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Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG 27 JULI

Hervormde kerk
8.30 uur ds. A. P. Rasch uit Drempt

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. L. Wieringa uit Eefde

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. Th. P. van Belzen

19.00 uur ds. Th. P. van Belzen

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 om 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

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

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
van vrijdagavond 18.00 uur tot en met maandag-
avond M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur A. Harmsma, telefoon
(05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, 't Elshof 7, plan Boonk,
telefoon (05752) 1772 van maandag tot en met
vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestda-
gen en vanaf 18.00-8.00 uur vervoege men zich
aan Molenweg 19 Vorden, telefoon (05752) 1898

BRAND MELDEN
De melding van brand kan geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
gehoor kan het politiebureau, telefoon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1332 ge-
beld worden

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

Mejuf f rouw H. M. Lenselink avn maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur te Hengelo Gld
Bekveld D 16, telefoon 05753-1216.
Donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden,
Het Elshof 7, telefoon 05752-1772

VAKANTIE BEGRAFENISONDERNEMING
HERV. DIAKONIE A. DE JONGE

van 25 jul i tot 11 augustus. Voor sterfgevallen en
lijkauto tel. 05750-3479 te Zutphen of bij de heer
J. Papperse, Smidsstraat 13 te Vorden

*^utaE|
BURGERLIJKE/

STAND

Geboren: Jan Gris, zoon van J. W. Bijenhof en H.
J. Bannink; Dorien Antoinette, dochter van A. B.
Nijenhuis en L. H. Groot Enzerink; Peter, zoon
van J. J. M. Sessink en B. J. Buszkamp.

Ondertrouwd: Geen.

Gehuwd: W. Groot Jebbink en J. Braakhekke; J.
G. van Druten en Z. J. Vrieze.

Overleden: K. Geitenbeek, 75 jaar, echtgenoot van
L. Schoenmaker wonende te Amersfoort.

Achtkastelentocht
Onder leiding van de heer G. W. Eijerkamp namen
woensdagmiddag 230 personen deel aan de Acht-
kastelentodht. Ondanks de warmte (één der deel-
nemers slaakte de kreet dat hij liever langs acht
bierbrouwerijen fietste) toonden allen zich zeer
voldaan. De avondwandeling o.l.v. de heer Koer-
selman jr telde deze keer 30 deelnemers.

Bekroonde paarden

Op de centrale paardenkeuring te Bennebroek be-
haalde de heer A. J. Zweverink de volgende prij-
zen: 1-jarige merries Gron-type Ie prijs en kampi-
oen; 2-jarige merries Gron-type Ie prijs en kam-
pioen.
Op de onlangs gehouden keuring te Apeldoorn
met een New Forest ponny en veulen een 3e prijs
met 'het veulen en een 3e prijs met een 3-jarige
stamboek merrie.

Diplomazwemmen
Onder het toeziend oog van de KNZB-official de
heer De Gruyter en met medewerking van de he-
ren Verstoep, Wilgenhof en mejuffrouw Oonk,
werden in het zwembad „In de Dennen" de zwem-
examens A en B gehouden. De kandidaten kwa-
men weer goed voorbereid in het water want de 41
A-kandidaten slaagden allen. Bij de B-kandidaten'
moest er l worden afgewezen. Tien jongelui slaag-
den.

De dit weekend voor de tweede maal door de Vor-
dcnse auto- en motorclüb „De Graafschaprijders"
georganiseerde Achtkastelenrit is in alle opzichten
geslaagd. Vergeleken bij vorig jaar, toen de orga-
nisatoren bijzonder ongunstig weer te verwerken
kregen, was het ditmaal prachtig weer. De passa-
giers niet meegerekend namen er in totaal 87 auto's
en motoren en bromfietsen aan de sterrit en tourrit
deel. Hierbij waren 13 Duitsers. Er was zelfs een
vrouwelijke deelneemster uit de omgeving van
Frankfort. Deze mejuffrouw Elisabeth Pfeifer die
per jaar zo'n 40.000 km op de motor aflegt, reed
mee op een 250 cc BMW.

De Achtkastelenrit bestond in feite uit drie onder-
delen nl. een sterrit, een toerrit en een oriënterings-
rit. Voor het eerste onderdeel konden de deelne-
mers vrijdagavond om 0.00 uur reeds vanuit het
gehele land van start gaan. Het was zo dat een
afstand van 200 km moest worden afgelegd (voor
a'uto's, motoren en scooters) voor bromfietsen be-
droeg de afstand 100 km. De deelnemers moesten
de afgelegde afstand aantonen door minstens 4
officiële stempels van bv. politie, brandweer etc.
Tegen elven kwamen de eerste motorrijders bij café
Schoenaker aan, waar hun de sterritmedaille werd
overhandigd door bestuursleden van „De Graaf-
schaprijders". Hierna werden de deelnemers on-
dergebracht op de camping bij Schoenaker, het
groephuis van de padvindej^en in omliggende
sions. ^P

's Middags startte het gezelschap voor het maken
van de toerrit met een lengte van ca 50 km. De
automobilisten konden de route rijden aan de hand
van de overal langs de wc^ geplaatste OK-pijlen.
De motorrijders reden on^A geleide van de heren
Klein Brinke en W'olsheimW, waarbij speciaal wat
kleinere wegen uitgezocht waren. Halverwege de
rit was er door de organisatoren een sportief in-
termezzo ingelast. Op het circuit van de Lochemse
motorclüb „Sport en Vriendschap" gaven leden
van „De Graafschaprijders" een crossdemonstra-
tie dat bij de deelnemers aan de toerrit zeer in de
smaak viel. Wat ook zeer op prijs werd gesteld,
was het feit dat de rit de deelnemers zo dicht mo-
gelijk langs de acht kastelen voerde. Bij de bin-
nenkomst werden de toermedailles overhandigd.

De KNMV was bij deze toerrit vertegenwoordigd
door het lid van de toerkommissie de heer Fiets
uit Wapeningen. Tevens was aanwezig het hoofd-
bestuurslid en tevens afdelingsvoorzitter de heer
Van Dongen uit £utphen.

Zaterdagavond was er in café Schoenaker het
Achtkastelenbal, waar het er zeer vrolijk naar toe
ging, mede dankzij het dansorkest „Het Hamaland
Combo" uit Winterswijk. Hier werden de aanwe-
zigen officieel welkom geheten door de voorzitter
van „De Graafschaprijders", de heer B. Pardijs.
Deze sprak woorden van dank aan het adres van
de OK-benzinemaatschappij voor de medewerking.
Verder werden de Vereniging voor Veilig Ver-
keer, de politie, de gemeentelijke instanties, de ei-
genaren van de kastelen en de motorclüb Lochem
alsmede zij die bekers beschikbaar hadden gesteld,
dank qebracht. Hierna sprak de heer H. Emsbroek
als afgevaardigde van het WV een woord van
welkom tot de deelnemers.

Vervolgens werden de verschillende prijzen uitge-

reikt. De prijs voor de verst wonende deelnemer
(ster) ging naar mejuffrouw Elisabeth Pfeifer uit
Eschersheim (380 km); de oudste motorrijder was
de heer H. Rona uit Groningen (68 jaar) ; de prijs
voor de club met het grootste aantal motor- en
scooterdeelnemers ging naar de motorsportclub
Apeldoorn ( 1 1 deelnemers); deze vereniging was
tevens de KNMV-club met het grootste aantal
deelnemers. De motortoeringclub Viersen won de
prijs voor de grootste buitenlandse club. De heer
G. J. Boltjes uit Eefde won de prijs voor de oudste
bromfietsrijder (60 jaar) . Verder waren er nog
prijzen voor de verst wonende BMW-rijdster (me-
ju f f rouw Elisabeth Pfeifer); verst wonende zij-
spanrijder (F. Schödeler, Viersen 135 km) op één
na grootste club van Nederland (Motorclüb Marti-
nistad-Groningen); idem buitenlandse club (motor-
club Essen). De prijs voor de bromfietsclüb met
het grootste aantal deelnemers ging naar de „Ver-
kenners" uit Eefde. De prijs voor de verst wonen-
de Nederlandse deelnemer werd gewonnen door de
heer J. L. Caran uit Ambij (Zuid-Limburg). Ten-
slotte waren er nog prijzen voor de tweede vrou-
welijke deelneemster, mejuffrouw Antje ten Haar
uit Oud-Anneversveen (Groningen) en voor de
heer G. Boots uit Heerlen als zijnde de op één na
oudste deelnemer. De prijzen bestonden uit be-
kers, standaards, schilderijen met daarop de acht
kastelen afgebeeld, en glazen.

Zondagmorgen waren » half tien reeds een 50-
tal personen uit de veren om mee te doen aan de
ochtendwandeling over een afstand van ca 6 km.
Met de heer W. Bielderman als gids werd een tocht
gemaakt door de omgevinq van Galgengoor, Mos-
sel, terwijl bij café EykeJ^^rip in het Medler gepau-
zeerd werd om een korlHlv:offie te drinken.

Zondagmiddag vond het derde en tevens laatste
evenement van dit tweedaags sportgebeuren plaats.
Om twee uur gingen 65 personen van start voor
de oriënteringsrit over een lengte van 50 km. Er
werd gereden volgens KNMV-reglement. De deel-
nemers waren verdeeld in een A- en een B-klasse.

Deze B-klasse gold voor minder geroutineerden.
De heren Wolsheimer en Klein Brinke hadden het
parcours geheel uitgezet in de omgeving van Vor-
den. Na afloop werden in café Schoenaker de
prijzen uitgereikt door voorzitter B. Pardijs.

De uitslagen waren:
Auto's en motoren B-klasse: l . B. Memelink, Vor-
den; 2. Joh. Norde, Vorden; 3. G. J. Verbeek,
Laag Keppel; 4. G. te Veldhuis, Vorden; 5. L.
Rouwenhorst, Vorden. De heer Memelink kwam
tevens in het bezit van de Rotonde-beker.
Bromfietsen B-klasse: l . H. G. van Montfoort,
Ysselstein.
Bromfietsen A-klasse: 1. B. Regelink, Vorden (te-
vens winnaar van de OK-beker); 2. H. Lijftogt,
Vorden.
Auto's A-klasse: 1. H. Berkhof, Ede; 2. H. Heu-
tink, Hengelo (O.); 3. W. H. Rouwenhorst. Zut-
phen; 4. G. ten Dam, Hengelo (O.); 5. G. ter
Maat, Delden.

Tegen zes uur zondagavond werd afscheid geno-
men en trokken de deelnemers voldaan over dit
tweedaags evenement weer huiswaarts. Het ligt in
de bedoelinq dat deze Achtkastelenrit het volgend
jaar wederom zal plaatsvinden.

Buurtfeest Delden
Vrijdagmiddag en zateragmiddag hadden de be-
woners van het buurtschap Delden hun werkkle-
ding uitgetrokken en plaats gemaakt voor feestkle-
dij ter gelegenheid van hun 22e buurtfeest.

De voorzitter, de heer M. H. Gotink, was dank-
baar dat ook dit jaar weer in alle eensgezindheid
het programma op touw kon worden gezet. Spre-
ker sprak de wens uit dat zulks ook van het 25-
jarig bestaan mag worden gezegd. Het is nog
steeds zo, aldus spreker, dat „eendracht maakt
macht" opgeld doet. Door gezamenlijk overleg en
inspanning kan veel goeds tot stand worden ge-
bracht, wat de gehele buurtschap ten goede kan
komen.

Vervolgens werden de leden van het Holtens To-
neel op hartelijke wijze verwelkomt. Deze toneel-
club bracht het stuk in drie bedrijven „Een vakan-
tielift naar het zuiden" voor het voetlicht. Dit lui-
mige stuk bracht naar voren dat niet alleen de ou-
deren maar ook de jongeren hun goede ideeën heb-
ben. Vooral de rol van Martin en Guusje getuigde
van een openhartige eerlijkheid, terwijl vader Lam-
mers in de draaikolk stapte waar hij met last en
moeite weer uit tevoorschijn kwam. Het stuk werd
vlot gespeeld en bracht de Deldenaren enige uren
van vermaak. De voorzitter dankte na afloop de
leden voor het gebodene.

Zaterdagmiddag vonden de traditionele volksspe-
len plaats waarvan de uitslagen als volgt waren:
Vogclschieten: 1. D. Besselink; 2. D. Brummelman;
3. H. Groot Roessink; 4. ]. Helmink; 5. J. Eulink.

Sc hij f schieten (vrije baan): 1. B. Regelink; 2. E.
Steenman; 3. H. Scheffer; 4. W. Tiessink; 5. G.
Vruggink.

Schijf schieten (vaste haan): 1. H. Scheffer; 2. B.
Besselink; 3. B. Rossel; 4. H. Mullink; 5. F. Mul-
link.

Dogcur ringsteken (dames): 1 . mevr . Gotink; 2.
mevr. Vink; 3. mevr. Tiessink; 4. mej. Brummel-
man; 5. mevr. Flamma; 6. mevr. Broekgaarden.

Korfbalgooicn (gemengd): 1. B. Besselink; 2. H.
Scheffer; 3. mevr. Regelink; 4. G. Schouten; 5. D.
Onstenk; 6. mevr. Gotink; 7. mevr. Besselink.

Ballerospel: 1. mevr. Besselink 2. mevr. W'esselink;
3. mevr. Sleurding; 4. B. Besselink; 5. mevr. Schut-
te; 6. M. Regelink; 7. mevr. Burkink; 8 J. Vink;
9. mej. Breuker.

Btisscngooicn: l . H. Scheffer; 2. F. Mullink; 3. G.
Schouten; 4. G. Wolters; 5. D. Onstenk; 6. B. Huk-
ker; 7. B. Hukker; 8. A. J. Boers.

Na afloop werden de prijzen aan de winnaars (es-
sen) door de voorzitter uitgereikt en bracht ten-
slotte dank aan allen die hadden meegewerkt tot
het welslagen van dit intieme buurtfeest.

Touwtrekwedstrijden

De jaarlijkse touwtrekwedstrijden die elk jaar tradi-
tioneel als evenement in het VVV-zomerprogram-
ma zijn opgenomen, trekken steeds veel belang-
stelling. Ook woensdagavond omzoomden vele
honderden toeristen, vakantiegangers en suppor-
ters het terrein achter motel ,,De Zon" om de
verrichtingen van de sterke mannen gade te slaan.

Er waren veel spannende wedstrijden maar helaas
lieten een drietal ploegen verstek gaan, zodat men
het programma enigszins moest wijzigen. De touw-
trekvereniging Medler, die dit festijn al meer dan
tien jaar organiseert in nauwe samenwerking met
de plaatselijke VVV, had met medewerking van
de eigenaar de beschikking over het nieuwe keurige
terrein achter het nieuwe pand van motel ,,De
Zon" waar iedereen de wedstrijden goed kon vol-
gen.

Namens het VVV-bestuur sprak de heer W. Kam-
perman een welkomstwoord tot de deelnemende
ploegen, de organiserende vereniging en arbiter de
heer J. Knoef, die de heer Th. Eckhardt (wegens
ziekte) verving. In tegenstelling tot andere jaren
werden ditmaal alleen ploegen geaccepteerd uit
eigen gemeente, mits geen van de trekkers lid was
van een bestaande touwtrekvereniging.

Deelgenomen werd door de fa W'oltering; fa Dos-
tal; fa Ten Have I en II; Zuivelfabriek; De Boonk;
VAMC ,,De Graafschaprijders" en PTT. In de
eerste ontmoeting tussen de vijf van Groot Bramel
en ,,De Graafschaprijders" gingen de puntjes naar
de in gele shirts gestoken motorrijders terwijl het
team van de fa Ten Have (molenwerken) de strijd
gewonnen gaf tegen de fa Woltering. De „man-
netjesputters" van de fa Dostal deden het ook zeer
goed en bleven Groot Bramel de baas. De ploeg
van de Zuivelfabriek bleek „met melk heel wat
mans" en slaagde er in om alle tegenstanders te
overtroeven, wat hen na afloop van de ruim 20
wedstrijden een eerste plaats in het voorlopig klas-
sement opleverde, evenals „De Graafschaprijders".

De uitslagen waren als volgt:

Jong Gelre-Dostal I 0-2 regl.; Ten Have II-De
Boonk 0-2 regl.; Groot Bramel-Graafschaprijders
0-2; Dostal II-PTT 0-2 regl.; Ten Have I-Wolte-
ring 0-2; Zuivelfabriek-Tong Gelre 2-0 regl.; Dos-
tal I-Ten Have II 2-0 regl.; Groot Bramel-De
Boonk 0-2; PTT-Graafschaprijders 0-2; Dostal II-
Ten Have I 0-2 regl.: Woltering-Zuivelfabriek 0-
2; Jong Gelre-De Boonk 0-2 regl.; Dostal I-Groot
Bramel 2-0; Ten Have II-Graafschaprijders 0-2
regl.; PTT-Woltering 0-2; Zuivelfabriek-Ten Ha-
ve I 2-0; Dostal II-Jong Gelre 0-0 regl.; Dostal I-
De Boonk 0-2; Graafschaprijders-Wolterinq 2-0;
Ten Have II-Groot Bramel 0-2; Dostal II-Zuivel-
fabriek 0-2 regl.; PTT-Ten Have I 2-0; Jong Gel-
re-Graafschaprijders 0-2 regl.; Woltering-Dostal I
0-2; De Boonk-Zuivelfabriek 0-2; Ten Have II-
PTT 0-2; Groot Bramel-Ten Have I 2-0; PTT-
Zuivelfabriek 0-2; Graafschaprijders-De Boonk 2-
0; Ten Have I-Dostal I 0-2.

Tussen de verschillende wedstrijden door trokken
de teams van Medler I en Bekveld I,Hengelo Gld,
die beiden uitkomen in de bondskompetitie 640-kg
klasse der NTB. Hierbij bleek duidelijk dat er qua
stijl en techniek nog zeer veel verschil was tussen
de bondsploeqen en de overige teams. De ploeg
van Medler, die in september a.s. ons land zal ver-
tegenwoordigen op de wereldkampioenschappen
touwtrekken te Ierland, deed het uitstekend en trok
de Hengelose ploeg driemaal over de streep.

De stand is momenteel als volgt: 1. en 2. VAMC
„De Graafschaprijders" en Zuivelfabriek met bei-
den 12 pnt: 3. Dostal I 10 pnt.; 4. De Boonk 8
pnt.; 5. PTT 6 pnt.; 7. en 8. Woltering Groot
Bramel 4 pnt.; 9. Ten Have I 2 pnt.

De finale van de touwtrekwedstrijden om het kam-
pioenschap van Vorden zal plaatshebben op woens-
dagavond 30 jul i a.s. op het bekende terrein achter
motel „De Zon" aanvang half acht.

De explikaties werden verzorgd door de heer W.
Wolbert, die ook een dankwoord sprak.

WILT U VRIJBLIJVEND
INLICHTINGEN ?

Belt u dan even naar onze ver-
tegenwoordiger voor Vorden en
omstreken

de heer Aernds
B. v. Hackfortw. 21. Vorden, tel. 05752-1909

voor internationale meubelen

l.ytphen Deventer



Ibers
PRESENTEERT

Diverse smaken

blikken soep
nu met

20 et reduktie

Uit de, liag&uj,

HAMBURGERS
3 stuks

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

VARKENSPOULET
300 gram

heerlijk voor bami en nasi

RUNDERLAPPEN

98
98

198

MAGERE VARKENSLAPPEN
500 gram

VARKENSFRICANDEAU
500 gram

348

BOTERHAMWORST

GEBRADEN GEHAKT

PALINGWORST

200 gram 109

150 gram 55

100 gram 58

150 gram 79

ea

GESNEDEN RODE KOOL 500 gram 39

2 KROPPEN SLA

PAPRIKA met recepten

8 PERZIKEN

PEREN

voor 55

2 voor 79

voor 189

l kg 139

Grote zak

Golden

Wonder

CHIPS

89

Azet

AUGURKEN

voor

69

Bakje

Branbergen

MANDA-
RIJNTJES

69

Azet

ZILVER-

UITJES

69

Stukjes

ANANAS

blikje 65

2e blikje

39

Martini

WAS-
KNIJPERS

zak a 50 stuks

van 110 nu

89

Victoria

PENNY-
WAFELS

8 stuks

69

Literflacon

SHAMPOO

van 175 nu

149

Grote pot

KERSEN

OP SAP

179

Heerlijk op
brood

EURO CREM

nu per potje
slechts

89

Liebïg

flacon aroma
125 gram

Hoogenstraaten

tomatensoep
literblik slechts

dweil
DEZE WEEK

HOPDAM

mAik doosje 250 gram

2 JAMPOTTEN AZET

appelmoes
voor

WE HEBBEN ZE WEER

Heerlijke pindarots j es zoo GRAM
Disc-o-matic

VAATJE ZEEPPOEDER

van 725 nu
4.98

Bij ƒ 10,- boodschappen

JUS D'ORANGE

slechts

3 HALVE

LITERBLIKKEN

spinazie

sperciebonen

NU

145

MONTE CLARO

LAND-
WIJN

VAN 225 NU

198
Bij 5 flessen

6e fles GRATIS

Maggi
SOEPEN

div. smaken

6 zakjes nu
met

66 et voordeel

Grote

TAART-

BODEM

98

ZEGELDROP

3 rollen nu

59

Branbergen

BRUINTJE
BEER

van 75 nu

59

Hooimeyer

KOREN-

KOEKEN

79

Dubbel blik

Tompoes
van 79 nu

Dubbel blik

Pluto
van 83 nu 5

KOETJES-
REPEN

10 stuks

89

Vecht Bij

HONING

van 119 nu

99

Smarius

EIER-
BESCHUIT

2 rollen

59

LEVER-
PASTEI

2 blikjes a
200 gram

98

PRIL AFWAS

elke 2e flacon

HALVE

PRIJS



Met grote blijdschap ge-
ven wij kennis van de ge-
boorte van ons zoontje

JAN CHRIS
Wij noemen hem

RICHARD
J. W. Bijenhof
H. J. Bijenhof-

Bannink
Vorden, 18 juli 1969
De Stroet 26

Hiermede betuigen wij
onze 'hartelijke dank voor
de betoonde belangstel-
ling en blijken van me-
deleven tijdens de ziekte
en na het overlijden van
onze moeder, groot- en
overgrootmoeder

Bcrendina Maria
Klein Kranenbarg-

ter Maten
Uit aller naam:
E. J. ter Maten

Vorden, juli 1969
„'t Jebbink"

Bij inschrijving te koop:
2 percelen gerst en l per-
ceel rogge. Inlichtingen:
tel. 6613. Briefjes inleve-
ren voor 26 juli bij W. D.
Jansen „Schreevoord"
D 59a Vorden

Te koop: G.o.h. meisjes-
fiets leeftijd 8-12 jaar; en
ccn kinderfiets leeftijd 4~
7 jaar bij D. Hogeslag,
C 44 Vorden

Vloerbedekking
vinyl op vilt

2 meter breed
slechts f 5.75 per m2

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

SUPERBENZINE
53 CENT

KEUNE Industrieterrein

Te koop: Biggen. Joh.
Wesselink Kranenburg
Vorden

VOOR

Wapen- en sporthandel

Maitens
sleed.- -ioeltreffcnd!

Zutphenseweg - Vorden

Gevraagd:
Vakman timmerman-
metselaar
voor nieuwbouw en
onderhoud.
Zelfstandige werk-
kring.

KEUNE
Nijverheidsweg 4

Autospuitbussen

honderden kleuren

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

Inschrijving gevraagd op
SO are zomcrgerst met
gelegenheid tot inzaaien
van stoppelgewas.
Briefjes inleveren voor of
op zaterdag 26 juli
H. Olthof jr C 112a Vor-
den

H.B.O. I
Let op onze lage
prijzen.

G. Weulen-Kranenbarg
Telefoon 1217 of 1811

Te koop: Modern bank-
stel moet opnieuw be-
kleed worden. Tegen elk
aannemelijk bod.
De Boonk 23, Vorden

Te koop: Krielkippen bij
Martin Roeterdink E 9,
Vorden

Gevraagd: Telegraafbc-
zorger voor een Vorden-
se wijk. Inlichtingen bij
J. Roozendaal, H. K. van
Gelreweg 38

Te- koop: Een diepvries-
kist merk BH 560 liter;
l stel balkondeuren kom-
pleet met glas; 6 broei-
kasramcn en een elektri-
sche kookplaat, 's Avonds
na half zes bij B. J. Bos-
man 50 Vorden

UITERWEERDVERFSPECIAALZAAK

onbetwist, de verfspecialist
Ruurloseweg 35 - Telefoon 05752-1523

Enorme sortering

Billijke prijzen
Tijdens de bouwvakvakantie is onze winkel geopend

m^^^^^^^^^^!^l^^^è-'''J"''"r
'

:
Op dinsdag 29 juli a.s. hopen wij D.V.
met onze kinderen, behuwd-, klein- en
achterkleinkinderen en pleegkinderen de
dag te herdenken dat wij 65 jaar ge-
huwd zijn.

ƒ. M. GERRITSEN
en

G. GERRITSEN-SCHUT

Gelegenheid tot feliciteren namiddags
van 15.30 tot 17.00 uur in rusthuis „De
Wehme".

Vorden, juli 1969
De Wehme

<me*efê*8f8fê96iei<;

Na een langdurige ziekte werd uit ons mid-
den weggenomen mijn lieve vrouw, onze lieve
zorgzame moeder en grootmoeder

PHILIPPINA FLIER
echtgenote van D. Hogendoorn

op de leeftijd van 73 jaar.

Vorden: D. Hogendoorn

Nieuwendijk R. J. Kant-Hogendoorn
(N.B.): G. Kant

Vorden: G. J. Hogendoorn
J. G. Hogendoorn-Tretbar

A. Ph. Hogendoorn

Almen: J. D. Hogendoorn
A. Hogendoorn-Blikman

en kleinkinderen

Vorden, 19 juli 1969
Het Hoge 29

De begrafenis heeft woensdag 23 juli op de
Algemene Begraafplaats te Vorden plaatsge-
had.

WILT U VRIJBLIJVEND
INLICHTINGEN ?

Belt u dan even naar onze ver-
tegenwoordiger voor Vorden en
omstreken

de heer Aernds
B. v. Hackfortw. 21, Vorden. tel. 05752-1909

voor internationale meubelen

Zutphen Deventer

Begrafenisdienst Herv. diaco-
nie - Begrafenisonderneming
A. de Jonge

Wegens vakantie wordt u ver-
zocht van 25 juli tot 11 augustus
voor sterfgevallen en bestellen
van de lijkauto zich te wenden:

Telefonisch:

Mondeling:

05750-3479 Zutphen

J. Papperse
Smidsstraat 13, Vorden

WEGENS VAKANTIE

WINKEL GESLOTEN
VAN 28 JULI T/M 2 AUG.

FA G. PONGERS
Nicuwstad 7 - Vorden

Achtkastelendorp

ZOMERPROGRAMMA 1969

Dinsdag 29 juli
Grote boerenbruiloft m.m.v. de folklo-
ristische boerendansgroep „De Knup-
duukskes" op de uniek gelegen boerderij
„Het Schimmel" nabij kasteel Vorden.

Woensdag 30 juli
Finale touwtrekken achter café-rest. „De
Zon". Tevens gezellige markt en kermis.
Na afloop bal in het Nutsgebouw

Donderdag 31 juli
Orgelconcert in de Herv. kerk te Vorden
door Dirk Jansz. Zwart uit Rotterdam
van 8-9 uur.

Elke maandagavond
Avondwandeling, vertrek vanaf Kerk-
plein in juni en juli om 7.30 en in augus-
tus om 7 uur, laatste wandeling 25 aug.

Elke woensdagmiddag
Achtkastelentocht per rijwiel. Vertrek
1.30 uur vanaf Kerkplein, laatste tocht
27 augustus.

Zomertentoonstelling schilder shuis Blaauboer
van l juli tot l oktober. Geopend alle werk-
dagen van 10.00-17.00 uur en zondags van
14.00-17.00 uur.

E wembad „In de Dennen" geopend in de
aanden juni t.m. augustus van 7.00-20.00
ar en zondags van 14.00-18.00 uur.

dichtingen bij het sekretariaat WV siga-
:nmagazijn Eijerkamp, Zutphenseweg 2 te
orden, telefoon 1386

1 pak Spar thee van 81 voor 59

/ rol MARIE BISCUITS 69
l blik SPAR KIPPESOEP 55
l pak SPAR SIAM RIJST 79

2 litersflessen cola 98

/ fles ADVOCAAT van 590 voor 540

5 rollen SNOEP a 25 cent nu 100

l blik GEBRADEN GEHAKTBALLEN . . 125

200 gram boerenmetworst 99

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

BAKKI-RSVAKAN1

A.s. maandag 28 juli tot en met zaterdag 16 aug.

is gesloten wegens vakantie

BAKKERIJ VOSKAMP

De kollega's in het dorp blijven normaal bezorgen, dus mogelijk
kunt ook u uw brood bezorgd krijgen.

De Vordense bakkers

KETTLER
SCHOMMELS

vanaf 49,95
Glijbanen, wip-
wappen enz. enz.
Kwaliteitsprodukt
Spotprijs

G. Weulen-Kranenbarg

ZONWERING
Aluminium
jalouziën

5 jaar schriftelijke
garantie

Levertijd plm. l week

Zeer voordelig

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

PETROLEUM
zomerprijs 12 cent

KEUNE

CEMENT
vanaf f 3,85 per zak

inklusief BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

KOLEN
ZOMERPRIJZEN

de grootste sorte-
ring, de laagste
prijzen.

G. Weulen-Kranenbarg
Telefoon 1217 of 1811

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

OEBR. VV1LLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

Nog 3 dagen
kunt u profiteren
van onze

GRANDIOZE
OPRUIMING
Stukken voordeliger!

Kom, zie on overtuig uï

Uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMlNK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514



Inplaats van kaarten

Met goedvinding van wederzijdse ou-
ders trouwen a.s. dinsdag 29 juli ten
gemeentehuize te Vorden

WILLEM UUT REURLE
en

I HENTJEN UUT BARCHEM

het bruidspaar nodigt allen uit, op hun
olderwetse boerenbruiloft die wordt ge-

<|> 'houden op boerderij „Het Schimmel".

Vertrek van de bruiloftsstoet 's avonds
(half acht vanaf het gemeentehuis te Vor-
den. Aanvang der bruiloft plm. 8 uur.

Een cadeau hoeft u niet mee te brengen
maar wel een gulden, jonge mensen be-
neden H jaar 50 cent (voor toegang).

U doet er goed aan uw toegangskaarten
voortijdig te 'halen bij het secretariaat
VVV sigarenmagazijn ,,'t Centrum", dit
voorkomt dat u lang moet wachten bij
de kontroleposten, waar u eveneens ook
toegangskaarten kunt kopen.

We wensen u allen een fijne brullefte,

Bestuur VVV Vorden

l\

WILT U VRIJBLIJVEND
INLICHTINGEN ?

Belt u dan even naar onze ver-
tegenwoordiger voor Vorden en
omstreken

de heer Aernds
B. v. Hackfortw. 21, Vorden, tel 05752-1909

entrum
voor internationale meubelen

Deventer

BEATCLUB „TURN"
PRESENTEERT A.S. ZATER-
DAG 26 JULI

THE FREE
uit Rotterdam

Nederlands grootste soulformatie
(14 personen)

Aanvang 19.30 uur.

ZAAL SCHOENAKER
Kranenburg-Vorden

BEZORGER (STER)
GEVRAAGD

voor dagelijkse bestelling te Vor-
den.

Aanmeldingen en inlichtingen:

J. BOS, De Haar 14, Vorden of
DE GELDERLANDER Grutstraat 5
Doetinchemf telefoon 08340-5541

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
~^ FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL. (05752 )13 14

GEVRAAGD:

NET MEISJE
voor hele dagen; voor huishouding
in winkelbedrijf te Vorden.

Inlichtingen bureau Contact

Te koop: Boerenkool-
planten. H. J. Veenhuis,
B 78 Delden Vorden

Biedt zich aan: Manncl.
hulp (voor zaterdag).
Bereid alle voorkomende
werkzaamheden te ver-
richten. Brieven onder
no. 17-1 bur. Contact

Voor
elk doel

ENVERF
VAN

BEHANG

BOERSTOEL
Insulindelaan 5, tel. 1567

Voor goede
rüwielreparatie naar:

BIJWEELBEDRIJF
TRAGTER

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

WAAR U
OOK WILT WONEN
INFORMEER
EERST BIJ HET
BOUWFONDS

BELEGGING
Voordelige belegging
van uw spaargelden in
Bouwfonds Schuld-
brieven, rente 7Va%-
Vraag prospectus.

HYPOTHEKEN
't Bouwfonds verstrekt
u desgewenst een hy-
pothecaire lening over
30 jaar tot max. 90%
van de koopsom. (Ook
financiering van wo-
ningen van derden.)

SPAREN
Voor een eigen huis. De
RPS / Bouwfondsrege-
ling maakt het u moge-
lijk. Safe én 5% rente !

BOUW
MOGELIJK-
HEDEN
Regelmatig nieuwe
bouwmogelijkheden
ook in uw omgeving.
Hoogwaardige huizen
met de schriftelijke
Bouwfondsgarantie.

Vorden:
W. ter Haar
H. K. v. Gelrew. 3
overdag tel. gem.
huis 05752-1541

Bouwfonds
MERKBENZINE

Tegen vrije prij-
zen plus gratis
Hoefijzerzegels

G. Weulen-Kranenbarg
bij NS-station Enkweg

DRAAGBARE
RADIO'S
vanaf 42,50

J. J. SLAGER

Burg. Gallée-
straat

Mahonie linnenkasten
af gelakt 100 cm breed

hang-leg

nu slechts f 120,-

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

VOOR41UW

Wapen- en sporthandel

Marten:
steeds doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

MEER KEUS
MEER SERVICE
MEER KWALITEIT

van uw

HENGELSPORT-
UITRUSTBNG

(OOK VOOR MADEN) naar

DIERENSPECIAALZAAK

KLUVERS
Vorden Zutphenseweg 53 tel. 05752-1318

timmer- en
metselwerk

AANNEMERSBEDRIJF

HARMSEN
Schoolstraat 6 - Telefoon 1486

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
van 28 juli tot 4 augustus

HENK VAN ARK
Smederij - Huishoudelijke artikelen

aluminium jaloezieën

ƒ 20,— per m- plus f 25,— voor het mecha-
nisme. 5 jaar schriftelijke garantie.

Het adres:

SCHILDERSBEDRIJF
J. M. UITERWEERD

Ruurloscweg 35

Architectenbur. Van Houfe
Nieuwstad 47

GESLOTEN
wegens vakantie van 21 juli tot
18 augustus

tot en met a.s. zater-
dag 26 juli van onze

opruiming
KOOPJES IN ALLE
AFDELINGEN

M
V/H A.C.MELLINK
RAADHUISSTR.. VORDEN

'Contact'
een veel gelezen streekblad

uw

Dames- en herenpanfta&ons,
-shorts en -spijkerbroeken

Heinzelman sweaters
velours, met lange en korte mouw

Helanca trainingspakken
voor camping en sport

Pullovers, colpulli's, vesten
en truien

Noorse kousen en sokken

Camping-Gaz
voor verlichting, verwarming en koken.

Strand- en windschermen
met stalen stokken

Lichtgewicht slaapzakken
acryl- en terlenkavulling, moderne dessins.

Rubber luchtbedden
in de topmerken SEMPERIT en PALM A
getest door de ANWB en Konsumentenbond
als de beste en sterkste.

Mepal lenteservies
nu ook in carnaby-kleuren.

Kampeerstoelen, lig- en
kampbedden
gemakkelijk opvouwbaar, lichtgewicht,
prachtige dessins

Zeiljack's, anoraks, poncho's
fietscapes
de nieuwste kleuren, ijzersterk, gelaste naden

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

De Raiffeisenbank
is goed voor uw geld...
óók voor het
geld op uw privé-rekening
Betalen per bankgiro, gebruik maken van de
vele gemakken van het moderne betalingsverkeer
én van de service die de Raiffeisenbank u biedt.

Dat kan door uw salaris, pensioen of andere
inkomsten naar een privé-rekening bij de Raiffeisen-
bank te laten overmaken.

Deze bankservice is geheel kosteloos en geeft
bovendien een rente van 3V2%.

Informeer eens bij de Raiffeisenbank!

RAIFFEISENBANK
VORDEN

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN



Donderdag 24 juli 1969

Tweede blad Contact
31e jaargang no. 16

een mooie, stevige en smakelijke
korrel voor biggen bij de zeug. Met deze 'speciale' korrel krijgen
ze zonder meer wat ze nodig hebben. En wat U ook interesseert:
ongestoorde, snelle groei
en homogene tomen. f—~^m
WESSANEN ontwikkelde ^Vj f^*^^ S ld
deze 'speciale' korrel ....

Verkrijgbaar bij:

A. R. HEUVELINK
Kranenburg D 138e Vorden - Tel. 05752-6781

WESSANEN WORMERVEER

aanbiedingen
KOELERS EN VRIEZERS

Koelkast HO liter tafelmodcl nu .............................. f 239 —

Koelkast 170 liter kastmodel f 510,— nu .................. ƒ 369 —

Koelkast 200 liter kastmodel f 574,— nu .................. ƒ 399 —

Koelkast „Marijncn" 155 liter f 345,— nu ............... f 255,—

Dicpvrieskist „Esta" (iets beschadigd) 420 liter
ƒ 925,— nu ...................................................... f 796,—

Dicpvricskistcn (Sigma) BBC vanaf ........................ ƒ 399, —

WASSEN

Wasvolautomaat „Marijncn" 4~kg f 999, — nu ......... f 599,—

Wasvolautomaat „Marijncn" 5-kg ƒ 7099, — nu ......... f 699,—

Wasvolautomaat „Miele" f 1245, — nu ..................... f 999,—

Wasvolautomaat „AEG Princesse" (demonstratie)
f 1030,— nu ...................................................... ƒ 750,—

Errcs „Tombomatic" wasautomaat f 1049, — nu ......... ƒ 799, —

Errcs „Ecomatic" wasautomaat f 849, — nu ............... ƒ 595, —

Vaatwasautomaat „Philips" o. j . 12-couvcrt f 1549, — nu f 1099t —

Vaatwasautomaat „Philips" o. j. 8-couvert f 999 , — nu ... ƒ 799, —

HUISHOUDELIJKE APPARATEN

Koffiezetapparaat „Philips" 6-kops f 47,95 nu ............ ƒ 39,95

Koffiezetapparaat „Philips" 12~kops f 79,50 nu ......... ƒ 64,75

Koffiemolen „Philips" f 19,95 nu ........................... f 77,75

Strijkijzer „Errcs" f 32,50 nu ................................. f 24,75

Broodrooster nu ................................................ f 76,95

Stofzuiger draaitop ............................................. f 729, —

Stofzuiger Erres „Jumbo" .................................... ƒ 749, —

Elektrisch fornuis 4-plaats ƒ 350, — nu ..................... ƒ 300,—

SCHEREN EN HAARDROGEN

Driekop se heer apparaat „Philips Special" f 65, — nu ... f 57,95

Driekop scheerapparaat „Philips de Luxe" f 79,50 nu f 67,95

Remington „Selectric" scheerapparaat f 98,50 nu ......... f 73,50

Batterij scheer apparaat .......................................... f 29,95

Droogkap met tafclstaticf f 42.50 nu ........................ ƒ 33,95

Handhaardrogcr „Errcs Rosctta" nu ........................ ƒ 33, —

RADIO EN TELEVISIE

Draagbare radio met FM f 99,50 nu ........................ ƒ 79,50

Tafelradio (lichtnet) f 399,— nu ........................... ƒ 299,—

Bandrecorder „Philips" kompleet ƒ 299, — nu ............ ƒ 239, —

Platenspeler „Philips" met versterker f 169, — nu ...... ƒ 739, —

Televisie-apparaten zwart-wit nu ........................... ƒ 499, —

Al deze aanbiedingen gelden zolang er voorraad is !

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

BEZOEK A.S. MAANDAG 28 JULI

EN WOENSDAG 30 JULI

(dinsdag 29 juli niet i.v.m. de boeren-
brulloft)

de gezellige

Z.D. BRADERIE
IN DE DORPSSTRAAT

VAN 19.00 TOT 22.00 UUR

DRAAIORGELMUZIEK ZAL DE SFEER IN ONZE DORPSSTRAAT

NOG MEER VERHOGEN GEDURENDE DfEZE ZD-BRADERIE

DAAROM VOOR

VOLOP GEZELLIGHEID

NAAR DE:

r Dorpsstraat
KWALITEIT

Donderdag-, vrijdag
zaterdagreklame

Tongeworst

Boterhamw

Hamkaas

Palingworst

karbonade

margarine

Haantjes

Rund-, kalfs- en varkensslagerij

Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

Tot en met a.s. zaterdag

NOG 10% KORTING

IN ONZE

OPRUIMING

schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist

Dorpsstraat 4 . Vorden

AGENDA

Elke vrijdagmorgen weokmarkt

21 juli Interkerkelijke Jeugddienst in de
Gereformeerde kerk

2 aug. Midzomercarnaval van de Deur-
dreajers in zaal Schoenaker

V.a. 9 aug. Tentsamenkomsten van de ver-
gadering van gelovigen

29 aug. Toneelavond Oranjevereniging in
de kapel Wildenborch

30 aug. Toneelavond Oranjevereniging in
de kapel Wildenborch

30 aug. Oranjefeest Wildenborch

De besturen van de diverse verenigingen warden
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

WILT U VRIJBLIJVEND
INLICHTINGEN ?

Belt u dan even naar onze ver-
tegenwoordiger voor Vorden en
omstreken

de heer Aernds
B. v. Hackfortw. 21. Vorden. tel. 05752-1909

voor internationale meubelen

Zutphen Deventer

Waterpolo
Dames van Vorden verloren
Voor de winter-zomerkompetitie leed het dames-
team van Vorden, dat met enkele invalsters speel-
de, tegen Heidelberg uit Borne een verdiende
5-2 nederlaag.
Ge lurende Je gehele wedstrijd had de thuisclub
ren veldmeerderheid dat voor de rust drie doel-
punten opleverde. Truus Oonk scoorde tegen 3-1.
In de tweede helft kregen de Vordense dames wel
een paar kansen die evenwel niet werden benut
uitgezonderd vlak voor tijd toen Gerda Verstoep
de inmiddels opgevoerde stand van 5-1 tot 5-2
wist te reduceren.



WILT U VRIJBLIJVEND
INLICHTINGEN ?

Belt u dan even naar onze ver-
tegenwoordiger voor Vorden en
omstreken

de heer Aernds
B. v. Hackfortw. 21, Vorden, tel. 05752-1909

voor internationale meubelen

Zutphen Deventer

Koninklijk onderscheiden
Ter gelegenheid van het feit dat de heer A. J.
Bargeman 40 jaar leider van de zondagsschool-
vereniging „Jachin" en tevens vice-voorzitter was
geweest, vond woensdagmorgen in zijn huis een
uitzonderlijke plechtigheid plaats, die hem en zijn
echtgenote nog lang zullen heugen.
In tegenwoordigheid van zijn echtgenote met af-
gevaardigden van de kerkeraad van de Herv. ge-
meente, van de jeugdraad en de zondagsschool-
vereniging, werd de jubilaris door wethouder A. J.
Lenselink, loco-burgemeester, wegens afwezigheid
vaa burgemeester Van Arkel de eremedaille in
goud van de Orde van Oranje Nassau op de borst
gespeld.

De heer Lenselink noemde in zijn toespraak dit
feit een uitzonderlijke, aangezien ook voor dit werk
aan iemand een koninklijke onderscheiding te beurt
viel. Spreker was dankbaar dat de heer Bargeman
zoveel jaren zijn beste krachten aan de Vordense
jeugd heeft mogen geven, hoewel het echtpaar
zelf geen kinderen heeft. Dat zulks zeer werd ge-
waardeerd is thans wel duidelijk aan 'het licht ge-
komen, aldus spreker. Hij hoopte dat de jubilaris
nog menig jaar deze ondersdheiding mag dragen.
De heer Bargeman dankte tenslotte voor de tot
hem gesproken woorden, voor de ontvangen ca-
deaus en voor de bloemen aan zijn echtgenote.
Hierna bleef men nog gezellig enige tijd bijeen.

L.R.V. „De Graafschap"
Gedurende streekwedstrijden op 19 juli te Lochem
legde mejuffrouw R. Gotink met haar paard Fly-
ing Grace Mary met goed gevolg de dressuurproef
B af.
Tijdens een concours te Harreveld werd onze
plaatsgenoot B. Wagenvoort met Enuza 4e bij de
puissance. Het paard sprong 1,65 m. Bij de dres-
suur werd B. Wagenvoort eveneens met Enuza 4e.
Het achttal van jeugdige leerlingen debuteerde in
Harreveld en eindigde van de 11 ploegen op de
7e plaats.

Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre heeft dezer
dagen met een dames- en een herenteam deelge-
nomen aan sportwedstrijden, georganiseerd door
de Ring Berkelstreek.
Er werd strijd geleverd in verschillende sporten zo-
als volleybal, hoogspringen, verspringen, hardlo-
pen etc. Ook werden er zwemwedstrijden gehou-
den.
De Vordense dames en heren kwamen bij de zwem-
wedstrijden tot de volgende resultaten: bij de 50 m
schoolslag werd mejuffrouw D. Bogchelman 3e en
mejuffrouw A. Pelgrum 7e. De 50 m rugslag werd
gewonnen door A. Pelgrum, terwijl J. Beumer op
de 3e plaats beslag wist te leggen. De 50 m vrije
slag dames leverde een 2e plaats op voor A. Pel-
grum en een 4e voor D. Bogchelman. Bij de estafet-
te 4 x 25 m eindigden de Vordense dames op de
2e plaats.

Bij de heren eindigde H. Eggink bij de 50 m school-
slag op de 2e plaats terwijl A. Berenpas no. 8
werd. De 50 m rugslag werd gewonnen door P.
van Esveld met A. Langeler op de 7e plaats. P. van
Esveld werd 4e op de 50 m vrije slag. De Vorden-
se heren eindigden op de 2e plaats bij de 4 x 25 m
estafette.
De Vordense damesploeg eindigde op de 3e plaats
bij de 4 x 100 m estafette hardlopen. Het kogel-
stoten werd gewonnen door Z. Bloemendaal, ter-
wijl zij 5e werd bij het onderdeel 100 m hardlopen.
Het hoogspringen leverde een gedeelde Ie plaats
op voor A. Arfman.

De heren kwamen zeer goed voor de dag. Het
hoogspringen werd nl. gewonnen door A. Langeler
terwijl H. Vruggink bij het kogelstoten op de Ie
plaats eindigde. De herenploeg van Vorden werd
winnaar van de 4 x 100 m estafette. De volleybal-
ploeg van Vorden eindigde op de 3e plaats.
In het eindklassement werd Jong Gelre afdeling
Lochem uiteindelijk winnaar; 2. Laren; 3. Vorden;
4. Almen; 5. Warnsveld.

Zomerinspektie NRS
Bij de onlangs gehouden inspektie van het NRS

TIJDENS DE BOUWVAKVAKAN
TIE ZIJN WIJ NORMAAL

GEOPEND

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

door de heer A. Landeweer, inspekteur van het
NRS te Bardhem, werden uit het rayon van de zui-
velfabriek ,,De Wiersse" te Vorden dieren van
onderstaande eigenaren ingeschreven.

Liesje 5 b76 S, Willemien 25 b79 S, Willemien 21
b75 S, Liesje 22 b78 S, Liesje 12 b+80 KS, Laura
3 b + 80 KS eigenaar H. J, Arendsen Raedt; Marie
b 76 S, Willemien 2 b—74 S eigenaar W. G. Din-
kelman; Ankie b78 S, Wilma b76 R, Bolga 2b +
80KS, Roosje b + 80 KS, Sneeuwwitje b78 R eige-
naar H. J. Vruggink; Willemientje t>76 S, Marijke
b78 S eigenaar J. W. Nijhoff; Hansja b76 S, Sjea-
nette b + 81 KS, Alie b + 80 S, Roletty b78 eigenaar
G. H. Brinkman; Vera 2 >b77 S, Astrid l b78 S
eigenaar B. J. Hietbrink; Martha b77 S, Olga b +
81 S, Bertha b + 80 KS eigenaar B. H. Weenk;
Gretha 4 b + 81 S, Koosje 9 b+ 82 KS eigenaar H.
J. Hoentjen; Marion 4 b77 S, Karin b76 S, Gine
b79 S, Henriette 4 b+82 KS, Marion 3 b78 S,
Henriette 10 b + 82 KS eigenaar W. J. Schutte;
Elly b78 S eigenaar W. J. Imenkamp; Cornelia
b77 S, Jopie b78 S, Martha b77 R eigenaar J. W.
Boeyink; Ingrid b—74 S eigenaar M. J. Klein Ha-
nevéld; Mina 10 b + 81 S eigenaar J. Valkeman;
Roosje 14 b—74 S eigenaar J. H. Braakhekke;
Neily b+ 83 KS, Teddy a.b. 88 KS, Eddy 2 b
voorlopig eigenaar G. J. Bannink; Woudri b+80 S,
Ina b—74 R eigenaar J. W. Ruiterkamp; Ankie
b77 R eigenaar J. H. Lettink; Rebekka 2 b78 S,
Riek b + 80 S, Roza b76 S, Anneke 2 b77 S eige-
naar A. Haaring; Roza 2 b + 80 KS, Janna b78 S,
Anita b + 80 S, Gonda b + 80 KS eigenaar G. J.
Ruiterkamp; Beatrix b77 S eigenaar G. H. Hakken;
Narda 'b—74 S, Anneke b79 R eigenaar H. M. A.
Helmink; Augusta 10 b + 81 S, Rozalien 2 b78 S,
Annie 13 b79 R eigenaar G. W. Momtoerg; Blanca
11 b77 S, Gerrie 22 b78 S, Noortje v. d. Schip-
horst b—74 S, Julia 3 b76 S, Net b—74 S, Daatje
b77 R, Petra b78 R, Barthold b— S eigenaar M. J.
A. M. Jansen; Willy 11 b78 S, Brigitte b79 S,
Dora 43 b + 81 S, Norma b + 80 S, eigenaar G.
Kleine; Henny 18 b 78 S, Paula 2 b77 S, Guusje
b—74 R eigenaar J. Groot Wassink; Lize 30 b77
R, Betsie 8 b—74 R, Bertha 12 b78 R eigenaar Joh.
Wesselink.

Beatclub „Turn"
Voor de beatminnende jongelui staat er a.s. zater-
dag 26 juli een groots beatfestijn te wachten.
Beatclub „Turn" 'heeft Nederlands grootste soul-
group „The Free" weten te engageren. De groep
uit Rotterdam bestaat uit liefst 14 personen. Dit
beatfeest wordt als vanouds in zaal Schoenaker
gehouden.

Sportkomb. Medler op reis
Begunstigd door fraai zomerweer maakten ruim 50
leden van de sportkombinatie Medler het jaar-
lijkse uitstapje. Bij het ochtendkraaien van de
haan vertrok het sportieve gezelschap. Het reis-
doel was onbekend. Via Zutphen ging het richting
Arnhem waar het leeuwenpark werd bezichtigd.

Dwars door de Veluwe kwam men in Harderwijk,
waar de zeeleeuwen en dolfijnen iedereen in ver-
rukking brachten. De boottocht op het Veluwemeer
en langs de Flevopolder friste lekker op. Dit was
wel nodig want later kampte de bus bij Zwolle
met pech waardoor op een andere bus moest wor-
den gewacht. Toen die arriveerde en de bagage
was overgeladen, ging het richting Lemelerveld
waar een verrukkelijk diner wachtte. Met een ge-
zellig dansje werd de reis besloten.

dijk II; Lochem IV; Witkampers II; Klein Doch-
teren I en Diepenheim II.

Vorden IV speelt in de vierde klas H tegen Be
Quick IV; De Hoven IV; Warnsveldse Boys II;
Zutphen IV; AZC VI; Zutphania III; Dierense
Boys III; Baakse Boys I en Gorssel II.

Zondag voetbal

Indeling v.v. Vorden
Met ingang van deze week zijn de trainingen van
de v.v. Vorden stopgezet. Donderdag 7 augustus
zal de heer Top de training hervatten. Die maand
staan er voor Vorden I verschillende oefenwed-
strijden op het programma o.a. tegen een militair
elftal; Silvolde I; terwijl er bovendien in Groenlo
zal worden deelgenomen aan het zgn. kermistoer-
nooi dat wordt georganiseerd door de v.v. Grol.

In de nieuwe kompetitie is Vorden I weer inge-
deeld in de eerste klas B. Naast oude bekenden zo-
als Ruurlo; Halle; Reuni; Kotten; Vios; \Vitkam-
pers; Zelhem ontmoeten de geelzwarten vier te-
genstanders waartegen het afgelopen seizoen niet
werd gespeeld. Dit zijn Bredevoort; Erix (Lievel-
de); Markelo en Socii. Overigens wel ploegen
waartegen Vorden in het verleden dikwijls de de-
gens heeft gekruist.

Vorden II speelt in de eerste klas F tegen: Eibergse
Boys II; Grol II; Longa II; Sp. Lochem II; Varsse-
veld II; WVC III. Als nieuwe tegenstanders ont-
moet Vorden II SDOUC III; AD II en Vios II.

Vorden III is ingedeeld in de derde klas M tesa-
men met Markelo III; SVBV I; Lochuizen I; Noor-

DE LAATSTE
DAGEN VAN ONZE

opruiming
tot en met zaterdag 26 juli met

EXTRA VERLAAGDE
PRIJZEN

o.a.

BADPAKKEN
voor de halve prijs v.a. 2,98

RUBBERRIJ LAARZEN
Kent met 20% korting

10% KORTING OP:
KAMPEERMEUBELEN
LUCHTBEDDEN
SLAAPZAKKEN
ZWEMBROEKEN
PLASTIC BOTEN

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

TANKGAS
goedkoop
lage aanlegkosten

G. Weulen-Kranenba
Telefoon 1217 of 181

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

VOOR UW

schoenreparatie
WULLINK'S
SCHOENHANDEL
steeds vlug klaar

Dorpsstraat 4 . Tel. 1342

Beton- en uitgewas-
sen betontegels

Uit voorraad
leverbaar

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

VERSE KIP
2,98 per hele kg

Elke dag aan huis
en vrijdags aan de
markt verkrijgbaar.

Hengelosew. l
telefoon 1283

DIESELOLIE
nu 13,5 et p. liter
inklusief BTW

G. Weulen-Kranenbarg
Telefoon 1217 of 1811

Pedicure
steunzolen

G. WTJLLINK-LEBBINK
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
Vorden

Keukenkasten
Tienerkasten

Hang-legkasten
uit voorraad

leverbaar
DOE-HET-ZELF

CENTRUM
Harmsen

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

BOKUS'
vee- en va.rkenshandel, Vor-
den - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
HET ADRES:

GROOT JEBBENK
Staringstraat 9

Telefoon 1306
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EIJERKAMP1

OPRUIMING!

Vele mensen kochten hun meubelen bij
Eijerkamp 't Centrum en zijn daar zeer
tevreden over. Komt U ook eens kijken,
want Eijerkamp 't Centrum houdt een
grandioze opruiming, dat betekent veel,
ja zelfs h e e l v e e l voordeel op bank-
stellen, vloerbedekking, wandmeubelen,
slaapkamers, gordijnen, bedden, matras-
san enz., enz. Voor de reis hoeft U het
niet te laten, want wij betalen al Uw reis-
kosten (bij aankoop boven de ƒ300,—).
Wij durven te zeggen dat wij door onze
enorme sortering aan ieders wens kun-
nen voldoen. Zoekt U b.v. een bankstel
van ƒ 500,— of ƒ 3000,— U slaagt bij ons
in alle meubelstijlen in elke prijsklasse.
Doe het eens. U zult er geen spijt van
hebben, wij zijn niet voor niets Oost-
Nederlands grootste woninginrichting.

DIT ZUN SLECHTS ENKELE VOORBEELDEN UIT ONZE OVERWELDIGENDE COLLECTIE

.. ,/J; Een slaapkamer om meteen enthou-
siast over te worden. Prachtig ge-
decoreerd met sierlijke oplegranden
uitgevoerd in ivoor-wit laqué. Hon-
derden guldens lager dan de nor-
male prijs. U krijgt nu een royaal
2-persoons ledikant, 2 nachtkastjes
en een grote 3-deurs kast.
van

nu 660.-
Het bijpassende toiletmeubel met
fraaie kapspiegel kost slechts 198,—

In een handomdraai heeft U een
comfortabel bed, ideaal als U gas-
ten krijgt. Dat dit de oplossing is
voor veel kleinbehuisden, hoeven
wij U niet te vertellen. Het fraaie
slaapbankstel is bekleed met sterke
stof en daarbij zijn de armleggers
gestoffeerd met lederette. Grote 3-
zits bank plus 2 prachtige fauteuils
kunt U niet laten staan. Onze prijs
is daarom zo ontstellend laag dat
dit voor niemand een bezwaar be-
hoeft te zijn.

449.-

5000"
SHOWROOM

Een hoekbankstel is helemaal „in".
Juist in wat kleinere kamers creëert
U zo een enorme leefruimte. Leuke
2-zits en 3-zits bank met bijpassen-
de fauteuil. Gemakkelijke brede arm-
leggers. Bekleding is van gezellige
weefstof in diverse kleuren. Nergens
in Nedeiland krijgt U zó voordelig
een comfortabel hoekbankstel.
van M

0)
NU nnnboor

Zo'n handige bijpassende hoektafel
mag u niet missen, ten eerste zijn ze
praktisch, maar het staat ook ge-
weldig. slechts 79, —

ZUTPHEN
BEUKERSTRAAT 26
Telefoon 05750 - 6751

Ongelofelijk rijk en voornaam van
vorm is dit klassieke bankstel „Na-
poleon". Dik gecappitoneerde rug,
bekleed met gloedvolle nylon-
velours. De dikke zittingen zijn ge-
decoreerd met fraaie motieven. Dit
chique bankstel bestaande uit: 3-
zits bank met 2 fauteuils, wordt nu
voor iedereeen betaalbaar.
Grijp deze unieke kans.
van

nu 798.-



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

Henrl van Dorsten Feuilleton - No. 59

De man met het machinepistool die zich in de richting van Sigi
begaf, schoot nog steeds op hem. Morbleue zag hem door de lenzen.
Als scherpschutter benutte hij op zijn geweer een teleskoop-met-
statief. Hij drukte af. De man schudde zijn hoofd als om een vlieg
kwijt te raken die zich tussen zijn ogen had vastgestoken en die
steeds groter werd. Zo sterk scheen de vlieg hem aan het voorhoofd
te trekken dat hij met een klap voorover sloeg. Mof bleue beklom
vlug de trap naar de stelling, de rokende karabijn in de handen, zijn
schouder en arm in een mitella. Niemand bekommerde zich om Lia.
„We zijn omsingeld" riep iemand, maar van het weideland uit kwam
een goedgerichte vuurstoot. Een machinegeweer begon te ratelen.
Een ricochetterende kogel jankte van muur tot muur en joeg Lia
gruis in de ogen. Martin kustte haar vluchtig: ,,Ga achter dat pak-
stro met je bruidsmeisje".
Lia lachte: ,,bruidsmeisje" had hij gezegd.

Iemand begon vreselijk te vloeken in het Duits. Een andere stem
riep: „Humphrey, je moet meedoen, kaffer!" Waar zat Morbleue
terwijl hij dit riep? Sommigen waren de molen opnieuw tot op een
buksschotsafstand genaderd. Zorgvuldig mikkend met zijn Glisenti
legde Martin vlak voor de wagendeur een kleine man neer. Gloede?
Hij zuchtte. Nee. Ineens schampte het zoeklicht weer langs de
molenromp. Bleef rusten op de staart van de molen. Een regen van
kogels ruiste boven 'het hoofd van de akkurate schutter. De téles-
koop aan zijn oog, richtte Morbleue rustig op het cenrtum van de
zon, dat oogverblindend was, hij moest er het oog voor 'dichtknijpen.
Hij drukte af. Wie gooide de gloeiende stukken van de gebroken
lamp terug naar de molen? Onzin! Toch zag hij duidelijk het lekken
van de vlammen bij de molenbaard, onder de askop. Daar stond de
naam van de molen: ,,Gerry". Hij vloekte: ,,Ik had ,,Gerry" moeten
laten draaien om haar de vonken van het lijf te houden. Te laat!"
Ondanks zijn gewonde schouder rolde hij zich weg van het krüiwiél,
met rukken het geweer achter zich meetrekkend. ,,Ik denk te traag"
mompelde hij. De 'binnenkant van zijn arm werd verbrand als door
een gloeiend ijzer. Hij sprong naar het trapgat. Rende naar bene-
den. Hoorde Lia schreeuwen: „Racquel! Lieve Racquel. Martin, ze
hebben haar geraakt!"

„Gelukkig is er geen wind", dacht Morbleue, „misschien doven de
Vlammen nog wel." Hij hoorde Martin dringend vragen: „Waar is
ze geraakt?" Een zware motor brulde. Bewoog zich in de richting van
de molen. Via het raampje bij de trap schoot hij in de kabine, tot
het gebrul overging in stationair-gebrom. Van het weiland uit kwa-
men sproeilijnen van vuur, garve na garve. Binnen begonnen ze
steeds harder te schreeuwen. Vlug en akkuraat schoot Morbleue op
de schimmen om de auto. Boven hem was een toenemend geknetter
van vlammen, die de omgeving in gloed zetten. Hij hoorde Martin
duidelijk zeggen: „Hier, neem deze sjaal. Wikkel haar er in. Het
enige wat we nu kunnen doen . . ." Humphrey liep hem bijna omver.
„Die donderse priester" dacht Morbleue. De priester vroeg hem iets.

Hij verstond het niet, vermoedde de vraag, gaf een uitvoerig ant-
woord en dacht: „Eindelijk begrijpt hij er iets van". Hij dacht, dat
de vang van de molen nu wel zou branden, evenals de bonkelaar.
„Dr Gloede!" hoorde hij Martin roepen, „het kind is gestorven!"
En toen, hees schreeuwend: „Is het zo nog niet genoeg, Ingfid?"
Er klonk een enkel schot in de wagenruimte. Een vrouw gilde. Dat
was niet de stem van Lia. De stelling had vlam gevat. Zij moesten
hier als de donder vandaan . . . Hij dacht dat het Martin was die
op hem toekwam: „We moeten weg, de molen staat in brand".

Humphrey droeg de vrouw onder zijn linkerarm. Het pistool in zijn
recherhand rookte. „Allemachtig" dacht Morbleue hardop, „die don-
derse priester heeft tenminste één keer en op het juiste moment
geschoten". Iets zwaars viel naast Morbleue op de grond. Voordat
zijn ogen zagen wat het was, hadden zijn gevoelige vingers het hem
al gemeld: een klein damespistool. Het vliegtuig ronkte weg van de
molen. Een vliegtuig? „Wel g.v.d." Vloekte hij, „de helft gaat buiten
me om." Iemand startte een motor. „De Horch!" ging het door hem
heen, waar bleven ze toch? Boven in de molen klonk een gerommel
dat het geknetter van de vlammen overstemde: „Daar komt de
bonkelaar of de koning naar beneden". Lia droeg het wasbleke kind
tegen zich aan. Bij het licht van de vlammen zag Morbleue dat het
gezicht van het kind wit afstak tegen Lia's roodglanzende krullen.

Lia's fiere hoofd, zelfs Lia's onverschrokken blik viel hem op. „Zij
draagt haar hoofd goed" merkte hij op. Martin loopt achter haar. Ik
moet maken dat ik meekom. Zo meteen springen de verhitte molen-
stenen uit hun brandende stoelen. Het spoorwiel is vast al naar de
bliksem. „Ah!" zei hij ineens luid, „nu merk ik de oorzaak van mijn
traagheid, ik bloed als een rund, uit mijn schouder, ik lig in een plas
van mijn eigen bloed." Iemand trok hem omhoog. Legde hem, alsof
hij een kind was en geen man, met gemak over de schouder. Droeg
hem weg, als iemand die een melkjük draagt. „Die donderse pries-
ter, is zo sterk als Kubizek!" Wat hadden ze toch steeds te donder-
jagen met die sjaal? Iemand gaf hem een glas cognac. Ah! Dat was
beter. Véél beter! Zij reden. Wie stuurde de auto? „Martin, zie je
hoe de molen uitbrandt?" Martin stuurde met één hand. zwijgend.
De onderste wiek had vlam gevat, zag Morbleue. „De wiek wordt
nu uitgevreten door het vuur, Martin. De zwaartekracht brengt de
bovenste wiek omlaag. Nu gaat hij voor de laatste keer draaien,
Martin! Zie je het?"

„Hou je kop over die molen, André!" En toen zachter: „Lia, liefste,
ze moet ons bruidsmeisje zijn. Ze moet het halen, Lia!"
„Ja schat, ik bid dat de stukken er af Vliegen, cru gezegd."
„Liefste, je daden zijn altijd beter dan je woorden. Maar wat Lia
doet is welgedaan."
Voor hen, in de Alfa, reden Van Mastrigt en Humphrey. En In-
grid!

„O kijk toch eens!" riep Morbleue, die nog steeds zijn hoofd buiten
het raam hield, „alles verbrand! De prachtige azijnhouten kamwielen.
Het ijzerharde „bois de chêne" uit de Balkan. Het pokhout dat
zichzelf kan smeren. Sic transit, gloria mundi! Nu is het wieken-
kruis neergestort."

Martin ging er niet meer op in. „Molengek" dacht hij. Ze reden.
„Zeg André, zou je ogenblikkelijk dat raam willen dichtdoen. Om
Racquel!"
Morbleue draaide wat hij kon: „Ik ben een idioot!" mompelde hij

verontschuldigend, „soms wéét ik zelf dat ik gek benl"
„Dat zijn dan je beste ogenblikken, André."
„Dank je."
Ze reden. Het belangrijkste was dat Gloede in de brandende molen
zijn graf gevonden had. Graf en krematorium tesamen. Nooit weer
zal hij gedachten tegen ons denken. Zij reden nu snel.
„Waarom nam je Ingrid mee?" Het was Morbleue die het vroeg.
Lia luisterde nieuwsgierig.

„Mijn enige getuige, André. De enige die weet dat ik in de zaak
„René Ie Maire" vrijuit ga."
„Die gedropte Britse spion. Inderdaad. En als ze tégen je getuigt?"
„Er is een reden waarom zij dat niet doet."
„Germaine? '
„Germaine. En jij bent in dezen mijn kroongetuige a décharge."
„Ah! Overal aan gedacht. Jullie zijn flinke mensen. Zelden zo'n flink
mensenpaar gezien."
„Dank je. Als jij er niet geweest was en dat vliegtuig . . ."

„Ja, dat vlieijtuig! Hoe zat dat? Het schoot de tweede truck kapot.
Toen pas hadden ze genoeg." Hij keek argwanend in de spiegel,
maar de wejj was leeg. „Als Humphrey Gloede niet had doodge-
schoten, waren wij er niet meer geweest . . . Hij is een held, ie-
mand die zijn vrees overwint."
Zij reden geruime tijd zwijgend verder. Toen klonk ineens boven
het eentonige slaapverwekkende motorgebrom uit: „En wat ben ik?"
Er ging een schok door de inzittenden van de Horch en dat niet
omdat Martin plotseling het gas had losgelaten. Het was de heldere
stem van het kind.

Lia was de eerste die antwoordde. Haar stem, die deze nacht had
gegild, geschreeuwd van verdriet en ontzetting, door tranen was
verstikt geweest, jubelde: „Jij bent ons kind, lieve schat. Oom Martin
en tante Lia gaan trouwen en dan ben jij ons kind!"
Martin klemde zijn lippen op elkaar. Ontroering had zich van hem
meester gemaakt. Hij gaf vol gas. Zij reden bij het licht van de maan.
Lia zei zachtjes, maar haar stem klonk als ingehouden gejuich: „Zij
lacht, Martin. Zij geeft je toestemming om haar vader te zijn, al-
thans haar tv/eede vader".
Zij reden sn<d door de maanverlichte nacht. Er was nog steeds nie-
mand achter hen.
„Ze slaapt", -was het enige dat Lia even later zei.

Martin slaakte een diepe zucht: nu konden de wilde stemmen van
deze tijd die van onheil en beproeving hadden geroepen, eindelijk
zwijgen. De alarmkreten waren verstomd. De attentieseinen gedoofd.
De haast onophoudelijke druk zou wegvallen voor ontspanning en
soelaas. Morbleue's hortend gesnurk begeleidde het gegrom van
de motor: een onwelluidende tegenzang. Martin hoorde het aan
met een glimlach. „Ik zal niets doen tegen jouw wil, Lia. Je kunt in
het wit tromven."
„Je bent wel edelmoedig. Is dat wat je persé wilt, Martin?"
„Ik laat het aan jou over, schat!"
„Eerst moet ons bruidsmeisje toch helemaal beter zijn. En jijzelf
toch ook, Martin."

(wordt vervolgd)
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Zo verdient U slapend geld. Slaap-
kamer in fraai getekend, hoogglans
Ahorn. Begerenswaardige luxe nu
binnen Uw bereik. Ruim ledikant
van 130 x 190, grote 3-deurs kast en
daarbij nog dat prachtige toilet-
meubel met royale spiegel. Profi-
teer meteen want de prijs is haast
ongelofelijk plus twee nachtkastjes

Over voordeel gesproken .. . 4-zits
bankstel met ongeëvenaarde com-
fortabele dikke kussen. Geheel be-
kleed met varkensnerf bekleding.
Armleggers en kussens Iraai ge-
cappitoneerd. Door chrome zwenk-
rollers gemakkelijk te verplaatsen.
Bereken zelf Uw opruimingsvoor-

De artistieke smaakvolle tafel (ge-
slepen marmer brokken) heeft een
zwaar verchroomde V-voet.

slechts

U weet zelf wat een huiskamer nor-
maal kost. Vooral in palissander.
Toch krijgt U nu deze 4 palissander
eetkamerstoelen, bekleed met prima
bekleding en daarbij die grote uit-
schuiftafel voor een prijs waarvan
U zegt: „Hoe is dat mogelijk!"
Pak dat voordeel OH C

RU 03 J ~
Het twee meter brede bergmeubel
met speciale cassette-lade, huisbar
en vlekvrije schenkklep past er
prachtig bij. Een zee van ruimte,
prima afgewerkt en dat voor de prijs
van slechts 498,—

Comfortabel en uitermate chique
Oueen Anne-bankstel met nylon ve-
lours bekleed. Decoratief beklede
zitkussens. 3-zitsbank met 2 fau-
teuils voor de ongelofelijk lage prijs
die alleen Eljerkamp 't Centrum U
kan bieden.

Het geheel wordt gecompleteerd
door een stijlvolle 4-deurs kast. Vol-
ledig Ingericht met 2 glazen schuif-
deuren waardoor een rijk effect
wordt verkregen.

NU

DIT ZIJN EIM-
VOOR

U weet toch dat wij U een SERVICE-
pakket aanbieden, dat verreweg uniek ge-
noemd mag worden. Heus, het bewijs ligt
voor handen. Al!e meubelen en woning-
textiel worden door ons rnet eigen expedi-
tie (10 meubelwagens) gratis thuisbezorgd
on opgesteld waar ook in Nederland. Mocht
U het echter nog niet voor direkt nodig
hebben? Ook dit Is geen probleem voor
ons. U kunt het gratis laten wegzetten in
ons magazijn. Het is dan tevens voor onze
rekening verzekerd. Ook Uw vloerbedek-
king (kamerbreed tapijt en tegels) wordt
door ons gratis gelegd. Uw woning wordt
door ons vanzelfsprekend opgemeten. U
ziet wel, dat we er alles en alles aan doen
om het U naar de zin te maken. En dan
nog de schriftelijke garantie. Dat is maar
liefst 5 jaar op al onze meubelen, ook
tijdens deze opruiming. Indien gewenst
kunt U ook gebruik maken van onze cre-
ditservice in 6,12 of 18 maanden.

5000
SHOWROOM

ZUTPHEN
BEUKERSTRAAT 26

Telefoon 05750 - 6751

TIJDELIJK
PETROLEUM
13 cent per liter
en gratis Hoef-
ijzerzegels.
Laat nu uw tank
vullen.

G. Weulen-Kranenbarg
Telefoon 1217 of 1811

Zoekt u voor uw geld eer.
VEILIGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van tie

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.

7y2% RENTE
Stukken a ƒ 1000,—.

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

Wapen- en sporthandel

Martens
Zutphenseweg - Vorden

DIESELOLIE
zomerprijs 13 cent

KEUNE

Voor alle felicitaties,
bloemen en cadeaus ter
gelegenheid van ons hu-
welijk ontvangen, betui-
gen wij onze hartelijke
dank.

D. Heijnen
J. Heijnen-

Hoornenborg
Zelhem, juli 1969
Fresiaweg 12

Te koop: P/m. 180 are
haver en gerst. Inlicht,
bureau Contact

Te koop: VW 1200 '64;
VW 1300 dcc. '65.
Garage H. A. Groot leb-
bink Nieuwstad 45 Vor-
den

Te koop: 2 tomen biggen
G. Harmsen „'t Schim-
mel"

IJSKOUD
REKENEN
Vries uw voorraden in met
Fortest BBC (Sigma)
diepvriezers

NU REEDS EEN BBC
DIEPVRIEZER
VOOR MAAR 399,-

Diepvrieskist
BBC 500 liter, met speciaal voor-
vriesvak, invrieskapaciteit 52 kg
inklusief 4 manden, thermometer,
receptenboekje. Prijs ƒ 1198,—

nu 999,-

D.'epvrceskist
BBC 380 liter. Prijs f 1080,—

nu 849,-

Diepvrieskist
BBC 220 liter. Prijs f 645 —

nu 549,-

U kunt deze diepvriezers direkt zien in onze
showroom boven de winkel

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

WILT U VRIJBLIJVEND
INLICHTINGEN ?

Belt u dan even naar onze ver-
tegenwoordiger voor Vorden en
omstreken

de heer Aernds
B. v. Hackfortw. 21. Vorden. tel. 05752-1909

voor internationale meubelen

Zutphen Deventer
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HOEFIJZERZEGEL.S
ONTVANGT U IN
ONDERSTAANDE
ZAKEN

Slagerij
Vlogman
Onze specialiteit: Eigen-
gemaakte 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

Speciaalzaak

Eyerkamp
Sigarenmag. 't Centrum

Zutphenseweg, tel. 1386

Poeliersbedrijf

Rossel
Hen/gelosew. l, tel. 1283

G* Weulen
Kranenbarg
Ruurloseweg 45-47

Benzine en oliën

Telefoon 1217 en 1811

W. B. Kurz
Autoshop
Burg. Galléestraat 48
Vorden . Telefoon 1644
en 1326

Fa Sessink
Huish. artikelen _ Speel-
goederen _ Gereedschap.

Ruurloseweg D 130
Telefoon 6658

J. J. Slager
VERLICHTING
KOELKASTEN T.V.

Burg. Galléestraat 62
Telefoon 1365

Fa H. Luth
MANUFAKTUREN

DAMESKONFEKTIK

Nieuwstad 4 - Tel. 1396

A. Wiggers
Smederij - Huishoudel.
artikelen

Linde Vorden, tel. 6730

Koelkasten, diepvriezers
hiiish. artikelen, glas- en
aardewerk, speelgoed

Fa Pongers
Nieuwstad Tel. 1474

EXTRA BULLETIN
Voor alle inwoners

van Vorden en omgeving

Slagerij B. G. Vlogman
is terug van vakantie!

Om die reden hebben wij voor iedere inwoner een grote verrassing:

heel Vorden en omgeving goedkoop ham

Want: let op let op
iedere klant die vrijdag 25 juli en zaterdag 26 juli in onze zaak
voor tenminste 5 GULDEN OF MEER besteedt, ontvangt als
extra attraktie:

100 gram van de allerbeste ham
(gesneden) voor slechts 25 et

Verder onze speciale aanoredingen:

Donderdag:
GEHAKTDAG 0)0 gram 225

Donderdag, vrijdag en zaterdag:
RIBLAPPEN 500 gram 398

VERSE WORST 500 gram 260

RUNDERLAPPEN 500 gram 290

HAMBURGERS 3 stuks 105

GELDERSE
SCHIJVEN 3 stuks 105

ATTENTIE

ALPEN SCHNITZELS
^ 3 stuks 148

Voor de boterham:

PEK EL VLEES 150 gram 93

BOERENMETWORST
150 gram 90

ROLPENS 150 gram 93

GEBRADEN GEHAKT
150 gram 60

ATTENTIE
IN VERBAND MET DE GROTE WAARDERING DER VORDENSE INWO-
NERS, ONDERVONDEN DOOR HET GEVEN VAN DUBBELE HOEFIJZER
SPAARZEGELS, GEVEN WIJ DONDERDAG 24, VRIJDAG 25 EN ZATER-
DAG 26 JULI NOG EENS fëjjf

DUBBEL zegels dus DUBBEL voordeel
En u weet het: volle Hoefijzerspaarkaarten zijn geen guldens

maar RIJKSDAALDERS waard!
Dit alles vanaf donderdag 24 juli bij

Slagerij B. G. Vlogman
Nieuwstad - Vorden

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

H.H. Middenstanders! Deze advertentie is aangeboden door Hoefijzcrspaarzcgcls. Vraagt over deze aktie vertegenwoordigersbezock
o/ telefonische inlichtingen onder nummer 02158-3953.

HOEFIJZERZEGELS
ONTVANGT U IN
ONDERSTAANDE
ZAKEN

HetVerfhuis
J. M. TJITERWEERD

De weg voor:
glas, verf, behang

Ruurlosew. 35, tel, 1523

filiaal Schuppers
chocolaterie, levensmid-
delen en frisdranken

Burg. Galléestraat 46
telefoon 1877

FaJ.H.Wiltink
Loodgietersbedrijf
Het Hoge 26 . Vorden
Telefoon 1656

Café 'De Zon'
annex sl\jter\j

A. H. A. HARTMAN
Zutphensew. 24, Vorden
Telefoon 1236

H. W. Groot
Enzerink
Zutphensew. 21, Vordon
Telefoon 05752-1254

Bromfietsen, ry wielen en
naaimachines en acces-
soires (behoudens be-
schermde artikelen

Koerselman
Huishoudel i jke artikelen
en speelgoed _ Kunstnij-
verheidsartikelen

Burg. Galléestraat 12
Telefoon 1364

Wed. Besseling
Ruurloseweg D 18a
Telefoon 1561

Huish. artikelen . Klein
landbouwgereedschap

J. Hartman
Brood, en banketbakkerij

Ruurloseweg D 21 a
Telefoon 1359

A.Mombarg
Manufakturen . Konfek-
tie - Woninginriohting

Kranenburg . Tel. 6679

J. Wentink
Zutphenseweg 25

Juwelier

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

Burg. Galléestraat 32
Telefoon 1421

FaJ. Derksen
(iroente en fruit
Bloemen en planton

Zutphenseweg 13
Telefoon 1334
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