn. In wezen is het een gebied van middelhoge en lage
heuvels, overdekt met akkers, bossen en dorpen. Een gebied echter
met een steeds wisselend karakter. Door de hoogte ook een goed
uitzicht biedend aan het landschap. Die rijksweg naar Groningen,
uitstekend berijdbaar en betrekkelijk rustig, loopt tot het bekende
dorp Zuidlaren. Vroeger hing er op alle scholen een kleurenplaat
met een afbeelding van Zuidlaren, zoals het in het begin van deze
eeuw was. De witgewolde kudde en de scheper, de Brink en de
Esch. Nu is Zuidlaren een vrij groot dorp met prachtige winkels ...
de witgewolde kudde hebben wij daar niet gezien. In 60 jaren is
het aanschijn van de provincie drastisch gewijzigd, al is de 'grote
stille heide' nog steeds te vinden. Daarvoor moet u dan afbuigen
via Assen naar de riching van bijv. Dwingeloo. Het is niet toevallig
dat juist hier een radiosterrenwacht werd gebouwd. De afwezig-
heid van vrijwel elk zwaar verkeer en van steden schept hier een
ideale toestand voor het meten van sterrenstraling uit het heelal.

En overal, overal rust! De toerist die Drente bezoekt, is een fijn-
proever. De man die kalmpjes met zijn fiets en kamera de omge-
ving verkent en het typerend landschap vastlegt op dia of foto.
De man die met aandacht kijkt naar de kleine heidevennen in die
omgeving van Dwingeloo. Hier vindt hij legio vogelsoorten in de
zomer en winter. Wie met een telelens op vogelfoto's wil jagen,
kan hier zijn hart ophalen.
Elke amateur vindt hier iets van zijn gading: oud stedenschoon,
bijzondere landschappen of klein wild.

In Schoonoord kunt u het openluchtmuseum 'Zeven Marken' be-
zoeken. Maar u kunt ook een plaatje schieten van de jaknikkers.
De Drenten zelf behoren niet bepaald tot een geslacht van jak-
nikkers. Dat weet iedere onderduiker die er in de laatste oorlog
een veilig toevluchtsoord vond. Wij vonden Drente ook nu nog
als een toevluchtsoord. U bent er volkomen veilig voor randstad-
drukte. En de Horeca's geven u vaak ook iets dat zeldzaam wordt:
gewoon service!



Goed optreden van
Vordens dames- en kinderkoor

Afgelopen weekend heeft het Vordens Dames- Kinder-
koor deelgenomen aan een tweedaags zangconcours dat
in Groenlo werd gehouden en waaraan door 41 koren
werd deelgenomen.
Het kinderkoor deed het uitstekend en behaalde met
322 punten een eerste prijs. Dit was een mooi sukses
in aanmerking genomen dat het koor pas sinds septem-
ber 1967 bestaat en dat dit de eerste maal was dat aan
een concours werd deelgenomen. De jury stak haar
waardering dan ook niet onder stoelen of banken en
onder leiding van de dirigente, mejuffrouw F. H. Broek,
gaarden uit Warnsveld mag voor dit koor een goede
toekomst verwacht worden.
Het Dameskoor van Vorden, bestaande uit 52 leden,
deed het eveneens voortreffelijk en behaalde in de af-
deling uitmuntendheid een eerste prijs met 336 punten.

De jury had de dirigent, de heer Schierboom uit Zel-
hem, voor het brengen van de liederen een 9 toegekend.
In feeststemming ging het gezelschap uit Vorden hierna
met 2 bussen huiswaarts, waar onderweg bij het ver-
inieuwde café Eykelkamp te Medler werd gepauzeerd.
Ter hoogte van het huis van meester Vedders werden
de bussen door de muziekvereniging Concordia opge-
wacht die de koren feestelijk inhaalde.
In café-restaurant „'t Wapen van Vorden" bleef men
hierna nog een tijd gezellig bijeen. Hier bedankte de
voorzitster van het Dameskoor, mevrouw Klein Brinke,
de dirigente en dirigent voor hun uitstekende leiding
aan de beide koren gegeven en voor de fraaie suksessen
van deze dag. De muziekvereniging werd dank gebracht
voor de muzikale hulde.

LET OP ! ! !
Hieronder volgt de herplaatsing van de advertentie van
Helmink, waarin tot onze spijt een fout was geslopen.

Weekend
aanbieding!
VOOR UW VAKANTIE

Leuke
nylon jupon
met kantgarnering
met bijpassende bh en slipje voor
slechts

f 9,95!!
WONINGINRICHTING
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HELMINK
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GESLAAGD

Voor het Mulo-diploma A slaagden te Deventer B. Zwe-
verink, K. Cornegoor en de dames O. Siebelink, M.
Siebelink en T. Oonk.
Op de te Deventer gehouden examens slaagden de vol-
gende plaatsgenoten voor Mulo A en middenstand: Ka-
rel Rensen, Marcel Siemerink, Bernard Mombarg en
mejuffrouw Besselink. Marijke Zents slaagde voor Mu-
lo B en middenstand.
Aan de opleidingsschool voor kleuterleidsters te Arn-
hem slaagde mejuffrouw R. Mombarg voor het diploma
kleuterleidster A.
De heer H. Mombarg, werkzaam ter gemeente-sekreta-
rie alhier, slaagde te Den Haag voor het diploma ge-
meenteadministratie I.

AANMELDEN GEZINSZORG

Zoals uit een advertentie in dit nummer blijkt, heeft
mevrouw R. Koers-van Ginkel het werk als kontakt-
persoon voor de Stichting Maatschappelijke R.K. Ge-
zinszorg overgenomen van mevrouw Uiterweerd-See-
gers, die wegens te drukke werkzaamheden dit werk
niet meer kan doen.
Mevrouw Koers is 's morgens van 9-10 uur en 's avonds
van 5-6 uur telefonisch te bereiken onder nummer 1715.
Het bestuur van de parochiële maatschappelijke gezins-
zorg dankt dan ook mevrouw Uiterweerd-Seegers voor
het vele werk dat zij gedurende een tiental jaren geheel
belangeloos deed voor het welzijn in de parochie en
wel speciaal voor de huismoeders die hulp nodig hadden.

DE BOERTJES VAN BUUTEN IN VORDEN

Dat het bekende muziekensemble De Boert j es van Buu-
ten van de KRO radio en televisie nog steeds populari-
teit geniet bewees wel weer het eivolle Nutsgebouw,
waar het gezelschap onder auspiciën van het Vordens
Dameskoor optrad.
Na een kort welkomstwoord door mevrouw Klein Brin-
ke-Gotink, werkten De Boertjes een bekend programma
af. Vooral de imitator Bertus Bolknak liet zich weer
van zijn beste zijde zien.
Het verdere van de avond stond in het teken van de
zang. Het jeugdkoor liet zich dan ook op zeer ver-
dienstelijke wijze horen. Tot slot volgden enige leuke
stukjes door enige dames van het Dameskoor.
Drika van De Boertjes mocht uit handen van mevrouw
Klein Brinke een boeket bloemen in ontvangst nemen.
De presidente deelde tegen middernacht mede dat het
Dameskoor op 16 november a.s. zijn 20-jarig bestaan
hoopt te herdenken.
Voor de zang- en muziekliefhebbers was het een. genot-
volle avond.

OLS DORP HIELD ZWEMKAMPIOENSCHAPPEN

Maandagmorgen werden door de leerlingen van de o.l.s.
dorp tijdens de zwemlessen de klassekampioenschappen
gehouden in het zwembad In de Dennen.
Er werd gezwommen op de schoolslag, de rugslag en
de borstcrawl, waarbij door sommigen snel gezwommen
werd.
Het ziet er dan ook wel naar uit dat de Vordense zwem-
en poloclub zich over de toekomst geen zorgen behoeft
rte maken. Er ontwikkelt zich veel jeugdig talent.
De klassekampioenen en best geplaatsten bestreden el-
kaar tenslotte om de hoogste eer nl. het schoolkam-
pioenschap.

WfRrcuuw
OOR DE HEREN

WATERPOLO

KOSTBAAR PUNTJ
VAN VORDEN

In de strijd om de onderste plaats heeft Vorden I vrij-
dagavond in de uitwedstrijd tegen WWV I uit Winters-
wijk een kostbaar puntje in de wacht gesleept.
In een meer spannende dan fraaie wedstrijd werd het
een 2—2 gelijkspel. Het zag er in de eerste speelperiode
naar uit dat de thui^Éub een gemakkelijke zege zou
gaan behalen want nl^Kn enkele minuten verschenen
de Winterswijkers vri^^oor doel. Ten koste van een
drietal corners wist doelman Velhorst echter doelpun-
ten te voorkomen. Toen het offensief van WWV wat
was geluwd, ondernamen de bezoekers enkele felle te-
genaanvallen. Na goed opzwemmen van Jan Krijt gooi-
de Rudi Eggink de bal keihard tegen de paal. Het einde
van de eerste speelperiode brak aan met een 0—0 stand
Direkt na de hervatting dachten we Hemmy Oudsen te
zien doelpunten, doch de goed door Gerrit Holsbeke
aangegeven bol kwam tegen de lat. Bij een aanval van
WWV bracht Woordes met een prachtig achterwaarts
schot de stand op l—0.
In de derde speelperiode was Vorden duidelijk sterker.
Eerst schoot Henco Elbrink rakelings over, waarna
Hemmy Oudsen even later de kruising van paal en lat
raakte. Toch werd het l—l toen Rudi Eggink met een
fraai boogschot de roos trof. De Winterswijkse doelman
Klein Leugemors behoedde zijn ploeg hierna voor een
achterstand.

In de eerste minuten van de vierde speelperiode kwam
Winterswijk gevaarlijk opzetten. Linksvoor Mekking
brak tweemaal op links door doch via de vuisten van
doelman Velhorst kwam de bal beide keren tegen de
paal. Woordes probeerde het met afstandsschoten, het-
geen op niets uitliep. Een fout van Rob Derksen was
er de oorzaak van dat Woordos even later toch kon sco-
ren 2—1. Vorden gaf het niet op. Schoten van Eggink
en Oudsen gingen juist over of ̂ werden gestopt door
doelman Klein beugemors. Vlak ^oor tijd bracht Tonnie
Brandenbarg de bal goed op, waarna doorzetter Henco
Elbrink er in slaagde de eindstand op 2—2 te brengen,
een stand waarmee beide ploegen vrede mochten hebben,.

VERRASSENDE NEDERLAAG VAN VORDENSE
DAMES TEGEN ZUTPHEN

De dames I van Vorden, die vorige week op prachtige
wijze in Zutphen met 7—3 van de IJsselmeeuwen had-
den gewonnen, kregen vrijdagavond in Vorden een ver-
rassende 4—2 nederlaag te slikken, waardoor de strijd
om de bovenste plaats weer geheel open is.
Vrijwel de gehele wedstrijd was Vorden sterker, doch
aanvallend lieten de Vordense dames het deze avond
volkomen afweteni. Mevrouw Helmsing, die zich keer op
koer keurig vrij zwom, gaf haar ploeg een O—l voor-
sprong. Vlak voor de rust herhaalde zich dit spelletje
O—2. De Zutphense achterhoede;verdedigde goed en liet
zich voor de rust niet verrassen.
In de tweede helft bracht Truus Oonk de stand op l—2.
Toen Jet Smit er even later in slaagde de balans in
evenwicht te brengen, leek een Vordense zege binnen
bereik, doch de defensie van de IJsselmeeuwen hield
stand. Een dekkingsfout stelde mevrouw Helmsing in
staat er 2—3 van te maken en toen dezelfde speelster
er in slaagde een strafworp te benutten, waarmee de
stand op 2—4 werd gebracht, was de strijd gestreden.

VORDEN H (DAMES) — WWV I 0—7

Het tweede dameszevental van Vorden kon het tegen
Winterswijk niet bolwerken en verloor kansloos met O—
7. De Winterswijkse midvoor Diny van Loo bracht met
drie fraaie schoten de stand op O—3. Nog voor de rust
liepen de Winterswijke dames uit tot O—5.
In de tweede helft had de thuisclub opnieuw weinig in
te brengen. Diny van Loo en Gerrie Hijssen brachten de
eindstand op O—7.

VOGEL I — VORDEN II (HEREN) 2—11

Het tweede zevental van Vorden heeft niet veel moeite
gehad om het zwakke Vogel I uit Voorst naar een gro-
te 2—11 nederlaag te spelen.
Bij de rust hadden de Vordenaren reeds een l—4 voor-
sprong. In de tweede helft kwam de thuisclub er hele-
maal niet meer aan te pas en werd de voorsprong van
Vorden geleidelijk aan tot 2—11 opgevoerd. Voor de
doelpunten zorgden Anema (5 x); Johan Holsbeke (5 x)
en Appie Wentink.

IJSSELMEEUWEN III — VORDEN H (HEREN) 5—l

Het nog ongeslagen tweede zevental van Vorden heeft
de uitwedstrijd tegen de IJsselmeeuwen III kansloos
met 5—l verloren, waardoor OKK I uit Eerbeek lach-
ende derde werd.
De Vordenaren startten onfortuinlijk, want Verstoep trof
al direkt de lat. De thuisclub werd hierna sterker, het-
geen resulteerde in een l—O voorsprong. Afstandsscho-
ten van Parmentier hadden ditmaal geen sukses, waar-
bij aangetekend dient te worden dat de Zutphense doel-
man in goede vorm verkeerde. Vlak voor de rust bracht
Boers de stand op J^-0.^^B
Midvoor v. d. VegtPR'acht in de tweede helft de stand
op 3—O waarna de bezoekers d.m.v. een strafworp de
achterstand reduceerden 3—1. In de resterende minuten
liepen de IJsselmeeuwen nog uit tot 5—1.

AZC — VORDEN (JEUGD) 2—0
De jeugdwedstrijd ̂ Aen AZC {Apeldoorn) en Vorden
die van groot belang^vas voor de bezetting van de bo-
venste plaats, is in het voordeel van de thuisclub ge-
ëindigd. Reeds vanaf de beginworp nam AZC, dat voor
de rust beslist beter speelde, een l—O voorsprong door
een doelpunt van de midvoor. Aan de andere kant gooi-
de Sjaak Gotink juist langs het doel.
In de tweede helft was Vorden sterker, doch men had
geen geluk met schieten. Met een achterwaartse worp
bracht de midvoor van AZC de stand op 2—O.

DE VEST UIT NAARDEN WINT
WATERPOLOTOERNNOI TE VORDEN

In het zwembad In de Dennen werd zaterdagavond een
waterpolotoernooi gehouden waaraan door de volgende
herenteams werd deelgenomen t.w. De Vest (Naarden);
De IJsselmeeuwen (Zutphen); De IJssel i(Deventer) en
Vorden.
Er werd een halve kompetitie gespeeld. Allereerst kwa-

men de ploegen van Zutphen en Deventer tegen elkaar
uit. Doof twöe doelpunten van de geroutineerde v. d.
Vegte had Zutphen bij de rust een 2—0 voorsprong. Na-
dat de IJssel had tegengescoord, werd het door de links-
en rechtsvoor van de IJsselmeeuwen uiteindehjk l—4.
Hierna kwamen Vorden en de Vest tegen elkaar uit.
Voor de rust een spannende wedstrijd waarbij de .thuis-
club tot tweemaal toe een achterstand door doelpunten
van Verstoep en Egink wist in te lopen. By het .mg-aan
van de tweede helft derhalve een gelijke stand 2—2.
In de .tweede helft ging de routinfe van de Vest een,
woordje meespreken en mede door enkele dékkingsfou-
ten in de Vordense achterhoede door te ver opdringen
liepen de poloërs uit Naarden tot 6—2 uit.
Nadat als intermezzo een jeugdwedstrfld tussen de
teams van Vorden en de IJssel met 2—l door de De-
venter jongens was gewonnen, werd gespeeld Vorden—
de IJssel. Vorden nam de leiding door een doelpunt van
rechtsvoor Johan Holsbeke. Nadat Deventer had gelijk-
gemaakt, werd het door Anema een 2—l ruststand. Na
de rust boog de IJssel de achterstand in een 2—3 voor-
sprong om. Vorden kreeg hierna een strafworp toege-
wezen die echter door Anema werd gemist. Aan de an-
dere kant werd een strafworp door de linksvoor van de
IJssel wel ingeschoten waarmee de eindstand 2—4 werd
bereikt.

De wedstrijd tussen de Vest en de IJsselmeeuwen die
hierna werd gespeeld blonk niet bepaald uit door spor-
tief spel. Er werd dikwijls te fel op de man gespeeld,
hetgeen scheidsrechter Oostindien na de rust noopte van
beide ploegen een speler uit het water te zenden. Bij
de rust was de stand nog dubbelblank. In de tweede helft
gaf het betere spelinzicht van Naarden de doorslag, zo-
dat de eindstand een 3—O zege voor de Vest te zien gaf.
De tweede wedstrijd tussen de aspiranten van de IJssel
en Vorden werd opnieuw door Deventer gewonnen. Dit-
maal werd de eindstand l—3.
De ontmoeting tussen Vorden en de IJsselmeeuwen le-
verde een duidelijke overwinning voor Zutphen op. In
het veld deden de ploegen niet veel voor elkaar onder,
maar wat spelinzicht betreft kreeg de thuisclub een
lesje. Bij de rust had Zutphen een O—3 voorsprong door
doelpunten van v. d. Vegte (2 x) en Schnoor. In de
tweede helft werd het O—4 toen Velhorst een bal door
het doel haalde. Vorden kreeg hierna verschillende goe-
de kansen doch doelman Aalbers liet zich niet verras-
sen, al moesten paal en lat hem enkele malen terzijde
staan. V. d. Vegte bepaalde de eindstand op O—5.
De laatste wedstrijd tussen de Vest en de IJssel liet
aan duidelijkheid niets te wensen over. Nadat Naarden
bij de rust reeds een 4—O voorsprong had genomen,
werd deze in de tweede helft opgevoerd tot 7—0.
Hiermede was de Vest er in geslaagd om alle drie wed-
strijden te winnen. Tweede werd de IJsselmeeuwen met
4 punten; derde de IJssel met 2 punten en> vierde Vor-
den met O punten. Voor de thuisclub viel er deze avond
dus wel wat te leren.
Na afloop bedankte de heer Beek, namens de zwemclub
Vorden, de organisator van deze avond, de heer Ver-
stoep, terwijl ook de arbiters t.w. de heren Oostindien,
Snijder en Kok in zijn dankwoord werden betrokken.
De aanvoerders van de vier teams mochten elk een prijs
in ontvangst nemen.

TOUWTREKKEN
TTV WARKEN ORGANISEERT GROOT
TOUWTREKTOERNOOI TE WICHMOND
Het op zondag 30 juni a.s. te Wichmond georganiseerde
touwtrektoernooi staat in het brandpunt van de belang-
stelling, omdat er op dit derde bondstoernooi belangrijke
beslissingen kunnen vallen.
De touwtrekvereniging Warken, die haar toernooien
steeds bij café Bruil te Warken hield, kan momenteel
niet de beschikking krijgen over dit terrein, zodat het
thans in Wichmond bij café R. Krijt wordt gehouden.
Zelf zal Warken I in do A-klasse zich met hand en
tand verdedigen om weer aan kop te kunnen komen.
Heure uit Borculo blijft de grootste rivaal.
Voor de overige Warkense zestallen zijn er ook nog
mooie kansen zich goed te klasseren. In de D-klasse zal
het gevecht ontbranden tussen beide koplopers Medler
III en Warken IV die met 14 punten gelijk staan.
Verheugdend is het dat er weer enkele nieuwe teams
bij zijn gekomen t.w. Medler IV en Bruil I uit Ruurlo,
die het nu in de nieuw georeerde E-klasse zullen» probe-
ren. Dan zijn er nog besprekingen gaande met een op
te richten vereniging in de Velswijk bij Zelhem, die
hoogst waarschijnlijk ook van de partij zullen zijn.
Het kan deze middag dus een belangrijke touwtrekont-
moeting worden.
Onze plaatsgenoot, de heer Eckhardt, leidt de wedstrij-
den als arbiter.

Te koop: Een goudband niaaibalk. A. F. Wiggers,
smederij, Linde

Te koop wegens overkompleet: 2500 huispannen.
W. Jansen, Wildenborch D 59 a telefoon 6613

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

Henri van Dorsten Feuilleton - No. 16

In het nu volgende hoofdstuk blijkt: 1e) dat Kubizek Martin's verblijfplaats heeft
ontdekt 2) dat Ingrid poogt Martin voor zich terug te winnen 3) dat Martin de
grenzen van 'innerlijk verzet' tegen het Hitlerregime zal overschrijden 4e) waar
het kind zich bevindt en wie het is, die het verbergt, terwijl Kubizek's auto in
de buurt is.

Hij had toen, bijna onmerkbaar, toestemmend geknikt, eigenlijk
tegen zijn wil. En toch: waar zou hij geweest zijn zonder de houding
en het gedrag, het voorbeeld van z'n vader? Een merkwaardige
man. Volkomen eerlijk.
Martin lag dit allemaal rustig te overdenken, terwijl de wind, om-
gang na omgang, woedde aan z'n raam; hij verwonderde er zich
over dat hij geen slaap had, rustig lag hij in z'n bed, als het ware
gewiegd in het tumulteuze waaien rondom.
„Martin, ik kan je, wat jezelf betreft, alleen nog dit zeggen: Gods
antwoord kan op een heel onbegrijpelijke manier komen, op 'n heel
dwaze manier zelfs. Zegt niet de dichter van psalm 148: „Loof de
Heer, stormwind! die Zijn Woord volvoert?" Is dat dan niet iets
om over te lachen, een storm die iemand antwoord geeft? 'n Dwaze
stormwind? Ik denk aan de wonderen in de geschiedenis van ons
nederlandse volk. De storm heeft ons sterk gemaakt. De Onover-
winnelijke Vloot van een wereldmacht werd eens door onze kleine
macht overwonnen, nadat een storm wel de Armada had onttakeld,
maar niet onze vloot. Er werden toen gedenkpenningen geslagen
met deze woorden: „D'adem des Heeren heeft ze verstrooyt."
„Daar moet ik om lachen, vader. De Spanjaarden hadden grote
maritieme fouten gemaakt. Die fouten hebben zich, zoals meestal
gebeurt, gewroken."
„Accoord. Maar het één sluit het ander niet uit. Hitler maakt ook,
militair gezien, grote fouten. Hij is de eerste niet - en hij zal ook
de laatste niet zijn - die, tot zijn verderf, met blindheid wordt ge-
slagen! Ik herhaal: Gods molens malen langzaam maar zeker. Werk
er niet aan mee, onttrek je aan z'n invloed en laat je niet meesleu-
ren, - je bent persoonlijk verantwoordelijk, Martin. Ik denk wel

eens: misschien is Gods antwoord in onze dagen vaker een daad
dan een woord, ik weet het niet, wie ben ik dat ik je op alles ant-
woord zou kunnen geven. Dit weet ik: we hebben een menselijke
God, die in Jezus Christus ons gelijk is geworden. Hij kent ook de
grenzen van onze kracht. Ook van ons geduld. Zozeer was Jezus
Zijn broeders gelijk, dat Hij zelfs het komen en gaan van de wind
niet verstond: „Gij kent z'n geluid," zei Hij, „en weet niet vanwaar
hij komt." Zozeer mens van Zijn tijd was Jezus, dat Hij van de
wind minder wist dan de geringste metereologische leerling van nu.
En zozeer was Hij God tegader dat Hij Zijn volgelingen versteld
deed staan door Zijn macht over de storm, zodat ze verwonderd
uitriepen: „Wie is toch deze, dat ook de wind en de golven Hem
eghoorzaam zijn". Ook Zijn voorstelling van de hel was er één van
Zijn tijd: „Ik lijd smarten in deze vlam", laat hij de f iguur uit de
gelijkenis zeggen. Maar ik buig mijn hoofd in nederige liefde en
dankbaarheid als ik Hem aan het kruis hoor roepen: „Mijn God,
mijn God, waarom hebt U mij verlaten?" - dan denk ik: toen wist
Hij hoezeer de hel vóór alles: de plaats is van Gods afwezigheid.
De plaats waar men wérkelijk van God en mensen is verlaten,
waar Gods vriendelijk aangezicht niet is. Want wij hebben een
vriendelijke God, die ons uit het Evangelie toeroept: „Indien uw
hart u veroordeelt, zo weet dat God groter is dan uw hart", - en
vriendelijke God, die van zichzelf zegt: „'t Berouwt me over het
kwaad, dat ik over u, mens, heb gedacht", en die tezelfdertijd de
Eeuwige, Onveranderlijke, Andere is, - en wij begrijpen Hem niet."
Zo sprak z'n vader in z'n herinnering, in deze nacht van storm en
verzoeking, nu hij op een kruispunt van wegen stond. En hij herin-
nerde zich woordelijk het gesprek dat hij met zijn vader had gehad
en waarover hij zijn moeder had geschreven: „Ich habe wieder ein-
mal mit dem Vater gesprochen über Gott . . . ich habe niemals
Politik gemacht, wenn ich es einmal mache wird das für mich be-
deuten: rücksichtlos handeln gegen das Böse . . ." (nooit heb ik
aan politiek gedaan, als ik er ooit aan zou doen, zal het voor mij
betekenen: zonder voorbehoud hajidelen tegen het boze). Hij her-
haalde bij zichzelf: „Zonder voorbehoud tegen het boze: tegen
mannen als Kubizek . . ."

Hij keerde zich langzaam om en richtte z'n ogen op het verduis-
teringspapier. Bewoog het? Zijn ogen waren de laatste jaren door
het vele lezen verzwakt. Eens hadden ze ruimschoots voldaan aan

de kwalificatie: „einc Mindest-Sehscharfe von 1/1 in einem und
7/10 in anderem Auge", ja zelfs aan de zeldzaam voorkomende ei-
genschap van een maximum gezichtsvisus van 1,4 in het ene en 1,2
in het andere oog: de ogen van een valk, letterlijk argusogen, maar
als hij nu weer gekeurd zou worden moest het betwijfeld worden
of hij zelfs de minimumgezichtsscherpte nog zou halen, vooral als
het om het onderscheidingsvermogen in donker ging. Was het be-
langrijk? Hij schudde z'n hoofd zachtjes in het kussen: nee, ik heb
m'n liefde voor Lia beschermd, ondanks mezelf, ondanks m'n een-
zaamheid. Ik ben bestendig gebleken in mijn weerstand tegen ver-
leidbaarheid: een andere kwalificatie waaraan een man zeker zou
moeten voldoen! Ik realiseer me ook, dat ik dit, merkwaardiger-
wijze, wil. Ik zal tevens boven mijn houding van innerlijk verzet
uitstijgen. Al het andere is: larie, mythe, - 't spijt me voor m'n
vader, hij bedoelde het wel goed, daar niet van. Er is geen paniek
of vrees in mij. Hij keek op z'n klokje: het was nog maar ruim
half vier. Gedachten en herinneringen kunnen jaren omspannen in
luttele ogenblikken tijds. Ruim half vier, - en de wind was zwaar
over dit deel, aan de rand van de stad, de zeekant, toch leek het
wel alsof de storm aan kracht had ingeboet. Plotseling ging het tot
hem in dat het raam nog openstond, het stond, op een kier, open
voor Morbleue, al van de avond af, maar Morbleue was niet ge-
komen. Had hij Lia niet kunnen bereiken? Ik kan me haast niet
voorstellen dat het Kubizek zelf zou zijn geweest die vanavond op
mij heeft geschoten, - hij is er te groot voor, zulke dingen laat hij
over aan handlangers. Wat was eigenlijk het motief geweest? Nog
steeds die ontmoeting in Normandië, de affaire met de canadese
krijgsgevangenen die Kubizek door middel van een injectie had
gedood? Onwaarschijnlijk. Dan had ik veel eerder, langs hiërar-
chieke weg, last gekregen, dan was Gloede er in gemoeid geworden,
nee, - hij wist het: 't was een persoonlijke aangelegenheid. Het ging
om hem, in verband met Lia, die in het rapport genoemd was ge-
worden: „die für uns wichtige und wertvolle Person". Wat had zij
in 's hemelsnaam wel en wat niet met Kubizek gehad? Dubbelspel?

L
(wordt vervolgd)



BROOD. EN BANKETBAKKERIJ

HOEFIJZER

Telefoon 1384

GEEFT WEGENS ENORM SUKSES A.S. VRIJDAG
EN ZATERDAG NOG EENS

dubbel zegeldagen
we geven op alles zegels, behoudens beschermde
artikelen.

Zie onze speciale aanbiedingen:
5 SLAGROOM- OF VRUCHTENGEBAK 2.'

l VRUCHTENTAARTJE ƒ 2,50 voor 1.

ACHTKASTELENKOEK 1.;

ROOMBOTERCAKE 1.1

ROOMBOTERKOEKJES 100 gram

APPELMANDJES (specialiteit) i

ABRIKOZENGEBAK J

Onze broodspecialiteiten:
GROFJES PUUR GEZONDHEID

ZWEEDS VLOERBROOD BLIJFT VERS

HEERLIJK KRENTENBROOD

MELKBROOD

WITTEBOLLETJES — KRENTENBOLLETJES

Denk om de DUBBEL zegels
die u bij ons ontvangt!
U WEET VOLLE ZEGELKAARTEN ZIJN GEEN GULDENS

maar rijksdaalders waard!

Bakkersvakantie
A.S. MAANDAG l JULI TOT EN MET MAANDAG
15 JULI IS GESLOTEN

Bakkerij Hoornenborg
De clientèle in de omgeving van bakker Hoornenborg
wordt op de bekende wijze van brood voorzien door
bakkerij Van Asselt.

Standplaats Ten Brinke 's morgens van 11 tot 12 uur
Standplaats Boggelaar van 12 tot l uur.

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

Dit geldt voor de afnemers van Hoornenborg in het dorp
en omgeving.

VORDENSE BAKKERSVERENIGING

Geboorte is goed, maar opvoeding beter, schots spreekwoord

Donderdag
SCHOUDERKARBONADE

Vrijdag en zaterdag

500 GRAM

SCHOUDERKARBONADE 500 GRAM

VERSE WORST 500 GRAM

RD3LAPPEN 500 GRAM

Voor de boterham
PEKELVLEES ........................... 150 GRAM

ROLPENS ................................. 150 GRAM

BOERENMETWORST .................. 150 GRAM

BOTERHAMWORST .................. 200 GRAM

2.35

2.35
2.25
3.48

Q~J

83

75

50

En nog hoefijzerzegels!

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad — Telefoon 05752-1321

Bekijkt u eens rustig
onze reklame:

Reklamedagen l
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

Lever
Gehakt

500 GRAM

500 GRAM

Prima koffie
Margarine

GRAM

s PAK

198
15O
135
84

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

Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Donderdag
vrijdag en zaterdag
Zolang de voorraad strekt!

Rib- of
schouderkarb.
Doorregen rundvlees

Verse worst
\36ll3Kt 500 GRAM 198

Boterhamworst 2ooGRAM 6O

H a m ka a s 200 GRAM 98

200 GRAM 1OO

500 GRAM

500 GRAM

275

Voor nieuwe

vloerbedekking

bekleden van trappen

gordijnen en vitrage

adres:

WONING IRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

l pak sparkoffie van 190 voor 169 et
- 10 procent

l fles sherry, deze week 379 et
l blikje varkensvlees van 84 et voor 69 et — 10%
100 gram palingworst 45 et

l pot aardbeien- of abrikozenjam 98 et
- 10 procent

l fles Spar Sinas gazeuse van 70 et voor 59 et — 10%
150 gram gebraden gehakt van 72 et voor 49 et
100 gram boerenmetworst 49 et

2 flesjes appelsap
2 flesjes gazeuse

28 - 29 JUNI:

100 et 10 proc.

500 gram sehouderkarbonade 278 et
500 gram ossenstaart 189 et
l zakje frambozen griesmeel
l zakje vanille griesmeel 89 cent

REMMERS
Supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Heren en jongens
Helanca zwembroeken en -slips
Nylon zwemshorts van Slr Edwin
Badlakens, sportieve dessins
Terlenka zomerpantalons

Wapen, en sporthandel

sleecis doeltreffendl

Zutphenseweg . Vorden

Oranjevereniging
Vierakker-Wichmond

ZATERDAG 29 JUNI IN HET
ST. LUDGERUSGEBOUW TE
VIERAKKER, AANVANG 7.30 UUR

MUZIEK: „DE ZWERVERS"

Voor fouten in telefonisch opgegeven advertenties, kunnen wij geen

verantwoording nemen.

Stel nu reeds uw opruimingsadvertentie samen.

PATER MARCHELMUS REINDERS OFM
SCHREEF BOEK OVER WICHMOND

Pater Marchelmus Reinders ofm uit het klooster in de
Kranenburg, die als geboren. Achterhoeker een grote
liefde voor zijn streek heeft en ook diverse publikaties
t.a.v. de historische geschiedenis van deze streken heeft
laten verschijnen, heeft opnieuw een zeer belangrijk
boekwerk geschreven over de ryke geschiedenis van de
parochie Wichmomd.
Hij schrijft hierin o.m. dat geen enkele middeleeuwse
kerk in de Graafschap een zo belangrijke en rijke aan-
vangsgeschiedenis heeft als Wichmond. Over de stich-
ting door de geloofsverkondiger St; Ludger bezit Wich-
mond zelfs meer dokumenten dan het bisdom Munster
met al zijn parochies uit dezelfde tijd.
Het boekwerk is verschenen als deel II van de zgn.
Walburg-reeks en gewijd aan Withmundi-Wichmond
(734-1968). De Walburg-reeks verschijnt onder auspi-
ciën van het Gelders oudheidkundig kontaktbericht,
waarin vele monografieën en bronnenpublikaties van
bescheiden omvang, gewijd aan onderwerpen uit de ge-
schiedenis van Gelderland in de ruime zin van het woord.
De H. Ludger vervult een centrale plaats in dit verhaal
over de geschiedenis van het oudste kerkdorp in de
Graafschap. St. Ludger kwam naar deze streken nadat
hij in 782 zijn missie bij de Oost-Friezen had moeten
verlaten. De Saksen aan de Elbe hadden de bevolking
tot opstand gebracht. Kar el de Grote wees hem daarom
een nieuw arbeidsveld aan in het westen van het land
der Saksen. Manster toen nog Mimigernaford, zou later
het middelpunt worden van deze missie, St. Ludger werd
bisschop van Munster. De Graafschap Zutphen hoorde
toen ook gedeeltelijk bij West-Sakseni. Er werd al ge-
missioneerd in de Liemers, in Twente en in de IJssel-
streek. Ludger begon zijn zending onder de Saksen
vanuit de Veluwe.
Op 9 oktober 794 krijgt St. Ludger in Brummen een
stuk grond aan de oostkant van de IJssel tussen Baak
en Wichmond. Voor de eerste keer komt de naam
Wichmond in de akte voor als Witmundi. Door deze
schenking kreeg de missionaris een bruggehoofd over
de IJssel. Hij gaat voortvarend aan het werk en brengt
naar Wichmond alvast de St. Salvatorrelikwieën. De
eerste kierk die vermoedelyk gestaan heeft ter hoogte
van de Groene Jager. In 1801 zou de St. Salvatorkerk
zijn ingezegend. In 1582 zou de rivier het gebouw heb-
ben verzwolgen. De naam Wichmond was oorspronkelijk
afkomstig van de aanduiding Wijde mond, de uitman-
ding van de Baakse Beek. St. Ludger maakte er met
weinig moeite Heilige mond van.
Na de verwoesting van de kerk konden de parochianen
nog ter kerke in de zgn. boskapel, mogelijk gebouwd
met materiaal van de ruïne. Daarna kwam de reforma-
tie die voortduurde tot 1795. Tot 1868 hoorde katholiek
Wichmond bij de parochie Baak. Toen werd het door
de bewoners van het huis Suideras mogelijk gemaakt
dat «een nieuwe kerk werd gebouwd, naar de ligging
Vierakker genoemd. De kerk werd toegewijd aan Sint
Willebrordus en vormt de voortzetting van de St. Sal-
vatorparochie, geliefd bij St. Ludger als eersteling van
zijn apostolaat over de IJssel.
Aldus pater Reinders ofm in het tweede deel dat door
hem werd opgedragen aan wfllen ds. J. M. Gerritsen,
schrijver van Het spel van Wichmond.
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Inwoners van
Vorden

en omgeving
opgelet!

Hier volgt een belangrijke mededeling

Fa. Pongers
Nieuwstad 7 - Vorden - Telefoon 1474

GEEFT NU OOK EXTRA VOORDEEL, NAMELIJK

Hoefijzerspaarzegels
Bij ieder kwartje dat u bij ons besteedt, ontvangt u GRATIS l zegel; Z kwartjes 2 zegels enz.
Wanneer uw HOEFIJZERSPAARKAARTEN zijn volgeplakt ontvangt u daar geen guldens, maar

RIJKSDAALDERS voor terug !

LET OP
Om u met ons Hoefijzerspaarsysteem bekend te maken, ontvangt IEDERE KLANT, die

vrijdag 28 en zaterdag 29 juni in onze zaak voor tenminste f 5,- of meer besteedt
als extra attraktie

'n prachtige kop en schotel
CADEAU!

LET OP

winkelwaarde 2,25

—r

Speciale aanbieding vrijdag 28 juni t.m. zaterdag 6 juli
KOELKASTEN EN DIEPVRIEZERS

10 proc. korting en dubbel zegels!
Verder in voorraad: Speelgoed, Huishoudelijke artikelen, Elektr. huish. artikelen,
Kunst Nijverheid, Glas- en aardewerk

Attentie! Als klap op de vuurpijl Attentie!
Wij geven v.a. donderdag 27 juni t.m. zaterdag 6 juli op alles wat u bij ons besteedt

DUBBELzegels dus DUBBEL voordeel

-

d.w.z. op elk kwartje 2 zegels, op 2 kwartjes 4 zegels enz.

En U weet het: volle hoefijzerspaarkaarten zijn geen guldens

maar rijksdaalders waard!

Dit alles vanaf donderdag 27 juni bij

Elke vrijdag zijn wij geopend tot 9 uur want dan is het koopavond

HUISVROUWEN, NOGMAALS OPGELET!
wanneer u al uw inkopen doet in nevenstaande zaken, zijn daardoor uw
kaarten veel eerder vol, waardoor u meer en vlugger RIJKSDAALDERS
spaart. Vraag daarom uw leverancier HOEFIJZERSPAARZEGELS

Volgende week weer 'n grote verrassing van hoef ijzer-spaarzege Is
H.H. Middenstanders! Vraagt over deze aktie vertegenwoordlgersbezoek of telefonische in-
lichtingen onder nummer 02158 - 3953

HOEFIJZERZEGELS
ONTVANGT U IN
ONDERSTAANDE
ZAKEN

Slagerij
Vlogman
Onze specialiteit

cigcngemaakte
vleeswaren

Fa Beerning
Telefoon 1462

Parfumerie
Dames- en
herenkapsalon

Barink
Total benzine
Rijwiel- en
bromfietshandel

Nieuwstad 24 tel. 1274

Best brood
dat brood van

Schurink
Nieuwstad tel. 1384

Baby- en Kleuterhuis

Jeannette
Vorden
Nieuwstad 10

speciaalzaak

Eyerkamp
Sigarenmagazyn
't Centrum
Zutphenseweg, tel. 1386

Poeliersbedrijf

Rossel
Hengeloseweg l Vorden

telefoon 05752-1283

Jl IL |F J L J t

l Koerselman
^P HUISHOUDELIJKE

ARTIKELEN EN
SPEELGOED
KUNSTNIJVER.
HEIDSARTIKELEN

Burg. Galléestraat 12
Telefoon 1364

J. J. Slager
VERLICHTING
KOELKASTEN T.V.

Burg. Galléestraat 62
Telefoon 1365

Fa H. Luth
Nieuwstad 4 tel. 1396
MANUFAKTUREN
DAMESKONFEKTIE

Bloemenmagazijn

'De Witte Anjer'
FA J. DERKSEN & ZN
Zutphenseweg 13
Telefoon 1334

HetVerfhuis
J. M. UITERWEERD

De weg voor:
glas, verf, behang

Telefoon 1523
Ruurloseweg 35

Fa G. W. Luimes-
B. Lammers
Komplete meubilering
Stoffeerderij _ Lederwa-
ren _ Zadelmakerij

Burg. Galléestraat 32
Telefoon 1421

FaJ. Derksen
& ZOON

Groente en fruit

Zutphenseweg 13
Telefoon 1334

DEE~=

R.K. Gezinszorg
VORDEN - KRANENBURG

Vanaf l juli a.s. dienen alle aanvra-
gen om gezinshulp te worden gericht

aan

mevrouw
Koers-van Ginkel
Ruurloseweg D 8 d

en dus niet meer aan mevrouw
UITERWEERD-SEEGERS

Mevrouw Koers is telefonisch te bereiken onder
nummer 1715 van 9 tot 10 uur 's morgens en van
5 tot 6 uur 's avonds

Trek er eens uil
Voor u hebben wij

CAMPING GAZ
KOOKBRANDERS
LUCHTBEDDEN
SLAAPZAKKEN
MEPAL LENTESERVIES
GEMAKKELIJK OPVOUWBARE
KAMPEER. EN TUINMEUBELEN

Wapen, en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg . Vorden

Elke vrijdag
op de markt!

Deze week
speciale aanbieding!

7 GEVULDE KOEKEN ƒ l,—

8 COCOSMACRONEN ƒ l,—

250 GRAM KOEKJES 14 soorten ƒ 0,79
CREMECAKE per stuk ƒ l,—
GROTE HOTELCAKE ƒ 2,—
TULBAND ƒ 1,10

250 GRAM ENGELS DROP ƒ 0,79

VERDER ALLE DROPSOORTEN

150 GRAM ƒ 0,75

il CHOCOLADEREPEN ƒ l,—

EN VERDER ALLE

De Graaf
specialiteiten

*
T. W. Brethouwer

Vakantie
schoenen

IN LEER,

*LINNEN,

*
CORDUROY EN

*BADSTOF
volop voorraad

WULLINK's
SCHOENHANDEL

Onbetwist de schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 - Vorden


