
Donderdag 4 april 1968
30o jaargang no. 2

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

Kerkdiensten

ZONDAG 7 APRIL

Hervormde kerk

8.30 uur ds. J. J. van Zorge
10.00 uur ds. J. J. van Zorge en

ds. J. H. Jansen, bevestiging nieuwe lidmaten

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen
19.00 uur ds. Th. P. van Belzen

R.K. kerk dorp
Ie ri. 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 (5752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
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)

Goboren: Elisabeth Ada Gerdien d.v. A. J. Oltvoort en
M. Heersink; Robert Wilhelmus Maria z.v. E. J. H. Bos
en J. W. Burghout; Martinug Antonius Johannes z.v.
H. B. Gotink en B. M. Snijders; Ronald z.v. H. B. Wie-
kart en E. J. S. Maters.
Ondertrouwd: D. Rensen en A. Korten.
W. J. Kornegoor en M. Garsen.

Komt u ook in de

Interkerkelijke
samenkomst
op donderdag 4 april 's avonds 7.30
uur in de Hervormde Kerk?

• De meditatie wordt gehouden door de deken,
van Zutphen J. Noordman.

DIEFSTAL OPGELOST
Uit het klubhuis van de verkenners van de 'St Michael-
groep' in de Kranenburg werden een tweetal 8-persoons
tenten ter waarde van ƒ 1300,— ontvreemd. Door de po-
litie werden zowel de tenten alsmede de dader van deze
diefstal achterhaald.

DRIE GRANATEN GEVONDEN

Op een terrein bij het rusthuis 't Enzerinck werden dezer
dagen drie granaten gevonden. De gewaarschuwde mijn-
opruimingsdienst maakte de granaten onschadelijk. De
granaten zijn vermoedelijk afkomstig uit de laatste
wereldoorlog.

MOTORRIJDER UIT BOCHT

Zondagavond tegen 6.15 uur vloog de motorrijder G.J.K.
uit Markelo, die terugkeerde van de Motorcross Hengelo
(G) met zijn motor ter hoogte van 'de Wehme' te Vorden
door te grote snielheid uit de bocht. Blijkbaar nog met
zijn gedachten bij de motorcross, heeft hij hier z'in stuntje
pijnlijk moeten bekopen, want hij werd, na door dokter
Lulofs te zijn behandeld, naar het Alg. Ziekenhuis in
Zutphen vervoerd, met waarschijnlijk inwendige kneu-
zingen. De motor werd goed vernield.

Raadsvergadering gemeente Vorden
Nieuwe gemeentebode-concierge benoemd
Veel diskussie over kampeerterrein

Mtet uitzondering van de heer Klein Brinke welke nog
steeds wegens ziekte afwezig was, vergaderde de raad
dezer gemeente maandagavond voltallig. De voorzitter
wenste, na opening van de vergadering, de heer Klein
Brinke een voorspoedig herstel toe. Een 17-tal inge-
komen stukken en goedkeuringsverklaringen van G.S.
werden alle voor kennisgeving aangenomen.

Benoeming gemeente-bode-concierge
Bij dit punt deelde de voorzitter mede, dat er in totaal
voor deze funktie 32 sollicitaties waren ingekomen. Hier-
van werden over 11 personen inlichtingen ingewonnen.
Van dit aantal werden 5 personen opgeroepen ter nadere
kennismaking. Uiteindelijk kwamen 3 personen uit de
bus welke door B & W op de voordracht aan de raad
werden geplaatst. Van deze drie trokken inmiddels zich
twee personen de heren Walma en Tieben, zich terug,
zodat de raad slechts de keuze had uit een persoon t.w.
de heer Oplaat uit Harfsen. Naar de mening van de heer
Wesselink waren de inlichtingen over deze persoon zo-
danig, dat wel tot stemming kon worden overgegaan.

De uitslag bleek dan ook te zijn, dat de heer Oplaat met
algemene stemmen tot bode-conciërge werd benoemd.

Hamerstukken
De navolgende agendapunten werden op voorstel van
B & W door de raad zonder hoofdelijke stemming aan-
genomen:
a. medewerking te verlenen voor de aanschaf van het
meubilair, ontwikkelingsmateriaal, vloerbedekking enz.
voor de prot. chr. noodkleuterschool in plan Boonk; b.
wijziging van de verordening heffing en invordering van
een rioolrecht; c. wijziging van de intercommunale IZA
regeling Gelderland; d. recht van opstal aan de v.v.
Vorden op een gedeelte van het gemeentelijk sportveld
met een oppervlakte van 540 m2 voor de bouw van een
kleedgelegenheid met kantine; e. gemeentelijke garantie
inzake geldlening ten behoeve van de v.v. Vorden ten
bedrage van ƒ 10000,— waarvoor de KNVB te Den Haag
bereid was deze te verstrekken, rente 5 pet, af te lossen
in drie maandelijkse termijnen binnen 10 jaar. Bij dit
laatste punt merkte de heer Gotink terecht op, of hier
ook aan de Sportvereniging^^Ai is gedacht. De voor-
zitter antwoordde, dat zulks ̂ Bv het geval is, al is het
dan op een andere wijze (verlichting). Wethouder Len-
selink deelde mede, dat B & W in deze een royaal stand-
punt innamen.

Grondtransakties
Op voorstel van B & W gii^He raad akkoord met de
navolgende grondtransakties^T van de erven Tersteeg
te Soest werd aangekocht het pand Ber. v. Hackfortweg
10 met 750 m2 grond voor ƒ 12.000,— alle schadeloosstel.
linigen inbegrepen; 2. Voor de aanleg van de oostelijke
rondweg werd van de heer S v.d. Bent aangekocht 205
m.2 voor ƒ 30.750,—,terwijl aan hem 660 m2 door de ge-
meente werd verkocht voor een bedrag van ƒ 759,—.
Langs de Raadhuisstraat en de Nieuwstad werden diver-
se strooken grond aangekocht nodig voor wegverbetering
en trottoiraanleg; 3. Van de heer W. A. A. Wolbert te
Kranenburg werd aangekocht 240 m2 voortuin, nodig
voor de aanleg van een parallelweg langs de rijksweg
aldaar De kosten van grond en herstel en aanpassing
van tuin en muur bedragen ƒ 4000,—•. Voor dezelfde weg-
aanleg is ook nodig 200 m2 grond van de heer A. H. J.
Mombarg, D 138d. Hiermede was een bedrag gemoeid
van ƒ 1000,—; Van de heer G. J. Hof s Zutphenseweg 70
werd aangekocht plm. 920 m2 grond voor een bedrag van
ƒ 5337,21 inklusief waardeverminderingsvergoeding en
kosten van een nieuwe afrastering.
Verder stemde de raad in met het voorstel van B & W
tot het verlenen van een gemeentelijke garantie inzake
een te sluiten geldlening ten behoeve van een door de
heer G. te Velthuis te bouwen montagehal op het In-
dustrieterrein. De voorzitter merkte hierbij op, dat dit
bedrijf naar het Industrieterrein dient te worden over-
geplaatst aangezien dit niet in de kom van het dorp be-
hoort te liggen.

Bij monde van de heer Norde als lid van de met het
onderzoek belaste raadskommissie, bestaande uit de he-
ren G. J. Bannink, W. B. J. Lichtenberg en W. Norde,
werd geadviseerd de gemeenterekening 1965 voorlopig
vast te stellen met de volgende cijfers: gewone dienst-
inkomsten ƒ 3.340.671,93 en uitgaven ƒ 3.285.833,11 en
voor de kapitaaldienst op resp. ƒ 7.453.427,93 en op resp.
ƒ 7.405.957,63. Aldus besloten.

Bij het agendapunt 'Voorbereidingsbesluit inzake het be-
stemmingsplan' merkte de heer Gotink op dat zijn frak-
tie van de Boerenpartij gekant was tegen de toepassing
van de voorschriften van dit plan. Hij stelde in de ge-
meentelijke adviseur, de heer van Droffelaar stedebouw-
kundige uit Arnhem, een niet al te groot vertrouwen.
Hierop antwoordde wethouder Lenselink dat de heer
van Droffelaar door de raad zelf is aangewezen. Kennis-
name van de Ruimtelijke Ordening in deze provincie is
dan ook zeer gewenst. De heer Gerritsen (B.P.) is ook
niet igerust op de toepassing hiervan. De voorzitter zei
dat met veel instanties o.a. de Vaste Commissie rekening
moot worden gehouden. Met de stemmen van de B.P.
fraktie tegen werd dit punt z.h.s. aangenomen.

De raad stemde vervolgens in met het voorstel van B
& W tot het bouwen van een 11-tal autoboxen aan het
Wiemelink in plan Boonk, met een totaal aan bouw-
kosten van ƒ 23.650,—. Bij dit punt vroeg de heer Gotink
of er reeds gegadigden voor deze boxen waren. Hierop
kreeg hij een bevestigend antwoord. Ook ging de raad
akkoord met het voorstel van B & W tot vaststelling
van een nieuwe verordening regelende de beloning van
de vrijwillige brandweer in de gemeente Vorden, met
een terugwerkende kracht tot l januari 1967.

Over het bezwaarschrift van de heer N. A. H. van Goe-
them, Kerkstraat 3 (De Rotonde) inzake het maken van
een balkonafscheiding aan zijn woning, kwamen de ton-
gen los. De voorzitter gaf allereerst een toelichting op
de voorgeschiedenis van deze zaak, waaruit bleek, dat
de heer van Goethem is afgeweken van de hem door B &

W verleende bouwvergunning. Aangezien dit een zaak
van B & W betrof, stellen B & W voor dit adres niet
ontvankelijk te verklaren. Volgens B & W is een en an-
der in strijd met de Bouwverordening dezer gemeente.
Volgens de heer Gerritsen was hier sprake van een mis-
vatting van B & W inzake deze verordening en werd er
een onvolledige voorlichting gegeven. De voorzitter raad-
de de heer Gerritsen aan de Bouwverordening dan maar
eens goed te lezen. De heer Hartelman stelde voor de
termijn van l april 1968, de datum waarop de heer van
Goethem tot afbraak van dit balkonhek moet overgaan,
te verlengen,, waarop de aanvrager gelegenheid verkrijgt
een nieuwe aanvraag in te dienen.

De heer Wuestenenk wethouder, merkte op, dat de heer
van Goethem reeds een bouwvergunning is verleend doch
zich niet aan de voorwaarden daarin gesteld heeft ge-
houden. De bouwverordening dient te worden nageleefd.
De heer Wesselink was van mening dat de aanvrager dit
van tevoren met B & W had moeten overleggen. Spreker
is voor een minnelijke regeling. De heren Norde en Re-
gelink zijn van mening dat dit zuiver een kwestie van
B & W is. Met als tegenstemmers de heren Gotink en
Gerritsen en van de heer Hartelman onder voorwaarde
tot verlenging van de termijn van afbraak, werd uitein-
delijk besloten het bezwaarschrift van de heer van Goe-
them als niet ontvankelijk te verklaren. De heer van
Goethem zal in de gelegenheid worden gesteld 'n nieuwe
aanvraag in te dienen.

Met verlaging van de rente van 6% op 6l/2 procent in-
zake aankoop o.a. van een blok van 3 woningen van me-
vrouw H. J. Zweverink-Bielderman ging de raad z.h.s.
akkoord. Verder stemde de raad in met het voorstel van
B & W om het aantal aandelen in het maatschappelijk
kapitaal van de WOG te Doetinchem te brengen van
3 op 16 a ƒ 100,— per aandeel een uitbreiding dus van
13 aandelen, zulks in verband met het werkelijk aantal
aangesloten percelen.

De voorzitter deelde bij de rondvraag mede, dat een
schrijven was binnengekomen van de voorzitters van drie
raadsfrakties t.w. de VVD, de CHU en de BP, inzake
het bouwen van toiletgele^nheden op het kampeerter-
rein van de heer Pellenbei^fcn waarin werd aangedron-
gen de bouwvergunning h^Ptoor zo spoedig mogelijk te
willen verlenen, aangezien het vakantieseizoen voor de
deur staat. De voorzitter merkte op, dat dit geen eenr
voudi; met verschillende instanties hier.
over moet worden gesproken en dat vooral ook artikel
19 van de Ruimtelijke Ordening in acht dient te worden
genomen. Ook dient de W^standskommissie hierbij te
worden ingeschakeld. ^B
De heer Bannink wilde een lans breken voor een nood-
toilet. De heer Regelink stelde voor het adres te laten
intrekken en B & W op te dragen al het mogelijke te
doen in deze kwestie. De heer Wesselink is er voor om
de heer Pelleaberg volledig met deze gang van zaken
op de hoogte te stellen. Wethouder Lenselink zei dat het
niet gaat om de heer Pellenberg, doch dat de voorschrif-
ten in acht dienden te worden genomen. B & W werd
opgedragen een en ander zo spoedig mogelijk tot een
oplossing te brengen.

De heer Gerritsen kreeg van de voorzitter te horen, op
zijn verzoek om de twee stenen pilaren bij de ingang
van de oude oprijlaan van Huize Vorden te laten op-
ruimen in het belang van de verkeersveiligheid, dat deze
palen niet het uitzicht belemmeren, zodat deze niet be-
hoeven te worden verwijderd. Op zijn verzoek in het
bezit te komen van een reglement van orde van de raads
vergaderingen, werd de heer Gerritsen medegedeeld, dat
een nieuw reglement in wording is.

Verder deelde de voorzitter mee, dat een drietal zand-
wegen zullen worden verhard, t-w. de weg door de Leuke,
de Eikenlaan op de Kranenburg en de weg langs 'de
Maandag'. De heer Gotink wees op de opslag van puin
en,z. bij het waaggebouw, waarop wethouder Lenselink
antwoordde, dat het niet gemakkelijk is, een opslag-
plaats voor afval te vinden. De heer Wesselink stak de
gemeentewerken een pluim op de hoed, voor de fraaie
afwerking van het Kerkplein.

Telefunken - Nordmende

radio en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

OUDERAVOND O.L. SCHOOL LINDE
De O.L. School te Linde hield haar jaarlijkse ouderavond
waarvoor een zeer grote belangstelling bestond. In de
gang van de school waren op een overzichtelijke wijze
handenarbeidsartikelen van de jongens, zoals figuurzaag
werk, speelgoedtreinen enz. opgesteld. Van de meisjes
was er prachtig handwerkmateriaal, zoals theemutsen,
borduurwerk enz.
Er was gelegenheid om kontakt op te nemen met het
hoofd der school, de heer Hazekamp en de onderwijzeres
omtrent de vorderingen der leerlingen. Na de koffiepauze
sprak de voorzitter der ouderkommissie de heer Gotink
een kort openingswoord, waarna door de sekretaris-
penmingmeester de heer Fokkink de notulen en het fi-
nanciële verslag werden voorgelezen.
De heer Hazekamp vertoonde hierna enkele dia's o.a.
over de Hoge Veluwe en over de unieke wilde paarden-
vangst te Duimen (Merfelderbrucke) in Duitsland.

3p de Ruurloseweg vond een verkeersongeval plaats
tussen twee auto's. De bestuurder van een personenauto
reed tegen de achterzijde van een bestelauto op. Beide
auto's werden onherstelbaar beschadigd.

LEDENVERGADERING 'DE EENDRACHT'
Onder leiding van de heer G. W. Winkel hield de Coöp.
Landbouwverenaging 'De Eendracht' in zaal Bakker haar
Idenvergadering. In zijn openingswoord heette de voor-
zitter in het bijzonder welkom de heer Dullaart van de
akkountantsdienst en wenste hij de direkteur de heer
H. Klein Brinke, welke ziek is, van harte beterschap.
Ook de heer Wolsing, die reeds geruime tyd ziek is werd
beterschap gewenst.

Uit het jaarverslag bleek, dat de vereniging over het
boekjaar 66-67 aan veevoeders heeft omgezet 14.205.040
kg, aan meststoffen 2.789.618 kg, brandstoffen 792.956
kg, zaai- en pootgoed 112.257 kg, ruwvoeders 1.370.772
en aan diverse artikelen 791.613 kg. Aan winkelgoederen
werd verkocht ƒ 210.112,54.
Voor leden werd in opslag genomen 1.485.739 kg granen,
terwijl aan eieren werd uitbetaald ƒ 316.580,86. De roe-
rende en onroerende goederen van de vereniging zijn ver-
zekerd voor ƒ 3.840.500,—. Toelichting op de verlies- en
winstrekening werd gegeven door de heer Dullaart. De
balans sloot met een totaaltelling van ƒ 2.926.579,30 en
de verlies- en winstrekening met ƒ 6.863.187,85. Aan kor-
tingen werd uitbetaald ƒ 86.707,59 en afgeschreven werd
voor een bedrag van ƒ 108.544,07.
De aftredende bestuursleden de heren G. J. Pelgrum en
B. Rossel beiden uit het buurtschap Delden werden her-
kozen. Als kommissaris werd herkozen A. M. Makkink
uit Warken. Niet herkiesbaar als kommissaris waren
G. H. Kornegooor, Linde en A. Rossel, Wildenborch, ter-
wijl er een vakature was voor B. H. Haselberg, Lochem.
Hiervoor werden gekozen H. Tjoonk Garmel, B. Bennink
Wildenborch en H. J. Rouwenhorst 'Biesterveld'.

WINKELIERSVERENIGING
VORDEN

Goede Vrijdag
geen koopauond

In verband met Goede Vrijdag
en Pasen, zijn de winkels

woensdag 10 april de gehele
dag geopend

Koninginnedag zijn de winkels
de gehele dag gesloten

DEELNEMERSVERGADERING
De Onderlinge Brand- Molest- en Stormschadeverzeke-
ring 'Vorden' hield in zaal Eskes een goed bezochte 31e
deelnemersvergadering onder leiding van de heer G. W.
Winkel. Deze heette in zijn openingswoord in het bij-
zonder welkom twee oud-bestuursleden de heren H. J.
Gotink en A. J. Lenselink. Verder wees spreker er op
dat 1967 een bevredigend jaar was geweest.
Uit het verslag van de administratrice mevr. te Paske
bleek, dat zowel de afd. Storm- als Brandverzekering
zich in stijgende lijn bevindt. Ook het deelnemersaantal
was toegenomen. Tevens was er een bevredigend kas-
saldo. Zowel bij storm als bij brand was er in het af-
gelopen jaar geen grote schadeuitkering geweest.
Bij de bestuursverkiezing werd in plaats van de aftre-
dende sekretaris de heer D. Reusink, welke zich wegens
gevorderde leeftijd niet herkiesbaar stelde, gekozen de
heer B. Harmsen, D 97 te Hengelo (G). Het aftredende
'lid van de Raad van Toezicht de heer J. W. Abbink
werd herkozen. De voorzitter bracht de heer D. Reusink
dank voor alles wat hij in de periode van 16 jaar als be-
stuurslid voor en ten dienste van de verzekering had ge-
daan, onder aanbieding van een rooktafel met lektuur-
bak. De heer Reusink dankte voor de tot hem gesproken
woorden en voor het ontvangen cadeau, waarbij hij wees
op de steeds prettige samenwerking en wel in het bij-
zonder met zijn oud-medebestuursleden de heren Gotink
en Lenselink.

De heer en mevr. te Paske werden vervolgens bedankt
voor het vele werk en het akkurate beheer in het belang
van de verzekering verricht in het afgelopen boekjaar.
Na enkele interne besprekingen volgde sluiting van de
geanimeerde vergadering.

LEDENVERGADERING 'DE SNOEKBAARS'

Onder het voorzitterschap van de heer A. Bello hield de
hengelaarsvereniging 'De Snoekbaars' in café De Zon
een ledenvergadering waarvoor weinig belangstelling be.
stond, waarover de heer Bello in zijn openingswoord zijn
spijt betuigde. De heer Fi>eming, wegens ziekte afwezig,
werd een spoedig herstel toegewenst, waarna de ver-
gadering vervolgens een ogenblik stilte in acht nam voor
het overlijden van de heer H. Visser. De heer Visser was
mede-oprichter van de hengelaarsvereniging. De heer
Papperse werd dank gebracht voor de wijze waarop hij
de kontributiegelden int.
Elk jaar wordt er tussen de hengelaarsverenigingen van
Vorden, Laren en Almen een gekombineerde wedstrijd
gehouden. Dit jaar is de organisatie in handen van Vor-
den. Bij afwezigheid van de heer Fleming werd vervol-
gens het financiële gedeelte door de voorzitter behandeld.
De kontributie werd vastgesteld op ƒ l,— per maand.
De aftredende bestuursleden te weten de heren Koster en
Vlogman werden herkozen. Tot leden van de kaskommis-
sie werden benoemd Sleuring en Hilbert. Het bestuur
werd met een man uitgebreid n.l. de heer W. Sessink.
Hierna werden de data van de wedstrijden van het a.s.
seizoen vastgesteld.
De eerste wedstrijd wordt gehouden in het Kanaal op
woensdag 12 juni, 3 juli in het Kanaal op zaterdag 27
juli in de IJssel, op zaterdag 10 augustus in de Beek en
op 7 september in de IJssel. De gekombineerde wedstrijd
wordt gehouden in het Kanaal op zondag 22 september.
Voor het uitzetten zullen zorgen Jansen, Vruggink, Pap-
perse, Nijland, fam. Krauts en Sleuring.
Voor de prestaties van het afgelopen seizoen werden aan
de volgende leden prijzen uitgereikt: Sessink, Wueste-
nenk, Jansen, Krauts, J. Sessink en Jansen. In de cate-
gorie brasem werd de zwaarste vis gevangen door W.
Sessink, terwijl Fleming de zwaarste karper ving. Voor
paling en snoek werd geen aanmelding verricht.



Presenteert: voor de Pasen!

Diepvries-
haantjes

munten uit door kwaliteit!

Deze week plm. 950 gram

12,79

Uit onze moderne slagerij:
Hamburgers s „u*, f 0,98
Varkenslever ™ g™ f 1,38
Varkenslappen ™> g»« f 2,78
Varkensfricandeau 5<x> *», f 2,98
Runderlappen m «r», f 2,38

BIJ AANKOOP VAN
F 5,— AAN VLEES EN VLEESWAREN

500 gram runderstaart f U, Vö

LET OP!
Bestel vroegtijdig uw paasrollade!

Elke 25ste bestelde rollafc

GRATIS!

Snij WOrSt 2»0 gram 89 cent

Leverkaas 69 cent

1ÖO gram 59 cent

3 grote rollen beschuit
voor slechts 89

10 aanbiedingen
met dubbele korting!

Even snoepen
CHOCOLAADJES
BANAANTJES
ELITE FRUIT
WEEKEND-SPRITS

200 gram 98
200 gram 98
200 gram 89

per pak 79

PEPER
AARDBEIEN
ABRIKOZEN

grote bus 79
literblik 139
literblik 129

Het neusje van de zalm!
HELE PERZIKEN literblik 129

Paaskoopjes

PINDAKAAS
LIMONADE SIROOP
FRUITCOCKTAIL
SARDINES
ZALM

grote pot 89
per fles 119
literblik 189

2 blikjes 98
groot blik 149

CHIPS 2 grote zakken 109

groot pak 79
grote rol 89

grote zak 79
ovenvers 98 Heerlijk voor compote

met slagroom!

Instant pudding
3 pakjes voor 99

l blikje fruitsalade
l blikje ananas
l blikje abrikozen

Namen f 1,79

Fijne blikgroente Pak dit voordeel
SOEPGROENTE 3 blikjes 69
SPERCIEBONEN literblik 79
SNIJBONEN literblik 89
PUNT ASPERGES groot blik 169

GOULASH
SLASAUS
JAMS

groot blik 139
grote gezinsflea 98
diverse smaken 79

Uit onze wijnafdeling

Uit onze groente afdeling:
Wegens enorm sukses nogmaals
2 kroppen prachtige sla voor
Draagtas jonathans 2 V* kg slechts
Prachtige bananen een heel kilo
Bloemkool mooie kwaliteit

Kilo uien en een kilo winterwortelen samen 69
Golden Delicious export kwaliteit een kilo voor 89

ITALIAANSE VERMOUTH
SIERKARAF WIJN
LITERKRUIK WIJN
BEAUJOLAIS
EERSTE KWALITEIT SHERRY
GRAVES SUPERIEUR

nu 295
nu 869
nu 198
nu 369
nu 425
nu 325

LANDWIJN

MEDICINALE BLOEDWIJN
tegen voorjaarsmoeheid

2 flessen nu 450

nu 475

nu 495

Volop chipolatapudding
2 en 4 personen

Voor hartige hapjes

Iedere groente- en fruitklant:
Een literblik ananas voor 99

BITTERBALLEN

KROKETTEN

LOEMPIA'S

IJSTAARTEN ENZ.

APPELSAP 2 flessen 98
DRUIVENSAP per fles 129
JAFFA VRUCHTENLIMONADE 2 flessen 98
UP DRANK 2 flessen 98

Grote pot
Zuivere honing voor 98

PROFITEERT

ook u hiervan
CHOCO HAGEL 400 gram 98
LEVERPASTEI 2 blik 109
ANT. HUNINK SOEPBALLEN 2 blik 139
UNOX TOMATENSOEP per blik 89

Literblik

hazepeper
189

Tegen inlevering van EXTRA PAASREKLAME !
<-« deze paashaas ontvangt u bij f 20,- levensmiddelen

10 grote eieren voor slechts cent



OUDERS VAN NU
geef uw kinderen de
juiste boterham

„Grofjes"
het populaire bruinbrood

Schurink - telefoon 13 84
bakt het voor u

Rap 2 versnellingen met
puch motor, contant ƒ 869,—
of eerste betaling ƒ 189,—
en 12 term. van ƒ 63,15.
Bromfietsbedr. Tragter

Te koop
aanhangwagen
achter de luxe wagen
A. W. Ueoik
Zutphenseweg C 60
telefoon 13 27

Te koop
partij tweedehands
dakpannen
C 103 A, Vorden, tel. 1757

Gevraagd:
zit-slaapkamer
/liefst pension, voor functio-
naris Raiffeisenbank
Inlichtingen bureau Contact

„Grofjes"
licht verteerbaar
bruinbrood van

Schurink - telefoon 1384

Puch scyrider,
contant ƒ 865,— of eerste
betaling ƒ 188,— en 12 term.
van ƒ 62,69.
Bromfietsbedr. Tragter

Te koop
biggen
bij Oortgiesen
Mledler D 157, Vorden

Te koop
Edy wasmachine, grasma-
chine l jr. gebr., 2 kinder-
autozitjes, l nieuw heren-
kostuum m. 50, l bergmeu-
bel thieak, wegens plaatsge-
brek.
Insulindelaan 30, telef. 19 23

Tienerkasten
hoog 120 cm; breed 76 cm
en diep 38 cm
Slechts ƒ 42,—.
Harmsen
Doe-het-zelf -centrum

Smakelijk en gezond
zijn de „Grofjes van
Schurink.
telefoon 1384

Bruinbrood van de volle
tarwekorrel

G. W. Eijerkamp
Vorden

Betontegels
30 x 30 cm
afgehaald 50 cent per stuk
Harmsen
Doe-het-zelf-centrum

Bierbostel - direkfte levering
Voeraardappelen _ zeer
goedkoop
Aardappelvezels - tegen
kopziekte
Hooi en stro .- nu ook voor-
delig voor opslag
Waspeen
Pa. GEBR. SOEPENBERG
Dronten, tel. (03210) 2224.
Vert.: Zoerink, Vorden,
tel. (05752) 6813

Te koop
enige mooie dragende
b.b.-zeugjes aan de telling
H. J. Graaskamp
D 30, Vorden

Solex oto,
contant ƒ 349,— of eerste
betaling ƒ 79,— en 12 term.
van ƒ 26,27
Bromfietsbedr. Tragter

H.H. veehouders
wij hebben voor u
spanbeugels
Luimes, Vorden, tel. 14 21

WILT U VROEGTIJDIG
BESTELLEN VOOR DE
A.S. FEESTDAGEN ?

Geef dan u voorkeur aan
verse jonge haantjes.
Bestellingen aan de markt
of aan huis.

Poeliersbedrijf Bossel
Hengeloseweg l

Te koop
toom biggen
Joh. Besselimk
B 37, Delden

Gazelle-Berini,
contant ƒ 421,— of eerste
betaling ƒ 91,— en 12 term.
van ƒ 31,—.
Bromfietsbedr. Tragter
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In plaats van kaarten

WILLEM KAREL LUIMES

H

INEKE VAN TUYL

X
X
X

hebben de eer u kennis te geven van hun ^
voornemen in het huwelijk te treden op W
vrijdag 5 april a.s. om 3 uur n.m. ten ge-
meentehuize te Hengelo Gld.

Hengelo Gld., maart 1968
Raadhuisstraat 27 - Kastanjelaan 15

Tijdelijk adres:
Raadhuisstraat 27, Hengelo Gld.

Receptie van 4-5.30 uur in zaal Concordia
te Hengelo Gld.

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

f i

X
X
X
X
Xt
X

GERRIT WESTERVELD
en
ANNIE HEIJENK

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorge-
nomen huwelijk, waarvan die voltrekking
D.V. zal plaats vinden op v7oensdag 10 april
a.s. om 2 uur n.m. ten gemeentehuize te
Vorden.

Kerkelijke inzegening om 2.30 uur n.m. in
de Geref. Kerk te Vorden, door de weieer-
waarde heer ds. Th. P. van Belzen.

Sinderen, Keurhorsterweg 6
Vorden,, B 103a
Maart 1968

Toekomstig adres:
Keurhorsterweg 6, Sinderen.

Receptie na afloop van de kerkdienst tot
5.30 uur n.m. in oafe-restaurant 't Wapen
van Vorden (F. P. Smit), Dorpsstraat 10
te Vorden.

Met innig leedwezen geven( wij u kennis van het
plotseling overlijden, i.h. St. Walburgis-ziekenhuis
te Zutphen, na nog tijdig voorzien te zijn van de
H. Sakramenten der zieken, van onze innig ge-
liefde vrouw, moeder en oma

EVEBDINA JOHANNA MABIA GBEUTEBS
echtgenote van Ph. J. Sessink

op de leeftijd van 62 jaar.

Uit aller naam:

PH. J. SESSINK
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, I april 1968
D 130

De plechtige uitvaart zal plaats hebben op don-
derdag 4 april om 10.30 uur in de kerk van de H.
Antonius van Padua te Kranenburg-Vorden, waar-
na de begrafenis op het kerkhof aldaar.

VOORJAARS
AANBIEDING!

Weg met hinderlijke waslijnen, roes-
tige en scheefgezakte waslijnpalen
die uw huis en tuin ontsieren.

NU IS EB EEN

droogmolen paraplu
van geplastificeerde stalen buis met
sterke plastik waslijn.

Was droog, droogmolen weg. Heeft
weinig bergruimte nodig. Wordt kom-
pleet geleverd met verzinkt grond-
stuk.

Verkrijgbaar met een drooglengte
van 30, 40 of 50 meter.

DBOOGMOLEN 30 mtr f 45,-

DBOOGMOLEN 40 mtr f 55f-

DBOOGMOLEN 50 mtr f 65,-

Nog een fraaie oplossing:
Wegneembare

waslijnpalen
geplastificeerd, kompleet met grond-
stuk en afsluitdop

PER STUK f 18,75

Waslijndraad
staal - geplastificeerd.
Trekkracht 150 kg, rek nihil, in de
lengtes van 100-50-40-30-25-20-15 en
10 meter.

PRIJS VANAF f 1f80 per bos

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

PROFITEER HIERVAN!
Donderdag:
SCHOUDEBKARBONADE

Vrijdag en zaterdag:
SCHOUDEBKARBONADE
BUNDEBLAPPEN
VEBSE WOBST
PEKELVLEES
HAM
BOTEBHAMWOBST
BOEBENMETWOKST
ZUBE ZULT

Nu met de schoonmaak:

KANT EN KLAAB NASI EN BAMI GOBENGÜ
Bij 500 gram 100 gram gratis!

RUND. EN VARKENS SLAGERIJ

500 gram ƒ 1,90

500 gram
500 gram
500 gram
150 gram
150 gram
150 gram
150 gram

bakje

ƒ 1,90
ƒ 2,25
ƒ 2,25
ƒ 0,87
ƒ 0,89
ƒ 0,50
ƒ 0,75
ƒ 0,79

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad - Vorden - Telefoon 05752-1321

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

VOORJAAR-TIJD ?
AUTO-TIJD !

SIMCA-TWD ! ! !

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

VERENIGING HUISAFVAL
TE VORDEN

Inpl>aats van 12 april (Goede Vrijdag)
wordt het huisafval

donderdag 11 april
opgehaald.

Zo vroeg mogelijk aan de weg zetten!

Het bestuur

Geen ineubelprobleiiien meer!
Onze keus
is enorm!

Bankstellen
Huiskamers
Slaapkamers

in vele uitvoeringen
en prijsklassen !

Onze toonzalen in Vorden en in Ruurlo laten u
2500 vierkante meter meubelen zien!

Bezoekt
vrijblijvend onze
meubelexposities

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
"• FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEU05752H3 14

Beatclub 'Turn'
presenteert
zaterdag 6 april a.s.

Under-Ground Team
(LOCHEM)

en

'Sunset'
(ENSCHEDE)

En
• 'The Information Moving Girls' (Beatgirls)

Aanvang 7.30 uur
Zaal Schoenaker - Kranenburg - Vorden

AUTOMOBIELBEDRIJP

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

VOOR AL UW

bloem- en groentezaden,
potgrond, gedroogde koemest,
compost, bloemenmest,
bloempotten (roodsteen) en
sierpotten

naar

BORGONJEN
Depot Loenen's zaden
Kerkstraat 13 . Vorden - Telefoon 05752-1385

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!

ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN - TELEFOON 1505



Vlot en fleurig
in T&denka

Regen-of geen-regen mantel vol vaart,
dankzij de diepe stolpplooi in de rug.
Let op de leuke schouderpassen,
de sierstiksels - en natuurlijk de
koperen knopen en gesp. De prijs is

59.7$
De kleuren kunt u zelf komen zien
in onze zaak.

HET KAN NIET MISLUKKEN !

Nieuw!
Nicole haarkleurmiddel

GEMAKKELIJK

SNEL

VEILIG

f 3.50
DROGISTERU De Olde Meulle

J. M. VAN DER WAL & ZN
«t
Sa Gediplomeerd drogist

LAAT UW
SCHOORSTEEN VEGEN DOOR

Schoorsteenveegbedrijf
Z.V.W.

Wamsveld - Breegraven 54 - Telefoon 05750-3011

Voor nu en later
Een veilige en verantwoorde rijopleiding
voor iedereen bij:

ERKENDE VW RIJSCHOOL

J. H. Schappers
Vorden - Telefoon 1373 of
Auto Boesveld - Telefoon 1329

500 GRAM

Reklamedagen!
Lever
Gehakt
Speklappen
Gehakt
Verse worst

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

500 GRAM

500 GRAM

15O
198
15O
198

VRIJDAG 500 GRAM

500 gram

Rundvlees
doorregen

248
rib

348

lende rosbeef

398

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

Dorpsstraat 32 . Tel. 1470

Vrijdag en zaterdag

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

500 GRAM

500 GRAM

235

375

500 GRAM

200 GRAM

200 GRAM

3 PAK

250 GRAM

6O

98

84

135

500 GRAM

Heerlijke Unikaas

Voor de schoonmaak
Niet alléén voor de schoonmaak.
Maar gemak voor alle dagen !

Aanbieding
HUISHOUDTRAPPEN

Huishoudtrap stalen met plateau

buis 5 tree ..................... ƒ 22,95

4 tree ..................... ƒ 19,95

Keukentrap i B j e ......... ƒ 17,95

Aluminium huishoudtrappen, vinger-
licht Prijs vanaf ............ ƒ 44,30

Op onze showroom vindt u^en uitgebreide serie
trappen zowel in hout, s't^B als aluminium.

Stofzuigeraanbieding
Philips draaitop van 182 nu ƒ 149, —

ERRES Jumbo van 182 nu ƒ 159, —

Echte natuurspons en zeem
samen voor 4.25

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

A.s. vrijdag 5 april is het kantoor de gehele dag

gesloten
Vanaf maandag 8 april 1968 kunt u
voor de afwikkeling van al uw bank-
zaken terecht op ons nieuw adres:

KRANENBURG D 132
(ingang via schoolplein).

BOERENLEENBANK
De bank voor iedereen

Kranenburg D 132 - tel. (05752) 67 69

Tot zaterdagmiddag 5 uur

46 cm breed
per meter

Plakplastik
1.70

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

A.s. zondag 7 april bekerwedstrijd

Vorden 1
Sportclub Lochem 1
Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden

doe mee aan onze doelpunten-toto !

'n compliment voor uw smaak!

Tapijt in meer dan
honderd kleuren..?

Ja, zó groot is ons assortiment
in Silvester tapijt!

Daarbij vindt u zeker
de vloerbedekking die past bij uw interieur

én bij uw beurs !

Vraag onze gratis brochure"Wegwijzer voor gezellig wonen'

WONINGINRICHTING

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

Fietsen en bromfietsen
Alle merken. Snelle reparatie en de
beste service.

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

ALBERT HEIJN

vraagt

leerling verkoopster
leeftijd tot 20 jaar

Aanmelden: Korte Hof straat 7, Zutphen

Nu het nog Iris is...
brengeni wij u toch al een kollektie

JAPONNEN EN
DEUX-PIECE'S
met een moderne zomerse allure.

EEN KEURKOLLEKTIE IN
KLEUR EN MODELLEN

Komt u eens kijken!

H.LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

Wees uw eigen Columbus:
maak 'n ontdekkingsreis
door onze
wereld der mannenmode

RAADHUISSTR., VORDEN
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Agenda
Elke vrydagmorgen weekmarkt

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

3 april CPJ vergadering
4 april Lezing Jong Gelre - Warnsveld

4 april Ledenverg. buurtver. 'Julianalaan'
6 april Beatbal zaal Schoenaker
6 april Kulturele avond Jong Gelre

9 april Gez. led.verg. CHU - AR
11 april Bejaardenkring nutsgeb. 14.15 uur
15 april Voötbalspel Jong Gelre - Warnsveld
15 april Snipper jacht land. rij vereniging

'De Graafschap'
20 april Streekwedstr. rijver. 'De Graafschap'
22 april Jaarvergadering

carnavalsver. 'De Deurdraejers'
23 april Voorjaarsbazar Ver.

Tesselschade Arbeid Adelt
27 april Dansavond Jong Gelre
25 mei Uitv. Nuts blokfluit- en melodiaclub
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.

TOP-AVOND VOOR BAETLIEFHEBBEBS

De pas opgerichte nieuwe Beatclub „TURN", alhier
een zeer voorspoedige start gehad. Na de enorme suc-
cessen met „The Dukles" uit Nijmegen staat er al weer
een top-avond op het programma
Zaterdagavond 6 april a.s. kan de beatmininende jeugd
weer terecht in zaal Schoenaker, Kranenburg, waar
liefst twee Beatgroepen acte de presence geven
Allereerst is er het „Underground team" uit Lochem,
dat voornamelijk new-jazz-blues speelt en „Sun-Set" uit
Enschede, met rythm and blues muziek.
Als bijzondee attractie komen er een vijftal beatgirls,
„The Information Movinig Girls", zodat het weer een
grandioze, stemmingsvolle avond kan worden. Men be-
gint om half acht.

STIEREN VOOR CENTR. KEURING AANGEWEZEN

Voor de Centrale MRY-Vee Stierenkeuring voor Gel-
derland en Overijsel, welke op 17 april a.s. te Zutphen
zal worden gehouden werden uit de buurtschap Mossel
twee stieren aangewezen van de heer L. Groot Bramel,
t.w. „Walter" en „Jelle".
De stier „Walter" werd een dezer dagen aangekocht
door de Kl.-vereniging „Heino & Omstreken". Een mooi
succes, voorwaar!

IN ELK HUIS EEN OPEN DEUR!

De kerken in Vorden laten bij wijze van Paasgroet, het
Paasnummer van de Open Deur, dat tot thema heeft:
„Opgewekt Leven" en evenals het Kerstnummer van
dit blad van een oecumenische opzet is, huis aan huis
bezorgen Ongetwijfeld zullen velen dit gebaar waar-
deren.

GESLAAGDE OUDERAVOND RATTI-JEUGD

Op uitnodiging van de jeugdkommissie waren op de
eerste ouderavond die in zaal Schoenaker werd gehou-
den, talrijke ouders aanwezig. Broeder Canutus, de zeer
aktieve jeugleider, die samen met de jeugdkommissie
meer dan 50 pupillen en 20 junioren onder zijn hoede
heeft, sprak een kort openingswoord. Hij wees er op,
dat deze eerste ouderavond de band tussen ouders en
Ratti misschien zal verstevigen. Hij was verheugd over
de grote opkomst en zag hierin een teken, dat men de
vereniging een warm hart toedraagt.
Onder leiding van J. Vreman zong een Rattigroepje het
Ratti-lied ter opening, waarna Hans en Frans Jansen
met een leuk toneelstukje op de planken verschenen. De
volgende deklamatie van Laurens Bleumink was goed
ingestudeerd, terwijl Joop Vreman met zijn pupillen en

Robert Koers aan de piano enige leuke liederen zongen.
In de pauze werd met veel sukses het Bingo-spel be-
ooef end, om de kosten van deze avond endgszins te doen
drukken.
Ook in het tweede gedeelte van de avond werd veel ge-
zongen enz. terwijl ook nu het Bingo-spel 'in' was. De
voorzitter de heer J. Lucassen en pastoor van Berkel
staken hun waardering voor het werk van de aktieve
jeugdkommissie niet onder stoelen of banken en prezen
de goede samenwerking in deze kommissie. Uit deze
avond bleek, dat de jeugd ook nog wat anders kan dan
voetballen.

VORDEN OPENT ZWEMBAD
MET VERWARMD WATER
De plannen van het bestuur van de Vordense bad. en
zweminrichting 'In de dennen' om het water van het
zwembad te verwarmen, zijn inmiddels bijna gereali-
seerd. Tijdens de ledenvergadering, die donderdagavond
in hotel Bakker werd gehouden, deelde het bestuur mede
dat men momenteel druk met de aanleg bezig is en dat
over een paar weken het water verwarmd kan worden.
De verwarmingsinstallatie is aangelegd door de Gems,
terwijl het metselwerk werd verricht door Bielderman.
Het water zal worden verwarmd nadat het door filters
is gezuiverd. Wanneer het weer meewerkt zal het zwem-
bad eind april word geopend. Het is n.l. zo, dat het ver-
schil tussen de buitenlucht en het verwarmde water niet
meer dan 8 graden mag bedragen. Dit blijkens uitge-
brachte medische rapporten.
Wanneer de buitentemperatuur n.l. te laag zou zijn, dan
wordt de kans groter, dat men zich een ziekte op de
hals gaat halen. Er zijn in Nederland nl. gevallen bekend
waar verschillende personen (vooral kinderen) een long-
ontsteking hebben opgelopen. Dit wil men hier beslist
vermijden. Het ligt overigens in de bedoeling, dat de
temperatuur van het water niet beneden de 20 graden
komt.
Dat het bestuur destijds heeft kunnen besluiten om het
bad te verwarmen, is mede te danken aan het grote
aantal bezoekers (122.540) in 1967. Voor de zwem. en
polovereniging is het vanzelfsprekend eveneens gunstig
dat het bad verwarmd wordt, waardoor men b.v. eerder
met de training kan beginnen. Intussen heeft badmeester
Verstoep zich de afgelopen maanden weer zeer verdiens-
telijk gemaakt, om het bad in orde te maken. Zo zijn de
gebouwen gerestaureerd, de banken opgeschilderd, ter-
wijl ook de 'omgeving' verbeterd is (beplanting enz.).
De bloembakken zullen ook weer van de nodige bloemen
worden voorzien.

HET BEGON IN 'N GRACHT
Diegene^ die hebben gemeend dat het 'Vordens Toneel'
aan belangstelling had ingeboet, zijn zaterdagavond in
het nutsgebouw tijdens de ilaatste nutsavond in dit sei-
zoen wel tot de konklusie gekomen, dat dit niet het geval
was. Het gebouw was goed bezet, toen voorzitter Wes-
selink een kort welkomswoord sprak, waarin deze er
zijn teleurstelling over uitsprak, dat het bezoek van
enkele vorige nutsavonden zo gering was geweest.
Alvorens het woord te geven aan de toneelvereniging,
voor de opvoering van het blijspel 'Het begon in een
gracht' werd op verzoek van de voorzitter enige ogen-
blikken stilte in acht genomen^^- herdenking van een
drietal overleden nutsleden, d^Hoevel voor het nuts-
departemenit Vorden hebben i^ekend, t.w. mevrouw
H. d'Aumerie-Numans, mevr. M. C. van Mourik-Spoor en
de heer J. H. Schuppers.
De aanwezigen hebben hierna enige vrolijke uren mogen
meemaken, waarin de hoofdrolspeler als Frederik Ka-
toen een vrijgezel boekhouder JLHolsbeeke) zich voor
allerlei ingewikkelde situaties ̂ f geplaatst, doch zich
hier ook weer uit wist te redden. Zonder dan ook maar
enigszins tekort te willen doen aan de rollen der overige
medespelers (sters), willen wij nog noemen de hospita
van Frederik mevr. Westerveld-Voerman en zijn vriend
Willem Zorgvliet (A. Tangenberg) welke ertoe hebben
bijgedrageni, dat dit blijspel een sublieme vertolking ver-
kreeg.
De regie van de heer W. Martinus was weer uitstekend,
terwijl ook de grime van de heer Jurriens uit Arnhem
niets te wensen overliet. De heer J. van Dijk fungeerde
als souffleur. Na afloop dankte de voorzitter de toneel-
vereniging voor het uitstekende spel onder aanbieding
van een rokertje aan de heren en een bloemetje aan de
dames. Verder werd medegedeeld, dat op 25 mei a.s. de
nutsblokfluitclub een uitvoering in het nutsgebouw zal
geven. De avond werd besloten met een gezellig bal on-
der de muzikale tonen van het duo Nossent-v.d. Cruisen

uit Lochem.

LAATSTE SEIZOENVERGADERING
G.M.V.L. AFDELING VORDEN

De Gelderse Maatschappij van Landbouw afd. Vorden
kwam in 't Wapen van Vorden onder voorzitter A. G.
Mennink in een goed bezochte vergadering bijeen. In z'n
openingswoord wees spreker er op, dat dit tevens de
laatste seizoenvergadering 67-68 was. Mede door het
grote overschot is het melk en zuivelbeleid wel wat ver-
ontrustend. Wat de toekoms brengen zal weten wij niet
doch oppassen blijft de boodschap. Ook moeten wij het
nieuwe en onderlinge samenwerking niet schuwen.
Verder deelde hij mede, dat 22 april te Barchem de jaar-
lijkse kringdag zal worden gehouden in hotel Meilink.
Vervolgens heette hij welkom de heer Pardijs assistent
van de RVLD. Uit het verslag van het onderling rund-
veefonds van Vorden bleek dat wegens beëindiging van
het bedrijf de heren H. Bargeman en H. Arfman hun
bestuursfunktie hadden neergelegd. In hun plaatsen
werden gekozen de heren Wesselink en Bogchelman.
De scheidende bestuursleden werd dank gebracht voor
wat zij in het belang van het fonds hadden gedaan en
de steeds prettige samenwerking.

Het veefondsbestuur is thans als volgt samengeseld:

H. Obbink voorzitter, J. Wesselink secr.-penn., D. Lettink
H. J. Pardijs, H. M. A. Helmink, W. Klein Bramel, G.
H. Jansen, H. Bogchelman en D. G. Wesselink.
Bij de zomerschatting 1967 waren verzekerd 967 run-
deren avn 139 eigenaren tegen een gezamenlijke waarde
van ƒ 761.550,-. In 1967 werden 11 runderen door het
fonds overgenomen, hiervoor werd uitbetaald ƒ 4212,95.
De huiden van 2 andere brachten ƒ 15,70 op.

Vervolgens bleek dat er een bevredigend kassaldo was.
De verschuldigde premie over het boekjaar 1967 bedroeg
ini het eerste halfjaar %% en laatste halfjaar 1,4% der
verzekerde waarde. De maximum verzekerde waarde
bedroeg ƒ 800,-.
Hierna behandelde de heer Pardijs het onderwerp 'Land-
bouw in het verleden, heden en de toekomst'. Spreker
wees er op, dat het boer zijn voor 1940 geheel anders
was dan na 1945. Toen kreeg men een meer algemene
ontwikkeling. Dit betrof zowel veehouderij als de loon-
stijging. Ook de mechanisatie en de investeringen namen
grotere vormen aan. Zo nam de melkvee-varkenshouderij
enz. toe, zodat men steeds meer eenheden kreeg. Maar
ook de verhoging van de arbeidslonen nam steeds toe.
Uitbreiding van het bedrijf of samenwerking van ver-
schillende bedrijven is thans noodzaak. Na beantwoor-
ding van een aantal vragen bracht de voorzitter de heer
Pardijs dank voor zijn duidelijke uiteenzetting.
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DVOA (AALTEN)—VORDEN l 4—0

Het eerste elftal van Vorden is de laatste tijd de kluts
helemaal kwijt. Deze zondag tegen DVOA uit Aalten
werd een volkomen verdiende nederlaag geleden Waar-
om men in Vorden steeds blijft volharden met een drie-
mans-voorhoede en een verdediging van vier met daar-
achter Besselink als „ausputzer" is ons niet duidelijk.
In de eerste plaats komt men er aanvallend bijna niet
aan te pas (hetgeen in de laatste wedstrijden duidelijk
is gebleken) terwijl de achterhoede onnodig zwaar
wordt belast, waardoor er van opbouwend voetbal wei-
nig of niets meer terecht komt.
Overigens is het deze middag geen hoogstaand voetbal-
gevecht geworden. DVOA was sterker en de spelers
konden elkaar beter vinden. Voor de rust hadden de be-
zoekers de wind tegen en veelal met kunst en vlieg-

werk wist de Vordense defensie het doel voor doorboring
te vrijwaren. Eenmaal had men geluk toen resp. de
midvoor van DVOA en de 1-buiten tegen de lat schoten.
Met de rust was de stand nog dubbelblank.
Vijf minuten na de rust viel het eerste doelpunt De 1.-
buiten van DVOA nam de bal met de hand mee (het-
geen de scheidsrechter ontging) en scoorde l—0. De
thuisclub werd hierna beduidend sterker en na tien
minuten werd het 2—O toen een cornerbal via de handen
van doelman Meyer in het doel belandde.
Hierna kwamen de bezoekers iets opzetten Toen de
Vordenrachterhoede op gegeven moment te ver op-
drong bediende de DVOA-midvoor zijn 1.-buiten met een
dieptepass hetgeen 3—O betekende. Een kwartier voor
tijd verzuimde doelman Meyer een voorzet van rechts
te onderscheppen waarna de DVOA-midvoor de bal zon-
der moeite in het doel kon schieten 4—0. Hierna werd
een overtreding begaan tegen de Vordense r.-achter
Mombarg. Moombarg speelde eigen rechter, diende zijn
tegenstander een vuistslag toe, hetgeen voor Mombarg
een vroegtijdig einde van de wedstrijd betekende.

RATTI l—EIB. BOYS 5 1—2

In de thuiswedstijd tegen Eib. Boys 5 heeft Ratti twee
kostbare puntjes moeten prijsgeven, de bezoekers won-
nen nl. met l—2.
In de eerste helft bleken beide partijen goed tegen
elkaar opgewassen; de Boys die de wind mee hadden
kwamen na een kwartier geleidelijk naar voren en doel-
man Huitink moest geregeld ingrijpen.
In de 25e minuut konden de gasten de leiding nemen,
toen de Ratti-keper op een schot van linksbinnen D. J.
Boevink te laat reageede en de bal net onder hem in
het net suisde (O—1).
De thuisclub antwoorde met felle tegenaanvallen, maar
het wilde niet lukken in de groenwitte gelederen. Het
samenspel was matig en de schoten slecht gericht. Een
fraaie voorzet van Overbeek werd door Vreman tegen
de paal geschoten, maar de bal draaide voor het doel
langs het veld weer in. Zeven minuten voor rust ver-
grootten de gasten hun voorsprong. Bij een misverstand
in de R.-achterhoede liep de doelman te ver uit en
maakte r.-buiten B Beskes hier handig gebruik van;
met een lage schuiver plaatste hij nummer 2 in de
touwen (O—2).
Ook na de hervatting maakte het Ratti-team geen erg
sterke indruk. De verdediging liet nog wel eens een
steek vallen en soms ontsnapte men op het nippertje
aan een nieuwe doorboring.
Toch probeerde Ratti na enige tijd door te drukken,
waardoor de Boys in het defensief gingen en slechts
af en toe een uitval waagden. In de 12de minuut kon
Ratti de achterstand verkleinen toen middenvoor
Schoenaker uit een pass van Baakman vanaf 30 meter
een hoge bal inzond, die via de vuist van invaller-doel-
man A. Olthof in de rechterhoek verdween (l—2).
Ratti zette nu het Eibergse doel stevig onder druk; er
werd veel maar onzuiver geschoten. Een mooie kans
kroeg men nog door een directe vrije trap, maar de bal
ging rakelings over het bekende „muurtje" en de lat.
Ratti moest zodoende deze goed gefloten wedstrijd met
een l—2 nederlaag genoegen nemen.

Voetbalprogramma:

ZATERDAGVOETBAL

AZSV 8 (Aalten) - Ratti

ZONDAGVOETBAL

Vordenl-Sp. Lochem 2, Harfsen l-Vorden 2 (zat.),
Vorden 3-WVC 6.
Van S.V. Ratti geen opgave ontvangen.
'VORDEN'-NIEUWS
Op zondag 7 april gaat de GVB bekerkompetitie van
start. De v.v. Vorden zal hieraan deelnemen met het 1ste
2e en 3e elftal. Er wordt volgens het afvalsysteem ge-
speeld. De A-jeugd gaat eveneens deelnemen. Ter ge-
legenheid van het 40-jarig bestaan speelt de voetbal-
vereniging Pax op tweede pinksterdag een jubileum-
wedstrijd tegen een elftal dat zal worden samengesteld
uit spelers van de verenigingen Ruurlo, Vorden^ Keyen-
borgsie Boys, H & K en Zelhem. Voor Vorden zijn de
volgende spelers door de elftalkommissie aangewezen:
B. Nijenhuis, E. te Veldhuis en W. Ruiterkamp. Aan de
seriewedstrijden van Pax op zondag 16, 23 en 30 juni
zullen Vorden 4 en 5 deelnemen.

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

Henri van Dorsten Feuilleton - No. 16

In het nu volgende hoofdstuk blijkt: 1e) dat Kubizek Martin's verblijfplaats heeft
ontdekt 2) dat Ingrid poogt Martin voor zich terug te winnen 3) dat Martin de
grenzen van 'innerlijk verzet' tegen het Hitlerregime zal overschrijden 4e) waar
het kind zich bevindt en wie het is, die het verbergt, terwijl Kubizek's auto in
de buurt is.

Martin schudde zijn hoofd: Alles wat je zegt klinkt logisch, maar
hij verdacht me niet! Hij weet: als ik mijn erewoord heb gegeven
over deze zaak, ook tegenover mijn geliefde te zwijgen, dan doe ik
dat ook, althans tot nu toe. Juist. Nu goed. Ik zal eens zien of ik
misschien .. iets .. zou kunnen doen. Reken er niet op. Ga naar
de kerk, de grote roomse kerk, waar ze samen, met Allerheiligen
zijn geweest. Als de pater zijn naam noemt let dan op! Heet hij
Post, dan is je geliefde gewaarschuwd. Maar als hij zijn eigen naam
noemt, is het me niet gelukt. Een goede raad, en dan verdwijn ik
echt: speel het tegenover Gloede zo, dat hij de overtuiging krijgt,
dat je je er bij neergelegd hebt! Maak nu dat je wegkomt André,
anders mislukt m'n plannetje met ons Fraulein. André sloeg snel
zijn armen om Martin heen, kuste hem op beide wangen: Ik zal
doen wat ik kan m'n oude. Ach, ik heb toch weinig meer te ver-
liezen weet je? Als ze mij hier in dit land berechten, wie weet,
breng ik het er nog tamelijk goed af. Maar ja, als ze mij naar Fran-
krijk sturen, ach - niets aan te doen. Ik heb verkeerd gegokt, niet
waar? Ik heb overigens geen spijt. Wij zullen wel zien. Tot zo Mar-
tin. Hij liet Morbleue uit: 'André zei hij, alleen dit nog, als er van-
nacht iets gebeurd dat ik moet weten, luister dan! Ik laat het raam
voor je open, je hebt de brandtrap gezien. Je kunt me bereiken.
Martin deed vlug de lichten uit. Met een geladen pistool in de ene
hand en de zaklantaarn in de andere keek hij André na. Hij boorde
zijn blikken in het donker, - zag de trillende figuur van de mascotte.
Morbleue daalde de brandtraf af. Zag hij de mascotte niet? 'Hoe is
het mogelijk! Hij ziet niets. Straks loopt hij Kubizek tegen het lijf
en dan knalt het. Of houdt hij met zijn gaan en komen Kubizek
juist van mij af?'

Nauwelijks had Morbleue het poeder overhandigd en het gebouw
verlaten, of Gloede en Ingrid kwamen thuis. Gloede liep meteen
naar de telefoon en belde kennelijk de Kommandatura. Hij stelde
vragen, knikte duidelijk tevreden gesteld en hing op. Gloede klopte
Martin op de schouder: 'Goed opgepast mcin Junge. En eindelijk
verzoend met het ontegenzeggelijk wrede lot? Ja zuchtte hij, het
is oorlog. Nog wel.' Martin deed zijn uiterste best er opgewekt uit
te zien. 'Het is moeilijk', glimlachte hij, 'maar niet onoverkomelijk,
Hcrr Doktor.' Hij dacht: zodra Napoleon ophield zijn vrienden en
iedereen te misleiden, was zijn ondergang begonnen. Hij zei: 'Er
gebeuren ergere dingen, Herr Doktor. Ik hoop alleen dat het elegant
gebeurt en geruisloos, zodat ik er nog een verloofde aan over kan
houden.' Gloede knikte. 'Idioot' dacht hij 'ze zal je nooit meer aan-
kijken, maar als wij het kind hebben, zul jij van ons geen last meer
hebben. En zij evenmin.' Martin zei: 'Ik verlaat me er op, dat het
gebeurt zoals ik heb gezegd, Herr Doktor Gloede!' Gloede maakte
een beslist gebaar: 'Absoluut, absoluut, twijfel er niet aan. Ik had
dit nooit voorgesteld, maar de tijd dringt. Het is onbegrijpelijk!
zuchtte hij, 'niemand komt voor verraad in aanmerking, behalve jij.
Maar natuurlijk ben je eerlijk geweest. Tot nu toe, ja. Ik vertrouw
je, maar je hebt gefaald.' We zijn blijkbaar niet in staat de speld
in de hooiberg zonder hulp van buiten te vinden. Maar nu iets
anders: 'wie wil er iets drinken?' Martin knikte vol begrip. Zo
kwam Gloede in zijn straatje. Hij liep naar het dressoir, keerde
zich om en boog vragend: 'wat zal het zijn? Een cognac graag, eh,
Martin?' En Ingrid? Nee dank je, zei Ingrid vlug, ik heb al het een
en ander gehad vanavond. En ik wil morgen fit zijn. 'Heel verstan-
dig,' vond Martin bluffend, 'maar ik zal zo vrij zijn zelf een creme-
de-cacao te consumeren. Daar slaap je goed op.' Hij vulde Gloede's
glas met cognac, en schonk zich zelf ook in, het laatste uit de fles.
Hij liep met de glazen naar de tafel. Ingrid haalde een handspiegeltje
uit haar tasje. Ze bewerkte haar wimpers met een stift. Ze had
een gaaf, heel blank gezicht en blauwe, van tint wisselende ogen.
Soms waren die donkerblauw, prachtig bij het zwarte haar: een
mooi expressief vrouwengezicht. Nu waren haar ogen licht van
kleur, ze leek inderdaad vermoeid. Martin klonk met Gloede.

Gloede vertelde over de film, die ze hadden gezien. Martin luisterde
maar half, maar toen Ingrid, in een van haar grilligheden, zei toch
iets te willen drinken, nam hij met plezier aan het gesprek deel.

Vlug ontkurkte hij een nieuwe fles. Hij liet de vloeistof met kracht
in het bepoederde glas lopen. Hij liep in Ingrid's richting. 'Deze
drank is wel erg koud', merkte hij op. 'Permittez me Ingrid'. Hij
nam een slokje van het vocht, proefde de apo-morphine en zei:
Een ogenblik, alstublieft.' Hij warmde het glas in zijn handen boven
de de haard, draaide het glas om en om, de vloeistof mengend en
het glas verwarmend. Hij proefde opnieuw. Sorry zei hij, de rand
van het glas afvegend met een droge, linnen doek, zo zal het wel
gaan Ingrid. Zij keek hem koel aan: 'Wat maak jij toch een omslag
over die temperatuur. Ik ben geen kraamvrouw.' Maar ze nam het
glas en dronk het zonder argwaan in een teug leeg. Nog een, beval
ze, Martin het glas aanreikend. Martin schonk opnieuw voor haar
in, onderwijl pratend met Gloede over de strijd in de Ardennen.
Triomf maakte zich van hem meester, maar hij bedwong zich en
walste ook de drank in het tweede glas. Zoals ik zei, is Bradley's
twaalfde legergroep in tweeën gesneden, ging hij voort tot Doktor
Gloede. En Rundstedt rukt op in de richting van de Maas. Alsje-
blieft, Ingrid. Ze nam het tweede glas en dronk iets mnider vlug.
Ja, antwoordde Gloede, 'we hebben wel de vuist om er door te
stoten, maar of we voldoende adem hebben, hangt af van wat we
aan luchtsteun krijgen. Vergeet niet dat zij hun luchtmacht dagen-
lang niet hebben kunnen gebruiken. Vanwege de mist. Als die op-
trekt, en 't is hier al zo ver, ik voel de wind hier zelfs in de kamer,
pook die kachel eens op Martin! - als de mist daar ook optrekt,
vrees ikdat er van ons mooie offensief niet veel over zal blijven'.
Ingrid was opgestaan en schonk zichzelf bij. Haar ogen waren nu
niet licht meer, maar straalden helder en waren donkerblauw in het
heel blanke gezicht. Met een onverwachte wending manouvreerde
ze zich op Martin's knie, sloeg een arm om z'n hals en kuste hem.
En hij die, na de historie van Praag, dacht dat hij immuun voor
haar was en die enkel zo aan Lia had gedacht, voelde zich bewogen
in zijn diepste instinkten, ondanks Gloede, ondanks Lia. Deze had
hij gekend: wat een vrouw, een heuvel: in de hel van de geheime
dienst! Een vrouw! Een toekomen van zachtheid, in de storm-
achtige verwildering van dit bestaan! Martin verbaasde zich over
zichzelf en over haar; ik ben niets beter dan Gloede, dacht hij.

(wordt vervolgd)



Te koop
voederbieten
W. van Veldhuizen
Zutphenseweg - Vorden

Te koop
8 zware biggen
H. Brummelman
Alderkamp B 61 - Vorden

Te koop
2 toom biggen
bij H. J. Nijemeisland
Leesten

Te koop
beste dekrgpe NL beren
prima selektiegegevens
certificaat aanwezig
A. J. Oltvoort, Wildenborch
Vorden . Tel. 6674

Makelaars, en
assurantiekantoor

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

Bemiddeling l»ij aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen en
hypotheken

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

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

Auto-verhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

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

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

OVERHEMDEN-
BEF ARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbary
Rriurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lijftogt,
L„ van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar
A. Bruggeman, Veldwijk

waarop u
gemakkelijk loopt

de modeschoen met voet-|;
bed.

WULLINKS
Schoenhandel

Wy leveren alle
HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN
SPECIALITÊ'S

Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
KHEUMAdruppels
ZEN U WSTEKKENDE
druppels
naar uw D.A. drogist.

D.A. drogisterij en
fotohandel

C. P. Nipius, Zutphen
I^aarstraat 5

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

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

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—.

6>/2% RENTE
Inlichtingen en prospecti bij
de heer:
W. TKB HAAB
Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag)

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Vorden

Waarom
WORDEN DIE 'GROFJES' VAN
SCHURINK ZOVEEL GEVRAAGD!

Omdat:

• Ze zyn lekker

% Licht verteerbaar

• Van de volle tarwekorrel gebakken

DUS EEN GEZONDE BOTERHAM!

BAKKER

Telefoon 1384

K IJK, mode
van

nu

n ï s1 &
' i m

Een verrassende voorjaarscollectie. Fijne modieuze
modellen tot in de grootste maten. Prachtige kwaliteit,
stoffen, heerlijke frisse dessins. Ja, de vrolijke
Setterlaine collectie brengt de lente in uw garderobe.
Wij adviseren u graag

RAADHUISSTR.. VORDEN

Hendrik-Jan
de tuinman^
adviseert

Vitrages
Overgordijnen
Vloerbedekking

WONINGINRICHTING,
MANUFACTUREN

H E LM IN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514.

VERANDERLIJK
IS HET KENMERK
VAN VROUWELIJKHEID!

Vandaar in Danion nylons
een keuze uit een waaier
van kleuren. Danion ny-
lons vanaf 2.25.

Hendrik-Jan de tuinman, bekend door zijn tuintips over radio
Luxemburg en Veronica adviseert:

KOOP HIER UW TUINGEREEDSCHAPPEN

DANLON
PANTY-NYLON
Nylons dia ineens over-
gaan in een kort nauw-
sluitend broekje, in diverse
modetinten.

•\Mor_

GEBR.BARENDSENÏORDEH
Zutphenseweg 23 - TWefoon 1261

H.LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

U VOELT ZICH PRETTIG EN GOED VERZORGD MET

een nieuwe bril
DE MODE IN KERENBRILLEN IS ZEER PERSOONLIJK EN

IEDEREEN KIEST IN FEITE ZIJN EIGEN STIJL VOORAL DOOR TOEPASSING VAN

DOUBLÉ IS EEN GROTE VARIATIE MOGELIJK.

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
ontspiegelde glazen, dubbel -focus- en
trifocaal glazen, getinte glazen etc.

U SLAAGT IN ALLE OPZICHTEN
% 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.

4&± • OPTICIEN ^

•St&H&UMA
ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN - TELEFOON 1505

Iblik Anton Hunink's Hachee- Goulash of shaslik
van 198 voor 158 et.

l haantje 1050 gram voor slechts 298 cent
100 gram cervelaatworst nu 49 cent

300 gram kinnebakham 90 et.
l kg uien 29 cent
l pot Spar rozebotteljam van 126 cent voor 105 cent - 10%
l vacuüm rookworst van 115 cent voor 85 cent
20% zegelkorting op Spar custard en Spar vermicelW !!
l blik perzikschijfjes van 149 cent voor 129 cent

Sleutelhanger gratis tij l pakken spar killie

REMMERS
Supermarkt

Zutphenseweg 41 — Telefoon 1281

Onze Paashaas
geeft u geen
windeieren t

want van woensdag 3 t.m. zaterdag 13 april start onze grote
Paasverkoop, met speciale

Paas-
attracties

1. In onze winkel staat een grote PAASHAAS.

U krijgt bij aankoop boven ƒ 5,- een sleutel. Misschien de sleu-
tel tot een succesvolle aankoop... want als de sleutel past,
d.w.z. als de lampjes branden, dan heeft u al prijs. U mag dan
n.l. onderstaande bon gebruiken mj aankoop op uw artik^lrii.

2. Gaat er echter ook nog een bel rinkelen, dan . . . ja dan heeft
u een hoofdprijs gewonnen. Het enigste wat u nog moet doen
is een slagzin insturen van ten hoogste 25 woorden waarin
minimaal l maal de naam JEANNETTE voorkomt.

3. Valt u in de hoofdprijzen, dan worden de naar ons oordeel
beste slagzinnen beloond met:

1 e prijs Wandelwagen
2e prijs Kinderstoel
3e prijs Baby-sitter

verder 5 troost-prijzen

waaronder: wagenmandje, baby-trapeze, piepbeesten

Ieder kind krijgt gedurende de Paas-aanbieding

een leuke verrassing !

.BABY- EN „jeannette
'KLEUTERHUIS

hummeloseweg 14 tel. 1827 hengelo-g

Uitknippen
<m invullen

BON
Naam

Adres

Woonplaats

Mijn slagzin luidt:

Bij aankoop van ƒ 10,- ontvangt u ƒ 0,50 reduktle
By aankoop van ƒ 25,. ontvangt u ƒ 1,50 reduktie
Bij aankoop van ƒ 50,- ontvangt u ƒ 3,50 reduktie
Bij aankoop van ƒ 100,- ontvangt u ƒ 8,00 reduktie


