
Donderdag 29 februari 1967
29e jaargang no. 49

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

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

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

S&Kerkdiensten

ZONDAG S MAAKT

Hervormde kerk
9.50 uur ds. M. van de Heyden, van Aalten jeuggdienst

19.00 uur ds. Th. P. van Belzen en ds. J. H. Jansen
'(Interkerkelijke zangdienst)

Medlerschool
10.00 uur ds. J. J. van Zorge

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen (zangdienst)
19.00 uur ds. Th. P. van Belzen en ds. J. H. Jansen

(^gemeenschappelijke Herv.-Geref. 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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. de Vries, telefoon (9752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogeujk tussen
half tien en tien uur 's morgens

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrfldagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
J. E. v. d. Schoot, telefoon (05752) 1487

WEEKEND. EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7 u.
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

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

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

BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Bij geen gehoor telefoon (05752) 1230 (bur. rijkspolitie)

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Reinier Johan, zoon van G. J. Brummelman en
J. B. Jolink; Bngbert, zoon van Jan Willem Lenselink en
R. Brummelman; Yvette Nicole, dochter van H. W.
Smits en D. Bruin.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: G. Kuit en W. H. Buunk.
Overleden: Derkjen Oudenampsen, 75 jaar, weduwe van
R. Klein Obbink; Johanna Martha Ressing, 59 jaar, on-
igehuwd; Sientjen Kuenen, 79 jaar, weduwe van H. J.
Haverkamp.

KEES DEENIK IN VORDEN
A.s. zondagavond 3 maart zal Kees Deenik, de bekende
bariton, meewerken aan de zangdienst in de Hervormde
kerk. Dit is een unieke gelegenheid om Kees Deenik te
horen met bekende liederen o.a. „Liefde boven alle lief-
de"; „Aan de deur van 's harten woning"; „U kan ik
niet missen". Verder is er ook nog een stukje voor orgel
en hobo en het öhr. gemengd koor Excelsior werkt mee
door 2 liederen te zingen. Aan het orgel zit Adriaan Bol.
Natuurlijk is er ook de nodige samenzang van bekende
liederen. Ds. Jansen en ds. Van Belzen zijn de voor-
gangers in deze dienst. Het is te hopen dat een stamp-
volle kerk genieten mag o.a. van de sublieme zang van
Kees Deenik. Zondagavond 7 uur.

NED. HERVORMDE KERK

Zondag 3 maart a.s. om 9.50 uur

JEUGDDIENST
Voorganger:

Ds. M. van de Heyden van Aalten.

Onderwerp:
„Een ontmoeting met Jezus"

Schaatsen in Deventer!
Het door Bert Vlogman uitgedachte plan om met een
autobus naar de kunstijsbaan te gaan is een sukses ge-
weest. Een groot aantal jeugdige schaatsers zijn zater-
dag aan hun trekken gekomen, de deelname overtrof

alle verwachtingen, de GTW bus was dan ook overvol.
Door dit sukses is men van plan om zaterdag 9 maart
weer te gaan. Opgave is weer mogelijk bij B. Vlogman
vóór woensdag 6 maart (zie advertentie).

WERKAVOND NUTSKLEUTERSCHOOL
GOED BEZOCHT
In de Nutskleuterschool „De Kroezestulp" werd voor de
ouders van de kleuters een werkavond georganiseerd,
waarbij de ouders kennis konden maken met de werk-
methoden van hun kinderen in dj^Choolsfeer.

Er bestond voor deze avond gdWe belangstelling. De
ouders werden druk aan het werk gezet. Men moest
verschillende dingen maken, die normaal door de kin-
deren zelf worden vervaardigd. Zo waren de ouders o.m.
doende om toeters, mutsen etc. te fabriceren. Het geheel
stond onder leiding van de leidsters van de school t.w.
mevrouw Jansen en mejuffrouv^Cijsen. Het voltallig
bestuur van de Nutskleuterscho^Bvas bij deze werk-
avond aanwezig.
De ouders zullen ongetwijfeld met plezier aan deze avond
terugdenken.

KONTAKTAVOND JEUGDKOOR EN TIENERKOOR
In de zaal van café-restaurant „'t Wapen van Vorden"
werd zaterdagavond een kontaktavond gehouden, welke
werd verzorgd door het Jeugdkoor en het Tienerkoor.
Beide koren zyn in feite een onderafdeling van het Da-
meskoor.
De presidente van het Dameskoor, mevrouw Klein Brin-
ke-Gotink, heette de aanwezigen een hartelijk welkom.
Spreekster wees er op dat deze avond niet beschouwd
moest worden als een uitvoering van beide koren, maar
dat het in feite een kontaktavond is. Het ligt nl. in onze
bedoeling om op deze manier de liefde voor de zang wat
aan te kweken.
Het Jeugdkoor telt momenteel 38 leden, terwijl het Tie-
nerkoor uit ruim 20 leden bestaat. Verder is deze avond
bedoeld als voorbereiding voor 22 juni, wanneer het
jeugdconcours in Groenlo gehouden zal worden waaraan
het Jeugdkoor zal deelnemen. Het Tienerkoor zal a.s.
zaterdag in Halle optreden, aldus de voorzitster van het
Dameskoor.
Hierna beet het Jeugdkoor de spits af en zong onder
leiding van mejuffrouw H. Broekgaarden uit Leesten
enige liederen zoals „De winter is spoedig voorbij"; „Ik
ben met Catootje naar de botermarkt geweest". Twee
liedjes die het heel goed deden waren „Drie kleine kleu-
ters" en „Boer wat zeg je van mijn kippen". Het koor
werd aan de piano begeleid door de heer Schierboom.
Een gul applaus was de beloning voor het optreden van
het Jeugdkoor.
In de pauze werd een verloting gehouden, waarvoor en-
kele leuke prijsjes beschikbaar waren gesteld.

Het programma na de pauze werd verzorgd door het
Tienerkoor o.l.v. de heer Schierboom. Hiervan memore-
ren we o.m. „To riight"; „Da-da-da". Speciaal het „Dank
U voor deze morgen" viel in de smaak.

Aan het eind van de avond bracht mevr. Klein Brinke
alle medewerkenden dank voor het welslagen van deze
avond. Zij hoopte dat het talrijke publiek van deze zang.
avond had genoten.

AUTO UIT DE BOCHT
Maandagmorgen tegen tien uur vond op de Ruurloseweg,
even voorbij de CLV „Ons Belang" in 't Medler, een
verkeersongeval plaats. Vermoedelijk door het nemen
van een bocht in de weg raakte de heer R. uit Borculo,
komende van Ruurlo, de macl^fcver het stuur van zijn
auto kwijt en kwam hierdoo^p een weiland terecht.
De auto werd totaal vernield, terwijl de bestuurder
slechts licht gewond raakte. Dokter Lulofs verleende de
eerste hulp.

VERKEERSAVOND VOOR KPJ
Door de KPJ afdelingen Vordj^Kranenburg en Vier-
akker-Wichmond werd in zaal ̂ ^oenaker een gekombi-
neerde verkeersavond gehouden, waarbij voorzitter H.
J. Lichtenberg een bijzonder welkom toeriep tot de he-
ren A. van Weelden, rayoncommandant van de rijkspo-
litie te Breedenbroek en brigadier Ellen van de gemeen-
tepolitie te Doetinchem.

Nadat brigadier Ellen in een korte inleiding het grote
nut van meer kontakt tussen burgerij en politie sterk
had benadrukt, behandelde rayoncommandant Van Weel.
den het verkeer en de verkeersregels. Hij wees op de
plicht van elk Nederlander deze regels te kennen, de
misdadigheid van sommige weggebruikers, het zgn. snij-
den, verblinde verlichting voeren, dronken autobestuur-
ders etc. Hierna besprak mj de nieuwe verkeersregels die
van kracht zijn geworden. Spreker attendeerde er op de
aanwijzingen van de politie steeds op te volgen, ook
wanneer een verkeersbord soms anders aangeeft. Het
stopbord van de verkeersbrigadiertjes is nu een officieel
wettelijk teken en men dient hiervoor te stoppen. Onder
bruggen en viadukten is thans ook een stopverbod van
kracht. Nadat nog verschillende punten waren bespro-
ken, werden fraaie kleurendia's vertoond, waarbij de
heer Van Weelden de opnamen, die handelden over de
nieuwe verkeersregels, uitvoerig belichtte.

In de pauze werd een goed geslaagde verloting gehou-
den. In het tweede gedeelte van de avond vertelde briga-
dier Ellen hoe de politie vaak nog vele bemoeienissen
met andere zaken heeft. Er werden nog verschillende
vragen gesteld die door beide heren uitvoerig werden
beantwoord.

De voorzitter dankte voor deze leerzame avond, die had
bijgedragen tot een beter begrip voor het werk van de
politie. Hij bood een kleine attenjtie aan.

NOODKREET OM LEIDSTERS
Naar wij vernemen zitten de kabouters van de Maria
Goerettigroep op de Kranenburg ernstig te kampen met
een gebrek aan leidsters. Weer zal er een leidster gaan
trouwen, zodat er nu nog één overblijft, die het erg druk
heeft en de groep van ca 20 meisjes niet alleen kan lei-
den. Men doet daarom een beroep op meisjes uit Vorden
of Kranenburg, die zich hierover willen ontfermen. Zon-
der hulp zou men de groep moeten opheffen, wat erg
jammer zou zijn, temeer omdat de kinderen het graag
doen. Er is dus werkelijk nood onder de kabouters.

EXCURSIE RUNDVEEFOKVERENIGING
DE WIERSSE
Het bestuur en de leden van de coöp. rundveefokvereni-
ging „De Wiersse" hebben de traditie om 'in de winter-
maanden een excursie te houden, in ere hersteld. Een
35-tal deelnemers vertrok voor een excursie naar de
Waaiboerhoeve te Millingen aan de Rijn.
Er was enorm veel te zien voor de veehouders. In de
vier verschillende komplexen van het bedrijf werden
ojm. de verschillende bedrijfsvoeringen aan de praktijk
getoetst. Ook worden hier diverse melksystemen gepro-
beerd, wat zeer interessant bleek. Veel interesse was er
ook voor het vee, dat ook in het koude jaargetijde bui-
ten loopt en in de zgn. open stallen was ondergebracht,
Nadat de inwendige mens was versterkt, ging het via
Nijmegen, Arnhem naar Mechelen bij Gendringen, waar
een kijkje werd genomen in de fokstal van de heer
Keuper. In hoofdzaak werden hier de afstammelingen
van de stier Michiel van de K.I. vereniging Ruurlo-de
Wiersse in ogenschouw genomen.
Op de terugweg vertoefde men nog enige tijd in het ge-
zellige Erve Kots bij Lievelde, waar de eigenaar bij
het open haardvuur populaire muziek uit zijn trekhar-
monica tevoorschijn toverde.

Telefunken - Nordmende
radio en televisie
Nu geheel getranslstoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

DAMES JONG GELRE BIJEEN
De afdeling dames van Jong Gelre hield in café-rest.
„'t Wapen van Vorden" een druk bezette ledenvergade-
ring onder leiding van mejuffrouw T. Pardijs.
Bij de crocusopkweekkeuring behaalden de dames G.
Winkel een eerste en J. Waigemoet een tweede prijs.
De cursus „Voor zover het jou ligt" welke in januari en
februari was georganiseerd, was een goed bezochte cur-
sus geweest.
Onder leiding van de heer Brom uit Dinxperlo werden
enige volksdansen ingestudeerd. Besloten werd op 5
maart in zaal Lettink weer een avond te beleggen ter
instudering van volksdansen onder dezelfde leiding.
Het trouwste vergaderingbezoekerslid werd een blrjk van
waardering aangeboden.
Nadat de presidente de heer Brom dank had gebracht
voor zijn voortreffelijke leiding, werd deze geanimeerde
vergadering gesloten.

LEZING NED. CHR. VROUWENBOND
Voor de afdeling Vorden van de Ned. Chr. Vrouwenbond
sprak de heer Goote uit Arnhem in zaal Eskes over het
onderwerp „Problemen in en om de staat Israël". In vo-
gelvlucht ging spreker de geschiedenis van de Joden na.
In de 3e eeuw zijn de moeilijkheden al begonnen tussen
Joden en Christenen. Ze werden overal buitengesloten^
waardoor de handel en het geldwezen het enige was
wat voor hun overbleef. Het Oude Testament is hum
geschiedenisboek wat op de scholen wordt geleerd. Hun
wetten zijn streng en een Christen-Jood wordt het daar
moeilijk gemaakt. Er wordt de nieuwe Hebreeuwse taal
gesproken. Sedert 1948 wordt het beloofde land tot
vruchtbaarheid gebracht o.a. het onvruchtbare dal van
Jizreël. De beloften aan hen gedaan zijn nimmer nage-
komen o.a. vrije toegang tot Jeruzalem en de Klaag-
muur. De wereld keek, aldus spreker, vol spanning toe
toen de Joden de jongste oorlog, door zoveel vijanden
belaagd, wonnen. Er zal een toekomst voor hen zfln.
Na beantwoording van de gestelde vragen en vertoning
van de prachtige dia's dankte de presidente, mevrouw
Van Zorge, spreker voor deze boeiende avond.

MOOIE SUKSESSEN VOOR VORDENSE
HONDENBEZITTERS
Onze plaatsgenoten, de heren P. M. van Eykeren en
J. W. M. Gerritsen hebben dezer dagen een fraai sukses
geboekt met hun Franse herdershonden de zgn. Briards.
Zij namen met hun dieren deel aan de clubmatch van de
Nederlandse Briardclub, welke in Zeist werd gehouden.
De fraaie, 3 jaar oude reu Oresto de la Joie d'Elise,
eigenaar de heer Van Eykeren en de twee Briards (te-
ven) van de heer Gerritsen werden in de open klasse
gekwalificeerd als uitmuntend, wat de hoogste klasse-
ring in deze klasse was. Een prachtig sukses.

UITVOERING SPARTA
De gymnastiekvereniging Sparta zal a.s. zaterdag haar
jaarlijkse gymnastiekuitvoering geven in het Nutsge-
bouw te Vorden.
's Middags vindt er een speciale kindervoorstelling plaats
de uitvoering van de senioren is 's avonds ook in het
Nutsgebouw.

Zangdienst met Kees Deenik
A.S. ZONDAG 3 MAART, 'S AVONDS 7 UUR IN DE
HERVORMDE KERK TE VORDEN.

Met medewerking van de bekende Kees Deenik en het zang-
koor „Excelsior" o.l.v. Henk Schierboom.

Samenzang van bekende liederen
Aan het orgel: Adriaan Bol.
Voorgangers: ds. Th. P. van Belzen en ds. J. H. Jansen.

IEDEREEN HARTELIJK WELKOM ! ! !
DEUREN OPEN HALF 7 ! ! !



presenteert:

Uit onze hypermoderne slagerij

Varkenspootjes
Hamschijf
Varkenslappen
Varkensfricandeau

3 stuks

500 gram

500 gram

500 gram

59

Wegens enorm sukses!
Groot soeppakket:
200 gram poulet, 200 gram gehakt
en l mergpijpje samen voor

LET OP! Karbonadefeest:

Schouderkarbonade 500 gram1.98
Laat onze chef slager uw diepvries vullen l

Voorhouten kant en klaar, in%orties v.a. f3,60 per kg
Achterbouten kant en klaar, in porties v.a. f4,60 per kg

Gek. Geld. worst (aan stuk) 200 gr. 79 Bacon 100 gr. 79
Gebr. gehakt 150 gram 69 Boterhamworst 200 gram 49

Uit onze groente afdeling
Pracht bloemkool

Panklare savoye kool

K leiaardappelen

Jonathans

per stuk

500 gram

5 kilo

2'l, kilo

20 grote sinaasappelen in handige draagtas 1.79

Niet te geloven!

Bij aankoop van f 5,- vlees

Varkenslever
500 gram

slechts

Pak mee dit voordeel!
Kantkoek ruim 500 gram 79
5 mergpijpjes fijn gebak 98
Mars 3 stukjes 69
Zoute pinda's grote zak 79
Choc. biscuits groot pak 98
Bacon chips

4 zakjes van 120 voor 89

2 PAAR NYLONS
nu voor slechts 169

Appelsap 2 fles slechts 109
^Goudkoffie per pak 186

Elk tweede pak 129
Reklame thee 2 pakjes 98

•Koffiemelk \ literfles 79

Van Nelle theebuiltjes 10 stuks 39
Groente 5 éénpersoons blikjes 225
Augurken literpot 98
Fruitsalade literblik 189
California erwtensoep per blik 83
4 pakjes margarine voll. gevitamin, 99
Tonijn per blik 89

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

Pracht zalm per blik 149
Sleutelhanger gratis bij 2 fl. sinaasappelsap
Toilet w.c. reiniger elke tweede bus 25
Badzeep 3 extra grote stukken 98
Closetpapier 8 rollen 89

> Zie onze kollektie
zeer voordelige grammofoonplaten!

LITER ANANAS
slechts



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

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

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

Uitverkoop houden wjj niet,
doch goedkoper zijn wij
altijd.

Voeraardappelen,
bierbostel, aardappel-
vezels, hooi, stro

Fa Gebr. Soepenberg,
Dronten 03210-2224 (4 lijn.)
Zoerink . Vorden 05752-6813

DEZE WEEK

verse haantjes
MET SPECIALE
VERRASSING

Vrijdag op de markt en aan
huis
W. ROSSEL - VORDEN
Hengelosew. l, tel. 1283

Weg met die modder!
Mijnsteen
voor weg- en erfverharding
Inlichtingen:
J. A. NORDE
Wilhelminalaan 5 - Vorden

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKAL VEREN
voor het mesthok.

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

PETROLEUM
BESTELLEN?
1736 BELLEN!

KEUNE
beter, goedkoper
Industrieterrein Vorden
Speciale afhaalprijs

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Vorden

H.H. VEEHOUDERS
KLAUW-
BESCHERMERS EN
TEPEL-
BESCHERMERS
vliegen de deur uit

LUIMES ZADELMAKERIJ
Vorden - Telefoon 1421

Auto-verhuur
(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

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranentaarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Ltfftogt,
L. van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Teunissen, de Haar
A. Bruggeman, Veldwijk

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Wegens enorm succes geven
wij ook gedurende deze
maand
20% KORTING op chem.
reinigen en verven.
Tevens uw adres voor drij-
mastern, onz. stoppen en
overhemdenreparatie
Profiteert nu nog van deze
aanbieding.
Laren: Klein Selle, Holter-
weg A 21
Vorden: Fa Luth kleding-
magazijn
Barchem: Me j. Dijkman
Lochemseweg 52 a

I »
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Inplaats van kaarten

JAN WENTINK
en
TOOS SCHONEVELD

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats
vinden op vrijdag 8 maart a.s. om 14.00 uur
ten gemeentehuize te Gorssel.

Kerkelijke inzegening om 15.00 uur in „Ons
Gebouw" door de Weieerwaarde Heer ds. A.
van Leeuwen.

Vorden, E 2
Harfsen, Harfsensesteeg 31
februari 1968

Voorlopig adres: Harfsensesteeg 31, Harfsen.

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in zaal
Schoolderman te Harfsen.
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A Q
X J. VAN DE MEENE X

X » X
W TINY SCHOTSMAN W

hebben de eer u, namens wederzijdse ouders, l
kennis te geven van hun voorgenomen hu- X
welijk, waarvan de voltrekking zal plaats X
vinden op vrijdag 8 maart a.s. om 11.30 uur W
in het gemeentehuis te Borculo.

H Borculo, Lochemseweg 14
ft Vorden, C 140
W februari 1968

X
X
X
X

Toekomstig adres: Lochemseweg 12, Borculo.

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in zaal Har-
geerds te Borculo.

Heden behaagde het de Here, na een langdurig
lijden, van ons weg te nemen, onze geliefde moe-
der, behuwd- en grootmoeder

DERKJEN OUDENAMPSEN
weduwe van R. Klein Obbink

in de ouderdom van 75 jaar.

Vorden: C. Klein Obbink
C. Klein Obbink-Wittebol

Brummen: H. J. Bruggink-Klein Obbink
G. J. Bruggink

Zutphen: A. Pasman-Klein Obbink
D. A. J. Pasman
en kleinkinderen

Vorden, 21 februari 1968
Rondekamp C 59

De begrafenis heeft plaats gehad op maandag 26
februari op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed, zacht en kalm, na een langdurig,
doch geduldig gedragen lijden, onze geliefde zuster
schoonzuster en tante

DERKJEN KLEIN OBBINK-OUDENAMPSEN

in de ouderdom van 75 jaar.

Dat zij ruste in vrede.

Fam. Stegeman
kinderen en
kleinkinderen

Vorden, 21 februari 1968
Rondekamp C 59

De begrafenis heeft plaats gehad op maandag 26
februari op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Door een noodlottig toeval overleed op 27-jarige
leeftijd onze neef

JAN VOGTLANDER

De teraardebestelling had op 28 februari te Gors-
sel plaats.

Fam. Vogtlander

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

x
x
X
X
X
X

Op 22 februari overleed te Haarlem, na een lang-
durige ziekte, onze lieve zuster, behuwdzuster en
tante

HENDRIKA PONGERS
echtgenote van B. C. Wansleeben

op de leeftijd van 57 jaar.

Uit aller naam:

H. Lansink-Pongera
Burg. Galléestraat 55,
Vorden

Heden overleed, zacht en kalm, na een kortston-
dige ziekte, onze inniggeliefde tante

SIENTJE KUENEN
weduwe van H. J. Haverkamp

in de ouderdom van ruim 79 jaar.

Rust zacht.

Diep betreurd door ons allen.

A. Wolsheimer
H. J. Wolsheimer-Kuenen
B. J. Wassink-Wolsheimer
W. Wassink
A. J. Wolsheimer
H. A. Wolsheimer

Vorden, 24 februari 1968
Veldwijk C 121 a

De teraardebestelling heeft plaats gehad op
woensdag 28 februari op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

INWONERS VAN VORDEN EN OMGEVING

Dinsdag 12 maart
'Het Verthuis'
PRESENTEERT DAN NL. EEN UNIEKE DEMON-
STRATIE OVER HET ZELF SCHILDEREN IN DE
ZAAL VAN „'T WAPEN VAN VORDEN" (F. P. Smit)

AANVANG 8 UUR.

TEVENS WORDT HIERBIJ VERTOONT DE
MACHTIGE FILM

'Kleurenspel'
HARTELIJK WELKOM !

UITERWEERD's

schildersbedrijf
Ruurloeeweg 35 - Telefoon 1523

IProfiteerü
De Wehme steunen? Loten kopen!

28 februari - 6 maart 1968

Licht - sterk - soepel
slank en elegant:
D iolen t

Snijbonen
literblik

> Rookworst
vacuüm verpakt

Koffiemelk
literfles

Appelsap
gezinsfles

> Vruchtenknotsen
zak è 5 stuks

> VOOR SNEL-GRATIS-GEMAKKELUK SPAREN! O

VIVO-KRUIDENIERS :
MEMELINK, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, HET HOGE

OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG

Diolen Gabardine voor 't lichtgewichtige
pakje waarin u blij het voorjaar kunt
begroeten! Frisse lentetinten.
Leuke sportieve sierstiksels.
Een slankkledend pakje voor een slanke
prijs. Komt u even passen? | 19»-

'Jong voor Oudf koopt deze loten!

99 Stichting Jeugdcentrum'
Het bestuur van de Stichting Jeugdcentrum nodigt de
besturen van verenigingen uit op maandag 4 maart a.s.
namiddag 8 uur in café-restaurant „'t Wapen van Vor-
den" (F. P. Smit) Dorpsstraat.

Dan zal het bestuur, mede aan vertegenwoordigers van
enkele regionale dagbladen en weekbladen, een uiteen-
zetting geven over het doel van de Stichting en van haar
verdere plannen.

Het is u wellicht bekend, dat de Stichting Jeugdcentrum
het voorste gedeelte van de oude Empo fabriek aan de
Insulindelaan heeft aangekocht t.b.v. haar te ontplooien
aktivitelten.

Het bestuur hoopt het gebouw door middel van een verbouwing geschikt
te maken voor jeugd- en vereniging-swerk.

De architect, de heer P. Bakker, zal het verbouwingsplan nader toelichten.

Het bestuur
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GROOT NIEUWS!

Mol N.V. - zutpnen
komt naar Vorden en houdt een unieke show van

VOLKSWAGENS
in de zaal van hotel Bakker, op:

Gelegenheid

voor taxatie!

vrijdag 1 maart van 18-22 uur

zaterdag 2 maart van 9-21 uur

zondag 3 maart van 11-18 uur

VW 1200 * VW 1300 * V W 1500 * VW 1600 A * VW 1600 TL * Bestelwagen V W combi * V W variant

JL Jl II JL=JL Jl=JL

Wij leveren alle
HOMOEOFATISCHE
GENEESMIDDELEN
SPECIALITÊ'S

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

D.A. drogisterij en
fotohandel

C. P. Nipius, Zutphen
l ̂ aar straat 5

G. W. Eij'erkamp
Vorden

Voor glas-,
schilder- en

behangwerk

Schildersbedrijf
vl Jan v.d. Wal

HET HOGE la - VORDEN

TELEFOON 1208

Gymnastiekvereniging Sparta
Jeugduitvoering
14.30 UUR IN HET NUTSGEBOUW

Avonduitvoering
19.30 UUR IN HET NUTSGEBOUW

Ned. Ver. Sex. Herv.
Alle gewenste Inlichtingen
verstrekken wij u elke 2e en
4e woensdag van de mnd.
van 7-8 uur In het Groene-
krulagebouw

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
Verhuur

van gelegenheldskleding
voor heren, bont voor da-
mes.

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

nf^Sj? nsT'iQjLqM (r\\(T^\(?^ l̂ir̂ . ^F^^rtD
M lËUaU vU/vü/va xSx VUUil

UW OLIEH AARD

Lees de advertenties over
de grote bazar van 'De Wehme'!

GERR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg 23 - Telefoon 1261

adidas
met de

voetbalschoen
der kampioenen

MARTENS
Wapen- en Sporthandel

100 gram tongkaas van 67 et voor 55 et

200 gram kinnebakham slechts 59 cent
1 pak Brillo deze week van 115 et voor 98 et
4 gevulde repen 5e REEP GRATIS ! ! !
2 pak cacao van 110 et voor 89 et — 10%
Spar macaroni 20% ZEGELKORTING

500 gram marie biscuits slechts 99 et -101
l pak Spar thee van 86 et voor 75 et — 10%

Op 29 februari en l en 2 maart:
l mooie bloemkool SLECHTS 89 CENT

Op veler verzoek herhalen wij:
2'I2 kilo goudreinetten voor 98 cent

REMMERS
Supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Genis - Vorden
Vraagt voor haar gemoderni-
seerde winkel in huishoudelijke
artikelen

vlotte verkoopster
Leeftijd niet beneden 18 jaar.
Liefst met diploma Mulo of
gelijkwaardige opleiding.

In onze afdeling gereedschap-
pen en ijzerwaren is plaats
voor een

(leerling) verkoper
Enige praktijkervaring gewenst
Covfl en/of LTS-diploma strekt
tot aanbeveling.

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Dames
ONZE

voorjaarskollektie
IS GEREED

We hebben alle maten
voorradig1.

Ook alle prijzen.

Komt u kijken?

H.LUTH
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD
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Carnavalsstorm over Kranenburg
De carnavalsstorm, die vier dagen lang met windkracht 11 loeide over de Kranenburg,
is zaterdagavond losgebarsten. Op daverende wijze startte het „Carnaval van het
Oosten" van „De Deurdreajers" met een groot gekostumeerd bal voor gehuwden, die
hun kinderen nu eens hadden thuisgelaten of voor een babysit hadden gezorg.
De belangstelling voor deze eerste gijn- en leutavond was weer veel groter dan verleden
jaar. Naar schatting ruim 250 man had bezit genomen van zaal Schoenaker en zeer
velen waren gekostumeerd. De gloednieuwe Prins Henri I, die zijn illustere voorganger
Ferdinant I was opgevolgd, bewoog zich frank en vrij op de planken en bleek een
waardige telg uit het geslacht van de carnavalsprinsen. Met zyn opperadjudanten en
dansmarietjes met gevolg had hij de leiding en zwaaide met zwierige hand de scepter.
Er was volop sfeer en gezelligheid.

Een deskundige jury beoordeelde de mooiste kostuums.
De volgende kregen eeni prijs:
Enkelingen: 1. De Gelaarsde Kat; 2. Met Verlof.
Paren: 1. Reklame v. d. Carnaval; 2. Spaanse Dansers;
3. Pirotte en Pirette.
Groepen: 1. Kloosterleven anno 1968; 2. Olympisch Goud.

Honderden waren er zondagmiddag om te kijken naar de
grandioze intocht van Prins Henri I en zijn gevolg, dat
weer een hoogtepunt werd. Zij trotseerden de snijdende
wind en ook de wereldkampioenschappen schaatsen kon
hen niet weerhouden dit traditionele festijn bij te wonen.
Tegen twee uur klonken er uit de richting Vorden don-
derende kanonschoten en zag men in de verte de reus-
achtige praalwagen met Prins, dansmarietjes en gevolg
naderen.

Terwijl het „oorlogstuig" een regen van confetti over de
belangstellenden joeg, ging de stoet met muziek van
Concordia en vele tientallen kinderen in bonte kostuums,
in optocht over de Kranenburg. Na vele toejuichingen,
werd het kindercarnaval voortgezet in de gezellige fees-
telijk versierde feesttent.

De populaire jeugdleider van Ratti, broeder Canutus, en
zijn jeugdkommissieleden brachten er al spoedig „sjoem"
in en wisten de kinderen leuk bezig te houden met aller-
lei dansjes, spelletjes enz. Dit experiment, waardoor de
jeugd nu zelf eens kon meezwieren en hossen, zal in de
toekomst zeker nog wel herhaald worden. De firma
Bresser uit Zutphen had alle eer van haar geluidsinstal-
latie, want de muziek ter begeleiding was van goede
kwaliteit.

Inmiddels had een deskundige jury de moeilijke taak op
zich genomen om uit al deze mooi verklede kinderen: de
allermooisten uit te zoeken. Prins Henri I kon tenslotte
tegen vier uur de volgende uitslag bekend maken.
Individuelen: 1. De klein Prins Carnaval; 2. De Sleutel-
hanger 1968; 3. Elfjes; 4. Mini-dansmarietje; 5. Hofnar;
6. Apoeti.

Paren: 1. Met melk meer mans; 2. Urker vissers.
Groepen: 1. Sneeu wit je en de zeven dwergen.
Allen kregen een leuke prijs, terwijl daarnaast ook de
andere gekostumeerden en de overige jeugd niet verge-
ten werd en een flinke traktatie in ontvangst konden
nemen.

Prins Henri I wist de stemming er in te brengen en
danste samen met Raad van Elf, dansmarietjes en de
jeugdkommissieleden met de kinderen tot besluit de po-
lonaise. Hij dankte broeder Canutus en zijn medewerkers
voor hun medewerking, wat tot het slagen van deze
middag bijdroeg. Ook de eerste Deurdreajersprins, Cor-
nelis I (C. Mense), dankte namens de ouders Prins Henri

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

1 maart

TL maart

2 maart

2 maart

4 maart

4 maart

6 maart

7 maart
8 maart
8 maart

9 maart

9 maart

9 'maart

15 maart

16 maart

16 maart

19 maart

26 maart

30 maart

3 april

3 april

Voorlichtingsavond CNV in zaal
Eskes
Gekombineerde vergadering Jong
Gelre in café-rest. „'t Wapen van
Vorden"
Propaganda feestavond Jong Gelre
Wamsveld
Vrouwenwereldgebedsdag in de
Hervormde kerk, 8 uur
Idem aan l maart Jong Gelre

Uitvoering gymnastiever. Sparta
in het Nutsgebouw. 's Middags
j eugduit voering
Muziekuitvoering Concordia

Ledenvergadering vogelver. „Ons
Genoegen" in café „de Zon"
Vergadering Stichting Jeugdcen-
trum in café-rest. „'t Wapen van
Vorden" (F. P. Smit)
Vergadering „De Vogelvriend" in
hotel Bloemendaal
Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
„Waar kastelen statig rijzen"
Bazar bejaardencentr. ,De Wehme'
Idem aan 7 maart Bazar
Kinderoperette O.L.S. Linde in zaal
Schoenaker

Idem aan 7 en 8 maart Bazar

Idem aan 8 maart kinderoperette

Ringdag Jong Gelre in Almen

Ringvoorjaarsvergadering Jong
Gelre in Almen

Beatbal in zaal Schoenaker

Jaarfeest Geref. Jeugdclub in het
Nutsgebouw
Winterexcursie Jong Gelre

Ledenvergadering hengelsportver.
„De Snoekbaars" in café „de Zon"
Laatste Nutsavond

Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
Voordracht over de geschiedenis
v. h. Kon. paleis en park 't Loo

CPJ vergadering

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

I, broeder Canutus en medewerkers voor deze onbetaal-
bare middag.

De tweede carnavalsavond van „De Deurdreajers" is
'?ok een eclatant sukses geworden. De naam van het
revue- en c abaretgezelschap „De Notenkrakers" uit Zieu-
went zal onverbrekehjk verbonden blijven met het car-
naval 1968. Zy hebben een overvolle zaal Schoenaker
een avond bezorgd, die onvergetelijk is in de historie van
de Kranenburgse carnavalsfeesten en daarom als hét
grote klapstuk van het feest de geschiedenis in zal gaan.

In de feestelijk versierde zaal Schoenaker sprak voorzit-
ter J. Hartman een hartelijk welkomstwoord tot de hon-
derden carnavalsvierders. Hij was er trots op dat het
„carnaval van het oosten" zoals dit in de verre omtrek
bekend staat, elk jaar weer in het middelpunt van de
belangstelling staat. Hij was er van overtuigd dat, wan-
neer ieder zich inzette, het feest weer voor honderd pro-
cent zou slagen.

Onder luid gejuich arriveerden hierna Prins Henri I met
de dansmarietjes, opperadjudanten en Raad van Elf, die
door de voorzitter werden toegesproken. Hy wenste Zijne
Hoogheid een prettige en vrolijke regeringsperiode toe.
Mjet hese, wat omfloerste stem, hoopte de Prins op de
medewerking van zijn narren en narinnen gedurende
de carnavalsdagen en gaf hierna het woord aan „De
Notenkrakers".

Dit zeer bekende revue- en cabaretgezelschap uit Zieu-
went trad voor het voetlicht met een indrukwekkende
show „VOL OP UIT". Wat dit uit 50 personen, bestaan-
de gezelschap hier presteerde, (grensde - van amateur-
zijde bezien - aan het ongelofelijke. Het was een dave-
rend gevarieerd programma, een spel van licht, kleur en
fantasie, zo mooi dat zelden in zaal Schoenaker werd
gebracht.

Na het openingsnummer, dat direkt al insloeg, volgde
er een song met gltaarbegeleiding en een korte schets
over een arbeidsbureau in de Achterhoek. Het gehele
gezelschap vertoefde hierna in een gezellig cafeetje aan
de Moezel, terwijl het muzikale talent Hanny Schurink
met twee Engelse songs ook veel sukses oogstte. Zang
en schets wisselden elkaar gedurig af in de volgende
nummers. Joop Krabben zong verdienistelijk „Please,
release me" terwijl Paulien WaaldMrbos in haar creatie
als Spaanse zangeres met „Don ̂ Bn" en „Geef mij je
hand", gezien haar kwaliteien, vwr de televisie heus
niet gek zou doen. Nemen we daarbij dan nog de kleu-
rige en steeds wisselende decors en effektieve verlichting
dan mag gezegd worden dat het gedeelte voor de pauze
volop een sukses werd. Ben Donderwinkel praatte de
verschillende nummers op humor^tfische wijze aan el-
kaar, maar bleek ook als toneel^^sr allure e hebben.

Tijdens de pauze haalde Prins Henri I de onlangs afge-
treden voorzitster van de KPO, mevrouw T. Schoenaker-
Smit, voor het voetlicht en onderscheidde haar, onder
luid applaus, met de gouden eremedalje der Deurdrea-
jers voor haar zeer verdienstelijk werk, ook voor de
carnavalsvereniging verricht.

Ook na de pauze werd het programma met vaart en
verve gebracht. Regisseur en voorzitter, de heer H. Dop.
pen en dirigent, de heer G. Schurink, die met zijn 6 man
sterke orkest in de bak op sublieme wijze de leiding in
handen hadden, wisten ook dit gedeelte uitstekend te j
verzorgen. Na „Hij en zij" zong Hanny Schurink „Tous '
les gurcons" en „That's my song" (samen met J. Krab-
ben) a la Abraham en Esther Ofarim. Grote hilariteit
ontstond er over het pastgetrouwde echtpaar met de
muis in de alkoof. „Als de Rijn in Zieuwent was gebo-
ren", massaal gezongen, deed het zeer goed. Paulieni
Waalderbos kreeg een ovationeel applaus voor haar
met grote overtuiging en op sublieme wijze gebrachte
„Speel het spel" en „Mylord". Na de Vinkenwals en de
ontpopping van de verloofde „juffrouw Jansen" die een
man bleek te zijn, volgde een grandioos slotnummer.

De Zieuwentse operette vertolkers (sters) brachten hierin
op de melodie van „Der Vogelhandier" met zijn mooie
duetten en aria's, vrolijk en lustig in spel en dans, kleurig
en fleurig in lichteffekt en kleding en wat spel en zang
betrof, een lust voor oog en oor. Minutenlang duurde
het spontane applaus voor het prachtige spel van „De
Notenkrakers"

Voorzitter Hartman stak zijn waardering niet onder
stoelen of banken en hoopte dit keurige gezelschap,
waarvan het spel op hoog niveau stond, nog meerdere
malen te zien.

Ook pastoor Van Berkel, die voor het eerst van zijn le-
ven een carnavalsvereniging toesprak, was in de ban van
het narrenfeest gekomen en sprak een hartelijk dank-
woord; hij had zich kostelijk geamuseerd en hoopte het
gezelschap nog vaker op de planken te zien, hij was er
van overtuigd dat dit een gezonde en vrolijke ontspan-
ning zou zijn.

Prins Henri I bracht tot besluit een donderend driewerf
hoera uit, waarna „Nöttenkrakers" en „Deurdreajers"
hand in hand onder het zingen van „Mien, waar is m'n
feestneus" het podium, de zaal en het café in bezit na-
men. De stemming zat er behoorlijk in en het lijdt geen
twijfel of de Kranenburgse carnavalsfeesten waren op
dat moment al voor de volle honderd procent geslaagd.

Het grote Deurdreajerscarnaval beleefde maandagavond
haar hoogtepunt met een supergezellig gekostumeerd bal
in de overvolle danstent. Het carnaval van „De Deur-
dreajers" mag zich met recht „Het carnaval van het
Oosten" noemen, want uit verre omtrek kwamen de
narren en narinnen in de bontste kostuums naar de Kra-
nenburg.

Maandagavond bleek de belangstelling groter dan ooit
en overtrof verre de verwachtingen, men schatte dat
meer dan 1000 feestneuzen de festiviteiten meemaakten.

De Prinsenkapel „The Rythm Stars" was in topvorm
en zorgde voor uitstekende muziek, maar ook Prins
Henri I was er helemaal „in" en deed het voortreffelijk.

Tegen half tien konden de prijzen worden bekend ge-
maakt voor de beste 'gekostumeerden, die vooraf door
een deskundige jury waren gekeurd. De uitslagen waren:

Enkelingen: 1. Grote Nozem; 2. Veiligheidsspeld; 3.
Swiebertje; 4. Klukkluk; 5. Astronaut; 5. Hippy; 7.
Sjeik op zoek naar vrouw; 8. Muizenval; 9. Dolle Griet;
10. Fred Anton Maier in het goud.

Paren: 1. Moeder en baby; 2. Kerstmannetjes; 3. Mode
1868-1968; 4. Kippen.

Groepen: 1. De Middeleeuwers; 2. Hippe paters; 3. Ali
Baba en de rovers; 4. De Hippies; 5. Sneeuwman met
vrouw.

De prijzen werden in de bekende enveloppe aan de win-
naars uitgereikt. De Prins dankte allen voor hun moeite
om zich zo mooi uit te dossen, hetgeen de sfeer en stem-
ming ten goede komt.

Tot grote verrassing van eenieder verscheen er tegen
elven nog een andere Prins, nl. Willem de Kleine, de
roemrijke heerser over de carnavalsvereniging „De Ber.
keischippers" uit Borculo. Hij had zijn gevolg in groot
tenue uitgedost, meegebracht en na wederzijdse toespra-
ken, driewerf hoera's en dankwoorden werd het een wa-
re verbroedering.

„Mien, waar is m'n feestneus" was de tophit van het
feest. Tot in de kleine uurtjes joeg de carnavalsstorm
voort over de Kranenburg. Het was een buitengewoon
geslaagde avond.

Ook dinsdagavond was het gezellig en druk en werden
voor de beste kostumeringen geldprijzen uitgereikt.
Om 12 uur werden de feestneuzen afgezet.
De carnavalsvereniging „De Deurdreajers", het bestuur,
Prins Henri I, dansmarietjes, opperadjudanten, Raad van
Elf en de vele mede werkers (sters) konden op een ge-
slaagd carnaval 1968 terugzien.

AKTUELE INLEIDING GMvL AFDELING VORDEN
In zaal Schoenaker hield de GMvL afdeling Vorden een
bijeenkomst, waarop de heer A. .JG. van Oorsprong uit
Buurlo, assistent van de RLVD, een aktuele inleiding
hield over de aanpassing van het landbouwbedrijf bij
de huidige ontwikkeling.
Voorzitter, de heer A. G. Mennink, wees er op dat men
ieder jaar ook voor de leden uit de buurtschappen een
bijeenkomst belegd, welke gewoonte zal worden gehand-
haafd. Hjj deelde mede dat de praatavonden die in ver-
schillende gedeelten van de gemeente waren gehouden,
en waarop informaties waren verstrekt omtrent de be-
stemmingsplannen van Vorden, buitengewoon goed wa-
ren geslaagd en zeer druk bezocht. Hy heette speciaal de
heer Van Oorsprong welkom, die hierna zyn inleiding
hield.
Spreker wees er op dat aanpassing ook zal betekenen,
vereenvoudigen^ Uitbreiding van de bedrijven zal thans
noodzakelijk zijn, ten eerste door de steeds stijgende
arbeidskosten; ten tweede het verschil tussen kostprijs
en de opbrengst van de produkten is in de loop der jaren
steeds geringer geworden, waardoor men gedwongen
wordt met steeds grotere aantallen te werken om de
zaak rendabel te houden. Spreker gaf hierna de uitkoms-
ten van een twintigtal bedrijven uit de Achterhoek (LEI
bedrijven:), waaruit duidelijk b^ek dat de omvang van
deze bedrijven gemiddeld slecl^plveinig is toegenomen.
Kan nu iedereen maar uitbreiden? Dit was volgens de
heer Van Oorsprong afhankelijk van verschillende fak-
toren o.a. spelen de afzetmoeilijkheden een rol (overvoe-
ring van de markt), voorts de grond, die men tot zijn
beschikking heeft of kan krijgenen in niet mindere mate
of de boer de capaciteiten he^B>m een groter bedrijf

(vervolg pagina 2)

Of u nu zo'n Puch wilt

of zo een

of nog een andere, ze zijn te
leveren door

Bromfietsbedrijf
A. G. Tragter

VROLIJKE, FRISSE

teenerbrillen
ANDERS IN ELK OPZICHT. ZIE ONZE AANTREKKELIJKE

KOLLEKTIE MET BRILLEN IN EEN "EIGEN" STIJL ZOALS DE TEENAGER DAT WIL

VELE BUITENLANDSE SUCCESMODELLEN.

MEER COMFORT VOOR UW OGEN
Door de optische verbeteringen en
nieuwe vindingen van de laatste jaren,
kunnen Uw ogen met minder moeite
veel beter zien. Wij geven U dan ook
gaarne uitgebreide voorlichting over
ontspiegcldc glazen, dubbel focus- en
trifocaal glazen, getinte glazen etc.

U SLAAGT IN ALLE OPZICHTEN
Ut U kiest uit onze moderne en veel-
zijdige kollektie in alle prijsklassen.
* U wordt bij ons prettig en hulp-
vaardig bediend bij het kiezen van de
bril die het beste bij U past.
* U hebt 3-voudige zekerheid: want
elke bril wordt 3 x gecontroleerd.

ZUTPHENSEWEQ 16 - VORDEN - TELEFOON 1505

Kijk naar de ingelegde Inversa courant

Ook nu weer
een keur van koopjes en tips!

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514



Met grote blijdschap geven,
wij kennis van de geboorte
van ons dochtertje
GÊRALDINE JOSÊPHINE

(GEK A)
G. te Velthuis
J. H. te Velthuis-

Weekhout
Vorden, 27 februari 1968
Wilhelminalaan 2

Dinsdag 13 februari jl. wer-
den wij verblijd met de ge-
boorte van ons kleinkind

PIETEK EVERHABD
DIJ KEMA

zoon van
J. H. Dijkema
en
J. H. Dijkema-

Wesselink
Amsterdam, februari 1968
Eastonstraat 127 Osdorp
Fam. H. Wesselink
Insulindelaan 11, Vorden

Voor de vele bewijzen van
deelneming, ontvangen bij
het overlijden van onze lieve
moeder en grootmoeder
STIENTJE WESSELINK-

ROSSEL
zeggen wij hiermede onze
hartelijke dank.

Fam. B. Wesselink
Vorden, februari 1968
„'t Hiddink"

WORDT SLANK
EN BLIJF HET !

EET „GROFJES"
VAN SCHURINK

Te koop: Piek up met platen
De Boonk 41, Vorden

Te koop: Een volbloed drag.
M.R.IJ. vaars a.d.t. 6 maart
Tevens ook volbl. M.R.IJ.
vaarskalf.
Prod. m. 6.2 6769 4.02 361
Prod. m.m. 7.7 6885 3.83 338
G. Dijkman, Wildenborch
telefoon 6728

OVENS VOL GROFJES
gaan de deur bij ons uit !

Geen wonder, ze zijn
lekker krokant en
licht verteerbaar

BAKKER SCHURINK
Telefoon 1384

DANLON
PANTY-NYLONI
Nylons die Ineens over-
gaan in een kort nauw-
sluitend broekje, in diverse
modetinten.

ƒ3,95 f4,95

Luth
NIEUWSTAD _ VORDEN

Te koop: Toom biggen.
J. W. Vlemingh, E 63
Noordink Hengelo (Gld.)

„GROFJES"
Het nieuwe bruin
brood van
SCHURINK

Geniet van de volle tarwe-
korrel. Gezondheid tot en
met !

Gezocht: Werkgelegenheid
door omst.h. gesan. landb.
53. Mispelkampdijk 34 Vor-
den. Tevens roggestro te
koop

Te koop: Halfwas konijnen,
Vlaamse reus en> Nieuw
Zeelander. H. G. Stapper
Burg. Galléestraat 15

Staat ter dekking: l blauw
Wener konijn met papieren
en te koop: Koemest.
A. Bruggeman jr, Veldwijk
Vorden

Na een langdurig lijden ging van ons heen, onze
lieve man, vader en grootvader

JAN HENDRIK SCHUPPERS
echtgenoot van J. Bekkenkamp

in de ouderdom van 64 jaar.

Vorden: J. Schuppers-Bekkenkamp

Steenderen: E. G. Schuppers
J. A. Schuppers-Zweverink

Vorden: G. L. Schuppers
A. Schuppers-Rietman

J. H. Schuppers en
verloofde
H. Schuppers
Eralt

Vorden, 27 februari 1968
Dorpsstraat 11

De rouwdienst wordt gehouden zaterdag 2 maart
a.s. om 12.00 uur in de Herv. kerk, waarna de
begrafenis zal plaats hebben om 13.00 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Liever geen bezoek aan huis.

VOOR GOEDE EN
GEMAKKELIJKE

schoenen
OOK VOOR MOEILIJKE VOETEN
NAAR

Jansen- 't Schoenenhuis
De vertrouwde merken o.a.
Durea . Avang - Swift . Robinson
Piedro . Nimco _ Pediform

PEDICUREN VOLGENS AFSPRAAK

A.s. dinsdag 5 maart is onze zaak
wegens huwelijk

gesloten

Hebt u al een lot gekocht van
het bejaardencentrum 'De Wehme'?

Doe het dan nu!
BIJ DE VORDENSE SIGARENMAGAZIJNEN ZIJN
ZE NOG VERKRIJGBAAR.

Op de loten zijn liefst 3 nummers vermeld, dus

3 kansen
l nummer geldt als lotnummer waarop u een bromfiets,
draagbare radio, wollen dekens, levensmiddelenpakketten
set keukenpannen enz. kunt winnen.

Het 2e nummer geldt voor het Rad van Avontuur waar
u dan gratis aan deel kunt nemen.

Met het 3e nummer kunt u gratis uw naam op het aan-
wezige bord zetten waar u dan weer kans hebt op een
mooie prijs.

Koopt nu een lot

Na een langdurige ziekte werd uit onze familie-
kring weggenomen, onze beste broer, zwager en
oom

JAN HENDRIK SCHUPPERS
echtgenoot van J. Bekkenkamp

op de leeftijd van 64 jaar.

L. J. Jansen-Schuppers
W. Jansen

E. H. Wolters-Schuppers

J. G. Schuppers
M. B. Schuppers-Roozendaal

neven en nichten

Vorden, 27 februari 1968

J. J. Slager Vorden
Zanker
wasautomaten

f 100,- 1208,-
goedkoper

U STEUNT HET BEJAARDENCENTRUM EN U HEBT KANS OP DE
PRACHTIGE PRIJZEN

WEGENS FAMILIE-OMSTANDIG-
HEDEN ZATERDAG 2 MAART

de gehele dag

gesloten

Bakkerij Schuppers
Dorpsstraat 11 — Burg. Galléestraat 46

PETROLEUM
BESTELLEN ?
1736 BELLEN!

KEUNE
beter, goedkoper
Industrieterrein Vorden
Speciale afhaalprijs

A.s.zaterdagMet leedwezen geven wij kennis van het overlijden
van onze geachte voorzitter, de heer

J. H. SCHUPPERS

op de leeftijd van 64 jaar.

Vordense Bakkersvereniging

Vorden, 27 februari 1968

SLAGROOMGEBAK
mooi gesorteerd 5 voor

LEKKER KRENTEN- EN

ROZIJNEN BROOD

ACHTKASTELENKOEK

APPELGEBAK

NEEM PROEF MET ONZE

Gaat u trouwen? roomboterkoeiijes
en roombotercake

u proeft het, het komt van de
banketbakker

Sir Edwin - mannenmode
SWEATERS

TRUIEN

PULLOVERS

VESTEN

PULLFS

MARTENS
Wapen- en Sporthandel

GOEDE WIJN BEHOEFT GEEN KRANS

Zanker E 5
automatik
5 KILO DROOG WASGOED

Een zeer populaire wasautomaat.

GEEN ƒ 758,—
NU MET INRUDL VOOR

f 649,-
Bloemenmagazijn Derksen

in ieder gewenst model en kleur.

Zie de etalage.

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR:

Transparant plastic

tafelzeil
120 cm breed, per meter

75

Plastic afwasbak
165

doorsnee 35 cm

doorsnee 40 cm

215

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

Bij voldoende deelname gaan we
zaterdag 9 maart weer naar de

kunstijsbaan te
Deventer
met de GTW bus.

Willen jullie je zo spoedig mogelijk opgeven?
Doch uiterlijk woensdag 6 maart.

Bert Vlogman
Nieuwstad

Vertrek 13.00 uur. Terug plm. 17.00 uur.

LOODGIETERSBEDRIJF

i J. «.Willink
Het Hoge 26
Telefoon 1656

Martens
Wapen, en Sporthandel

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

Voor telefonisch
opgegeven adver-
tenties, kunnen wij
eventuele reklames
niet aanvaarden!

Gazelle bromfietsen
in diverse uitvoeringen en prijzen.

Ook voor dames een veel gevraagd
model leverbaar.

GA DE HELE KOLLEKTIE ZIEN BIJ

Bromfietsbedrijf Tragter

Uitvoering
Muziekvereniging Concordia

op zaterdag 2 maart in café-restau-
rant „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit). Aanvang 8 uur.

Donateurs hebben vrije toegang met 2 personen
op l kaart. Ook niet donateurs kunnen donateur
worden voor l jaar a ƒ 2,— per persoon en kunnen
dan deze avond bezoeken.

NA AFLOOP

Bal
muziek „The Woodpeckers" tot 2 uur

Plaatsbespreken zaterdagmiddag van 2 tot 3 uur
a 15 cent per persoon.



te exploiteren. In de toekomst zal er meer gecijferd moe-
ten worden door de boer en zal men zich echt de vraag
dienen te stellen, wat men er van verwacht. De heer Van
Oorsprong behandelde hierna enkele aanpassingsmoge-
lijkheden voor een eigenaarsbedrijf van 12 ha, n.a.v. een
door ir Louwes, rijkslandbouwconsulent, gehouden inlei-
ding over bedrijfsvraagstukken. Het betrof hier vier
verschillende bedrijfsopzetten t.w. de huidige bedrijf sop-
zet, een bedrijf met alleen grasland en fokzeugeni, een
bedrijf met gras- en bouwland en fokzeugen en een be-
drijf van alleen grasland en rundvee. Aan de hand van
beschikbaar cijfermateriaal verkreeg men hier een goed
overzicht van de oppervlakten gras. en bouwland, aan-
tallen vee, oppervlakten hooien, kuilen, basisrantsoenen
etc. Spreker behandelde dit uitvoerig, waarbij ook het
arbeidsinkomen, rente en afschrijvingen, aflossingen,
noodzakelijke aanschaf en het beschikbare bedrag voor
privé, AOW, verzekeringen, belastingen, reserveringen
etc. onder de loupe werden genomen.

Na de pauze ontspon zich aan de hand van de gegeven
uiteenzettingen een levendige diskussie, waarbij o.m. ter
sprake kwamen de door dr Mansholt in Groningen uit-
gesproken redevoering (bedrijven met 400 koeien?),
ruilverkaveling Hengelo-Zelhem en eventueel Linde. Ten
aanzien van deze ruilverkavelingsplannen deelde de voor-
zitter mede dat dit nog maar voorlopige plannen zijn. Hij
deed wel een beroep op de betrokkenen om dit gezamen-
lijk met de landbouworganisaties en besturen te bekij-
ken en zich goed te laten voorlichten. Men zal zelf hier-
over moeten beslissen uiteindelijk. Hij dankte tot be-
sluit de heer Van Oorsprong voor zijn deskundige uit-
eenzettingen. Hij was verheugd over de breedheid van de
diskussies. Men mag hier gelukkig nog in volle vrijheid
praten over deze onderwerpen. Hij wees er op dat zowel
de ruilverkaveling als de ontwikkeling van de bedrijven
voor de boer een leefbaar klimaat moet scheppen. Men
zal dus moeten zien wat ekonomisch noodzakelijk is. Wfl
moeten met de tijd mee, ga niet tegen de stroom in en
kom niet achteraan, want dan is uw kans verkeken.

Spreker deelde voorts mede dat op vrijdag 6 maart a.s.
in café-restaurant „'t Wapen van Vorden" een grote fo-
rumavond zal worden belegd over school- en beroepskeu-
ze, uitgaande van de afdelingen Vorden en Warnsveld
van de Ned. Bond van Plattealndsvrouwen en de afde-
lingen Hengelo (Gld.), Vorden en Warnsveld van de
GMvL. Op het programma staan hier o.m. een inleiding
door mejuffrouw R. H. Obbink, die zal spreken over
de invloed van de mammoetwet op het beroepsonderwijs
voor meisjes. De heer G. H. Kets bespreekt de invloed
van de mammoetwet op het algemeen vormend onder-
wijs. Na de pauze wordt een forum gevormd m.m.v. de
heer Offerein, mejuffrouw L. J. Hazelhoff, de heer G.
Boot, de heer M. Hoogeveen, de heer ir J. J. Manschot.
Spreker deed een beroep op allen deze belangwekkende
forumavond bij te wonen.

VOETBALPROGRAMMA

Voetbalprogramma Ratti zaterdag: Ratti I—EGVV III.
Pupillen Sportclub Lochem II—Ratti I; Sportclub Lo-
chem I—Ratti II; Sportclub Lochem. III—Ratti I.
Zondag: GS V II—Ratti I; Ratti III—Socii II; Ratti II is
vrij.

Het programma voor de voetbalclub Vorden luidt voor
het a.s. weekend als volgt: Rietmolen I—Vorden I; Grol.
se Boys II—Vorden II; Zutphania III—Vorden III; Vor-
den IV—Zutphania VI; Warnsveldse Boys IV—Vorden

Vorden AI—Zutphen AI; De
Hercules BII—Vorden B II.

V; Vorden VI—Pax V
Hoven BI—Vorden B I

j
WATERPOLO
HEREN VAN VORDEN GAVEN TEGEN
APELDOORN RUIME VOORSPRONG UIT HANDEN

Voor de winterkompetitie van het distrikt Twente-LJs-
selstreek kwam het eerste herenpolozevental van Vorden
zondagmiddag uit tegen haar grote rivaal uit de zomer-
kompetitie AZC II uit Apeldoorn. De afgelopen zomer
werden de Apeldoorners immers kampioen met Vorden
op de tweede plaats.

In deze ontmoeting, die in het Sportfondsenbad te Apel-
doorn werd gespeeld, hadden de Vordenaren aanvanke-
lijk de beste papieren en had het er alle schijn van dat
AZC een grote nederlaag tegemoet zou gaan. Reeds na
enkele ogenblikken spelen nam Vorden een l—O voor-
sprong toen Rob Parmentier scoorde. Nadat Ton Bran-
denbarg de lat had getroffen, liepen de Vordenaren uit
tot 2—O toen Rudi Eggink uit een corner van rechts
scoorde.

Tot op dit moment kreeg de achterhoede van Vorden,
het niet moeilijk tegen de AZC voorhoede. Rudi Eggink
zag een boogbal op de lat belanden, dit was echter
uitstel van executie want bij een volgende aanval was
het wel raak. Het was Parmentier die de stand op 3—O
bracht. Vlak voor de rust werd een overtreding van Jan
Krijt bestraft met een strafworp die door de midvoor
van AZC in een doelpunt werd omgezet 3—1. Dit was
tevens de ruststand.
Na de hervatting ontstond een gelijkopgaande wedstrijd,
waarbij de voorhoede van AZC echter schotvaardiger
bleek dan de aanvallers van Vorden. Nadat doeman Oud.
sen met een prachtige redding een doelpunt had weten
te voorkomen, moest hij even later zwichten voor een
inzet van de linksvoor van AZC 3—2. Aan de andere
kant slaagde Rudi Eggink er in bij een doorbraak de
AZC defensie achter zich te laten, doch het schot van
Eggink belandde evenwel tegen de lat. De Apeldoorners

vochten terug met als resultaat een afstandsschot van
de midvoor dat doel trof 3—3. Er ontspon zich hierna
een felle strijd om de overwinning. De Vordenaren kre-
gen nog een paar goede kansen doch de afwerking liet
te wensen over. Vlak voor tijd slaagden de Apeldoorners
er in om een 3—4 voorsprong te nemen. Zo was eeni
3—O voorsprong van toch nog verloren gegaan.

VORDEN I WON VAN VORDEN II

De tweede wedstrijd van Vorden I werd gespeeld tegen
het tweede zevental. Dit werd vanzelfsprekend een pres-
tigeslag, waarbij de „grotere broers" nog juist met 3—2
aan de goede kant van de score bleven.

De eerste helft gaf een aanvallend Vorden I te zien met
een stug verdedigend Vorden II. Bij Vorden II speelde
Parmentier in de defensie een goede wedstrijd, terwijl
ook doelman Wentink in vorm bleek te zijn. De spora-
dische tegenaanvallen van het tweede waren gevaarlijk
doordat Verstoep op de midvoorplaats geen seconde uit
het oog mocht worden verloren. Nadat deze speler een
paar maal net geen sukses had, lukte het hem vlak voor
de rust om doelman Velhorst van dichtbij te verrassen
O—1. Dit was tevens de ruststand.

In de tweede helft was Vorden I opnieuw sterker. Nadat
Wentink een hard schot van Eggink had gestopt, had hij
even later toch hetnakijken bij een goed schot van Hem-
my Oudsen l—1. Vorden n probeerde het hierna met
afstandsschoten voornamelijk afgevuurd door Parmen-
tier. Nadat Velhorst een hard schot van Parmentier via
de lat uit zijn doel had geslagen, had hij even later het
nakijken toen Parmentier via de paal scoorde l—2.

Dit was Vorden I blijkbaar toch te gortig en met man
en macht trok men ten aanval. Dit resulteerde in de
slotfase in 2 doelpunten, beide gescoord door Rudi Eg-
gink. Het einde van deze spannende wedstrijd eindigde
dan ook op het nippertje in een 3—2 zege voor Vorden I.

DAMES VAN VORDEN DITMAAL KANSLOOS

Een met enkele invallers uitkomend Vordens damesteam
heeft van het uitstapje naar Apeldoorn weinig plezier
beleefd.

Werd vorige maand met een voltallig zevental met 4—2
van De IJssel I uit Deventer verloren, thans werd het
een nederlaag met dubbele ijcfers nl. 10—0.

Voor de rust ging het nog wel. Zelfs kreeg Vorden de
eerste kans de score te openen, doch het schot van Jet
Smit was te zacht. Dit was de enige reële scoringskans
voor Vorden. De snelle Marga van Feggelen kreeg een
prachtige gelegenheid op te zwemmen. Zij deed dit uit-
stekend en scoorde beheerst O—1. Even later herhaalde
zich dit spelletje O—2. Nadat doevrouwe Annie Wentink
een paar schoten op uitstekende wijze onschadelijk had
gemaakt, kon zij toch niet verhinderen dat de midvoor
van De IJssel voor een O—3 ruststand zorgde.

In de tweede helft ging de konditie bij de Vordense da-
mes een. hartig woordje meesprekej^ Het werd een een-
zijdige vertoning waarbij de doelp^Hm als rijpe appelen
vielen. Vlak na de rust werd het door de midvoor O—4.
Dezelfde speelster wist nog éénmaal raak te schieten,
terwijl de overige 5 doelpunten werden gescoord door de
snelle mejuffrouw Van Feggelen.

VORDEN I — DE IJSSEL II

De tweede wedstrijd van de dames van Vorden ging te-
gen De IJssel II. Het werd een gelijkopgaande ontmoe-
ting die tenslotte met 2—4 door De IJssel werd gewon-
nen.

Nadat Jet Smit rakelings had overgeschoten, slaagde
de linksvoor er aan deandere kant in de score te openen
O—-1. Hoewel Jet Smit even later fel op de huid werd
gezeten gelukte het haar toch de balans in evenwicht te
brengen l—1. Vlak voor de pauze trof Jet met een. hard
schot de paal.

De eerste speelminuten van de tweede helft waren dui-
delijk voor de Deventer-meisjes. Paal en lat stonden
vooreerst nog een doelpunt in de weg, doch eindelijk
viel dan toch het verwachte doelpunt l—2. De rechts-
voor van De IJssel bepaalde de stand op l—3. Jet Smit
schoot een minuut voor tijd uit een moeilijke positie
keihard in 2—3, de midvoor van Deventer zorgde ten-
slotte voor een 2—4 eindstand.

VORDEN II VERLOOR VAN WIJHE

Het tweede zevental van Vorden verloor met 2—5 van
WZC II uit Wijhe. Vooral voor de rust bleek Wijhe de
betere ploeg, al ontstonden 2 doelpunten door duidelijke
dekkingsfouten.

Goed opzwemmen van de Wijhe-midvoor stelde haar
rechtsvoor in staat om de score te openen O—1. Uit vrije
positie bracht de midvoor van WZC de stand op O—2.
Een hard schot van dezelfde speler werd goed gestopt

"door doelman Wentink. Vlak voor de rust scoorde de
WZC-midvoor uit een corner van rechts O—3.

In de tweede helft gaven de Vordenaren beter partij. Na-
dat Verstoep net naast had geschoten, deed Appie Wen-
tink het even later beter l—3. De linksvoor van WZC,
die volkomen vrij werd gelaten, bracht de stand op l—4.

Dezelfde speler scoorde ook het vijfde doelpunt, waarna
Rob Parmentier de eindstand met een afstandsschot
op 2—5 bepaalde.

VOLLEYBAL

WILHELMINA IV — DASH U 2—1

In een bijzonder spannende wedstrijd moesten de Dash-
reserves door een 2—l nederlaag de winst in Zutphen
laten.

In de eerste set kon het Dash-team een mooie voor-
sprong nemen die uitgroeide tot 5—l, maar hierna sloe-
gen de gastvrouwen terug. Via time-out kwam men ge-
lijk 7—7, waarna Wilhelmina er een schepje bovenop
deed en uitliep tot 10—8. Dash gaf zich niet gewonnen
en vocht verbeten door. Nog eenmaal kwam men gelijk
14—14, maar in de laatste fase kon Wilhelmina met
enkele smashes de setwinst grijpen, de stand werd 17—
15.

De volgende set nam Dash direkt de leiding, die zij ook
niet meer afstond, men zegevierde dankzij een fraaie
eindspurt, die vele puntjes opleverde zodat de eindstand
12—15 werd.

Wilhelmina, dat nog steeds de leiding heeft in de 2e
klasse dames, zette in de laatste en beslissende set alles
op alles en slaagde er in om nu met 7 punten, voor-
sprong de 15 vol te maken. Eindstand 15—8.

SET UP V — DASH I 0—2

Het eerste zestal van Dash deed verdienstelijk werk door
Set Up in eigen home met 2—O te verslaan. De Vordense
dames behielden hierdoor hun fraaie tweede plaats op
de ranglijst.

Dash kwam in de eerste set flink opzetten en scoorde
zich naar een grote voorsprong 7—0. Toen men tot het
eind totaal van 15 was gekomen, bleek Set Up op 3
punten te staan.

In de tweede set kon Set Up het hoge tempo niet vol-
houden en speelde zeer zwak. Dash won nu met 15—5,
waardoor weer enkele kostbare puntjes waren veroverd.
De eerstvolgende wedstrijd is nu op vrijdag l maart a.s.
en wel Dash I—Wilhelmina III. Verder wordt nog ge-
speeld de ontmoeting tussen Bruvoc II—Dash II en de
derby tussen „grote en kleine zus" Dash I—Dash II.

HERCULES II — DASH I 0—2

Het herenteam van Dash I heeft het bezoek aan de Her-
culesreserves te Zutphen met een fraaie 2—O overwin^
ning kunnen afronden. Door dit nieuwe sukses hebben
de Vordenaren nu 8 winstpunten gekregen.

Al in de eerste set was het dadelijk dat de Vordenaren
de winst mee naar huis wilc^^ nemen. Het Dash-team
scoorde door uitgemeten serveerballen de stand in het
begin al op 5-—0. Steeds bleef men de leiding behouden
en de Zutphenaren kwamen maar moeilijk aan bod.
De eerste set eindigde met 15—7 in het voordeel van de
bezoekers. ^fe.

Ook in de tweede set was he^Teste spel voor de Vorde-
naren. Bij de stand 6—3 leek het even of de Hercules-
ploeg zou gelijk komen, maar enkele smashes bezorgde
Dash weer een voorsprong. Dit bleef zo doorgaan totdat
de eindstand 15—6 was bereikt.

De ontmoeting tegen Wilhelmina IV werd uitgesteld tot
een nadere datum, zodat Dash nu niet eerder in aktie
komt dan op vrijdag 8 maart a.s. met een wedstrijd te-
gen Set Up IV.

Een leuk modelletje
uit een Italiaans modehuis

TOUWTREKKEN

MEDLER TOUWTREKKERS SPEELDEN
PITTIGE VOETBALMATCH

Op het sportterrein in 't Medler heeft de veteranenploeg
van de Medler touwtrekkers zondag een pittige voebal-
match gespeeld tegen een team van aktieve touwtrek-

Grote verloting
Bejaardencentrum 'de Wehme'

Onder het motto „Jong voor Oud"
zal dezer dagen het aktiekomité u
loten aanbieden waar u liefst

3 nummers
op aan zult treffen, dus

3 kansen
l Jiummer geldt als lotnummer waarop u een
bromfiets, draagbare radio, wollen deken, levens-
middelenpakketten enz. kunt winnen.

Het 2e nummer geldt voor het Rad van Avontuur
waar u dan gratis aan deel kunt nemen..

Met het 3e nummer kunt u gratis uw naam op het
aanwezige bord zetten waar u dan weer kans hebt
op een mooie prijs.

kers.
Voor de rust deden geen van beide partijen veel voor el-
kaar onder, zoals bleek uit de ruststand die 4—3 in het
voordeel van de veteranen was.
Arbiter, de heer J. Knoef, kreeg ook in de tweede helft
een spannend duel te leiden. De toekomst deed er een
schepje bovenop en het uiteindelijke resultaat was dat
beide ploegen de puntjes broederlijk verdeelden 8—8.

DAMMEN
ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV
In zaal Eskes werden voor de onderlinge damkompetitie
van DCV de volgende wedstrijden gespeeld:
Leunk—Wansink 2—0; Bos—Sloetjes afgebroken; W.
Wassink—Hoenink 2—0; Smeenk—Oukes 2—0; Hulshof
Jansen 2—0; Wiersma—Ter Beest O—2; Bekker—Roo-
zendaal O—2.

JEUGDDAMKAMPIOENSCHAP VAN GELDERLAND
GAAT SPANNEND SLOT TEGEMOET

Zaterdagmiddag werd in Arnhem de voorlaatste ronde
gespeeld in de strijd om het persoonlijk jeugddamkam-
pioenschap van Gelderland.
Bouwhuis uit Eibergen en Smeenk uit Ruurlo houden
hun nek-aan-nek-race uitstekend vol. Typisch is dat
wanneer Smeenk wint, ook Bouwhuis tot een zege komt.
Speelt Smeenk remise, dan speelt ook Bouwhuis remise.
Zo was het ook zaterdagmidag. Beide spelers speelden
gelijk.

Smeenk kwam tot een puntenverdeling tegen Jacobs uit
Wageningen. Het was een party zonder hoogtepunten en
ging gelijk op. In het eindspel braken beide spelers door
waarna bij de stand 4 om 4 remise werd overeengeko-
men.

Bouwhuis heeft het in zijn partij tegen Wirn Wassink
uit Vorden heel wat moeilijker gehad. In het begin was
Bouwhuis vooral aan zijn linkervleugel sterker. Wassink
zag het gevaar bijtijds en wist de dreiging goed op te
lossen. Het gevolg was dat de Vordenaar een betere
stand kreeg, maar verder dan remise wist hij het toch
niet te brengen.

De vierde vertegenwoordiger van distrikt Oost Jurriens
uit Eibergen, verloor van Geurts uit Lent. Tot aan het
eindspel een gelijkopgaande strijd. Toen werd Geurts
sterker en kon Jurriens een nederlaag niet meer onlopen.

GEVRAAGD:

1 draaier
en 1 leerling
gereedschap slijper

MACHINE- EN MESSENFABRIEK

Fa J. B. Damen 8 Zn
Vijverlaan 7 - Zutphen - Telefoon 05750 - 3213



Bezoekt de grote
(/)-Bj'^-'*Z

0c-

Standverkoop kleding, waar mooie
artikelen aangeboden worden welke
door de bejaarden zelf vervaardigd
zijn

Gezellige zitjes voor koffie en thee
warme hapjes

Leuke stemmingsmuziek

in het bejaardencentrum „De Wehme" op
donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9 maart
Geopend donderdag en vrijdag om 19.00 uur en zaterdag om 15.00 uur

Onder het motto: 'Jong voor Oud' tracht het aktieve komité er een heel
gezellige boel van te maken, waar u beslist aan mee moet doen.

Schiettent

Ballero spel

Touwtrektent

Elektrisch raam

V

Rad van avontuur
met honderden prijzen
A

Gewicht raden van een
varken, indien u het

juiste gewicht raadt, dan
kunt u het varken
gratis meenemen!

U ZEGT MAAR, HOE U WILT
WASSEN EN

GEMS
HEEFT DE OPLOSSING

Erres volauloraaten
Geschikt voor 5 kg wasgoed.

Bovendien zuinige Z kg knop.

Verwarmde voorwas.

Speciaal fijnvvasprogramma.

ROESTVRIJ STALEN
WATERHOUDER EN
TROMMEL

Opstelling met stelvoeten.

KEUS UIT VIER UITVOERINGEN

\ Prijzen vanaf f 798,-
EN MINSTENS ƒ 100,— TOT ƒ 150,—
INRUIL

ii Voor ieder gezin de juiste

wasautomaat.

In onze winkel en showroom

tonen wij u vrijblijvend deze
wasapparaten

l
i

l

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05742-15 46

SPAREN
geeft u

zelfvertrouwen

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Ruurloseweg - Vorden

OP ^iJDAO 8 EN ZATERDAG 9

MAART OPVOERING

Kinderoperette
„Opstand in Poppenland1'

DOOR DE O.L..S. LINDE

ZAAL SCHOENAKER Kranenburg

Zaal open 7 uur

Aanvang 7.30 uur

Entree ƒ 1,25

Zojuist ontvangen
PRACHT KOLLEKTIE

damestassen
Allemaal nieuwe modellen in moderne
voorjaarskleuren, leer, suède en skai.

KOM ZE RUSTIG KIJKEN BIJ

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

Reklamedagen >t

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

500 GRAM

500 GRAM

Lever
Gehakt
Speklappen
Gehakt
Verse worst

150

198
500 GRAM

500 GRAM 198

500 GRAM

Vrijdag
en zaterdag

Bij aankoop
van 500 gram
UNIE KAAS

250 gram

rookworst fijn
et

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

Dorpsstraat 32 _ Tel. 1470

Vrijdag en zaterdag

500 GRAM

200 GRAM

Nekkarbonade
Haas of ribkarnonade
Fricandeau v.d. ham
Boterhamworst
Snijworst
Margarine
Heerlijke koffie
Fijne rookworst
Zuurkool

210

500 GRAM

500 GRAM

200 GRAM

S PAK

250 GRAM

250 GRAM

500 GRAM

60

98

84

125

75

25


