
Donderdag 14 maart 1968
29e jaargang no. 51

Uitgave drukkerij 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

Kerkdienste

Hervormde kerk
10.00 uur ds. J. H. Jansen (H. Doop)
19.00 uur ds. Jeroense uit Silvolde (interkerk. jeugdd.)

Medlerschool
10.00 uur ds. J. J. van Zorge

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

19.00 uur ds. W. Jeroense uit Silvolde
Herv.-Geref. jeugddienst in 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. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens)

WEEKENDDIENST WIJKVERFLEEGSTERS
van vrijdagavond 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. 8.3? -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)

Geboren: Roswitha Eliza d.v. D. J. Rood en
T. G. Brinkman
Overleden: Cornelis Gerrit van Mourik, 83 jaar, echt-
genoot van Johanna Veen; Maria Catharina Koek, 84
jaar, weduwe van Albertus Hendrikus Grooters;
Johanna Maria Nijhuis, 92 jaar, weduwe van Johan Lut-
je W-eldink; Elisabeth Bokma, 84 jaar, ongehuwd.
Ondertrouwd en huwelijk: geen.

Herv. - Geref.
jeugddienst

georganiseerd door
de Oeucum. Jeugdwerkgroep

17 MAART OM 19.00 UUR
in de Herv. Kerk te Vorden

Voorganger: Ds Jeroense, ger. pred. te Silvolde

Onderwerp: Effekes achter de pette kieken?

IEDEREEN HARTELIJK WELKOM!

VERZOEKSCHRIFT
Bewoners van de Burgem. Galleestraat, Insulindelaan,
Prins Bernhardweg, Stationsweg, Enkweg, Almenseweg,
Julianalaan, Wilhelminalaan en Molenweg hebben er in
een verzoekschrift bij B & W op aangedrongen, de ver-
binding tussen de Burg. Galleestraat en het Jebbink
door te trekken, zodat het deze bewoners gemakkelijker
wordt gemaakt ter kerke te gaan. Hot bospad is in de
winter en op regenachtige dagen zeer slecht en de De-
canijeweg erbarmelijk. Er is in ruim 4 jaar niets aan
gedaan. Het verzoekschrift is door alle bewoners van
die straten ondertekend.

SUKSES VOOR FA AARTSEN & ZN
De fa Aartsen & Zn uit Vorden heeft met veel sukses
deelgenomen aan de nationale maatkledingshow welke
gehouden werd te Rotterdam, waar kleermakers uit het
hele land present waren. Met hun voorgedragen jacquet
kostuum behaalden zij een eerste prijs, terwijl een tweede
prijs werd behaald voor een wandelkostuum.

GEVONDEN VOORWERPEN

Bruine rechterwant met witte stippen, blauwe kinder-
muts, een paar bruine gebreide vingerhandschoenen,
militaire baret, zwarte dames glacé handschoenen, een
dubbele bruine fietstas, waarin 2 kranten, groenachtige
boodschappentas met hengsel, bankbiljet van ƒ 5,-, blauw
trainimgsvest, bruine damesportemoniiaie inhoud ƒ 0,70,
bruin lederen hondenriem, lichtblauwe portemonnaie in-
houd ƒ 0,23, koppeling van waterleiding, bankbiljet van
ƒ 2,50, plastik regencape, lichtblauw overhemd, zwarte
vulpen zonder dop, pyama in verpakking, zwart etui
inhoud 2 vulpennen, grijs etui inhoud 2 vulpotloden,
6 damesfietsen en l herenfiets.

Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot het
groepsbureau der rijkspolitie te Vorden, Raadhuisstraat
telefoon 05752-1230.

KOM OVER DE BRUG!

Ook Vorden zal over de brug komen. Nationaal inter-
kerkelijke aktie voor overzee vraagt l procent van het
jaarinkomen. Tien Nederlandse kerken en het Leger des
Heils werken samen in de aktie 'Kom over de brug' die
in de periode 18-22 maart in ons land een en twintig
miljoen gulden bijeen wil brengen tot steun van het
werk der kerken in de landen overzee.

Dit is hoognodig, broodnodig, zegt professor Verkuyl,
de alg. sekretaris van de Nederlandse zendingsraad. En
zijn kollega's van het werelddiakonaat vallen hem daar-
in bij: Wij zuilen een extra schep er bovenop moeten
geven. Wij weten best dat men in Nederland niet op zo'n
aktie zit te wachten, maar de mensen overzee wel!

En zo is het. Willen de kerken in de arme landen hun
taak naar behoren kunnen vervullen, willen zij hun bij-
dragen kunnen leveren aan de opbouw van hun land,
dan zullen wij hun daarbij moeten assisteren. Wij in het
westen zijn op een schokkende wijze bevoorrecht, merkte
dr Visser 't Hooft onlangs op. En hij voegde er aan toe,
maar wij doen alsof wij dat niet weten!
Honderdveertig maal kwam van overzee de vraag: help
ons! In 140 konkrete projekten, tesamen tot een waarde
van ƒ 21.000.000,- zal het Nederlandse antwoord worden
samengevat. Projekten in Afrika, Suriname enz. enz.
Projekten op medisch terrein, op het gebied van onder-
wijs, landbouwvoorlichting, kraamklinieken zijn er bij,
bejaardentehuizen, jeugdcentra en mobiele klinieken.
Hoe dit geld bij elkaar moet komen? Maandagavond
18 maart krijgt ieder die tot de samenwerkende kerken
behoort bezoek. Er wordt dan een folder plus een offer-
zakje overhandigd. De vrijdag daarop wordt het weer
opgehaald. Hopenlijk gevuld met de gevraagde l procent
van uw jaarinkomen ('t maa*pk in meerdere termijnen
betaald worden). Nog dieze^Bi avond ziet ieder via de
tv de uitslag van de aktie en oe besteding van de gelden.
Een snelle verantwoording of niet? Overigens wie niet
bezocht wordt kan natuurlijk wel mee doen. Giro 7600
Amsterdam vangt graag elke gift.
Natuurlijk blijft Vorden niet achter bij deze aktie. Het
aktie-komite is druk bezig djaaodige medewerkers, ruim
100 in getal, te werven en tel^trueren. Hoe meer mede-
werkers, hoe soepeler alles loopt. U kunt zich nog op-
geven op tel.nr 1392 (mevrouw Bakker-Jansen).
Ik heb het nu met eigen ogen gezien, zei een van de
journalisten, die overzee Kom over de brug reportages
gemaakt had, Nu weet ik pas hoe nodig deze hulp is.
Dit moet slagen. En het zal slagen. Als wij werkelijk
over de brug komen. U en ik!

MAMMOETWET TOEGELICHT

Door mevr. Vorkink uit Arnhem was voor leden van de
Nederl. Bond van Plattelandsvrouwen, afd. Vorden en
Warnsveld, alsmede voor de afd. Hengelo (G), Vorden
en Warnsveld van de G.M. van Landbouw een forum-
avond belegd in hotel 't Wapen van Vorden, waarvoor
een zeer goede belangstelling bestond.
Na een kort welkomswoord door de voorzitter de heer
A. G. Mennink, van de G.M.v.L., waarin spreker wees
op het feit, dat er de laatste 50 jaar veel is veranderd.
De tijd, dat het bedrijf overging van vader op zoon is
verleden tijd. De tijd van de handenarbeid heef plaats
gemaakt voor het gemoderniseerde bedrijf. Dit alles
geldt ook op het gebied van het onderwijs. Dankzij de
overheidssubsidie is het hoger onderwijs onder ieders
bereik gekomen. Toch blijft nog steeds de vraag: wat
is voor mijn zoon of dochter het geschikste onderwijs?
De nieuwe mammoetwet wil ons daarbij behulpzaam
zijn, aldus spreker, waarin vele mogelijkheden aan-
wezig zijn.
Mej. B. H. Obbink, direktrice van de Christine Hermine-
school te Zetten, behandelde vervolgens het onderwerp:
De invloed van de nieuwe wet op het voortgezet onder-
wijs, speciaal voor wat het beroepsonderwijs voor meis-
jes betreft. Elk kind aldus spreekser, moet dat onderwijs
ontvangen, hetwelk voor het kind geschikt is. Ten op-
zichte van de bestaande regeling brengt de nieuwe wet
veel veranderingen en goede, vooral wat betreft de
theoretische vorming van de leerling waaraan nu meer
aandacht wordt besteed. De theorie dient zo praktisch
mogelijk te worden gegeven. Het is steeds niet bewezen,
dat een meisje na afloop van de huishoudschool voor de
huishouding geschikt is.Het beroepsonderwijs voor meis-
jes krijgt thans meer het karakter van een voorberei-
ding op een latere beroepskeuze.
De heer G. H. Kets, conrector van het Gemeentelijk Ly-
ceum te Doetinchem, sprak over het onderwerp: De in-
vloed van de Mammoetwet op het algemeen vormend
onderwijs. Spreker sprak als zijn mening uit dat de
nieuwe wet meer mogelijkheden tot specialisatie gaf en
meer voorlichting wil. Bij het kiezen van het voort-
gezet onderwijs kan men hot beste doen de onderwijzer
van de lagere school over hun kind te raadplegen, welke
richting voor hun kind moet worden ingeslagen.
Onder leiding van de heer C. Offerein van de G.M.V.L.
werden de besproken onderwerpen door een forum in
diskussie gebracht t.w. naast de inleidster en inleider
bestaande uit mej. L. J. Hazelhoff, beroepenkonsulente
van de Alg. Stichting voor school en beroepenkeuze te
Arnhem, de heer G. Boot, direkteur Lagere Technische
School te Zutphen, de heer M. Hoogeveen, hoofd Chr.
school te Hengelo (G) er^fe J. J. Manschot, inspekteur
landbouwonderwijs te Ee^P Een aantal schriftelijke en
mondelinge vragen kwamen goed uit de verf.
De heer Mennink dankte tenslotte de forumleden als-
mede mevr. Vorkink voor hun medewerking aan deze
leerzame avond en bood hun een blijk van waardering
aan.

ZELDZAAM WDLDSOO^PAANGEREDEN

Op de Ruurloseweg te Vorden, nabij het landgoed 'De
Wiersse' werd in ons land zo langzamerhand zeldzaam
geworden wildsoort aangetroffen. Het betrof hier nJ.
een volwassen das, die het slachtoffer was geworden
van het niet zo zeldzame snelverkeer.

3 paar voor f 2,75

Bazar ,Jong voor Oud' geslaagd
Donderdagavond werd onder zeer grote belangstelling
de bazar 'Jong voor Oud' ten bate van de oudjes van het
bejaardencentrum 'De Wehme' door mevrouw van Arkel
officieel geopend. In haar opennigswoord memoreerde
zij de bazar welke 4 jaar geleden een netto opbrengst
haalde van ƒ 5000,- ten behoeve van de aanschaffing voor
zonnewering werd besteed.
Thans is het doel van het bazarkomite een aental zitjes
voor de oudjes op het gazon van het tehuis, alsmede een
biljart voor de heren. Spreekster dankte allen die zich
vrijwillig voor dit doel hebben willen inzetten en sprak
de wens uit, dat deze bazar die van 4 jaar terug mocht
overtreffen. In het bijzonder dankte zij de bejaarden
(dames) voor de zeer vele werkstukken van handen-
arbeid welke deze voor deze bazar hebben vervaardigd.

Reeds dadelijk na de opening werd er een druk gebruik
gemaakt van velerlei attrakties (rad van avontuur,
schieten, raden van een pop, ballerospel, werpspel enz.
te veel om op te noemen). Tevens was er een gezellig
zitje gemaakt waar koffie met gebak werd geserveerd.

Vrijdag en zaterdag was de belangstelling overweldigend
hetgeen resulteerde in een zeer grote deelname aan de
diverse attrakties. Speciaal het rad van avontuur (dat

uitstekend is geleid door het duo Bielderman-Geerken)
deed goede zaken en menig varken zocht hier knorrend
z'n weg naar de gelukkige winnaars. Een speciaal woord
van dank voor de Vordense Middenstand is hier op zijn
plaats, zonder hen zou een dergelijke aktie niet denk-
baar zijn. Diverse prijzen werden door hen gratis ter
beschikking gesteld.

Ongeveer 10 uur zaterdagavond bij de sluiting werden
de lotnummers bekend gemaakt van de gehouden ver-
loting in geheel Vorden en daarbuiten, waarop een prijs
was igevallen. De hoofdprijzen vielen op lotnr 1211 een
bromfiets, 1009 een draagbare radio, 1591 en 2500 een
tweepersoons wollen deken en op nr 680 een set pannen.
De prijzen van de gratis verloting kwamen terecht bij
de lotnrs 47, 212, 339, 555, 647, 880, 1012, 1199, 1372
en 1497. De naam van een te raden pop bleek Ansje te
zijn. Het gewicht van het varken was 90 kg. De direk-
trice van 'De Wehme' mej. Rouwenhorst was dan ook de
tolk van het aktiekomite door iedereen hartelijk dank
te zeggen die er toe hebben bijgedragen, tot het wel-
slagen van deze bazar. Zij deelde mede dat de netto-
opbrengst zo spoedig mogelijk bekend zal worden
gemaakt.

Ingezonden mededeling

Buiten verantwoording der redaktie

GEACHTE LEZERS EN LEZERESSEN

Ongetwijfeld herinneren velen van u zich nog mijn ar-
tikeltje i.v.m. het ontslag nemen van de heer Schouten.
Naar aanleiding hiervan mocht ik een dezer dagen een
gesprek hebben met de direkteur van de zuivelfabriek
alhier. Uit dit gesprek is 'gebleken, dat er van misver-
standen sprake is geweest en dat het van mijn kant
beter was geweest niet direkt de publiciteit te zoeken.
Het spijt mij dan ook, dat mijn vorig artikeltje de indruk
heeft gewekt, als zou de direktie zich niet aan de gedane
beloften houden. Dit is ook niet de bedoeling geweest,
maar ik wilde alleen de clientèle de situatie uitleggen
om allerlei geruchten te voorkomen. Hopenlijk is hier-
mede de zaak gerektificeerd. Met dank aan de redaktie
voor de plaatsruimte teken ik,

Drs H. Potman

BEËDIGING

Ter zitting van de Arrondissementsrechtbank te Zutphen
werd beëdigd als makelaar in onroerende goederen de
heer J. H. te Paske uit Vorden.

AANRIJDING

Op de Berend van Hackfortweg te Vorden vond een aan-
rijding plaats tussen twee personenauto's. Beide voer-
tuigen werden ernstig beschadigd. Persoonlijke onge-
lukken deden zich niet voor.

Telefunken - Nordmende
radio en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

GESLAAGDE OPERETTE-AVONDEN

Op twee achtereenvolgende avonden werden in de zaal
van Schoenaker de jaarlijkse operette-avonden der O.L.
school Linde (Medler) gehouden. Tijdens zijn openings-
woord kon de heer Gotink een groot aantal ouders en
belangstellenden verwelkomen. De eerste avond heette
hij in het bijzonder welkom de dames Nipius en Klein
Bramel-Schiphof, oud-onderwijzeressen.

Leerlingen van de vierde, vijfde en zesde klasse brach-
ten hierna op een uitstekende wijze de kinderoperette
'Opstand in Poppenland' geschreven door R. Peters,
voor het voetlicht. De regisseur de heer Hazekamp, had

de rollen er goed ingekregen, wat duidelijk merkbaar
was aan de uitstekende voordracht. De fleurige kleding
(vervaardigd door mevr. Hazekamp en mej. v.d. Mei)
als ook de dekors en verlichting maakten het geheel
tot een prachtig schouwspel. Het was dan ook geen
wonder dat de aanwezigen bijzonder genoten hebben.
Tijdens de pauze werd de ouders koffie geserveerd, de
kinderen werden verfrissingen aangeboden.

Zaterdagavond waren ook aanwezig wethouder Lense-
link en inspekteur L.O. de heer Verburg uit Zutphen.
De voorzitter dankte na afloop de leerlingen voor hun
prachtige spel, maar vooral de heer Hazekamp, mevr.
Hazekamp en mej. v.d. Mei voor hun onmisbare mede-
werking, 't Personeel ontving uit zyn handen een fruit-
mand, terwijl mej. v.d. Miei bloemen werden aangeboden.

PAARDENFONDS
WILDENBORCH & OMSTREKEN

Het paard enfonds Wildenborch & Omstreken heeft be-
sloten om de vergoedingen voor de taxateurs, boekhou-
der en commissarissen te verhogen. Commissarissen
zullen voortaan 50 gulden per jaar ontvangen, terwijl
naschattingen by de leden aan huis nu op 5 gulden
komen (voor het eerste paard) en meerdere paarden
l gulden per stuk.
De jaarvergadering van het fonds welke woensdag-
middag in zaal Schoenaker werd gehouden stond onder
leiding van de heer Dinkelman, die een bevredigend
aantal leden kon begroeten. Het fonds omvat momen-
teel een 9-tal gemeenten w.o. Vorden, Warnsveld, Laren
Lochem, Ruurlo, Borculo, Gorssel, Hengelo en Zelhem.
Doordat voor enige tijd het fonds Lochem werd opge-
heven, breidde het ledental zich met 68 uit, zodat men
thans meer dan 500 leden telt en tot een der grootste
paardenfondsen uit de Achterhoek mag worden gere-
kend. Er traden in 1967 17 nieuwe leden toe.
Na de notulen van sekretaris B. Tiessink, bracht de
boekhouder W. Dinkelman verslag uit over het afge-
lopen boekjaar. Hieruit bleek, dat er van de leden 15
paarden waren overgenomen, waarvoor werd uitbe-
taald ƒ 13.891,. terwijl voor deze paarden via de slacht-
bank terug werd ontvangen ƒ 2771,06. De totale uit-
gaven in 1967 bedroegen ƒ 15.223,60 terwijl de inkom-
sten (inklusief premies, opbrengst slachtpaarden enz.)
bedroegen ƒ 11.769,68. Er resulteerde dus een nadelig
saldo van ƒ 3453,92.

Het fonds telt ruim 500 leden met 780 stuks verzekerde
paarden tot een bedrag van ƒ 723.450,-. Hierbfl zijn in-
begrepen 127 shetlandse ponny's en 26 fjordenpaarden.
De heer Dinkelman wees er op, dat het afgelopen jaar
financeel ongunstig1 was geweest door het grote aantal
gestorven paarden.

De kaskontrolekommissie bestaande uit de heren G. te
Brake en H. Mullink bracht bij monde van laatstge-
noemde een goedkeurend verslag uit.

Bij de bestuursverkiezing werd de aftredende sekretaris
B. Tiessink met grote meerderheid van stemmen her-
kozen. By de verkiezing voor kommissarissen werd voor
de Kranenburg herkozen B. Bos en voor Barchem T. G.
Harkink. Wegens periodieke aftreding van H. Mullink
werd in de kaskontrolekommissie (gekozen L. Visscher,
die nu met G. te Brake in deze kommissie zitting houdt.
Besloten werd om de premies voor 1968 als volgt vast
te stellen. Veulens-1 procent van de verzekerde moeder-
waarde (blijven een half jaar verzekerd); voor gewone
paarden-1,5 procent van de verzekerde waarde; voor
shetlandse ponny's, fjordenpaarden enz.-2,5 procent van
de verzekerde waarde.

Het volgend jaar zal de vaststelling der premies naar
omstandigheden geschieden en eventueel worden gewij-
zigd. Besloten werd om de voorjaarsschatting te houden
in de eerste helft van mei. De verzekering der paarden
gaat altijd in, per l mei t.m. 30 april. Voorts werd nog
besloten om medewerking te verlenen aan het concours
van de ponyclub Lochem welke dit jaar zal worden ge-
houden. Naar aanleiding van een door Mullink in de
rondvraag gestelde vraag werd besloten om de ver
goeding voor boekhouder en schatters te verhogen.
(Zie elders in dit verslag). De heer te Brake infor-
meerde of het mogelijk was de jaarvergadering in de
toekomst 's avonds te houden om het bezoek te stimule-
ren. Het bestuur zal het nader bekijken. De voorzitter
dankte allen voor de opkomst en hoopte op een gunstig
jaar te mogen rekenenu Aan de heer Mullink bracht hij
dank voor de prettige samenwerking tijdens diens zit-
tingsperiode in de kaskontrolekommissie.



Ibers
SUPERMARKT
presenteert:

Fijne verse worst
of saucijzen 500 gram
Varkenslappen 500 gram
Varkensfricandeau 500 gram
Runderlappen 500 gram

Berliner leverworst 150 gram 65

Palingworst 150 gram 62

Pracht ham 200 gram 98

198

Kwaliteit
runder-
rookvlees
eigen
fabrikaat

Uit onze groente afdeling

heel kilo 98Kasspinazie slechts
Wegens enorm succes nogmaals
20 sinaasappelen in draagtas 1 79

Ant. Hunink rookworst met
loodje en zuurkool 500 gram

samen

Komkommer

Geschrapte wortelen
met peterselie

Prima kleiaardappelen

Enorm grote Jatta sinaasappels
5 voor 139

2 stuks

500 gram

5 kilo

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.

Ons bekende

soeppakket
200 gram gehakt; 200 gram
poulet; l mergpijpje

samen 198
Pak mee dit voordeel!

Pence's lekker gebak 2 rol voor 98
Zandkoekjes 300 gram 89
Engels drop grote zak 300 gr. 98
Chinese pinda's 2 zakken
Chocolade 8 repen
Goulash l blik
Knakworst jampot
Knakworst gezinspot

98
98

149
98

179

PRACHT DIEPVR.HA ANTJES
plm, 950 gram slechts

10 Van Nelle theebuiltjes 39
Reklame thee 2 pakjes 98
Ffck koffie 500 gram 259
Dubbele pakken custard 59
Koffiemelk litersfles 139
Sfbpballen 2 blik 98
Zomergroente 5 blikjes 225

Uit onze wij nafdeling
l fles Sherry voor slechts 425
l fles Graves Superieures 325
l fles Rosé d'Anjou 37O
1 i les Beaujolais 398
2 flessen land wij n 45O

Uitjes jampot 69 Macaronie 2 zak 59
Augurken literpot 99 Nylons 2 paar 179

Nasi goreng literblik 159
Doperwten literbl. midfijn 69
Pracht sleutelhanger
gratis bij l fles chocomel
Badzeep 3 grote stukken 98
Koopje!!
Closetpapier 12 rollen 1OO

ZUIVERE BIJENKONING per pot 98

Litersfles vruchtenlimonade
SIECHTS



Voor de vele bewijzen van
deelneming bij het overlijden
van onze lieve man, vader
groot- en overgrootvader

JAN ARFMAN
betuigen wij hiermede
onze hartelijke dank.

Uit aller naam:
M. Arfman-Wassink

Vorden, maart 1968
Almenseweg 57

De heer en mevrouw
Huizinga-Opperman
hebben de eer kennis te ge-
ven van de geboorte van
hun zoon

THOMAS

Deventer, 10 maart 1968
Lebuineslaan 152

Te koop:
houten kolenkist inh. 5 mud
van Gelreweg 20 .- Vorden

Jonge vrouw zoekt werk
voor halve dagen per week
Brieven onder no. 51-1
bureau Contact

Te koop:
Dragende B.B. gelten
bijna aan de telling
G. Vliem
'de Eersteling' Vorden

Deze week spec. aanbieding
van ons bekende merk

WALA B.H/8
2 stuks voor ƒ 7,50

voor de kleine maten

LOOMAN - VORDEN

Te koop:
dragende B.B. zeugen
aan de telling 24 maart
en l jongens en meisjesfiets
bij W. A. B. Borgonjen
Delden

HARDBOARD
VLOERPLATEN

61 x 122 cm, zeer voordel.

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Te koop
130 hennen rood-wit
tegen de leg
A. J. Zweverink
Zutphenseweg 57

Te koop
kinderwagen en box
't Hoge 46 - Vorden

VEEGVASTE
MUURVERF

per emmer ƒ 2,95
voor plm. 30 m2

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Te koop
2-pers. binnenveringmatras
en spiraal i.g.st.
Nieuwstad 20 - Vorden

Te koop gevraagd:
kabinet of kast met
veel bergruimte.
Inl.: bureau Contact

ONS
PARADE

PAARDJE

FEESTELIJKE
HUISHOUDDUSTER

In fraaie kleurcombinaties, heel fris
en apart met contrasttint op knopen,
zakken, kraagje en manchetten, drie-
kwart mouw, grote handige zakken
en - écht - voor slechts 12.95

Luth
NIEUWSTAD . VORDEN

l Beslist op onze volgende,
•p'arade-aahbieding letten

JT
X
X
X
X
K
X
X
X
X
x
X
K
X

X
X
X
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X
X
X
X
X
X

JOHAN BROEKMAN
en
BEP KORENBLEK

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal
plaatsvinden op donderdag 21 maart a.s. om
11 uur v.m. ten gemeentehuize te Vorden.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden in
de Ned. Herv. Kerk te Vorden om 14.00 uur,
door de Weieerwaarde Heer ds. J- H. Jansen.

Vorden, maart 1968
Linde E 36 - Hackfort C 5

Toekomstig adres: De Haar 36, Vorden
Receptie van 15.00-17.00 uur in café-restaur.
't Wapen van Vorden (F. P. Smit).

Op dinsdag 19 maart a.s. hopen onze lieve ouders

A. ROSSEL
en
J. ROSSEL-BANNINK

hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

Dat ze nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven, is de
wens van hun dankbare kinderen en
verloofden.

Vorden, maart 1968
Wildenborch D 74

f\ l_» * «_* «F •

W wens van hun dankbare kinderen en 2

XII
X Wildenborch D 74 )•

X X
W Receptie van 2-5 uur in café-restaurant 't Wapen W
u van Vorden (F. P. Smit). w

U V

X
X
X
X
X

t
X
X
X
X
X
X

Op 21 maart a.s. hopen onze geliefde ouders, be-
huwd, groot- en overgrootouders

J. W. GOLSTEIN
en
T. H. GOLSTEIN-WICHERINK

hun 45-jarige echtvereniging te herdenken.

Dat zij nog lang gespaard mogen
blijven, is de wens van hun dankbare
kinderen, klein- en achterklein-
kinderen

Vorden, maart 1968
Nieuwstad 30

Donegal

De fijnste Schotse Tweed in de pasteltinten
van de hooglanden. Gemêleerd met
kleine kleurige aksenten.
Een strp'end-jong voorjaarspakje voor

109.-

10 pennywafels van 100 cent voor 79 cent
l rol fourré-koeken van 125 cent voor ................................. 89 cent
1 blik erwten-wortelen nu ................................................... 59 cent
2 potjes augurken van 158 cent voor .................................... 109 cent
1 blik Peli wrijfwas nu ......................................................... 59 cent

t vacuüm rookworst van 115 cent voor 79 cent
100 gram boerenmetworst nu ................................................ 53 cent
150 gram gebraden gehakt slechts ....................................... 55 cent
20 procent zegelkorting op elke fles spar-vruchtengazeuse ! !

Elk 2e pak Spar koffie 50 cent goedkoper
2 kilo goudreinetten voor ................................................... 98 cent

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
Supermarkt

Zutphenseweg 41 — Telefoon 1281

Te koop biggen
G. J. Mennink
'de Koppel' - Vorden

Te koop
dragende maal zw.bont
aan de telling
J. Klein Kranenbarg
Lage Lochemseweg Sla
Almen - Tel. 408

Auto verhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

MAAK VAN UW TUIN EEN LUSTOORD!

Als vanouds starten wjj weer
niet onze

kwaliteits tuin- en
bloemzaden
Sukses verzekerd niet zaden van

Derksen
groenten, fruit en bloemen
Zutphenseweg

Heden overleed, zacht en kalm, nog geheel onver-
wacht, onze geliefde broer, zwager, oom en huis-
genoot

HENDRIK JAN GROOT JEBBINK

in de ouderdom van 63 jaar.

Familie Groot Jebbink
J. Braakhekke

Familie Jas

Vorden, 9 maart 1968
Veldslagweg B 7a

De begrafenis heeft plaats gehad 13 maart op de
Alg. Begraafplaats te Vorden.

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR:

Leuke
damesportemonaie
slechts 149 cent

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

Beatclub Turn presenteert
A.S. ZATERDAG 16 MAART

groot
beatbal
Met medewerking van

'THE DUKES'
uit Nijmegen,

bekend van radio en televisie

Zaal Schoenaker

Voor glas-,
schilder- en

behangwerk

Schildersbedrijf
v.h. Jan v.d. Wal

HET HOGE la - VORDEN

TELEFOON 1208

Terlenka
damesjacks

geheel dubbel
2 zijden te dragen
moderne kleuren

NU SLECHTS

39,75

RAADHUISSTR., VORDEN

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

vast tapijt
OP KAMERBREEDTE

Vast
tapijt
kiezen
moeilijk?

Welnee! Wij adviseren u de juiste kwaliteit, de juiste kleur, voor iedereen.

Voor moeders met kinderen en voor verwende vrijgezellen!. Voor teeners en
voor bedachtzame echtelieden. Voor lawaaihaters en party-knallers.

Iedereen vindt het zijne in die fijne en allesomvattende vast-tapijt-kollektie
van

WONINGINRICHTING

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

Tapijt in veel kwaliteiten en veel kleuren. Van onvermoeibare kunstvezel
tot nobele scheerwol. Van dromerig beige tot vrolijk rood. Van vreemd
voordelig tot net-niet-duur. Het is er allemaal. Kiest wat u aanstaat, maar
kiest dan wel kwaliteit.

En denkt u er aan . . . kiest:

WONINGINRICHTING

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

voor uw vloerbedekkingen

Wij leveren alleen maar vloerbedekkingen waar u 100% garantie op hebt!

Keus uit merktapijten:

• PLOEG TAPIJT

t» DESSO TAPIJT

• WESTON TAPIJT

• SILVESTER TAPIJT

VAST
TAPVtt

onberispelijk gelegd



Te koop
l g.o.h. damesrijwiel
6 droogvoederbakken en 4
drinkemmers voor pluimvee
Molenweg 6 - Vorden

Te koop
vers gedorst roggestro
P. W. Kruisselbrink
'Op Schoolhuis' D 57
Vorden - Telefoon 6787

Koopt nu voordelig
VOERAARDAPPELEN
WASPEEN

bierbostel, aardappelvezels,
hooi, stro bij
FA GEBR. SOEPENBERG
Dronten - Tel. 03210-2224
Vert. Zoerink, Vorden
Tel. 05752-6813

comfortabel
en charmant:

Peugeot-de brommer van
autoklasse. Mooi. Makkelijk.
Modern. Kom 'm bekijken en
proberen. Voor 419,50 rijdt
u al Peugeot!

P2/1/140

H W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21 - Vorden

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

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

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

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

De unieke voorjaarsmode van
Anita l Dit echt lederen geanti-
queerd model bezit een 3 of
4 cm blokhak en een zool met
moderne trotteurrand. De hoge
wreefkap heeft een speelse
perforatie, sportief stiksel en
metalen nopjes als garnering.
Dit topmodel is bijons verkrijg-
baar in alle nieuwe modetinten.

22.90
Jansen 't schoenenhuis

Dorpsstraat - Vorden

IJsvereniging „Vorden

JAN CHARIS IUS
trainer Nederlandse schaatsploeg

komt vrijdag 15 maart 's avonds om acht uur in
het Nutsgebouw, om zijn bevindingen te vertellen
over de

Olympische Spelen en Wereldkampioenschappen 1968

Jeugdige schaatsliefhebbers: 'Hoe kom je aan de top'?

Jan Charisius zal het u vertellen!
Het bestuur

vita
Thans in stevige plastic zak!

Speciale aanbieding verlengd tot 30 maart 1968.

Bestel nu Vitafok, want voor elke 4 Vitafok-^tls ontvangt U
GRATIS een mooi, sterk en soepel UTD-kalverhalster. Winkel-
waarde ƒ 6,25

Vitafok is de goedkoopste oplossing voor de beste opfok van uw
kalveren. Let op: deze speciale aanbieding geldt t̂ m 30 maart 1968.

U kunt de Vitafok-labels bij ons inleveren of a
naar N.V. Mengvoeder U.T-Delfia te Maarssen.

t/m

i BR)rief verzenden <§

woort tot winst J

VERKRIJGBAAR BIJ

MENGVOEDER,
KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond^Q? (05754) 270

HET VOORJAAR NADERT !

Breng nu kleur en fleur
in uw woning
KOM EENS KIJKEN
NAAR ONZE GROTE SORTERING

Overgordijnen
Vitrages
Vloerbedekking

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

TAPIJTEN P^

Shamporal
tapijtshampoo

Huur de elektrische
Hoover

shampoo-polisher
voor f.2.50 per dag

DROGISTERU De 01de Meulle
J. M. VAN DER WAL & ZN

Gediplomeerd drogist

Alsof de kaboutertjes
de was doen

Een volautomaat doet het hele
wasproces, dus tot en met
centrifugeren!

Wasgoed vuil erin, wordt
schoon en klaar voor de
drooghjn of de

droogautogaat
Droogautomaten vanaf

368,-

•Wasautomaten
Murijnen volautomaat vanaf

599,-
Zanussi volautomaat

649,-;

i 698.-

Vraag inlichtingen en folders!

l
In onze winkel en showroom (boven) heb-
ben wij ook nog AEG en M iele voor u staan

Erres volautomaat
met inruil vanaf

VOOR
UW OLIEH AARD

l

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAATTELEFOON 05742-15 46

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg 23 - Telefoon 1261

Prijzen verloting
,de Wehme'
1. Bromfiets-1211, 2. Transistor-1009, 3. Wollen
deken-1591, 4. Wollen deken-2500, 5. Set pannenr
680, 6 t.m. 15 Levensmiddelenpakket-2598, 1909,
2316, 2114, 1752, 126, 1362, 3314, 3258, 860.

Gratir. naam schrijven:

G. Brummelman B 46-doos bonbons, N. Voorhorst
B.v.Hackfortweg 22-doos bonbons, R. Schouten
Hengeloseweg-doos sigaren, A. Hilferink 't Hoge
3-doos sigaren, Wullink 't Hoge 84-laken en sloop,
R. Knoef N 15 Barchem-laken en sloop, Mw. Schot
de Wehme-fles Martini, D. Norde Raadhuisstraat
4-fles Martini, J. Gotink Prins Bernhardweg 16-
levensmiddelenpakket, G. Leusink uit Warnsveld-
levensmiddelenpakket.

modern »apapt« beschaafd

ONZE NIEUWE KOLLEKTIE

overgordijnstoffen
IS GROTER DAN OOIT TEVOREN!

De vele kleuren en dessins van onze
enorme uitgebreide kollektie

Ploegstoffen en
Boussacstoffen
zyn een lust voor het oog!

Van vrolijk frisse keukenstoffen
tot prachtig hangende damasten

Van nooit vervelende effen stoffen
tot fantastische bloemgordijnen

In prijsklassen van
ongelooflijk laag, tot echt niet te duur

VOOR EEN IEDER IS ER KEUS EN
IN ZIJN PRIJSKLASSE BEREIKBAAR!

0 Denkt u eens aan onze effen gor-
dijnen afgewerkt met een leuke sier-
rand, echt iets voor uw slaapkamer
of een nieuwe sprei!

EN WAT VINDT U HIERVAN?

• Wy garanderen onze ploegstoffen
en boussacstoffen vier jaar op haar
kleurechtheid!

VINDT U DAT NIET FANTASTISCH?

Daarom:

voor al uw gordijnen
Naar het adres voor betere wominginrichting

WONINGINRICHTING

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

Bij voldoende deelname gaan we

voor de laatste maal
op zaterdag 16 maart weer naar de

KUNSTIJSBAAN
TE DEVENTER

met de GTW-bus.

Willen jullie je zo spoedig mogelyk opgeven?
Doch uiterlijk woensdag 13 maart.

Bert Vlogman
Nieuwstad

Vertrek 13.00 uur. Terug plm. 17.00 uur.
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Hout- en steenbehang — Mattering — Grasweefsels Suwide — Vocamural

Behang
Enorme sortering

Het Verfhuis
J. M. Uiterweerd

Ruurloseweg 35 - - Telefoon 1523

Pipobehang — Thunderbirds — Teenagerbehang

Behang
Billijke prijzen

RODE HOND
Er heerst op het ogenblik op verschillende scholen een
epedimietje van rode hond. Deze infektieziekte verloopt
over het algemeen vooral bij kinderen bijzonder on-
schuldig. De koorts loopt nauwelijks op en er zijn vrijwel
geen andere verschijnselen dan kleine los van elkaar
staande rode vlekjes, over het hele lichaam, ook op de
ledematen en in het gezicht. Soms zijn de ogen aan de
binnenzijde van de oogleden wat rood.
Zooals de meesten wel bekend zal zijn, schuilt er bij
deze ziekte alleen gevaar als a.s. moeders de ziekte
krijgen en wel speciaal in de allereerste maanden van
de zwangerschap. Na de vierde maand is er vrijwel geen
risiko meer voor het aangeboren» kind.
Het is dus op zichzelf wenselijk, dat zoveel mogelijk
meisjes deze ziekte voor hun huwelijk doormaken. Dit
is o.a. te bereiken, door de zieke kinderen juist op de
school te laten en niet thuis te houden en bovendien een
aantekening te maken in het inentingsboekje of op de
oudere inentingskaarten als het meisje de rode hond
heeft gehad. A.s. moeders die niet weten of zij de ziekte
hebben gehad en die voor de vierde maand met zieke
kinderen in aanraking kwamen, doen verstandig zich tot
de huisarts te richten, omdat die dan een beschermende
injektie kan geven.
De herkenning van de ziekte wordt wat bemoeilijkt door.
dat op het ogenblik ook gevallen van roodvonk voor^
komen. Hierbij kan het kind hogere koorts en keelpijn
hebben alvorens het veel egalere rood in het gezicht en
op de romp verschijnt, maar er zijn ook lichtere gevallen
waarbij de patientjes nauwelijks ziek zijn. Daar deze
gevallen het veiligst zo vroeg mogelijk met penecelline
behandeld worden, moet u wel zeker van uw zaak zijn,
als uw kinderen een rode uitslag vertonen., met welke
van de beide ziektes u te doen hebt. In twijfelgevallen
kunt u beter de huisarts waarschuwen.

De huisarts

VOGELVRIENDEN BIJEEN

De kanarievereniging 'De Vogelvriend' hield onder de
leiding van de heer Kok in café Bloemendaal een goed
bezochte ledenvergadering. In zijn openingswoord deel-
de de voorzitter mede, dat na oprichting van een tweede
vereniging slechts enkele leden hadden bedankt als lid.
De vereniging telt thans 33 leden. Tevens deelde hij mee
dat bij de zaadhandelaar Borgonjen zaad van een nieuwe
samenstelling verkrijgbaar is. Dit is door enkele kwe-
kers beproefd en voldoet uitstekend. Door de vereniging
wordt elke maand een krantje uitgegeven. Hierin worden
allerlei onderwerpen behandeld o.a. erfelijkheid enz. Dit
wordt door de leden zeer gewaardeerd. Enige van deze
onderwerpen werden op goede wijze besproken.
Besloten werd op 9 en 10 november 1968 weer een ten-
toonstelling te organiseren. De eerstvolgende vergade-
ring zal worden gehouden op 2 april a.s. in café Bloe-
mendaal.

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt
15 maart Lezing IJsbaanvereniiging
15 maart Ringvoorjaarsvergadering Jong

Gelre in Almen
16 maart Dropping Jong Gelre
16 maart Beatbal in zaal Schoenaker
16 maart Jaarfeest Geref. Jeugdclub in het

Nutsgebouw
18 maart Verg. Vordease Winkeliersver.
19 maart Winterexcursie Jong Gelre
20 maart KPO St Martha zaal schoenaker
20 maart Feestvergaderiing CBTB
21 maart Herv. Vrouwengroep Wildenborch
21 maart Herv. Vrouwengroep Dorp
23 maart Voorjaarsverg. Jong Gelre
23 maart Uitvoering Herv. jongens en

meisjesklubs i.h. Nutsgebouw
26 maart Ledenvergadering hengelsportver.

„De Snoekbaars" in café „de Zon"
26 maart Kijkavond school 't Hoge
28 maart Bejaardenkring 14.15 uur in het

nutsgebouw
30 maart Laatste Nutsavond
30 maart Volkscross Jong Gelre
30 maart Dansavond Jong Gelre
2 april KPO St Martha zaal Schoenaker
3 april Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen.

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

3 april CPJ vergadering
6 april Kulturele avond Jong Gelre
27 april Dansavond Jong Gelre

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.

WAAR KASTELEN STATIG RIJZEN

Over bovengenoemd onderwerp sprak voor de afdeling
Vorden van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in
zaal 't Wapen van Vorden de heer G. Boerkoel, Aalten.
Na door de vice-presidente mevr. Jansen-van Soest te
zijn verwelkomt, vertelde de heer Boerkoel op boeiende
wijze de dames, de Achterhoek in lente, zomer herfst
en winter met zijn mooie kastelen, watermolens, boerde-
rijen enz. Tevens werden de aanwezigen bekend gemaakt
met een aantal sagen en legenden, ontstaan in een ver
verleden en van ouder op ouder oververteld tot op heden.
Verduidelijkt door een aantal pracbige dia's voelde men
iets van de sfeer waarin de bevolking leefde in 't verre
verleden. De spreker werd op hartelijke wijze bedankt
voor deze mooie avond. Bij de medededelingen van de
sekretaresse kwam ook de reis naar de Bondsbeurs in
Rotterdam op 8 xnei ter sprake. Veel dames gaven zich
tijdens deze vergadering voor deelname aan deze tocht
op.

DIEFSTAL

Op een opslagplaats voor kolen te Vorden werd een
dezer nachten door onbekenden een hoeveelheid kolen
ontvreemd. De zaak is in onderzoek.

>poiriKiEUiw
VOETBALPROGRAMMA

Zelhem-Vorden, de Hoven 5-Vorden 3, Vorden 4-Voorst
6. Vorden 6-D<rempt V. 2, Junioren: Vorden bl-AZC bl,
Vorden b2-Ratti bl, Baakse boys Cl-Vorden C2.
Zaterdag: Ratti-AZSV 7
Zondag: Ratti-Klein Dochteren

RATTI - LONGA 3 1-1

Er is nog geen beslissing gevallen wie voorlopig koploper
wordt in de derde klas afd. L, want beide rivalen deden
niet veel voor elkaar onder en speelden in een vlotte
partij voetbal gelijk.

Nauwelijks had het spel een aanvang genomen of Ratti
stond al met 1-0 voor. Invaller Heuvelink was er als de
kippen bij, toen een voorzet van Lichtenberg door de
Longa-achterhoede verkeerd werd behandeld en het voor
de jonge middenvoor een klein kunstje was de bal over
de lijn te drukken. Ratti bleef sterker en harde schoten
gaven de keeper van Longa volop gelegenheid zijn niet
geringe kwaliteiten te tonen.

Na de thee kwamen de Longa spelers meer aan bod.
Een goed opgezette aanval over links had bjjna de ver-
diende gelijkmaker opgeleverd, doch de Ratti-keeper
kon met een snelle reaktie redding brengen. Toch werd
het harde werken van de Lichtenvoordemaren beloond.
Een weifeling in de Ratti-defensie bij een hoge bal werd
met een fraai schot door de snel reagerende linksbinnen
afgerond.

Ratti zette nu alles op alles,dpch ondanks de kritieke
momenten voor het doel der^Bten wist de achterhoede
stand te houden en toen de goed leidende arbiter het
einde floot was deze ontmoeting in de juiste uitslag ge-
ëindigd, 1-1.

VOLLEYBAL,

DASH 2-DASH l 1-2

In deze kompetitiewedstrijd tussen het Ie en 2e team
van Dash, heeft het er niet steeds naar uitgezien, dat de
overwinning naar Dash l zou gaan, hoewel dit team toch
over meer techniek beschikt dan de reserves van Dash.
De setstanden waren 15-8. 4-15 en 6-15.

SET UP 4 (Zutphen)-DASH 2 2-0

In deze ontmoeting hebben de dames uit Zutphen er
geen twijfel over laten bestaan wie de sterkste was en
verdiend met 2-0 gewonnen.
Zowel in de Ie als de 2e set was er een beduidend krachts
verschil, wat resulteerde in twee setstanden, die er niet
om liegen: 15-4 beide keren.

DASH l-WILHELMINA 3 (Zutphen) 2-0

Ook in deze setstanden kwam tot uiting, dat hier wel
van enig krachts verschil gesproken kon worden, n.l.
15-1 en 15-4. De Zutphense dames kwamen er niet aan
te pas en Vorden kon er dan ook lustig op los scoren.

BRUVOC 2 (Brammen)-DASH 2 0-2

De Dash reserves bleven in de running door een goede
overwinning op de Brummense dames.
Spanning was er volop getuige de setstanden: 12-15 en
nog eens 12-15. Zo spelend, kan er van dit team nog
wel iets verwacht worden.

DAMMEN
In zaal Eskes werden de volgende onderlinge wedstrijden
gespeeld: Roozendaal-Hoenink 1-1, Bos-Sloetjes 0-2,
Offereins-Wansink 0-2, Wassink-Geerken 0-2, Hulshof-
Klein Brinke 0-2, ter Beest-Esselimk 1-1, Nijenhuis-
Breuker 2-0, Oukes-Wentink 1-1, Geerken-Smeenk 0-2,
Nijenhuis heeft de leiding.

Voorjaarsmode
in kinderschoenen

LEUKE MODELLEN EN

TOCH PRIMA PASVORM!

Erg belangrijk
voor kinderschoenen

KIJK EERST BIJ

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

GEVRAAGD:

Kamer
zonder of met pension
Het liefst met c.v. . Per 18-3-'68

Aanbiedingen aan:

Gems Vorden
Telefoon 1546 - Toestel 7

Hotel Bakker
vraagt in vaste dienst mannelijke of
vrouwelijke

hulp voor de afwas
Volautomatische machine aanwezig

Reklame aanbieding
BADDOEKEN PRACHT DESSINS

in de kleuren
rose-aqua-geel en zachtgroen

per stuk f 3,25

per 3 stuks f 7,95

BIJPASSENDE WASHANDJES

per stuk f 0,50

per 3 stuks f 1,25

Weer ontvangen:
PRACHTIGE STRETCH B.H.'s voor ƒ 3,95

H.LUTH
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

Steun ,Kom over de brug'

Gaat U zich
binnenkort verloven?
Mogen wij U dan vrijblijvend uit nodigen eens
naar onze kollektie te komen kijken. Wij bieden
U een gevarieerd assortiment: van de klassieke
gladde ringen tot de modernste fantasiemodellen.
U wilt kritisch en ongedwongen kiezen.
Er de tijd voor nemen. Ook wij nemen er dé tijd
voor om U zo goed mogelijk te adviseren.
U bent van harte welkom!

JUWELIER

ZUTPHENSEWEG 16 - VORDEN - TELEFOON 1505

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2 x 3, 3 x 4,
3 x 5, 4 x 6 enz. enz.

op maandag 18 maart 1968
10—l uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden
2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en aller kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers (alle
kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (z. mouwen), tropenschoe-
nen tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en khaki),
dekens, Marine-truien, sokken, brandweer, en politiejassen (waterdicht),
rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken en -jassen,
kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, R.A.F.-
broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders) van ƒ 7,50
tot ƒ 15,—, melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens voor ƒ 12,50. Originele dubbele jasjes, waterdicht, ijzer-
sterk, voor vanaf ƒ 18,50.

RegenJdeding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin, vanaf
ƒ 127,50. Extra goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppen-sets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoenen, ma-
ten 32—40 voor ƒ 12,50. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28—39, voor
slechts vanaf ƒ 18,75. Hoge bruine schoenen, maten 38—50, ƒ 19,50. Diverse
bontgevoerde schoenen en laarzen.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort ƒ 11,50, lang ƒ 12,50.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz. 75 cent per
meter. Eerste soort ongesorteerde spijkers „5 kilo" ƒ 2,50

Fa W. Veenstra & Zn -
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

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

LUIMES ZADELMAKERIJ
Vorden . Telefoon 1421

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Vorden

DEZE WEEK

verse haantjes
MET SPECIALE
VERRASSING

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

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
Makelaars, en
assurantiekantoor

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

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

Te koop gevraagd:

NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

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

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-
kruisgebouw

Wij leveren alle

HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN
SPECLALITÊ'S

Ook voor
AAMBEIENdruppelg
HOESTdruppels
RIIEUMAdruppels
ZENUWSTERKENDE
druppels
naar uw D.A. drogist.

D.A. drogisterij en
foto handel

C. P. Nipius, Zutphen
ï^aarstraat 5



Reklamedagen!
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

500 GRAMLever
Gehakt
Speklappen
Gehakt

500 GRAM

500 GRAM

15O

198

500 GRAAI l O U

198

Verse worst 500 GRAM

Vrijdag
en zaterdag

500 gram gehakt

500 gram
fijne rookworst

samen

348

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

Dorpsstraat 32 . Tel. 1470

Vrijdag en zaterdag

Haas-, rib- of
schouderkarbonade
Fricandeau v.d. ham
Varkensvlees
Boterhamworst
Snijworst
Margarine
Heerlijke koffie
Zuurkool

500 GRAM

500 GRAM

235

375

500 GRAM

200 GRAM

200 GRAM

3 PAK

250 GRAM

500 GRAM

6O

98

84

135

25

Heerlijke Unikaas

O

l
i
i
i
I
i

Let op!
13-20 maart 1968

Appelmoes
2 halve blikken

Salata
DUYVIS, fles van172 voor

Biscuits BRUINTJEBEER,

carton l kg van220 voor

Reuzenkoek
STEREO, vanTr2 voor

Bonuto koffie
Ie pak 186 2e pak

GRATIS 30 WAPENZEGELS BIJ ELK PA

16O
179

126

•'n compliment voor uw smaak!
Comfortabel wonen? Daltonen de pracht™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.

> GRATIS WAPENZEGELS: UW SPAARBANK THUIS! O
VIVO-KRUIDENIERS:

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

voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

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

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

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

DEZE WEEK

speciale aanbieding
dusterschorten
ZIE ETALAGE

WONINGINRICHTING.
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

VOORJAAR-TIJD ?
AUTO-TIJD!

SIMOA-TIJD ! ! !

Vraag vrijblijvend de inruilprijs van uw auto en
een proefrit met Simca!

HERVORMDE JONGENS- EN MEISJESKLUBS
'SAMUËL'

Uitvoering
op zaterdag 23 maart - Nutsgebouw
aanvang 7.15 uur

Met medewerking van

HET LEGER DES

AUTOMOBIELBEDRIJP

A. G. Tragter
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 05752-1256

ATTENTIE!

A.s. zaterdagavond 16 maart

Jaar f eest ̂ .Gerei. jeugd
in het Nutsgebouw

o.a. opvoering van het blijspel

.Betalen om 7 uur'
Aanvang half acht - Vry entree

OP ONS KANTOOR
KUNNEN WIJ PLAATSEN:

Boekhouder
Leeftijd niet beneden 22 jaar. Solli-
citanten moeten minstens in het bezit
zijn van Associatie-diploma boek-
houden. Kantoorervaring vereist.

Typiste
Voor deze funktie komen ook ge-
huwde dames in aanmerking.
Eventueel voor halve dagen.

Jongste bediende
(Mannelijk of vrouwelijk)
Leeftijd ± 16 jaar.

Sollicitaties mondeling of schriftelijk
aan ons adres:
ENKWEG 17, VORDEN

E M PO :•:-:•:•:m

Concordia - Hengelo
Zaterdag 23 maart
op veler verzoek:

bal
VOOR GEHUWDEN EN
PAARTJES

m .m. v. The Moodchers

Toegangsbewijzen è. ƒ 2,50 vanaf a.s. zaterdag
verkrijgbaar aan de zaal.

ak bekwaam
advies
by de
inrichting
van uw
woning Uw woning

SPRINGT
er oit!

Met nieuwe vitragegordynen. Wat
een opvallend verschil! In het voor-
bijgaan ziet u het met één oogopslag.
En u komt binnen in een huis dat AF
is. Rijk geborduurd of strak-niodern
vitrage geeft uw woning sfeer.

EN KENT U ONZE PRAKTISCHE WIJZE VAN
OPHANGEN?
GEWOON FANTASTISCH
EN ZO GEMAKKELIJK!!

Maak van uw woning 'n visitekaartje
met een vitragegordyn van

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
~* FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752)1314

Het adres voor betere woninginrichting

HET IS NU TIJD
VOOR HET ZAAIEN VAN

spinazie, tuinbonen, vroegesla, raap-
stelen, salvia's, ageratum, lobelia's

TUIN- EN BLOEMZADEN

Derksen
sukses verzekerd

HUISHOUDTRAPPEN

BORSTELWERK
KASTPAPIER

SPONZEN

VILEDA-,
ENKA- EN NATUURZEMEN

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

Dames
maak voor de pasen nog een leuke
japon of pakje van o.a.

• TREVIRA 2000
• TREVIRA TEXTURÊ
• DIDAS, DRALON OF
• TERLENKA

Wij hebben ook alweer een mooie sortering
zomerstoffen!


