
Donderdag 9 mei 1968
30« jaargang no. 7

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 12 MEI

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. H. Jansen

10.00 uur ds. J. H. Jansen i(H. Doop)

Kapel Wildenborch
10.00 uur M. C. W. Smit, hulpprediker

Gereformeerde kerk
10.30 uur ds. A. J. Bos van Halte
19.00 uur ds. B. Berends van Enschede

R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

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

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

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van '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
Tijdens de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1541
Buiten de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1386 de heer G. W. Eijerkamp (sigarenmaga-
zijn „'t Centrum") of nummer 1332 de heer D. Klein
Hekkelder (sigarenmagazijn en boekhandel „Hassink").
Bij geen gehoor aan deze adressen gelieve u te bellen
nr. 1230 (politiebureau).

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Jolanda, dochter van J. Slagman en D. H.
Roenhorst.
Ondertrouwd: D. Zeeman en G. Joh. Dimmendaal.
Gehuwd: Geen.
Overleden: A. H. Memelink, 55 jaar, echtgenote van G.
J. Eijerkamp.

KOLLEKTE
De volgende week zal alhier de jaarlijkse kollekte wor-
den ghouden voor de aanvullende hulpverlening aan
weduwen, wezen en invaliden, georganiseerd door het
Nationale Comité Gezamenlijke Militaire Fondsen.
Dit keer zal dit hier gebeuren door een groep militairen
uit de Dethmerskazerne te Eefde, die daartoe bereid zijn
'gevonden. De inzameling zal met gesloten bussen wor-
den gehouden. De inzameling wordt warm aanbevolen.

Denkt u er aan Moeder
a.s. zondag blij te maken!

UW ZAAK

U WEET NIET WAT HAAR TE
GEVEN ?

Kom rustig by ons binnen, graag
helpen wy u een keus te maken uit
onze vele artikelen

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Jaarvergadering Coöp. Zuivelfabriek
De coöp. zuivelfabriek te Vorden hield in de zaal van
hotel Bakker een goed bezochte jaarvergadering onder
leiding van de heer G. W. Winkel. In zijn openingswoord
wees spreker er op dat men aangaande de zuivel de
laatste tijd maar weinig verheugende berichten hoort.
Het jaar 1968 is weer ingezet met nog maar steeds meer
melk aan de fabrieken, we kunnen ons afvragen waar
moeten toch al die zuivelprodukten zoals boter, kaas,
melkpoeder enz. blijven. De overschotten waar op dit
moment geen markt of plaatsing voor is te vinden wor-
den steeds groter.
Terwijl er in grote gebieden van de wereld honger en
armoede is. Maar niemand weet hoe het in de nabije
toekomst zal gaan, al wordt er veel over geschreven en
gesproken.
In het zuivelblad staan de laatste weken lange be-
schouwingen over het instorten van de kaasprijs. Er
wordt gesproken van een zwarte vrijdag op de Leeuwar-
der beurs. De notering van de Goudse kaas zakte van
ƒ 3,17 tot ƒ 2,75 per kg. Het betekent ook veel voor ons
dat wij plm. 6 cent per kg melk minder zullen ontvangen.
Ter vergadering van de Friese zuivelbond was men ook
zeer teleurgesteld over de gang van zaken in de zuivel-
sektor.

Verder deelde spreker mede dat de verbouwing van de
kaasmakerij bijna voltooid is. Zien we dan terug op het
afgelopen boekjaar dan kunnen we dankbaar zijn voor
de behaalde goede resultaten. Spreker bracht direktie
en personeel dank voor het vele werk ten dienste van de
zuivel en kaasfabriek verricht over het afgelopen boek-
jaar en wel inzonderheid de direkteur, de heer M. Groen.
Uit het jaarverslag bleek dat de fabriek bij aanvang
1968 506 leden telde. Bind 1967 waren er 44 personeels-
leden in dienst van de fabriek. Wegens het bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd hadden de heren H.
Hengelveld en G. Schouten de dienst verlaten. Laatstge-

noemde was 45 jaar aan het bedrijf werkzaam geweest
en had een koninklijke onderscheiding ontvangen. Beide
heren werd dank gebracht voor hun toewijdimg en nauw-
gezetheid waarmede zij steeds hun taak hadden vervult.
Het kostencijfer melkvervoer bedroeg het afgelopen jaar
ƒ 186.817,62 dat was ruim ƒ 0,92 per 100 kg. Over het
genoemd boekjaar werd ontvangen 20.491,608 kg melk
met een gemiddeld vetgehalte van 3,673% en 'n eiwitge-
halte van 3,291%. Dit boekjaar was 891,449 ofwel 4%%
meer melk dan het voorgaande boekjaar. Geproduceerd
werd 213,655 kg boter. De opbrengst van de verkochte
boter bedroeg ƒ 1.236.972,85. Tot volvette kaas werd ver-
werkt 15.163.478 kg melk en tot 40+ kaas 3.315.320 kg
melk. De opbrengst verk. kaas bedroeg ƒ 6.183.622,22.

De opbrengst van de verkochte konsumptieprodukten
was ƒ 683.736,80. Aan kwaliteitstoeslag werd uitbetaald
ƒ 120.185,11.
De ontvangen melk werd als volgt ingedeeld: klasse I
58,7%; klasse H 30,2%; klasse IH 10,2%; klasse Ille
0.9%.
Bij gehouden bestuursverkiezingen werd de heer J. J. M.
Holtslag en de aftredende kommissarissen J. W. Bijen-
hof, M. A. Helmink en D. Pardijs herkozen. Inplaats van
de aftredende kommissaris de heer H. B. N. Arends
welke niet herkiesbaar was, werd gekozen de heer W. J.
G. Roelofs.

Besloten werd het voordelig exploitatiesaldo zijnde
ƒ 931.276,69 als volgt te verdelen t.w. ƒ 11.183,80 voor
afschrijving en ƒ 819.462,89 als nabetaling. Deze nabe-
taling bedraagt gemiddeld 4 cent per geleverde kg melk.
Vervolgens deed de direkteur, de heer Groen, enige me-
dedelingen aangaande de zuivelsektor. Hierbij wees hij
er op dat men zich wel eens afvraagt zullen de dertiger
jaren zioh herhalen.. We leven thans in een onzekere tijd,
aldus de heer Groen, welke ook nog geen rooskleuriger
tijd tegemoet zag.

MOEDERDAG - SOEDANPAKKET

Voor vaders, dochters en zonen, die op de tweede zondag
in mei „moederdag" uitgekeken zijn op de moederdag-
taarten, de parfum en her badzout, brengt deze tip licht
in de duisternis en maakt van alle moeders aktieve doe-
het-zelvers.

Neveda adviseert voor moederdag een borduur-het-zelf
pakket, waarmee handwerkgrage moeders of dubbel-
moeders (oma's) hun vrije uurtjes kunnen vullen. Er
wordt geborduurd met Soedanwol, waarmee een oosters,
doch ook een modern effekt, bereikt kan worden. Deze
wol nl. heeft de Soedanese vrouwen- al decennia lang
gediend voor het vervaardigen van tapijten en daarmee
haar kwaliteit bewezen. De huidige vrouw brengt niet
zo snel meer de moed op om een tapijt te maken en
beperkt zich liever tot het borduren van kussens en
lopers.
Dit moederdagpakketje maakt heit de moeders gemak-
kelijk, zodat zij niet wekenlang op resultaat behoeven
te wachten. Behalve de Soedanwol in allerlei kleuren,
bevat het pakket ook een stramien op maat, waarop het
patroon al in kleur is voorgeschilderd. Met de erbij ge-
leverde naald kan men aan de slag voor een kussenr
overtrek of een wollige loper.

Niet minder dan 25 patronen heeft Neveda klaarliggen,
variërend van kleurige bloemmotieven, soms omzoomd
door een fantasierand, tot de wat gestileerder kruisvor-
men en vierkanten. Sommige motieven doen zelfs een
beetje denken aan mozaïken inlegwerk van een oosterse
moskee. De roos is bij dit borduurwerk misschien wel de
meest geliefde en geschiktste bloem, al of niet gekom-
bineerd met andere kleine bloemen in kontrasterende
kleur of omzoomd door fijn getekende lijnen, die dan
tegelijk de randversiering voor het kussen zijn. Een
roosmotief hóeft natuurlijk niet: er zijn ook andere bloe-
men, waaronder een prachtige bloesemtak in oranje en
blauw.
Enfin, wie de handleiding bekijkt, waarop het hoe en wat
in niet minder dan 13 talen staat aangegeven - ook in
het Arabisch en Grieks - kan zijn keus gemakkelijk be-
palen. Voor vaders die nog niet overtuigd zijn: Een zelf-
gemaakt kussen is altijd nog even anders dan een uit de
winkel. En wie zijn vrouw op de tweede zondag in mei
met ('n) kussen overlaadt, zit vast goed!

K.P.J. Jong Gelre C.P.J.
AFDELING VORDEN

HOUDEN OP ZATERDAG 11 MEI
A.S. EEN Gl ."E

Sport- er wedstrijddag
op het erf van de htvr Poorterman
in Delden.

Aanvang he^Mvedstrijden 10 u. v.m.
Aanvang daSrawedstrijden 13 u. n.m.

GROTE WAARDEVOLLE PRIJZEN

's Avonds grote dropping
aanvang 19.30 uur n.m. bij café-rest.
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

TOT ZIENS

De besturen

vlot en fleurig
in Tëklenka?

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

S9.7S
De kleuren kunt u zelf komen zien
in onze zaak.

Wordt de avondvierdaagse een sukses?
Als de voortekenen niet bedriegen, is deze vraag beves-
tigend te beantwoorden. Voorzichtige ramingen verwach-
ten plm. 500 deelnemers. De training begint op gang te
komen, hier en daar komt men de groepjes tegen al dan
iniet zingende de kilometertjes achter zich latend. Een
kompleet overzicht van de deelnemende groepen kunnen
wij nu nog niet /geven maar zullen wij t.z.t. publiceren.
De organiserende vereniging Sparta geeft een goed
voorbeeld door met plm. 120 deelnemers te starten. Al de
lagere scholen sluiten zich aan alsmede de huishoud-
school. Verder het Dameskoor, de voetbalverenigingen,
de volleybalclub, Jonig Gelre, Hondenvereniging, padvin-
ders, poloclub en de Gems personeelsvereniging welke
ook een groep op de lange afstand wil laten lopen enz.

Burgemeester juicht intatie toe
Als wandelconsulent van de ANWB heeft de burgemees-
ter veel belangstelling voor dit wandelsportevenement.
Helaas zal hij de laatste dag niet aanwezig zijn. Het
toeval wil dat hij in deze funktie juist die dag een be-
langrijke vergadering heeft.

EHBO
De EHBO afdeling Vorden zal de deelnemers aan de
avondvierdaagse medisch begeleiden. Niet alleen bij de
start en de finish zal zij aanwezig zijn, maar ook onder-
weg wil zij enige hulpposten inrichten, terwijl een mo-
biele groep de wandelaars zal volgen.
Ter voorkoming van voetklachten meent zij er goed aan
te doen de deelnemers de volgende adviezen te verstrek-
ken.

Begin tenminste 14 dagen voor de vierdaagse met een
intensieve voetverzorging, welke moet bestaan, vóór het
naar bed gaan met een goede wasbeurt, dan goed droog-
wrijven en daarna inwrijven met kamferspiritus. Houd
daarbij de nagels kort. Kies als schoeisel stevige mak-
kelijk lopende schoenen, vooral geen nieuwe, die nog
niet ingelopen zijn. Draag wollen sokken zonder stoppen
en wrijf voor u begint te lopen de voeten in met talk-
poeder. Zorg er voor goed uitgerust aan de start te ver-
schfnen. Mocht u ondanks alle goede voorzorgen toch
nog blaren oplopen, dan zal de EHBO deze vakkundig
behandelen en u nadere adviezen verstrekken. Bij trai-
ningstochten de avond vooraf dezelfde voetbehandeling
als boven omschreven.

U loopt toch ook mee?

Blarenbal
Zoals te doen gebruikelijk zal ook na afloop van de Vor-
dense avondvierdaagse een blarenbal georganiseerd wor-
den t.w. in de zaal van café-restaurant „'t Wapen van
Vorden".

Reglement 1ste avondvierdaagse Vorden
Startplaats: Schoolplein lagere school dorp.
Tijd: Woensdag, donderdag en vrijdag 18.15 - 18.45 uur,
zaterdag voor 20 km 13.30 uur; voor 15 km 14.15 uur.
Afstanden: Woensdag t/m vrijdag 10 km zaterdag 15 km
= 45 km. De parcoursen zijn door witte pijlen aange-
duid, terwijl bovendien een beschrijving van het par-
cours uitgereikt wordt. Voor personen boven 14 jaar be-
staat gelegenheid (niet verplicht) een grotere afstand
af te leggen t.w. 3 x 15 en l x 20 km = 65 km.
Inschrijfgeld: Voor personen van 8 t/m 14 jaar ƒ 1,35;
vanaf 15 jaar ƒ 1,85. Restitutie van inschrijfgeld is niet
mogelijk.
Inschrijven alsmede inlichtingen bij: De heer Koop,
Ruurloseweg D 8a; de heer Dalstra, H.K. van Gelrew. 27
de heer Sikkens, Mispelkampdijk 32 (marsleider).
Herinnering: Een ieder die de afstand aflegt, waarvoor
werd ingeschreven, ontvangt de avondvierdaagse medal-
je. Groepen van tenminste 10 personen inklusief leider
ontvangen bovendien een fraaie plaquette als groeps-
herinnering. Elke deelnemer of deelneemster moet op
eigen kracht de finish bereiken.

Snelheid: Er mag niet sneller gewandeld worden dan
5 km per uur, rustpauzes niet meegerekend. Het is ver-
boden transistorradio's e.d. mee te nemen. Dit stoort
andere wandelaars. Elke groep wordt verzocht, indien,
mogelijk, in uniform te lopen.

Medische verzorging: Op de parcoursen zal de EHBO
afdeling Vorden patrouilleren. Elke deelnemer is WA
verzekerd.
Diversen: Roken in bos en hei kan gevaarlijk zijn, uiters-
te voorzichtigheid is daarom geboden. Aanwijzingen van
politie en organisatieleden dienen onmiddellijk opgevolgd
te worden. Wangedrag kan aanleiding zijn tot het inne-
men van de startkaart. Elke deelnemer wordt geacht
deze bepalingen te kennen en door zijn/haar inschrijving
zich hieraan te onderwerpen. Auto's en bromfietsen van
belangstellenden worden dringend verzocht de parcour-
sen te mijden en door een kleine omweg het gewenste
doel te bereiken, het inademen van uitlaatgassen en stof
is niet prettig ais men 10 of 15 km voor de boeg heeft.



Ibers
SUPERMARKT
presenteert:

148
Wegens enorm sukses:

Magere speklappen 500 gram
Runderlappen 500 gram
Riblappen 500 gram 348

soeppakket voor slechts 198Ons bekende

Schouderkarbonade 500 gram 198
Boerenmetworst 750 gram
Gebraden gehakt 750 gram
Boterhamworst 200 gram
Ham 750 gram

Uit onze groente afdeling 4

Hagelwitte bloemkool
Grote kroppen sla
Champignons
Rabarber
Fijne Jonathans

per stuk

2 stuks

200 gram

per kg

n kg

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

Bij f 5,- aan vlees of vleeswaren

4 pakjes Gelders Roem margarine voor 98

P.S. In verband met het seizoen kunnen snel aan bederf

onderhevige produkten niet bezorgd worden!

Nieuw!

INSTANT
LIMONADEPOEDER
^ Koolzuur vrij
^ Zeer geschikt voor ijslolly's

l zakje voor
ruim l1 U liter

slechts

Profiteert ook u hiervan!
Nescafé in sierglas 19O
Filterzakjes 2 voor 98
Nasi goreng literblik 169
Unox tomatensoep blik 89**

|-
*$

•

•

POEDERKOFFIE
nu per busje a 50 gram 98

Arks chocoschuitjes 12 stuks 98
Krentebroden ovenvers 98
Koffiekoeken 2 pak voor 99
5 party repen voor 79
Zak met wafels voor slechts 59
"ij elke zak Venz-chocoladehagel
2 chocoladerepen voor 1O

Jus d'orange per fles 99
Jaffa drink 3 bekers voor 98
JafFa vruchtenlimonade 2 flessen 98
Italiaanse vermouth literfles 395
Abrikozen literblik 139
Niemeijer koffie
tijdelijk 25 cent reduktie op elk pak

Nylons per paar 195
Elk tweede paar gratis!

Instant pudding 4 pakjes voor
Maggi aroma gezinsf les voor
2 zak macaroni 500 gram

98
136

59

Lucifers 4 pak 89
Badzeep 3 stukken voor 99

Ter kennismakingfj

Een heel krat Bavaria pils 24 fles voor 6.50



Hartelijk dank voor de be-
lang-stelling die op 26 april
betoond is bij ons huwelijk.
Wij hebben dit zeer op prijs
gesteld.

D. Rensen
D. Rensen-Korten

Vorden, mei 1968
De Stroet 18

Voor de vele bewijzen van
deelneming, ondervonden bij
het overlijden van onze lieve
moeder, behuwd-, groot- en
overgrootmoeder

MABRIGJE ARFMAN
(geboren Wassimk

betuigen wij onze hartelijke
dank.

Uit aller naam:
Fam. Arfman

Vorden, mei 1968
Almenseweg 57

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

_Te koop: Wasmachine met
verwarming langzaamwas-
ser. Schoolstraat 14, Vorden

GEZELLIGE
ONTSPANNINGS.
LEKTUUR
vindt u bij

Sig.mag. D. Boersma
Dorpsstraat 6 _ Tel. 1553

Aangeboden: Mutsaerts kin-
derwagen, reiswieg, wandel-
wagen met kap.
De Boonk 7, telefoon 1708

Voor
tuinslang en
tuinsproeiartikelen
naar

Doe-het-zeli centrum
Harmsen

Te koop wegens aanschaf
auto: G.o.h. Zündapp brom-
fiets 1967. De Boonk 43,
Vorden

Wij vragen: Een flink
meisje voor 's avonds en
weekends.
IJssalon D. Boersma
Dorpsstraat 6 - Tel. 1553

JAN BKEMEB
en
MABIETJE BERENDSEN

geven u, mede 'namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voornemen in het huwelijk
te treden op woensdag 15 mei a.s.

Zij zullen elkander het H. Sacrament van het
Huwelijk toedienen onder de H. Eucharistie-
viering om 10.30 uur in de St. Antonius van
Paduakerk te Kranenburg, Vorden.

Drempt, Zomerweg 42
Vorden, Veldwijk C 115
mei 1968

Toekomstig adres: Zomerweg 42, Drempt.

Receptie van 13.30 tot 15.00 uur in zaal Win-
tering, Drempt.
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en
WILLY BARINK

hebbeni de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis 4e geven van hun voorgeno-
men huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaats vinden op vrijdag 17 mei a.s. om 13.30
uur in het gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Hervormde kerk te Vorden door de Weleerw.
heer ds. J. J. van Zorge.

Vorden, Dorpsstraat 11
Keyenburg, Poelsweg 3
mei 1968

Toekomstig adres: Het Wiemelink 59, Vorden.

Receptie van 16.00 tot 18.00 uur bij café Eskes
te Vorden.

Op dinsdag 14 mei a.s. hopen onze lieve
ouders

M. H. GOTINK
en
B. GOTINK-ROUWENHORST

SPECIAALZAAK
hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Dat zy lang gespaard mogen blijven is de
wens van hun dankbare kinderen»

Hennie en Jan
Joke en Henk
Ria
Marina

Vorden, mei 1968
Klein Venhorsting B 42

G. W. Eijerkamp
Vorden

tel. 1386

Receptie s middags van 14.30 tot 16.30 uur in
hotel Bakker te Vorden.

SPECIALE AANBIEDING
geldig tot 16 mei a.s. zolang
de voorraad strekt

NIEUWE SOLEXEN
laatste model,
normale prijs ƒ 349,—
ALLEEN DEZE
WEEK ƒ 319,—

Bromfietbedrijf TRAGTER
Zutphenseweg

Biedt zich aan: Nette werk-
ster voor twee of drie halve
dagen per week. Brieven on-
der no. 1-7 bureau Contact

KLEINE
VERGADERZAAL
BESCHIKBAAR

D. Boersma
Dorpsstraat 6 - Tel. 1553

Voor de doe-het-zelvor heb-
ben wij op rijwielgebied alle
maten buiten- en binnenban-
den (maat meebrengen), pe_
dalen, kettingen, kettingkas-
ten, jasbeschermers, zadels,
belleni, sturen, spatborden,
onderdelen voor remnaven,
lampen, tubes en busjes on-
derhoudsmiddelen, kinderzit-
jes, reparatiematerialen en
gereedschappen enz. bij
RUwielbedrijf TRAGTER
Zutphenseweg

Te koop: Prima herenrywiel
met remnaaf.
Prins Bernhardweg 8

12 MEI MOEDERDAG
TAARTENDAG

slagToom
mocca
chocolade
vruchten
crème
hazelnoot
chipolata

Banketbakkerij
J. WIEKART

Te koop: Enige ingeruilde
gazonmaaimachines.
Henk van Ark Burg. Gallée.
straat - Telefoon 1554

Op dinsdag 14 mei D.V. hopen onze geliefde
ouders

W. OORTGIESEN
en
J. OORTGIESEN-MAALDERINK

de dag te herdenken, dat zij voor 25 jaar door
de band van het huwelijk werden verbonden.

Dat de Heere hen nog lang voor elkander en
voor ons mag sparen, is de wens van hun
dankbare kinderen.

Vorden, mei 1968
't Wiemelink C 83

Receptie op vrijdag 17 mei van 15.30 tot 17.00
uur in café-rest. „'t Wapen van Vorden"
(P. P. Smit).

Dinsdag 14 mei a.s. hopen onze geliefde
ouders hun zilveren huwelijksfeest te vieren.

R. J. KORNEGOOR
en
W. KORNEGOOR-PARDIJS

Manie en Gerrit
Annie en Wim
Jan
Willie

Vierakker, mei 1968
Koekoekstraat 21

Receptie van 14.00 tot 15.30 uur in zaal
„Concordia" te Hengelo (Gld.).

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

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

Inplaats van kaarten

J. HIDDINK
en
J. G. HIDDINK-DE GREEF

hopen D.V. op dinsdag 14 mei a.s. hun 25-
jarig huwelijk te herdenken.

Hun dankbare kinderen en, verloofden.

Vorden, mei 1968
Zutphenseweg C 51

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in cafe-rest
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit) te
Vorden.

IProfiteerü
a t f ; 1 r\ r n ^^8 - 15 mei 1968

3t Mutso 3 stuks,

van f9 voor 6
Heden ging in volle zekerheid van ons heen onze
lieve moeder

IDA JAGER-KNOESTER

in haar 90ste levensjaar.

I. A. M. J. Snoep-Jager
Ir. J. Snoep

Vorden, 4 mei 1968
Zutphenseweg 65

De bijzetting in het familiegraf te Zeist heeft in
alle stilte plaatsgevonden.

> Aardbeienjams met hele vruchten 98

Appelsap

Voor moeder
Een mooie
parapluie
vele kleuren en modellen!.

Ook de vouwbare Koboldparapluie
echt een waardevol geschenk.

ZOEKT U ZE UIT BIJ:

H.LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

> Sperciebonensii
literblik 69

2 gezinsflessen 98
Kop en schotel

3 stuks,

voor 495

i
f
I
i

> GRATIS WAPENZEGELS, DIE LOPEN LEKKER OP!
VIVO-KRUIDENIERS:

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

komt met

een doos bonbons
voor moeder!

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart

Voor moederdag
SPECIALE AANBIEDING

Vuurvaste schalen
van ƒ 7,95 voor f 5,95

Voelt u ook
thuis in uw tuin

Hoe voelt u zich als u op zomerse dagen
lekker in uw tuin gaat zitten? Voelt u zich
dan „bij uzelf op visite" of voelt u zich
helemaal thuis, komfortabel, gezellig? Be-
denk dat eens even. Wij hebben het óók
bedacht en voor een prachtige kollektie
tuinmeubelen gezorgd. Ligstoelen, zitstoe-

len, heerlijk-lange luierstoelen, in eenvou-
dige of luxueuze uitvoering. Hout of metaal
of rotan. Uzeren en houten tafels en ban-
ken. Parasols. Kortom alles voor komfor-
tabel buitenleven. Een inspirerende kollek-
tie, een puur-zomerse selektie. Om u thuis
in uw tuin te voelen.

Voor moederdag

fauteuil
vanaf f 59,.

ZIE ONZE GROTE KOLLEKTIE

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

MAAK MOEDER BLJJ MET EEN FIJN CADEAU !

Er zijn zoveel elektrische huishoudelijke apparaten van
klein tot groot waar moeder dolgelukkig mee is.

Komt u eens kijken, wij demonstreren u vrijblijvend.

ELECTRO TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

P. DEKKER
Vorden — Telefoon 1253



Zondag 12 mei

EH r Dat heeft ze best verdiend, die ene
moederdag in het jaar.

biedt u hier een aantal speciale moederdag voordeel wensen:

Maak het u gemakkelijk. Veel wensen
kunt u snel vervullen door zelfkeuze
in onze moderne zaak.

Elektrische-apparaten
HAARDROOGKAP met tafelstatief 39,75

Bijpassend vloerstatief l4,üU

HAARDROGER met drooghoes 39,"

BROODROOSTER 16,95

WANDKOFFIEMOLEN 29,75

KOFFIEMOLEN 12,95

STRIJKIJZER lichtgewicht Erres 25,"

STOOMSTRIJKER Philips ƒ 59,95 nu 52,15

STRIJKER Philips met tuimeltopsnoer no nr
ƒ 38,25 nu üü/ü

MESSENSLIJPER 21,25

STOFZUIGER Philips draaitop 149,"

STOFZUIGER Erres Jumbo 159,"

KOELKAST 170 liter kastmodel ƒ 478— nu 350,"

KOELKAST 140 liter tafelmodel

Huishoudelijke-artikelen
STRIJKTAFEL verstelbaar op hoogte 17,95

TRAPKRUKJE stalen buis 17,95

PERSONENWEEGSCHAAL 12,95

Tornado - aanbieding
Bij aankoop van een Tornado personenweger

GRATIS EEN FRAAIE SCHOTELWARMER
TER WAARDE VAN ƒ 9,90

VLEES- EN BROODSNIJMACHINE 34,95

PEDAALEMMER roestvrij staal 1 7,95

PEDAALEMMER met roosdecor 1 2,95

KOOKWEKKER van ƒ 12,95 nu 9,95

WANDBLIKOPENER 7,9O

KOELKASTSET stapelbaar 1 ,95

BOTER VLOOT roestvrij staal 4,95

Glas en aardewerk

PYROFLAME SCHAAL uit de koelkast op ** -.
het vuur, van ƒ 27,— nu L l, Ju

VUURVASTE JENA SCHALEN D nc

van ƒ 9,95 nu ö,Hü

NEST SCHALEN 6-delig aardewerk 5.45

KOP EN SCHOTEL porselein 1,20

SOEPKOP 1,15

BIERGLAS op voet 9,90

IJSCOUPE op voet 0,00

COGNACGLAS 0,70

LIMONADEGLAZEN 6 stuks 2.25

Ruime sortering siervazen, pullen en andere leuke
geschenkartikelen

G E MS voor: Huishoudelijke en luxe artikelen - Glas- en aarde
werk - Elektrische apparaten - Verlichting - Radio
Televisie - Gasapparaten - Sanitair - Gereedschap
- IJzerwaren

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752^546 Ruime parkeerg^sgenheid - Rustig winkelen - Zelf uw keus maken

KIJK, mode
van nu

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR:

Limonadeglazen
het bekende colamodel

6 stuks voor slechts
f 1,14

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 13 64

12 mei
dé dag uoor moeder
Wij hebben voor haar

WEGENS VAKANTIE

gesloten
VAN 13 T/M 18 MEI

Maandag 20 mei staan wij weer tot
uw dienst.

J. Oplaat
Bakkerij - Levensmiddelenbedrijf - Wildemborch

BONNETTERIE
Speciaal voor u.
U, die zoekt naar vlotte,

fijne, mooie en modieuze
bonnetterie. Bonnetterie
met een perfect blijvende
pasvorm. Die bonnetterie is
er ook in uw maat. Komt
u bij ons de complete
voorjaarscollectie van
Setterlaine eens bekijken.
Wij adviseren u graag.

Schoolderman
Raadhuisstraat

Voeraardappelen - bijna
voor niks. Speciaal voor in-
kuilen. Vraagt advies !
Aardappelvezels - tegen
kopziekte
Bierbostel _ konkurrerend
Hooi en stro - prima kwali-
teit, ook voor opslag
Fa Gebr. Soepenberg Dron-
ten tel. 03210-2224 (4 lijn.)
Vert.: Zoerink Vorden
tel. 05752-6813

Beatclub Turn
PRESENTEERT ZATERDAG
11 MEI A.S.

John Pepper's

Soul Group
niet de Amerikaanse negerzanger
John Pepper

Aanvang 19.30 uur

Zaal Schoenaker
Kranenburg - Vorden

BLOUSES
o.a.
KERKO - FAY

ROKKEN
JUMPERS EN VESTEN
PYAMA'S
DUSTERS
ONDERJURKEN

ONDERGOED
in leuke stelletjes

SJAALS
NYLONS

Ook in verpakt goed
brengen we leuke dingen

o.a.
ZAKDOEKEN
THEEDOEKEN
BADDOEKEN
ONTBIJTLAKENS
en
LAKENS EN SLOPEN

/̂ -tr-H'vfl'Vxx

Jampot augurken: Ie 79 et, 2e slechts 39 et
250 gram sinaasstaaf jes 98 et
l blik sperziebonen van 85 et voor 69 et — 10%
l fles koffiemelk (31%) van 207 et voor 178 et — 10%

Pak spar-margarine van 44 voor 39 et -10 proc.
150 gram cervelaatworst 68 et
150 gram lunchworst 62 et
l kilo bananen 89 et
l vacuüm rookworst 98 et

10 — 11 mei:

500 gram magere varkenslappen 12,98

REMMERS
Supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Heren en jongens
Helanca zwembroeken en -slips
Nylon zwemshorts van Sir Edwin
Badlakens, sportieve dessins
Terlenka zomerpantalons

Wapen, en sporthandel

Martens
Zutphenseweg - Vorden

MAAK VAN MOEDERDAG
EEN FEESTDAG!
BESTEL EEN HEERLIJKE

hors d'oeuvre of salade
HET GEHELE GEZIN ZAL ER VAN
SMULLEN.

EN DAN NOG EEN

fles goede wijn
EN MOEDERDAG ZAL DAN
ONVERGETELIJK ZIJN

VOOR BRUILOFTEN EN PARTIJEN HET AANGEWEZEN ADRES

Hotel Bakker
DORPSSTRAAT — VORDEN
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Tweede blad Contact
9 mei 1968

Kuikenbroederij Gelderland N.V. te vorden kombinatie van
zes kuikenbroeders en negen coöperaties in de Achterhoek

Negen coöperatieve landbouwverenigingen en zes kuikenbroeders uit de Gelderse Ach-
terhoek hebben zich verenigd in de Kuikcnl» roederij Gelderland N.V. te Vorden, om
hierdoor hun aktiviteiten te kunnen bundelen.

Ter gelegenheid van de opening van dit nieuwe gebouw hebben tal van vermeerderaars,
kuikenmesters e.a. personen uit de pluimveewereld de nieuwbouw maandagmiddag be-
zichtigd. De opening geschiedde door de voorzitter van de raad van kommissarissen van
de coöp. pluimveeslachterij te Wezep, die hierby de sleutel ontving uit handen van de
jeugdige Wilma Weenk uit Linde.

De nieuwe kuikenbroederij is gebouwd aan de Ruurlose-
weg halverwege Kranenburg en 't Medler op het vroe-
gere terrein van de heer H. Bannink, die thans bedrijfs-
leider is. Het nieuwe komplex kwam tot stand gedeel-
telijk door intensieve verbouwing en gedeeltelijk door
nieuwbouw en is ithans een moderne en volwaardige kui-
kenbroederij geworden. De kuikenbroeders maken als
toeleveranciers van de pluimveeslachterij N.V. Wezep,
die naar het gehele EEG-gebied exporteert, deel uit van
een van de belangrijkste integratiekolommen binnen de
agrarische sektor.

De deelnemende landbouwcoöperaties zijn: De Coöp.
Landbouwvereniiging „Almen-Harfsen" te Almeni; de
verenigde landbouwcoöperaties ,,De Achterhoek" G.A. te
Borculo; de Coöp. Aankoop vereniging „Gorssel" te Gors-
sel; de Coöp. Landbouwvereniging „Dinxperlo-Breeden-
broek" G.A. te Dinxperlo; de Coöp. Landbouwvereniging
„De Volharding" te Hengelo Gld.; de verenigde land-
bouwcoöperaties „Berkelland" G.A. te Laren Gld.; de
Coöp. Landbouwvereniging „Ons Belang" te Linde-Vor-
den; de Coöp. Landbouwvereniging „De Eendracht" G.A.
te Vorden en de Coöp. Landbouw- en Verbruikersvereni-
ging „Zelhem" te Zelhem. Voorts een zestal kuikenforoe-
ders t.w. de heren H. Banninik te Vorden; H. Burkink te
Wichmond; G. W. Jimmink te Harfsen; de fa G. W.
Leussink & Zonen te Ruurlo; H. Weenk te Linde-Vorden
en H. Wildenbeesit te Breedenbroek.
Het maatschappelijk kapitaal van de kuikenbroederij
Gelderland N.V. bedraagt ƒ 750.000,—, waarvan een be-
drag van ƒ 500.000,— bij de oprichters is geplaatst.
Ter gelegenheid van de opening hield de heer Loman een
feestelijke toespraak, waarin hij de algemene ontwikke-
ling in de pluimveesektor gedurende de laatste jaren
schetste en speciaal stilstond bij de thans in igebruik ge-
nomen broederij, die tot stand kwam dankzij de voortref.
felijke samenwerking tussen de kuikenbroeders en land-
bouwcoöperaties.

De kuikenbroeders hebben zich aaneengesloten om de
financiering van grote bedrijfsinvesteringen aanzienlijk
te vergemakkelijken. Hun gezamenlijke afzet bedraagt
per jaar ca 2% miljoen kuikens. De deelnemende land-
bouwcoöperaties verzorgen de afzet van kuikenvoer aan
de zign. kuikenmesters die de tussenschakel vormen tus-
sen de broeders en de pluimveeslachterij. Deze samen-
werking is verheugend en ook noodzakelijk omdat het
om steeds grotere aantallen gaat en steeds zwaardere
eisen worden gesteld. De broederij Gelderland voldoet
aan de hoogste eisen zowel in technisch als in hygiënisch
opzicht, aldus spreker die het grote belang van integra-
tie in de pluimveewereld onderstreepte. Ten zuiden van
de grote rivieren onderkende men aanvankelijk dit be-
Jang- en het is verheugend dat nu ook ten noorden van
deze grens steeds meer broederijen kunnen worden in-
geschakeld om gelijke tred te houden met de uitbreiding
in de slachtsektor.

Onder leiding van de heer H. Bannink, de bedrijfsleider,
werd eeni rondgang door het gebouw gemaakt. De opzet
van de broederij is het zgn. eenrichtingsverkeer, met het
oog op besmettingsgevaar, waartoe men zoveel als nodig

is zich kan ontsmetten. Nadat de eieren in de aparte
aanvoerruimte van ca 120 m2 zijn binnengebracht, ko-
men ze in de ontsmettingssluis, die een capaciteit heeft
van 35.000 stuks per 20 minuten.

In de broederij staan een 15-tal hypermoderne voor-
broedmachines en 5 nabroedmachinieg of uitkomstkasten
met een capaciteit van resp. 250.000 per drie weken en
55.000 per uitkomst. Er is voorts nog een moderne
schouwinrichting, verpakkingsafdeling, wasinrichting en
verwar mingskamer.
De temperatuur van de kasten wordt volautomatisch ge-
regeld, evenals het mechanisme dat voor het keren van
de eieren zorgt.

De kuikenbroederij werd gebouwd door aannemersbedrijf
H. W. Wolsink te Ruurlo; schilderwerk de fa Uiterweerd
Vorden; loodgieterswerk fa Gebrs. Altena, Ruurlo; elek-
tra fa Van Lente, Gorssel; verwarmingsinstallaties de
Warmtechniek N.V. te Arnhem.

Na afloop verzamelden de genodigden en belangstellen-
den zich in zaal Schoenaker, waar een gezellig samen-
zijn werd gehouden. De heer Weenk sprak hier een kort
begroetingswoord en hoopte dat allen een goede indruk
van het nieuwe bedrijf hadden gekregen. Hoewel het
kuikenoneisten momenteel niet zo'n erg rooskleurige toe-
komst lijkt uit te gaan, hoopte hij dat dit spoedig zou
verbeeren. Hij gaf hierna het woord aan de heer W. J.
Went, staffunktianiaris van de Coöp. Pluim veeslachterij-
en te Wezep, die alle mesters en vermeerderaars kompli-
menteerde met dit zeer belangrijke moment. Ruim 14
vermeerderaars en 60 kuikenmesters zijn hierbij betrok-
ken. Spreker schetste hoe er de laatste tijd in integratie-
verband vrij veel tot stand is gekomen. Aan de hand van
diverse cijfers bleek da de N.V. Wezep met het bedrijf
te Boxmeer gezamenlijk plm. l miljoen kuikens per week
omzetten dit is ca een kwart van de Nederlandse omzet
in slachtpluimvee. Ook de ontwikkeling bij het slachten
van kalkoenen gaat zeer goed en dit lijkt een grote toe-
komst tegemoet te gaan, temeer daar men- op de Duitse
markt een toenemende afzet heeft.

Spreker stond ook enige tijd stil bij de ontwikkeling van
de marktsituatie, die thans een somber beeld geeft.
Thans staat de Nederlandse slachtpluimveemarkt er bij-
zonder slecht voor. Diverse slachterijen verwisselen van
eigenaar en de mengvoederindustrie gaat zich steeds
meer hiervoor interesseren. Duitsland neemt een rustige
afwachtende houding aan, de prijzen zijn tot een onaan-
vaardbaar niveau teruggezakt. Er i^fem harde en zware
strijd aan de gang en we kunnen.^Pigens spreker, ge-
rust zeiggen dat thans de pluimveeslachterijen in ons land
bezig zijn elkaar „af te slachten". Men houd zich ook
niet meer aan prijsafspraken.

Ten aanzien van de toekomst was de heer Went echter
gematigd optimistisch; het schijnt dat er binnenkort een
chronisch tekort aan broedeieren k|At en misschien zal
de situatie zich zodanig wijzigen a^Jmen spoedig over
het dieptepunt heen komt.
Over dit onderwerp werden nog diverse vragen gesteld
en toegelicht.

AKTIVITEITEN JONG GELBE (DAMES)

In café-restaurant „'t Wapen van Vorden" hield de afde-
ling dames van Jong Gelre een goed bezochte ledenver-
gadering, onder leiding van presidente mejuffrouw T.
Pardijs.
Medegedeeld werd dat op zaterdag 11 mei a.s. op het
bedrijf van de heer Poorterman in de buurtschap Delden
door de drie jongerenorganisaties t.w. de KPJ, de CPJ
en Jong Gelre gezamenlijk een wedstrijddag zal worden
gehouden. Het aanvangsuur voor de heren werd vastge-
steld op 's morgens 10 uur met een programma dat er
als volgt uitziet t.w. trekkerbehendigheid, veebeoorde*
linig, varkensbeoordeling, 100 m hardlopen en 3 km
cross. Voor de dames beginnen de wedstrijden om 13.30
uur met bloem- en fruitschikken, flessen verven, houts-
kooltekenen, geluksbaanschieten, gewicht schatten als-
mede namen of beroepen raden, 's Avonds zal er een
dropping aan verbonden zijn met als start het café-res-
taurant „'t Wapen van Vorden" waar ook de prijsuitrei-
king zal plaats vinden.

Op het bedrijf van de heer Lettink in de buurtschap Lin-
de zullen op 10 mei a.s. volksdansen worden georgani-
seerd.
Op 18 miei a.s. volgt een provinciale oriënteringsrit te
Koot wij kerbroek met een kulturele wedstrijdavond te
Sloe. De landdag wordt op 8 juni a.s. te Twello gehouden.
Tevens zal getracht worden weer met volleyballen een
aanvang te maken. Bij voldoende deelname zal door
het bestuur weer een fietstocht op touw worden gezet.
Het verdere van de avond werd gevuld met sport en spel.

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

10 mei Bejaardenkring om 8.45 uur 's mor-
gens op het marktplein

11 mei Beatbal, Beatclub „Turn"
18 mei Uitvoering CJV jongeren te Wilden-

borch
18 mei Dansen in het Nutsgebouw
25 mei Uitv. Nuts blokfluit- en melodiaclub
29 mei „Van de wieg tot het graf"

door dhr. S. Kulsdom N.B.P.V.
30 mei Bejaardenkring om 14.15 uur in het

Nutsgebouw
5 6 7 en 8 juni Avondvierdaagse
13 juni Bejaardenkring om 14.15 uur in het

Nutsgebouw
23 juni Jeugdvoetbaltoernooi op het gemeen-

telijk sportterrein te Vorden
27 juni Bejaardenkring om 14.15 uur in het

Nutsgebouw

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.

CARNAVALSVERENIGING „DE DEURDREAJERS"
BESTAAT VOLGEND JAAR 11 JAAR

In januari 1969 hoopt de carnavalsvereniging ,,De Deur.
dreajers" haar tweede lustrum te herdenken. Dit feit
zal op grootse wijze worden gevierd o.a. met een grote
optocht etc. Er zullen t.z.t. werkgroepen en kommissies
in het leven worden geroepen die een en ander zullen
voorbereiden.

Dit was een van de belangrijkste mededelingen die voor-
zitter de heer J. Hartman deed op de jaarvergadering
van de carnavalsvereniging welke in zaal Schoenaker
werd gehouden. In zijn openingswoord heette deze voor-
al de ereleden welkom en speciaal Prins Henri de Eerste.
Hij memoreerde het bijzonder geslaagde carnaval 1968.
Na de notulen van sekretaris de heer H. J. A. Mombarg
volgde een keurig jaarverslag waaruit we vermelden dat
het ledental ongeveer 200 bedraagt en nog steeds groeit.
Ook het in februari jl. gehouden carnaval was zeer ge-
slaagd. Met bijzondere waardering werd nog genoemd
het optreden van de nieuwe Prins Henri de Eerste die
met zijn gevoljg het feest suksesvol leidde.

Uit het financieel verslag van penningmeester de heer
H. Huitink bleek dat weer vele duizenden guldens door
zijn handen waren gegaan. Zijn jaarverslag sloot met
een batig saldo. De kaskontrolekommissie bestaande uit
de heren B. Overbeek en E. Eykelkamp bracht een
goedkeurend verslag uit. In de nieuwe kaskommissie
voor 1969 werden benoemd de heren B. Overbeek, E.
Eykelkamp en P. Eykelkamp.

Ten aanzien van de bestuursverkiezinig werd besloten
dat in verband met het tweede lustrum dit jaar geen
verkiezing te houden maar in 1969.
De voorzitter bedankte de leden voor het in het bestuur
gestelde vertrouwen en verwachtte dat er in de komende
periode, nu er veel georganiseerd zal moeten worden, dat
ook de leden de zware taak van het bestuur zouden
helpen verlichten.

Hierna volgde de kandidaatstelling voor de nieuwe Prins
1969. Door de leden werden in gesloten enveloppe de
kandidaten naar voren gebracht. Het bestuur is vrij
mandaat verleend om hieruit de keuze van een nieuwe
gezagsdrager te maken.

Besloten werd om zo spoedig mogelijk Koninklijke goed-
keuring voor de vereniging aan te vragen. Tot nu toe
zijn de leden aansprakelijk, maar nadat de Koninklijke
goedkeuring is verkregen, de vereniging als zodanig.
Het jaarprogramma werd als volgt vastgesteld:

Zaterdag 11 augustus 1968 Hoedenbal; zaterdag 9 no-
vember Prinsenbal met afscheid Prins Henri de Eerste;
11 januari 1969 Prinsenbal met intrede nieuwe Prins;
8 februari groot beatbal in de feesttent. Het carnaval
1969 zal gehouden worden op 15, 16, 17 en 18 februari
1969. Dit zal op grootse wijze worden gevierd in verband
met het tweede lustrum.

De voorzitter dankte de leden voor hun opkomst en
hoopte ook voor de komende festiviteiten op aller mede-
werking.

ONTSPARING

Aan het postkantoor en het daaronder behorend res-
sort werd in de maand april jl. ten dienste van de rijks-
postspaarbank ingelegd ƒ 70.259,07 en terugbetaald een
bedrag van ƒ 102.256,68.

INGEZONDEN STUKKEN

Wij ontvingen deze week een ingezonden stuk, doch wij
hebben gemeend de plaatsing hiervan uit te stellen daar
de naam van de schrijver anoniem is en deze moet op de
redaktie bekend zijn.
Men hoeft zijn naam niet te publiceren doch de redaktie
moet weten wie de schrijver is. Wij kunnen niet zonder
meer van iemand die zich ergens boos over maakt en
dit in Contact wil zetten zijn. artikel plaatsen.
Vaak is het zo dat men bij nader inzien toch spijt heeft
dat het in de krant gestaan heeft.
Waarom niet eerst overleg plegen tussen de betrokken
partijen, misschien komt men dan tot andere gedach-
ten.
Wij hopen dat de anonieme schrijver zich aan ons kan-
toor wil vervoegen of dat hij een brief schrijft met zijn
naam en adres.

De redaktie.

STREEKWEDSTRIJDEN RIJVERENIGINGEN UIT
VORDEN, RUURLO EN BARCHEM

Na jl. dinsdag (Koninginnedag) deelgenomen te hebben,
aan een oriènteringsrit te Zelhem, waarvan de lengte ca
25 km bedroeg, stonden er voor de leden van de rijver-
eniging „De Graafschap" uit Vorden, zaterdagmiddag
4 mei streekwedstrijden op het programma waaraan ook
door leden van de landelijke rijverenigingen uit Barchem
en Ruurlo werd deelgenomen.
Bij dit zgn. puntenrijden fungeerde de heer Broeze uit
Wierden als keurmeester. Van de rijvereniging „De
Graafschap" slaagde enkel Jan Krijt met Dolly voor
dressuur B 2.
Van de rij vereniging Ruurlo slaagde H. Benoit met Fer-
nando vood dressuur B 1; voor B 2 slaagde A. J. Klein
Brinke met Gigita en voor het springen G. Nijvelt met
Gepard.
Van de rij vereniging uit Barchem slaagde H. Harkink
met Atobina voor dressuur B 2. Voor dezelfde proef
slaagden eveneens mejuffrouw L. Oudheusden met Pusta
en J. Esselink met Alfredo.

Telefunken - Nordmende
radio en televisie
Nu geheel getranslstoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

BEATCLUB TURN PRESENTEERT
JOHN PEPPER'S SOUL GROUP
Op zaterdag 11 mei a.s. organiseert beatclub Turn in
zaal Schoenaker haar maandelijkse beatavond.
Aanvankelijk zou „The Honest Man" uit Enschede optre-
den, maar daar deze groep juist een televisiedebuut in
Duitsland moet maken, heeft men naar andere mogelijk,
heden gezocht.
Men heeft nu een topgroep kunnen engageren t.w. John
Pepper's Soul Group, waarbij als vocalist de Amerikaan-
se negerzanger John Pepper optreedt. Deze zanger werd
ontdekt door de manager van Turn Raymond Fleming
t.g.v. een festival in Engeland. In totaal bestaat de groep
uit 6 man, er zijn enkele swingende blazers bij en men
heeft in Nederland al vele suksessen geboekt.
We twijfelen er niet aan of het zal zaterdagavond weer
een enorm sukses worden.

SCHOOLREISJES
De klassen l t/m 4 van de openbare lagere school dorp
zullen op vrijdag 17 mei hun jaarlijkse schoolreisje ma-
ken. De klassen 5 en 6 houden het schoolreisje van 11
t/m 14 juni.

Kringsportdag KPJ „De Graafschap"
Op zondag 16 juli a.s. hoopt de KPJ „De Graafschap"
haar traditionele kringsportdag te houden op het Ratti-
sportveld. Dit deelde voorzitter A. Schut mede op de
bijeenkomst, waarbij de voltallige afdelingsbesturen te-
genwoordig waren.

Het zomerprogramma vermeldt echter nog meer aktivi-
teiten. Op donderdag 23 mei (Hemelvaartsdag) komen
er een 40-tal Duitse jongeren uit Telgte bij Munster op
bezoek. Zij zijn door het kringbestuur uitgenodigd in het
kader van de uitwisseling tussen de KPJ en de Duitse
Landjugend.

Besloten werd de jaarlijkse kringsportdag te houden op
zondag 16 juli op het Ratti-sportveld. Men zal hier aan
de volgende wedstrijden kunnen deelnemen:
Dames: 100 m hardlopen; 4 x 100 m estafette; 400 m
hardlopen; hoogspringen; verspringen.
Heren: 100 m hardlopen; 4 x 100 m estafette; 400 m
hardlopen; verspringen en kogedfcten.

Omdat de mogelijkheden voor ,ï^dames geringer zijn
dan bij de heren, zal er als nieuw onderdeel worden inge-
voegd de hindernisbaan voor dames. Op het programma
staan ook weer de ritmische oefeningen voor de dames
welke in het begin worden afgewerkt. Voor de diverse
nummers zijn fraaie prijzen beschikbaar gesteld.

Om het programma op de spor^^- te ontlasten zullen
de volleybal- en zevenhandbalw^Ptrijden op een apart
toernooi worden gehouden. Op zondag 16 juni wordt op
het sportterrein te Drempt het volleybaltoernooi van de
kring gehouden, waaraan van elke afdeling zowel da-
mes- als herenteams aan zullen deelnemen. Het toernooi
zal, in tegenstelling tot andere jaren, geheel op deze zon-
dag worden afgewerkt, waarbij de winnaars een beker

krijgen aangeboden. Het zevenhandbaltoernooi vindt
plaats op zondag 30 juni te Gorssel. De winnende teams
zullen worden afgevaardigd naar de interkringsportdag
die op zondag 4 augustus te Dieren wordt gehouden.

Inplaats van de heer H. Helmink werd als nieuwe alge-
meen sportleider benoemd de heer W. Gosselink. Aan
het adres van de heer Helmink werden vele dankwoor^
den geuit voor zijn vele verdienstelijke werk voor de
kring.

Hierna werd het nieuwe sportreglement, dat onlangs op
de vergadering van de sportkommissie werd samenge-
steld, besproken en goedgekeurd. Oni de deelname aan
de wedstrijden op de kringsportdag te stimuleren werd
een wijziging in de puntentelling aangebracht, waardoor
het mogelijk wordt in het totaalklassement een hogere
puntenwaardering te krijgen.

Besloten werd dat de heer J. Geurtsen voortaan de kring
„De Graafschap" zal vertegenwoordigen in het lande-
lijke hoofdbestuur van de KPJ dat zetelt in Arnhem. Tot
nu toe waren van iedere provincie 4 leden (van elke
kring 1) vertegenwoordigd, doch daar Gelderland zes
kringen telt, konden twee kringen („De Graafschap" en
Twello) geen vertegenwoordigers afvaardigen. Nu zal
ook Gelderland voortaan met 6 leden vertegenwoordigd
zijn, doch in de eerstvolgende algemene vergadering te
Arnhem zal het huishoudelijk reglement zodanig worden
gewijzigd opdat ook boven-genoemde twee kringen stem-
recht krijgen.

De heer Schut dankte aan het slot de aanwezige afde-
lingsbesturen, die zeer goed vertegenwoordigd waren,
en hoopte op een prettige en harmonieuze samenwerking
in het komende zomerseizoen.

DE VOGELVRIEND BIJEEN

De vereniging De Vogelvriend Vorden en omstreken
hield in de zaal van café Bloemendaal een druk bezoch-
te ledenvergadering, waarbij ook vele dames van de
partij waren.
De voorzitter, de heer A. Kok, verwelkomde in zijn
openingswoord in het bijzonder de heer G. J. Slotboom
(vergezeld van zijn echtgenote) uit Hengelo Gld., de tal-
rijk aanwezige dames alsmede de heer Mertens uit Til-
burg, terwijl spreker vervolgens wees op de ontslagname
als bestuurslid van de heer Slotboom.

De sekretaiïs, de heer Bijenhof, wees er op dat de ver-
eniging officieel op 10 december 1951 werd opgericht
waarbij toen ook de naam De Vogelvriend Vorden en
omstreken werd gekozen. De heer Slotboom trad toen op
als de 'grote stimulans van de vereniging op de voor-
grond. Het was aan hem te danken, aldus spreker, dat
de vereniging in het bezit kwam van tentoonstellings-
iooien. Ook bij de gehouden tentoonstellingen bood de
heer Slotboom steeds de helpende hand. Wij zijn u daar
eer erkentelijk voor. Doch nu u de 65i-jarige leeftijd

leeft mogen bereiken, kunnen wij uw heengaan, na 17
iaar de vereniging te hebben gediend als bestuurslid,
>illijken, aldus spreker. Met luid applaus werd de heer
Slotboom als erelid van de vereniging benoemd.

De voorzitter spelde de heer Slotboom een insigne t.w.
en verzilverde kanarie, als blijk van waardering op de

borst, terwijl mevrouw Slotboom een prachtige fruit-
mand werd aangeboden.
De heer Slotboom dankte, mede namens zijn echtgenote,
voor de gesproken woorden en voor de ontvangen ca-
deaus.
Het aantal leden van de vereniging bedraagt thans 40.
Hierna werden door de heer Mertens enige mooie vogel-
dia's vertoond, waarbij spreker een interessante toelich-
ting gaf.
De voorzitter dankte de heer Mertens voor zijn bijdrage
aan deze ledenvergadering. Tenslotte werd medegedeeld
dat getracht zal worden een excursie te organiseren naar
het vogelpark te Wassenaar.

AKTIE JEUGDCENTRUM TEN EINDE

De huis-aan-huis-aktie ten bate van het nieuw te bouwen
jeugdcentrum is thans definitief ten einde. Nu alle gezin-
nen in Vorden zijn bezocht, hebben de medewerkers aan
deze aktie een totaalbedrag opgehaald dat ligt rond de
ilf a twaalf duizend gulden. Via de giro of per bank
.druppelen" nog regelmatig bedragen binnen zodat het
iuiste bedrag op dit moment nog niet helemaal is vast
e stellen.
Het bestuur van de Stichting Jeugdcentrum heeft niet
alleen financiële steun van de Vordense gemeenschap
ontvangen, doch ook op ander gebied.
Onlangs heeft de jeugd van Vorden zich van haar beste
;ijde laten zien bij de aktie „Jong voor oud" ten bate

van het bejaardencentrum De Wehme. Deze geste werd
oen door de bewoners van het bejaardenhuis zeer op
prijs gesteld. Als tegenprestatie hebben de bejaarden nu
lan het bestuur van de Stichting Jeugdcentrum aange-
boden om t.z.t. oliebollen te bakken voor een te voeren
oliebolllenaktie (waarschijnlijk in september). Dit wordt
dan gedaan onder het motto „Oud voor jong".

Op vrijdag 10 mei a.s. zal de Bejaardenkring in Vorden
haar tienjarig bestaan herdenken.
Op deze dag zal tevens het jaarlijkse reisje gemaakt
worden. Ditmaal igaat de reis o.m. naar Dronten, waar-
na in Harderwijk een boottocht gemaakt zal worden.
Hopenlijk laat het zonnetje de bejaarden niet in de steök.

MEISJES- EN JONGENSCLUB NAAR KAMPWEEK

Naar wij vernemen zal de jongensvereniginig Samuel ook
dit jaar weer in samenwerking met de meisjesvereniging
De Lenteklokjes een kampweek organiseren.
Het ligt in de bedoeling deze kampweek van 3 t/m 10
augustus te houden in Markelo.

OUDERS BEKEKEN WERK VAN KINDEREN

Dinsdagavond bestond er voor de ouders van de leer-
lingen die de openbare lagere school dorp bezoeken, ge-
legenheid het werk van hun kinderen te bekijken. Hier-
van werd druk gebruik gemaakt.
Er bestond tevens gelegenheid om met de betreffende
onderwijzer (es) van gedachten te wisselen over de kin-
deren,

Brandmelding
Het gemeentebestuur van Vorden maakt bekend,
dat in verband met de verbouwing van de bode-
waning, voor brandmelding tussen 0.00 en 8.30
EN 17.30 tot 24.00 uur tot nadere aankondiging
GEEN gebruik kan worden gemaakt van de tele-
foon op het gemeentehuis.

Voor brandmelding dient u dus vanaf heden te
kiezen:

tijdens de kantooruren van het gemeentehuis:
abonnee-nummer: 1541

buiten de kantooruren (zie boven.):
abonnee-nummer 1386 de heer G. W. Eyerkamp
(Sigarenmagazijn „'t Centrum")

of nummer: 1332 de heer D. Klein Hekkelder
(Sigarenmagazijn en boekhandel „Hassink").

Bij geen gehoor aan deze adressen gelieve u te
bellen nr. 1230 (politiebureau).

Het gemeentebestuur voornoemd,

A. J. Lenselink,loco-burg.
S. Kulsdom, wnd. secr.



Voor moederdag
Taarten
Tulbanden

Cake
Luxe dozen bonbons
en chocolade

STEEDS VERSE ZWANEHALZEN
VOORRADIG

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

H. J. Kerkhoven
Het Hoge 24 . Telefoon 1394

De Raif ff eisenbank
is goed voor uw geld...

én uw effecten.

Geschenken
voor moeder!

SALONTAFELS

LOSSE FAUTEUILS
ROOKSTOELKUSSENS
(vele kleuren)
KAPSTOKKEN
TAFELKLEDEN
WANDTOILETTEN
MIMMI-SETS
PARAPLUIEBAKKEN
LEKTUURBAKKEN
HAARDBANKJES
ENZ.

Ruurloseweg 21

A.s. zondag 12 mei

Vorden 1
Fortuna l

Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden

doe mee aan onze doelpunten-toto !

Moederdag

Bloemendag

ZET MjOEDER DEZE DAG IN DE

BLOEMETJES.

We hebben een grote sortering

POTPLANTEN
SNIJBLOEMEN
OPGEMAAKTE VAASJES

PLANTENBAKJES
in alle prijzen

ZIET DE ETALAGE BIJ

Bloemenmagazijn DERKSEN
Zutphenseweg

De Raiffeisenbank kan u adviseren
wanneer u uw geld wilt beleggen in

effecten. Aan- en verkopen
worden vakkundig verzorgd. Ook op

dit gebied hebben wij een jarenlange ervaring. Wij redeneren
steeds vanuit uw wensen, uw mogelijkheden, uw belang, uw geld.

RAIFFEISENBANK
VÖRÜEN
spaaroanK en alle bankzaken

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

adidas
met de EJ banden 3

voetbals'choen l
der kampioenen K

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Pochen op Puch laten we meestal liever aan onze
klanten over. Maar hou je enthousiasme maar eens
voor jezelf met de nieuwe Skymaster in je zaak.
't Is een kei van een brommer, die er uit ziet als een
lichte motorfiets. En wat belangrijker is: ook de
eigenschappen ervan heeft. Dat moetje gewoon zien
en voelen. Zullen we maar afspreken tot van de week.

f. 1050,-

Bromfietsen bedrijf

A. G. Tragter

Een greep uit onze
moederdagkollektie!

Voor

motormaaiers
ZOWEL ELEKTRISCH ALS MET
BENZINEMOTOR

Natuurlijk naar

Henk van Ark
Burgemeester Galléestraat

Theebeurzen vanaf
Kop en schotels vanaf
Flessendragers v. 6 flessen
Nesten schalen
Bloemvazen
Kleerhangers skai bekleed
Kleerhangers plastic bekleed
Handwerkmandjes
Schemerlampen vanaf
Gebakstellen 13-delig
porselein ƒ 12,75

Koorsolman

Nutsfloralia
Opgave van stekplanten voor kinderen van alle
scholen vóór dinsdag 14 mei a.s. bij de betreffende
hoofden van scholen.

De ouders van kinderen der buitenscholen en ver-
dere belangstellenden kunnen, zich eveneens bij het
betreffende hoofd der school opgeven.

Voor volwassenen en kinderen die naar Zutphen
naar school gaan eveneens vóór 14 mei a.s. opge-
ven bij:

Mevrouw B. Groot Bramel, Ruurlosew. tel. 1351
Mevrouw F. Hesselink, Molenweg 15, tel. 1555
Mevrouw H. v. d. Wey, Zutphensew. 67, tel. 1400
Uitreiking woej^fcig 22 mei a.s. 's morgens op de
scholen en voor^Rwassenen dezelfde dag, 's mid-
dags in het Nutsgebouw van 3.30 _ 5.00 uur.

Prijs per stel: voor kinderen. 60 cent; voor groten
85 cent.

Moeder-
dag...
Feestdag!

GEEF HAAR DAAROM A.S.

ZONDAG

'n taart ot bonbons
VAN

Schuppers
Dorpsstraat Vorden

Maria Goretti kleuterschool
KRANENBURG -VORDEN

Opgave
van kleuters
voor het nieuwe schooljaar 1968-1969
kan geschieden op maandag 13 en
dinsdag 14 mei a.s. 's middags van
3 tot 4 uur aan school.

's Avonds van 7 tot 7.30 uur bij mej.
L. Wolbert, D 136 b aan huis.

TROUWBOEK JE MEEBRENGEN S.V.P.

WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

Laat uw schoorsteen vegen
door

Schoorsteenveegbedrijf Z.U.W.
Breegraven 54 - Warnsveld . Telefoon 05750-3011

DEZE MAAND MET 10% KORTING

Grote keuze
in bromfietsen

in de merken

SPARTA
KREIDLEK
HONDA
MOBYLETTE
TOMOS

BROMFIETSBEDRIJF

Kuypers
Telefoon 1393

Zig-Zag naaimachines
KOMPLEET IN KOFFER

f 268,-
OP MEUBEL

f 335,-

TEVENS PRACHTIGE
NAAIDOZEN

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden . Telefoon 1385

WIJ VERZORGEN VOOR U AL UW

Reparatiewerk
Plaat- en spuitwerk
Tevens verkoop van

nieuwe en
gebruikte wagens

MOMENTEEL VOORRADIG:

l Glas 1204 b.j. 1964
l Ford 17M b.j. 1965
l VW 1600 (model 1500) b.j. 1966
l VW 1500S b.j. 1963
l VW Variant 1500 b.j. 1965
l VW piek up dubbele cabine.

b.j. 1964

Garage Kurz
Telefoon 1649 - 1326 Vorden

ONZE EIGEN KRAANWAGEN- EN
SLEEPDIENST STAAT DAG EN
NACHT VOOR U KLAAR

Moederdag
VERWEN MOEDER, GEEF HAAR
EEN MOOIE

tas
BIJ ONS TE KUST EN TE KEUR

Fa G.W. Luimes-R. Lammers
Burgemeester Galléestraat

Hylkema's Pluimveebedrijf N.V.
in onze administratie hebben wij
plaats voor

1 mannelijke
en 1 vrouwelijke kracht
leeftijd 16 tot 20 jaar.

Mulo-opleiding gewenst, doch niet
vereist.

Ook zij die binnenkort hun diploma
hopen te behalen, kunnen nu reeds
solliciteren.

Op ons moderne kantoor vinden zij
een aantrekkelijke en afwisselende
werkkring met goede sociale voor-
zieningen.

Sollicitaties schrifteujk of mondeling te richten
aan ons adres:

Boggelaar 7 _ Warnsveld - Telefoon 05752-1919



Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor de vele
blijken van belangstelling bij
ons huwelijk ondervonden.

H. Rietveld
A. Hietveld-Heckman

Vorder mei 1968
C 43

Gratis puin verkrijgbaar.
Te bevragen bij A. Bielder-
man Wilhelminalaan l,
Vorden

Vakantiewoningruil
Aangeb.: Oldebroek Veluwe
woning met 6 slaapplaatsen
bij Veluwe Meer en zwem-
bad in de periode van 29-6
t/m 10-7 (liefst dorp Vor-
den). Brieven aan: De heer
E. Stouwdam, Van Zijtza-
malaan 6, Oldebroek

Te koop: 2 dragende gelten
bijna aan de telling.
Wed. Rouwenhorst, Hack-
fort C 22, Vorden

veegvaste muurverf
per emmer a 4 kg
slechts ƒ 2,95

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

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

Wy leveren alle
HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN
SPECIALITfi'S

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

D.A. drogisterfl en
fotohandel

C. P. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

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

met

BOVEkoe
gemiddeld 0.24%
méér vet in de melk

fl. R. HEUVELINK
Kranenburg D 138 e

VORDEN

WESSANEN () WORMERVEER

ONGELOOFLIJK
Grasmaaimachines, op ko-
gellagers en rubberwielen,
snijbreedte 12" (30 cm)
ƒ 43,- en 10" '(25 cm) ƒ 41,-
Gloednieuw, l jaar garantie
FA HAGGEMAN
Kremerskamp 40 Warnsveld
telefoon (05750) 3204

Heden overleed, na een langdurige ziekte, onze
lieve vrouw en zorgzame moeder, behuwd- en
grootmoeder

ALEIDA HENDRIKA MEMELINK

echtgenote van G. J. Eijerkamp

in de ouderdom van 5(5 jaar.

G. J. Eijerkamp
G. H. Walgemoet-Eijerkamp
A. A. Walgemoet
Alie - Henrie
M. J. W. Eijerkamp

Vorden, 7 mei 1968
B 35

De begrafenis zal plaats hebben op zaterdag 11
mei a.s. om 13.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Heden is, na een langdurige ziekte, uit onze fami-
liekring weggenomen onze geliefde zuster,
behuwdzuster en tante

ALEIDA HENDRIKA MEMELINK
echtgenote van G. J. Eijerkamp

in de ouderdom van 59 jaar.

Delden: J. H. M. Memelink
C. H. Memeilink-Nijemeisland

Linde: H. W. Mooiweer-Meerbeek
H. J. Mooiweer
en kinderen en verloofde

Vorden, 7 mei 1968

Geef moeder een nuttig
en praktisch geschenk!

ELEKTRISCHE KOFFIEMAKER
MIXER
STRIJKIJZER ENZ.

OF EEN
GASFORNUIS
KOOKPLAAT
WASAUTOMAAT
KOELKAST ENZ.

Op al onze winkelartikelen geven wy
t/m a.s. zaterdag

DUBBELE ANIMOZEGELS

LOODGIETERSBEDRIJF

Wiltink
Het Hoge 26
Telefoon 1656

maak

huis
Salontafels •
modern en klassiek,
recht of rond
V'ÏM5.-

n thuis

Op 55-jarige leeftijd overleed, na een moedig en
langdurig ziekbed, onze lieve schoonzuster

ALEIDA HENDRIKA MEMELINK
echtgenote van G. J. Eijerkamp

Harfsen: G. J. Menkveld
J. Menkveld-Eijenkamp

Voorst: B. Rouwenhorst
H. Rouwenhorst-Eijerkamp

Terwolde: M. Eijerkamp-Klein Haneveld
Vorden: B. Wunderink

W. Wunderink-Eijerkamp
Vorden: G. W. Eijerkamp

N. Eijerkamp-Lok

Vorden, 7 mei 1968

Moederdag
MET SPORTIEVE, PRETTIGE,

LEUKE GESCHENKEN

Zomerpantalons en shorts
Truitjes, vesten, jacks
HEINZELMANN sweaters
Badmutsen, badlakens
Zonneparasols, rotproof
Wind. en strandschennen
Koeltassen, weekendtassen
Kamp. en tulnstoelen
Opvouwbare 2- en 3-poots veldbedden

Wapen, en sporthandel

Martens
leeds doeltref/end!

Zutphenseweg - Vorden

w§«nvïsie

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHtNSEWEG TEL05752 1514

Garage Kuypers
Dorpsstraat - Vorden - Telefoon 1393

KOOPT U VOOR

M OE D l RD AG

BOEKHANDEL

BOEK

POCKET

BALPOINT

FOTOALBUM OF

POSTPAPIER

RUIME KEUZE

HIETBRINK
Telefoon 1253

Voor moederdag
een taart van Schmink!
in de volgende soorten en smaken

SLAGROOM

VRUCHTEN

MOKKA
KIRSCH
CHIPOLATA
RUM
HAZELNOOT
CRÈME DE VANILLE

Prijzen van af f 4,-
LEUK OPGEWERKTE CAKE

vanaf f 2,50
U KUNT BESTELLEN TOT A.S. VRIJDAG-
AVOND 9 UUR

Telefoon 1384

Bouwfonds
Informatie
SPAREN VOOR UW EIGEN HUIS op een
Bouwfondsrekening bij de Rijkspost-
spaarb'ank, safe en 5% rente.

BOUWFONDSHUIZEN met de unieke
schriftelijke kwaliteitsgarantie
in praktisch elke gemeente.

FINANCIERING. Veilige Bouwfonds»
hypotheken tot max. 90% van de
totale stichtingskosten van uw
woning. Ook bij overname woning-
wetwoningen.

BELEGGING van uw'spaargelden In
voordelige Bouwfondscouponschuld-
brieven, rente 61/2%.

INFORMATIE, geheel vrijblijvend, b||

W. TER HAAR

Hertog Karel van Gelreweg 3
Vorden . Tel. 05752-1541 (overdag)

Bouwfonds
NYBOUWFONDS NEDERLANDSE GEMEENTEN

Voor moeder

UW ZAAK

PARAPLUIES

DUSTERS

SCHORTEN

ONDERJURKEN

NACHTHEMDEN

PULLOVERS

VESTEN

H AN D WERKARTIKELEN

SHAWLS

HANDSCHOENEN

BADDOEKEN

BADLAKENS

THEEDOEKEN

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

KHELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Doe uw inkopen in Vorden

'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.



Makelaars, en
assurantiekantoor

J. VAN ZEEBURG

't Jebbink l, Vorden,
telefoon 1531

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

AUTOVERHUUR

ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

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

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

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt Inlichtingen
telefoon 1217

H. Mjftogt,
L. van Hackfortweg 81
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar
A. Bruggeman, Veldwijk

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

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

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

N utskleuter school
'de Kroezestulp'
VORDEN

(voor zover nog niet opgegeven.)

OP DINSDAG 14 MEI A.S. VAN
15.30 TOT 16.30 UUR.

De kinderen moeten om tot de kleu-
terschool te worden toegelaten, de
leeftijd van 4 jaar hebben bereikt.

Het nieuwe cursusjaar begint 12 augustus 1968.
Kinderen die op deze datum nog geen 4 jaar zijn,
kunnen op de reservelijst worden geplaatst.

VOOR HET SLIJPEN EN
REPAREREN VAN UW

gazonmaaimachine
Henk van Ark
Burgemeester Galléestraat

Wees uw eigen Columbus:
ontdek de pasklare

mannenmode
die bij ons op u wacht

Dames
WIJ PRESENTEREN EEN

PRACHT KOLLEKTIE

damesjaponnen
deux-piêce's
japonnen met jasje

PRACHTIGE KLEUREN-

KOLLEKTIE
OOK IN HEUPMATEN.

KOMT ONZE SORTERING ZIEN EN PASSEN

H.LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

Zoekt u 'n geschenk
voor moeder?

O, U WEET NOG NIET WAT.

KUNNEN WIJ U DAARBIJ

MISSCHIEN HELPEN?

WAT WIJ TE BIEDEN HEBBEN?
NU DAT WORDT 'N HELE LIJST

Elektrische apparaten
haardrogers, strijkijzers, stofzuigers,
koelkasten, wasautomaten, vaatwas-
machines, Lady Shave, koffiezetappa-
raten, straalkachels.

Luxe- en kunstnijverheidsart.
Glas- en aardewerk

o.a. opbouwserviezen.

•Huishoudelijke artikelen
Verlichting

KOMT U EENS KIJKEN BIJ

FIRMA

NIEUWSTAD

TEL 1474 - VORDEN

3ver zon weren, licht
filteren, sfeer toveren,

Dat zijn de begrippen waar het bij het kopen
van jaloezieën op aan komt. En wat voor een
lamel moet u nemen - de smalle of de brede?
En welke kleur is voor uw interieur de beste?
Welk merk - Luxaflex, Balastore, om maar
een paar heel bekende te noemen? Allemaal
zonnige gedachten - maar pas op dat daar

geen schaduw over valt doordat u ondoor-
dacht koopt. Deskundig advies is hier wel
héél belangrijk. Het gaat er niet alleen maar
om de zon buiten te houden, maar om tevens
de intimiteit binnen te houden. Leg ons uw
problemen voor. Wij lossen ze vakbekwaam
voor u op.

ADVISEUR VOOR

H
MOOIER WONEN

Moedetdaq
BROODROOSTERS

MIXERS

STRIJKIJZERS

STOFZUIGERS

ELEK. KOFFIEMOLENS

CENTRIFUGES

WASMACHINES

WA SKOMBIN ATIES

RADIO'S

BAN DRECORDERS

PLATENSPELERS

TELEVISIES

Geef
moeder
een geschenk
van
blijvende
waarde!
7.wv«»l voor do kleinere als de grotere
beurs.

l' bent verzekerd van een goede
service.

Fa Bredeveld
ZUTPHEN WEG NAAR LAREN TELEFOON 05750 - 3813

Hengeloseweg l
Telefoon 1283

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWDELBEDRIJF
TRAGTER

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

BROGISTERU

M

RUIME KEUZE

LEUKE GESCHENKEN

De Olde Meulle
J. M. VAN DER WAL & ZN

Gediplomeerd drogist

WEGENS VAKANTIE

gesloten
VAN MAANDAG 13 T/M
ZATERDAG 18 MEI

Sigarenmagazijn . Boek- en kantoorboekhandel

'Jan Hassink'

VOOR

PARASOLS

TUINTAFELS

TUINSTOELEN

PICASSO'S

NAAR

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHfcNSEWEG TEL05752 1514

Voor glas-,
schilder- en

behangwerk

Schildersbedrijf
v.li. Jan v.d. Wal

HET HOGE la - VORDEN

TELEFOON 1208

12 mei
MOEDERDAG!

Hier is haar
verlanglijstje:

ZOMERSCHOENTJES

LUXE SCHOENEN

HANDTASJE

PANTOFFELS

PORTEMONNAIE

Nou ja, je weet wel, Jansen heeft zo'n grote keus, dat
je daar beslist slaagt en daarbij . . . Jansen is
helemaal niet duur.

DUS VADERS, JONGENS EN MEISJES, VOOR
JULLIE MOEDERDAGCADEAU NAAR

Jansen 't Schoenenhuis
Dorpsstraat 34 - Vorden

P.S. PEDICUREN VOLGENS AFSPRAAK

Wij wensen u een heel prettige moederdag!
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NTITSFLORALIA
Traditiegetrouw begint Floralia haar aktiviteiten met het
uitreiken van stekplanten. Vele oude getrouwen mogen
wij elk jaar begroeten, doch wij verwachten ook nieuwe
bewoners van Vorden en dat zijn er vele.
Beproef uw krachten eens, om de kosten behoeft u het
niet te laten, deze zijn zo laag mogelijk gehouden. Voor
de best gekweekte planten zijn aardige prijzen beschik-
baar.
Voor bijzonderheden zie de advertentie in dit blad.

ZATERDAGVOETBAL
RATTI I — SSS EIBERGEN V 4—2
In een aan weerszijden goed gespeelde wedstrijd heeft
Ratti weer twee punten toegevoegd aan het de laatste
wedstrijden sterk gestegen puntenaantal.
Voor de rust ging Ratti met snelle aanvallen) de Eiber-
genploeg te lijf, doch verder dan een snel openingsdoel-
punt van Klootwijk kwam men niet. De achterhoede
van SSS, waarin de spil uitstekend werk verrichtte, gaf
verder geen krimp en zelfs kon SSS gelijk maken door
een misser van Sessink l—1.
Na de rust probeerde Ratti door te drukken, maar erg
effektief gebeurde dit niet. Nadat Rutgers echter 2—l
scoorde, was het hek van de dam, ook al omdat de spil
met een blessure op halve kracht speelde. Door Lichten-
berg werd het 3—l waarna een misverstand in de Ratti-
defensie de spanning nog even terug bracht 3—2. Tien
minuten voor tijd maakte opnieuw Rutgers aan alle
onzekerheid een einde door snel op te lopen op een vrije
schop van Sessink en beheerst te scoren 4—2.
De leiding was in goede handen.
Ratti I zaterdagvoetbal speelt a.s. zaterag in Aaiten te-
gen AZSV VII.

ZONDAGVOETBAL
ZELOS II — VORDEN III O—5
De derde uitgave van Vorden heeft ook de tweede be-
kerwedstrijd op overtuigende wijze tot een goed einde
gebracht, getuige de O—5 zege.
De geelzwarten speelden vooral in de eerste helft eeni
goede wedstrijd. Doelman Golstein kreeg dan ook nau-
welijks werk van betekenis op te knappen.
Na tien minuten werd het O—l toen Gerard Janssen
scoorde. Met de regelmaat van de klok werd hierna de
score tot O—4 opgevoerd, door doelpunten van Janny
Bijen, Bennie Stokkers en Johan van der Logt.
In de 'tweede helft deden de Vordenaren het kalmer aan.
Tien minuten voor het einde bepaalde Wim Golstein de
eindstand op O—5.

VOETBALPROGRAMMA
Vorden I—Fortuna I; Voorst II—Vorden II; Vorden III
—Be Quick IV; Wilhelmina SSS A2—Vorden A2; Vor-
den Cl—Zutphen Cl; Vorden C2—Wilhelmina SSS C2.

WATERPOLO
SPANNENDE KOMPETITIEWEDSTRIJD TUSSEN
VORDEN II EN IJSSELMEEUWEN III
De eerste kompetitiewedstrijd in het verwarmde bad te
Vorden tussen de reserves van Vorden en, het derde ze-
vental van de IJsselmeeuwen uit Zutphen heeft een span-
nend verloop gehad en is geëindigd in een 2—2 gelijk-
spel.
Het Zutphense team bestond vrijwel geheel uit oude be-
kenden zoals Brandt, Koordeman, Wassink etc. De be-
zoekers beschikten nog over een uitstekende baltechniek
al was hun snelheid natuurlijk wel beduidend minder
geworden. En juist aan dit onderdeel „snelheid" dankten
de Vordenaren hun meer dan verdiende gelijkspel.
De wedstrijd startte met een offensief van de IJssel-
meeuwen dat resulteerde in schoten van Koordeman
naast en over het doel. Direkt daarop een Vordenaanval
waarbij doelman Wassink al zijn kunnen moest tonen bij

een hard schot van Holsbeke. Ten koste van een corner
wist de Zutphense goalie het gevaar te keren. Ook een
achterwaartse omhaal van Rob Parniemtier werd vak-
kundig door hem gestopt.
Aan de andere kant werd Van de Vegte door Verstoep
volkomen aan banden gelegd, zodat de Zutphenaar vrij-
wel niet in de gelegenheid was het „vizier" goed te stel-
len. De thuisclub had geluk toen Koordeman tegen de
paal knadde, terwijl Gerrit Wentink een hard schot van
dezelfde speler goed stopte, terwijl ook een schot van
Brandt op de vuisten van Wentink afketste. Vlak voor
de rust voorkwam Wassink een zeker schijnend doel-
punt bij een inzet van Parmentier. De rust brak dan ook
aan met een O—O stand.
In de tweede helft opnieuw twee aan elkaar gewaagde
ploegen. Op fraaie wijze wist Wassink een schot van
Holsbeke tot corner te verwerken. Aan de andere kant
stelde de Vordense defensie Van Beest in de gelegenheid
om vrij op te zwemmen en onhoudbaar te scoren O—1.
Vorden werd hierna iets sterker, Holsbeke schoot net
naast, een „doorgeslagen" bal van Verstoep werd uit-
stekend gestopt, terwijl een afstandsschot van Parmen-
tier net over de lat scheerde. Bij een uitval van de IJs-
selmeeuwen schoot Koordeman tegen de paal.
Inmiddels hadden bij Vorden Parmentier en Verstoep
van plaats gewisseld. Bij een ongevaarlijke Vordenaan-
val beging Brandt binnen de beruchte viermeterlijn een.
overtreding tegen Verstoep. De toegekende penalty werd
door Verstoep in een doelpunt omgezet l—1. Johan
Holsbeke stelde Remy Koerselman even later in de ge-
legenheid de thuisclub een voorsprong te geven. Van
dichtbij schoot Koerselman echter tegen de lat. Een mi-
nuut later herhaalde zich deze situatie maar nu was
het wel raak 2—1. Nadat Wentink nog een paar keer op
uitstekende wijze redding had gebracht, moest hij vlak
voor tijd toch zwichten voor een schot van Van Beest
2—2.

VORDEN II (DAMES) — IJSSELMEEUWEN I 0—9
Deze vrijdagavond in Vorden gespeelde kompetitiewed-
strijd werd een eenzijdige vertoning. De meisjes van De
IJsselmeeuwen waren over alle linies beduidend sterker,
terwijl ook de afwerking goed verzorgd werd. Hier dient
echter aan toegevoegd te worden dat de thuisclub het de
bezoeksters wel gemakkelijk heeft gemaakt.
Reeds na enkele ogenblikken was het raak toen mevr.
Helmsing vanaf de linkervoorplaats scoorde O—1. Even
later werd de „dirigente" van de Zutphense aanval alle
gelegenheid geboden vrij op te zwemmen hetgeen O—2
betekende. Een ovetrreding binnen de viermeterlijn werd
bestraft met een strafworp waaruit mevr. Helmsing de
stand op O—3 bracht. Dit was tevens de ruststand.
In de tweede helft was De IJsselmeeuwen zo mogelijk
nog sterker. De nu linksvoor opererende Janny Kleine
scoorde al gauw met een boogbal het vierde doelpunt.
Even later benutte dezelfde speelster een pass van mevr.
Helmsing O—5. Bij één van de schaarse Vordenaanvallen
leek het er op dat Gerrie Smit de eer voor Vorden zou
redden, maar de Zutphense doelvrouwe hield de inge-
schoten bal uit haar doel. Marian Kemperman maakte
het halve dozijn vol, waarna dezelfde speelster Marijke
Schuppers opnieuw liet „vissen" O—7. Janny Kleine en
Marian Kemperman bepaalden tenjj^te de eindstand op
0—9.

VORDEN (ASPIRANTEN) — IJSSELMEEUWEN 3—0
Deze eerste kompetitiewed^trijd zijn de Vordense jongens
baas in eigen huis gebleven en wonnen zij verdiend met
3—0. De wedstrijd was amper aan de gang of Appie
Wentink opende de score uit een p^Bkvan Geertjan Sik-
kens. Enkele ogenblikken later st^PI Geertjan Sikkens
Appie Wentink opnieuw in de gelegenheid vrij op te
zwemmen doch nu belandde de bal tegen de lat. Bij een
Zutphense aanval redde doelman Wentink uitstekend. De
rust brak aan met een l—O stand.
De tweede helft was nauwelijks begonnen of doelman
Wentink moest handelend optreden bij een schot van
linksvoor van De IJsselmeeuwen. Na een kombinatie met
Appie Wentink bracht Geertjan Sikkens de stand op
2—0. De strijd was hiermede gestreden. Vlak voor tijd
bepaalde Appie Wentink na een snel genomen vrije worp
de eindstand op 3—0.

DRUK ZWEMWEEKEND IN VORDEN
De Vordense zwem- en waterpoloclub wacht deze week
weer een druk bezet programma.
Voor het eerste herenzevental staat a.s. donderdagavond
de vriendschappelijke wedstrijd tegen het sterke De IJs-
selmeeuwen I op het programma.
Vrijdagavond draait het kompetitierad weer volop. De
dames van Vorden komen dan uit tegen De Vogel uit
Voorst. De heren II van Vorden spelen tegen OKK II
uit Eerbeek, terwijl het jeugdzevental bezoek ontvangt
van AZC uit Apeldoorn.
Zaterdagavond wordt er een klein polotoernooi (heren)
gehouden. Deelnemende ploegen zijn OKK (Eerbeek);
WZC (Wijhe) en Vorden.

DAMMEN
ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV
BERTUS NIJENHUIS DAMKAMPIOEN
Tijdens de in zaal Eskes gespeelde wedstrijden voor de
onderlinge kompetitie van de damclub DCV is Bertus
Nijenhuis er in geslaagd om kampioen te worden.
Dit gebeurde dankzij een overwinning op één van zijn
naaste konkurrenten, Smeenk. Voor Nijenhuis betekent
dit het vierde achtereenvolgende kampioenschap.
De overige wedstrijden waren:
Wiersma—Van Dijk 2—O; Offereins—Hulstijn O—2;
Wansink—Hesselink 2—0; Sloetjes—Bekker 2—O; Hoe-
nink—Ter Beest 2—0; Roozendaal—Hulshof l—1; Breu-
ker—Wentink 2—0; Wiersma—Wentink O—2.

JUDO
JUDOKWAI VORDEN HEEFT ZIJN EERSTE
ZWARTE BAND Ie DAN
Leden van Judokwai Vorden hebben in de grote zaal
van Tivoli in Arnhem deelgenomen aan de promotiewed-
strijden. Voor deze judowedstrijden hadden 160 judoka's
uit het hele land ingeschreven.
Nadat de aanwezigen door de heer Schilder (5e dan) en
de voorzitter van het distrikt Gelderland, de heer Eilers,
waren verwelkomd, namen de wedstrijden een aanvang.
Dat van de judoka's veel werd gevergd om promotie te
maken was bekend. Door de ongekende hoge tempera-
tuur zag menige judoka zijn droom in rook vervliegen.
De jeugdige M. Notten uit Baak, lid van Judokwai Vor-
den, versloeg 6 bruine banden (Ie Kyu). Voor deze pres-
tatie werd hij door de heer Kuilman 5e dan uit Alkmaar,
voorzitter WCC tot zwarte band Ie dan gegradueerd.
Dat de leraar van Judokwai Vorden, de heer Wentink,
trots was op zijn pupil, laat zich raden.
Er werd tijdene dit sportgebeuren sportief gestreden.
De organisator van de wedstrijden, de heer Schilder, zei
in zijn slotwoord het volgend jaar van de sporthal in
Zutphen gebruik te kunnen maken.

Adverteren doet verkopen

Mode
voor moeder

MEER KEUS,
in zomerschlKhen

modern van leest
nieuw in kleur

Kijk eerst bij

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist de schoenenspecialist

Voor moeder
charmante nachtkleding!

in

NACHTHEMDEN
PYAMA'S
DUSTERS
ook in kombinatie
NACHTHEMD - DUSTER

Zeer speciaal
voor moederdag:

prachtige dubbele tricot-nylon
NACHTHEMDEN

in moderne kleuren f

H.LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

FOTOWEDSTRIJD
' ''

De voorlichtingsdienst van de Europese Gemeenschappen
te Brussel heeft de eindjurering van de 3e foto-, dia- en
filmwedstrijd voor de EEG-landen bekend gemaakt.
Hoezeer deze wedstrijd is aangeslagen blijkt uit de hon-
derden foto's die uit alle Eurolanden waren ingestuurd.
Ook een aantal jeugdige Nederlanders behoorden tot de
winnaars. Twee van hen zijn uitgenodigd om persoonlijk
hun prijs op het hoofdkantoor van de Europese Gemeen,
schappen in ontvangst te nemen.

Bezoekt de gezellige meimarkt te Vorden
De dood van Kubizek

„STA OP, MIJN LIEFSTE EN KOM!"

lilleton - No. 18
verblijfplaats heeft
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Ze steekt haar hand uit en streelt z'n haren. Ze zegt: „Martin! We
zijn elkaar de laatste tien dagen zoveel nader gekomen. Laat 't
weer tussen ons zijn zoals vroeger, Martin?"
Hij hoort wat ze zegt en hij weet het: 't doet hem niets meer, - „m'n
gedachten en mijn tederheid zijn alleen voor Lia, laat ik oppassen
dat ik niet door deze Ingrid ten val kom, ik zou de eerste niet zijn
en niet de laatste, want zij maait mannen om, zoals de storm de
bomen velt en de verwelkte bladen vóór zich uitdrijft" - „ja, zegt
hij, wat wij soldaten gebruiken dat is norit, dat hebben we altijd
bij de hand. Hier, probeer het maar eens. En nu ga jij slapen, ja?"
Als ze de tube zwarte tabletten in ontvangst heeft genomen, zoent
ze hem op de beide wangen, - niet zonder zich flink tegen hem aan
te drukken, - dat kan ze niet laten, zolang er nog één druppel bloed
in haar stijgt. Ze schijnt niet van plan te zijn op te hoepelen!
Weer komt de verzoeking op hem af, haar te geven waarom ze
vraagt: -„Laten we ons afsluiten van de dreigende wereld aan de
andere kant van de muren, zoals wij vroeger samen deden! Nee!
laat ze naar Gloede teruggaan, - eigenlijk is ze niets anders dan
een slet. En ik, ik ben ook geen brave, maar ik, nee! ik wil 't van
nu af aan anders doen. Met Lia! Staat er niet ook in de Qor'an:
„Als een man zichzelf niet verandert, dan verandert God hem ook
niet"! De mens kan bij sex alleen niet leven, evenmin als bij brood
alleen: „Ingrid, ga jij nu eens terug naar je eigen bed. Je weet hoe
verleidbaar ik ben, maar je weet ook wel wat me morgen te wach-
ten staat, nietwaar? zegt hij en hij dénkt: ik zou haar moeten ne-
men, na zoveel maa'nden van onthouding! maar ik heb 't gevoel dat
het nu belangrijk is me te verzetten."
Ingrid laat hem los en loopt naar het raam. Ze trekt de gordijnen
opzij.

Martin springt naar de schakelaar en zegt, terwijl hij het licht uit-
doet: „Hela! denk een beetje aan de voorschriften, ja?"
Ingrid trekt de verduisteringsrol omhoog, - het is buiten iets lichter
geworden. Meteen slaakt ze een kreet en laat de rol van het papier
schieten, dat nu strak naar achteren staat in de aankomende wind.
Martin is net op tijd om Ingrid op te vangen. Dan springt hij naar
het kastje waar z'n pistool op ligt. Als hij bij 't raam terug is, hoort
hij boven de wind uit het aceeleratierumoer van een zware auto. Hij
springt op het platje, lost op goed geluk een schot naar de zig-zag
verdwijnende auto. „Een Horch" denkt hij, „een auto van de CJes-
tapo. Van Kubizek. Is hij 't zelf, de gorilla?" Terug in de slaap-
kamer vraagt hij Ingrid wat haar heeft doen schrikken.
„Kinderachtig van me" zegt ze, „maar ik wéét, dat daar aan de
balustrade zo'n reklamepop vastgespijkerd is, - we hebben er wel
eens om gelachen. Maar nu zag ik er ineens twéé staan! En de ene
begint op me toe te lopen, nota bene. Onzin natuurlijk. Waarom
schoot je eigenlijk, Martin?"
„Och" zegt hij luchtig, „ik beken 't, ik was óók geschrokken. Zo
gaat dat als je 's nachts net als de roofdieren wakker bent en op
jacht gaat. En nu: welterusten!"
En toen ze weg was, mompelde hij verbeten: „Daar heb je het:
Zei ik vanavond tot mezelf dat de vaart er uit was? Haha! Morgen
begint het: oorlog met Kubizek. En misschien ook met Gloede en
met Ingrid? Als 't dan moet, vooruit dan maar. Haleli!" *)

") jachtparool

(wordt vervolgd)



Kwaliteit is onze reklame
Reklamedagen!

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

Lever

Gehakt

Speklappen

Prima koffie

Margarine

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM l O (J

250 GRAM U O

3 PAK 84

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

Dorpsstraat 32 . Tel. 1470

Donderdag
vrijdag en zaterdag

Haas-, rib- of
schouderkarbonade

Fricandeau v.d. ham

Verse worst

Gehakt

500 GRAM

500 GRAM

255

500 GRAM

500 GRAM 198

200 gram boterhamworst voor 50 cent

200 gram snijworst voor 98 cent

Moederdag
GEEF MOEDER EEN

ZELFKLEVENDE

PASSPIEGEL
EEN MOOI GESCHENK EN NIET

DUUR

Het Verthuis
UITERWEERD'S SCHILDERSBEDRIJF

Verras
moeder
eens

MET EEN LEUK GESCHENK UIT
ONZE KEURKOLLEKTIE

textiel-geschenken
o.a.

Setterlaine
PULLOVERS EN VESTEN

Hollandia
ONDERJURKEN, NACHTHEMDEN
PYAMA'S EN DUSTERS

Setter Set
NYLONS

Huishoud
DUSTERS

Jorzolino
BEDSETS, BADSETS
ONTBIJTSETS

DAMESZAKDOEKEN IN LUXE
VERPAKKING ENZ. ENZ.

Ui i UK M
RAADHUISSTR.. VORDEN

Koop voordelig
bij uw poelier!

braadkuiken . kip . poulet _ kippe-
lever - reebout

ALLES UITSLUITEND VERS,
WANT VERS D A'S LEKKER

ROBBERTSEN uw poelier
Laarstraat 82, Zutphen - Telefoon 05750-7707
na 6 uur Vorden 05752-1214

ALLES WORDT BEZORGD

Voor ons ca l augustus in Vorden te openen confectieatelier van dames-
japonnen zoeken wij noig enkele

Modinettes
of zij die hiervoor opgeleid willen worden.

TEVENS VRAGEN WIJ

Strijksters
Handwerksters
U leert bij ons een vak waaraan u ook later veel plezier
zult beleven en toch kunt u bij ons een. hoog loon verdie.
nen. Geen bandwerk.

INLICHTINGEN AANMELDINGEN BIJ

Mevr. Lenselink-ten Have
D 5 - Vorden (

Alsmede aan het

weg) - Telefoon 05752 - 1761

.u van dit blad

Donderdag
VARKENSLAPPEN 500 GRAM

Vrijdag en zaterdag
EXTRA REKLAME

VARKENSLAPPEN 500 GRAM

RUNDERLAPPEN 500 GRAM

VERSE WORST 500 GRAM

Fijne vleeswaren
PEKELVLEES 150 GRAM

BOERENMETWORST 150 GRAM

BOTERHAMWORST 200 GRAM

ROLPENS 150 GRAM

2,45

2,45
2,25
2,25

0,87
0,75
0,50
0,83

slagerij B. G. Vlogman
Nieuwstad - Vorden

Een üstaart
IS VOOR MOEDER EEN
HEERLIJKE VERRASSING

ijssalon

D.BOEIRSMA
Dorpsstraat 6 — Telefoon 1553

ODE voor
OEDER

TASSEN
in velerlei kleuren en
modellen

prijzen van 14.75 tot 49.75

Gemakkelijk kiezen uit
zo'n pracht kollektie

Kijk eerst bij

Mullink s
Schoenhandel
Dorpsstraat - Telefoon 1342

Voor U geen
moederdagprobleem

U komt rustig bij ons rondkijken en vindt een zo grote
verscheidenheid in

Kunstnijverheid, Tassen, Byoux,
Luxe en praktische cadeaux

dat uw keus niet moeilijk meer is.

Ook voor de
kinderneurs
grote sortering

Koerselman
Winkelcentrum — Telefoon 1364

geschenk voor moeder?

iets voor haar f iets!
Rijwielnedrijf

A. G. Tragter
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