Woensdag 10 mei 1967
29e jaargang no. 7
Uitgave drukkerij Weeverg v/h Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 - Tel. 05752-1404 - Giro 1205867
Verschijnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING
Frankering bij abonnement postkantoor Vorden

Een prettige herinnering
aan een mooie tocht

VOOR UW MODIEUZE

regenmantels en jacks
in Terlenka Trevira

Op l mei jl. hebben de 67 kinderen o.l.v. de heer De
Boer en enige ouders een onvergetelijke dag gehad.
Hare Majesteit de Koningin vierde haar verjaardag en
dat was iets geweldigs voor de kinderen om haar van
nabij te mogen zien.
's Morgens om half acht vertrok een volle bus naar
Soestdijk. Onderweg werden oranje hoedjes en vlaggetjes uitgedeeld, zodat het er feestelijk uitzag. In Soestdijk aangekomen werd de bus in de stad geparkeerd,
zodat het nog wel een heel eind was om bij de koningin
te komen. In lange rijen wandelden we langs het bordes
al wuivende naar de koningin. Twee kinderen boden
Hare Majesteit een heerlijke grote koek aan met de
acht kastelen er op en versierd met een oranje strik.
Vele muziekkorpsen defileerden door het park.
Op de terugweg ging men langs bij hotel Eemland waar
de kinderen zich tegoed deden aan limonade en daarna
werd Drakensteyn nog bewonderd, waar H.K.H, prinses
Beatrix en Z.K.H, prins Claus met hun kind woont.
Voldaan arriveerde de club weer in Vorden, waar de
heer Boersma nog een ijsje aanbood.
Het was een prachtige dag geweest en allen hadden
zeer genoten.

ZONDAG 14 MEI EERSTE PINKSTERDAG
Hervormde kerk
9.00 uur ds. J. J. van Zorge
10.30 uur ds. J. J. van Zorge
Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. Th. P. van Belzen (openbare geloofsbelijdenis en bediening H. Doop)
19.00 uur ds. N. Schelhaas van Lochem (bijzondere
zangdienst)
R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 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

VORDEN

ris was toegekend. Na het opspelden van het eremetaal
feliciteerde de burgemeester de jubilaris, zijn echtgenote, familie en werkgever met deze onderscheiding.
De echtgenote van de jubilaris ontving een prachtig
boeket bloemen.
De hierna volgende receptie werd zeer druk bezocht,
waarbij het echtpaar Van Zuilekom nog menig cadeau
en enveloppen met inhoud in ontvangst mocht nemen.
Na afloop van de receptie volgde in intieme kring een
gezellige broodtafel.

AKTIE INVALIDENWAGEN „DE WEHME"
De zaterdag gehouden oliebollenaktie ten bate van de
invalidenwagen voor de bejaarden van „De Wehme" is
een groot sukses geworden.
MAANDAG 15 MEI TWEEDE PINKSTERDAG
Met medewerking van de muziekvereniging Concordia
en de padvinders werden zaterdag de oliebollen verHervormde kerk
kocht, welke vlot van de hand gingen. We vroegen enke10.00 uur ds. Th. P. van Belzen en ds. J. H. Jansen
len hoe de smaak was. Nou heerlijk, was het antwoord.
(Interkerkelijke dienst)
Als ik geweten had dat ze zo lekker waren had ik nog
een zakje gekocht. Dus een pluim op de hoed voor de
Gereformeerde kerk
kok en de direktrice.
10.00 uur in de Ned. Herv. kerk te Vorden Herv-Geref. Financieel is de aktie ook een groot sukses geworden.
kerkdienst. Voorgangers: ds. J. H. Jansen en ds. Th. Dinsdag was de stand op de kop af ƒ 900,—, dus VorP. van Belzen
den heeft zich van één van zijn goede kanten laten zien
en gezorgd dat de bewoners^fu nog eens rond kunnen
ZONDAGSDIENST DOKTOREN
komen in een invalidenwage^«n hun dorp te bekijken.
HEMELVAARTSRIT tWSTEKEND GESLAAGD
De familie Pelgrum uit LindW5ood een gebruikte inva(alleen spoedgevallen)
110 DEELNEMERS
van zaterdagmiddag 13.30 u. tot maandagavond 23.00 u. lidenwagen aan en door de Vordense Winkeliersvereniging werd een enveloppe met inhoud toegezegd.
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
iT-van de organisatie •'
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
handen was van „De Graafschaprijders" uit Vorden, is
half tien en tien uur 's morgens
uitstekend geslaagd. Er namen 110 personen aan deel
t.w. 12 bromfietsen en 98 j^to's en motoren.
ienst
Bijzondere
zan
WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
Deze rit wordt telkenjar^Beorganiseerd door de motorclubs uit Dieren, ZutpnK* en Vorden, waarbij elke
GEREF. KElpt Zutphenseweg 19
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
vereniging om de beurt de organisatie krijgt toegeweM. A. Stoop, telefoon (05752) 1762
Vorden
zen. Omdat de rit thans voor de 15e maal werd verreA.S.
ZONDAG
14
MEI,
'S
AVONDS
7
UUR
den kregen alle deelnemers een herinnering aangeboSPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
den.
Voorganger: ds. N. Schelhaas van
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
Om half negen vertrokken de deelnemers vanaf café
Lochem.
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.30—9.30
Schoenaker op de Kranenburg. De finish was bij café
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur
Organist: Adriaan Bol uit
Eskes, waar de heer H. Klein Brinke, die de rit samen
Badhoevedorp.
met de heer Wolsheimer had uitgezet, na afloop de prijWEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
Veel samenzang van bekende
zen uitreikte.
van vrijdagavond 7.00 uur tot dinsdagmorgen 7.00 uur
geestelijke liederen !
Bij de brommers werd de eerste prijs gewonnen door de
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's ochheer A. de Ruiter uit Apeldoorn; 2. G. Aartsen; 3. G.
IEDEREEN HARTELIJK WELKOM ! !
tends 7.00 uur J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566
Brandenbarg, Vorden.
Deuren open half 7 ! !
Auto's B-klasse (eigen leden):
DIENSTREGELING APOTHEEK
1. D. C. Onstenk, Vorden; 2. E. Huizinga, Ruurlo; 3. J.
De apotheek is elke dag geopend van 8.00—18.30 uur.
Wenting, Vorden; 4. H. Elbrink, Vorden.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30 uur tot
OPNIEUW INGESCHREVEN IN HET NRS
Auto's A-klasse:
8.00 uur 's morgens vervoege men zich aan Molenweg 19
Naar ons werd medegedeeld werd bij de gehouden bui- 1. G. J. Nagengast, Hengelo O; 2. W. H. Rouwenhorst,
Vorden, telefoon (05752) 1898
tengewone inspektie van het Ned. Rundvee Stamboek Zutphen; 3. H. Huckride, Enschede; 4. J. W. Gotink,
aan de stal van de KIVO de stier „Neeltjes Sjaak" op- Ruurlo; 5. H. Lijf fijt, Zutphen; 6. P. Reinders, Zutphen;
BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
7. J. K. Langenkamp, Enschede; 8. P. J. Scherling,
nieuw ingeschreven met AB 87 punten.
Bij geen gehoor telefoon (05752) 1230 (bur. rijkspolitie)
Apeldoorn; 9. G. Rotting, Enschede; 10. G. J. ter Maat,
Delden; 11. H. J. Groot Roessink, Hengelo G; 12. J.
DE HEER A. VAN ZUILEKOM
Reitsma, Enschede; 13. D. G. Boesveld, Brummen; 14.
KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN
J. ter Maat, Hengelo O; 15. D. J. Tuitert, Harfsen; 16.
Het was vrijdag jl. voor de heer en mevrouw Van Zui- W. H. Jansen, Zutphen; 17. W. Houtbier, Apeldoorn.
BURGERLIJKE,.
lekom (Almenseweg) een belangrijke dag. De heer Van
STAND
Zuilekom mocht op die dag herdenken hoe hij vóór 40 VOETBALVERENIGING „VORDEN" START MET
jaar in dienst trad als metselaar bij de firma BielderPUPILLENELFTAL
man & Zonen, aannemers, alhier.
Geboren: Marjolein Esther, d. v. H. B. W. Luimes en De zaal van hotel „'t Wapen van Vorden" was voor dit Het ligt in de bedoeling dat de v.v. „Vorden" het a.s.
doel feestelijk versierd.
seizoen met een pupillenelftal aan de kompetitie zal
A. G. van Rossum.
Nadat het jubilerende echtpaar was binnengeleid werd deelnemen. Jongelui vanaf 9 jaar kunnen zich opgeven
Ondertrouwd: J. H. Besselink en A. M. C. Jansen.
allereerst het woord tot de jubilaris gericht door een bij sigarenmagazijn Eijerkamp. Tot 27 mei kunnen zich
Gehuwd: G. F. J. Bikkel en M. Groot Jebbink.
der firmanten de heer A. Bielderman. Deze spreker op dit adres ook nieuwe leden opgeven.
Overleden: Geen.
prees zich gelukkig om deze dag te mogen meemaken.
"ZWEMBAD WERD GEOPEND
U hebt, aldus spreker, 40 jaar lang uw beste krachten
aan het bedrijf willen geven waarvoor wij als firman- Op Hemelvaartsdag 's middags om 2 uur is de Vorten u zeer dankbaar zijn. In deze lange tijd hebben wij dense bad- en zweminrienting „In de Dennen" voor het
elkaar leren kennen en waarderen. Spreker hoopte dat
opengesteld.
het de jubilaris gegeven mocht zijn nog menig jaar in publiek
Hoewel het zonnetje scheen was de temperatuur nog
het bedrijf te blijven werken. Ook „tante Riek", zijn niet
van dien aard om eens een fijne duik te nemen.
echtgenote, werd mede in de hulde betrokken. De heer Desondanks
ontvingen wij talrijke nieuwe
trok de eerste dag toch nog 150 bezoekers.
J.
Bielderman
overhandigde
de
jubilaris
als
blijk
van
modellen in
De temperatuur van het water bedroeg 14° C.
waardering een enveloppe met inhoud.
Burgemeester Van Arkel memoreerde in zijn toespraak
AFSCHEH) RATTIDOELMAN J. BERENDSEN
dat er naast de Nationale feestdag ook nog een locale
(plaatselijke) feestdag was waarbij het 40-jarig jubi- In aanwezighied van het bestuur en de spelers van het
leum van de heer Van Zuilekom werd herdacht. In die tweede elftal van de sportvereniging „Ratti" werd zonKIJK EERST BIJ
40 jaar hebt u, aldus spreker, als vakbekwaam metse- dagavond na afloop van de wedstrijd Zutphania 4—Ratlaar en trouw aan uw werkgever vele jaren mogen ti 2, in zaal Schoenaker afscheid genomen van de pomedewerken aan de leniging van de woningnood. Allen pulaire doelverdediger van het tweede elftal, Jan Behier aanwezig waarderen uw werk. Ook het Hoogste rendsen. Dit in verband met zijn huwelijk en zijn verGezag in den lande heeft waardering voor uw plichts- trek naar Maassluis.
Onbetwist, de schoenenspecialist
betrachting. Spreker deelde mede dat bij Koninklijk Be- Ratti's voorzitter, J. Lucassen, roemde in zijn toespraak
Dorpsstraat 4 _ Vorden
sluit van 26 april jl. nr. 4, de eremedaille in brons ver- op de kollegialiteit, sportiviteit en aktiviteit van Jan,
bonden aan de Orde van Oranje Nassau aan de jubila- voor de vereniging en speciaal voor het tweede team.

Meer dan 14 jaar heeft hij de kleuren van Ratti hoog
gehouden en nog nimmer in zijn voetballoopbaan heeft
hij een waarschuwing of schorsing van het Bondsbestuur gehad. Hij heeft als doelverdediger o.m. het kampioenschap van Ratti A beleefd en naderhand, voor enige jaren geleden, het kampioenschap van Ratti 2. Hij
wenste hem in zijn nieuwe woonplaats veel sukses toe.
Als bujk van waardering bood de Ratti-voorzitter de
scheidende doelman een verzilverde asbak met voetbalembleem en inskriptie aan, terwyl mevr. Berendsen
bloemen in ontvangst mocht nemen.
Na een dankwoord van keeper Berendsen voor de hartelijke woorden, het mooie cadeau en de onvergetelijke
herinneringen aan Ratti, wenste hij deze vereniging nog
veel sukses toe.
Men bleef hierna nog enige tijd gezellig bijeen.
RATTI l — RUURLO 4 10—2
Ratti was zondag weer in een bijzonder produktieve bui
en wist in de op een na laatste kompetitiewedstrijd tegen het bezoekende Ruurlo 4 een 10—2 monsteroverwinning te behalen.
Bij de groenwitten stond F. Baakman nu op de middenvoorplaats, terwijl H. Rutgers en B. Overbeek resp. op
de linksbinnen- en linksbuitenplaats opereerden.
Ratti toonde al in de eerste aanvallen dat het deze middag niet bij een of twee doelpunten zou blijven. Baakman, die op de middenvoorplaats debuteerde, kreeg een
goed aangegeven pass van de linkervleugel en scoorde
onverbiddellijk l—0. Het hek was nu van de dam en
de overmacht die de groenwitten demonstreerden, uitte
zich in een aantal uitstekende doelpunten. Overbeek
bracht de stand met een lage voltreffer op 2—O, waarna
Lichtenberg, Overbeek en Baakman (2 x) geleidelijk
aan de score tot 6—O opvoerden.
Uit een vrije trap van ca 20 meter konden de gasten met
uitstekend schot, onhoudbaar voor de Ratti-goalie Huitink, de achterstand tot 6—l reduceren.
Ook in de tweede helft was het overwicht der thuisclub
zeer groot- Lichtenberg (2 x). Baakman en Rutgers waren nog goed voor enkele doelpunten, waardoor het
scorebord 10—l aanwees. Een fout van de Ratti-keeper
werd door de Ruurlose middenvoor benut met een lage
inswinger 10—2. In de laatste fase van de strijd was
het al Ratti was de klok sloeg; men probeerde namelijk
het 100e doelpunt van deze kompetitie te scoren, maar
ondanks heftige pogingen van de groenwitte voorhoede
moest men met tien doelpunten „genoegen" nemen. De
honderdste goal zal dus nog even op zich moeten laten
wachten.
ZUTPHANIA 4 — RATTI 2 5—0
De Ratti-reserves kregen in Zutphen een 5i—O nederlaag
te slikken tegen Zutphania 4. De Zutphenaren waren
in deze ontmoeting de betere ploeg, maar in de eerste
helft was het een gelflkopgaande strijd. Dit bleek ook
wel uit de ruststand, die een l—O voorsprong voor de
thuisclub opleverde; het doelpunt werd gescoord uit 'n
penalty.
Na de thee gaf de grotere routine van de Zutphenaren
de doorslag, terwijl ook de sterke wind voordeel opleverde. Doelman J. Berendsen, die zjjn laatste wedstrijd
in Ratti 2 speelde, moest nog viermaal in het net duiken. Eindstand 5—0.
ZUTPHANIA 5 — RATTI 3 1—1
Ratti 3 is er in geslaagd om de uitwedstrijd tegen Zutphania 5 met l—l gelijk te spelen. Een mooi resultaat
dat werd bereikt door een hechte teamgeest.
In een gelijkopgaande eerste helft kon H. Kasteel Ratti
aan een verdiende gelijkmaker helpen, toen de Zutphenaren de stand al op l—O hadden gebracht.
Overigens had de Rattidoelman Joh. Engberts die vooral in de tweede helft zijn kunnen toonde, een werkzaam
aandeel in deze puntenverdeling.

Agenda
12 mei

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

13 mei

Ringoriënteringsrit Jong Gelre.
Start te* Barchem

24 mei

Ontspanningsavond Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen in zaal
„'t Wapen van Vorden" (F. Smit)

Juist voor moederdag!

schoenen en tassen

Wullink's Schoenhandel

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

Doe eens royaal, steun de bouw van
voetbalvereniging Vordens nieuwe kleedlokaal!

Heeft moeder
al een koelkast?

NU

MARIJNEN
ZANUSSI
ERRES

zonnep

A.K. KOEK

ANTI-KOPZIEKTEKOEK

Maak moeder blij,
de tweede zondag in mei!
TJ weet niet wat u moet geven,
och kom gerust eens bij ons binnen.
Graag helpen wij u keus maken.

A. R. HEUVELINK

UW ZAAK

Kranenburg D 138e - VORDEN - Telefoon 05752-6781

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

WESSANEN

WORMERVEER

Gaat U zich
binnenkort verloven?

HELIYIINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Gaat u een
gebruikte auto kopen?
Eist u dan in ieder geval de
volgende punten.
a

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

EEN GOEDE EN VEILIGE AUTO
(onze meeste auto's zijn gekeurd
door Rijksdienst voor het Wegverkeer) .

Plastic draadstoel Tuintafel

Tuinparasols

kunt u buiten laten
staan.
Gemakkelijke opberg nl.
opstapelbaar.
Verschillende kleuren.
ƒ 16,80

op statief (dus hoogte
verstelbaar).
Ook met onderblad
verkrijgbaar.
ƒ 21,50

Vouwstoel

Veertjesnedden Luxe vouwstoel

aluminium.
Gemakkelijk in de auto,
nemen geen plaats in.
In gekleurde banen.

niet alleen gemakkeirjk
in de tuin, maar ook
voor een onverwachte
logé.
Hoofd- en voeteneind
verstelbaar.
ƒ 34,95

b EEN GOEDE GARANTIEREGELING
(onze auto's boven ƒ 2500,— worden
een half jaar gegarandeerd).
c

JUWELIER

met franje. Middellijn
2 meter. Met kink.
Gekleurde banen of
gebloemd.
ƒ 43,50
Zware betonnen voeten
ƒ 18,75

EEN GOEDE EN VAKKUNDIGE
SERVICE
ook na de koop.
Komt u daarom als u over een
auto denkt, eens bij ons langs.
Wij zullen u gaarne van advies
dienen.

ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN - TELEFOON 1505

Garage Kurz
Vorden — Telefoon 1649 b.g.g. 1326
Momenteel in voorraad:
l Ford 17 M 1961; l Opel 1700 1960;
l VW Stand 1960; l DKW 1000S
1964; l Opel Kaptein 1960;
l Fiat 600 1963.

ƒ 12,95

plastic armleggers.
Gebloemde stof.
Kleine bergruimte.
VOOR MOEDERDAG
ƒ 24,95

Niet alleen voor moederdag

Voor moederdag
hebben we mooie dessins in

ook voor de hele zomer

hoedendozen
de enige bromfiets is de SOLEX
Benzine erin en hij rijdt. Geen gezeur met technische toestanden.
Solex rijdt altijd. Is eenvoudig, veilig en betrouwbaar. Hij respecteert
uw kleding en kost nog geen cent per kilometer. Alleen SOLEX geeft
u zoveel echt bromfietsplezier!

In hoeden, handschoenen, sjaals en
sjaalclips brengen we steeds het
nieuwste.

Kroneman-Jörissen
MOEDERDAG

Bromtietsbedrijt Tragter

MOEDERDAG

U steunt toch ook uw hongerende medemens in India?

Wanneer u moeder trakteert met een

moederdagtaart

Zutphenseweg - Vorden

Ik heb geen tijd om
te wachten!

of een mooie

doos bonbons
trakteert zij u a.s. zondag op koffie

Let op onze hoge spaarrente
direkt opvraagbaar
6 maand opzegging
12 maand opzegging

3.75%
4.75%
5.50%

RAIFFEISENBANK
VORDEN

spaaroanx en alle bankzaken

Ruurloseweg 21

—

Telefoon O 57 52 - 12 52

—

Als je bent overgeleverd aan de
tram of de bus ben je heel wat
tijd kwijt. En het tillen van tassen
met boodschappen valt ook
niet mee!

met

Postgiro 86 29 23

eigen gebakken koek
van

Daarom was ik het direkt met
mvn man eens toen hij me
aanraadde weer een fiets te
kopen, 'k Had toch al vaak staan
kijken naar die prachtige
fietsen in de zaak van

SCHUPPERS
en die is byzonder lekker
DORPSSTRAAT
BURG. GALLÉESTRAAT
Graag vroegtijdig bestellen
MOEDERDAG

MOEDERDAG

Bromfietsbedrijf Tragter
ZUTPHENSEWEG

VORDEN

Uit Gods zorgende vaderhand ontvingen wij een
dochtertje
FEMMY ANNA
DOROTHEA
(Femmy-Anne)
A. Snijders
F. A. D. SnijdersSchelhaas
Vorden, 3 mei 1967
't Wiemelink 43
Tijdelijk adres:
Alg. Ziekenhuis, Zutphen
Aan allen, die blijk gaven
van hun deelneming na het
overlijden van onze moeder,
behuwd-, groot- en
overgrootmoeder
BEBENDINA HENDBIKA
KLEIN SELLE
weduwe van
J. W. Groot Bramel
zomede aan directie en personeel van huize „Villa
Nuova" voor hun goede
zorgen tijdens haar verblijf
aldaar, betuigen wij hierbij
onze hartelijke dank.
Namens de familie:
J. W. LenselinkGroot Bramel
B. J. Lenselink
Vorden, mei 1967
Dorpsstraat l
Gevraagd per l juni: Net
meisje voor 4 a 5 morgens
in de week, voor de huishouding. Confectie Hal
„Desiree" Zutphen
EMPO Jeugdrijwiel vanaf
ƒ 129,—, diverse kleuren
Te koop: Party weckglazen
en 4 keulse potten en binnenpot farnulspot, koper.
G. Lenselink, Linde E 27
Te koop: Beige kolenconvector, eethoek (skai), gascomfoor (4-pits), commode,
kinderwagen, rotan wieg,
fasto geyser, scooter (lambretta), tuinafrastering.
J. C. Kreunen, De Boonk 21
Vorden
VOOBAL UW

•
•
•
•

Daar hebben ze altijd leuke
dingen. En helemaal niet
duur.

Toekomstig adres: Steenderenseweg C 52,
Hengelo G.

Je weet wel . . .

Dagadres: Zaal Winkelman, Keyenburg.

A. Jansen 't Schoenenhuis

Receptie van 2.30 . 3.30 uur.

DORPSSTRAAT 34
HENK KOK
n en
X WIL TEN BROEKE
hebben het genoegen u kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk, dat de instemming heeft van hun wederzijdse ouders.
De huwelijksvoltrekking zal op zaterdag 13
mei om 10.30 uur plaatsvinden in het gemeentehuis te Vorden.

X
X
X.,

Toekomstig adres: Wilgenstraat 21, Oss.
Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in hotel
,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

t
ft
^
U

X

11

• 100% kwaliteit
O Vakkundige service
• Nooit wachten
GRATIS PRACHT BATMANMASKER BIJ 3 PAKJES PUDDING
DISCOUNT KOFFIE

VORDEN

gezinspak 500 gram

VAN NELLE THEEBUILEN

10 stuks voor

7 FRUIT CHOCOLADEREPEN

voor

HEEL BLIK BISCUITS

voor

X

L

k

hun 25-jarige echtvereniging te herdenken.
Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen blijven is de wens van hun
dankbare kinderen, kleinkind en verloofden.
Warnsveld, mei 1967
Oude Borculoseweg 14

X

Receptie op woensdag 17 mei 's middags van
3.00 tot 4.30 uur in café „de Pauw" te
Warnsveld.

)\

Op vrijdag 19 mei a.s. hopen onze lieve
ouders en grootouders

RUMBONEN

MET 100% SERVICE
EN VOORDELIGE PRIJZEN
NAAR

X:
X

1
(
(

(

;

X 1
K

Xi
X
*1

nu per busje

TABAC TOILETZEEP

3 stukjes voor

ANANAS

2 blikjes voor
per fles
voor

BIJ ELKE KILO SUIKER
PRACHT KOP EN SCHOTEL

,- ,-

voor

HAM

150 gram

GEBRADEN GEHAKT

150 gram

BLOEDWORST

150 gram

79
98
79
49

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Aparte houten artikelen, handwerk
Byouterie
Tassen
Tinnen vazen en schalen
Engelse kop en schotels

1

200 gram voor

ELKE TWEEDE FLES

HELMINK

j

CHOCOLAADJES
POEDERKOFFIE

FRAMBOZEN EN ZWARTE BESSENWIJN

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Luxe cadeaus
voor moeder!

200 gram

2 GROTE FLESSEN UP DRINK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

X
X
X
X
X
X
X

Op maandag 15 mei a.s. hopen D.V. onze
r
geliefde ouders, behuwd- en grootouders
f
H. J. HEUVELINK
en
r
n F. J. HEUVELINK-STEENBLIK

XA

X

BIJ ALBERS:

X

si

^-

Kn

Probeert u het eens, u bent van
harte welkom.

Voor
woninginrichting

De kerkelijke bevestiging om 14.00 uur in de ^
Ned. Herv. kerk te Vorden door de Weleerw. W
Heer ds. J. H. Jansen.

f i

hoeft u beslist niet te zijn om te
bemerken dat u bij Albers meer
voor uw geld kunt kopen dan
elders.

f i

M Oss, Repelstraat 5
U Vorden, D 60

X
X
X
X
X
X
H

KOUSEN, SCHOENEN
PORTEMONNEE
TASSEN
PANTOFFELS
Weet je wat, ga eens kijken
bij A. JANSEN.

' Hengelo G, Steenderenseweg C 52
X Vorden, 't Waarle D 165
W mei 1967

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Een rekenwonder

Hier is haar verlanglijstje:

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk, dat
gesloten zal worden op zaterdag 13 mei a.s.
tijdens de H. Mis van 10.30 uur in de
parochiekerk van St. Aintonius van Padua te
Kranenburg-Vorden.

X

Fa Marlens

Moederdag

ALFONS GOOSSENS
en
ANNIE LICHTENBERG

Fa I. W. Albers
NIEUWSTAD — VORDEN

Koersolman

WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

Wordt van uw werk wel de meester doch nooit de slaaf

w?! ^
M
H

•

Xfl
XI

Wapen, en Sporthandel
Te koop: Metalen Eekhoorn
kinderstoel en houten box
en frame plus onderdelen
Sparta motor.
Het Wiemelink 37, Vorden

Q J. VREMAN
v en

Te koop: Bromfiets, Sparta
bouwjaar 1962.
H. van Bramerenstraat 8
Vorden, telefoon 1795
Gevraagd: Huishoudelijke
hulp voor enkele uren per
week. Mevrouw Das,
Horsterkamp 5, Vorden
Orig. MERCIER racefietsen, 4- of 8- gang derallleur, vanaf ƒ 239,50.
EMPO importeert ze en
toont ze u graag
Te koop: Prima herenrywiel. Prins Bernhardw. 8
Te koop: 8 roodbonte
nieuwmelkte koeien, 20 tot
27 liter melk per dag.
Veehandel Vlogman
Te koop: 4 zware biggen.
H. Obbink, Vordensebos
Vorden
Te koop: Biggen.
H. J. Pardijs D 113 Vorden
ATTENTIE
VOOR DE A.S.
FEESTDAGEN
Wie goedkoop en
lekker wil eten,
moet de poelier niet
vergeten.

aan huis verkrijgbaar
en vrijdag aan de
markt
W. ROSSEL - VORDEN
Poeliersbedrijf, Tel. 1283
Hengeloseweg l
DE BESTE Lamp:
„Een EMPO SPORTLAMP". Slipvrtf ƒ 17,25

X M. VREMAN-TEN HAGEN

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

Xu
Q

hun 25-jarige echtvereniging te vieren.
Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is W
de wens van hun dankbare kinderen, kleinkinderen en oma en opa
Bennie . Mina
Toos - Herman
Wim - Ria (Jolanda, Marcel)
Riek - Theo
Gerda - Benny
Jan - Marriët
Annie - Aart
Joop
Leo
Henk
Oma en Opa

Vorden, mei 1967
X E 35

X
X
X

W

n
W

Receptie van 3.00 tot 4.00 uur in zaal
Schoenaker, Kranenburg-Vorden.

Inplaats van kaarten
Op 19 mei a.s. hopen onze ouders

X R. J. KOERSELMAN
X en
^ W. J. KOERSELMAN-SMEITINK

X
X
X
X
X
X
X
X

met ons hun 25-jarig huwelijksfeest te
vieren.

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

8X
X
X
X
X
X
X

Tuinmeubelen
zijn gezellige en leuke cadeaus voor

moederdag
WIJ HOUDEN VOOR U VOORRADIG
OPKLAPBARE FAUTEUILS
met fleurige loper vanaf
ƒ 10,80
LIGSTOEL
wit gelakt, verstelbaar, met
hoofdkussen en zonnekap v.a. ƒ 29,55
VELDBEDDEN (3-poots)
met fleurige effen kleuren en
dessins vanaf
ƒ 33,30
VERDER
TUINTAFELS
PARASOLS (in vele modellen)
LIGSTOELLOPERS

ö
0>

Nieuw
EEN STAPELBAAR TERRAS.
GARNITUUR
bestaande uit 4 ruime fauteuils en l
bijpassende opklapbare tafel ƒ 287,50

n

Er is gelegenheid tot feliciteren van 4.30 tot
5.30
uur in hotel „'t Wapen van Vorden" j

HET ADRES
VOOR
BETERE WONINGINRICHTING

Hun kinderen,
Vorden, mei 1967
Burgemeester Galléestraat 12

Direktie en personeel van
drukkerij Weevers wenst u
heel prettige pinksterdagen

voort tot winst I
VERKRIJGBAAR BIJ

ZIE ETALAGE

X
Q

Supervite Start, de kleine smakelijke korrel, die uitgekiende voedingsstoffen bevat voor de jonge biggen bij de zeug.
We zagen het resultaat op ZESTIG bedrijven: egale koppels van
zware én gezonde én sterke biggen, die voor een beste prijs vlot
gekocht worden door de mester.
Supervite Start, een goede start voor Uw biggen ... gemakkelijk
voeren en lekker goed voor Uw biggen. Neem zelf de proef.

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752)1314

MENGVOEDER,
KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN
Wichmond *Q* (05754) 270

Voetbedsandalen

14 mei

voor dames, heren en kinderen.

Bedank moeder...
Bedenk moeder!

U KIEST GEMAKKELIJK UIT
ONZE GROTE SORTERING

Wullink's Schoenhandel

Onbetwist, de Schoenenspecialist

Geef moeder iets
wat blijvend is!

Een passpiegel
voor de muur of aan de kastdeur slechts

ƒ 21,95

• HOLLANDIA
onderjurken, nachthemden, pyama's

Assurantiekantoor
J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden,
telefoon 1531
(Inschr. Reg. B.; S.E.R.)
Verzekeringen, hypotheken,
financieringen

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-

mes.

• SETTERLAINS
vesten of pullovers

GEBR. W1LLEMS
kleermakerij, Rozenhoflaan l, Zutphen,
Telefoon 2264

THEEBEURZEN
TAFELKLEDEN

EenHeinzelmann
zit altijd goed... f(
zelfeintwater! u

• SWAN
zakdoekjes in leuke verpakking
• FAVORITA
schorten en dusters

SIERKUSSENS

ras

KAPSTOKKEN
KLEINMEUBELEN

artikelen

• JORZOLINO
bedsets en badsets
•

ENZ. ENZ.

VOOR EEN PASSEND GESCHENK

Fa Marlens

WONINGINRICHTING

Wapen, en Sporthandel

het binnenhuis

RAADHUISSTR.. VORDEN

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN
SPECIALITÉ'S
ook uit Emmerik.
Ook voor

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

Voor moeder leuke en
praktische geschenken!
Sierbloempotten; prullebakken met
leuke decors; voorraadbussen;
koffiemolens; automatische koffiemakers; haardroogkappen;
koelkasten; gasfornuizen;
centrifuges; wasautomaten; enz.

MARTENS
Wapen- en Sporthandel

AAMBEIENdruppels
IIOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKENDE
druppels

Praktische cadeaus
voor moeder!
FLESSENDEAGERS geplastificeerd 6
AFDRUIPBEKKEN geplastificeerd
DROOGREKKEN geplastificeerd
HANDDOEKREKJES geplastificeerd

flessen

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

4,15
4,15
4,10
2,50

^%
5

KOERSELMAN

Inwoners van Vorden!

Het Hoge 26
Tolofrwn 1656
IfiKft
Telefoon

Bupro-gas

WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

BEZOEKT VRIJDAG 12 MEI A.S

Het gas voor ledereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg

MEIMARKT

Voor uw tuin

Ruurloseweg 45

Grote sortering in diverse
ET EEN FIJN CADEAU !

GOED GEREEDSCHAP IS HET
HALVE WERK
Wolf tuingereedschap
Wolf gazonmesten

zoveel elektrische huishoudelijke apparaten van
t groot waar moeder dolgelukkig mee is.

Aanbieding
MOTORMAAEER, ELEKTRISCH
inclusief grasvanger, licht in gewicht 11 kg
verstelbare maaihoogte, radio en tv
ontstoord, zonder kabel

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217
H. Lijftogt,
B. van Hack fort weg 31
Wed. VVaarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Teunlssen, de Haar

eens kyken, wy demonstreren u vrijblijvend.

ZIE DE INGELEGDE KA

Kabé roestvrij staal
Freunde heggescharen óók elektr.
Gazonmaaiers (motormaaiers)
Ideaal spaden enz.

P. C. Nipius, Zutphen
Laar straat 5

jM LOODGIETERSBEDRIJF

f J. H. Willink

naar uw D.A. drogist.
D.A. drogisterij en
fotohandel

damesbrillen

INSTALLATIE BUREAU

Wist u dat de 'Ro
totaal gemoderniseerd is?
Neem eens een kijkje.
Kom er eens uit. Goed voor u.
„DE ROTONDE"

—

Telefoon 1253

Moederdag geschenken
Siemerink's

ECHT IETS PERSOONLIJKS
VOOR MOEDER

f 215,-

VORDEN
SLIJPEN EN REPARATIE VAN
GAZONMAAIERS WORDT OOK DOOR
ONS VERZORGD
Stel u eens vrijblyvend op de hoogte

OCHTENDDUSTERS
SCHORTENDUSTERS

Moederdag
Taartendag

BLOUSES
ROKKEN
JAPONNEN
PARAPLUUS
NYLONS
ZAKDOEKEN

LEUKE TAARTEN VANAF ƒ 3,—
in verschillende variaties en smaken

G. Emsbroek S Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.
BOERS'
vee- en varkenshandel, Vorden - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

en nog veel meer artikelen
Komt u rustig eens kijken en uitzoeken
KIRSCH

Geef moeder
een mooi cadeau!
Wat denkt u bijvoorbeeld van een:
DAMESFAUTEUDL
BERGMEUBEL
KAPSTOK
LEKTUURBAK
SPIEGEL
SPREI
TAFEL- OF
DIVANKLEED
ONZE KEUS IS GROOT
UW ZAAK

Een cake is ook altijd welkom!
neem dan onze roombotercake.

H. LUTH
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD - VORDEN

WE HEBBEN PRACHT DOZEN
BONBONS VOOR U
vrijdagmorgen

SCHILDER met PLEZIER en GEMAK

tot 12 uur

neem JUWEEL VERF en LAK
^t^Kr

Ruurloseweg 35, Vorden

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

WINKELPARADIJS
TELEFOON 1384

NIEUWSTAD

Retexturingsbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal
Gedurende deze maand
rokken chem. reinigen
van ƒ 3,— voor ƒ 2,—.
Tevens uw adres voor
verven, plisseren, onz.
stoppen en overhemdenreparatie.
Laren: Klein

BAKKERIJ

„'tVerfhuis"J.M.Uiterweerd

OVERHEMDENKEPAKATIE
VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman,Vorden

Voelt u niet voor gebak?

Bestellingen voor gebak uiterlijk

Te koop gevraagd:

„Contact" het veelgelezen weekblad
uit Vorden, vormt de onmisbare schakel
tussen middenstand en consument

Selle,

Holter-

weg A 21
Vorden: Fa Luth, kledingmagazijn
Barchem: Mc j. Dijkman,
Lochemseweg 52 a

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

Houtmam 77, zutpnen

10 mei 1967

Tweede blad Contact

OUDERS BEKEKEN WERK VAN KINDEREN
Dinsdagavond bestond er voor de ouders van de kinderen van de o.l. school dorp gelegenheid de vorderingen
van hun kinderen te bekijken. Hier werd een druk gebruik van gemaakt. Tevens bestond er de gelegenheid
eventuele problemen met de onderwijzer (es) te bespreken.
Op vrijdag 2 juni zullen de kinderen die dit jaar voor
het eerst de school bezoeken, een middag op school komen, waar juffrouw Wallinga zal trachten deze jongens
en meisjes een aangename middag te bezorgen.
DIAMANTEN ECHTPAAR
Het echtpaar J. W. Denkers T. Denkers-Levenkamp
(Almenseweg) herdenkt heden, woensdag 10 mei, het
feit hoe het vóór 60 jaar door de band van het huwelijk
aan elkaar werd verbonden.
De heer Denkers doet alle dagen nog werk in de tuin
terwijl mevr. Denkers nog steeds huishoudelijk werk
verricht.
Het diamanten echtpaar bezit thans nog 2 eigen kinderen, 9 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen.
Dit blijde gebeuren zal, naar wij vernemen, alleen in
de huiselijke kring worden herdacht in tegenwoordigheid
van familie en kennissen.
Langs deze weg wensen wij hot nog krasse paar een
verdere oude dag toe in goede gezondheid.

In klasse C IV eindigde KOT IV samen met de Klok III
op de voorlaatste plaats. Beide teams behaalden 93
punten, terwijl rode lantaarndrager de Hoven III het tot
78 punten bracht. Voorst III werd in deze afdeling op
overtuigende wijze kampioen.
De eindstanden van het biljartseizoen 1966/1967 zijn
als volgt:
Klasse C II
Klasse C I
24—133
24—116
Poorte II
Voorst I
Pelikaan I
24—125
24—111
Kroon II
24—124
Kroon IV
Kroon I
24—103
24—122
Pauw II
24— 92
Poorte I
24—121
Kroon III
24— 87
B. Brug I
KOT III
24—107
24— 83
Pauw I
24—106
24— 79
Pauw III
Klok I
24— 93
24— 43
Klok II
KOT II
24— 41
KOT I
24— 42
Bierhuis I
Klasse C III
Hoven I
Poorte III
Pelikaan II
Carambole I
Pauw IV
Voorst II
Carambole II

18—120
18— 99
18— 90
18— 89
IS- 70
IS— 57
18— 42

Klasse C IV
Voorst III
Poorte IV
Hoven II
Kroon V
KOT IV
Klok III
Hoven III

EEN FEESTELIJK GEDEKTE TAFEL MET

Sola tafelbestek
Spenzo opbouwserviezen

KOI RSI LMAN
WINKELCENTRUM

—

TELEFOON 1364
Nieuwe ik-de-mdn! shirtmode: First Man. Luxe fabrikaat overhemden met
volle 6 maanden garantie!
ƒ 13.90,15.90,17.90,19.90

24—145
24—129
24—116
24—102
21 93
24— 93
24— 78

TOUWTREKKOMPETITIE DER NTB STARTTE IN
MEDDO - WARKENSE PLOEGEN FAVORIET
EERSTE H. COMMUNIE CHRISTUS KONINGKERK
Op het zondagmiddag te Meddo bij Winterswijk door de
Zondagmorgen hebben in de parochiekerk van Chris- touwtrekvereniging „Jonge Kracht" georganiseerde
tus Koning aan de Decanijeweg een tiental kinderen toernooi, waren het de teams van „Warken" uit Warnst.w. 6 meisjes en 4 jongens, tijdens de H. Mis van 10 veld, die met veel machtsvertoon diverse kampioenstiuur hun eerste H. Communie gedaan.
tels voor zich opeisten.
Tijdens dit communiefeest sprak rector P. Pans ofm In de A-klasse was Warken I glorieus winnaar, in de
een toepasselijk felicitatiewoord tot de kinderen en hun B-klasse was dit Warken II, in de D-klasse Warken IV
aanwezige ouders en familie.
terwijl bij de jeugd ook de Warkense junioren de meeste
punten verzamelden.
GOUDEN HUWELIJKSJUBILEUM
Opvallend was echter ook het uitstekende resultaat van
ECHTPAAR EGGINK-OLTVOORT
Medler II, dat na veel spanning in de B-klasse als 2e
Donderdag 11 mei 1967, is een gedenkwaardige dag eindigde met slechts twee punten achterstand op Warvoor het echtpaar W. Eggink en W. Eggink-Oltvoort in ken II.
de Wildenborch D 84, die op deze datum voor 50 jaar Medler I deed het ditmaal niet zo goed en moest met
een derde plaats in het eindklassement genoegen negeleden in de echt werden verbonden.
De bruidegom, Willem Eggink, die op 24 maart 1884 men. Nadat scheidsrechter Th. Eckhardt uit Vorden
werd geboren op de boerderij „de Vostert" in het Linde, het eerste fluitsignaal had gegeven - vooraf was een
stamt uit een gezin van 4 kinderen, 3 jongens en l minuut stilte in acht genomen voor enkele overleden
dochter; zijn zuster is nog in leven. Al deze 50 jaar NTB-leden - ontspon zich weldra een spannende strijd.
heeft Willem in de Wildenborch gewoond, aan de nu Warken I had in de A-klasse binnen de minuut het
verharde weg, die loopt van de Mosselse Enk langs de Medlerteam over de streep getrokken. Warken toonde
kapel naar de Lochemseweg. Hij had hier een gemengd zich ook hierna zeer sterk. Overigens was er voor
bedrijf met ca 5, ha grond dat hij later overdeed aan Medler nog een overwinning weggelegd in de ontmoezijn ingetrouwde schoonzoon, de heer H. Kreunen, die nu ting tegen Jonge Kracht I uit Meddo, waarbij dit deal verschillende jaren met zijn dochter is gehuwd. Eg- buterende zestal, het loodje moest leggen tegen de meer
gink is altijd gewend geweest om „vrog op te staon" en geoefende Vordense trekkers.
tegen 5 uur stapt hij al uit zijn bed. Nu hij wat ouder In de eerste ronde waren de uitslagen voor de Warkenis geworden - men ziet het trouwens niet aan hem - so en Medlerteams als volgt:
doet hij het wat kalmer aan. Maar hij mag nog niet
klagen en spit nog heel gemoedelijk zijn tuintje om A-klasse: Warken I—Medler I 2—0; B-klasse: Warken
want zegt hij „daor bun'k zelf bie en ik heb't niet ane- II—Medler II 2—0; C-klasse: Warken III—EHTC I,
nommen". Ook leest hij nog dagelijks zijn krant, nog Hall-Eerbeek O—2; D-klasse: EHTC II—Warken IV O
2; A-klasse: Heure I—Warken I O—2; Jonge Kracht
wel zonder bril. Overigens vertelde hij ons, dat hij vroeger wel een bril gehad had, maar dat was slechts voor I—Medler I O—2; B-klass^ Warken II—HSC I regl.
een jaar; hij meende eerst dat hij niet goed kon zien, 2—0; Nettelhorst I—Med^^B O -2; Warken III—Jonge
maar achteraf bleek het mee te vallen. De heer Eggink Kracht II 0—2.
chülende jaren in de Wildenborchse Ook in de tweede ronde weerklonken de aanmoedigingsu van het publiek en leiders, weike laatstg-en
Oranjefeestkommi:,,
-n en in de Vrijwillige Landden hun ploegen opzweepten tot het uiterste. Bijzonder
storm.
Zijn echtgenote Willemina Eggink geboren Oltvoort, spannend was hier de oa^^eting tussen Medler I en
stamt uit een geslacht dat jarenlang woonachtig is op Heure I uit Borculo; toei^Bdereen dacht dat de Vorde Wildenborch en hier een bedrijf hadden van ca 30 denaren zouden gaan winnen, sloegen Borculoërs terug
ha. Later is dit onder de broers en zusters verdeeld, en net voordat de tijdslimiet van 3 minuten was overzodat het nu kleinere bedrijven zijn geworden. De bruid schreden, moesten de Vordenaren hun overwinningswerd geboren op 23 februari 1888. Mevrouw Eggink is kans laten schieten. De resultaten der tweede ronde
ook nog goed gezond, maar het zien en het horen wordt waren:
minder; overigens helpt ze haar dochter nog met de C-klasse: Heure II—Warken III 2—0; A-klasse: Warhuishouding en anden.- l,;'::igheden.
keu I—Jonge Kracht I 2—0; Medler I—Heure I 0—2;
Het gouden paai heeft 2 kinderen en 4 kleinkinderen. B-klasse: HSC I—Medler II 0—2 regl.; Nettelhorst I—
In café Eskes zal donderdagmiddag van 3-5 uur een Warken II O—2; C-klasse: Broek I—Warken III regl.
receptie worden gehouden, waar ongetwijfeld vele fa- 0—2.
milieleden, buren, kennissen en vrienden hen de hand In de aparte jeugdklasse won ook Warken A de kamkomen drukken. Van harte proficiat.
pioenstitel door overwinningen op Heure A en EHTC A.
De totale uitslag van dit eerste bondstoernooi was a's
volgt:
+&&+*
-'S?,
A-klasse: 1. en kampioen Warken I; 2. Heure I Borculo;
3. Medler I Vorden; 4. Jonge Kracht I Meddo.
B-klasse: 1. en kampioen Warken II; 2. Medler II Vorden; 3. Nettelhorst I Lochem.
C-klasse: 1. en kampioen EHTC I Hall-Eerbeek (ongeslagen); 2. Jonge Kracht II Meddo; 3. Heure II Borculo; 4. Warken III.
SUKSESSEN VOOR RATTIPUPILLEN
D-klasse: 1. en kampioen Warken IV; 2. EHTC II.
De Rattijeugd, waarvan de aangesloten pupillenafdeling Jeugdklasse: 1. en kampioen Warken A; 2. EHTC A; 3.
al meer dan 30 leden telt, behaalt de laatste tijd opmer- Heure A.
kelijke suksessen in de onderlinge pupillenkompetitie,
waaraan een vijftal buurtverenigingen deelnemen t.w. De heer Oebbink reikte na afloop met een toepasselijk
Lochem, Klein Dochteren, SVBV Barchem, Witkampers woord de prijzen uit aan de leiders der winnende teams
t.w. prachtige bekers met inscriptie voor de eerste prijsen Ratti.
winnaars in de A-, B-, C- en D-klassen en een mooie
Op Hemelvaartsdag wist de Rattijeugd in een zeer span- lauwerkrans voor de eerste prijswinnaar in de jeugdnende wedstrijd thuis tegen het bezoekende Klein Doch- klasse.
teren, op beide puntjes beslag te leggen door een ver-,
diende 2—l overwinning. Deze stand bereikte men al Hot eerstvolgende toernooi, dat eveneens meetelt voor
in de eerste helft; na de thee wist men energiek stand de bondskompetitie der NTB, zal op zondag 28 mei a.s.
worden gehouden op een terrein nabij café Kerkemeyer
te houden.
aan de Dijkhoek en wordt georganiseerd door de touwZaterdagmorgen werd een bezoek gebracht aan de se- trekvereniging Heure uit Borculo.
rieuze kampioenskandidaat Lochem, waar de groenwitte
jeugd weer sukses behaalde dankzij goed samenspel en
technisch beter spel. Vier minuten voor het einde viel
het winnende doelpunt, uiteraard onder groot gejuich
van de spelers en supporters. Uitslag O—l in het voordeel van Ratti.
De Kranenburgse jeugd heeft in deze onderlinge pupillenkompetitie thans 19 winstpunten uit 13 wedstrijden
• GEBOORTEKAARTEN
en nog een theoretische kans op de bovenste plaats.
• VERLOVINGSKAARTEN
BILJARTERS VAN KOT STELDEN DIT SEIZOEN
• ONDERTROUWBRIEVEN
TELEUR
• ROUWBRIEVEN
Het is de biljarters van het Vordense KOT het afgelo0 ROUWDANKBETUIGINGEN
pen seizoen niet naar den vleze gegaan in het biljartdistrikt „Zutphen & Omstreken". Vooral het eerste drietal bestaande uit de heren Pardijs, Klein Hekkelder en
Wijnbergen kon zijn draai niet vinden en eindigde in
klasse C I met 42 punten op de laatste plaats.
Het is in jaren niet voorgekomen dat KOT l in de on* BRIEFPAPIER
derste regionen van de ranglijst vertoefde. Dat de Vordenaren wel beter kunnen, hebben zij overduidelijk be* REKENINGEN
wezen bij de persoonlijke kampioenschappen waarbij
* ENVELOPPEN
Pardijs kampioen werd in de Hoofdklasse, terwijl Klein
* CONVOCATIES
Hekkelder op de tweede plaats beslag wist te leggen.
0 FOLDERS
Het tweede drietal van KOT eindigde dit seizoen op de
voorlaatste plaats met 43 punten. Opmerkelijk is de
grote achterstand nl. resp. 37 en 36 punten die de Vordense teams hebben op de Klok I. Kampioen in klasse
C I werd het eerste drietal van Voorst.
In klasse C II deed KOT III het redelijk. Met 107 punten eindigde 't op de zesde plaats met 26 punten achterstand op de Poorte II uit Zutphen dat 113 punten
vergaarde. Bierhuis I eindigde op de laatste plaats.
Met groot machtsvertoon legde de Hoven I in klasse
Nieuwstad 12 - Telefoon 1404
C III beslag op de kampioenstitel, terwijl Carambole II
op de laatste plaats eindigde.

& p
•PORTmm

zonnig
wonen met

lts één

Een hele kunst? Helemaal niet! U zetzo'n prachtig C plus één zelfbouwmeubel zomaar in elkaar.
Alles past precies (en dan bedoelen we precies I)
Blaren in uw handen houdt u er niet aan over.
Wat u wel overhoudt: geld. Geld, dat u vlotweg
even verdient

Luth
NIEUWSTAD . VORDEN

TROUW e»
VEBIOVINGS

HOOFDDEPOT

KEUNE
Voor elk doel
VERF EN
VAN

BEHANG

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Vorden
6XATK 6RAVtRSN,,,/\

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
GROOT JEBBINK
Staringstraat 9
HET ADRES:
Telefoon 1306

Siemerink
Zutphenseweg

Koopt bij onze
adverteerders

BUREAU MINISTRE - origineel teak, verstelbaar
bovenblad 1 30 x 60 cm
f IQ ft .
(inmahonief
' llfU|

zelfbouwmeubelen
Verkrijgbaar bij

Doe-het-zelf centrum

Harmsen

Antiek is mooi en blijft mooi!

Schoolstraat - Vorden

Zaal Langeler
HENGELO G

ijssalon

A.S. ZATERDAG 13 MEI

Dansen
Orkest: „THE JIBS"

HANDELS-DRUKWERK

oevers

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

Nijverheidsweg tel. 1736

FAMILIE-DRUKWERK

drukken

29e jaargang no. 7

Wist u
DAT MEN BIJ

4

de Rotonde4
origineel Italiaans ijs
verkoopt?
Byvoorbeeld als toetje zo'n heerlijk
HAZELNOOTIJSJE

D.BOERSMA
Dorpsstraat 6 — Telefoon 1553
BIEDT U VOOR DE A.S.
FEESTDAGEN
IJSTAARTEN
voor 4, 6, 8 en 10 personen
vanaf ƒ 3,50
een heerlijke verrassing!
Vroegtijdig bestellen
HALVE OF HELE LITERS IJS
om zelf een toetje te maken
halve liter ƒ 1,75 hele liter ƒ 3,—
In onze ijssalon serveren wij diverse
coupes, sorbets, gekoelde frisdranken
en koffie

Alle
meubelen
zijn
meubel
e
n
van nu
nog geen
comfortabele meubelen!

Uw regenjas mijnheer

POTGROND

hangt klaar bij

ROODSTEEN BLOEMPOTTEN
GEDROOGDE KOKMES T
BLOEM- EN GROENTEZADEN

Uhsel
^——^^^ VORE

Alleen voor

Kerkstraat 13 — Telefoon 1385

exclusieve comfortabele
meubelen
voor mensen

staan onze meubelmodelkamers
tot uw beschikking

van nu

DEPOT LOENENZADEN
MOEDERS HOUDEN VAN LEZEN
Geef daarom met

moederdag
een boek of pocket

U ziet daar

Denkt u aan
de feestweek voor u?
Tot en niet zaterdag 13 mei geven
wy belangrijke korting op alle
artikelen

Ook een mooie sortering in
POSTPAPIER, ALBUMS ENZ.

een exclusieve kollektie

Boek- en kantoorboekhandel

10-15-20 procent

FA HIETBRINK

VOOR MOEDERDAG DUS
EXTRA VOORDEEL

Kom eens kijken

moderne en
klassieke meubelen!

maakt

uui
romance
blij i/end

!
Breng in het voorjaar 'zon' in uw
woning met nieuwe meubelen

Vorden — Telefoon 125|3

Siemerink

VOOR MOEDERS BLOEMENTUIN
IS

goed gereedschap
kiest komfortabele moderne meubelen

ONMISBAAR.
Kom eens kijken bij

BANKSTELLEN
EETHOEKEN
SLAAPKAMERS
ONZE BEKENDE
« SERVICE EN
• 5-JARIGE GARANTIE
(ook op onze meubelstoffen)
Geven u de zekerheid dat onze meubelen

kwaliteitsrnÊubelen
zijn!
*

Henk van Ark

Horloger

Opticien

Voor een koele
plaats in huis!

Burg. Galléestraat

Pinksteraanbieding
KRIJGT U LOGÊ'S?
Divanbedden met 15 jaar garantie
DEZE W E E K f 29,75
Alle soorten mRTassen uit voorraad
te leveren.

Wy geven u gaarne een vrijblijvend advies
(na afspraak, ook 's avonds).
Vraagt u eens onze meubeldocuinOTtatie!

Juwelier

WONINC
MAI

'iCHTINQ
tCTUREN

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Ruime koelkastenkeus
uit een inhoud van 130 tot 310 liter.
SIGMA (BBC) KOELKAST
tafelmodel 130 liter inhoud ƒ 298,—
ERRES KOELKAST
tafelmodel

Moederdag
MET SPORTIEVE, PRETTIGE,
LEUKE GESCHENKEN

Wie goed woont heeft het goed.
Wie best woont die is binnen.
Wees daarom kiesrkeurig
bij uw meubelkeuze.
Kom zelf zien wat onze grote
collectie u bieden kan.

ank kükens
zyn hartelijk welkom

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL(05752)1314

FEUILLETON

no.28

De beslissing van
Dokter John
DOROTHY WORSLEY
Sally had niet willen dansen, maar toen Peter haar weer
vroeg, stond ze doelloes op en ging met hem naar buiten.
Ze dansten zwijgend. Peter was doodnerveus.
Hij voelde
zich niet gelukkig met zijn houding - maar hij scheen niet in
staat er iets aan te veranderen. Hij hield van Shirley, dat is
iets wat onomstotelijk vast stond. Maar hij voelde zich nog
niet in staat om te trouwen.
Anders zou hij niet zo piekeren. Over Sally . . .
Onwillekeurig trok hij haar vaster tegen zich aan. Sally sloot
haar ogen en haalde diep en snel adem. Aan het tafeltje
binnen zei Jeanie zorgelijk: 'Ze zien er zo ongelukkig uit.
Wat kan er zijn Bill?'
Bill schudde zijn hoofd. Hij wist het niet, maar hij moest toegeven dat de houding van het paar bevreemding wekte
,Vind je dat we moeten laten merken dat we hier zijn?'
'Nee'. En toen zagen ze Brenda Lane en Stephan Adair.
'O . . . " zuchte Jeanie. Waren we maar niet gekomen. Ik
wilde . . . ik wilde dat Sally en Peter wisten dat ze hier
zijn. 'Laten ze hun eigen zaakjes opknappen liefje', raadde
Bill haar aan.
Jeanie volgde Brenda met haar ogen. Ze bewonderde haar
manier van lopen. Ze was sierlijk zonder het zich bewust te
zijn in alles wat ze deed. Ze was zoals zo dikwijls, in het
wit gekleed en haar lange zwarte haar danste met al haar
bewegingen mee. Stephan Adair hield haar luchtig vast bij

haar elleboog. Jeanie vroeg zich af hoeveel hij om haar gaf
Ze pasten goed bij elkaar. Op het zelfde moment besloot
ze dat ze liever Stephan als direkteur van Hawthorne zou
zien dan Peter Glenn.

Brenda en Stephen kozen een tafeltje in een afgelegen
hoek van de zaal.
Jeanie's aandacht richtte zich weer op Sally en Peter.
De muziek was opgehouden en ze gingen weer naar hun
tafel terug. Ze zag dat Sally in hun richting keek. Had
ze hen gezien? Draaide ze met opzet haar hoofd om?
Misschien wilde Sally niet dat ze wist dat ze hen gezien
had. Haar gezicht was strak vertrokken. Ze ging niet
weer zitten. Peter nam zijn aansteker op, die hij op de
tafel had laten liggen.
,We hebben niet veel bereikt,' zei Sally zacht toen ze
bijna thuis waren. Het waren de eerste woorden die ze
sprak na hun vertrek.
Peter, die aan het stuur zat, keek recht voor zich uit.
Sally zag de trilling op zijn wang die ze altijd opmerkte
als hij erg gespannen of nerveus was. ,Nee,' zei hij.
Hij reed terug naar de plaats waar zijn wagen geparkeerd stond. Toen hij uitstapte reed Michael Wayne
voorbij en stak zijn hand als groet op.
,Dat maakt het helemaal volmaakt,' zei Peter bitter.
,Je hebt Jeanie en Bill toch ook wel gezien?'
,Dat bedoel ik. Ik wist niet of je hen ook had opgemerkt.'
.Waarom zijn we eigenlijk niet naar hen toegegaan. Het
was waarschijnlijk verstandiger geweest.'
,Tja, zei Peter, .beter dan te doen alsof we ons onschuldig voelen.'
,Ze weten niet dat we hen zagen.'
,Daar ben ik niet zeker van. Ik heb niet rondgekeken
toen we binnenkwamen; misschien waren er nog wel
meer bekenden. En dan moet uitgerekend Michael Way-

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

Martens Sporthandel
Zutphenseweg 15 a

ne hier voorbij komen.'
,Hij zal niets aan Shirley zeggen. Hij zou denken dat
het haar pijn zou doen en dat is wel het laatste wat hij
wil.'
,Soms geloof ik dat die knaap verliefd op haar is.'
,Dat geloof ik niet. Als dat zo was, zou hij het toch al
veel eerder hebben laten merken. Ze hebben altijd naast
elkaar gewoond en ik geloof dat hij zich min of meer
verantwoordelijk voor haar voelt. Hun wederzijdse families waren altijd vrienden.'
,Hoe dan ook, het bevalt me niet. Het is het enige punt
bij Shirley, dat niet helemaal volmaakt is. Misschien
beseft ze zelfs niet hoe dikwijls ze Michaels naam noemt
en als hij iets maar goed vindt, is het uitstekend. Als
hij iets niet goed vindt, deugt er niets aan.'
Hij bleef een ogenblik staan, onzeker wat te doen en
Sally zei zacht: ,Het komt allemaal wel in orde, Peter.
Wacht rustig af - en als je mijn raad wil aanvaarden:
Zoek Brenda Lane wat minder op. Zoek geen ander
meisje meer op dan Shirley. Je bent zo anders dan anders vanavond. Niet vrolijk en zorgeloos. Zo was je
toen Shirley verliefd op je werd. Zorg ervoor dat je
niet verandert.'
Peters glimlach was wat weemoedig toen hij haar aankeek. ,Dank je, liefje,' zei hij. .Misschien is dat een heel
goede raad. Een mens kan nu eenmaal niet het onmogelijke mogelijk maken.'
,Ik snap niet wat je bedoelt . . . maar een mens kan
nu eenmaal niet alles hebben. Daar moet je aan denken.'
Ze had haar wagen gestart en reed langzaam weg toen
Peter naar zijn eigen wagen liep.
Als Sally gedacht had dat niemand anders haar in
Candleleight gezien had, had ze het volkomen mis. De
volgende dag zei Stephen Adair schertsend: ,Je bent

ƒ 268,—

ERRES BREEDFRONT
tafelmodel 185 liter inhoud ƒ 458,—
Vraag vrijblijvend inlichtingen en folders

G. Emsbroek & Zn cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

Zondag a.s., bekerwedstrijd

Vorden - DVOA <A«»>

c-m- #

Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden

toch niet gaan stropen, wel?'
Ze probeerde haar stem luchtig te doen klinken. ,Wat
bedoel je daar precies mee?'
,Weet je dat niet?'
,Ik ben niet aan het stropen, dus kan ik het niet weten.'
,Wat deed je gisteravond?'
,O,' lachte ze. ,Je bedoelt Peter?'
,Wie anders. Het is toch wel eerijk spel?'
,Doe niet zo belachelijk.' Sally deed alsof het allemaal
heel gewoon was. ,Als je bedoelt dat Peter en ik iets
zaten te drinken, dan behoef je niet zo achterdochtig
te zijn. Ik ben bij hun huwelijk, weet je. Dan zal ik
heus niet een afspraak gaan maken met de bruidegom.'
,Dat wist ik niet.'
,Dan weet je het nu.' Sally werd wat scherper. ,Peter
en ik zijn goede vrienden, net als Shirley en ik vriendinnen zijn.' En daar Stephen haar een beetje geraakt
had, kon ze het niet nalaten terug te slaan: ,Ik zie dat
je je kansen goed waarneemt.'
Stephen keek oprecht verbaasd. Hij wist miet wat ze
bedoelde en zei dat ook.
,Brenda!' zei Sally. ,Ik geef toe dat ze heel aantrekkelijk is, maar dat verklaart toch niet alle aandacht die
ze van drie artsen ontvangt.'
Stephen Adair bleef Sally een ogenblik aankijken en
zei toen: ,Ik hoop dat je me zult willen geloven, Sally,
als ik zeg dat die gedachte geen ogenblik in me opkwam. Ik mag Brenda Lane graag.'
Sally dacht: Misschien mogen ze haar allemaal graag
. . . Misschien had ik het wat Peter betreft ook mis.
(wordt vervolgd)

Esta en Linde diepvrieskisten
in prijs verlaagd!

GA OP VAKANTIE MET EEN

DE WERELD ZIET ER DOOR EEN ECHTE ZONNEBRIL
ZO VEEL MOOIER UIT. DE KLEUREN BLIJVEN ECHT EN DE KONTRASTEN IN
HET LANDSCHAP WORDEN FIJN GEACCENTUEERD. MET EEN
ECHTE ZONNEBRIL GENIET U100% VAN UW VAKANTIE.

ESTA
300 liter ƒ 945,—
420 liter ƒ 1045,—
600 liter ƒ 1295,—

nu ƒ 795,nu ƒ 925,nu ƒ 1150,-

14 mei

dé dag voor moeder!

hebben voor haar
BLOUSES

o.a.
KERKO-FAY

LINDE
ƒ 75,— tot ƒ 125,— prijsverlaging

ROKKEN
JUMPERS EN VESTEN
PYAMA'S
DUSTERS
ONDERJURKEN
ONDERGOED . in leuke
stelletjes
SJAALS
NYLONS

EEN TIP!

EEN ECHTE ZONNEBRIL IS VEILIG!
Bovendien is een echte zonnebril veilig.
De beschermende, optische glazen
doen meer dan het temperen van licht
alleen. Zij geven de zekerheid dat de
schadelijke ultraviolette en infra rode
stralen worden tegengehouden.

Verhoog Uw vakantievreugde met een
goede prismakijker. In de bergen, aan
zee óf waar U ook bent geeft een
verrekijker meervakantieplezier; En...
een goede kijker hoeft niet duur te zijn.

ZUTPHENSEWEQ 15 - VORDEN - TELEFOON 1505

Moederdag

Ook in verpakt goed
brengen we leuke dingen

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

MAAK ZELF EEN LEUK CADEAU
VOOR MOEDER

Haal bij ons
een zelfbouw pakket

Een grasmaaimachine

van Henk van Ark

en u kunt voor weinig geld een
prachtig cadeau geven waar moeder
veel plezier van zal hebben.

MOEDER ZAL JULLIE ER

Kom eens een kykje nemen bij het
doe-het-zelf-centrum

DANKBAAR VOOR ZIJN

Maak moeder blij met
een klein geschenk

Schoolstraat - Telefoon 1486

ülma

ENKELE TIPS VOOR U

zelfbedieningsweidepomp

TOMADO
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Afdruiprek
Voorraadset
Flessendrager
Jampothouder
BRABANTIA
Wasknijperbak
Blikopener
Ontbijtkoektrommel
Schotelwarmer
Keukenrolhouder

4,50
4,95
4,95
1,80
3,25
4,95
6,95
9,90
4,75

HUISHOUDELIJK
Koffiekan, chroom
Haardketel
Tefal koekcpan
Weegschaal
Kookwekker

Fris water, gezond vee.
Hogere melk- en vleesproduktie.
Een pomp is toereikend voor
30 stuks vee
Hoogste

rijfszekerheid.

ARBE]

GSPARING

LOODGIETERSBEDRIJF

JT*. Willink

ƒ 23,80
ƒ 17,95
ƒ 14,75
ƒ 12,75
ƒ 13,15

Het Hoge 26
Telefoon 1656

ƒ 19,75
1,20
7,50
12,25
4,50

Voor moederdag
TAARTEN
CAKE
GROTE SORTERING
LUXE DOZEN BONBONS EN
CH^OLADE en dergelijke

Voor de pinksterdagen
Onze specialiteit:
ZU^TEHALZEN EN
HflKlLIJK KRENTEBROOD

Telefoon 1394

Hulsgebouw Vorden
ZATERDAG 13 MEI

DANSEN

G. Emsbroek & Zn cv

Muziek:
„THE ROAMERS"

Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

Aanvang 7.30 uur

TANK HET BIJ
NIEUWSTAD — VORDEN

Moeilijke benen?

Neem Supphose kousen
GEEFT STEUN ZONDER MOE TE
WORDEN.
ALLE MATEN VOORRADIG

H.LUTH
NIEUWSTAD

— VORDEN

Laat moeder
op moederdag eens rustig zitten in
bijv. zo'n prettige comfortabele

fauteuil
U vindt die fauteuils in onze
meubeltoonzaal.

ER 18 NU OOK

SMALLE
LUXAFLEX*
SILHOUETTE»

'de Rotonde'

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

zet de zon spelenderwijs naar uw hand met
LUXAFLEX aluminium jaloezieën

Dit zijn maar enkele tips. Voor nog meer
geschenkideeën nodigen wij u vrijblijvend uit
voor een bezoek aan onze zaak.

LUNCHROOM

VORDEN

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

Kerkhoven

DIVERSEN
Personenweger
Kleerhanger, luxe
Slabak met couvert
Drielingvaas
Huishoudtang

Als GROTE VERRASSING hebben wij
JAPONNEN OF DEUX PIECES

'N ZEER SIERLIJK SMAL TYPE JALOEZIE.

VRAAGT MET SPOED:

Geef moeder een
acntkastelenkoek!
ORIGINEEL EN NIET DUUF

Meisjes
voor de afwas (met machine)

Serveersters of kellners

meubelen

voor de weekeinden

Serveersters
voor het seizoen

Voor moederdag

WINKELPARADIJS NIEUWSTAD
TELEFOON 1384

Mooie

TELEFOON 1519

Moederdag

een taart hoort erbij!
WIEKAR1
Ook zijn wij ruim gesorteerd in
DOZEN BONBONS

VESTEN
PULLOVERS
ROKKEN
SCHORTEN
DUSTERS
NYLONS
ZAKDOEKEN ENZ.

MET EEN CADEAU OP

huishoudelijk gebied

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752-1514

VOOR ELKE MOEDER EEN
PASSENDE FAUTEUIL
BIJ HET ADRES
VOOR BETERE WONINGINRICHTING

IS MOEDER ALTIJD BLIJ.
Kom gerust eens vrijblijvend kijken

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

Modern, klassiek
of oud-hollands?

Henk van Ark
Burg1. Galléestraat

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
T E L ( 0 5 7 5 2 ) 1 3 14

Wist u

ZEER WELKOM VOOR MOEDER
IS NATUURLIJK ZO'N ECHTE
ELEKTRISCHE

dat 'de Rotonde'

gazonmaaimachine

EEN KOFFIEMACHINE HEEFT
STAAN DIE ELEKTRONISCH

iedere kop koffie
vers zet?

Maak van moederdag
een feestdag!

de prijs zal u beslist meevallen.

BESTEL EEN HEERLIJKE

Henk van Ark

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

Burg1. Galléestraat

Dat u dus van 's morgens 8 uur tot
's avonds 12 uur een verse kop koffie
wordt geserveerd in een geheel
gemoderniseerde zaak.

EN DAN NOG EEN

fles goede wijn

Te koop: Eetaardappelen.
B. te Kamp, de Bongerd 26
Vorden
GASFORNUIZEN
ƒ 250,—
KEUNE
Industriële] -rein
Te koop: Een Heinkcl
scooter, 175 cc een 'n Solrv
G. Kruisselbrink, Schoolhuis D 57, Vorden

ONS
PARADE

EN MOEDERDAG ZAL DAN
ONVERGETELIJK ZIJN

Juist voor moederdag!

• W B O B N S I N D S !•••

• Een Zweedse naaimachine.
• Sublieme constructie en vormgeving.
• Klemvrije zwevende spoel.
• Ingebouwd vertragingsmechanisme.
Alle Huaqvarna voordelen worden
u gaarne vrijblijvend gedemonstreerd.

IS DIT EEN WELKOM
GESCHENK

Hotel Bakker

PAARDJE

DORPSSTRAAT — VORDEN

MOEDERDAGAANBIEDING:

Philips haardroogkap
nu voor f 39,Bijpassende vloerstand.
nu voor f 17,50
Elektrische apparaten hebben altijd
haar belangstelling.

B.A.BORGONJEN

MIXERS

Moederdag bloemendag!

STRIJKIJZERS
STOFZUIGERS

Maak met moederdag het huis
gezellig met bloemen.

ELEK. KOFFIEMOLENS

Grote sortering

CENTRIFUGES

planten en snijbloemen

WASMACHINES

G.EmsbroekenZncv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

Geef
moeder
een geschenk

BROODROOSTERS

Daarom vrijblijvend komen kijken
voor een werkelijk moederdaggeschenk.

„G EMS;/

Moedetday

Naaimachinehandel - Kerkstraat 13 - Tel. 1385

van

WASKOMBINATIES

BLOEMENMAGAZIJN
Zutphenseweg _ Vorden

Derksen

BANDRECORDERS

Luth

blijvende
waarde!
zowel voor de kleinere als de
grotere beurs.

Te koop: Eetaardappelen.
H. J. Rietman, Geesinkwe^
15, Warnsveld

U bent verzekerd van een goede
service.

Te koop: 2 kinderfietsjes,
bandenmaat 16 x 1%; 20 x
1%. H. J. Boersbroek E 89
Vorden

l Beslist op onze volgende
p'arade-aanbieding letten

FA BREDEVELD

voor moederdag

ZUTPHEN

— WEG NAim "LAREN — TELEFOON 3813

RUIME KEU
LEUKE GESCHENKEN

Spar „Pinkster" aanbiedingen
ELKE 2e POT YORKERS VOOR HALVE PRIJS
Elk 2e pak Spar koffie
Elke 2e pot poederkof f ie a 100 gram

J. M. VAN DER WAL & ZN - Gedipl. drogist

Alleen vrijdag en zaterdag
200
200
200
200
500

gram
gram
gram
gram
gram

boterhamworst
tongeworst
hoofdkaas
leverworst
zuurkool

60
60
60
50
25

l paar nylons
l fles Mistella wyn
l flesje Spar puddingsaus
l
l
l
l
l

150 gram boerenmetworst

van 104 et voor 87 et

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Bijv. een Pfaff, Gazelle of Gritsner

naaimachine
ZIG-ZAG REEDS VANAF ƒ 248,—
Zo'n machine betaald zich zelf.
Vraag inlichtingen zonder enige
verplichting bij

H. W. Groot Enzerink

van 195 et voor 159 et — 10%
van 298 et voor 239 et — 10%
van 67 et voor 55 et — 10%
20% zegelkorting
20% zegelkorting
20% zegelkorting
20% zegelkorting
20% zegelkorting

Dorpsstraat

Geef moeder nu toch eens
een praktisch cadeau l

50 et goedkoper — 10%
100 et goedkoper — 10%

fles Spar limonadesiroop
bus Lady haarlak
blik appelmoes
blikje fancy pinkzalm
tube mayonaise

Steeds voorradig Gelderse schyven en beefburgers
Bestel s.v.p. uw rollade vroegtijdig

Supermarkt

Te koop: Sparta bromfiets
en een leren jas, zeer billijke prijs. Te bevr. bureau
Contact

Nieuwstad 58

Telefoon 1379

Zutphenseweg 41

Telefoon 1281

Moederdag aanbieding!
Porseleinen dessertborden per stuk
ƒ 0,45
Porseleinen kop en schotel met decor p. 6 stuks ƒ 9,—
Limonadeglazen 6 stuks in doos ƒ 3,75 nu
ƒ 3,25
15-deIig-e theeserviezen
ƒ 30,—
2 delig nest schalen
ƒ 2,50
Emaille pannen met
10% KORTING
Klokken met
15% KORTING
Verder ruime keuze in:
oorhangers, broches, kettingen

Dorpsstraat 6

OTTERLOO-ZUTPHEN - Prinses Irenestraat 6
Telefoon (0575,0) - 4275

6%

EU

Neem
BouwfondscouponSCHULDBRIEVEN
(stukken van nom.
f.1000.-)
Een veilige,
winstgevende
belegging!
Vraagt
prospectus of
inlichtingen:
N.V. Bouwfonds
Nederlandse
Gemeenten
ZUTPHEN
Deventerweg 44
tel. 05750-6831

Levens- en Schade- VERZEKERINGEN
FINANCIERINGEN
HYPOTHEKEN
GELDBELEGGINGEN

NILLMIJ verzekeringen

Te koop: Kinderwagen.
Dorpsstraat 6

REMMERS

RAADHUISSTR.. VOROEN

IJssalon D. Boersma

Fa Marlens

Wapen- en Sporthandel

Te koop: Eetaardappelen.
J. Hiddink, C 51

Zutphenseweg 21 — Telefoon 1254

flink meisje

Te koop: Een z.g.a.n. koelkast wegens aanschaf van
een grotere, inhoud 152 liter
H. Bannink, Kranenburg
Vorden

NAAR VAN DER WAL

'De Olde Meulle'

Gevraagd voor de zomermaanden:

9.'

NIEUWSTAD . VORDEN

PLATENSPELERS

DROGISTERIJ

... 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!

japon voor moederdag! De
laatste Italiaanse mode, met
romantische stroken, all nylon
en geheel gevoerd.
Omdat het voor
Q 95
moeder is, slechts

RADIO'S

TELEVISIES

DE PRINSHEERLIJKE
HERENMODE.

VOOR
MOEDER!
Verrassend idee: een nacht-

In de winter van 1944-1945 stierven vele Nederlanders
de hongerdood. Weet u, dat er in India veel meer slachtoffers
ten offer vallen aan het spook, dat HONGER heet?

VORDEN
W. ter Haar
Hertog Karel van
Gelreweg 3
tel. 1541 overdag

