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DRUK BEZOCHTE JAARVERGADERING
COÖP. WERKTUIGENVER. „MEDO"

In café van Asselt te Linde hield de coöperatieve
werktuigenvereniging MEDO een druk bezochte
jaarvergadering, die onder leiding stond van de
heer A. F. J. Waarle.
De voorzitter begroette speciaal de heer Borkus
van het landbouwboekhoudbureau der ABTB uit
Groenlo, welke laatste vervolgens een toelichting
gaf aangaande het jaarverslag. Hij adviseerde
bestuur en leden om de jaarvergadering aan het
begin van het zomerseizoen te houden met het oog
op de vaststlling van de uurlonen voor de ver-
schillende werktuigen/machines. Ook wees hij de
leden er op zoveel mogelijk gebruik te maken van
de werktuigen van de eigen vereniging, terwijl
men zorgen moet voor goed materiaal.
De voorzitter wekte de leden op het te verrichten
werk steeds zo vroeg mogelijk bij een der machi-
nisten op te geven. Hij dankte voorts de heren
machinisten voor hun bewezen diensten in het af-
gelopen boekjaar 1965-1966.
De vereniging had per l mei de beschikking over
de volgende machines/werktuigen t.w. 3 trekkers,
1-scharige ploeg, 2-scharige ploeg, cultivator, frees
weidesleep, landrollen, ringwals, geulentrekker,
zaaimachine, aardappelpoter, mangelpoter, zak-
kenheffer, maisbek, 3 maatbalken, maaikneuzen,
3 graanmaaiers, 3 opraappersen, aardappelrooi-
er, dorsmachine, 2 mestverspreiders, gierversprei-
der, 2 kunstmeststrooiers, 2 kranen en aardappel-
sorteerder, alles voor een boekwaarde van
ƒ39.537,— (na afschrijving).
In totaal werd met dit machinepark over het boek-
jaar l mei 1965-30 april 1966 een opbrengst ver-
kregen van ƒ 55.499,80, terwijl totale kosten
ƒ 54.304,67 bedroegen, zodat er een batig saldo
resulteerde van ƒ 1195,13.
De heer Borkus merkte op, dat de natte zomer
1965 in aanmerking genomen, het eindresultaat
beslist bevredigend kon worden genoemd, en dat
er intensief gebruik van de verschillende machi-
nes was gemaakt. Tot de werkzaamheden, die
door de vereniging voor de leden werden verricht
behoren o.m. het trekkerwerk, ploegen, frezen,
grasmaaien, maaikneuzen, graanmaaien, persen,
aardappelrooien, dorsen, mest. en gierverspreiden
laad- en graaf werk en verhuur machines. Het
aantal werkuren in 1964-1965 bedroeg 2176 uur,
gedurende het boekjaar 1965-1966 waren dit 2393
uur.
De bestuursverkiezing leverde het volgende re-
sultaat op: voorzitter de heer A. F. J. Waarle
werd herkozen, inplaats van de heer A. Dimmen-
daal, die niet herkiesbaar was, werd gekozen de
heer J. A. Koning.
Laatstgenoemde was periodiek aftredend als com-
missaris en kon in deze funktie niet herkozen
worden, waarvoor in de plaats werd gekozen de
heer A. Knoef.
De aankoop van een „Votex" knollenplukker le-
verde nogal stof voor discussie, evenals de aan-
koop van een maaidorser. Uiteindelijk werd be-
sloten voor de leden een demonstratie met een
breedwerpige knollenplukker te houden.
Getracht zal worden voor het oogstseizoen 1967
een maaidorser te huren.
Nadat aan de boekhouder de heer F. H. Bouw-
meester, dank was gebracht voor zijn accurate
beheer, in het afgelopen seizoen, en de heer A.
Dimmendaal voor alles wat hij gedurende zijn be-
stuursperiode had gedaan, sloot de voorzitter met
een speciaal dankwoord tot de he^er Borkus, deze
geanimeerde bijeenkomst.

Pracht schoenen in suède
zie etalage

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Kerkdiensten

ZONDAG 16 OKTOBER

N e d. H e r v. K e r k
9 uur ds. J. H. Jansen Jongerendienst
10.30 uur ds. J. H. Jansen bediening H. Doop

M e d l e r s c h o o l
10.00 uur ds. Visbeek

G e r e f . K e r k
's morgens 9 uur ds. R. de Vries van Neede
's avonds 7 uur ds. C. H. van den Berg van Aalten

R.K. k e r k D o r p
1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur

R.K. k e r k K r a n e n b u r g
1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
ar. i^ulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond
18.00 uur zuster J. E. v. d. Schoot (tel. 1487).

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

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8.00 uur Vechgelaer, telefoon (05752) 1566

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

BRAND MELDEN : no. 1641 .
Bij geen gehoor: T e l l 2 3 O (Bur. Rijkspolitie).

Op de vrijdag gehouden markt waren 43 koeien
en 16 biggen. Prijzen van ƒ 67, — tot ƒ 85, — .
Pinken ƒ 650,— tot ƒ 850,—. Koeien ƒ 1000,— tot
ƒ 1400,—.

Denkt u aan de

gemeenschappelijke
gemeenteavond

van Hervormden en Gerefor-
meerden, donderdagavond 13
oktober 8 uur in de zaal van
hotel ,,'t Wapen van Vorden"?

WIJ REKENEN OP DE
BELANGSTELLING VAN VELEN

r=v,ir.»( BURGERLIJKE,,.
'<*^SJ ^^«v,^ \^

Geboren: Jenneken Hendrika, dochter van H.
Fokkink en J. R. Wensink; Johanna Elisabeth
Maria, dochter van J. G. Simmelink en E. W. J.
Ebbers.
Ondertrouwd: A. Smallegoor en G. H. Slöetjes;
G. J. Maalderink en H. Bijenhof.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Wilhelmina Mulder, 89 jaar, weduwe
van E. ter Horst.

GEVONDEN VOORWERPEN
l zijden damessjaal; l zonnebril met groen glas;
l bruine „Big-Ben" plastic regenjas in etui; l
bromfietsplaatje DNS 241; l zwarte regenbroek;
l hangslot; l zilveren armbandje, waarin de naam
„Alie"; l hondenriem; l „Baco" sleutel; l zwarte
plastic linnen regenbroek; l rechter grijs bruine
gevoerde lederen handschoen; l bruine portemon-
naie met rits, enig geld en opschrift „Schwartz-
wald"; l blauwe gebreide wollen trui; l blank
zakmes je; l paar zwarte dame sh andschoenen; l
bruine suède damesportemonnaie met knipslui-
ting, inhoud ƒ 15,85; l militair windjack; l lichte
linker damesschoen; l langwerpige gouden broche
met briljant.
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot
het groepsbureau der rijkspolitie, Raadhuisstraat
5 te Vorden, telefoon 05752-1230.

UW REDDEND BLOED
Maandag 17 oktober a.s. wordt weer de jaarlijkse
bloedafname-avond gehouden in de Bijz. lagere
landbouwschool.
Dit bloed, waarvan er veel nodig is, wordt ver-
werkt tot plasma waarmee het Ned. Roode Kruis
zeer velen van dienst is zoals ziekenhuizen e.d.
Het is daarom van belang dat alle donoren zich
op deze avond melden op de oproepkaart vermel-
de tijd.
Het comité verwacht alle 550 donoren zonder uit-
zondering.
Ook is het nog mogelijk u als donor te melden.
Zorgt u er allen voor dat de „oogst" zo groot mo-
gelijk is.
Zie ook de advertentie in dit blad.

FILMVOORSTELLING FILMKRING
Graag willen wij even de aandacht vestigen op de
film „Hij kan het niet laten" met Heinz Rühmann
in de hoofdrol.
Father Brown ontdekt op een afgelegen eiland
voor de Ierse kust, in een ondergrondse gang, een
schat. Dit wekt de belangstelling van de omgeving
maar ook van de internationale misdadigerswereld
de schat wordt gestolen maar dankzij het ver-
maarde detektivetalent van de sportieve geeste-
lijke worden de dieven opgespoord.
Het verdere verhaal speelt zich af in een deftig
villadorp waar ogenschijnlijk nooit iets gebeurt.
Toch vinden er allerlei geheimzinnige misdrijven
plaats en weer betreedt Father Brown het detek-
tivepad.
We raden iedereen aan deze spannende en gezel-
lige film te gaan zien. Sterk aanbevolen door Jong
Gelre, Jeugdraad Herv. Gemeente en het Nut.

MUTATIES EN BENOEMINGEN
PATER FRANCISCANEN KRANENBURG

In de loop van de laatste tijd zijn er verschillende
overplaatsingen geweest in het Minderbroeder-
klooster te Kranenburg.
Als nieuwelingen zijn in het klooster komen wo-
nen broeder Martinus Jaspers en broeder Eusebi-
us Knippenborg ofm. De eertse heeft 50 jaar, de
ander 40 jaar lang in het klooster van Woerden
de administratie van verschillende tijdschriften
verzorgd. Beiden komen nu op de Kranenburg
van een welverdiende rust genieten.
Vertrokken zijn pater Damascenus Boef, naar het
Franciscanerklooster te Woerden en gaat van
daaruit in het bisdom Groningen, de opbouw van
de Liturgie verzorgen. Eveneens naar het kloos-
ter te Woerden is vertrokken pater Bartholomeus
van Holstein. Hij gaat daar deel uit maken van
een team van drie man, dat volledig is ingesteld
op het retraite- en verdiepingswerk op Middelbare
scholen. In hun plaats is op de Kranenburg ko-
men wonen pater Siardus van der Klei, theoloog
die samen met het nog aanwezige team, het werk,
dat speciaal voor onze streek wordt samengesteld
verder zal gaan uitwerken.

BROEDER CANUTUS SCHILDER
TERUG IN VORDEN-KRANENBURG

Over enkele dagen - op zaterdag 15 oktober - zal
in het klooster der paters Minderbroeders op de
Kranenburg, de eerw. broeder Canatus Schilder
ofm, weer zijn intrek nemen.
Door zijn overheid is hij weer aangesteld als mis-
sie-propagandist (rayon jM^en de grote rivieren)
voor de Franciscaanse M^Bbbond, welke taak hij
dan zal overnemen van l^Rder Leonardus Soede
ofm. Voor velen op de Kranenburg is broeder
Canatus geen onbekende, hij was reeds verschei-
dene jaren als missie-propagandist hier werk-
zaam vooraleer hij omstreeks 1959 werd overge-
plaatst naar het klooster^fcvoerden en de laatste
jaren te Maastricht. ^J
Vooral de sportliefhebbers zullen zijn terugkomst
met vreugde begroeten . hij was hier vele jaren
de grote stimulator in het Ratti-jeugdwerk. We
twijfelen er niet aan of deze populaire jeugdvriend
zal zich te Vorden-Kranenburg spoedig weer
thuis voelen.

JONG GELRE BIJEEN
De eerste seizoenvergadering van de af d. Vorden
van Jong Gelre (dames) welke onder leiding van
mej. T. Pardijs in hotel „'t Wapen van Vorden"
gehouden werd, was druk bezocht.
Na een welkomstwoord werden de navolgende ak-
tiviteiten voor het komend seizoen medegedeeld
t.w. een dansavond te Hengelo (Gld.) in zaal Lan-
geler op 15 oktober a.s.; een filmavond op 18 ok-
tober in kombinatie met de Ned. Herv. Jeugd-
raad (de belevenissen van Father Brown); dan
volgt op 20 oktober samen met de afdeling heren
een boekbespreking door de heer v. d. Kolk uit
Laren (Gld.) in het café Bloemendaal; de wed-
strijddag op het bedrijf van H. Tjoonk volgt op
22 oktober; in hotel „De Pauw" te Warnsveld zal
op 29 oktober een sokkenbal worden gehouden,
terwijl op 3 november a.s. in „De Hoofdige Boer"
te Almen de ringvergadering zal plaats vinden.
De sport- en spelavond onder leiding van de heer
Keiling volgt op 10 november; de jaarlijkse feest-
avond op 18 en 19 november met als hoofdschotel
opvoering van het toneelstuk „In de vergulde os";
26 november volgt in Musis Sacrum te Arnhem
de provinciale najaarsvergadering; l december 't
Sinterklaasfeest en op 23 december het kerstfeest.
Uit de jaarverslagen bleek dat de afdeling in le-
dental gestadig toeneemt en dat het afgesloten
boekjaar met een klein batig saldo sloot.
Getracht zal worden om een cursus in houtbewer-
king te organiseren welke uit 12 lessen zal be-
staan.
De eerstvolgende vergadering van de afdeling
werd vastgesteld op 27 oktober a.s.
De avond werd met zang en muziek besloten.

COMITÉ VLUCHTELINGENHULP

Maandagavond werd alhier een bespreking gehou-
den om te komen tot samenstelling van een comi-
té voor de op 24 oktober a.s. te houden „bliksem-
aktie" ten bate van de Europese vluchtelingen.
Er werd een comité samengesteld uit afgevaar-
digden van de drie Her-vormde vrouwengroepen,
de Gereformeerde vrouwenvereniging, de Neder-
lands Christelijke Vrouwenbond afd. Vorden, de
Bond v. Plattelandsvrouwen afd. Vorden, de KPO,
de KPJ, Jong Gelre, de CJV Vorden-Wildenborch,
de CPJ en de Gereformeerde jeugd, dat de aktie
voor genoemde dag zal voorbereiden.

SVDES — VORDEN O—l
Vorden heeft de lastige uitwedstrijd tegen SVDES
uit Eibergen tot een goed einde gebracht, het
werd weliswaar een kleine zege, doch gezien het

IN ONZE SPECIALE AFDELING

KUNT U RUSTIG PASSEN

B.H.'s - corselets
gaines - corsetten
In wereldmerken:
Lovable - Triumph - Schiesser

Modehuis

aantal kansen had de overwinning zeker groter
kunnen zijn.
De eerste aanvallen waren voor SVDES. Gevaar-
lijke situaties ontstonden er praktisch niet voor
het Vorden-doel. Bovendien was doelman Gol-
stein (na 4 weken weer van de partij) in goede
vorm. Na een kwartier namen de geelzwarten
een O—l voorsprong. Een voorzet van Mombarg
werd door rechtsbuiten Eggink via de handen van
de SVDES-doelman in doel geschoten. Even later
ontsnapte het Des-doel aan doorboring toen A.
Nijenhuis uit een voorzet van Eggink tegen de on-
derkant van de lat schoot. Bij tegenakties van de
thuisclub greep Golstein goed in. Eef Eggink zag
nog voor de rust een bal van zijn voet tegen de
paal belanden.
In de tweede helft beperkte Vorden zich hoofd-
zakelijk tot het behouden van deze O—l voor-
spron.g Het middenveld was in handen der geel-
zwarten en werd de SVDES-aanval soms gevaar-
lijk dan stond er nog altijd de goed in vorm zijnde
Vordense achterhoede met stoppr Besselink aan
het hoofd om hun tegenstanders de voet dwars
te zetten.

VOETBALUITSLAGEN EN PROGRAMMA
SVDES l—Vorden l O—1; Vorden 2—Markelo 2
l—0; Vorden 3—De Hoven 5 l—O Baakse Boys
3—Vorden 4 2—8; Soci 3—Vorden 5 2—3.
Programma:
Eibergse Boys l Vorden 1; Eibergse Boys 3—
Vorden 2; Be Quick 4—Vorden 3; Vorden 4—De
Hoven 7; Hercules 2—Vorden 5.

RATTI l — LONG A 3
Geheel in tegenstelling met verleden week, toen
de Rattianen maar liefst 19 maal scoorden, verliep
de ontmoeting tegen het derde team van Longa,
dat hier op bezoek kwam.
Het werd nu een l—l gelijkspel, wat gezien de
verhoudingen in het veld wel een juiste uitslag
was.
Het eerste kwartier was voor de gasten, die fel
op de bal zaten en ondanks de neerplenzende re-
gen toch nog meerdere scoringskansen kregen.
Na ongeveer tien minuten zag middenvoor Huls-
hof de kans schoon om vanaf het strafschopge-
bied een kogel af te vuren, die voor doelman Hui-
tink, wiens zicht totaal werd ontnomen door een
wirwar van spelers, vlak voor hem, te machtig
bleek O—1.
De bezoekers bleven schotvaardiger en de Ratti-
verdediging moest soms alle zeilen bijzetten. Na
een half uur begon nu ook het Ratti-team meer
aanvallen op te bouwen, maar het juiste schot ont-
brak nog. Aan de andere kant hadden de groen-
witten geluk, toen een keihard schot van Longa's
rechtsbuiten net langs de paal scheerde, terwijl
de keeper vlak voor rust redding bracht toen hij
het leder al glijdende met zijn benen wist vast
te klemmen.
Na de thee lukte het beter bij de thuisclub. De
aanvallen die men opbouwde gingen nu via de
vleugelspelers, die menig schot konden lossen. In
de 28e minuut wist J. Schoenaker de stand gelijk
te maken bij een schermutseling voor het Longa-
doel, waarbij de duikende keeper net iets telaat
was. Ondanks de veldmeerderheid van Ratti werd
er niet meer gescoord, de Longa-doelman wist in
deze laatste periode meermalen op het nippertje
redding te brengen.
Jammer dat de scheidsrechter zijn fluitje wat te
veel hanteerde, waardoor het spel vaak werd dood
gefloten. De eindstand bleef l—l, waarmee Ratti
tegen het technisch betere Longa tevreden kon
zijn.

De ontmoeting AZC 6—Ratti 2 werd wegens de
slechte weersomstandigheden afgelast.
A.s. zondag speelt het eerste wederom een thuis-
wedstrijd (de vierde achtereenvolgende) tegen
EGVV l uit Geesteren, terwijl de reserves Warns-
veldse Boys 5 op bezoek krijgen.

DAMKAMPIOENSCHAPPEN GELDERLAND
Zaterdagmiddag is in het cultureel centrum „De
Cochoorn" te Arnhem een begin gemaakt met de
strijd om het persoonlijk kampioenschap van Gel-
derland dammen. In de hoofdklasse nemen hier-
aan deel: A. van Aalten, Huissen; E. Braam,
Haalderen; G. J. v. Drumpt, Doetinchem; E. van
Dijk, Bennekom; H. de Groot, Apeldoorn; H. Kem-
perman, Huissen; H. Kleinrensink, Wageningen;
J. Linssen, Huissen; B. Nijenhuis, Vorden en H.
van Silfhout, Bennekom.

DCV 2 — ZDV 2 11—9
Het tweede tiental van DCV heeft vrijdagavond
in een spannende strijd tegen het Zutphense ZDV
2 de kleinst mogelijke overwinning behaald. De
ploegen waren aan elkaar gewaagd, hetgeen wel
blijkt uit het feit dat vijf partijen in remise ein-
digden, terwijl de borden 9 en 10 reglementair re-
mise waren.



STOELEN . . STOELEN , , STOE N

Luie stoelen, lekkere stoelen, beklede stoelen, keuken-
stoelen, tv-stoelen, visitestoelen, houten stoelen,
bureaustoelen, chique stoelen, ruststoelen en nog 62
andere soorten te kust en te keur bij:

Voor
goede

wooninrichting

U wordt bewonderd
als u zo'n charmante

deux-pièce
draagt uit onze „Dotter-kollektie",

Slank makende modellen en warme
kleuren.

Ook grote maten zijn in onze sorte-
ring volledig geslaagd.

PRIMA KWALITEITEN

Of liever een

japon
voor nu en straks.

Een zeer mooie kollektie, ook in
heupmaten.

COCKTAILJAPONNEN
POSITIEJAPONNEN

OVERGOOIERS

Komt gerust kijken en passen

H.Luth
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD
VORDEN

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

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

D.A. drogisterij en
fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

G. W. Eijerkamp
Vorden

tel. 1386

LET OP

Petroleum 15 cent per liter

KEUNE
Industrieterrein — Vorden — Telefoon 1736

GEVRAAGD:

bekwaam banketbakker^
Wij zoeken iemand die goed op de
hoogte is met marsepein, korst en
schuimwerk. Na enige proeftijd kan
woning in het vooruitzicht worden
gesteld. ^^

Bakkerij Schmink
Nieuwstad Vorden — Telefoon 1384

Bupro gas
TIJDELIJKE AANBIEDING

gaskachel compleet
met fles en regelaar f 65,-!
DOORLOPEND DEMONSTRATIE IN PLAN BOONK

H. Teunissen
DE HAAR 30 — DEPOT BUPROGAS

l blik sperziebonen van 98 et voor 89 et — 10%
l pak custard van 69 et voor 65 et — 10%
8 repen (melk of puur) van 100 et voor 89 et — 10%
7 repen (hazelnoot) van 100 et voor 89 et — 10%
500 gram Marie biscuits van 92 et voor 89 et — 10%
150 gram ontbytspek van 101 et voor 89 et — 10%

Zegelkorting
l pak Spar koffie roodmerk 198 et - 40 et „
l blikje rundvlees 118 et - 24 et „

4 flesjes Tilbury bier 98 et
5 blikjes tomatenpuree 89 et
l bus „Miss Kira" haarlak 185 et

BÜ aankoop van l fles Adel Rossa (zwarte bessenwtfn) è, 350 et
l fles Jus d'Orange van 155 et voov 98 et

REMMERS
Zelfbediening

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR

rft SPAREN BI/DE KOOP'

Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1281

Telefoon 1379

ERFHUIS
Notaris Rombach zal dinsdag 18 oktober nam. 2
uur t. verz. v. H. F. Eugelink, D 98, Vorden, we-
gens bedrijfsbeëindiging, aldaar

publiek a contant verkopen
6 melkkoeien, 2 pinken, 3 kalveren, alles t.b.- en
abortus-vry, luchtbandenwagen, stortkar, bieten-
snijder, hakselmach., 2 ploegen v. paard, aardap-
pelaanaardpl. v. paard, schoffelmach., gierkar,
hooischudder, 2 slijpstenen, 3 kippenhokken, meik-
rek, wagen- en houtloods, partij nieuwe planken
en ribben, party hooi, l ha knollen, 14 are mangels
paardetuig, kachel, koelbak, nieuwe rol gaas, for-
nuispot met koperen binnenpui, 3 weidepompen,
vleeskuip, inmaakpotten, klein gereedschap en
enig huisraad.

Te zien; na 12 uur vóór de verkoop; kosten kopers
vee 10%, rest 12%%.

U DENKT TOCH ALLEN AAN DE

wandel-
oriënteringsrit
A.S. VRIJDAG 19.45 UUR BIJ
CAFÉ ESKES ?

Vierakker-Wichmond
ZATERDAG 15 OKTOBER 7 UUR

Dansen
Muziek: „THE WOODPECKERS"

Deze
fraaie

marijnen wasautomaat
waarin u naar keuze 2, 3, 4 of 5 kg
kunt wassen, spoelen en centrifugeren
is nog tijdelijk te leveren

tegen f 350,- inruil
vooruwoudwasapparaat!
Wasvolautomaat
Inruil

ƒ 1198,—
ƒ 350,—

Een werkelyke volautomaat voor

f 848,-
ALLE DAGEN DEMONSTRATIE

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

De hele week
250 gram fyne rookworst
500 gram zuurkool

75
25

Vrijdag en zaterdag

Krijt

200 gram boterhamworst 60
200 gram boterhaniw. met uien 60
200 gram hoofdkaas 60

Dorpsstraat

Indiana rubberstalmatten
MET RECHT- EN ANTISLIPPROFIEL

onmisbaar op drijfstallen zonder stro

ZWAAR GEGALVANISEERDE
GRUPROOSTERS

zuiver vlak met ingelaste spijlen van
torstaai 80 x 100 cm, vanaf ƒ 37,—
per stuk

GIETIJZER GRUPROOSTER
80 x 100 ƒ 52,50 met 25 Jaar garantie

BROUWERS HANGKETTING
HANGNYLON, INDIANA RUBBERMATTEN

voor zeugenkooien en kraarnhokken
zeugennylonbanden.

Profiteer van onze grote voorraad !
Uw order groot of klein ons devies
tevreden klanten.
Gaarne geven wij u vrijblijvend
nadere inlichtingen.

A.R.WAGENVOORT
STALINRICHTING
Vorden — Telefoon 05752-1259

Uw oude wasmachine
IS MINSTENS ƒ 250,— OF MEER
WAARD BIJ AANKOOP VAN EEN

wasautomaat

J. H. Willink
Het Hoge 26

A.S. ZATERDAG

slagroomtompoesen
normale pr\js 45 cent per stuk

dan 5 voor f 1,75
afgehaald winkel

BAKKERIJ

Schurink
TELEFOON 1384
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD



De heer en mevrouw
PIETERMAN-JANSEN

geven met grote blijdschap
en dankbaarheid kennis van
de geboorte van hun zoon

ERIK GEERT
Voorschoten, 9 oktober 1966
Jan Steenlaan 32

Voor de vele blijken van me-
deleven, ondervonden bij het
ongeval dat ons zoontje
Hans is overkomen, zeggen
wij onze hartelijke dank.

A. W. Huitink
M. H. Huitink-Rondeel
Bernardo

Vorden, oktober 1966
Ruurloseweg D 159

Voor uw blijk van medele-
ven dat wij mochten ont-
vangen, in het bijzonder di-
rektie en personeel van de
vleeswarenfabriek Welling
N.V., na het overlijden van
onze lieve, zorgzame man,
vader en grootvader

HENDRIK STEEMAN
betuigen wij onze welge-
meende dank.

Uit aller naam:
A. Steeman-Assink

Zutphen, oktober 1966
Frans Halslaan 60

ZEUGENKOOIEN
VOER. EN LIGBOXEN

vraagt prijs
G. WEULEN-KRANEN-
BARG

Wie vermist wit konijn?
Vlaamse reus met oornum.
Terug te bekomen bij
Th. Eckhardt, Nieuwst. 11

Te koop: Een wringer en
een z.g.a.n. dompelaar.
B. Voskamp, de Voskuil

Te koop: Wasmachine Miele
langzaamwasser; bok met
Ainie wringer; industriebu-
tagasstel.
Berend van Hackfortweg 73

KOLEN
de grootste sortering

G. WEULEN-KRANEN-
BARG

Aangeboden: Autostalling,
huur ƒ 12,50 per maand.
Raadhuisstraat 26, tel. 1417

Te koop: Wegens bedrijfsbe-
eindigen: bietensnijder, silo-
opzet lucht banden wagen,
met vee-opzet, slijpsteen m.
waterbak. H. te Veldhuis,
D 156, Medler, Vorden

GASKACHELS
ƒ 65,— kompleet

G. WEULEN-KRANEN-
BARG

Te koop: Meikrek; hooiberg
oliekachel. Van Asselt, Lin-
de, telefoon 6795

Te koop: Eetaardappelen,
Regelink, C 94, Vorden

Verloren: Bruine damespor-
temonnaie met ritssluiting,
op de Nieuwstad. Gaarne
terugbezorgen bureau Con-
tact, Vorden

BENZINE de beste 42,9 et
SUPER 44 et.
G. WEULEN-KRANEN-
BARG, Enkweg 3

Te koop: Vierdels van een
dikke koe. H. Scheffer, B 54
Delden

Te koop: 2 tomen zware
biggen. A. J. Vruggink,
Riethuis, Delden

Te koop: Biggen. G. Vliem
„de Eersteling"

Te koop: Eetaardappelen,
Pimpernel. Hogeslag, Hack.
fort, C 44, telefoon 1672

GEGALVANISEERDE
GOLFPLATEN div. maten,
spotprijs. WEULEN-KRA-
NENBARG, Ruurlosew. 45
Vorden

Gevraagd voor herfstleve-
ring: INLANDSE EDXELS,
bij grote partijen, worden
afgehaald tegen contante
betaling, bij accoordbevin-
ding volgt persoonlijk be-
zoek, zich in verbinding te
stellen met
Firma W. Faassen-Peeters,
BAARLO bij Venlo
Telefoon 04707-220
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BEREND WEYS
en
WILLY KLUMPENHOUWER

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk waarvan de voltrekking zal plaats
vinden op donderdag 20 oktober a.s. om 2 uur
ten gemeentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening zal plaats vinden om
2.30 uur in de Genef. kerk te Vorden door de
Weleerw. heer ds. Th. P. van Belzen.

Vorden, oktober 1966
De Boonk 31 / D 56

Toekomstig adres: Nieuwstad 55, Vorden.

Receptie van 4.00-6.00 uur in zaal Eskes te
Vorden.
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JAN LENSELINK
en
RIEKIE BOESVELD

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats
vinden op donderdag 20 oktober om 11.30 uur
ten gemeentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening in de Ned. Herv. kerk
te Vorden om 2.30 uur door de Weleerw. heer
ds. J. H. Jansen.

Vorden, D 109
Hengelo (Gld.), C 14 a

oktober 1966

Toekomstig adres: De Haar 17, Vorden.
Receptie van 4.00 tot 5.30 uur in hotel „'t Wa-
pen van Vorden" (F. P. Smit).
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Q Vorden, oktober 1966
f\ Almenseweg 4
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G. J. WULLINK

H. G. WULLINK-BELTMAN

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Hun dankbare kinderen:
GERRY EN BERTUS
WILLY EN JOS
Paultje

Receptie op vrijdag 21 oktober van 3.00-4.00
uur aan huis.
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Op 15 oktober a.s. hopen D.V.

Q E. J. BERENPAS
H en
X G. BERENPAS-RUESINK
y

hun 40-jarige echtvereniging te herdenken.r t

X
X
X
X
U Warnsveld, oktober 1966

„Geessink" Geesinkweg 11

n
X
W

X
v

dankbare kinderen en kleinkinderen.

X
X
X
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Dat ze nog lang voor elkaar en voor ons ge- U
spaard mogen blijven is de wens van hun Q

A
X
X
X

Receptie van 7.00-8.00 uur in café Bruil te V
War ken. W
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Heden overleed plotseling in het Sint Walburgis-
ziekenhuis te Zutphen, onze oud-procuratiehouder
de heer

A. J. SCHOLTEN
op de leeftijd van 73 jaar.

Meer dan 45 jaar heeft hij zijn beste krachten aan
ons bedrijf gegeven.

Directie en Personeel
EMPO RIJWIELFABRIEK
H. B. EMSBROEK N.V.
VORDEN

Vorden, 9 oktober 1966

U kunt
denken, dat u het weet. Maar, daarom
is het altijd niet zo.

Ouer onze prijzen hoeft u niet te denken
dat zijn harde feiten.
Maar zacht voor uw portemonnaie!

Superbenzine 44 et per liter
Petroleum 15 et per liter «>e
Polygas 17,65 per lies >

Keune
Nijverheidsweg 2-4 — Telefoon 1736 -- Vorden

U
u

koopt bij Albers om de lage prijzen, en
komt steeds weer terug om

de goede kwaliteit
EET

BIJ

NU ERWTENSOEP ! ! !
BIJ ELKE ANTON HUNINK's ROOKWORST
500 GRAM ERWTEN OF SPLITERWTEN

NIEUWE OOGST CAPUCIJNERS

NIEUWE OOGST BRUINE BONEN

1 BLIK ABRIKOZEN EN 1 BLIK ANANAS

LITERSBLIKKEN KERSEN slechts

ZUIVERE ZWARTE BESSENSAP per fles

LITERSBLIKKEN ANANAS

1 PAK MAIZENA EN 1 PAK CUSTARD samen

LITERSBLIKKEN SPERCIEBONEN

LITERSBLIKKEN DOPERWTEN FIJN

ITALIAANSE TOMATENPUREE 3 blikjes

3 STUKKEN KARNEMELKZEEP van 120 et voor

OERSTERKE DWEILEN

8 REPEN CHOCOLADE

CHOCOLAADJES 200 gram

DIK SPECULAAS 2 brokken

SUIKER . . . .
500 GRAM SPECULAAS voor

LITERSFLESSEN KOFFIEMELK slechts

LITERSPOTTEN RODE BIETEN

39

65
82

129
198
149
139

59

79
99
49

98
69

89
98
79

89

139
69

HAAST U . . . . EXTRA AANBIEDING

1n_ . —

FANTASIA CHOCOLADE 250 gram

-~^f\. Nooit wachten
[/*\ Altijd vrije keus
ffflrfLfc Stukken voordeliger

J v/ Al BcRS

Hl Fa. J . W J L B E R S
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VERSE HAANTJES

Hier ziet u
de afbeelding

VAN DIT HANDIGE EN

EENVOUDIG TE BEDIENEN

APPARAAT

de tornado elektrische
schrapmacnine

Nu is aardappelschillen niet meer nodig. Dit tijdrovende
karwei, waar u zulke lelijke handen van krijgt, is voorgoed
voorbij.

Deze elektrische schrapmachine doet in 2 tot 3 minuten het
vuile werk voor u. Schrapt oude en nieuwe aardappelen, óók
wortelen.

Verkrijgbaar in 3 maten:
voor l, 2 en 3 kg aardappelen

Alle dagen demonstratie. Breng uw aardappelen mee,
wy schrappen ze voor u.

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

Telefoon 1546
Vorden

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Schrijf-, tel-, reken-, stencil- en
adresseermachines

OOK REPARATIE EN
ONDERHOUD

Ten Have - Lochem
Walderstraat 8 — Telefoon 05730-1667

Bezoekt de kraam van
elke vrijdag aan de
markt. Ook elke dag
aan huis verkrijgbaar.

Poeliersbedrijf ROVO
Hengeloseweg l
Telefoon 1283 b.g.g. 1214

Voor uw
RIJBEWIJS naar

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

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

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

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
van

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

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

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

ƒ 7,65 per fles zonder
statiegeld.

DEPOTS
Stationsweg l, telefoon 1289
Hanekamp 30
Het Hoge 49
Prins Bernhardweg 12
Ruurloseweg D 23
Van Ark, Wildenborch
Voskamp, Veldwijk
Ruiterkamp, Linde
Brummelman, Delden

HOOFDDEPOT

KEU N E
Nijverheidsweg telefon 1736

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKAL VEREN
voor het mesthok.

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

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

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

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
Zoekt u voor uw geld een

Neem schuldbrieven van de
N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—

7% rente
Inlichtingen en prospecti bij
de heer:
W. TER HAAR
Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag).



Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

ZONDAG 16 OKTOBER, 8 UUR:

Een spion ging door de hel
met: Ray Danton, Pascale Petit.

TOEGANG 14 JAAR

Uw reddend bloed
Maandagavond 17 oktober a.s. bloed-
afnameavond voor het Ned. Roode
Kruis in de Bijz. Lagere Landbouw-
school aan de Hengeloseweg.

De oproepkaarten zijn inmiddels verzonden. Zij,
die onverhoopt geen oproep ontvingen, worden
toch verwacht.

Eerste groep donoren opgeroepen om 19.00 uur.
Laatste groep om 21.30 uur.

Bij verhindering op aangegeven tijd op oproep-
kaart kunt u op een willekeurig tijdstip komen
tussen bovenaangegeven uren.

Nieuwe donoren kunnen zich alsnog opgeven bij
de leden van het comité „Bloedplasma". Voorzitter
H. Folmer, Zutphenseweg 38, tel. 1563. Sekreta-
ris W. ter Haar, Hertog Karel van Gelreweg 3.

N.B. Denkt u er aan zegelkaart en
oproepkaart mee te brengen.

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

T.V. Radio en Pick-up

Transistor radio met F.M.
reeds vanaf f 124.-

A.S. ZATERDAG 15 OKT

M.m.v. show- en dansorkest
„THE ROCKIN DRIFTERS'

Doorsmeren
Olieverversen
Accu testen en
opladen

Onze
kennismaking
gaat voort!

Nog voor de winter een nieuwe auto?
DAT IS GEEN BEZWAAR MET DE

roestvrije ïrabant 601
WIST U DAT DEZE GRANDIOZE WEER EN WIND BESTENDIGE WAGEN IN
ZEVEN SOORTEN LEVERBAAR IS ?

WILT U NOG MEER
INLICHTINGEN ?

WILT U EEN PROEFRIT ?

HIER IS UW TRABANT DEALER

l STANDAARD

Z LUXE

3 SUPER LUXE

4 COMBI

5 COMBI LUXE

6 BESTEL MET RUITEN

7 BESTEL MET RUITEN LUXE

f 3775,
f 3975,
f 4150,
f 3995,
f 4195,
I345O,
f 365O,

Garage van Houte
v/h ZWIER — BERKELSINGEL 38 a ZUTPHEN TELEFOON 05750-2551

's Avonds «-n met de weekends:
N. VAN HOUTE
De Steege 29, Vorden, tel. 05752-1330
J. C. KREUNEN
De Boonk 21, Vorden

bij Remmgrs, Nieuwstad
DINSDAGMIDDAG 18 OKTOBER
VAN l TOT 6 UUR LAATSTE
KEER VOOR EIKELS.

Amerikaans en inlandse alles 10 et
per kg.

G. Remmers
Nieuwstad 58

Bij VIVO slaagt u
„Beter voor Minder"!

HERENSOKKEN
2 paar van 3,90 voor
met 100 wapentjes

APPELSAP
hele fles

SHERRY „PEDRO
DE R A VEL A"

fles van 4,50 voor
met 50 wapentjes

3.40

0.59

3.95

Het i mcentrmn
komt dinsdag 18 oktober om half 8
in het Nutsgebouw met de amuse-
mentsfilm:

'hij kan het niet laten'
met Heinz Rühmann in de hoofdrol.

Entree ƒ 1,25. Toegang boven 14 jaar

SHELLU.B.C.-
antiroest behandeling
Auto-onderhouds-
middelen

Aufo- Mofor- en Bromfiefsbedn/Ven Shell Tankstations

Kuypers Tragter
Vorden

GESNEDEN
KOMKOMMERS

pot % liter

ITALIAANSE
TOMATENPUREE

3 blik

0.45

0.49
Geldig van 12 - 19 oktober 1966

VIVO KRUIDENIERS:

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

SHELL BIEDT MÉÉR!
V O R D E N

Nu Philips televisie!
59 cm beeld vanaf f 799,'

48 cm beeld vanaf f 699,'

Vraag demonstratie bij u thuis.
Dan kunt u pas rustig kiezen.

Televisie - Radio
VLOT GEPLAATST — SNELLE SERVICE

G.EmsbroekenZncv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden
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CARNAVALSVERENIGING HIELD
JAARVERGADERING

De leden van de carnavalsvereniging „De Deur-
dreajers" te Kranenburg-Vorden hielden in zaal
Schoenaker op de Kranenburg, de algemene le-
denvergadering onder voorzitterschap van de heer
J. W. Hartman.
De opkomst was matig. Na het welkom van de
voorzitter memoreerde deze het afgelopen seizoen,
dat zeer voorspoedig was geweest; hjj hoopte dat
ook het volgende carnaval 1967 in alle opzichten
een succes zal worden.
De vereniging telt al meer dan 200 leden. Ook het
jaarverslag van de sekretaris gaf een terugblik
over het voorbije seizoen, waarin o.m. de slechte
opkomst op de vergaderingen naar voren kwam.
Het carnaval 1966 was goed geslaagd; de optocht
door het dorp en de Kranenburg op zaterdags
voor het carnaval, hetgeen voor de eerste maal
plaats vond, was een succes geweest, evenals de
traditionele kindermiddag met optocht, de caba-
retavond en de beide gekostumeerde avonden. Ook
de dansavond op 13 augustus jl. was goed verlo-
pen. Penningmeester de heer H. Huitink kon niet
zo'n optimistisch geluid laten horen, zijn „mil-
joenennota" gaf een nadelig saldo. Besloten werd
om de begroting 1966-1967 wat te besnoeien, zo-
dat het komende jaar hopenlijk de inkomsten en
uitgaven in evenwicht zullen blijven. Zowel aan
penningmeester als sekretaris werd hartelijk dank
gebracht voor hun vele werkzaamheden.
De kaskontrolekommissie, bestaande uit de heren
B. Rondeel, E. Eykelkamp en H. Mombarg bracht
schriftelijk verslag uit en gaf haar goedkeuring
aan het financiële verslag.

Omdat de vereniging steeds groeiende is, en het
bestuur enigszins te kunnen ontlasten, werd be-
sloten het bestuurscollege tot 9 leden uit te brei-
den. Na verkiezing werden de heren G. Tolkamp
en B. Besselink de beide aftredende leden t.w. de
heren H. Huitink, penningmeester en B. Schoen-
aker tweede sekretaris met grote meer-
derheid van stemmen herkozen. Bij de kandidaat-
stelling voor de nieuwe Prins, deelde Prins Cor-
nelis I (de heer C. Mense) mede, dat hy zich niet
meer herkiesbaar stelde. Door de leden werden
hierna schriftelijk nieuwe kandidaten naar voren
gebracht; op de eerstvolgende bestuursvergade-
ring zal het bestuur onderling overleg uit de naar
voren gebrachte kandidaten of de door haar zelf
gestelde kandidaten, een nieuwe Prins benoemen.
Zijn naam zal echter geheim worden gehouden en
eerst bekend worden gemaakt op de dansavond op
13 januari 1967.
Op zaterdag 12 november a.s. zal in zaal Schoen-
aker het traditionele Prinsenbal worden gehouden
m.m.v. de Prinsenkapel, waarbij dan de thans re-
gerende Cornelis de Eerste officieel afscheid van
zijn onderdanen zal nemen.

Een belangrijk besprekingspunt vormde het car-
naval 1967, dat op zaterdag 4, zondag 5, maan-
dag 6 en dinsdag 7 februari zal worden gehouden
en dit jaar dus bijzonder vroeg is. Zaterdags-
avonds zal weer het carnaval voor gehuwden wor-
den gehouden met bjj voldoende animo ook weer
een grote optocht; zondagmiddags is het kinder-
carnaval met optocht en 's avonds cabaret, toneel
of een bonte avond voor de ouderen. Zowel
's maandags als dinsdags wordt het grote gekos-
tumeerde carnavalsbal gehouden. Evenals andere
jaren komt er weer een grote feestsalon, de heer
J. Krabbenborg werd benoemd tot „opperstook-
kommissaris". Omtrent de gehouden optocht ont-
spon zich enige discussie; deze zaterdagmiddag-
optocht van gekostumeerde wagens, groepen etc.
zal alleen bij voldoende deelname worden gehou-
den. De heren H. Averink en L. Eykelkamp zullen
met een bestuurslid voorbereidende besprekingen
houden, waarna men tot de definitieve oprichting
van een werkgroep zal overgaan. Ook kwam er
een voorstel uit de vergadering om een beat-avond
te houden, waartoe misschien de vrijdag voor het
carnaval geschikt zou zijn; het bestuur zal alle
voorstellen nader in overweging nemen en de di-
verse punten verder uitwerken.
Voorzitter Hartman dankte zijn „Deurdreajers"
aan het slot voor de vruchtbare bijeenkomst en
hoopte dat allen in de komende maanden zullen
samenwerken om de carnavalsfeesten weer zo
goed mogeiyk te laten slagen.

De verzorging van

kamerplanten
Op uitnodiging van Nutsfloralia hield de heer
Dijkman uit Borculo vorige week woensdag in
het Nutsgebouw een lezing met kleurendia's voor
de verzorging van kamerplanten.
Hij gaf veel nuttige wenken, o.a. over het verpot-
ten, de bemesting, de hoeveelheid water en de
temperatuur die de planten nodig hebben. Ook in
centraal verwarmde huizen kan men met succes
planten houden, als men maar een paar voor-
zorgsmaatregelen in acht neemt. De manier, waar-
op de heer Dijkman over bloemen sprak, verried
zijn grote liefde en deskundigheid op dit terrein.
Voor degenen, die deze zomer de cursus bloem-
schikken onder zijn leiding hebben gevolgd, is dit
trouwens geen nieuws.
Ter afwisseling toonde de heer Dijkman een filmp-
je van allemaal bruidsboeketten: eenvoudige en
luxueuze, grote en kleine, alles passeerde de
revue.
Mevrouw van Mourik dankte de heer Dijkman
hartelijk voor zijn bereidwilligheid om naar Vor-
den te komen, waardoor hij de aanwezigen (bijna
allen dames) zo'n mooie en leerzame avond had
bezorgd.
Hoewel de opkomst niet tegenviel hadden we toch
graag nog meer mensen deze kostelijke avond
gegund.

AVONDORIÊNTERINGSRIT

De Chr. Plattelandsjongerenorganisatie hield vrij-
dagavond een avondoriënteringsrit.
De start van deze wandeltocht met opdrachten was
bij café Eskes. Het was de bedoeling dat de deel-
nemers „op tijd" zouden lopen en één uur en 2
minuten over de 5,2 kilometer zouden doen.
De finish was bjj café Bloemendaal waar de heer
A. J. Oltvoort na afloop de prijzen uitreikte.
De eerste prijs werd gewonnen door het duo B. J.
Bloemendaal en H. Velhorst met 2 straf punten;
2. H. Brummelman en G. de Greef 28 str.pnt.; de
poedelprijs werd gewonnen door Willy Keunen en
Willy Voskamp. Na afloop bleef men nog enige
tijd gezellig samen om te kijken naar de door de
heer Memelink vertoonde films o.m. Charly Chap-
lin.

JONG GELRE ORGANISEERT
WEDSTRIJDDAG

Op zaterdag 22 oktober organiseert de herenaf-
deling van Jong Gelre in samenwerking met de
CBTB en KPJ een wedstrijddag,
's Morgens zijn er ploegenwedstrijden die gehou-
den zullen worden bij de heer van Mengden van
de „Wientjesvoort". Deelname voor zowel paar-
den- en trekkerploegers.
Zaterdagmiddag worden de wedstrijden voortgezet
bij de heer H. Tjoonk van „'t Garmel". Hier staan
o.m. wedstrijden in veebeoordeling, varkensbeoor-
deling, trekkerbehendingheid, gewichtschatten,
bromfietsbehendingheid, trekkersleeën en schieten
op het programma, 's Avonds wordt er een speur-
tocht gehouden voor alle leden. De start van deze
tocht is bij café Eskes.

Judokwai Vorden heeft thans eigen dojo
dankzij spontane medewerking

gemeentebestuur
Een jaar geleden zag het er voor de judovereni-
ging „Judokwai Vorden" somber uit. De reden
hiervan was dat de vereniging die haar domicilie
had in de zaal van café Lettink, zo snel groeide
dat de leider, de heer H. W. Wentink, genood-
zaakt was de ledentoevoer te stoppen aangezien
de beschikbare oefenruimte doodeenvoudig te klein
was om alle leden op één avond en één middag te
herbergen. Bovendien was de zaalhuur niet gering.
De heer Wentink zocht toen naarstig naar een op-
lossing. Hij kreeg hierbij steun van het raadslid,
de heer Koerselman, die de gemeente vroeg om
medewerking te verlenen, teneinde een geschikte
ruimte te vinden voor het beoefenen van de judo-
sport. De gemeente spande zich voor deze zaak
in en met succes.

Na bespreking met de heer Wentink kon burge-
meester A. E. van Arkel in de raadsvergadering
van donderdag 26 mei jl. de mededeling doen dat
B & W erin waren geslaagd een terreintje te vin-
den. Dit terrein dat gelegen is in het „Molenplan"
achter de Nutskleuterschool is plm. 500 m-' groot.
De raad van Vorden besloot het terrein aan de
heer Wentink in erfpacht te verstrekken voor de
duur van 15 jaar. Het duurde niet lang of de ver-
gunning kwam af zodat met bouwen kon worden
begonnen.

Het is de heer Wentink gelukt om met behulp van

twee fabrieksmonteurs en verschillende leden van
de vereniging het gebouwtje in 14 dagen klaar te
krijgen. Vrijdagavond was het dan zover dat de
dojo in gebruik kon worden genomen, zij het dan
dat de officiële opening eerst volgende maand zal
plaats vinden.
Het gebouw heeft een lengte van ruim elf meter
en is ca 6,5 meter breed. Bij het betreden van de
dojo komt men eerst in een portaaltje met aan
de rechterkant een kleedkamer voor de heren.
Aan de linkerkant is de kleedkamer voor de da-
mes. Rondom het gebouw heeft de gemeente de
grond geëgaliseerd. De afrasteringen etc. moet
nog nader in orde worden gemaakt.
De heer Wentink die alles zelf heeft gefinancieerd
werd vrijdagavond bij het betreden van de dojo
namens de leden hartelijk gefeliciteerd door de
heer G. Notten. Van leden en van de judovereni-
ging Deventer mocht de judoleraar diverse ge-
schenken in ontvangst nemen zoals lampen, wand-
versiering etc.
De heer Wentink sprak een kort dankwoord en
sprak de hoop uit dat er in de dojo van „Judo-
kwai Vorden" vele judoka's opgeleid zullen wor-
den. Thans telt de vereniging ca 100 leden. Vrij-
dagsavonds oefenen de senioren, 's zaterdagsmid-
dags de junioren en 's zondagmorgens de gevor-
derden.

GELDERSE MIJ. ^fts LANDBOUW
A l l ) . VORDEN HIE^J VERGADERING

1966 WAS GOED JAAR VOOR DE
AGRARISCHE BEVOLKING

De Geld. Mij van Landebouw afd. Vorden hield
o.l.v. de heer A. G. Mennink in hotel „'t Wapen
van Vorden" haar eerst^^vinterseizoenvergade-
ring 1966-1967. {•
In zijn openingswoord he^rte de heer Mennink in
het bijzonder de heren Legters en Stemerdink uit
Doetinchem welkom resp. bouwkundig boerderij-
enbouw en rijkslandbouwconsulent.
De voorzitter wees er op dat vergeleken bij vorig
jaar, het jaar 1966 een goed jaar voor de agra-
rische bevolking was geweest. Zowel de kwaliteit
als de opbrengst was prima. Ook de aardappels
waren buitengewoon goed. De graanoogst, suiker-
bieten, voederbieten zijn in opbrengst redelijk
goed te noemen. Voor de prijzen van akkerbouw-
produkten zijn goede garantie- en richtprijzen.
Voor melk en rundvlees hebben we een richt- en
oriëntatieprijs welke nu al door de EEG wordt
beïnvloed zodat we per l april 1968 een melkprijs
van 35,3 cent per kg en voor rundvlees ƒ 2,40 per
kg levend gewicht zullen hebben, aldus de heer
Mennink. Voor de varkens bestaan geen garantie-
of richtprijzen, doch voor de varkens is een goede
markt. Met de pluimveehouderij is het moeilijk.
De ruilverkaveling heeft in verband met de wa-
teroverlast reeds goede diensten bewezen. Door
de snellere ontwikkeling wordt er steeds een ho-
gere uitgave gevraagd. De heer Mennink wees
hierbij op de verbouwing van de bedrijfsgebouwen.
Vervolgens sprak de heer Legters over het on-
derwerp „Verbouwing en aanpassing van de boer-
derij aan de veranderde bedrijfsvoering". Indien
men bouwen of verbouwen wil moet men van te
voren een bedrijfsplan opstellen, want de ver-
bouwing moet passend zijn by het bedrijf. Restau-
ratie van oude gebouwen is vaak moeiujk. Verder
behandelde de heer Stemerdink het onderwerp
„De rentabiliteit van verbouwing". Onder meer
zei spreker hierover dat verbouwing ten gerieve
van werkomstandigheden kan wanneer op een be-
drijf een 2e werkkracht te duur is vanwege te
weinig produktief werk. De verbouwingskosten
komen er in zo'n geval dus wel uit. Nadat de heer
Stemerdink enige vragen naar genoegen had be-
antwoord bracht de voorzitter beide sprekers dank
voor hun duidelijk betoog.
De heer Mennink deelde hierna nog mede dat de
jaarlijkse feestavonden op 18 en 19 november zul-
len worden gehouden. De kringvergadering wordt
op 9 november te Barchem gehouden. De jaarver-
gadering van de afd. Vorden vindt in de tweede
helft van januari 1967 plaats. In februari zal er
een vergadering worden belegd in het Medler.

SPONTANE REAKTIE
VLUCHTELINGENHULP

Voor de bliksemaktie ten bate van de vluchte-
lingen gaven zich spontaan ruim 100 kollektanten
op voor de maandag 24 oktober te houden kol-
lekte welke na de T.V.- en radiouitzending zal
plaats hebben.
Het goede voorbeeld is dus al gegeven door de kol-
lektanten, stel hun daarom a.s. maandagavond
niet teleur en geef met gulle hand.
Nu in Vorden allen gelukkig een huis hebben, denk
dan ook eens aan de vele medemensen die geen
dak boven hun hoofd hebben.

ZILVEREN PRIESTEIJ^PEST PATER
FRANS SEESI^r OFM

VIER PRIESTERS UIT EEN GEZIN

Op zondag 23 oktober zal er groot feest zijn voor
de parochianen van de St. Antonius van Padua-
kerk op de Kranenburg te V^den.
Een zoon van de parochie, z- e. pater Frans
Seesing ofm hoopt dan het lelt te herdenken dat
hij 25 jaar lang priester is. Een blijde gebeurtenis
en reden temeer om blij feest te vieren; uniek is
echter het feit dat het gezin Seesing vier priester-
zonen telt, t.w. de Hoogeerw. Heer A. Seesing
(Aloys), die deken is te Auxy Ie Chateau (bis-
dom Arras) te Frankrijk; de z. e. heer A. Seesing
(Alfons) passionist, die pastoor is in Borneo (In-
donesië) met als hoofdstatie Ketapan en de z. e.
heer F. Seesing (Felix), die al vele jaren pastoor
is in Noord Frankrijk te Radingham (bisdom Ar-
ras).

De jubilaris, pater Frans J. B. Seesing, die nu
50 jaar is, deed op 7 september 1935 zijn intrede
bij de Franciscanen te Hoogcruts, waarna hij in
1936 de Tijdelijke Geloften aflegde en op 8 sep-
tember 1939 te Venray de Eeuwige Geloften. Voor
verdere studies ging hij hierna naar Brazilië, waar
hij ook de H. Priesterwijding ontving, op Chris-
tus Koningzondag 26 oktober 1941 uit handen van
Mgr. Antonio Gabral, ver van ouders, broers en
zuster. In een van de 23 staten van Brazilië (dat
ruim 80 miljoen inwoners telt), t.w. Minas-Gerais
is hij vele jaren volksmissionaris geweest, gaf re-
traites, misweken, etc. en ging per paard, auto of
vliegtuig door de onmetelijke en soms ondoordring-
bare streken van dit enorme land. De jubilaris is
thans vanaf 23 mei in Nederland, evenals zijn
heerbroer uit Borneo, waar zij van een mooie va-
kantie genieten.
In de parochiekerk op de Kranenburg zal a.s. zon.
dag een plechtige concelebratie plaatsvinden van
de vier priesterbroers; deze H. Mis van dankbaar-
heid zal worden opgedragen om 9.45 uur.
Op 3 november zal pater Seesing weer terugke-
ren naar het missieland, waar hij reeds meer dan
27 jaar heeft gewerkt en zal hier dan in de nieuwe
hoofdstad Braslia, op verzoek van zijn bisschop,
werken onder de religieuzen (heroriëntering, on-
derlinge kontakten etc.).

E1BERGSE BOYS l — VORDEN l 3—2
In een door Vorden niet al te best gespeelde wed-
strijd is het koploper Eibergen gelukt de zesde
overwinning in successie te behalen. Het was ove-
rigens een verdiende zege van Eibergenaren die
technisch beter speelden. Bovendien verkeerde de
Vordense achterhoede niet in haar normale vorm,
waardoor de gescoorde doelpunten min of meer
cadeautjes waren.
Na vijf minuten nam de thuisclub een l—O voor-
sprong toen linksbinnen Temming gebruik maakte
van een misverstand in de Vordense defensie. De
achterhoede van de Boys was beter in vorm en gaf
niet veel kansen weg. Na een half uur nam Ei-
bergen een 2—O voorsprong toen de opgerukte
linksback Overwessels van ca 40 meter een schot
inzond dat tot grote schrik van de Vorden-aanhang
over de onzeker spelende doelman Golstein heen
in het doel vloog. Dit was tevens de ruststand.
Opnieuw een aarzeling in de Vordense achterhoede
was de oorzaak van het derde doelpunt dat vlak
na de rust werd gescoord door linksbuiten Ten
Haken. De thuisclub liet hierna de teugels wat
vieren. De Vordenaren probeerden met lange trap-
pen de bakens te verzetten, hetgeen 20 minuten
voor tjjd een doelpunt opleverde zij het dan dat
de linkshalf van Eibergen in eigen doel schoot
3—1. Zeven minuten voor tijd werd het 3—2 toen
Mombarg een hoge voorzet van A. Nijenhuis met
een prachtige kopbal in het doel plaatste. De geel-
zwarten zetten nu alles op alles om de geiykmaker
te produceren doch de solide Boys-verdediging1

gaf de 3—2 voorsprong niet meer weg.

BE QUICK 4 — VORDEN 3 4—2
Vorden 3 heeft op een spekglad veld in de laatste
fase van de wedstrijd de zege aan de thuisclub
moeten laten.
Voor de rust wogen de partijen goed tegen elkaar
op. Na een kwartier nam Vorden een O—l voor-
sprong toen linksbinnen Golstein uit een pass van
Gossink raak schoot. Tien minuten later maakte
de rechtsbinnen van Be Quick geljjk l—1. Vlak
voor de thee bezorgde Golstein zijn ploeg een l—2
voorsprong.
In de tweede helft was Be Quick sterker. Toch
duurde het nog tot ca een kwartier voor tijd al-
vorens de balans in evenwicht werd gebracht 2—2
de Vordenaren hadden de resterende minuten pech
dat doelman Hoevers zijn doel moest verlaten aan-
gezien zijn bril stuk raakte. Hij ging in de voor-
hoede spelen, terwijl Golstein de plaats onder de
lat innam. De Zutphenaren scoorden meteen 3—2,
waarbij de bal van richting werd veranderd. Tien
seconden voor tijd bracht de linksbinnen de ein-
stand op 4—2.

VORDEN 4 — DE HOVEN 7 6—l
De vierde uitgave van Vorden blijft doorgaan met
winnen en is na 5 wedstrijden nog steeds zonder
puntenverlies.
Gezien het aantal kansen had de thuisclub deze
ontmoeting beslist met dubbele cijfers kunnen win-
nen. Na 20 minuten was de stand reeds 3—0. Eerst
was het linksbuiten Rothman die met een kopbal
scoorde waarna het de beurt was aan midvoor
Korenblik (2 x). Vlak voor de rust bracht Roth-
man de stand met een keihard schot op 4—0.
In de tweede helft deed de thuisclub het wat kal-
mer aan. Na tien minuten produceerde Korenblik
het vijfde doelpunt, waarna de rechtsbuiten van
De Hoven even later tegen scoorde 5—1. Aan-
voerder Rothman zorgde tenslotte voor de eind-
stand 6—1.

HERCULES 2 — VORDEN 5 5—0
Een slechts met tien man spelend Vorden heeft
in Zutphen een geflatteerde 5—O nederlaag gele-
den. Voor de rust hielden de geel-zwarten uitste-
kend stand en bleef de schade beperkt tot l—0.
In de tweede helft wisten de bezoekers zich nog
wel enkele kansen te scheppen doch dikwijls te
ver opdringen van Vorden stelde Hercules in staat
om de stand geleidelijk aan op te voeren tot 5—0.

VOETBALPROGRAMMA
Voor a.s. zondag staan de volgende wedstrijden op
het programma:
Vorden l—Bredevoort 1; AZC 5—Vorden 3; Pax
5—Vorden 5.

RATTI 2 — WARNSVELDSE BOYS 5 8—1
De Ratti-reserves zijn er in geslaagd om Warns-
veldse Boys 5 met 8—l nederlaag weer huis-
waarts te sturen. De thuisclub wist al in de eerste
helft hehaaldelijk het doel der Boys onder druk
te zetten en na tien minuten kon rechtsbuiten
C. Koers de score met een harde schuiver openen
l—0. B. Overbeek, die op de rechtbinnenplaats
opereerde, wist al spoedig hierna de stand op 2—O
te brengen. De gasten gaven zich echter niet ge-
wonnen en probeerden met lange passes via de
vleugels hun achterstand te reduceren.
Eerst kwam het succes bij Ratti, waar F. Baak-
man met een laag schot de scorewijzer naar drie
liet doorslaan 3—0. De Boys konden hierna met
een goed ingeschoten penalty (wegens freecick
van een der Ratti-spelers) een verdiend tegenpunt
tot stand brengen 3—1. B. Overbeek wist nog voor
het rustsignaal van de goed leidende arbiter het
vierde doelpunt achter de Boys-doelman te plaat-
sen 4—1.
Ook na de thee was Ratti overwegend sterker en
demonstreerde dit door nog 4 goals aan de score
toe te voegen; C. Koers (2 x), B. Overbeek ( l x )
en F. Baakman (l x), zodat het eindreslutaat
8—l werd. De Warnsveldse doelverdediger, die
in prima vorm was, behoedde zjjn ploeg voor een
nog grotere nederlaag.



RATTI l — EGW l 9—0
De groen-witten behaalden zondag opnieuw een
daverende overwinning; nu werd het bezoekende
EGW uit Geesteren met liefst 9—O aan de zege-
kar gebonden.
Ratti had een kleine wijziging in de voorhoede
aangebracht; A. Lichtenberg speelde nu op de
middenvoorplaats, terwijl H. Haverkamp op de
rechtsbuitenplaats opereerde en J. Schoenaker
linksbinnen stond. Het resultaat kwam reeds di-
rekt na de aftrap, toen Ratti de aanval overnam
en middenvoor Lichtenberg met een pracht schot
de score opende (l—0). Ratti bleef het initiatief
behouden; toen een der Geesterense verdedigers
bij een hernieuwde groenwitte aanval de bal in
eigen doel schoot, wees de arbiter voor de tweede
maal naar het midden (2—0).
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Bij een gewirwar van spelers voor de EGW-veste
kon Lichtenberg na een kwartier het derde doel-
punt voor zijn rekening nemen. De bezoekers hiel-
den hierna het spel enige tijd op, in verband met
een meningsverschil met de scheidsrechter, die
een hunner spelers wegens aanmerkingen op zijn
gedrag, naar de kleedkamer had verwezen; deze
afkoeling deed wonderen en men speelde welge-
moed verder.
J. Vreman kon uit een pass van Haverkamp de
stand op 4—O brengen. Nog voor de rust wist
Lichtenberg de hattrick te verrichten door een
voorzet van Haverkamp in een magnefiek doel-
punt om te zetten (5—0).

Wat gebeurt in Vorden en'omstreken?
Leest daarom 'Contact'!

Ratti deed het na de thee wat kalmer aan, waar-
door de gasten het doelman Huitink een enkele
maal lastig konden maken. Na 10 minuten toonde
J. Schoenaker zich een schutter van formaat, door
2 x snel achtereen de EGVV-defensie te doorbre-
ken en de score op 6—O te brengen.
Nog was Ratti's doelpuntenhonger niet bevredigd
en Schoenaker wist uit een direkte vrije trap
nummer 7 voor zijn rekening te nemen. Een door
halfspeler Veenhuis goed opgebrachte bal werd
door hem vanaf 25 meter afstand keurig hoog op
doel gericht, waardoor het scorebord 8—O aan-
wees. Lichtenberg bezegelde tenslotte definitief
de nederlaag der gasten door een pass uit het
midden rechtstreeks achter de EGW-doelman te
plaatsen (9—0) met welke eindstand Ratti de
puntjes thuis hield.

RATTI 3 IN DE KOMPETITIE
Door het bestuur der GVB is dezer dagen beslo-
ten om ook Ratti 3 in de nieuwe voetbalkompeti-
tie in te delen; deze jongste Ratti-uitgave is in-
gedeeld in de 4e klas afd. L, waarin o.m. meespe-
len Be Quick 5, Keyenborgse Boys 3, Warns-
veldse Boys 4, Pax 5, Vorden 5, Socii 3, Baakse
Boys 2, Hercules 2.
A.s. zondag zal Ratti 3 de „vuurdoop" ondergaan
in een thuiswedstrijd tegen Baakse Boys 2.
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iVOROL
DAMKAMPIOENSCHAP VAN GELDERLAND
Zaterdagmiddag werd in Arnhem de tweede ron-
de gespeeld om het persoonlijke damkampioen-
schap van Gelderland in de hoofdklasse, eerste
klasse en tweede klasse.
De afgevaardigden van distrikt Oost hebben in
het algemeen verdienstelijke resultaten geboekt.

VOORRONDEN JEUGDDAMKAMPIOENSCHAP
Zaterdagmiddag is in zaal Eskes te Vorden een
begin gemaakt met de voorronden om het per-
soonlijk jeugddamkampioenschap van distrikt
Oost. Bovendien gelden deze wedstrijden tevens als
de voorronden om het jeugdkampioenschap van
Gelderland.
De deelnemers zijn ondergebracht in verschillende
groepen waarvan de winnaars een enkele kom-
petitie spelen om het kampioenschap van het dis-
trikt.

Ieder, die iets te vorderen heeft van of schulden
aan wijlen de heer A. J. SCHOLTEN, Ruurlose-
weg 2, Vorden (Gld.) wordt verzocht dit binnen
14 dagen op te geven aan

Mej. Ans Scholten
Ruurloseweg 2, Vorden, telefoon 1224

Hervormde Gemeente
worden gehouden op:

VRIJDAG 21 OKTOBER VAN
9 TOT 11 UUR EN

ZATERDAG 22 OKTOBER VAN
2 TOT 3.30 UUR IN HET NIEUWE

De uitslagen van de eerste ronde waren:
Groep A:
J. Leunk (Vorden)—G. Mutter (Ulft) 1—1; J.
Ziemerink (Eibergen)—G. van Kampen (Doetin-
chem) l—1.
Groep B:
H. Bouwhuis (Eibergen)—E. Jongkoen (Winters-
wijk) 2—0; W. Wassink (Vorden)—H. Meurs
(Zutphen) 1—1.
Groep C:
C. Jurriens (Eibergen)—B. Smeenk (Ruurlo)
O—2;H. Eggink (Vorden)—B. Rietman (Vorden)
1—1.
Het ligt in de bedoeling om nog een groep van 3
spelers (allen van Denk & Zet uit Laren) aan het
toernooi toe te voegen. A.s. zaterdagmiddag zal
de tweede ronde in Eibergen worden gespeeld.

VORDENSE DAMMERS WINNEN MET
12—8 VAN LOCHEM

Het eerste tiental van DCV uit Vorden heeft zich
hersteld van de onlangs geleden 12—8 nederlaag
tegen ADC 2 uit Aalten. Thans won DCV met de-
zelfde cflfers van het bezoekende DCL l uit Lo-
chem. De Vordenaren waren goed op dreef en
leden slechts één nederlaag aan bord vier waar
Simon Wiersma het onderspit moest delven tegen
G. Stok.

De gedetailleerde uitslagen waren:
B. Nijenhuis—F. Rougoor 2—0; J. Oukes—L. Hut
l—1; A. D. Smeenk—B. J. Hazewinkel l—1; S.
Wiersma—G. Stok O—2; G. ter Beest—M. Sloot
2—0; B. Breuker—B. Folkertsma l—1; H. Klein
Kranenbarg—W. K. Koetsier l—-1; J. F. Geerken
—H. Nijkamp 1—1; G. Hulshof—J. Beentje 2—0;
H. W. Esselink—F. Thomassen l—1.

Voor de onderlinge damkompetitie van DCV wer-
den de volgende wedstrijden gespeeld:

Roozendaal—Hulstijn O—2; Bargeman—Klein
Brinke O—2; Leunk—J. Wiersma O—2; Offereins
—J. Dqkman 2—0; Jansen—Wentink O—2; Hoe-
nink—Wansink 2—0.

Jeugdafdeling;
G. Ellenkamp—H. Kreunen 2—0; R. Bos—W. Bos
2—0; H. Mokkink—H. Bekker O—2; H. Mokkink
—H. Kreunen O—2; W. Bos—C. Borgonjen 2—0.

VOOR IN DE KEUKEN EEN

oliebijzetfornuis
o!

oliekachel

Henk van Ark Telefoon 05752 -1554

U koopt
toch ook bij

onze adverteerders?

Een sterke schoen
voor

stoere knapen

Wullink's
schoenhandel

Een nieuwe wasmachine
kunnen wij u niet cadeau geven

Wel geven wij u

1 350,- terug
voor uw oude wasmachine, bij aan-
koop van een MARIJNEN WAS-
AUTOMAAT van ƒ 1198,—.

Ook bij aankoop van andere merken
hoge inruil.

Tevens het adres voor:

ELEKTRISCHE DEKENS
WASMACHINEDOMPELAARS
KOFFIEMOLENS
KOFFIEZETAPPARATEN
MIXERS ENZ.

J. H. Willink
Het Hoge 26 - Vorden - Telefoon 1656

Voor modern
comfort

„SHELL BUTAGAS"

uit de
blauwe fles!

( BUTAGAS

Hoofddepot:

6. Emsbroek £ Zn. c.v,
Zutphenseweg 5

Telefoon 1548

Vorden

Tevens verkooppunten voor Vorden

TH. NIJENHUIS, DE HAAR l (plan Boonk)
A.A. SCHUURMAN, Julianalaan 6
H. BREUKER, „Het Enzerinck"
A. J. EYKELKAMP, Medler E 109
A. F. WIGGERS, Linde E 27 a
J. OLDENHAVE, Delden

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

AUTOVERHUUR
(zdHTer chauffeur)

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
1306

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

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

VERSE HAANTJES

slagroomtompoesen

TELEFOON 1384

WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

Bezoekt de kraam van
elke vrijdag aan de
markt. Ook elke dag
aan huis verkrijgbaar.

Hengeloseweg l
Telefoon 1283 b.g.g. 1214

Voor uw
RIJBEWIJS naar

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

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

GEBR. VVILLEMS
kleermakerij, Rozenhof,
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
van

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

Nu Philips televisie!
59 cm beeld vanaf

48 cm beeld vanaf

f 799,-
f 699,-

59 cm beeld met drukknopafstem-
ming voor UHF voorkeuze stations

ff 929,-
Vraag demonstratie bij u thuis.
Dan kunt u rustig uw keus bepalen.

•t * *v.»c*»i ar'ff' r- »'**• -
Televisie - Radio
VLOT GEPLAATST — SNELLE SERVICE

G. Emsbrnek en Zn cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden


