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

Verschynt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Frankering bij abonnement postkantoor Vorden

Kerkdiensten

ZONDAG 23 APRIL

Hervormde kerk
8.30 uur ds. D. Brinkerink van Geesteren

10.30 uur ds J. H. Jansen

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. J. van Zorge

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

R.K. kerk dorp
Ie H. Mis onl 8 uur . 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. de Vries, telefoon (05752) 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

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.30—9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

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

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: Derk Jan, z. v. H. J. Rouwenhorst en A. G.
Regelink; Marie Helene Josephine, d.v. J. Arfman en M.
H. Regelink.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: G. A. Wullink en D. G. Rossel.
Overleden: Geen.

WARNSVELD
*

KERKDIENSTEN ZONDAG 23 APRIL

Hervormde kerk
10.00 uur ds. van der Brug
11.30 uur Jeugdkerk ds. van der Brug
19.00 uur ds. Talens

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Telefoon Groene Kruis 2079

van vrijdagmiddag 13.00 uur t/m maandagmorgen 8.00
uur zuster Lubbers, telefoon 2079

TELEFOONNUMMERS
Politie telefoon 3388; brand melden telefoon 6666 bij
geen gehoor 4184

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Hendrika Willemina d.v. G. J. W. van Zuile-
kom en H. W. Drubers; Johan z.v. G. H. Schieven en
G. P. Veenink; Pieternella Wilhelmina d.v. F. H. Leunk
en W. C. Brinksma; Roderik Geert z.v. W. J. de Wilde
en A. A. Koolhof; Frank z.v. G. J. Broekhuizen en B.
Bekkema.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

VORDEN Vordense Zuivelfabriek
had bijzonder goed jaar!

De Vordense coöp. zuivelfabriek hield onder leiding van
de heer G. W. Winkel in zaal Bakker haar voorjaars-
vergadering.
In zijn openingswoord sprak de voorzitter er zijn
vreugde over uit, dat ook over het afgelopen jaar de
financiële resultaten van de fabriek wederom zeer gun-
stig waren. Hij bracht daarvoor dank aan de direktie
en personeel, die, in goede harmonie, hiertoe hadden
bijgedragen. Spreker konstateerde tevens een warme be-
langstelling van de leden voor de 'gang van zaken bij de
vereniging hetgeen ook op deze vergadering weer tot
uiting kwam in een goede opkomst.
De balans en exploitatierekening over het jaar 1966
werden door de vergadering goedgekeurd.
Van het voordelige saldo, zijnde ƒ 874.615,98 werd
ƒ 90.702,01 gebruikt voor afschrijving, terwijl het res-
tant ƒ 783.913,97 nabetaald kan worden aan de leden,
hetgeen neerkomt op gemiddeld 4 cent per kg gelever-
de melk.
Uit het jaarverslag der vereniging ontlenen wij het
volgende: Het aantal leden bedroeg per janari jl. 513.
Ontvangen werd in 1966 19.600.159 kg melk met een
vetgehalte van 3,69% en een eiwitgehalte van 3,27%V
De melkaanvoer nam met 5% toe. In totaal werd voor
deze melk betaald per kg 35,87 cent. De onkosten be-
droegen ƒ 963.080,48; dit is ƒ 4,91 per 100 kg melk. De

boterproduktie bedroeg 243.241 kg en de kaasproduktie
1.636.733 kg. Afgeleverd werd ruim 3 miljoen kg melk
aan Berkelstroom en Condensfabriek. De konsumptie-
melk verkoop bedroeg in totaal ƒ 649.642.18. De kwa-
liteit van de produkten was ook in het afgelopen jaar
wederom goed. Bij diverse keuringen werden onder-
scheidingen behaald. Aan kwaliteitstoeslag werd uitbe-
taald ƒ 119.346,22 en aan kwaliteitskorting werd inge-
houden ƒ 21.062,29. Een voorstel van het bestuur om
haar machtiging te verlenen tot het doen uitbreiden
van de kaasafdeling werd, na uitvoerige toelichting,
door de vergadering aangenomen.
Bij de bestuursverkiezing werd de heer G. W. Winkel
herkozen, wat eveneens het geval was voor de aftre-
dende kommissaris de heer Pelgrum. Niet herkiesbaar
waren de aftredende kommissarissen de heren G. Be-
renpas, G. J. Pelgrum en J. A. Wuestenenk. In hun
plaatsen werden benoemd de heren B. F. Bennink, A.
J. Vruggink en W. J. Addink.
De voorzitter dankte de afgetreden kommissarlssen voor
hun werk dat zij in de afgelopen jaren in het belang
van de vereniging hadden verricht.
De dirckteur, de heer M. Groen, deed tenslotte enkele
mededelingen over de produktie en afzet in Nederland
en ging in op de zuivelregeling voor het nieuwe melk-
prijsjaar.

Koek-aktie
BESTE LEZERS,

Als er zaterdag 22 april a.s. bij u
aangebeld wordt en er staat een
jongen of meisje die een pakje ver-
rukkelijke koek aanbiedt, bedenk dan
dat u door het kopen hiervan de

JAARLIJKSE KAMPEERWEEK VAN DE
CHR. JONGENS- EN MEISJESVERENIGING

mogelijk maakt.

We vertrouwen op^Rr steun en zeg-
gen u bij voorbaat hartelijk dank.

Het cfjbestuur Vorden

VORDENS DAMESKOOR

Zaterdag is het Vordens Dameskoor met het Tiener-
koor naar een kontaktavond in Zelhem geweest.
Voor het Tienerkoor was dit de eerste keer sinds haar
oprichting in oktober 1966 dat zij in het openbaar op-
trad. Vooral voor de tieners en de heer Schierboom die
de leiding van dit koor heeft, is dit een bijzonder ge-
slaagd optreden geweest dat werd beloond met een
hartelijk applaus. Hun frisse en moderne liedjes vielen
bij het publiek zeer in de smaak. Het koor, dat nog wel
wat uitbreiding kan gebruiken, zou graag nog tieners
van 14 tot ongeveer 18 jaar die graag moderne liedjes
zingen, erbij willen hebben. Zij die hiervoor voelen kun-
nen zich melden dinsdags 's avonds van 7-8 uur in de
koffiekamer van het Nutsgebouw. Dit is tevens het re-
petitieuur.

Cassette
>—<^-~i _•—i—»- .̂

alles voor Baby's huidje

STOFVRIJ AFGESLOTEN

PLATTELANDSVROUWEN BIJEEN

In de zaal van hotel „'t Wapen van Vorden" kwamen
de leden van de afdeling Vorden van de Nederlandse
Bond van Plattelandsvrouwen in ledenvergadering bij-
een.
Na het zingen van het Bondslied begroette mevr. Klein
Brinke de aanwezigen inzonderheid de heer J. Kamp-
man uit Lochem.
Hierna behandelde de heer Kampman het onderwerp
„Het gebruik en misbruik van geneesmiddelen".
Spreker begon met te zegigen dat het een wonder is
dat het met onze gezondheid zo goed gaat. Normale
geneesmiddelen worden vaak misbruikt. Wij hebben het
te druk om ziek te zijn en nemen vlug iets in. Het li-
chaam heeft zelf haar afweerstoffen. Het geneesmiddel
is er alleen als hulp. Voor wij een geneesmiddel nemen
moet allereerst de oorzaak van de kwaal worden op-
gespoord. Vergiftigingsgevallen bij kinderen is in 80%
toe te schrijven aan het innemen van geneesmiddelen.
Deze dienen dan ook buiten het bereik van kinderen
te worden opgeborgen. Tot slot gaf spreker de raad
niet bang te zijn voor geneesmiddelen doch deze wel
goed en gepast te gebruiken.
Vervolgens werd medegedeeld dat de dames van de
handwerkclub vele prijzen en eervolle vermeldimgen had-
den behaald in de handwerkwedstrijd van de Bond. De
tentoonstelling hiervan werd op de voorjaarsvergade-
ring in Arnhem gehouden.

MEDISCHE DIENST

Er heerst op het ogenblik in Vorden een epidemietje
van een virusinfektie die gepaard gaat met prikkeling
van de hersenvliezen, waardoor hoofdpijn, nek- en rug-
pijn ontstaat, al of niet met braken, terwijl een deel van
de patiënten ook een huiduitslag vertoont met kleine
vlekjes. De koorts variert van 37-40° en het verloop
van de ziekte is nogal verschillend. De meeste patiën-
ten zijn ± 4 dagen ziek maar bij enkelen duurt het
langer en nemen de verschijnselen soms weer toe na
aanvankelijke verbetering. Daarom is goed uitvieren
wel aan te raden.
Tegen het virus bestaat 'geen geneesmiddel zodat we
de patiënt alleen kunnen verlichten met pijnstillende
middelen. Het gaat hier om dezelfde ziekte als ± 10
jaar geleden, die toen als „de Vordense griep" in de
krant kwam en die zich over h^^iele land verspreidde.
Op het ogenblik schijnt in d<^^*urtplaatsen nog niet
veel van de ziekte te zijn doorgrorongen.

Hurs&rts.

NOG ENKELE WEKEN ET IS ZOVER

Over een paar weken kan de burgerij van Vorden tonen
dat zij de voetbalvereniging „Vorden" een warm hart
toedraagt. Dit kan zij doen door een bijdrage te leveren
voor de nieuwe kleedkamer die de vereniging voorne-
mens is te bouwen.
Alleen al door het feit dat „Vorden" zoveel jongelui de
gelegenheid biedt zich op sportieve manier te ontspan-
nen en daardoor een gezondoe opvoeding voor de jeugd
waarborgt, is op zichzelf al een flinke duit waard.
Want is het niet om trots op te zijn een voetbalclub in
onze gemeente te hebben die met 10 juniorenelftallen
aan de kompetitie deelneemt ? En om deze jongelui meer
genoegens te verschaffen gaan we met z'n allen een
kleedkamer bouwen die aan de eisen des tijds voldoet.
Dus leden en niet-leden spant u zich voor het karretje
en geef met gulle hand. De voetbalvereniging „Vorden"
is u er dankbaar voor.

CAUSERIE OVER AFRIKA

In een igekombineerde vergadering van de plaatselijke
afdeling van Jong Gelre, die in hotel ,,'t Wapen van
Vorden" werd gehouden, hield de heer Haverkamp uit
do Wildenborch een praatje over Oost-Afrika en Tan-
sania.
Na een kort welkomstwoord door mej. T. Pardijs ver-
telde de heer Haverkamp, die zelf tien jaar in Afrika
heeft gewoond, op prettige wijze over de bewoners van
het land, de levensstandaard etc. Bovendien schonk de
heer Haverkamp, die zijn betoog met een 100-tal prach-
tige dia's verduidelijkte, aandacht aan de flora en fauna
in Afrika. De heer Joh. Pardijs bracht spreker dank
voor zijn lezing.
Voorts werd medegedeeld dat er op zaterdag 22 april
een sportmiddag tegen de afd. Warnsveld gehouden
zal worden. Op 14 t/m 17 mei bestaat er gelegenheid
om deel te nemen aan de avondvierdaagse die de afd.
Laren dan organiseert. Op 13 mei is er een ringoriën-
teringsrit te Barchem. Voorts bestaan er plannen om
met de afd. Laren een zesdaagse reis naar Luxemburg
te maken. Hiervoor dient men zich voor 27 april op te
geven.

EIBERGSE BOYS III — VORDEN II 2—0

In de eerste helft hebben de bezoekers geen gebruik
gemaakt van de aarzelingen in de Boysachterhoede.
Speciaal in de eerste 20 minuten liet de thuisclub in
de verdediging nogal eens steken vallen.
Vorden kreeg hierdoor enkele goede kansen doch met
name Dostal had deze middag weinig geluk. Tot twee-
maal toe zag deze snelle midvoor een schot tegen de
paal belanden. Geleidelijk aan herstelde de thuisclub
zich, waarna er een gelijkopgaande wedstrijd ontstond.
De Vordense achterhoede maakte een betrouwbare in-
druk. Met de rust was de stand nog O—0.
In de tweede helft deden de ploegen opnieuw weinig
voor elkaar onder hoewel de aanvallen van de thuis-

Ook wij zien hier
verlangend naar uit!

club gevaarlijker van opzet waren dan die van Vorden.
Oa tien minuten voor tijd werd het l—O toen de links-
half van de Boys een voorzet van rechts fraai inkopte.
Vijf minuten voor tijd knalde Eggink de bal, na deze
uit een inworp ontvangen te hebben, in het Eibergse
doel. De scheidsrechter die kennelijk op dat moment
niet besefte dat men bij een inworp geen buitenspel
kan staan annuleerde het doelpunt.
Een minuut voor tijd werd het 2—0.

JONG GELRE WON VOETBALWEDSTRIJD

De herenafdeling van Jong Gelre speelde dezer dagen
op het Gemeentelijk Sportpark een voetbalwedstrijd te-
gen een elftal van de fa Bargeman. Jong Gelre won
met 3—0.

Agenda
20 april Jong Gelre oefenavomd sport en

spel in hotel „'t Wapen van Vor-
den" (F. P. Smit)

22 april Openbare lesavond Nutsblokfluit-
en Melodicaclub in het Nutsgeb.

22 april Sportmiddag Jong Gelre op het
Gem. Sportveld

28 april Ledenvergadering Jong Gelre in
café Bloemendaal

12 mei Gekombineerde vergadering in
hotel „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) van Jong Gelre

13 mei Ringoriënteringsrit Jong Gelre.
Start te Barchem

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

WARNSVELD

ARTIESTENPALET

De in Utrecht gevestigde organisatie „Artiestenpalet"
komt donderdagavond 20 april om 8.15 uur weer met
een programma naar de psychiatrische inrichting Het
Groot Graffel aan de Vordenseweg. Belangeloze mede-
werking verlenen de Curacaose zanger Stanley Daniël
(3 mei a.s. in NCRV's Jeugdlanddag), het accordeon-
duo De Emmario's, jodelzangeres Annette van Schaijk
en de Pardo's.

OECUMENISCHE SAMENKOMST

Op Tweede Pinksterdag zal in de Ned. Herv. kerk te
Warnsveld weer een oecumenische samenkomst gehou-
den worden. De dienst begint 's morgens om negen uur
en zal niet langer dan een uur dur/h. Voor hen die de
plaats uit willen is daarna nog'Voldpende gelegenheid.
Twee predikanten en een pater zullen voorgaan in deze
dienst. Verder zullen vermoedelijk* .twee trompettisten
en een koor meewerken.

Half mei start de kleedkamer-aktie
van de voetbalvereniging Vorden!



Ieder najaar beginnen vele automobielfabrieken hun
nieuwe modellen aan te kondigen. Op de tentoonstel-
lingen, die in de daarop volgende maanden gehouden
worden, kan men de nieuwe modellen en de technische
nieuwigheden bewonderen.

Bij ons in Nederland, waar de kijk- en kooplustige au-
tomobielliefhebbers slechts eens in de twee jaar een
automobieltentoonstelling van internationale allure kun-
nen bezoeken (zoals dit jaar in de RAI te Amsterdam
is geweest) worden de nieuwe typen jaarlijks in de
showrooms van de plaatselijke dealers aan het publiek
voorgesteld. Vele op deze branche georiënteerde tijd-
schriften en kranten besteden veel aandacht aan dit
belangrijke nieuws.
Zo heeft Ford reeds in het najaar van 1966 alle nieuwe
typen Taunus en Cortina gepresenteerd. Modellen, die
verfraaiing van het uiterlijk, verfijning van het inte-
rieur en van technische details verkregen en die de
faam, die uitging van de diverse typen, weer voor een
aantal jaren verder kunnen uitdragen.

Bij de Cortina heeft men naast de nieuwe uitvoeringen
het 1200-model in een iets eenvoudiger uitvoering ge-
handhaafd. Enkele details werden wat vereenvoudigd
zonder afbreuk aan de kwaliteit en prestaties te doen.
Men heeft bij Ford deze stap bewust gedaan. Om aan-
merkelijk meer potentiële autokopers een aantrekke-
lijke door en door beproefde, ruime automobiel te kun-
nen leveren, heeft Ford deze Cortina 1200 in haar pro-
duktieprogramma aangehouden. Deze Cortina wordt
aangeboden voor slechts ƒ 5995,—.
In de volgende kolommen geven we een overzicht van
de test die we met deze Cortina 1200 uitgevoerd heb-
ben.

De wegligging

Zeer goede wegligging, weinig gevoelig voor zijwind,
waardoor een goede stabiliteit bereikt wordt. Wegonef-
fenheden als overgang van beton- op klinkerbestrating
en slechte weggedeelten werden goed door de vering
opgevangen en verwerkt. De schokbrekers, zowel voor
als achter van het telescopische type, droegen zeer veel
bij tot deze goede wegligging.

Over de voorschokbrekers, die één geheel vormen met
de voorwielophanging, komen we direkt nog terug. De
besturing is vrij direkt en werkt plezierig licht, zonder
dat de bestuurder het gevoel krijgt het kontakt met de
weg te verliezen. De Cortina laat zich gemakkelijk een
bocht insturen en volgt goed de koers die men aangeeft.
Bij hoge snelheid zijn kleine stuurkorrekties voldoende
om bij eventuele zijwind de auto in het goede spoor te
houden. De carosserie helt in bochten weinig over.

Bij extreem snel genomen bochten wil de achterkant
wel iets wegschuiven, maar deze kan door een kleine
stuurkorrektie onmiddellijk opgevangen worden. Onze
testwagen was uitgerust met Vredestein V 83 banden.
Deze band droeg zeker bij tot de goede wegligging, al
wil het niet zeggen dat andere merken banden niet
minder goede eigenschappen bezitten.

zelfdragende vloer. Men kan hier dus niet van onaf-
hankelijke achterwielophanging spreken. De achteras
heeft wel enige neiging tot dribbelen, maar deze is
niet dusdanig hinderlijk dat het als een bezwaar gezien
moet worden.

De remmen

Een steeds meer voorkomende kombinatie van schijf-
remmen voor en trommelremmen achter, heeft Ford
ook op dit goedkoopste Cortinamodel toegepast.

Een rembekrachtiger is niet aangebracht, omdat de
bereikbare vertraging zodanig is, dat deze niet gemist
wordt. De remmen grijpen soepel aan en de pedaaldruk
is bij licht remmen laag, bij bruusk of voluit remmen
vanuit hoge snelheid loopt de pedaaldruk wel op, maar
neemt niet dusdanige vormen aan dat een rembekrach-
tiger noodzakelijk zou zijn.

Fadingsverschijnselen, hetgeen wil zeggen dat de rem-
men bij veelvuldig of voortdurend gebruik snel minder
effektief worden, komen niet voor.
De handrem werkt mechanisch op de achterwielen.

De versnellingsbak

Vier versnellingen vo(^^ en volledig gesynchroniseerd.
Het schakelen geschiedt d.m.v. een handle op de vloer
die direkt en licht werkt.

De achteruit is bizoi goed vergrendeld, zodat het
vrijwel onmogelijk is om per ongeluk in de achteruit te
schakelen. Het inschakelen hiervan vraagt wel enige
routine, omdat het versnellingshandle omhoog getrok-
ken moet worden. De koppeling werkt licht en komt
soepel in aangrijping. Alle versnellingen liggen goed
gespatieerd, zodat bij sportief rijden een optimaal ge-
bruik van het motortoerental gemaakt kan worden.

De voorwielophanging

De voorwielophanging is volgens het bekende Mc. Pher-
son veersysteem uitgevoerd. Deze konstruktie wordt
meer en meer toegepast en werd door Ford voor het
eerst gebruikt bij de vroegere Franse Ford. Fusée,
schroefveer en schokbreker zijn in deze konstruktie tot
één geheel samengevoegd en zijn in feite lange verende
telescopen die aan de onderzijde via een draagarm en
een geleidestang aan de zelfdragende carosserie be-
vestigd zijn. Aan de bovenzijde is de bevestiging even-
eens aan het plaatwerk geschroefd. Om resonanties en
trillingen tegen te gaan heeft men rubber verwerkt
bij de bevestigingen.

De achterwielophanging

Halfelleptische bladveren en lange telescopische schok-
brekers vormen hier de veer- en dempingselementen.

Deze bladveren, aan iedere kant van de as één, zitten
zowel aan de voor- als aan de achterzijde vast aan de

De stand van het pookje is zodanig, dat de bestuurder -
ook wanneer hij zijn stoel in de achterste stand heeft
staan . deze gemakkelijk kan hanteren.

De motor

De overbekende en beproefde 4-cilinder lijnmotor, die in
rallies en races zijn betrouwbaarheid bewezen heeft,
meet een cilinderinhoud van 1200 cc. De trekkracht van
deze auto, vooral ook in heuvelachtig terrein, en bezet
met twee personen, was zeer behoorlijk. In de lagere
toerentallen bij snelheden van 35 a 40 km/uur kon men
vlot vanuit de derde versnelling acceleren. In de 4e ver-
snelling kon vanaf ongeveer 45 km/uur zonder protest
van de motor opgetrokken worden. Bij inhalen bleek de
3e versnelling tot ongeveer 90 km over een goede trek-
kracht te beschikken. In heuvelachtig terrein met vele
opeenvolgende bochten en stijgingen werd, wanneer een
veelvuldig gebruik gemaakt werd van de versnellingen,
een pittige trekkracht bereikt. Het benzineverbruik, dat
gedurende de ruim 1600 gereden kilometers veelvuldig
werd gekontroleerd, gaf een uitermate gunstig beeld.

Een Autobahntrajekt waar konstant gereden werd met
een snelheid, die in de buurt lag van de 110 km/uur,
gaf een verbruik te zien van 13,7 km per liter benzine.

Bij het opvoeren van de snelheid tot ongeveer 125 km
werd het verbruik aanmerkelijk hoger en schommelde
om de 11,3 km per liter. Stadsritten en de hiervoor aan-
gehaalde bergtrajekten namen ca 10,9 km p. liter. Over
het gehele trajekt werd superbenzine getankt, terwijl
de motor beslist niet gespaard werd om de maximale
trekkracht te bereiken.

Verwarming en ventilatie

De dagen dat we de Cortina ter beschikking hadden
gaven ons veelvuldig de gelegenheid de verwarming
aan de praktijk te toetsen. Alle nachten heeft de auto
buiten gestaan en waren de ruiten 's morgens van een
behoorlijke laag ijs voorzien.

gevoerd. Twee ronde instrumenten; de linker bevat de
snelheidsmeter, de kilometerteller en een kontrolelampje
voor de laadstroom en de rechter de benzine- en tempe-
ratuurmeter benevens kontrolelampjes voor oliedruk en
groot licht. De bedieningsschakelaars voor licht, ruite-
wisscr, choke, ruitesproeier en kontakt/startschakelaar
zitten keurig gegroepeerd rond de instrumenten. Onder
het stuur zit een handle waarmede de knipperlichten,
de claxon, het grootlichtsignaal en het grootlicht be-
diend worden. Een vrij ruim opbergkastje en een as-
bak kompletteren het dashbord. Hieronder zit het uit-
gebreide bedieningspaneel voor de verwarming en ven-
tilatie. De stand van het stuurwiel is zodanig gekozen
dat, wanneer het voorstoeltje in de verste stand ge-
plaatst is, de bestuurder met vrij gestrekte armen kan
sturen. (Dit heeft betrekking op personen met een
lengte van ca 1.80 m.) De voorstoeltjes kunnen over
een vrij grote afstand versteld worden. In de achterste
stand staat de rugleuning het steilst, hetgeen bij lange
ritten minder prettig is. Wordt de stoel iets naar voren
geschoven dan helt deze een weinig achterover en wordt
de zit komfortabeler. De stand van de pedalen, vooral
het gas- en rempedaal is goed gekozen. Bij sportief rij-
den kan de bekende stand .voetzool bij rempedaal en
hak op gaspedaal' uitstekend toegepast worden. De rui-
tewissers, die één snelheid hebben, vegen een groot ge-
deelte van het ruitoppervlak schoon. De handrem is
tussen de beide voorstoeltjes geplaatst en laat zich ge-
makkelijk bedienen. Ons inziens treft men veel te veel
de plaatsing van de handrem onder het dashbord aan.

Mochten de remmen via het voetpedaal eens weigeren
dan kan met de handrem tussen de zittingen nog on-
heil worden voorkomen. Boven de voorruit zijn twee
zonnekleppen aangebracht. In bevestigingspunten voor
het aanbrengen van veiligheidsriemen is ook voorzien.

De hoofdruimte zowel voor- als achterin is ruim vol-
doende, evenals de beenruimte voor de achterinzittende
passagiers. De kofferruimte die regelmatig van vorm
is, laat een omvangrijke bagage toe. Het reservewiel
is rechtop tegen het linkerspatbord geplaatst.

Deze Ford Cortina
EN ALLE ANDERE FORD MODELLEN KUNT U ZIEN EN
BERIJDEN OP DE

grote Ford show in ons bedrijf
Pr. Bernhardweg 12 - Lochem
op vrjjdag 21 april 1967 van 18.00 tot 22.00 uur zaterdag 22
en zondag 23 april van 10.00 tot 22.00 uur.

TEGELIJKERTIJD SHOW VAN DIVERSE MERKEN EN
MODELLEN GEBRUIKTE A l WAGENS

U BENT VAN HARTE WELKOM

Nadat de motor, die overigens snel aansloeg, een aantal
minuten warm gedraaid was, werd de verwarming vol-
uit aangezet en blies de krachtige ventilator een enor-
me hoeveelheid warme lucht in het interieur. De voor-
ruit werd na enkele minuten ijsvrij en zelfs de zijruiten
en het achterraam waren na enige tijd vrij van ijs.

Het gehele verwarmings- en ventilatiesysteem werkt
voortreffelijk. Aan beide uiteinden van het dashbord
zitten draaibare roosters die zowel warme als koude
lucht kunnen laten doorstromen, al naar gelang men
het systeem regelt. De aangevoerde lucht om te venti-
leren of te verwarmen wordt na circulatie in het inte-
rieur door twee sleuven naast de achterruit afgevoerd.

De ventilator die twee snelheden heeft, verhoogt de
werking aanzienlijk. De zijruiten behoeven dus nooit
geopend te worden om een aangename temperatuur
of ventilering te verkrijgen.

De carosserie

De Cortina 1200 is uitsluitend in tweedeurs uitvoering
leverbaar.
De portieren die wijd opgaan vergemakkelijken de in-
stap voor de achterbankpassagiers. Het uiterlijk is iets
eenvoudiger gehouden dan bij de vorige Cortina's, het-
geen zo weinig is dat het op het eerste oog totaal niet
opvalt. Een enkel chroomrandje minder o.a. de kop-
lampranden en de uitstroomopeningen van het venti-
latiesysteem, ontsieren de auto in het geheel niet.

De lichtopbrengst van de koplampen was uitstekend,
terwijl de asymetrische lichtbundel bij gedimd licht de
bermkant ver voor de auto uit goed verlichtte. Royale
acherlampen die de Cortina van verre af herkenbaar
maken, geven voor alle funkties als remlicht, rood ach-
terlicht, knipperlicht en reflektor een duidelijke scherp-
te.

Het interieur

In de loop der jaren is het dashbord enkele keren van
vormgeving veranderd.
Zoals het nu is, is het smaakvol en overzichtelijk uit-

Eindoordeel

Een door en door beproefde automobiel, die in de bijna
5-jarige tijd dat dit model geleverd wordt bewezen
heeft een zeer aantrekkelijke aanbieding te zijn. Ver
over de één miljoen exemplaren vonden hun weg naar
de kopers. We geloven dan ook dat Ford verstandig
gedaan heeft dit type verder te produceren en de toe-
komstige kopers te laten profiteren van de ervaring,
die men in het recente verleden heeft opgedaan.
Ford die als reklameslogan het publiek steeds voor
ogen houdt dat Ford meer auto voor uw geld biedt,
zouden we tot slot van deze ,Auto-Test' willen advise-
ren voor de Cortina 1200 de slogan te gebruiken ,Ford
Cortina 1200 veel auto voor uw geld'.

Technische gegevens

Motor: 4 cilinder in lijn; watergekoeld; vooringeplaatst;
kopkleppen; kompressieverhoding 9.1 : 1; boring x slag
80.9 x 58.1; cilinderinhoud 1200 cc; max. vermogen 54
SAE pk. bij 4800 omw.; inhoud carter inkl. oliefilter
3 liter, zonder filter 2.5 liter; valstroomcarburateur;
choke handbediend. Elektrische installatie: accu 12 volts
38 Ah. Transmissie: 4 versnellingen vooruit; volledig
gesynchroniseerd; schakeling op vloer; inh. versnel-
lingsbak l liter.

Remmen: schijf remmen voor; trommelremmen achter;
handrem mechanisch op achterwielen.
Stuurinrichting: kogelkringlooptype; stuurwiel met ver-
zonken naaf.
Chassis en carosserie: zelfdragend 2-deurs uitvoering;
onafhankelijke voorwielophanging (Mc. Phersonsy-
steem); achter half elliptische bladveren met vaste ach-
teras; rondom telescoopschokbrekers, dwarsstabilisator
voor.

Maten en gewichten: grootste lengte 4270 mm; breedte
1580 mm; hoogte 1384 mm; wielbasis 2490 mm; rijklaar
gewicht 797 kg; bandenmaat 520 x 13.
In serie-uitvoering met Aeroflow ventilatie- en ver-
warmingssysteem; ventilator met twee snelheden, 2
zonnekleppen; linker voorportier afsluitbaar.
Prjjs ƒ 5995,—.



ook U kiest nu

vooral nu de prijs

Solex, door z'n vele exclusieve eigenschappen toch
altijd al een bromfiets om zó op weg te rijden, is in
prijs verlaagd. En flink ook! Negentig gulden ging
er af. Met z'n prijs van f 329,- is het nu veruit de
voordeligste bromfiets in Nederland. Dat is één
reden om nu Solex te gaan rijden. Maar er zijn er
meer. Véél meer. Wat dacht u van het gemak?
Benzine erin en hij rijdt. Geen gezeur met techni-
sche toestanden. Solex is en blijft de eenvoudigste,
veiligste en betrouwbaarste bromfiets. En hij kost
nog geen cent per kilometer. Alleen Solex geeft u
zoveel écht bromfietsplezier voor zó weinig geld. Wat
weerhoudt u nog om vandaag of morgen een proef-
rit te komen maken? Komt u langs? Afgesproken.

Bromf ietsbedrijf Tragter
ZUTPHENSEWEG — VORDEN

Doelbewust
naar Albers gaan, dat is de reden
waarom onze klanten meer met
hun geld kunnen doen!

En ....
kwaliteit blijft ons devies!

LITERSBLIKKEN DOPERWTEN deze week voor maar

LITERSBLIKKEN DUBBELE SPERZIEBONEN p. bl.

ELK TWEEDE BLIK

% LITERPOTTEN APPELMOES slechts

JAFFA VRUCHTENLIMONADE 2 flessen voor

JAFFA UP DRINK 2 flessen voor

ZOUTE PINDA'S 250 gram voor

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

BIJ 2 PAK CLIMAX KOFFIE
SCHOTEL

PRACHT KOP EN
voor 25

DUBBELE PAKKEN CUSTARD

VITELLA INSTANTPUDDING

TABAC TOILETZEEP

VANDL.LESUIKER

BLOOKERS CACAO

BOTERHAMWORST

CHOPPED PORK

LEVERKAAS

BIJ ELKE KILO SUIKER
250 GRAM BISCUITS

voor 59

3 pakjes voor 99

3 stuks voor 89

10 zakjes voor 39

500 grams verpakking voor 139

150 gram voor 45

150 gram voor 89

150 gram voor 79

39

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa J. W. Albers
NIEUWSTAD — VORDEN

Weet u wat u zeker niet moet vergeten ?
Een SUS- en (k het kan) een Anjerlot kopen)

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

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

Neem
Bouwfonds-

coupon-
SCHULDBRIEVEN
(stukken van nom.

f.1000.-)

Een veilige,
winstgevende

belegging!

Vraagt
prospectus of
inlichtingen:

N.V. Bouwfonds
Nederlandse
Gemeenten

ZUTPHEN
Deventerweg 44
tel. 05750-6831

VORDEN
W. ter Haar

Hertog Karel van
Gelreweg 3

tel. 1541 overdag

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

van het Oranjefeest Vorden op maandag l mei 1967
8.15 UUR: SAMENKOMST VAN DE KINDEREN VAN DE LAGERE SCHOLEN

op het schoolplein van de Openbare Lagere School Dorp.

8.30 UUR: AUBADE VOOR HET GEMEENTEHUIS.

Toespraak door de Edelachtbare Heer A. E. van Arkel,
burgemeester, ere-voorzitter Oranjevereniging.

8.80 UUR: ORIËNTERINGSRIT PER FIETS

voor schoolkinderen van 11 t/m 14 jaar (nadere-mededelingen
geschieden op school).
De rit is dit jaar niet moeiiyk, doordat alle oriënteringspunten
zich RECHTS van de weg bevinden.
Leerlingen in deze leeftijdsgroep, die scholen elders bezoeken
en toch hieraan gratis willen meedoen, worden verzocht zich
op te geven op DONDERDAG 27 APRIL van 5-6 uur n.m.
aan de O.L.S. Dorp.

9.00 UUR: OPTREDEN VAN HET KLEINKUNST-ENSEMBLE XIJZ

uit Enschede in het Nutsgebouw voor de kinderen van de
klassen l t/m 4 der lagere scholen.

9.30 UUR: VOGELSCHIETEN, SCHIJFSCHIETEN ENZ.

voor dames en heren. Terrein bij het gymnastieklokaal.
Dames, geeft u hiervoor ook op en toont uw vaardigheid.
De prys voor de schutterskoning is een prachtig horloge.
Inleggeld vogelschieten ƒ 1,50.
TEVENS GELEGENHEID VOOR KEGELEN.

Een oud kiekje

14.00 UUR: ORIËNTERINGSRIT VOOR AUTO'S, MOTOREN EN BROMFIETSEN

Inleggeld ƒ 2,50. Inschrijving en start by café Bloemendaal.

14.00 UUR: VOLKSSPELEN BIJ HET GYMNASTIEKLOKAAL

o.a.: KEGELEN op grote kegelbaan, voor groot en klein.

DOELTRAPPEN voor dames en heren, die guldens willen
scoren.

SNELFIETSEN op de home-trainer. In enkele minuten kunt
u naar de top fietsen.

HINDERNISRIJDEN op een „kneusfiets" met egocentrisch
wiel, voor dames en heren boven 16 jaar.

OOK EEN BIJZONDER AARDIG KIJKSPEL ! ! !

14.30—15.00 UUR: VRIJ DRAAIEN VOOR KINDEREN

die nog geen lagere school bezoeken.

P.S. De vrijkaarten voor de draaimolen, die de kinderen op
school ontvangen, moeten gebruikt worden VOOR 16.00 UUR
(uitgezonderd van 14.30 tot 15.00 uur).

17.00 UUR: UITROEPING EN HULDIGING VAN DE NIEUWE
SCHUTTERSKONING

in het Nutsgebouw. Tevens uitreiken van de prijzen van de
Volksspelen.

Muzikale medewerking van de muziekvereniging „Sursum Corda"



Oranje-Vereniging „Warnsveld"

RAMMA
VAN DE FEESTELIJKHEDEN TEK GELEGENHEID VAN DE VERJAARDAG
VAN H.M. DE KONINGIN OP MAANDAG l MEI 1967

Alle ingezetenen worden verzocht zovcol mogelijk te vlaggen. Ons dorp verkrijgt
hierdoor een feestelyk aanzien.

's Morgens l mei (koninginnedag)
8.00—8.30 UUR KLOKGELUI

8.45 UUR OPHALEN VAN DE SCIIUTTERSKONING 1966 MET MEDEWERKING
VAN „EXCELSIOR".

9.15 UUR VOGEL. EN SCHIJFSCHIETEN ACHTER CAFÉ DE PAUW
Inleggeld vogelschieten ƒ 1,50; schijfschieten ƒ 0,25

's Middags
13.30 UUR ZANGHULDE VAN DE SCHOOLKINDEREN VOOR HET GEMEENTE-
HUIS

Vertrek plni. 13.00 uur van de O.L. School via Gerstekamp en Nieuweweg naar het
gemeentehuis. Medewerking wordt verleend door het Muziekkorps „Excelsior".

Daarna trekken de kinderen in optocht via Nieuweweg, Vordense Binnenweg, Aber-
sonplein naar het gymnastieklokaal aan de Oranjelaan waar om
14.15 UUR DE KINDERSPELEN BEGINNEN VOOR DE LAGERE SCHOOL-
KINDEREN
voor de ouderen bestaat er gelegenheid tot kegelen op het feestterrein. Inleggeld ƒ 0,25.

14.15 UUR DE KINDEREN VAN DE BEIDE KLEUTERSCHOLEN VIEREN
FEEST IN DE KLEUTERSCHOOL AAN DE BEVRIJDINGSLAAN, WAAR EEN
POPPENKAST ZAL WORDEN VERTOOND.

14.30 UUR EEN ORIËNTERINGSRIT OP DE FIETS
over een afsand van ongeveer 12 kilometer voor personen vanaf 13 jaar. Start van
14.30 uur tot 15.30 uur voor de Oranjeschool te Warnsveld aam de Oranjelaan.
Inleggeld ƒ 0,50 per persoon.

Fraaie prijzen worden beschikbaar gesteld
Zo mogelijk worden 's avonds in café „de Pauw" de prijswinnaars bekend gemaakt.

's Avonds
7.45 UUR EEN VROLIJKE EN
IN CAFÉ DE PAUW TE WAR

De avond zal worden geopend door de Edelachtbare Heer Mr. D. Reitsma, burge-
meester van de gemeente Warnsveld.

Optreden vans een cabaretgezelschap
waaraan medewerking verlenen:

FRANS DU MEE, conferenciër; ELLEN CASTELL, cabaretiëre; LAS ESTRELLAS,
accordeonduo; LOXIAS, illusionist; WIM RIPKEN, piano; TRITSJE SIMONS,
zangeres.

Zij brengen een non-stop-programma met muziek, zang en schetsen. Algehele leiding
Frans du Mee.

NA AFLOOP VAN HET CABARETPROGRAMMA BEGINT HET ORANJEBAL,
MET MEDEWERKING VAN HET DANSOKKKST „DE MIXERS" ONDER LEIDING
VAN TON VAN KILSDONK.

Entree voor leden ƒ 1,50 per persoon. Niet-leden ƒ 3,— per |x>rsoon.

Voorverkoop van kaarten bij: Sigarenmagazijn HES HAMER, Rijksstraatweg 21 en
Sigarenmagazijn H. A. PELGRUM, Rijksstraatweg 70

Dodenherdenking 3 mei 1967
Overeenkomstig de in het gehele land geldende richtlijnen wordt verzocht op 3 mei
a.s., des namiddags 6 uur, de vlaggen halfstok te hangen. Om half acht zal de zgn.
„Stille Omgang" worden gehouden. Vertrekpunt is hoek Gerstekamp-Bonendaal. Bij het
Oorlogsmonument zullen bloemen worden gelogd, zal een stilte van 2 minuten in acht
worden genomen en zal „Warnsveld's Gemengd Koor" het Ie en 6e couplet van het
Wilhelmus zingen.

De stille tocht zal worden ontbonden hoek Gerstekamp.

ZELLIGE FEESTAVOND WORDT GEHOUDEN
LD.

welke jaarlijks door de Oranjevereniging Warnsveld wordt georganiseerd, wordt ge-
houden op woensdag 17 mei a.s. De tocht gaat naar Giethoorn, het Venetië van hot
Noorden. Vertrek vanaf het Nutsgebouw precies l uur 's middags.

DE PRINS-
HEERLIJKE
HERENMODE...

... die uw meest vorstelijke wensen
vervult... daar zijn wij sterk in. U
zoekt sportief of gekleed of iets
daar tussenin? Er is keus genoeg
in de stijl die u zint!

RAADHUISSTR., VORDEN

Beneden elke concurrentie!
Elektr. verfspuiten, werken zonder compressor
(220 volt) voor alle verven enz. kompleet ƒ 54,—.

Elektr. boormachines dubbel geïsoleerd (l jaar
gar.) therm. beveiligd, 10 mm ƒ 98,— en 13 mm
boorkop ƒ 125,—. Acculaders, omschakelbaar voor
6 en 12 volt, kompleet (l jaar gar.) ƒ 45,— en
van ƒ 64,— en snelladers ƒ 110,—. Dopsleutels,
27-delig, doppen van 12 t/m 32 mm en alle hulp-
stukken (verchroomd) in metalen doos ƒ 75,—.
Autovoetpompen ƒ 15,—. Auto-antennes ƒ 9,—.

Autowasborstels (onbreekbaar) ƒ 6,—. Grasmaai-
machines op kogellagers en rubberwielen, 10"
ƒ 39,— en 12" snijbreedte ƒ 43,—. Hogedrukvet-
spuiten, voor los vet en vetpatronen ƒ 16,—. Chas-
sisvet (blik 6 kg) ƒ 9,50 en (blik 20 kg) ƒ 31,—.
Spuitvet (blik 6 kg) rood ƒ 8,—. Kogellagervet
(blik l kg) ƒ 1,75. Vetpatronen & ƒ 1,25 per stuk.

Kruipolie (spuitbus) ƒ 2,25. Doos met 6 injectors
tegen uierontsteking (valt niet onder antibiotica-
wet) ƒ 7,50. Vitaminestoten (voor kalveren, big-
gen en veulens) per capsule ƒ 0,50. Verder alle
gereedschappen en nog 101 andere chemische pro-
dukten. Alles gloednieuw (geen dumpgoed).

Fa Haggeman
Kremerskamp 40, Warnsveld, tel. (05750) 3204

Vanaf 1 mei gevestigd
GASINSTALLATIEBEDRIJF

Fa J. W. Tempelmans-Plat
Dorskamp 15 — Warnsveld

Levering en aanleg van alle soorten

GASKACHELS
GASFORNUIZEN ENZ. ENZ.

WIJ HOUDEN ONS GAARNE AANBEVOLEN !

Slijterij
„DE PAUW f 9

-k
TELEFOON 4184

RIJKSSTRAATWEG 11
WARNSVELD

'k Heb nu veel meer vrijheid
van beweging
Met kleine kinderen is de fiets werkelijk een
uitkomst l Je kunt „gaan-en-staan" waar je wilt.
't Spreekt natuurlijk vanzelf, dat geen mens
z'n kind op een oude, gevaarlijke fiets
meeneemt I Hun (en onze) veiligheid is zo'n
soepel rijdende, nieuwe fiets waard l
En waar heb je groter keus dan bij

RIJWIEL. EN BROMFIETSHANDEL

W. Klumpenhouwer
v/h W. Oldenmenger

Rijksweg 39-41 . Telefoon 3781 - Warnsveld

met ploegstoffen
de nieuwe mode in

Drukwerk van de bovenste plank
vervaardigt drukkerij Weevers, Vorden, Tel. 1404

Ploegjaponstoffen
betekent zomer 1967

Ook u kunt modieus gekleed gaan met een

Ploeg japonstof
U wordt dan door eenieder
bewonderd, want met

Ploeg japonstof
BENT U EXCLUSIEF GEKLEED.

En wat ook zo belangrijk is

Ploeg japonstof
kleedt u zoveel jonger !

ER IS NOG RUIM VOLDOENDE
KEUS IN ONZE KOLLEKTIE

Ploeg japonstoffen
UW ADRES VOOR

Ploeg japonstoffen

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752)1314
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„Piedro" sandalen
voorradig van maat 22 t/m 36

NU KOPEN BETEKENT ER
LANGER PLEZIER VAN HEBBEN

Wüllink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

WEESwoonwijs

WOONWUSl

WEGWIJS

VERDWAAL
NIET IN EEN

DOOLHOF
VAN VLOER-
BEDEKKING!

Vloerbedekking . . . het grote pro-
bleem van tegenwoordig. Niet dat

er geen góéde vloerbedekking is. Maar er is gewoon tevéél l
Zoveel soorten, allemaal met hun eigen specifieke voor- en
nadelen. En hoe weet u nu welke soort voor uw doel, uw
woning, uw gezin- en vooral- uw portemonnee 't beste is?
De oplossing is om eens met de vakman te gaan praten. Wij
als moderne woninginrichter weten wat er te koop is. We
kunnen u een eerlijk advies geven. En dat kost u niets l

uiij maken u graag ••wegwijs

„VIVO"
Ackerman & Sachtleven N.V.

GROOTHANDEL IN
LEVENSMIDDELEN — ZUTPHEN

Voor ons magazijn vragen wij

een jonge man
die in het levensmiddelenvak wil
worden opgeleid.
Leeftijd niet ouder dan 25 jaar.

Sollicitaties aan:
ACKERMAN & SACHTLEVEN N.V.
Oostzeestraat 2 - Zutphen - Telefoon 05750-2294

„VIVO"
flckerman g Sachtleven N.V.

GROOTHANDEL IN
LEVENSMIDDELEN — ZUTPHEN

Op ons modern kantoor hebben wij
nog plaats voor enkele

jonge dames
Bij ons komt u met interessante
werkzaamheden i\n aanraking en
krijgt u een gedegen opleiding als
kantoorbediende.

Sollicitaties aan ons adres Oostzeestraat 2
Zutphen - Telefoon 2294

PFAFF, GAZELLE EN
GRITSNER NAAIMACHINES

reeds vanaf f 248,

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21 — Telefoon 1254

Sir Edwin - mannenmode
SWEATERS

TRUIEN

PULLOVERS

VESTEN

PULLI'S

FA. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

VRIJDAGMIDDAG 4 UUR

wegend brood
ZO VERS UIT DE OVEN

Bakkerij Schurink
Telefoon 1384

Best brood dat brood van Schurink

Nuts blokfluit- en melodica club

Openbare les
OP ZATERDAG 22 APRIL OM
7 UUR PRECIES IN HET
NUTSGEBOUW

SLAGROOMTOMPOEZEN
5 stuks

RUMTOMPOEZEN
5 stuks

MOKKAPUNTEN MET HAZELNOTEN
5 stuks ƒ 2, —

Neem proef met ons heerlijk
KRENTEBROOD

volop voorraad

WINKELPARADIJS NIEUWSTAD
TELEFOON 1384

Heden nam de Heer, geheel onverwachts, tot Zich,
in het Academisch Ziekenhuis te Utrecht, ons
inniggeliefd zoontje en broertje

HENK

in de leeftijd van ll/2 jaar.

Rust zacht lieve Henk.

B. J. Huetink
G. H. Huetink-Breuker
Ria

Vorden, 18 april 1967
Aimenseweg 31

De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 21 aprD
om l uur op de Algemene Begraafplaats te
vorden.

•KLASSE
MEUBELS \

•GROTE KEUS X
* 10O% SERVICE

Klassiek of modern
DE GROOTSTE KEUZE MEUBELEN VINDT
U BIJ ONS

KOM KIJKEN EN PROEFZITTEN !

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Te koop: Konsumptiepoot-
aardappeleii. H. J. Graas-
kamp, Nieuw Wenneker
Telefoon 1602

VOORAL UW

Fa Marlens
Wapen- en Sporthande)

Te koop: Biggen. En gele-
genheid gevraagd tot het
inscharen van een pink.
Vliem „De Eersteling"
B 13, Vorden

EXCLUSIEVE KOLLEKTIE IN

japonnen en deux-piêces
KOMT ONZE GROTE KOLLEKTIE
ZIEN VAN BINNEN- EN
BUITENLANDSE HUIZEN

Rokken, blouses, truitjes
zeer gevarieerd sortitnent

KOMT TJ ZIEN EN PASSEN

H. LUTH
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD - VORDEN

[G. W. Eijerkamp
Vorden

tel. 1386

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

Fut
SCiJPENEN MET EEN
HALF JAAR GARANTIE OP
ZOOL EN BOVENWERK

Wüllink's Shoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

Hetisweerschoonmaaktijd!
Wij hebben een ruime sortering

BEHANG (ook afvvasbaar)
VOCAMURAL (plastic behang)
FABLON PLAKPLASTIC
MUURVERVEN
LAKVERVEN
KASTPAPIER
BORSTELWERK
PLAKTAFELS IN BRUIKLEEN
BEHANG WORDT MACHINAAL
AFGERAND
STOOMAPPARAAT TE HUUR

J. M. BoerstoelVERFHANDEL

Insulindelaan 5 - Vorden - Telefoon 1567

De Kwali teits
tandpasta
...en niet duurder dan andere

Heden nam de Heer uit onze familiekring tot
Zich ons geliefd kleinzoontje en neefje

HENK

in de leeftijd van iy2 jaar.

Rust zacht lieve Henk.

H. Huetink
G. J. Breuker
H. J. Breuker-Greutink
ooms en tantes
neefjes en nichtjes

Vorden, 18 april 1967

WIJ VRAGEN:

aankomend bankwerker
en

meisje
voor licht kantoorwerk en telefoon

Keune
Industrieterrein - Vorden . Telefoon 1736

Koopt bij onze adverteerders

Voor een
juiste zonwering

hebt u een deskundig advies nodig.

WIJ KUNNEN U
VERSCHILLENDE
ZONWERINGEN ADVISEREN

Contra-sol
het buitenscherm met een
eenvoudige bediening en konstruktie
laag in prijs en toch een degelijke
kwaliteit.

Luxaflex
een aluminium jalouzie, waarvan u
alleen maar plezier zult hebben.
Door zijn tuimelinrichting speelt u
met het licht.

een eenvoudige doch solide
aluminium jalouzie. Laag in prijs.

VERDER HOUDEN WIJ
VOORRADIG

paralux balastores en
DE ZWAAR HANGENDE
VEELKLEURIGE PLASTIC

vliegengordijnen
Speciale prys gedurende de
maanden april en mei

VOOR EEN JUIST GEKOZEN

zonwering
IS HET ADRES VOOR
BETERE WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
~" FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL(05752)1314



Chr. Huishoudschool - Vorden
De Chr. Huishoudschool nodigt u uit,
tot een bezoek aan de

Tentoonstelling met modeshow
OP WOENSDAG 26 APRIL A.S.

's middags van 2.00 tot 4.30 uur
's avonds van 7.00 tot 9.00 uur

OP DONDERDAG 27 APRIL A.S.
's middags van 2.00 tot 4.30 uur
(TEVENS NOG GELEGENHEID
TOT AANGIFTE VAN
LEERLINGEN.)

De show begint 's middags om ongeveer 3 uur
en 's avonds om ongeveer 7.15 en 8.15 uur.
Gaarne zien wij een bezoek aan onze school
tegemoet.

De direktrice.

Gevraagd voor spoedige indiensttreding:

winkelmeisje
voor drie dagen per week.

Sollicitaties tot uiterlijk 21 april a.s.
te richten aan

COÖP. VERBRTJIKSVERENIGING

„Samenwerking"
Linde E 110 Vorden

Aanbesteding
Namens het Bestuur van de School
voor Chr. Nat. Schoolonderwijs aan
het Hoge te Vorden, zal door onder-
getekende op donderdag 27 april
1967 te 17.00 uur, in voornoemde
school, worden aanbesteed:

HET VERBOUWEN VAN HET Z.G. GROTE
LOKAAL, TOT EEN LESLOKAAL MET

BERGRUIMTE EN EEN ZOLDERLOKAAL

De inschrijving is alleen bestemd
voor aannemers woonachtig in de
Gemeente Vorden en kan geschieden
in percelen, ondermassa of massa.

Bestek met 2 tekeningen zijn togen betaling van
ƒ 15,— per stel (restitutie ƒ 7,—) verkrijgbaar
aan het kantoor van de architect.

(Inlichtingen tot 2 dagen v. d. dag van de aan-
besteding.)

P. Bakker arch. B.N.A.

Vlug
eilig
oordelig

Wordt een heer in het verkeer,
bij rijschool Schuppers in de leer
AUTORIJSCHOOL „JAN SCHUPPERS"
TELEFOON 1373

AUTO „BOESVELD" TELEFOON 1329

een
veilige
opfok met

T~

hkkamd

en
kalverblok

bij

A. R. HEUVELINK
Kranenburg D 138 e - VORDEN - Telefoon 05762-6781

WESSANEN WORMERVEER

Ga ook naar De Spar!
Elk 2e pak Spar koffie 50 CENT GOEDKOPER — 10% ZEGELKORTING
Elke 2e pot Spar poederkof f ie a 100 gram

100 CEN^GOEDKOPER — 10% ZEGELKORTING

^f Zegelkorting
2 zakjes anijs- of vruchtenhagel . . . van 94 ct voor 89 ct — 10% „
l pak Spar tafelkoeken van 85 ct voor 79 ct — 10% „
l fles Spar druivensap ^fc"- van *̂̂  c* voor 125 ct — 10% ,,
l pak koffiebroodjes ^F... van 85 ct voor 79 ct

BIJ 4 ZWARE SPARREPEN a 110 CENT 5e ZWARE REEP GRATIS !

Zegelkorting
l fles cholatti 98 ct — 20 ct
l fles Andolino wijn 175 ct — 35 ct
l blik appelmoes 85 ct — 17 ct
l pot pindakaas 127 ct — 25 ct
l cup smeerkaas 61 ct — 12 ct

100 gram casselerrib van 99 ct voor 79 ct — 10%
150 gram boerenmetworst van 104 ct voor 87 ct — 10%
150 gram palingworst van 89 ct voor 68 ct — 10%

REMMERS
Supermarkt
Nieuwstad 58

Zutphenseweg 41

Telefoon 1379

Telefoon 1281

Gemeente Vorden

Te koop
De loodsen gemerkt A., B. en C. staande bij de
boerderij „het Pardijs" nabij de Nieuwstad, alhier.
Loods C. kan direkt worden aanvaard en dient
te zijn afgebroken voor 8 mei a.s.

Loodsen A. en B. kunnen in het najaar worden
aanvaard, zodra de heer Wa.ssink deze kan mis-
sen.

JJriefjes in te leveren uiterlijk maandag 24 april
a.s. op het gemeentehuis.

Vorden, 13 april 1967.

ï>ur;Temeesiter en Wethouders van Vorden,
de Burgemeester,
van Arkel.
de Secretaris,
J. V. Plas.

GEVRAAGD:

een meisje
voor halve dagen of 3 a 4 dagen in
de week

Harmsen
Schoolstraat 6 — Vorden

Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk
GEVRAAGD:

Inlichtingen:

Bejaardenhelpsters
voor enkele halve dagen per week
(eventueel hele week)

Mej. M. Kerstens
Het Elshof 7, Vorden

VOOR PARTICULIERE
GEBRUIKERS !

Wiltu'nprinsjesboominiiwtiiin?
Gratis af te halen:
GROVE SPAR, WITTE BERK

Te bevragen bij

Hennie ten Pas
Hanekamp 5, plan Boonk, Vorden

Aangeboden door:

Makelaarskantoor J. W. M. Gerritsen &
C.G.M.Gerritsen-Etman
Geassocieerd met:

Makelaars- en assurantiekantoor
Gebr. Gerrits
VORDEN — HENGELO GLD.

HOOI EN STRO
vanaf 1000 kg aan huis
bezorgd.
Koopt nu bierbostel

GEBR. SOEPENBERG
Dronten 03210-2224
Zoerink Vorden 05752-6813

herenbrillen

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

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

ledere week aan te bieden:
1-dags kuikens en op be-
stelling 8-weekse hennen.
A. Bukman, Driesteek l,
Warnsveld, tel. 05750-4765

ƒ 8,— p. fles zonder
statiegeld.

DEPOTS

Stationsweg l, telefoon 1289
Hanekamp 32
Het Hoge 49
Prins Bernhardweg 12
Ruurloseweg D 23
Van Ark, Wildenborch
Voskamp, Veldwijk
Ruiterkamp, Linde
Brummelman, Delden
H. Broyl, Rietgerweg 2,
Warken

HOOFDDEPOT

KEUNE
Nijverheidsweg tel. 1736

OVERHEMDEN-

REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN

MANCHETTEN

Looman.Vorden
Assurantiekantoor
J. VAN ZEEBURG

't Jebbink l, Vorden,
telefoon 1531

(Inschr. Reg. B.; S.E.R.)

Verzekeringen, hypotheken,
financieringen

no. 25FEUILLETON

De beslissing van
Dokter John

DOROTHY WORSLEY

,Zou het dan geen aanbeveling verdienen erop te staan
haar te bezoeken? Ze zei zelf dat ze oud is en zoals de
zaken nu staan zullen die twee van haar erven.'
,Dat is zo.'
Jeanie haalde diep adem. Ze had haar kaarten goed ge-
speeld en was te weten gekomen wat ze wilde weten.
Haar gedachten werden abrubt onderbroken toen Rech-
ter Graham zei: ,Vertel me nu eens hoe je dat van 't
testament te weten bent gekomen?'

Als ze hem vertelde dat ze het niet echt geweten had,
alleen maar een vermoeden, zou hij dat niet prettig
vinden. Hij zou het gevoel krijgen dat hijzelf een ge-
heim verraden had. Dus zei ze: ,Dat zeg ik liever niet,
als u het niet erg vindt.'
,Ik zal niet aandringen. Een feit is dat je het weet.
Maar praat hier in ieder geval toch niet met anderen
over.'

,U bent de enige met wie ik er over gesproken heb. En
u begrijpt toch wel dat de enige reden waarom ik hier
kom is, Miss Julie te beschermen en omdat ik me onge-
rust over haar maak.'
Jeanie vertelde hem daarna over haar bezoek aan de
oude vrouw. Hij luisterde aandachtig en bezorgd. Ze
dacht dat hij eerst geloofde dat ze overdreef en dat
ze te snel een conclusie getrokken had toen ze Miss
Julie slaperig aantrof. Ze vertelde hem over de twee
tabletten die ze uit de doos in de badkamer had geno-
men en hoe ze uit haar tasje verdwenen waren. Ze gaf
toe dat ze ze misschien verloren had, maar er was
een mogelijkheid dat ze gestolen waren, en die gedach-

te liet haar niet los.
,Wat wilde je zeggen, Jeanie?' De rechter was nu een
en al belangstelling.
,lk geloof dat Miss Julie er niet goed aan toe is.' Ze
haalde diep adem, zette alle voorzichtigheid opzij en
voegde eraan toe: ,Ik geloof dat ze voortdurend verdo-
vende middelen krijgt toegediend. Waarom? Ik zou het
u niet kunnen zeggen. Ze denkt dat ze zich beter voelt
omdat ze de pijn door die middelen niet voelt. Daarom
denkt ze dat Metzroff een goed arts is. Zij denkt dat
11 ij de oorzaak van haar ziekte gevonden heeft terwijl
uj anderen dat niet konden. En u weet, we zijn alle-
laaal dankbaar aan hen die ons minder doen lijden. Ik
ben bang dat als er niet snel iets gedaan wordt; die erf-
genamen al heel gauw hun legaat kunnen innen.'

,Dat is een heel zware beschuldiging, Jeanie.'
,Dat weet ik. En ik heb misschien ongelijk, maar het
i.^ mijn vaste overtuiging. Wilt u proberen Miss Julie te
bezoeken?'

,Ik zou het kunnen,' zei de rechter bedachtzaam. ,Ik
v/eet niet of het me lukt. En als dat niet lukt, wat dan ?'
,We moeten iets bedenken. Het is vreselijk, dat ze daar
maar week na week, maand na maand, opgesloten ligt
in dat huis, zonder iemand te zien en gelooft dat ze
Leter wordt. Miss Julie mag zelfs niet aan de telefoon
komen, weet u, en ik ben er zeker van dat ze dat zelf
zou willen. Waarom laat ze zich niet gelden?'

I hechter Graham zei dat hij de volgende dag naar Was-
hington moest vertrekken en dat hij, als hij Miss Julie
die avond niet kon bezoeken, het na zijn terugkomst op-
nieuw zou proberen. Waarom vertelde ze Dr. John haar
verhaal niet?

,Dat heb ik eenmaal geprobeerd. Ik zei hem dat volgens
mij Dr. Metzroff bezoekers niet behoorde weg te stu-
ren, en dat ik Miss Julie graag wilde bezoeken. Hij zei
dat hij niet tussenbeide kon komen, tenzij Dr. Metzroff
hem in consult riep. Hij scheen niet te denken dat er
iets niet in de haak was.'
,Hou dan je vermoedens voor jezelf, Jeanie. Als je er-

over praat, schieten we waarschijnlijk ons doel voorbij.'
,Ik weet het. En belooft u me te helpen?'
,Ik doe wat ik kan.'

Hij bleef na haar vertrek nog lange tijd zitten nadenken.
De zaak beviel hem niet. Hij wist dat Jeanie Gordon
verstandig was en dat zij geen ongegronde vermoedens
zou hebben geuit.

7
.Lieveling, vind je 't erg als ik Brenda wat extra aan-
dacht geef? Ik bedoel er niets mee, dat weet je, en
het helpt ons misschien een beetje.'

,Het kan mij niet schelen, Peter,' zei Shirley. ,Maar
ik vraag me af wat Dr. John er van zal zeggen. Ik
liet hem op Sally's feestje mijn ring zien.'
Peter keek haar even aan, haalde toen zijn schouders
op en zei luchtig: ,Dat verandert het beeld wel, niet?
Hij heeft het haar waarschijnlijk verteld en daarom
heeft hij me daarna niet meer uitgenodigd. Dat is dan
dus voorbij. We blijven aardig voor haar en dan doe ik
maar alsof ik veronderstel dat ze het allang wist. Goed?'
,Heb je het Brenda niet verteld?' Shirley vroeg zich af
waarom ze zich daarover verbaasde.

,Het is nooit ter sprake gekomen. Ik kon moeilijk zeg-
gen: Ik ben hier op uitnodiging van Dr. John, maar
haal je niets in je hoofd, want ik ben verloofd met een
ander meisje.' Peters stem klonk alsof het van geen
enkel belang was, maar Shirley was ervan overtuigd
dat hij Brenda had kunnen laten weten dat hij verloofd
was, als hij geen speciale reden had om het haar niet
te zeggen.

,Vind je het goed als we haar zo nu en dan mee uitne-
men?' Shirley zei ja; ze vond het best. Zou ze Brenda
eens opbellen en haar vragen mee te gaan naar 't con-
cert op vrijdag?
Peter zei dat hem dit een goed idee leek. Waarom deed
ze het niet direkt?
Shirley belde en Brenda dankte haar en zei dat ze
graag meeging. Ze vroeg geen vierde man, hoewel
Shirley het wel voorstelde.

Daarna werd het de gewoonte hen gezamenlijk overal
te zien.
Op een dag zag Sally Peter in Main Street naast Bren-
da's heldergele wagen staan, vol belangstelling voor
wat het meisje zei. Ze lachten en schenen zich de al-
gemene belangstelling die ze trokken, niet bewust.
Toen Brenda was weggereden, bleef Peter de auto staan
nakijken. Toen zag hij Sally aan de overkant gepar-
keerd staan en ging naar haar toe.

.Hallo!' Het klonk alsof hij blij was haar te zien.

.Wacht je op iemand?'
,Op niemand in 't bijzonder. Ik wilde dit magazijn in-
gaan, maar het was gesloten en nu probeer ik te be-
denken waar ik krijgen kan wat ik kopen wilde. Peter,
weet je niet dat de mensen erover praten?'

De glimlach verdween van zijn gezicht. .Waarover pra-
ten?'
,Weet je dat niet? Je aandacht voor Brenda Lane is
niet erg vleiend voor Shirley.' Ze voelde dat ze 't moest
zeggen.
,Doe niet zo dwaas,' zei Peter kortaf. ,Als de mensen
zo goed opletten, moeten ze toch ook zien dat Shirley
er meestal bij is.'

,Maar toch niet altijd,' verbeterde Sally hem. ,Ik weet
wel dat het mijn zaken niet zijn, maar ik dacht dat je
misschien wel zou willen weten dat men er opmer-
kingen over maakt. Ik veronderstel dat Brenda weet
dat je met Shirley verloofd bent?'
.Natuurlijk weet ze dat. Hoewel ik niet vind dat iemand
er iets mee te maken heeft.'
,Ik zeker niet, dat geef ik toe. Maar zoals ik al zei, ik
dacht dat je het toch wel zou willen weten.'
,Wie begint er nu praatjes rond te strooien? Waren we
niet allemaal overeengekomen dat we een beetje aar-
dig voor Brenda zouden zijn?' Peter opende het portier
en stapte in.

(wordt vervolgd)



U zit goed
met het exclusieve tapijt voor
geheel uw woning!

WESTON TAPIJT
van wand tot wand naar maat geleverd!

* Weston
KENT GEEN SNIJVERLIES

Weston
IS VERVAARDIGD UIT DE BESTE WOLLEN GARENS

Weston
IS VEERKRACHTIG EN GELUIDDEMPEND DOOR EEN
RUBBER WAFELRUG

Weston
GEEFT U GEDURENDE 5 JAAR SCHRIFTELIJKE
GARANTIE

Weston
HET TAPIJT VOOR GEHEEL UW WONING

Kies niet zomaar een tapijt

kies Weston tapijt
een tapijt met wereldfaam !

Vraagt u eens vrijblijvend de stalenkollektie en
een offerte

vast tapijt

rijk-heerllik ueBrkrachtig -duurzaam

ook \v\ de tint die bij uw meubelen past

Exclusief Weston tapijt
wordt geleverd door het adres voor
betere woninginrichting

Fa A. Polman

Dorpsstraat 22 - Vorden - Telefoon 1314

KOEKVOOR
RUND

VEE
DE VETVERHOGENDE RUNDVEEKOEK

A. R. HEUVELINK
Kranenburg D 138e - VORDEN - Telefoon 06752-6781

WESSANEN WORMERVEER

De speciale verf- en
behang winkel op 't Hoge!

Schoonmaaktijd
• Grote sortering behang, grasweefsels, houtsoorten

stenen tegels, schotse ruit etc.

• RESTANTEN BEHANG (voor de helft van de
mus)
Plaktafel en gereedschap in bruikleen
Behang afranden
Supralux grond- en glansverven
Grote bus glansverf ƒ 4,80
Ralston grond- en glansverven
Borstelwerk, sponzen, zemen enz. enz.
Gratis inlichtingen op verf- en behanggebied

Doe mee aan de grote Supralux-wedstrijd
WEDSTRIJDKAARTEN BIJ ONS VERKRIJGBAAR

H. Weustenenk
TELEFOON 1377

Steunt u ook de koek-aktie van de C.J.V.?

UW

ZANUSSI
KOELKAST

STAA1 BIJ ONS
Zanussi biedt een koelkast naar maat voor
elk gezin, voor iedere portemonnaie. (Prij-
zen van f 299,- tot f 649,-). Elk model heeft
de beroemde handige indeling. Letterlijk
alles past erin. En achter elk model staat
onze prompte deskundige service. Stapt u
gauw eens binnen om u te oriënteren ? U
bent welkom!

J

KLAAR
model 145 de luxe
Een Ideale tafelkoelkast.
Goedgekeurd door de KEMA.
Met „Rol l-Bond" verdamper
en Freezer Market (voor het
bewaren van diepvries). Vries-
vak over de hele breedte.

349.-
V

P. Dekker
Zutphenseweg 8 - Vorden - Telefoon 1253

Te koop: Diepvrieskist
900 liter. Vraagprijs ƒ 900,-
Lunchroom „de Rotonde"
Vorden, tel. 1519

EMPO Jeugdrjjwiel vanaf
ƒ 129,—, diverse kleuren

Te koop gevraagd een in de
Achterhoek gelegen vrij op
te leveren kleine burger- of
arbeiderswoning met tuin.
Brieven met prijsopgave
onder nr. 4-1 bur. Contact

Te koop: Eetaardappelen
Rode Star. Pelgrum, E 4,
Linde

Kopriemeii
VOOR KOEIEN
Het adres:

Luimes
Zadelmakerij - Vorden

DOKTER LULOFS
is op vrijdag 21 april
AFWEZIG

Beide spreekuren ver-
vallen die dag

Voor spoedgevallen neemt
Dr. de Vries waar

Garage te huur. Ruurlose-
weg 11. Te bevragen bij
A. J. Koning, Zutphenaew.
30, Vorden

TROUW e»
VERIOVINGS-

Siemerink
Zutphenseweg

Oersolide EMPO Toerfiet-
sen geheel kompleet, reeds
vanaf ƒ 195,50

Super 47,7 cent
Keune
Industrieterrein

Te koop: 2 zware dragende
varkens, Ie worp. Keuze
uit drie. Begin mei aan de
telling. B. Wunderink D 126
telefoon 6735

Te koop: Biggen bij
M. Groot Wassink, Galgen-
goor C 107

Te koop: Dragend varken,
bijna aan de telling.
H. J. Boersbroek, E 89
Vorden

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Vorden

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

Wanneer u een fiets wilt
kopen is een bezoek aan de
SHOWROOM van „EMPO"
aan te bevelen.
Keuze uit meer dan 100
modellen

VERSE HAANTJES

aan huis verkrijgbaar
en vrijdag aan de
markt

W. ROSSEL - VORDEN
Poeliersbedrijf, Tel. 1283
Hengeloseweg l

Koopt bij onze
adverteerders
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Bankstel met losse zit- en rugkussens. Draion
bekleding, dus afwasbaar 11490.-
Queen Anne salonkast. Notehout 690.-
Salontafel v.a. 135.-

KIES EEN
BANKSTEL

NIET ZOMAAR
Bankstellen genoeg. Maar allemaal even goed ? Tja . . .
moeilijk te beoordelen. Als koper raakt u al gauw verdwaald
in een doolhof van vragen. Welke konstruktie is de beste?
Welke bekleding ? Hoe is de vering ? Losse kussens ? En dan
vooral: is dit meubel z'n prijs werkelijk waard? . . . Op al
deze vragen - en nog veel meer - kunnen wij u een antwoord
geven. Wij kunnen u alles vertellen over bankstellen, berg-
meubelen, eetkamers, slaapkamers, vloerbedekking, gor-
dijnen en noem maar op. Wij zijn specialist in woninginrich-
ting. En wij willen in de eerste plaats uw adviseur zijn.
Komt u eens langs om te praten ? Een vakkundig advies kost
u niets!

wij maken u graagwegwijs
OUDERS

spaar voor de opvoeding
van uw kinderen!

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 — Telefoon O 57 52 - 12 52 — Postgiro 86 29 23

SCHILDER met PLEZIER en GEMAK
niem JUWEEL VERF en LAK

;tVerfhuis"J.M.Uiterweerd Ruurloseweg 35, Vorden

D X

Ik f iets óók weer l
'k had nooit gedacht dat ik de
fiets niet kon missen ... Maar in
de stad gaat 't meestal vlugger
en ... parkeerlast heb ik niet
meer. Én ... ik voel me nog
stukken fitter ook l Waar ik die
pracht-fiets kocht?
Natuurlijk bij

BromfietsbedrijfTragter
ZUTPHENSEWEG VORDEN

ONS
PARADE

PAARDJE

ONDERJURK
Voor deze exclusieve onder-
jurkvan soepel nylon, kleur wit,
maten 38 t/m 46, met originele
f r^ t̂e Calais-kant.be-
ti^fi tijdelijk (hoe is 95
't mogelijk) slechts

j
f •

Luth
Nieuwstad - Vorden

, Beslist op onze volgende
parade-aanbieding letten

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor het
medeleven ons betoond bij
het overlijden van onze
beste broer, zwager, oom
en huisgenoot, de heer

HERMANUS
GERHARDUS ALBERS

H. S. J. Albers
A. Albers-Wijers
D. J. ten Hoopen
neven en nichten

Vorden, april 1967

Te koop: Opel Rekord 1700
1964; Taunus 12 M 1965;
VW 1200 met open dak
1963
Automobielbedrijf
DRIEKUS GR. JEBBINK
Nieuwstad, Vorden

Wegens aanschaf wasauto-
maat te koop: Een z.g.a.n.
centrifuge. Dorpsstraat 16
Telefoon 1350

Fa Marlens
Wapen- en Sporthandel

Alleen vrijdag en zaterdag

Krijt

200 gram plockworst
200 garm tongeworst
200 gram ontbijtspek
200 gram gekruide ham
500 gram fijne rookworst

Dorpsstraat

100
100
100
100
175

Zundapp
DE BROMFIETS VAN HET JAAR
1967

Zie etalage en vraag vrijblijvend
inlichtingen.

Agent voor Vorden:

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21 — Tel^Bn 1254

Grote paardenmarid-meimarkt
WOENSDAG 26 APRIL

te Hengelo G
f 150,- gratis
aan prijzen!

Van 10-11 uur worden waardebonnen
uitgegeven, die uitsluitend op de
markt besteed mogen worden

Bejaardenkring
op donderdag 27 april om 14.15 uur in het

Nutsgebouw.

Er wordt een filnimiddag gegeven

Per GTW
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor
de tocht naar het

bloemencorso
OP 29 APRIL A.S.

Opgave bij sigarenmagazyn Eijerkamp, Vorden
of de heer Harren, Voorst, telefoon 05758-334

Oranje feestartikelen
zoals vlaggen met of zonder stok;
kleine vlaggetjes; toeters; speldjes;
lampions enz.

Muziekhuis „Vorden
Stationsweg

Meimarkt Hengelo G
VOLGENDE WEEK
WOENSDAG 26 APRIL

Dansen
Zaal Langeler
Orkest:
„THE WOODPECKERS"

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

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

DE SUBLIEME BROMMER
ZONDER WEERGA

U vindt hem bij ons. Plus een prettige f i-j
nanciering. Plus een service waar je „U"
tegen zegt. Puch van ƒ. 750,- tot ƒ. 995,-

Bromfietsbedrijf Tragter
ZUTPHENSEWEG VORDEN

UITVOERING VAN HET
TONEELSPEL

„'t SWje
geschreven door Ys Vissel. Spel in
drie bedrijven gespeeld door de
toneelvereniging

ï.fl.0. Wildenborch
op vrijdag 21 en zaterdag 22 april
a.s. in de kapel Wildenborch.

Aanvang 's avonds acht uur precies.
Entree ƒ 1,50

Lederwaren
NIEUWE MODELLEN
DAMESTASSEN KREGEN WIJ
JUIST BINNEN

Wullink's Schoenhandel
Dorpsstraat — Telefoon 1342

Zaterdag 29 april a.s. opent HARMSEN

Zie onze speciale openingskrant! Doe-het-zelf centrum
Schoolstraat - Vorden


