
Donderdag 17 oktober 1968
30e jaargang no. 30

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

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 8,— per jaar
Advertentieprijs 10 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Pon paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG 20 OKTOBER

Hervormd** kerk
10.00 uur ds. J. J. van Zorge bediening H. Doop
19.00 uur gezamenlijke zangdienst met de Geref.

Medlerschool
10.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. J. Zijp uit Apeldoorn bediening H. Doop
19.00 uur Interkerkelijke zangdienst in de Herv. kerk

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

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

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

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 'a avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

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

DD3NSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00—18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30 uur tot
8.00 uur 's morgens vervoege men zich aan Molenweg 19
Vorden, telefoon (05752) 1898

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

BURGERLIJKE.
STAND

Geboren: Gerrit Willem, zoon van P. Winterman en M.
E. Bussink; Hendrika, dochter van H. J. Berenpas en
H. J. Meijerink. t
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Petronella den Breejeni, 77 jaar, weduwe van
P. Schreuders; Gerrit Zuurveld, 68 jaar, echtgenoot van
J. W. van den Noort.

Sukses voor Vordonaren in zware Oost-Gelderlandrit
De Oost-Gelderlandrit die zaterdag 12 oktober onder
barre omstandigheden werd gehouden, zal bij de meeste
deelnemers nog lang in herinnering blijven. Van de 175
gestarte renners slaagden er slechts 54 in om de finish
zonder kleerscheuren te bereiken, waarvan ook nog 11
renners niet geklasseerd werden.
De renners waren onherkenbaar toen zij de finish pas-
seerden en dat er onder deze uitermate slechte weers-
omstandigheden zoveel uitvallers waren was ook niet zo
verwonderlijk. Deze Oost-Gelderlandrit wordt overigens
telkenjare georganiseerd door de motorclubs uit Lo-
chem, Hengelo, Vorden en Harfsen. Ditmaal was de
start van deze 170 km lange betrouwbaarheidsrit, die
bovendien meetelt voor het Nederlands kampioenschap
bij café Schoenaker te Vorden. Alleen KNMV startbe-
wijshouders konden aan deze rit deelnemen.
Aanvankelijk hadden de organisatoren 212 inschrijvin-
gen ontvangen maar door het slechte weer verschenen
er 175 renners die om 10 uur van start gingen. Vanaf
de Kranenburg reden de deelnemers naar het circuit
Het Zand in Hengelo, waar men de machine stevig aan
de tand moest voelen. Van hieruit ging het via Hengelo,
Vorden, Almen naar Harfsen waar eveneens het circuit
genomen werd. Bij café ,De Zessprong' in het Joppe
werd een uur gepauzeerd. Vandaar ging het richting
Zuidloo. In Lochem werd flink gescheurd op het circuit
van de Lochemse motorclub. Tussen 4 en 6 uur was de
finish bij café Schoenaker.

Bij de nieuwelingen bromfietsen klasse A haalde geen
der deelnemers de finish. Hetzelfde gold voor de junio-
ren bromfietsen klasse G en de nieuwelingen motoren
50 cc klasse B.
Bij de junioren motoren 50 cc klasse H gingen 40 ren-
ners van start. Slechts 9 kwamen op tijd aan de finish.
De uitslag in deze klasse was als volgt: 1. J. Wermink,
Hellendoorn 3 strafpnt.; 2. A. W. M. Kakkenberg, Hee-
ten 5 straf pnt.; 3. H. M. van Stuyvenberg, Velp 8 straf -

pnt; 4. M. Dood, Hellendoorn 8 straf pnt.; 5. J. R. van
Stuyvenberg, Velp 26 straf pnt.; 6. C. J. Kleermans, 30
straf pnt.; 7. R. Manten, Doorn 31 straf pnt.; 8. W. ter
Harmsel, Rijssen 40 straf pnt.; 9. C. L. v. d. Ende, Arn-
hem 116 strafpnt.
Acht senioren motoren 50 cc klasse L gingen van start
waarvan vier de finish bereikten. De uitslag was hier:
1. H. Jager, Heerenveen 20 strafpnt.; 2. G. J. Tijhuis,
Nijvordal 38 strafpnt.; 3. Arno Dreezen, Maastricht 42
strafpnt.; 4. W. van Holland, Bennekom 199 strafpnt.
In de klasse senioren motoren 101 t/m 175 cc N gingen
5 renners van start. Twee bereikten de finish nl. 1. J.
Sikkema, Deventer 18 strafpnt.; 2. G. W. Elbert, Henr-
gelo O. 37 strafpnt.

Bij de senioren boven 175 cc klasse O startten 10 ren-
ners waarvan 7 de finish, bereikten. De uitslag was hier:
1. W. Tijhuis, Hellendoorn 9 strafpnt.; 2. P. G. J. Bergs-
ma, Hummelo 14 strafpnt.; 3. Henri Zijdemans, Den
Haag 18 strafpnt.; 4. J. P. Jansen, Usquert 9 strafpnt.;
5. P. Hoogland, Blijha 18 strafpnt.; 6. Frits Selling, Am-
sterdam 33 strafpnt.; 7. Jan van Dijk, Doodewaard 37
strafpnt.

Bij de .nieuwelingen zijspan klasse F ging slechts één
man van start die de finish niet haalde. Hetzelfde gold
voor de nieuwelingen motoren 101 t/m 175 cc klasse D.
In klasse E boven de 175 cc gingen 6 renners van start.
Geen van hen bereikte de finish.
Bij de junioren 51 t/m 100 cc klasse I startten 12 ren-
ners. De volgende zes bereikten hun einddoel: 1. B. S.
Loendersloot, Arnhem 15 strafpnt.; 2. D. Mogezomp, Lo-
chem 29 strafpnt.; 3. M. Strikwerda, Marum 23 straf-
pnt.; 4. V. G. J. Kersten, Schayk 93 strafpnt.; 5. A. J.
van Dijk, Dodewaard 93 strafpnt.; 6. J. P. W. Voorham,
Wassenaar 344 strafpnt.
Bij de junioren motoren 101 t/m 175| cc klasse J gingen
19 renners van start waarvan één de finish bereikte nl.

Joh. Hulsink, Wierden met 33 strafpnt.
Bij de junioren motoren boven 175 cc klasse K startten
maar liefst 51 renners. In totaal bereikten 11 renners
de finish. De leden van de Vordense motorclub ,De
Graaf schap rijders' deden het in deze klasse wel bijzon-
der goed, want een eerste, tweede, derde, vijfde en een
achtste plaats in dit se lekte gezelschap is wel iets om
trots op te zijn. De uitslag was hier als volgt: 1. J. Oos-
trink, Vorden 2 strafpnt.; 2. D. J. Pardijs, Vorden 3
strafpnt.; 3. G. J. Lenselink, Vorden 12 strafpnt.; 4. A.
J. M. Claassen, Den Bosch 14 strafpnt.; 5. L. P. Wie-
ringa, Vorden 16 strafpnt.; 6. M. Wassink, Arnhem 21
strafpnt.; G. W. J. Hoftijzer, Varsseveld 22 strafpnt.;
8. W. Bielderman, Vorden 37 strafpnt.; 9. Joh. Potman,
Lochem 45 strafpnt.; 10. Joop Wesselink, Gorssel 46
strafpnt.; 11. H. Haalbon, Doorn 53 strafpnt.
Bij de senioren zijspan gingen 7 renners van start. Hier-
van bereikten 3 de finish nl. 1. D. Gijsbertsen, Doorn 12
strafpnt.; 2. D. J. Muller, Holten 22 strafpnt.; 3. P.
Veldhuizen, Doorn 66 strafpnt.
Voor de prijs van het beste team streden zes clubs. Al-
leen de Vordense ploeg bestaand uit J. Oosterink; D. J.
Pardijs en L. P. Wieringa reed de rit uit. Met 21 straf-
pnt. werd het drietal van ,De Graafschaprijders' num-
mer een. Van de motorclub Marum ,Sport en Vriend' uit
Lochem en ,Hamove' uit Harfsen bereikte slechts één
van de drie teamleden de finish. Van de Hengelose mo-
torclub .Hamove' en de motorclub Staphorst vielen alle
teamleden uit.

De voorzitter van ,De Graafschaprijders' sprak aan het
slot van deze zware rit, waarbij een ware slachting on-
der de deelnemers ontstond, woorden van dank tot de
organisatoren, de kontroleurs, de uitzettere van de rit,
kortom tot eenieder die op de een of andere tot het sla-
gen van de rit zijn medewerking had verleend.
's Avonds vond er in zaal Schoenaker een dansavond
plaats waar het gezellig naar toe ging.

MODESHOW VIEL IN DE SMAAK
Door de fa Visser met kleding, de fa Kroneman met
hoeden en de fa Wullink met schoenen, werd in zaal
Bakker een modeshow georganiseerd, welke geheel
werd verzorgd door een beroepsgezelschap mannequins.
De zaal was geheel uitverkocht.
Bij de opening werd speciaa^le foundationafdeling op
zeer smaakvolle wijze naar ^Bn gebracht met o.a. leu-
ke sets, bh's, panty's en kors^ets. Ook werd hierbij de
nachtkleding getoond. Naast de vele modellen voor de
gangbare maten werd speciaal aandacht besteed aan
de grote maat. Dit laatste kreeg veel belangstelling.
De kleding was zeer smaakvol en draagbaar, de kleu-
ren waren o.a. marine met rau en bruinige tinten. Te-
vens door de goede kleurkon^Baties met de bijpassende
hoeden en schoenen, kwam a^Rs zeer goed tot zijn recht.
De tienermode werd op een bijzonder leuke manier naar
voren gebracht, speciaal met de moderne hippe kleding
o.a. leren rokjes en spencerpakjes en verder alles wat
nu hip is.
Drie kinderen uit Vorden showden enkele dingen uit de
zeer uitgebreide kinderkollektie van de firma's. De kin-
deren brachten het keurig.
Het slot van deze avond bestond uit het showen van
sportkleding met bijzonder aardige laarzen. Het werd
tenslotte nog een waar winterfestijn doordat de manne-
quins met sneeuwballen in de zaal gooiden, waarin een
leuke verrassing voor de bezoekers verwerkt was. Al
met al een geslaagde modeshow van bovengenoemde
drie firma's over wat het winterseizoen 1968/1969 zal
bren.gen. Een pianist zorgde tijdens de show voor de
muzikale omlijsting.

Gezamelijke zangdienst
ZONDAG 20 OKTOBER IN DE HERV. KERK

Voorgangers:
ds. W. J. Jeroense en ds. J. J. van
Zorge.

Organist: de heer W. Scholten

Met medewerking van Chr. Gemengd
koor Excelsior

Carnavalsvereniging heeft grootse junileumplannen
De carnavalsvereniging ,De Deurdreajers' hoopt in 1969
haar tweede lustrum op grootse wijze te herdenken. Al
maanden lang zijn de voorbereidingen aan de gang, er
worden diverse kommissies 'gevormd om het traditio-
nele carnaval, dat een begrip voor alle Vordenaren en
ver daarbuiten is geworden, zo goed mogelijk te laten
slagen.
Zoals al verschillende jaren gebruikelijk is, wil men
weer een grote, gekostumeerde optocht organiseren. Op
15 februari zal dit grootse gebeuren plaatsvinden. Voor
de best versierde wagens heeft men lustrumprijzen be-
schikbaar gesteld. Er is een speciaal lustrumkomité bij-
eengekomen waaronder ere-leden e.a. die geheel vrijwil-
lig hun medewerking aan het bestuur hebben toegezegd.

Naast deze unieke optocht zal er een speciale jubileum-
uitgave worden samengesteld waarin het wel en wee
van de vereniging, programma etc. zal worden vermeld.
Ook is er een speciale jubileumreceptie.

Een week voor het jubileumcarnaval op zaterdag 8 fe-
bruari zal er in de speciaal gecharterde danstent een
uniek beatbal plaatsvinden, waarvoor een zeer bekende
beatband is aangetrokken. De jubileumcarnavalsdagen
zijn op zaterdag 15, zondag 16, maandag 17 en dinsdag
18 februari 1969.

Zaterdagavonds start men met het traditionele carna-
val voor de gehuwden^

Ter gelegenheid van het jubileumcarnaval heeft het be-

stuur voor de kindermiddag op zondag 16 februari een
speciaal programma samengesteld. Niemand minder dan
Swiebertje, Saartje, Bromsnor en de Burgemeester, die
bij jong en oud in Nederland bekend zijn, zullen dan een
daverend feestprogramma brengen dat speciaal op de
jeugd is afgestemd. Ook de zondagavond staat geheel
in het teken van het jubileum. Het wordt nog een ver-
rassing wat er zal gaan gebeuren, maar de radio- en te-
levisie-artiesten die men heeft aangetrokken, waarbor-
gen een topsukses.
De traditionele carnavalsavonden, volgen dan op 18 en 19
februari, waarbij de nieuwe Prins zijn scepter zal zwaai-
en. Men verwacht een geweldige belangstelling voor
dit evenement.

FEESTAVOND OPENBARE LAGERE SCHOOL
De jaarlijkse feestavonden verzorgd door de leerlingen
van de openbare lagere dorpsschool welke ieder jaar zo
omstreeks de maand februari op het programma ston-
den, zullen dit jaar bij wijze van proef eens eerder ge-
houden worden. Zij zijn nu gepland op donderdag 7 en
vrijdag 8 november a.s.
Daar er uit de nieuwe stukken geen geschikte keus ge-
maakt kon worden, krijgen we dit jaar een herhaling
van ,De derde sleutel'. Het stuk dat 12 jaar geleden
met groot sukses ten tonele werd gebracht, en waarvoor
stellig ook nu grote belangstelling zal bestaan.

Spaargelden Raiffeisenbank
^ namen toe

De Coöp. Raiffeisenbank te Vorden hield in de koffie-
kamer van het Nutsgebouw een matig bezochte ledenr
vergadering die onder leiding stond van de heer H. Wes-
selink. In zijn openingswoord heette deze in het bijzon-
der de heren Kapelle en H. J. Gotink welkom. Vervol-
gens gaf de heer Wesseling^een beknopt overzicht van
de eerste negen maanden <^^1968. De spaargelden over
genoemde periode waren rn^c ƒ 1.450.000,— toegenomen.
Aan voorschotten werd ƒ 670.000,— verstrekt hetgeen
ruim ƒ 130.000,— minder was dan in dezelfde periode
van 1967. De kredieten rekingcourant bleven vrijwel
gelijk op ƒ 400.000,—.
Uit het verslag van de direkteur, de heer G. Eskes,
bleek dat de bank op l januari jl. 687 leden telde. We-
gens toename der werkzaamheden was het personeel
uitgebreid met mejuffrouw T. Luimes uit Zelhem. Op
31 december 1967 waren er 4984 gewone spaarboekjes
in omloop. Verder waren in omloop 3 EU reisspaar-
boekjes (25 van 2 jaar vast; 469 met 12 maand opzeg-
ging; 87 zes maand opzegging en 394 jeugdspaarwet).
Het totaal in omloop zijnde aantal spaarboekjes bedroeg
op 31 december jl. 5962.
Het saldo spaargelden was op genoemde datum ƒ 19.
297.759,60. In 1967 werden de volgende subsidies ver-
leend t.w. praktisch blinden hulpbetoon ƒ 20,—; weg-
verharding Boekhorst Laren ƒ 345,—; Bijenvereniging
MVK ƒ 25^—; Bejaardenkring ƒ 25,—; Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen ƒ 25,—; Rode Kruis ƒ 25,—•; Fede-
ratie van fokverenigingen N.O. Achterhoek ƒ 25,— Fok.

veedag KI medalje ƒ 50,—; jongveekeuring ƒ 25,—; kal-
verclub Vorden ƒ 25,—; «treekvarkensfokdag Achter-
hoek ƒ 50,— wegverharding Heidepol ƒ 109,50; bedrijfs-
verzorgingsdienst Vorden-Warnsveld ƒ 229,—; warm
drinken schoolkinderen ƒ 216,—.

De resultaten van de bank in het boekjaar 1967 stem-
den tot volle tevredenheid. Er werd één en een kwart
miljoen meer ingelegd dan terugbetaald. De overschot-
ten namen met ƒ 670.000,— toe. De omzet van de bank
bedroeg in het genoemde boekjaar 116 miljoen gulden.
Het aantal boekingskosten bedroeg 110.028, terwijl daar-
naast nog 34.321 kasposten werden verwerkt.

Verder memoreerde de heer Eskes nog het overlijden
van het oud-medebestuurslid van de bank, de heer B.
Rossel, die vanaf 1921 tot 1960 bestuurslid was, waar-
van hij 9 jaar als voorzitter fungeerde. Wij zullen zo-
veel mogelijk in het voetspoor van deze pionier blijven
voortgaan, aldus de heer Eskes.
Nadat de voorzitter de heer Eskes en het personeel van
de bank dank had gebracht voor hun bewezen diensten,
werd besloten het voordelig saldo aan het reservefonds
toe te voegen.
Bij gehouden bestuursverkiezing werden de aftredende
bestuursleden t.w. de heren H. Wesselink, D. Klein
Bleumink en H. Pardijs, herkozen. Medegedeeld werd
dat de bouw van het hulpkantoor te Wichmond wegens
ziekte van de aannemer enigszins was gestagneerd. De
spaaraktie heeft ƒ 517.000,— opgebracht, aldus werd tot
slot van de vergadering medegedeeld.

TIENDE NATIONALE KOLLEKTE VOOR HET
GEESTELIJK GEHANDICAPTE KIND
Zorg is er in de gehele wereld. Zorg is er in ieder gezin.
Bijzondere zorg is er daar waar een .zorgenkind' is. Wie
dit niet weet moet er zich van bewust worden. Ons werk
is er op gericht via deskundige hulp van maatschappe-
lijk werkers de zgn. .achterblijvers' een juiste begelei-
ding te geven opdat zij ergens in het leven toch hun
geluk zullen vinden.
Werkers van alle gezindten werken samen om dit doel
te bereiken. De sociaal pedagogische zorgenverenigingen
bieden hulp aan allen die dit nodig hebben. Nauw met
hen samenwerkende Alg. Prot.-Chr. en R.K. Ouderver-
enigingen, een samenwerking die reeds veel goeds voort-
bracht zoals kleuterschooltjes, dagverblijven, internaten,
centra voor observatie, etc. ten behoeve van het geeste-
lijk gehandicapte kind. Wij zijn op de goede weg. Maar
veel moet nog gebeuren. Instandhouding en uitbreiding
is zeer noodzakelijk en zal mogelijk zijn dankzij uw hulp
en medeleven. Uw begrip voor misdeeldheid en uw be-
reidheid ver te gaan in de naastenliefde om deuren te
openen van huizen waar ook voor het geestelijk gehan-
dicapte kind het geluk te vinden is. Hiervoor is veel
geld nodig opdat de ouders van .zorgenkinderen' met
minder zorg de toekomst van hun kinderen mogen zien.
Binnenkort kan men bij de tiende kollekte, een lustrum,
tastbare naastenliefde tonen.
Laat het een extra bijdrage zijn voor meer geluk van
nog meer kinderen. Zelf kunnen de kinderen het dikwijls
niet beseffen maar de gever van alle goed zal het niet
ontgaan.
De kollekte zal worden gehouden, van 28 oktober tot en
met l november a.s. We kunnen nog veel kollektanten
gebruiken. Zij kunnen zich opgeven bij: mevrouw Hen-
geveld, Berend van Hackfortweg 24, Vorden.

REUZE VOEDERBIET GEROOID

De 77-jarige heer H. F. Houtman, Kranenburg heeft
dezer dagen een reuze voederbiet gerooid van ruim 18
pond en ruim 80 cm lang. Het is slechts zeer zeldzaam
dat zulk een enorme .mangel' tevoorschijn komt.

KLAVERJAS WEDSTRIJD WEEK UITGESTELD
Het klaverjastoernooi dat de v.v. Vorden voornemens is
in de nieuwe kantine te houden, vindt plaats op vrijdag-
avond 25 oktober.

PIT - KOLLEKTE
Naar wij vernemen heeft de kollekte die werd gehouden
voor het Protestantse Interkerkelijk thuisfront in de ge-
meente Vorden een bedrag van ƒ 1.600,— opgebracht.

BENOEMD
Tot lerares aan de Chr. Huishoudschool aan Het Hoge
in de vakken eenvoudige handwerktechnieken, stofver-
sieren en tekenen is benoemd mejuffrouw M. N. Mast
uit Zutphen.

DE NIEUWE NEDERLANDSE

SLAAPGEWOONTE IS SLAPEN
ONDER HET

IRISETTE
donzen dekbed
met afneembare overtrekken.

Vanaf heden uit VOORRAAD ver-
krijgbaar in alle maten en kwaliteiten

ZIE ETALAGE

UW IRISETTE SPECIAALZAAK

WONINGINRICHTING

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



presenteert:

Kwaliteit is ons devies!
3 stuks 98

300 gram 148

Hamburgers
Hacheevlees

Heerlijke gekruide

Grove boerenbraadworst soo gram 248
Runderstooflappen 500 gram 248
Malse riblappen soo gram 338

Wegens enorm sukses

Ons bekende SOeppakket voor 198

Laat onze chef-slager uw diepvries vullen: £
1ste kwaliteit RUNDERVOORBOUTEN per kg 3.90

ZONDERSENIGERKOSTEN Iste kwaliteit RUNDERACHTERBOUTEN per kg 4.90

150 GRAM BOERENMETWORST 79

150 GRAM BLOEDWORST 49
200 GRAM BOTERHAMWORST 49

100 GRAM ROLLADE 98

SAKSISCHE SMEERLEVERWORST
per stuk plm. 200 gram 69

ANTON HUNINK'S ROOKWORST
nu per stuk 119

Uit onze groente afdeling

Cox orange prachtig mooi

Mooie kroppen sla

Panklare rode kool

Mooie blanke zuurkool

Harde uien

per

500 gram
*

500 gram

l kilo

Medium sherry per fles 365

Zoete Spaanse wijn per fles 259

Vruchtenwijn

met sherry-brandy per fles 325

Italiaanse vermouth per fles 298

Leverpastei of soepballen

2 blikken slechts 109

Gezellig voor
in de kamer!

MOOI BAKJE MET
8 CROCUSSEN EN AARDE

Samen

Zakje chocoladehagel 200 gram 85
Elk tweede zakje 25

3 blikjes vruchten
fruitsalade-perziken en abrikozen

slechts 169

Vitella pudding 3 pakjes
Tomatenpuree 6 blikjes

100
89

» •
Ze is er weer! +

+ BA VARIA PILS per flesje 32 J
• Per krat a 24 üesjes 69O t

L butterscotchrepen nu voor 1OO
Grote kletskoppen zak vol 98
•rote banketstaven 2 stuks 119
Gevuld spekulaas groot stuk 89
Spekulaasbrokken 2 grote stukken 98
Tuc 2 pakjes slechts 118

• GRATIS Sinterklaas
• of Zwarte Piet sleutelhanger

t

•
bij elke flakon Andy

Bij f5,- boodschappen
een literblik ananas of abrikozen

slechts 99

Gekonfijte gember heerlijk voor het bakken
per zakje slechts 78

Volop zure haring en rolmops!

Zoute pinda's 250 gram 89
Goudkoffie per zak 190 Tweede zak 125

Groot ovaal blik
haring in tomatensaus voor



Voor de vele felicitaties,
bloemen en cadeaus op mijn
95ste verjaardag ontvang-en
zeg ik allen hartelijk dank.

Opa Florijn

K. H. DE VRIES
arts

AFWEZIG
dinsdag 22 oktober

Alleen voor spoedgevallen
dr. Lulofs

Vogelver. Ons Genoegen '68
VERGADERING
maandag 21 oktober
aanvang 7.30 uur

Zaal Boersma

In tandartsgezin met 3 klei-
ne kinderen wordt jong
meisje gevraagd in de huis-
houding.
Mevr. Koomen, Coehoorn-
singel 23, Zutphen, telefoon
05750-6573

Te koop: Race-crossbudysit
Het Hoge 52

Te koop: Lagboxen en zeu-
genkooien en ca l ha sui-
kerbietenkoppen.
H. J. Maalderink, Vordense-
wieg 11, Warnsveld, telefoon
05750-4879

Te koop: Tafelbiljart op lei
met bal en stokken, tevens
te koop: Herenfiets. B. v.
Hackfortweg 14, Vorden

Gevonden: op de afname-
avond in de landbouwschool
is achtergelaten een blauw
damesvest. Terug te beko-
men bij H. Folmer, Nieuw-
stad 44 n

Te koop: Z.g.a.n. meisjes-
fiets leeftijd plm. 12 tot 14
jaar. H. J. Tiessink, B 53,
Vorden

Te koop: Eetaardappelen.
Ook per half mud.
Joh. Wesselink, Kranenburg

ZELFKLEVENDE
LETTERS EN CIJFERS

weerbestendig.
Keuze uit verschil-
lende maten en kleu-
ren

Doe-het-zelf-centrum
Harmsen

Te koop gevraagd: Oude
ronde tafel, doorsnede plm.
110 cm. Telefoon 1609

In1 onze supermarkt is
plaats voor een net winkel-
meisje. Supermarkt Rem-
mers, Zutphenseweg 41

Te koop: Twee voorvierdeis
van een dikke maal.
A. Dimmendaal, D 160
Vorden

Te koop: Suikerbietenkop-
pen, B. Abbink, C 47

Te koop: Toom zware big-
gen. H. Derksen, Polweg 7,
Wichmond

Te koop: Enige biggen bij
A. J. Wentink, Linde E 2

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman
Adr. Groot Jebbink Prunus-
hof 21, Velswijk Zelhem
telefoon 08344-414

10% of 5 dubbele
zegels

t/m a.s. zaterdag

,Het Schoenenhuis'
Fa Jansen

HUISBRANDOLIE I
KEUNE LEVERT
GOEDKOPER

Laat nu vullen
Telefoon 1736 . Vorden

Uit voorraad lever-
baar

2-DELIGE UITSCHUDT.
BARE LADDERS

2 x 8 sporten
2 x 9 sporten
2 x 10 sporten
2 x 11 sporten
2 x 12 sporten
2 x 14 sporten

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Verse haantjes
munten uit door kwali-
teit. Lekker en goed-
koop. Vrijdag aan de
markt en elke dag vers
aan huis verkrijgbaar

Poeliersbedrijf

ROSSEL
Hengeloseweg l
Telefoon 1283

Inplaats van kaarten

Op dinsdag 22 oktober D.V. hopen wij met
onze kinderen en kleinkind ons 25-jarig
huwelijk te vieren.

J. KORENBLEK
en
R. KORENBLEK - NORDE

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.00
uur in café-rest. ,'t Wapen van Vorden'
(F. P. Smit).

Vorden, oktober 1968
't Voorde C 5

Algemene kennisgeving

Heden overleed, na een langdurig geduldig gedra-
gen lijden, onze inniggeliefde man, vader, behuwd-
groot- en overgrootvader

GERRIT ZUURVELD

echtgenoot van Johanna Wilhelmina v. d. Noort

op de leeftijd van 68 jaar.

Uit aller naam:

J. W. Zuurveld-v. d. Noort

Vorden, 12 oktober 1968
Hengeloseweg B 8 a

De teraardebestelling heeft plaats gehad op
woensdag 16 oktober op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Kwaliteit
is onze reklame!
MAANDAG

LEVER 500 gram 158

DINSDAG

GEHAKT 500 gram 198

WOENSDAG

SPEKLAPPEN 500 gram 158

PRIMA KOFFIE 250 gram 135

MARGARINE 3 pak 84

Donderdag,
vrijdag en zaterdag
RIB- OF

SCHOUDERKARB. 500 gram 290

DOORREGEN
RUNDVLEES 500 gram 275

VERSE WORST 500 gram 225

GEHAKT 500 gram 198

HAMKAAS 200 gram HO

MIX 200 gram 100

BOTERHAMWORST ... 200 gram 60

KALFSPATEE 200 gram HO
HEIDEHONING 250

BLOEMHONING 175

ZUURKOOL 500 gram 30

FIJNE ROOKWORST ... 250 gram 98

Rund-, kalfs- en varkensslagerij

RAIFFEISEN-SPAARWEEK

van 21 t/m 25 oktober 1968
OOK IN DEZE TRADITIONELE SPAARWEEK
ONTVANGT IEDERE NIEUWE SPAARDER

een gratis inleg van f 5,-
(mits tenminste ƒ 10,— wordt ingelegd)

IEDER DIE EEN INLAGE IN DE SPAARBANK
DOET ONTVANGT

een aardig geschenk

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroartK en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 — Telefoon 05752-1888 — Postgiro 86 29 23

'n compliment voor uw smaak!
Comfortabel wonen? Dat tonen de prachtige kleurenfoto's in
het boekje "Wegwijzer voor gezellig wonen". GRATIS bij de
woninginrichter met bovenstaand embleem, of per briefkaart
aan te vragen bij: Silvester Tapijt postbus 83, Veenendaal.

BETEKENT
GEZELLIGE LEESTIJD

Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470
Keuze uit liefst 120
titels w.o.
avonturenromans
detectives
jeugdpockets
puzzles-sport en spel
techn. en wetenschappen
vanaf 1,50

2 pracht slopen
royale maat, met degelijke hotelslui-
ting. Van ƒ 4,50

nu voor f 2,98Gedurende de maand
oktober bij elk Prisma-
Pocket 5 ZD ZEGELS
EXTRA

Hush Pupp
Ji™ ^^ p

Van pigskin. Verrtjelicht.
Makkelijk te onderhouden.

voor iedereenTelefoon 1553 Dorpsstr. 6 - Vorden

Vele tinten en modellen.
Voor man. Vrouw. Kind.

koopt u bij:
Uitmuntende kwaliteit en...

WULLINK's
SCHOENHANDEL

een actie
waar

mun
uit slaat

wamunt VOORDELIGER 'ER DRIE
Onbetwist de schoenenspecialist

Dorpsstraat 4 _ Vorden

Uitstekende Mig-
non kwaliteit, ge-
bleekt. Goedge-
keurd door de Ver-
eniging van Neder-
landse Huisvrou-

BADDOEKEN

Een keur van rulle
royale baddoeken
in diverse tinten
voor u die van
kleur in de bad-
kamer houdt. Let
op: per stuk f3.95

Per 3 stuks

(f3.15 voordeel)

8.70

WASHANDJES

Een voordelige ma-
nier om uw kast
aan te vullen met
fleurige washand-
jes van prima kwa-
liteit. Want neem
er 3 en u bespaart
35 cent. Per stuk
f 0.60

Per 3 stuks i.45

1-persoons: per
stuk f9.90 «.90
Per 3 stuks Z4.
(U spaart f4.80)

IDEALA LAKENS
EN SLOPEN

Voortreffelijke kwa-
liteit — goedge-
keurd door de Ver-
eniging van Ne-
derlandse Huis-
vrouwen - - royaal
formaat en lange
levensduur/

2-persoons: per
stuk f 11.95 ««70
Per 3 stuks Zo.
(U spaart f7.15)

Slopen, pakje met 2 stuks f6.30

3 Pakjes è 2 stuks 14. (f4.50 voordeel)

KEUKENDOEKEN

Kunt u altijd ge-
bruiken voor 100
en l keukenwerk-
jes. Prima badstof,
frisse kleuren, leu-
ke dessins. Per
stuk f2.50.

5 1
•

(Scheelt u f2.25)

25

THEEDOEKEN

Gezellige geruite
theedoeken die tot
het laatste kopje
van de vaat goed
afdrogen. En bo-
vendien: een voor-
deeltje van f 1.05!
Per stuk f 1.60

Per 3 stuks 3.75

1-persoons: per
stuk f9.95

Per 3 stuks /D.—

(Uw winst f4.85)

2-persoons: per
stuk f 1 1.95

Per 3 stuks

(Uw winst f6.85)

alleen deze week... VOORDELIGER PER DRIE
H H ( <-^- —

H. LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

ONTDUIK BTW PROBLEMEN!
BETAAL STRAKS ZOKGELOOS UW BTW

ONTDUIK DE PROBLEMEN DIE HET NIEUWE
BELASTINGSYSTEEM MEEBRENGT

Verdien door een gezonde administratie.

De Nederlandse Boekhoudcentrale
is gespecialiseerd in de administratie van middenstands-
bedrijven. Zij kent de fiscale en bedrijfs-ekonomische
klippen waarop menig middenstandsbedrijf stuit.
Een nieuwe klip vormt de BTW. Zong er voor die te
omzeilen.

De Nederlandse Boekhoudcentrale
is daarbij uw beste kompas.
Maandelijkse accountanitbezoeken garanderen de vele
deskundige adviezen die zo onmisbaar blijken voor een
goede efficiency. Het zijn op uw bedrijf gerichte advie-
zen die u een veelvoud van het geringe honorarium doen
verdienen.

WEES VERSTANDIG, ONTDUIK DE VELE BTW-
PROBLEMEN

De Nederlandse Boekhoudcentrale
IS UW BESTE KOMPAS. VRAAG MAAR EENS OM
NADERE INLICHTINGEN. DOE HET NU !

DE NEDERLANDSE
BOEKHOUDCENTRALE
Oude Bornseweg 126 a Hengelo (O.) Telefoon 05400-18720



KREBBERS & JAARSMA
KUNDIG & BETROUWBAAR ((

10 vestigingen te Deventer, Apeldoorn,
Zutphen, Epe, Beekbergen

.$ '.•;:&!

il Als eerste
in Nederland

introduceren wij voor televisieapparaten
een REPARATIE- en ONDERHOUDSOVEREENKOMST
gecombineerd met een TERUGKOOPVERKLARING

De REPARATIE. EN ONDERHOUDSOVEREENKOMST houdt In:

1e. dat u voor slechts ƒ 20.— per jaar bent gevrijwaard tegen
onverwachte en mogelijk hoge kosten gedurende de levens-
duur van het apparaat.

2e. dat defecte onderdelen (ook kostbare, zoals beeldbuis,
kanalenkiezer etc.) GRATIS geleverd worden.

3e. dat wij ons verplichten het toestel regelmatig te onderhou-
den. Dit garandeert u: a. de beste ontvangst

b. de maximale waarde bij inruil

De perfecte staat waarin uw toestel daardoor blijvend ver-
keert stelt ons in staat deze overeenkomst te combineren
met een

inruil van het toestel terugontvangt.
U weet dus waar u aan toe bent. l

Alleen Krebbers & Jaarsma nv met de grootste
service-organisatie in Oost-Nederland kan een dergelijk uniek
aanbod aan het televisiekopend publiek doen.

Vraag nadere inlichtingen bij een van onze vestigingen. j

'«&

DE NIEUWSTE MODELLEN Cserie1S69] VAN ALLE BEKENDE MERKEN:
PHILIPS, GRUNDIG, ARISTONA, B&.O, ERRES, BLAUPUNKT, TELEFUNKEN etc. etc.

DE GROOTSTE COLLECTIE VAN OOST-NEDERLAND

PRIJZEN REEDS VANAF
gespreide betaling mogelijk

DEVENTER Gibsonstraat 17 Tel:(05700) 1 33 36
Beeld enToon
K.Bisschopstr. 27 Tel:(05700) 1 70 03

ZUTPHEN Stationsplein 33 Tel:(05750) 50 50

EMPE Emperweg68 Tel:(05758) 392

'frfrQW C1''i1'"1"

A.s. zondag

1ste klas GVB

Vorden l ~
Reunie

Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

Stork ventilatoren
voor alle doeleinden.'

G.TENHAVE-MOLENBOUW
VORDEN
Telefoon 05752-1323 - 1813 - 1843

MACHINEFABRIEK EN KONSTRUKTIEWERKPLAATS Sinds 1914

GASKACHEL
kompleet met fles gas 69.50
G. Weulen Kranenbarg

tel. 1217 of 1811

' i ' fi koop ir»'
Nl'CiiTEKE
STIEllKALVKKKN
voor het mest hok

BOERS'
vee- en va.rkenshandel, Vor-
den - Zutphenseweg C 67 d
TR'efoon 140S

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

VOORAL UW

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

DIESELOLIE
15 et per liter, kwantum-
korting
G. Weulen Kranenbarg
telefoon 1217 of 1811

Som bij ons eigentijdse
dameskleding maken in Jn
leuk gezellig atelier.

Voor diverse werkzaam-
heden kunnen we weer
meisjes plaatsen!
Kom vrijblijvend eens in-
lichtingen vragen overdag
of 'a avonds.
Confectiebedrijf

D. J. LAMMERS
Raadhuisstr. 16a, tel. 1971

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

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

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken & ƒ 1000,—.
63/4% RENTE

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

Maak een proefrit bij:.

AUTOBEDRIJF

Tragter
Zutphenseweg . Vorden

Retexturingsbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Wegens enorme aanvraag
ook gedurende deze maand
mantels en jassen chem.
reinigen van ƒ 6,50 voor
ƒ 5,—.
Tevens uw adres voor onz.
stoppen, verven en over-
hemdenreparatie.
Profiteert nu nog van deze
aanbieding.
Laren: Klein Selle, Holter-
weg A 21; Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn; Barchem:
Mej. Dijkman, Lochemse-
weg 52 a

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen


