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Hartelijk afscheid bij '/ Nut

In de Nutszaal te Vorden waren vorige week
maandagavond zeer velen samengekomen om het
afscheid van de heer W. Koop, conciërge van het
Nutegebouw, en mevr. Eckhardt als verzorgster
van het Nutsbuffet mee te kunnen maken.
O.a. merkten wij op burgemeester van Arkel en
afgevaardigden van de Boerendansers, Dameskoor
Mannenkoor, Toneel, Jong Gelre, Gymnastiekver-
eniging Sparta, diverse Nutsonderafdelingen, ou-
derkommissie O.L. en personeel enz.
De voorzitter, de heer H. Wesselink, wees er in
zijn openingswoord op dat de heer Koop op 31 ok-
tober 1947 als conciërge in dienst van het Nut
trad als opvolger van de heer Harmsen. Hoewel
hij de meeste uren in het Nutsgebouw sleet, was
de heer Koop ook werkzaam aan de Nutskleuter-
school en in de Oude ULO-school. Hoewel aanvan-
kelijk als timmerman en later chauffeur had vol-
gens de heer Wesselink de scheidende conciërge
geen spijt van deze benoeming. Steeds stond de
heer Koop de belangen van het Nut voor ogen en
hij mocht met een 'groot aantal plaatselijke ver-
enigingen samenwerken en wel in het bijzonder
met de toenmalige penningmeester, de heer Schup-
pers. Spreker bood de heer Koop een prachtige
schemerlamp en bloemen aan. Hierna overhan-
digde de heer Koop de sleutels met een toepas-
selijk woord aan zijn opvolger, de heer A. Wen-
tink. De heer Wesselink sprak de verwachting uit
dat de fam. Wentink in het voorgegane voetspoor
haar werkzaamheden mag verrichten en hoopte op
een prettige samenwerking met bestuur en leden.
Uit de notulen bleek, aldus de voorzitter, dat de
fam. Smit reeds in 1910-1911 pachter was van het
eerste buffet voor de somma van ƒ 10,35 per jaar.
Sedert 195*2 was mevr. Eckhardt-Smit de ver-
zorgster van het buffet waaraan prima koffie
werd geschonken en later ook alcoholische dran-
ken. Haar werd een prachtige fruitmand aange-
boden.
Namens het Vordens Dameskoor sprak mevrouw
Klein Brinke woorden van dank aan het adres
van de heer Koop en dankte hem voor zijn steun
en toewijding bij de vele uitvoeringen van het koor
in het Nutsgebouw. U behoorde bij ons, aldus
spreekster.
Mede namens het Vordens Mannenkoor mocht de
heer Koop uit handen van de heer A. Bielderman
een fraaie T.V.-tafel in ontvangst nemen. De jeug-
dige Roeli Golstein gaf een mooi afscheidsvers
namens het Meisjeskoor ten beste en mevr. Eck-
hardt-Smit mocht een plant ontvangen.

Hierna werden de aanwezigen verrast door enke-
le goocheltoeren van prof. Herbe Maison uit Eef-
de, wat zeer werd gewaardeerd.
Het hoofd van de O.L.-school dorp dankte de heer
Koop voor zijn medewerking aan de diverse ope-
retteavonden van zijn school. U zorgde er steeds
voor om deze avonden tot in de perfektie te doen
slagen en u was bereid diverse dingen voor el-
kaar te knutselen. Namens alle kinderen en per-
soneel werd de heer Koop één jaar kijkgeld voor
de T.V. ter hand gesteld benevens een enveloppe
met inhoud. Ook sprak de heer Brinkman namens
de gymnastiekvereniging Sparta van welke ver-
eniging hij voorzitter is. Hij liet zijn woorden ver-
gezeld gaan van een enveloppe met inhoud.
Dit was tevens het geval met de heer v. d. Wal
die namens de Vordense Boerendansers ,,De Knup-
duukskes" woorden ten afscheid sprak.
Mevr. Jansen liet het niet alleen bij woorden na-
mens de Herv. Vrouwenvereniging, doch bood me-
de namens genoemde vereniging een rokertje aan.
De presidente van de Bejaardenkring noemde dit
afscheid geen heengaan voor deze kring, integen-
deel, want wij verwachten van u een hechte band
op onze bejaardenkring, aldus spreekster.
De voorzitter van de (^^rkommissie van de O.L.-
school in het dorp, deereer Tiessink, sprak dank-
woorden aan het adres van de scheidende voor al
het vele in het belang van de jeugd gedaan.

De heer de Boer wees op de steun van de heer
Koop ondervonden bij de repetities van de Nuts-
blokfluitclub. De heer^^J. van Dijk, die namens
V.O. sprak, overhandJ^J de heer Koop een enve-
loppe met inhoud. Bij monde van de heer Lubbers
werden namens het Vordens Toneel woorden van
dank gesproken. Burgemeester van Arkel wilde in
dit geval nu eens het laatste woord hebben. Spre-
ker dankte de heer Koop hartelijk voor zijn be-
moeienissen, vooral bij het inrichten van het stem-
bureau dat steeds bij de te houden verkiezfngen
in het Nutsgebouw een goed onderdak vond. Aan
het slot dankte de heer Koop voor de tot hem ge-
sproken woorden en voor de talrijke cadeaus wel-
ke hij in ontvangst mocht nemen. Hij zei dat deze
avond in zijn verdere leven steeds in gedachten
zal blijven voortleven. Voorts dankte spreker spe-
ciaal de heer Schuppers, die helaas niet aanwezig
kon zijn, van wie hij al die jaren veel steun en
advies mocht ontvangen.

Het zijn niet alleen onze hoog geprezen toeristen
en recreanten die, door het achteloos wegwerpen
van papier, schillen, sigarettendoosjes, enz. de
natuur verontreinigen. Maar helaas is een gedeel-
te van onze landelijke bevolking daar in hoge
mate mede schuldig aan. Vooral zijn het de ledige
weggeworpen kunstmestzakken, die toch zo ge-
makkelijk met een enkele lucifer te vernietigen
zouden zijn, en soms dode kippen die de bermen
en randen van onze wegen ontsieren. Maar een
hand over hand toenemende gewoonte wordt het
bij sommigen van hen een ander met hun huisvuil
op 'te knappen. Vooral greppels langs bospercelen
(van een ander) zijn de geliefde plaatsen waar,
in alle stilte, alle mogelijke afval als: oude pan-
nen en emmers, afgedankte kachels, onderdelen
van oude fietsen, oud puntdraad, flacons van was-
middelen, afbraak van kippenhokken, afgedankt
landbouwgereedschap, kunstmestzakken, enz. per
karrevracht wordt gestort. De samenstelling van
deze vuilnishopen wijst er meestal duidelijk op
dat het van een boerderij afkomstig is.
Waarom al dat vuil niet op eigen terrein ver-
brand of ingekuild, maar er een ander mede opge-
scheept. Ik had deze lieden meer fatsoen toege-
dacht.
Zou dit euvel niet door gemeente en politie be-
streden kunnen worden l
De gemeente bv. door het instellen van bepaalde
vuilstortplaatsen. De politie door toezicht op het
nakomen der bepalingen, die er ongetwijfeld toch
wel zullen zijn of anders in een politieverordening
op te nemen.

W. A. van den Wall Bake.

ZOJUIST ONTVANGEN

Zweedse muilen
ideaal voor vrije tijd en
vakantie. Voorradig in zwart
en bruin.

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

JONG GELRE VERGADERDE
De ledenvergadering van de af d. dames van Jong
Gelre welke in hotel ,,'t Wapen van Vorden" werd
gehouden was zeer druk bezocht.
In haar openingswoord heette de presidente, me j.
T. Pardijs, inzonderheid enige nieuwe leden wel-
kom alsmede twee dames van de afdeling Warns-
veld t.w. de dames A. van Zeijts en G. Klein Kra-
nenbarg.
Me j. G. Stegeman bracht verslag uit van de ge-
houden ringvoorjaarsvergadering.
Bij de gehouden handwerkwedstrijd werd door
mej. G. Stegeman een eerste prijs behaald.
Medegedeeld werd dat op 14 mei a.s. een fietstocht
naar de „Waarbeek" zal worden gehouden. Op 4
juli a.s. wordt te Buren de jaarlijkse landdag ge-
organiseerd. Een culturele wedstrijddag zal plaats
vinden op 9 juli a.s.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werd in plaats
van mej. Beumer, welke niet herkiesbaar was,
gekozen mej. J. Weenk. Mej. Beumer werd dank
gebracht voor wat zij in het belang van de af d.
Vorden had gedaan onder aanbieding van een
blijk van waardering.
Onder leiding van de Warnsveldse dames werden
vervolgens enige volksdansen ingestudeerd.

KIJKAVOND PROT. CHR. KLEUTERSCHOOL
De kijkavond, welke het bestuur van de Prot.
Chr. Kleuterschool aan de Schoolstraat had ge-
organiseerd, werd door een groot aantal ouders
bezocht.
Onder leiding van de hoofdleidster, mej. van Zeijts
kregen de moeders en vaders een zeer goede kijk
op het werk van hun kleuters.

BUUKTREISJE EN BUURTFEEST
De buurtvereniging „Delden" hield in het café
„'t Zwaantje" onder leiding van de heer M. H.
Gotink een matig bezochte ledenvergadering.
Besloten werd om op 25 mei a.s. het buurtreisje
te organiseren t.w. naar Den Haag en omstreken.
Het jaarlijkse buurtfeest zal op 8 en 9 juli worden
gehouden. De openingsavond zal worden verzorgd
door de Vordense Toneelvereniging met opvoering
van een toneelstuk. In de namiddag van de twee-
de dag zullen de traditionele volksspelen aan de
orde komen waarvoor weer zeer mooie prijzen be-
schikbaar zullen worden gesteld. Ook zullen de
vis- en koekkramen benevens een ijsco-kar niet
ontbreken.
Aan het slot werd nog besloten om dit zomersei-
zoen te trachten een rijwiel, bromfiets en auto-
oriënteringsrit te organiseren.

KERKDIENSTEN ZONDAG 15 MEI

H e r v . K e r k
8.30 uur ds. J. J. van Zorge
10.15 uur ds. J. J. van Zorge

M e d l e r s c h o o l
10 uur ds. J. H. Jansen

G e r e f . K e r k
9.30 uur en 7 uur ds. J. D. te Winkel van Sassen-
heim

R. K. K e r k d o r p
8 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis

R. K. K e r k K r a n e n b u r g
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag on. 8.00 uur Heilige Mis.

KERKDIENSTEN DONDERDAG 19 MEI
(Hemelvaartsdag)

H e r v . K e r k
10.00 uur ds. J. H. Jansen

G e r e f . k e r k
9.30 uur ds. Th. P. van Belzen

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTEBS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m zondagavond
18.00 uur zuster J. E. v. d. Schoot (tel. 1487).

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur Harmsma, telefoon (05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCH. WERKSTER
Mej. M. Kersten „'t Elshof" 7 telefoon 05752-1772
van maandag t/m vrijdag voorm. 8.30-9.30 en
donderdagmiddag van 2-3 uur

BRAND MELDEN : no. 1041.
Bij geen gehoor: Tel. 1230 (Bur. Rijkspolitie).

VERPLAATSING PTT-KANTOOR
In verband met de plannen tot het bouwen van
een nieuw PTT-kantoor te Vorden wordt het post-
kantoor tijdelijk verplaal^ naar de voormalige
Nuts-kleuterschool Het S^fe 34.
In dit gebouw, waar de afdeling bestelling reeds
enige jaren onderdak had gevonden is nu ook een

ü j k e huisvesting ingericht voor de afch
Geldzaken en voor de Telegraaf- en Telefoon-
dienst.
De openstellingstijden blijden ongewijzigd.

^^

AUTORIJLES ?

V1M.O.R
erkend autorijschool

„De Eendracht"
Telefoon 1619 of 1256

SPAREN
Aan het postkantoor en het daaronder ressorte-
rend ambtsgebied werd in de maand april jl. ten
gerieve van de rijkspostspaarbank ingelegd een
bedrag van ƒ 73239,53 en uitbetaald ƒ 76414,69.

DONORS WERDEN GEDECOREERD
In zaal Dskes werd aan een aantal donors van
de afdeling Vorden van het komite Bloedplasma
welke vijfmaal bloed hadden afgestaan de Land-
steinerpenning uitgereikt.
De voorzitter, de heer H. Folmer, wees op de
grote waarde van deze onderscheiding t.w. een on-

H.H. Adverteerders
I.v.m. Hemelvaartsdag 19 mei zal Contact
woensdag 18 mei verschijnen.

Om een en ander technisch voor elkaar te
krijgen, verzoeken wij u beleefd doch dring-
end de copy voor advertenties uiterlijk
maandag 16 mei voor 12 uur v.m. aan ons
adres te bezorgen.

Hopende op uw welwillende medewerking,

Red. Contact.

derscheiding voor naastenliefde waaruit weer
mocht blijken wat de ene mens voor de andere
kan betekenen wanneer deze in „nood" verkeert.
Verder zinspeelde spreker op het feit dat, wan-
neer ouders donor zijn, dit veelal ook het geval
is wat betreft de kinderen. Hierin ligt dus vol-
gens spreker opgesloten, dat het gezin de grootste
vorming heeft ten aanzien van het kind.
In ons land is een tekort aan 25.000 donors. Dit
wil dus o.m. zeggen, dat er in de ziekenhuizen
veelal geen hulp kan worden geboden omdat er
geen bloed voorradig is. Spreker wees vervolgens
op de sociale en morele plicht die op ieder mens
rust om in tijd van ziekte iets voor zijn medemens
te kunnen doen in dit geval dus 't geven van zijn
bloed.
De voorzitter herinnerde eraan dat het N.K.V. in
de maand augustus a.s. weer een aktie wil onder-
nemen om donors te werven voor de bloedtrans-
fusiedienst. Het aantal donors in Vorden bedraagt
thans 435. Hiervan zijn er 41 procent jonger dan
35 jaar en 59 procent ouder dan 35 jaar. Men zou
dus graag bij de afdeling Vorden het aantal jonge
mensen wat groter zien.
Vervolgens werd door de heer Reesinck uit Zutp-
hen een viertal kleurenfilms vertoond, welke door
hemzelf in Zuid-Afrika waren opgenomen, welke
zeer in de smaak vielen bij de aanwezigen. De
heer Reesinck werd dank gebracht voor zijn me-
dewerking aan deze avond. In zijn slotwoord wek-
te de voorzitter allen op om met gulle gift de
jaarlijkse kollekte voor het Roode Kruis te geden-
ken doch bovenal dat men daadwerkelijk donor
blijft of wordt.
Aan de navolgende dames en heren werd de Land-
steinerpenning uitgereikt.
Dames: G. H. Bargeman-Ruiterkamp, C. J. Eijkel-
kamp-Lebbink, H. J. Fleming-Mensink, M. Ko-
ning-Memelink, D. Tiessink-Eelderink, J. Ween-
nink-de Vries.
Heren: G. H. Bekker, Th. J. F. Bijen, D. Boersma,
J. Bielderman, H. J. A. Bleumink, J. W. Bijenhof,
B. H. Fokkink, A. J. A. Helmink, H. Kip, H. J.
Kip jr., G. Koerselman, K. C. Kost, J. C. van

V. J. H. Mombarg, D. Pardijs, M. Pardijs,
J. B. M. Sessink, J. Stokkink, G. W. Weenk, J.
Weenk, H. J. Willems en B. Wunderink.
Mevr. D. Bosman-Eimers en de hr. A. J. Verkerk
kwamen in aanmerking voor. een insigne omdat
zij tienmaal bloed hadden afgestaan. Het was voor
de afdeling Vorden van het Komité Bloedplasma
dan ook een belangrijke avond.

VEULEN TWEELING
De fam. G. Kuenen uit het Galgengoor C 114
werd deze week verrast met de geboorte van een
tweeling. Het betrof hier geen kinderen doch een
veulen-tweeling.
Dit is wel een speciaal geval aangezien dit feit
zich, volgens deskundigen, slechts één op de dui-
zend keer voordoet.
Moeder „Corrie" een fjordenpaard en 2de premie-
merrie maakt het ondanks haar leeftijd van 7
jaar prima. De vader van de tweeling is de hengst
„Rubj. Eid", eigenaar de heer B. J. Schoenaker
uit Vierakker. Reeds een half uur na de geboorte
stond de tweeling „Rudi" en „Cora" op eigen be-
nen. Het gewicht van elk der baby's bedroeg ca.
60 pond. Dat het de fam. Kuenen niet aan be-
langstelling ontbreekt om dit uniek tweetal van
dichtbij te zien behoeft geen nader betoog.

flfscheid bij Coöp. Landbouwvereniging „De Eendracht'

In tegenwoordigheid van zijn naaste familieleden,
bestuur en raad van toezicht, direktie, oud-perso-
neel en personeel van de coöp. landbouwvereni-
ging „De Eendracht" te Vorden werd afscheid ge-
nomen van de heer Joh. Wahl te Vorden, gedu-
rende bijna 46 jaar werkzaam geweest bij voor-
noemde coöperatie waarvan 20 jaar filiaalchef
aan de Boggelaar te Warnsveld.
Namens de vereniging sprak de voorzitter, de
heer G. W. Winkel, woorden van waardering aan
het adres van de scheidende chef, alsmede de heer
A. Boers namens het personeel, die beiden de heer

Wahl een enveloppe met inhoud aanboden. Verder
werd het woord gevoerd door de ere-voorzitter, de
heer A. J. Lenselink, door de oud-direkteur de
heer H. J. Gotink en door de direkteur, de heer
H. Klein Brinke. Allen prezen de heer Wahl voor
zijn plichtsbetrachting en collegialiteit gedurende
al deze jaren welke hij voor de vereniging werk-
zaam is geweest en wensten hem toe dat hij nog
vele jaren van zijn pensioen mag genieten.
Aan het slot dankte de heer Wahl voor de ont-
vangen cadeaus en voor de woorden die tot hem
waren gericht.



Kroneman-Jörissen
Dameshoeden - Shawls
Handschoenen
Opberg Hoedendozen

Henk van Ark
Land' en tuinbouwgereedschappen
Gazonmaaiers
Hand en motorisch

Visser
Confectie
Textiel
Woninginrichting

Burg. Galléestraat

biedt u
meer!

Ruime parkeergelegenheid

L.
<L>
4-»
l/>
<L>
(D
E

Molenweg

Koerselman

CD

Luxe- en Huish. artikelen
Speelgoederen
Glas, Porselein en Aardewerk
Sola artikelen

Wiekart
Banketbakkerij

Zutphenseweg Dorpsstraat

Open!
op zaterdag \4 mei a.s. om 2 uur n.m.

van

AUTO BOESVELD
ENKWEG bij het station N.S.

Grote V W-show
Zaterdag van 14.00 - 22.00 uur en zondag 10.00 - 18.00 uur

In de week van 16 t.m. 23 mei ontvangt iedere klant een attentie!



Boerenpartij Lijst DE B.P

ONZE KANDIDATEN ZIJN:

— M. H. Gotink

— J. W. M. Gerritsen

— D. A. Lenselink

— J. Korenblek

— H. J. Mooiweer

— B. H. Breuker

BP LIJST 2

BP LIJST 2

BflDKLEDING 1966
MODERN

PRIMA PASVORM

zowel voor dames als heren en
kinderen.

BADLAKENS

BADDOEKEN

BADTASSEN

BADMUTSEN

H, LUI H
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

Mlet grote vreugde en
dank aan God geven wij
kennis van de geboorte
van onze dochter

GRADA JOHANNA
STEVENLINA

(Gracia)

H. B. Zweverink-
J. B. Zweverink-

Meerbeek
Vorden, 8 mei 1966
H. K. van Gelreweg 15

Voor de zeer vele blijken
van belangstelling bij
ons huwelijksfeest on-
dervonden, zeggen wij,
mede namens onze ou-
ders, zeer hartelijk dank.

Henk van Ark
Annie van Ark-

Pardijs
Vorden, mei 1966

Voor de vele felicitaties
en geschenken welke wij
bij de herdenking van
ons 40-jarig huwelijk
mochten ontvangen, zeg-
gen wij allen heel harte-
lijk dank.

G. J. Maalderink
G. Maalderink-

Obbink
Vorden, mei 1966
Almenseweg 46 a

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank voor
uw medeleven ons be-
toond bij het overlijden
van moeder, behuwd-,
groot- en overgrootmoe-
der

L. BROUWER.
BUSSINK

Uit aller naam:
Fam. R. Brouwer

Vorden, mei 1966
Het Hoge 80

Voor de vele blijken van
medeleven, ondervonden
na het overlijden van ons
lief dochtertje en zusje

CONNY
betuigen wij hartelijk
dank.

W. L. Bouwmeister
W. M. Bouwmeister-

Kasteel
Nico en Sandra

Vorden, mei 1966
H. v. Bramerenstraat 6

Te koop: Een orgel,
prijs ƒ 20,—.
B. J. W. Koers, D 127 b
Vorden

Te koop: Een z.g.a.n.
Sparta, scooter-model.
Hackforterweg 15
Wichmond

Te koop: 'n lits-jumeaux
met Auping-spiraal, ma-
trassen en 2 nachtkast-
jes. Raadhuisstraat 10.

Bij inschrijving te koop:
Wagenloods, 6 x 6 m;
kippenhok, 13 x 3 m;
een eenroedige berg.
Briefjes inleveren voor
zaterdag a.s. vóór 12 u.
bij H. Kreunen, D 84,

A
W Inplaats van kaarten

X A. F. WIGGERS

en

K A. B. WIGGERS-KOK
>

• i

x
x
X
X
X

r i

X
X
X
«c

hopen op zaterdag 14 mei hun 25-jarig W
huwelijksfeest te herdenken.

n
Tot intentie is er om 11.00 uur een J\
H. Mis in de kerk van de H. Antonius W
van Padua te Kranenburg, Vorden. W

Vorden, mei 1966
E 27 a

Gelegenheid tot feliciteren van 2.00 tot
4.00 uur in zaal Schoenaker Kranen-
burg, Vorden.

Super reklame
GEDURENDE DE MAAND MEI

om ook diegene, die onze
superbenzine nog niet gebrui-
ken te overtuigen van de goe-
de kwaliteit.

SUPERBENZINE 46|/2 CENT
PER LITER.

DE WITTE POMP VORDEN

N. j. KEUNE
Nijverheidsweg 2-4 - Telefoon 1736

Ijsbaan Vorden
Het bestuur van de ijsvereni-
ging „Vorden" roept alle leden
op voor een

ledenvergadering
op maandag 16 mei n.iu. 7.30
uur in het Nutsgebouw.

Een belangrijk agendapunt is:

Behandeling en goedkeuring
van de reglementen en de sta-
tuten van de üsvereniging.

Exemplaren van reglementen en statuten
liggen vanaf 12 mei ter inzage bij

M. GROEN, voorzitter
J. F. GEERKEN, sekretaris

H.H. LANDBOUWERS
NIEUW AANGESCHAFT:

MAAIKNEUZER

met grote capaciteit, tevens te
gebruiken voor snelhooien.

HYDRAULISCHE KRAAN

voor graafwerk, mestladen,
zand op silo's enz.

LOONBEDRIJF

B. J. H. SEESINK
Het Hoge 5 — Telefoon 1572

Buitenbijts en
transparant kleurlak

SNELDROGEND

VOCHTREGULEREND

BLADDERT NIET

GEEFT FLEUR

Keuze uit meer dan
20 kleuren.

HET VERFHUIS
Enorme sortering - Billijke
pryzen

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35

ONS

BP

PROGRAMMA IS:
— Vechten voor vryheid, ook

voor het Gemeentebestuur

— Grotere autonomie en
zelfbestuur voor de ge-
meente

— Grotere service voor het
publiek

— Het Gemeentebestuur steu-
nen onze gemeente welva-
rend te maken.

— Gezonde oppositie te voe-
ren, daar waar dit nodig
is.

LIJST 2

BP LIJST 2

tot
ONZE
WEEKREKLAME

Uw kamer groter met onze «
vaste vloerbedekking. Dat •»
geeft een behaaglijk effect, w

•
en is gemakkelijk in onderhoud. T
Vele soorten in voorraad.

5 blik LEVERPASTEI a 200 gram (dus l kg) slecht® 0?5
HANDIG VOOR VAKANTIE OF EEN VOORRAAD
IN HUIS TE HEBBEN

DE STUNT VAN DE WEEK

BIJ ELKE KILO SUIKER, l GROTE KLONTJES-
KOEK van 92 et voor

3 pakjes A.J.P. PUDDING

l literblik CAPUCIJNERS

l literblik SPERCIBONEN

250 gram VRUCHTENKOEKJES

Jampotten KNAKWORST, 8 stuks

SOEPBALLEN, 2 blik

59
69
79
69
98

109

ÜbsA
W_—•••^WORC

voor goede wooninrichting

A.s. woensdagmiddag GEOPEND

Dit is Vocamural
— Zuiver polyvinylchloride

(P.V.C.) op basis van veredeld
papier

— Afwasbaar

— Stootvast

— Kleurecht

— Desinfecteerbaar

— Gemakkelijk aan te brengen

— Leverbaar (zonder zelfkant !)
op 67 cm breedte

— ƒ 2,25 per strekkende meter

HET BEHANG VAN DE TOEKOMST

DOOR ONS NU REEDS UIT
VOORRAAD LEVERBAAR.

VERFHANDEL

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Telefoon 1567

ONZE KOFFIEREKLAME

GOLD KOFFIE, per pak

ELK 2e PAK
198
99

Goudgele SLAOLIE, per fles

VRUCHTENGRIES met veel vruchten, 2 zakjes

MAGGI AROMA nu per flesje

POTGROND, 2 grote zakken

98
69
69
89

CHOCOLADEDADELS, 200 gram 89

VRUCHTENKOEKJES, lekker snoepje, 200 gram 49

PRACHT HAM, 150 gram

PRACHT ROOKVLEES, 150 gram

98
98

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J.W.ALBERS
Nieuwstad 5 Vorden

Voor al uw

GROENTEZADEN

BLOEMZADEN

GEDROOGDE KOEMEST

KUNSTMEST

POTGROND

BLOEMPOTTEN

naar

Borpjen
Kerkstraat 13, Vorden, telefoon 1385

DEPOT LOENEN ZADEN

ATTENTIE!
WEER IN VOORRAAD :

Dedicated follower of fasion - Kinks - Why don't
you take it - The Motions - The soumis of silence -
Simon en Garfunkel - Second hand rose - Barbra
Streisand - Honder man - Een bevel - Gert Tim-
merman.

GEEF EEN GRAMMOFOONPLAAT, ALTIJD RAAK !

BINNENKORT VERSCHIJNT EEN NIEUWE
SINGLE VAN

DE STONES

ERRES PLATENSPELERS STEREO

ERRES BANDRECORDERS

„MUZIEKHÜNDEL VORDEN"
M. A. DE KROSSE

Stationsweg l — Telefoon 1289
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Stemgerechtigde
jongeren van Vorden
Je mag nu stemmen, dus DOE HET GOED.

ZEG NIET :
„Ik bemoei me niet met politiek", want de politiek
bemoeit zich wél met jou. Elke dag wéér : je op-
leiding, je salaris, je kans op een eigen huis, kort-
om je hele toekomst wordt mede door de politiek
bepaald.

DAAROM
Doe aktief mee - Denk zelfstandig - Stem zelf-
standig - Stem VVD, de partij die je de meeste
persoonlijke vrijheid waarborgt.

WIL JE ER MEER VAN WETEN ?
Ga eens naar een politieke lezing.

Maandag 16 mei, 8 uur, spreekt Mr E. H. TOXO-
PEUS (fractievoorzitter van de VVD) in het
„Jachthuis" te Warnsveld.

JULLIE JONGEREN BENT ER VAN HARTE WELKOM.

ATTENTIE !
Stemmen bij volmacht ? Denkt u er aan dat de
volmachten uiterlijk 18 mei moeten worden inge-
leverd ?

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse Dekkleden
voor halve prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in
de maten 2x3, 3x4, 3x5, 4x6 enz. enz.

op MAANDAG 16 mei 1966
10'—l uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden

2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en aller kleuren).
Wollen Broeken, groene Tropenbroeken, Gevechtspetjes, Motor-
Overalls, Jekkers (alle kleuren), Gascapes, Regenjassen, Leren
vesten (zonder mouwen), Tropenschoenen, Tropen-Overhemden
Veldbedden, Wollen Overjassen (blauw en khaky), Dekens, Ma-
rine-truien, Sokken, Brandweer- en Politiejassen (waterdicht),
Rugzakken, Spotgoedkoop Ondergoed, Waterdichte Motorbroe-
ken en -jassen, Kanvasjassen, Valhelmen v. Motorrijders, groene
Werkoveralls, R.A.F. Broeken, Officiers Regenjassen, Werkschoe-
nen (iets bijzonders) van f 7.50 tot f 15.—, Melkjassen, Leren
Jekkers, Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels e.iz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Ameri-
kaanse legerdekens. Rubberlaarzen voor f 12, —. Dekens v. f 12.50.
Originele dubbele Jagersjasjes, waterdicht, ijzersterk, v. f 18,50.

Partij nieuwwollen Overhemden (spotkoopje). Tevens een grote
partij nieuwwollen Jekkers en Overjassen f 24.— tot f 32.50^
Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin,
slechts f 127.50. Extra goed l Onder garantie. Extra goedkoop I

Grote partij 4-aderige kabel, spec. geschikt voor melkmachines,
voor slechts 50 cent per meter.

Ontvangen een prachtige sortering div. gereedschappen o.a. ring-
en steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahco-
sleutels, krikken, doppen-sets, enz. enz.
Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage bruine Jongens-
schoenen, voor de spotprijs van f 9.75, maten 32—38. Hoge brui-
ne Jongensschoenen, maat 33—39, voor slechts vanaf f 15.75.
Hoge bruine schoenen, maat 38—50, f 18,50.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals f 12, — .

Fa. W. Veenstra &
Telefoon 451

Zn., Varsseveld
ENORME KEUZE

WIJ ADVISEREN U MET KLEM

Geeft de A.R.
nu weer uw stem

A.R. lijst 6
DE PARTIJ VOOR VRIJHEID EN RECHT

KANDIDATEN :

A. J. Lenselink; Z. Regelink; H. J. Schut; W. A. Kok;
J. W. Brumnielman; A. J. Smeenk; G. Byenhof; H. J. Graas-
kamp.

Goede wijn
behoeft geen krans

PTT dienst Vorden

INGAANDE 16 MEI WORDT
HET POSTKANTOOR
TIJDELIJK VERPLAATST
NAAR

Het Hoge 34

Moeilijke benen ?
DRAAG ONZE

Libelle steunkousen
ALLE MATEN

H. LUTH
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

Supralux
kwaliteitsverf

VOOR BINNEN- EN
BUITENWERK.

KOST GEMIDDELD ƒ 1,50
MINDER

DROGISTERIJ

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

Damclub
Vorden

ALGEMENE LEDENVERGA-
DERING

op vrijdag 13 mei n.m. 7.45 uur
in zaal Eskes.

1. Agenda.
2. Notulen.
3. Jaarverslag.
4. Verslag penningmeester, kaskommissie
5. Benoeming kaskommissie.
6. Mededelingen bestuur.
7. Ingekomen stukken.
8. Bestuursverkiezing.

Aftredend: C. W. Hesselink (voorzit-
ter) herkiesbaar; J. F. Geerken (sekre-
taris) herkiesbaar; B. H. Breuker
(penningmeester) niet herkiesbaar;
H. Wansink (komm.) herkiesbaar;
C. van Ooyen (komm.) niet herkiesb.

9. Uitreiking ,,J. Lammers wisselbeker".
10. Onderlinge kompetitie-indeling, rooster

11. Rondvraag - Sluiting.

Het bestuur

Ieders devies . . .
een COMBINA-servies

GLAS- EN PORSELEINSER-
VIEZEN.

KOMBINEER ZELF UW
COMBINASERVIES

PONGERS
Nieuwstad 10 - Telefoon 1474

WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

UW ADRES VOOR EEN

goede occasion

Garage
Kurz

OFF. GLAS DEALER

Een van onze pluspunten is b.v. iedere wa-
gen boven ƒ 2.500,— wordt een half jaar
gegarandeerd.

„WEGWIJS"
MET VAKANTIE?

Dan eerst naar onderstaand adres voor het
afhalen van een aanvraagkaart voor GRATIS
buitenlandse wegenkaarten van Shell! Voor
uw kinderen desgewenst leuke Shell-jeugdpas-
poorten.

Au/o- Motor- en Bromfrefsbedr/'/Ven

Shell Tankstations

Kuypers Tragter
Vorden

Mooi wone.i
blij leven

op COCOS

Aan deze onderscheiding herkent u de goede cocosi

IJZERSTERK • ISOLEREND • NIET DUUR

Ve/fcrijgbaar bij:

voor goede wooninrichting

A.S. WOENSDAGMIDDAG GEOPEND

Een goed begin:

f 3- CADEAU
van de NMS als eerste inleg.

A0/'T IIverder:
rente over geld dat dagelijks
opgevraagd kan worden.

417

57

rente over geld dat voortvloeit
uit alle spaarregelingen, b.v.
voor de jeugd en ambtenaren

rente over geld dat u met 6
o | Q maanden opzegging plaatst

rente over geld dat u met 12
maanden' opzegging plaatst

Voor die bedragen die met opzegging geplaatst worden,
dient de eerste storting ten minste f. 1000.- te zijn.

Ga daarom met uw spaargeld naar:
Agentschap

VORDEN: H. v. d. BROEK
Wilhelminalaan 18, Telefoon 05752-1645
Geopend: maandag-, woensdag, en vrjjdag-
morgeii van 9-11 uur. En volgens afspraak.

Nedtrlandstbt
Middenstand; Spaarbank
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BURGELIJKE STAND
van 4 t/m 10 mei 1966

Geboren: Geen.
Ondertrouwd: Albert Snijders en Femmy Anna
Dorothea Schelhaas; Anthony Bart Goos en Chris-
tel Luise Hermine van der Nol.
Gehuwd: Gerrit Jacob Heersink en Johanna Be-
rendina Maria Hartelman.
Overleden: Maria Meulenbrugge, geb. 12 juni 1895
adres E 4, ongehuwd.

BEZOEK AAN OORLOGSGRAVEN
TE VORDEN

Van 7 tot 10 mei kwam de honderdste groep oor-
logsnabestaanden uit Engeland en Schotland te
gast in ons land.
Zoals bekend worden deze tochten bekostigd door
het Nederlands Oorlogsgraven Comité (Klaproos-
kollekte) en op deze wijze zijn meer dan 40.000
vaders en moeders, vrouwen en kinderen in ons
land geweest om één of meer graven te bezoeken,
soms alleen, soms in grote groepen (pelgrimages).
Deze keer kwamen twee Schotten en twee Engel-
sen naar het Vordense kerkhof. Het Schotse echt-
paar bezocht het graf van hun broer, sergeant
William McLennan (oud 30 jaar), die op 8 janu-
ari 1943 met een hele vliegtuigbemanning in Vor-
den was neergestort.
De Engelsen, 2 oude dames van p lm. 70 jaar,
kwamen voor hun zoon, resp. neef, Patrick Bro-
gan (oud 20 jaar), die met hetzelfde toestel ver-
ongelukte. Mrs. Brogan had, behalve deze zoon,
haar enige andere zoon ook verloren in Birma,
haar man stierf in 1952 aan longdefekten, opge-
lopen in de Eerste wereldoorlog.
Onze Britse bezoekers waren diep getroffen door
de prachtig onderhouden graven op ons mooie
kerkhof en door de vele bloemen, die zij er aan-
troffen, hier gebracht op de Herdenkingsavond op
4 mei. Zij legden zelf kleine kransen van klapro-
zen op de graven van hun familieleden. Hun dank-
baarheid was ontroerend, vooral waar wij tenslot-
te slechts dank aan hen verschuldigd zijn voor het
offer dat zij brachten.
Zij werden door hun gastvrouwen, die hun graven
geadopteerd hadden voor de lunch ontvangen en
maakten daarna de achtkastelentocht. Na de thee
vertrokken zij weer naar Nijmegen, alwaar zij
nog met de hele pelgrimage herdenkingen zouden
bijwonen op de Britse Militaire Begraafplaats
Jonkerbos en in Oosterbeek.
Alle deelnemers waren ingekwartierd in gezinnen
in Nijmegen en de vriendschapsbanden, die hier-
door gelegd worden, zijn veelal van blijvende aard.
Vordenaren, om deze bezoeken mogelijk te maken,
hebt u ook meegewerkt door uw bijdragen op
Klaproosdag. Dank aan u allen namens onze ge-
allieerde vrienden.

Nederlands Oorlogsgraven Comité.

INVALIDE — WEL RENTEKAART
GEEN 150 PREMIËN

De Voorzitter van de Raad van Aarbeid te Arn-
hem deelt ons het volgende mede.
Het mag inmiddels bekend worden geacht, dat
het plakken van rentezegels tot het verleden be-
hoort. Dit houdt verbajid met de Wet op de Ar-

• • i L i i y voui- looa'trek-
kenden, welke waarschijnlijk op l januari 1967 in
werking zal treden.
Met de dan reeds verkregen rechten op grond van
de Invaliditeitswet en de Interimwet invaliditeits-
rentetrekkers zal bij de nieuwe opzet rekening
worden gehouden.
Tot l januari 1967 bestaat voor invalide personen
nog recht op een invaliditeitsrente ingevolge de
Invaliditeitswet en eventueel op bijslag ingevolge
Interimwet invaliditeitsrentetrekkers, indien op de
vroegere rentekaarten in totaal tenminste 150
premiën zijn geplakt.
Zij, die vóór l januari 1965 invalide z^ijn geworden,
doch voor wie niet het vereiste aantal van 15.0
premiën was geplakt, waren tot l januari 1966
in de gelegenheid de ontbrekende premiën door
betaling in geld aan te vullen. Deze regeling is
thans verlengd tot l januari 1967.
Belanghebbenden wordt mitsdien dringend aange-
raden zo spoedig mogelijk, doch in elk geval vóór
l januari 1967, een verzoek om vrijwillig de ont-
brekende premiën te mogen betalen, bij de Raad
van Arbeid in te dienen. Aan dit verzoek kan
thans zonder meer worden gevolg gegeven. Blijkt
echter na indiening van de aanvraag om uitke-
ring, dat van invaliditeit sedert een vóór l janu-
ari 1965 gelegen datum geen sprake is, dan zal
de aanvraag moeten worden afgewezen. Tegen de
betreffende beslissing kan alsdan beroep worden
ingesteld.

MS?'?.bruining
en bescherming

PiGitiaderm f2.95

WELPEN EN VERKENNERS VIERDEN
ST. JORISFEEST

Zaterdag was het voor de welpen en verkenners
van de „St. Michaelsgroep" Vorden-Kranenburg
;en bijzondere feestdag ter gelegenheid van St.
Joris, het jaarlijkse feest dat traditiegetrouw door
elke verkenner of welp wordt gevierd.
De „St. Michaelsgroep" telt nu in totaal ca. 18
welpen en 15 verkenners. De welpen staan onder
leiding van akela me j. N. Jansen, baghera me j.
A. Lichtenbegr en raksja mej. I. Mombarg; deze
groep bestaat al meer dan 16 jaar. De afdeling
verkenners is verleden jaar gestart, nadat reeds
voor 15 jaar geleden ook een afdeling was opge-
richt, die echter toen wegens gebrek aan leden niet
meer kon bestaan. Hopman van deze verkenners
is de heer Pots en vaandrig de heer J. Dolphijn jr.
De dag werd 's middags ingezet met de gebruike-
lijke zegening van de St. Joristulp in de parochie-
kerk door pastoor Bodewes. Nadat deze in een
korte treffende toespraak tot de feestvierende
jeugd naar voren bracht, hoe eigenlijk iedere dag
een St. Jorisdag moet zijn, reikte hij aan ieder
persoonlijk de tulpen uit.
Voor het clubhuis op de Kranenburg werd hierna
de vlaggenparade gehouden, waarbij het Wilhel-
mus door allen werd meegezongen. Nadat de in-
wendige mens was versterkt werd in de middag-
uren een groot smokkelaarsspel georganiseerd,
waarbij de jongelui al hun talenten en speurzin
gebruikten om een groepje smokkelaars op te
sporen en in hechtenis te nemen.
Aan het laaiende kampvuur, dat deze dag besloot,
vertelde de hopman een spannend verhaal, werden
allerhande liederen gezongen en ontbrak het niet
aan de nodige traktaties.
Een bijzonder geslaagde dag, die tegen half tien
op de gebruikelijke wijze met gebed werd geslo-
ten. Over enkele weken zal de groep worden uit-
gebreid door een installatie van enkele aspiranten.

STILLE TOCHT

Ondanks de regen vormde zich woensdagavond bij
de Herv. kerk een grote stoet ten einde zich met
elkaar te begeven naar de Algemene Begraaf-
plaats ter herdenking van de dierbare doden wel-
ke in de Tweede wereldoorlog hun leven voor ons
Vaderland lieten.
Op de Begraafplaats aangekomen legde burge-
meester A. E. van Arkel een krans bij een der
Engelse graven.
Nadat twee minuten volkomen stilte in acht wa-
ren genomen en het Vordens Mannenkoor „Bo-
ven de sterren" had gezongen werden door de
aanwezigen een groot aantal bloemen op de gra-
ven gedeponeerd.

P.V. „DE LUCHTBODE"
De Vordense postduivenvereniging „De Luchtbo-
de" nam deel aan de wedvlucht vanaf Roozendaal.
De duiven werden om 8.20 uur met z.o. wind ge-
lost. In concours waren 36 oude duiven.
De eerste duif werd geklokt om 10.50.16 en vloog
met een snelheid van 951.71 meter per minuut.
De laatste duif werd geklokt om 11.04.57 en vloog
met een snelheid van 860.93 meter per minuut.
De uitslagen waren: H. Doornink l, 2, 3, 4, 6, 7;
B. J. Hendriksen 5 en 8.

DROPPING JONG GELRE TROK VELE
DEELNEMERS

De dropping die het bestuur van de Vordense af d.
van Jong Gelre organiseerde is een groot succes
geworden want er werd door liefst 62 heren en
dames deelgenomen.
De dropping vond plaats in Hengelo op het land-
goed „Het Zand". De afstand naar het eindpunt
café Heersink in Wolfersveen, bedroeg ca 3 km.
De uitslag was als volgt:
1. J. Visschers, H. Arfman en A. Berenpas 10
strafpnt.; 2. M. Pelgrim en J. Vruggink 11 straf-
pnt.; 3. G. Brunsveld, B. Rossel en D. Eggink 12
strafpnt.; 4. R. Wesselink en mevr. Wesselink 12
strafpnt.; 5. J. Bloemendaal en G. Bloemendaal
12 strafpnt.; 6. Joh. Pardijs en mevr. Pardijs 13
strafpnt. De poedelprijs werd gewonnen door de
dames J. Kornegoor en R. Hoetink. Zij brachten
het tot 70 strafpunten. De voorzitter, de heer Joh.
Pardijs, reikte na afloop de prijzen uit.

GROENE LICHTEN BIJ SPOORWEGOVER-
GANGEN WORDEN WIT

De groene glazen van de automatische knipper-
lichtinstallaties in de spoorlijn Vorden-Winterswijk
(bij Luymes, Brandenbarg, Linde e.a.) zullen al-
len worden vervangen door witte lichten. Daar-
door zal de bijna spreekwoordelijke verbinding
met de betekenis van het veilige groen in een ver-
keerslicht niet meer mogelijk zijn.
Reeds zijn diverse lichten vervangen, en zullen
meerdere deze week nog volgen.
De Nederlandse Spoorwegen nemen deze maatre-
gel bij in totaal 531 spoorwegovergangen; zij ver-
vangen dit groene licht, omdat dit groen aktie-
licht nooit een garantie vormde voor een (betrek-
kelijk) veilige wegsituatie, maar alleen betekende
dat er geen trein op komst was. Het gaat slechts
om een overgangsmaatregel, die vooruitloopt op
de uitvoering van een unificatie-projekt, dat 1
juui- lu beklag' nc~mt. •,
licht omhoog naar de plaats van het huidige oran-
je storingslicht en beneden gaan dan beurtelings
twee rode lichten knipperen. Bovendien worden
alle lampen dubbelzijdig uitgevoerd.

RATTI l — CUPA l 0—2
Er was in deze ontmoeting niet veel verschil tus-
sen beide partijen wat betreft de verhouding in
het veld, qua techniek moest Ratti het echter af-
leggen tegen de beter spelende Cupa-ploeg.
De eerste aanvallen waren voor de bezoekers.
Nadat Ratti-doelman Berendsen een schot vanaf
de linkervleugel onschadelijk had gemaakt, kreeg
hij nog diverse schoten te verwerken wat hem
goed afging. Ook een vrije trap vanaf de 16 me-
terlijn werd door het bekende muurtje geweerd.
Ratti kwam hierna aan bod, maar hier bleef het
succes ook uit. Er zat te weinig vaart in de voor-
hoede en het samenspel was bedroevend slecht.
Daarbij speelden enkele groen-witten weer te in-
dividueel, waardoor alle aanvallen op niets uit-
draaiden. De gasten ondernamen tien minuten
voor rust diverse tegenaanvallen, uit een hiervan
scoorde linksbinnen A. de Haan - die een weife-
ling in de achterhoede snel uitbuitte - een lage bal
onberispelijk in de touwen O—1. De gasten hadden
de smaak te pakken en even later werd er we-
derom gescoord, maar nu werd dit doelpunt we-
gens off-side niet toegekend. Er ontstonden hier-
na verschillende kritieke momenten voor het Rat-
ti-doel, waarbij vooral door uitstekend verdedigen
van het duo J. Sessink-J. Schoenaker de score niet
hoger werd.
Na de thee was het spel weer erg onproduktief,
bij de groen-witten ontbrak het samenspel, de
moed en het doorzettingsvermogen, zodat van de-
ze zijde slechts weinig goede schoten werden af-
gevuurd. De tegenpartij maakte hier gebruik van
en zo kon hun middenvoor na tien minuten de
stand op O—2 brengen, toen hij een te langzaam
op de keper teruggespeelde bal onderschepte en
vlak langs de paal inknalde.
Nadat Ratti een kleine wijziging in haar op-
stelling had aangebracht ging het even beter,
maar dit duurde slechts kort en men verviel weer
tot het oude spelpeil. Overigens liepen de uitvallen
der Rattianen allen dood op het uitstekend op el-
kaar ingespeelde Cupa-verdedigingsblok, waarin
vooral de linksback de ballen met verre passes
weer naar voren zond. In de laatste minuten
kwam er nog wat vuurwerk van Cupa, maar Be-
rendsen wist de groen-witten voor een grotere
nederlaag te behoeden. De invaller-scheidsrechter
die de plotseling verhinderde arbiter v. d. Noort
verving, leidde op kundige wijze.

VOETBAIMO
seizoen 1966—1967

HET WOORD VOETBAL-TOTO
ZEGT HET REEDS.

Door een registratiekaart te
halen bij:

H. Lijftogt, B. v. Hackfortw. 31

Café Uenk, Nieuwstad

Sigarenmagazijn Boersma
Eijerkamp en Hassink

steunt u de

Voetbalvereniging „Vorden"
iedereen kan voor ƒ 1,50 meespelen in de
VOETBAL-TOTO en u hebt kans op
ƒ 100.000,—.

GEEN WOORDEN
MAAR DADEN!

DOE HET NU.
Het bestuur en alle leden (vooral de jeugd)
zijn u dankbaar.

Wordt lid, donateur of steu-
nend lid van de voetbalvereni-
ging „VORDEN"

Wapen- en Sporthandel

VORDEN l — KEYENBURGSE BOYS l 3—0
Vorden verrastte deze middag haar aanhang door
een^ doortastend en pittig spelletje op de grasmat
te (eggen om daarmee de smadelijke nederlaag
van vorige week volkomen uit te wissen. Het werd
tenslotte 3—O met welke uitslag de bezoekers on-
getwijfeld nog goed weg kwamen. De thuisclub

•1de met invallers voor Ruiterkamp en Eggink
waarvoor resp. J. Besselink en Hengeveld uitste-
kende vervangers bleken. Speciaal Hengeveld die
als rechtsbuiten stond opgesteld had met zijn be-
hee'ste voorzetten, waaruit alle drie doelpunten
ontstonden, een zeer groot aandeel in de overwin-
ning.
Bij de Boys kwam het gevaar veelal van Huub
Thrsen, technisch de beste man van het veld, doch
die nol zijn solo-akties uiteindelijk toch niet tegen
de Vordense achterhoede opgewassen was.
De eerste aanvallen waren voor de bezoekers.

L schoot Lichtenberg voor doel langs waarna
'nan Golstein een hard schot van de rechts-

buiten van de Boys op fraaie wijze onschadelijk
maakte. Hierna was het de beurt aan Vorden die

Boys-doel dankzij het stuwende werk van
lin'V-half B. Nijenhuis en rechtsbinnen A. Nijeu-
b-*A
minuten viel het eerste doelpunt. Ab Nijenhuis
gaf een uitstekende pass naar Hengeveld die de
bal prachtig voor doel plaatste waar midvoor
Dostal klaar stond om het leder in het net te tik-
ken l—0. Bij een uitval van de Boys kreeg Lich-
tenberg een goede kans de balans in evenwicht
te brengen doch doordat aanvoerder Besselink
hem zwaar op de huid zat lepelde Lichtenberg de
bal over het doel.
De laatste minuten voor de rust kwamen de be-
zoekers goed weg. Eerst schoot Mombarg tegen
de paal, waarna de terugspringende bal door Dos-
tal werd ingeschoten echter precies tegen het li-
chaam van doelman van Aken. Even later ver-
richtte van Aken een prachtige safe bij een hard
schot van linksbuiten Oost.
Na de rust was de strijd binnen het kwartier be-
slist. Een lage voorzet van Hengeveld werd in
eerste instantie door Dostal gemist, doch Oost
stond klaar om te scoren 2—0. Een fraaie kom-
binatie tussen A. Nijenhuis en Hengeveld leidde
tot een hoge voorzet van laatstgenoemde die door
Ab Nijenhuis fraai werd ingekopt 3—0. De thuis-
club deed het hierna wat kalmer aan zodat de
Keyenburg gelegenheid kreeg de stand nog enigs-
zins een dragelijker aanzien te geven doch de
Vordense defensie bleek een onoverkomelijk strui-
kelblok. In de laatste fase van de strijd kreeg
midvoor Dostal nog een levensgrote kans die hij
echter verprutste door hoog over te schieten.

'm do huid gezondheid en zuiverheid

FEESTAVOND R. K. STANDSORGANISATIES
De gezamenlijke R. K. Standsorganisaties K.P.O.,
M.B.A., A.B.T.B. en J.B.T.B. vierden in zaal
Schoenaker op de Kranenburg hun jaarlijkse St.
Isidorusfeest, de patroon der landbouwersstand.
Het was een zeer bijzondere avond, omdat men
de medewerking had van een zeer kunstzinnig
mens, pater Tobias Piron, augustijn uit Witmar-
sum, die op boeiende wijze voordroeg uit het boek
van de bekende Vlaamse schrijver Felix Timmer-
mans.
Reeds meer dan 12 jaar trekt deze augustijn rond
door Nederland en België met zijn religieus thea-
ter. Naast „God blaast op de horen" heeft hij nog
5 andere avondvullende solo-voordrachten, waar-
van de bekendsten zijn „Elckerlyc" en de Blind-
geborene. Gemiddeld geeft hij drie voordrachten
per week en weet zo duizenden mensen te boeien
door het woord.
Hij preekt niet alleen door de mond, maar meer
nog door het gebaar en de expressie, waarbij hij
zich gestimuleerd weet door zijn medebroeders,
maar ook door collega-vakgenoten, zoals o.a. Ton
Lutz, die hem hier en daar helpt met wijze raad
en daad, vooral bij het instuderen van een nieuwe
voordracht, die maanden inspanning kost.
Na een hartelijk welkomstwoord van de voorzit-
ter der A.B.T.B., de heer A. R. J. Zents, die velen
kon verwelkomen, werd eerst koffie geserveerd,
waarna pater Piron ruim een uur lang voor het
voetlicht trad. Hij bracht zijn voordrachten met
veel zwier en verve, gekleed in de dracht van een
Middeleeuwse troubadoer. Op meesterlijke wijze
beeldde hij de personen van zijn Franciscus van
Assisië uit, de zoon van een Italiaanse lakenkoop-
man. In zijn sappige levensblijde Vlaams, tekende
hij de vrolijke Sint Frans ten voeten uit, naar het
boek van Felix Timmermans „De harp van Sint

Franciscus".

In deze aktuele voordracht, werd de strijd van een
mens tegen het materialisme uitgebeeld en zag
men iemand vechten vóór een evangelie zonder
franje tégen de Kerk, die in die dagen een paleis
was geworden.
Ook na de pauze wist pater Piron de aanwezigen
nog geruime tijd te boeien, ongeëvenaard was zijn
uitbeelding van het pastoorke van het St. Dami-
aanskerkske, waarin hij ook de kostelijke humor
weefde, die de boeken van Timmermans zo ken-
merkt.
Een langdurig applaus beloonde deze unieke voor-
drachtkunstenaar voor zijn kunstvolle avond. Pa-
ter Piron, die van Lia Timmermans, dochter van
de in 1947 overleden Vlaamse schrijver, uitste-
kende wenken kreeg, is van plan binnenkort een
voordracht over de Mozusfiguur te schrijven en
er stad en land mee rond te trekken.
De heer Zents was de tolk van allen, toen hij na
afloop de pater hartelijk dankte voor déze genot-
volle avond.

RATTI 2 — VORDEN 4 5—2

Ratti 2 smaakte in een goed gespeelde wedstrijd
het genoegen om plaatsgenoot Vorden 4, door
een 5—2 overwinning, de puntjes af te snoepen.
Reeds in de eerste minuut kon Ratti bij verras-
sing de leiding nemen door rechtsbuiten Zieve-
rink, die vanaf de vleugel een strak schot loste
1—0.
Bij een tegenaanval kregen de Vordenaren nu,
wegens ongeoorloofd aanvallen van een Ratti-
speler, een penalty te nemen, die feilloos achter
Huitink verdween l—1.
Twintig minuten voor rust werd het l—2 voor de
Vordenaren, doordat zij vanuit een hoekschop in-
eens inknalden. De kans om gelijk te maken werd
door de groen-witten niet benut, want even later,
kon een slecht gerichte penalty door de Vordense
doelman worden gestopt.
Direkt na de hervatting werd het 2—2; een uit-
stekende voorzet van Rutgers werd door B. Tak-
kenkamp laag ingeschoten. Ratti had hierna het
beste deel van het spel en in de voorhoede zorgde
J. Bijen voor een verrassing, door na 20 minuten
na enkele tegenstanders handig te zijn gepasseerd
beheerst in te schieten 3—2. Deze speler scoorde
Ratti hierna naar een 4—2 stand en nam ook het
laatste doelpunt voor zijn rekening. Eindstand 5-2.

SOCIÏ l — PACELLI l 3—4

In een doelpuntenrijke wedstrijd gelukte het Pa-
celli op het nippertje om door een 3—4 overwin-
ning op Sociï de puntjes mee naar Klarenbeek te
nemen. In de eerste helft leek het er niet op dat
de thuisclub zou verliezen, want men leidde met
rust met liefst 3—0. Een sterk opgezette aanval
over links werd door linksbuiten Stokkers met een
prachtig doelpunt afgerond, waarna Hissink een
voorzet van Stokkers wederom goed benutte 2—0.
Middenvoor A. Taken kon de stand op 3—O
brengen.
Direkt na de rust kwam Pacelli opzetten en werd
de stand uit een goede kombinatie van midden-
voor en linksbuiten 3—1. Een blunder van de So-
ciï-doelman bracht de score op 3—2, waarna Ta-
ken 2 x scoorde maar beide doelpunten werden

•
ker en kon de gelijkmaker scoren 3—3 waarna een
weifeling van de doelman tenslotte de eindstand
op 3—4 in het voordeel van de gasten kwam.

VOETBALUITSLAGEN EN PROGRAMMA

Vorden l—Keyenburgse Boys l 3—0; Ratti 2—
Vorden 4 5—2; Reuni A—• Vorden A 7—2; Vorden
B—Zutphen A O—4; Eefde A—Vorden C 4—2;
Drempt A—Vorden D 5—4); Almen B—Vorden E
11—1.

Programma: ,
Eibergse Boys l—Vorden 1; Voorst 7—Vorden 4;
Vorden A—Fortuna A; Wilhelmina SSS A—Vor-
den B; Vorden C—Zutphen B; AZC D—Vorden E;
Vorden F—AZC F.

Hemelvaartsdag:
Ajax (Bredenbroek)—Vorden 1; Vorden A—Sp.
Lochem A.

KOLLEKTE

De kollekte voor de Stichting Gezamenlijke Mili-
taire Fondsen heeft in onze gemeente ƒ 93,02 op-
gebracht.

DERDE PLAATS VOOR SMEENK

Onze plaatsgenoot de heer A. D. Smeenk is er bij
de distriktsdamkampioenschappen in geslaagd op
de derde plaats beslag te leggen. Dit resultaat be-
haalde hij in de eerste klas. De Vordenaar B.
Breuker eindigde op de laatste plaats.

De eindstand van de eerste klas luidde als volgt:
1. B. Berkelder (DSO Sinderen) 5-9; 2. H. Brug-
gink (Vadac Varsseveld) 5-8; 3. A. D. Smeenk
(DCV Vorden) 5-6; 4. en 5. W. Walgaard (ZDV
Zutphen) en G. Dimmendaal (DCH Hengelo) 5-3;
6. B. H. Breuker (DCV Vorden) 5*-2.

ONDERLINGE DAMCOMPETITIE DCV

Voor de onderlinge damcompetitie van DCV wer-
den in zaal Eskes de volgende wedstrijden ge-
speeld:
J. Wiersma—Oukes l—1; Van Dijk—Klein Len-
derink 2- -0; Lammers—Smeenk O—2; Esselink—
S. Wiersma l—1; Hesselink—Hulstijn O—2; Hoe-
nink—P. van Ooyen 0—2; Ter Beest—Klein Kra-
nenburg l—1; Kranenbarg—P. van Ooyen af g.;
Smeenk—Roozendaal 2—0; J. Wiersma—Jansen
l—1; Hulstijn—Wentink 2—0; Nijenhuis—Hoe-
nink 2—0; Hulshof—Bargeman 2—0; Esselink—
Oukes l—1; P. van Ooyen—Leunk 2—0; Lam-
mers—Wansink O—2; S. Wiersma—Geerken O—2.

Jeugdafdeling:

B. Rietman—H. Bekker 2—0; C. Borgonjen—R.
Bos l—1; G. Spanhaak—F. Heuvelink 0—2; G.
Ellenkamp—S. Mombarg 2—0; S. Mombarg—G.
Spanhaak O—2; G. Ellenkamp—Stoffels 1—1; B.
van Langen—F. Heuvelink 1—1; S. Mombarg—
G. Spanhaak 2—0; G. Geerken—B. Rietman afg.;
G. Ellenkamp—F. Heuvelink 2—0; C. Borgonjen
—H. Bannink 0—2; B. van Langen—G. Bannink
O—2; H. Kreunen—R. Bos 2—0; H. Eggink A.
Bennink afgebroken.



Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

ZONDAG 15 MEI, 8 UUR:

VIJAND AAN DE HAAK
met: Kirk Douglas, Robert Walker.

c TOEGANG 14 JAAR J
Zaal Langeler
HENGELO (GLD.)

DONDERDAG 19 MEI
(Hemelvaartsdag)

dansen
Orkest : „THE WOODPECKERS"

Arbeiders!
BESEFT UW TAAK EN
STEUNT UW
MEDEARBEIDERS

Zij alleen
kennen uw belangen en KUN-
NEN EN WILLEN er voor
opkomen.

LAAT U NIET MISLEIDEN,
MAAR STEMT BEWUST EN
OVERTUIGD :

P. v. d. A.
lijst 1

WEGENS FAMILIEFEEST
ZATERDAG 14 MEI

DE GEHELE DAG GESLOTEN

A. F. WIGGERS
Linde, Vorden

UW JUISTE ADRES VOOR
EEN VAKKUNDIGE
REPARATIE EN GOEDE
SERVICE

garage KURZ
OFF. GLAS DEALER — Telefoon 1649

Shellina Bremix
(MENGSMERING)

NIEUW VAN KWALITEIT ! !

SHELL TANKSTATION

P.S. Zojuist ontvangen de nieuwe

SHELL AUTOKAART VAN
NEDERLAND slechts ƒ l,—

DE MUZIEKVERENIGING

CONCORDIA
zoekt flinke

jongens en meisjes
OM OPGELEID TE WORDEN
TOT TAMBOER.

Minimum leeftijd 12 jaar.

Opgave bij de heer
D. DE BOER, Insulindelaan.

Het bestuur.

Er is eigenlijk
maar één manier
om kalveren op

te fokken.

Dat is de goede manier -
met Vitafok - de nieuwe kalvermelk van UTD en

UTD-KALVERKORREL
Dat deze manier inderdaad goed is, bewijzen de uitstekende
resultaten. Er staan dan ook tientallen jaren onderzoek en
ervaring van UTD achter.
Wilt U Uw kalveren opfokken tot prima, winstgevende
koeien, dan nu UTD-Kalverkorrel bestellen. En na 13 weken:
Kalverbiks.

voert tot winst!

to
CC

VERKRIJGBAAR BIJ

J. B. GERRITSEN
Storm van 's-Gravenzandestraat 17

Vorden -C3 (0575 2) 1540

Pas-Tunette
voor

kieskeurige
vrouwen!

Pas-Tunette foundations zijn modieus
en hebben een perfecte, persoonlijke
pasvorm. Het is daarom dat juist
kieskeurige vrouwen Pas-Tunette wil-
len hebben. Een goede foundation
koopt u niet „zo maar ergens". Voor
foundation waarin u zich echt prettig
voelt, gaat u naar een zaak met er-
varing.

Poplin beha met kant 6,95

Elastieken gaine met ritssluiting 24,75

H. LUTH
NIEUWSTAD 4. VORDEN

FOKVERENIGING

„De Samenwerking"
WICHMOND

vraagt per l juli een

monsternemer
Inlichtingen bij:

W. JANSEN
„Scheurweide" Wichmond

WIJ ZOEKEN EEN

Net winkelmeisje
DERKSEN
Groente, fruit en bloemen, Zutphenseweg

Wij spelen
open kaart

WANT WIJ HEBBEN VIER
TROEVEN IN ONZE
VLOERBEDEKKINGEN

PLOEGTAPIJT
100% wol

WESTONTflPIJÏ
100% wol (Deens tapijt)

SAFARITAPIJT
100% haargaren

INTERTELTAPIJT
100% haargaren

WIJ LEVEREN U DEZE
TAPIJTEN ONDER VOLLE
GARANTIE EN MET
VAKMANSCHAP GELEGD
TEGEN EEN GERINGE
MEERPRIJS

Vloerbedekkingen
IS EEN ZAAK VAN
VERTROUWEN EN

DAT VINDT U BIJ

HET ADRES VOOR BETERE
WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING

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

WINKELCENTRUM
N I E U W S T A D

HET GROENE KRUIS
VORDEN

Hierbij nodigen wij alle leden
uit tot het bijwonen van een

LEDENVERGADERING
op woensdag 18 mei a.s. om
8 uur n.in. in het wykgebouw.

AGENDA:

Opening en Notulen.
Jaarverslag- pennipgmeester ca
sekretaris.
Decharge penningmeester.
Bestuursverkiezing.
Op hun verzoek treden de vol-
gende bestuursleden af:
De heer G. Eskes, de heer J.
B. Vreman.
Het bestuur stelt als kandida-
ten:
De heer N. J. Edens en mej. J.
M. G. Rouwenhorst.
Rondvraag.
Sluiting.

Voor

VLOERBEDEKKING
GORDIJNEN
VITRAGE
MEUBELEN
MATRASSEN

uw adres

L

VOORDELIGE
PRIJZEN
PRIMA SERVICE

KOEL BEWAARD
BLIJFT LANGER GOED

Erres en Sigma
KOELKASTEN

GEVEN U ALLES WAT U
WENST.

SIGMA inhoud 130 liter

ERRES inhoud 170 liter

ERRES inhoud 200 liter

ƒ 298,—

ƒ 425,—

ƒ 478,—

Komt u ze eens zien en vraag
vrijblijvend uitgebreide
kleurenfolder.

G. Einsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden



Met blijdschap geven wij
kennis van de geboorte
van ons zoontje

STEVEN HENDRIK

Wij noemen hem
Henri

S. Siebelink
M. Siebelink-Assink

Vorden, 6 mei 1966
Vordensebos A 343

De veilige insek-
tenverdelger komt
uit de oranje bus

ROXASECT

Drogisterij

„DE OLDE MEULLE"
J. M. v. d. Wal & Zn.
gediplomeerd drogist

Te koop: V W de luxe,
type 1960 in z.g.st.
De Bongerd 13

Te koop: Tuinbanken,
S-model. KI. Kranenbarg
Wichmond

Te koop: Een volbloed
M.R.Y. drachtige vaars,
bijna aan de telling, ho-
ge produktie boven 4%
vet. G. J. Vruggink B 67
Vorden

Te koop: Dragende var-
kens, bijna aan de telling
H. Beumer, E 42, Vorden

Te koop: Enige zware
dragende B.B. zeugen,
van goede herkomst, a.
d. t. 16-5 tot 5-6
D. Pardijs, C 31, Vorden
telefoon 1509

Te koop: Een roodbont
maalkalf. J. Oosterink
Almenseweg 59

Te koop: 2 zwartbonte
vaarskalveren, beste pro-
duktie. H. Hietveld
C 43, Hackfort

Te koop: 2 nuchtere
vaarskalveren, l rood en
l zwartbent.
W. Klein Bramel, C 112
Vorden

Te koop: Een eerlijke 2e
kalfs koe, 24 mei aan de
telling; jonge konijnen en
een duveltje met pyp.
B. Wunderink, Kranen-
burg, Vorden

Te koop: Jonge konijnen
Vlaamse reus.
H. Doornink, C 142,
Vorden

Te koop: Biggen.
J. W. Wesselink
't Elshof

Te koop: Een Kreidler
Florett, bouwjaar 1965.
's Avonds na 6 uur.
G. Gosselink, Raadhuis-
straat 27, Vorden

Wegens verbouwing te
koop: Haardkachel;
trapnaaimachine; over-
gordijnen. Burg. Gallée-
straat 52

Te koop gevraagd:
Boerderijtje
Woonhuis
Landhuisje
ViHa
Bouwterrein

Aanbiedingen aan:
Makelaarskantoor

HOOGENRAAD

Villapark Bar-
chem, tel. 05734-
350

Te koop: Eetaardappelen
Joh. Weenk, C 143
Vorden

Te koop: Herenfiets
sport met 3 versnellingen
l Batavus bromfiets,
weinig bereden; l Jun-
ker bromfiets.
Julianalaan 36, Vorden

FABRIEKSNIEUW

Centrifuges ƒ 95,—
Snelwassers ƒ 115,—
Langz. wassers ƒ 165,—
Langz. wassers
dubbelwand ƒ 245,—
Wasautomaat ƒ 595,—
KEUNE
Nijverheidsweg 4,
Vorden

Jaarlijks uitstapje
Bejaarden

Bij voldoende deelname zijn wij
van plan om dit jaar weer een
gezellige tocht te maken.

Wij gaan dit jaar een gezellige

bus- en boottocht maken.

De tocht wordt gehouden op woensdag 15
juni. Vertrek 8.30 u. De kasten zijn ƒ 15,—
per persoon (lunchpakket en diner inbe-
grepen).

Opgave zo spoedig mogelijk,
doch beslist voor 21 mei bij
sigarenmagazijn Boersma
sigarenmagazijn Eijerkamp
sigarenmagazijn Hassink

Het Comité

P.S. Het komité bedankt alle kollektanten
en geefsters en gevers voor hun bijdrage.

Voor a.s. zaterdag

DAMESBADPAKKEN

HERENSHORTS

MEISJESBADPAKKEN

JONGENSSHORTS
BADMUTSEN
BADLAKENS
BADTASSEN

LM l N

SPECIALE AANBIEDING
KINDERZWEMSLIPS ƒ 1,75

BAD- EN
STRANDMODE'64

vlindercollectie

Helanca-jacquard
Müten 38-46 *

A.s. woensdagmiddag geopend

j2^?

MORGEN
SCHILDEREN
tfffi- MET
RIPOLIN

Er staat een bus
RipolinSnelverfSOO

voor u klaar bij:

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

2 pakjes Zo Klaar-pudding van 78 et voor 69 et — 10%
6 kinderrepen van 60 et voor 49 et — 10%
l blikje ham met eieren van 125 et voor 98 et
l beugelfles Spar bier van 58 et voor 49 et — 10%

Zegelkorting

l blik Spar Europ ananas 120 et - 24 et „
l pakje Spar thee 86 et - 17 et „
l pakje Spar theezakjes 95 et - 19 et „
l fles koffiemelk (31%) 200 et - 40 et „
'/2 üter koffiemelk (31%) 112 et - 22 et „
1 pot Spar jam 116 et - 23 et „
200 gram gebraden gehakt 79 et - 8 et „
100 gram ontbijtspek 67 et - 7 et „
2 blikken tuinerwten M II 118 et

l zak lolly's 55 et - 5 et „
500 gram Marie biskwie .89 et - 18 et „
l blik a 200 gram varkensvlees 144 et - 29 et „

R E M M E R S
Zelfbediening

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
& SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41 -

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1281

Telefoon 1 3 7 9

Zaal Langeler
HENGELO (GLD.)

A.S. ZATERDAG 14 MEI

Dansen
Dans- en Beatorkest:

„THE ROCKIN DRIFTERS"

Gezondheidssandalen
ideaal voor groeiende voeten.

Steeds voorradig van maat
27 tot 42.

Wullink's Schoennandel
Onbetwiit, de schoenenspecialist

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

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

voor
huidverzorging

en Xake-u

parfums

LANCÖME
DEPOSITAI&fij

DROGISTERIJ

De Olde Meulle"
J. M. VAN DER WAL & ZN.
Gedipl. drogist

Nü komt uw eigen
huis
ineens een sprong
dichterbij!

Hutsgebouw Vorden
A.S. ZATERDAG 14 MEI

dansen
Muziek : Beatorkest

„THE ROAMERS"

AANVANG 7 UUR

Vereniging voor huisafval
I.p.v. donderdag 19 mei
(Hemelvaartsdag) wordt het
huisvuil

woensdag 18 mei
opgehaald

Het bestuur

BEHANGSELPflRflDE 1966
WIJ HEBBEN WEER
NIEUWE BEHANGSELPA.
PIEREN IN VOORRAAD

ALLEMAAL VOORGEVERFD

KOMT U EENS KIJKEN ?

DROGISTERIJ

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

Gediplomeerd drogist

benzineverkoop

Enkweg Vorden
Vanaf dinsdag 17 mei verkoop
van

SUPER BENZINE
PRIJS 46,7 CENT PER LITER

MET EEN LEUKE
VERRASSING TER KENNIS-
MAKING.

Geopend van 7.00 - 20.00 uur.

G. Weulen Kranenbarg
EN PERSONEEL

V.B. BENZINE VERKOOP

ENKWEG VORDEN

Dit jaar nog kunt u een royale middenstandswoning
(twee of drie onder een kap) laten bouwen voor
(bij normale fundering, en excl. grond- en bijko-
mende kosten) nog geen f 25.000.-11)
Nog vóór de winter kunt u trotse bewoner, gebrui-
ker, bezitter zijn van drie flinke slaapkamers, een
comfortabele douchecel, een moderne keuken, een
royale woonkamer, een ruime schuur. En dat alles
van de befaamde Bouwfondskwaliteit, bekroond
door het Bewijs van Waarborg, de unieke schrifte-
lijke BG-kwaliteitsgarantie!
In bepaalde gevallen is ook nog rijkssubsidie moge-
lijk. Voor de financiering is een Bouwfondshypo-
theek beschikbaar.

i) Gebruikmakend van de nieuwe richtlijnen en bepalingen
van de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
heeft het Bouwfonds dit nieuwe woningtype laten ontwerpen
dat zeer voordelig te bouwen is en dat - vallend buiten het
normale ,,bouwvolume" - heel snel aan de bouw gebracht
kan worden.

VRAAG NU VRIJBLIJVEND INLICHTINGEN BIJ:

Bouwfonds kantoor Zutphen.

Telefonisch: no. (05750) 6831.
Schriftelijk:

door inzending van de coupon.

COUPON VOOR VRIJBLIJVENDE
INLICHTINGEN
(IN ALS BRIEF GEFR. ENVELOPPE ZENDEN AAN
BG-KANTOOR ZUTPHEN, DEVENTERWEG 44).
IK VERZOEK U, MIJ NADER IN TE LICHTEN OVER
DE NIEUWE MOGELIJKHEID, EEN MIDDEN-
STANDSWONING (BOUWKOSTEN NOG GEEN
f 25.000.-TE BOUWEN IN)
NAAM:
STRAAT. HUISNR., WOONPLAATS: .,

N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
de veilige weg naar het eigen huis



ƒ 7,65 per fles ƒ 8,10
thuisbezorgd. Statiegeld
vrij. Gasdepot

KEUNE
Stationsweg l, tel. 1289

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.

Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKEN.
DE druppels

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

P. C. Nipius, Zutphen

ATTENTIE
wegens familiefeest
zijn we vrijdag van
8 tot 11 uur aan de
markt met haantjes.
Ook zaterdags ver-
krijgbaar.

Poeliersbedrijf ROVO
tel. 1283 tel. 1214

H. JANSSEN
Hypotheken
Verzekeringen
Financieringen

Ruurloseweg D 18, Vor-
den, telefoon 1460

Voor kijker en luisteraar
staat „Bredeveld"
vakkundig klaar.

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56
telefoon 3813

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN EN
FINANCIERINGEN

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

Houtmarkt 77, Zutphen

Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

VOOR HEEL DE
BURGERIJ

Jan Hassink's"
ROOKGEREI

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

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts ƒ 5, — per fles

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen.
Telefoon 1217

H. Lijftogt,
B. van Hackfortweg 81

Zoekt u voor uw geld een

veilige belegging?
Neem schuldbrieven van
de N. V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken è. ƒ 1000,—

6 %% rente
Inlichtingen en prospectl

de heer W. ter Haar
Hertog Karel van Gel-
reweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

aule jfatö ~ ST>r~

Dit is de gelegenheid om ook op
een Solex te gaan rijden. Al
5 miljoen Solexrijders in Europa
zijn u voor geweest. Inderdaad:
5 miljoen! Want geen andere
bromfiets biedt voor zo'n lage
prijs ook nog zuinigheid,
veiligheid, rijcomfort en kwaliteit.

TRAGTER
SOLEX SERVICESTATION
Zutphenseweg, Vorden

\

SOLEX AGENTEN

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

KUYPERS
Telefoon 1393

BARINK
RIJWIELHANDEL
Nieuwstad, Vorden

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

VIVO-VOORDEEL

ER IS PLAATS VOOR

hulpverkoopsters
Liefst ervaring in konfektie

A.S. WOENSDAGMIDDAG
GEOPEND

0.69

HERO
DOPERWTEN

middelfijn
van 0,99 voor

HUNÏNK
LEVERPASTEI

3 blik

0.89

0.89

AUGURKEN
ZOETZUUR ! 1Q

not 3/ liter .. • * **ypot 3^ nter

ABRIKOZEN
OP SAP

pot 550 gram 0.89
Geldig 11-18 mei 1966

VIVO KRUIDENIERS:
VOOGSGEERD, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, 't HOGE
OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG

HET ADRES VOOR UW

GAS EN PETROLEUM, SMEEROLIfiN EN VET
is

VAN HflMOND'S Oliehandel
Telefoon 1755

VRAAG ONS NAAR PRIJZEN !

GASDEPOT:
llissink Het Hoge
Groot Jebbink plan Boonk

Gas zonder statiegeld
OOK DIESELOLIE EN TREKKERPETRO-
LEUM VOOR DE LANDBOUW

VORDENSE BAD- EN
ZWEMINRICHTING

A.S. ZATERDAG 14 MEI TE

14.00 UUR.
Het bestuur.

Abonnementen vanaf heden aan het bad
verkrijgbaar alsmede morgenavond van
18.30 tot 20.00 uur aan het bad.
Prijzen als in 1965.

Vrijdag en zaterdag
200 gram boterhamworst 60

200 gram hoofdkaas 60

200 gram leverworst 50

200 gram bloedworst 50

500 gram rookworst 180

M. Krijt Dorpsstraat

VOOR EEN HEEL INTIEM
GEZELLIG EN PLEZIERIGE

Zonnewering

UW ERKENDE DEALER
VOOR ALUMINIUM
LUXAFLEX EN SUNWAY
ZONNEWERING

EenHeinzelmann
zit altijd goed...

zelf s in't water!

fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

Siemerink
Vorden

Te koop gevraagd :
nuchtere stlerkalveren
voor het mesthok.

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

Voor Opel automobielen
NAAR

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

OF iCHRPPEN

fa. M A R T E N S
Wapen- en Sporthandel



SPECIALE UITGAVE

16e AVONDVIERDAAGSE
VAN 17 T/M 20 MEI
GEORGANISEERD DOOR GYMNASTIEKVERENIGING SPARTA

WEEKBLAD CONTACT
DERDE BLAD
Donderdag 12 mei
45e jaargang nr 9

Zij werken mee aan de feestelijke en bloemrijke intocht

Muziekvereniging Concordia Muziekvereniging Sursum Corda en als gastkorps Muziek vereniging Apollo Laren.

16e AVONDVIERDAAGSE vanl7totenmet20mei.Gymnastiekver.Sparta.

Gymvereniging Sparta verkoopt
onderweg frisdranken

DE MEEST MODERNE TREKKER

Gebouwd voor en in EUROPA naar AMERIKAANSE maatstaven

Een moderne trekker heeft....
Geluidaa • . . • ' sn rechts sn

scl
i

i.'Uienhogi

Klom : 14901 ' i

" Tevens verkoop van een compleet assortiment werktuigen '
kerbouw Daarnaast leveren wij:
" Bosmaaiers. Ketting/agen. Motormaan

oor weidebedrijf en ak

LM.B,

INDUSTRIEWEG 13, TEL. 05752-3163. VORDEN

Voor alle aanstaande bruidsparen

De mooiste dag van uw leven
gratis op video vastgelegd.

Bij radio - T.V. - speciaalzaak

„OLDENKAMP"
STATIONSWEG 1, VORDEN. TEL. 2577.
Kan dat! Informeer nader bij ons.

4 jaar ongeëvenaarde garantie op audio en video
apparatuur. Eigen snelle servicedienst.

Grundig, Telefunken, Saba, JVC, ITT

Natuurlijk vers brood van de
warme bakker
haalt u bij

't winkeltje in brood en banket

Burg.Galleestraat 22 Vorden Telefoon 05752.1877

Ook ruim gesorteerd in reform en natuurartikelen

't Is Quartz-het blijft Prisma.

Oö juwelier
siemerjnk
<x> opticien

voor verbouw.
nieuwbouw
en onderhoud

BOUWBEDRIJF

Groot Roessink bv
Hengeloseweg 5 — Telefoon 1437

Auto Boesveld
Het juiste adres voor

> Verkoop automobielen
Nieuw en gebruikt

> Onderhoud-reparatie

> Vrije merk benzine, diesel

> Herstellen van carrosserie
schade

ENKWEG 5-7, VORDEN.
TELEFOON 05752-1329

Als het om

AUTORIJLESSEN
gaat

Autorijschool de Eendracht
We lessen in B.M.W. en Mazda automaat

J.H. HILFERINK
DE BOONK 39, VORDEN. TEL 1619

Prettig en plezierig sporten doet u het
beste met

sportief ondergoed
van goede merken, zoals Hollandia en ten Cate, verkrijgbaar bij:

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN TFL 05752-1971

Een attentie voor de sportieve wandelaars

b.v.

Zutphenseweg 64, 7251 DL Vorden. Tel. 1508.

Bouwbedrijf

Voor al uw

TIMMER- EN
METSELWERKEN

Ruurloseweg 42 - Vorden - Telefoon 05752-1479

W/e zijn huis wil bewaren
moet op de schilder n iet besparen

Laat daarom uw huis vakkundig
schilderen door

SCHILDERSBEDRIJF

J.M. Boerstoel b.v,
l N SU LI N DELAAN 5, VORDEN. TEL 05752-1567

Bij de sport hoort

EEN
GOED

KAPSEL

KAPSALON
P. SIETSMA

Dorpsstraat 1,
Tel. 1984

K LU VERS
SPORT-TOTAAL /•
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41-VORDEN»Tel.05752-1318
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Enkele informaties over de
avondvierdaagse

• Diegenen, die niet alle dagen kunnen meelopen, kunnen zich bij het startburo aanmelden vooreen of meer-
dere avonden. Zij komen dan in aanmerking voor een dagspeld.

- Heeft u zich vergeten op te geven... het kan nog op dinsdagavond 8 juni tot 19.00 uur, eveneens bij het start-
buro.
De leden van de organisatie zijn herkenbaar aan de witte band met blauwe letters A.V. (Avondvierdaagse).
De slui t ing van de avondvierdaagse zal gezamenlijk plaats vinden op het schoolplein actyter de o.l. school.

Wilt u onderweg ook aanwijzingen volgen van de E.H.B.O. en andermans eigen-
dommen laten zoals ze zijn.

Ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van Bleu Band zullen aan alle meelopende kin-

deren een verrassingspakket uitgedeeld worden.

Met dank aan alle adverteerders die meegewerkt hebben om deze krant
tot stand te brengen.

Bouwkundig adviesburo
G. H. Vaags
Buro voor

architektuuren
bouwadvisering.

Komplete verzorging en uitvoering van

bouwplannen in
premie-, vrije sektor
en utiliteitsbouw.

Het Hoge 11, 7251 XT Vorden. Tel. 05752-1787

Piedro's
'n uitstekend
alternatief!

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
DORPSSTRAAT 4, VORDEN. TEL. 1342

boomkwekerij
lucassen

-1 • * 'v ' i
fy

i

Ganzesteeg 6 - Vorden

Tel. 6721

van de herfst staan wij weer

voor u klaar met bomen,

heesters en coniferen

Chinees - Indisch Restaurant

TAO-SING
Dorpsstraat 28, Vorden.
Telefoon 05752-1905

U bent
van harte we/kom

Voor vers v/ees, eigengemaakte vleeswaren
en vele specialiteiten uit eigen worstmakerij'/-->

JAN KRIJT
DE ECHTE SLAGER

DORPSSTRAAT 32, VORDEN, TELEFOON 06752 -U70

Tamboerijn en pijpenkorps Sursum Corda, deze zullen elke avond afmarcheren en binnen komen met mu-
ziek

ARAL SERVICESTATION

E.W.A. v.d. Weijden
Zutphenseweg 30, 7251 DK Vorden
Tel. 05752-1840. 05700-12270

Voor uw complete auto onderhoud
Gasinbouw Remmen service
Schade rep. Uitlaten
Banden Accessoires (ook inbouw)
Accu's Schokbrekers
Verkoop van nieuwe en gebruikte auto's

SUPER ELASTIC
MOTOR
OLIE

De winterschilder is ook zomerschilder

Neem vrijblijvend kontakt op
voorde nodige

Onderhoudswerkzaamheden

schibersbcdrijf

7250 AA Vorden Postbus 37 Het Hoge 3
Telefoon 05752-1208 - b. g. g. 2039
Filiaal: Zutphen - Telefoon 05750-19789

DEALER

AUTO- en TAXIBEDRIJF
v/hTRAGTER

Zutphenseweg 95 - Vorden - Tel. 05752-1256

Mobil
tank station

Verkoop - onderhoud -

reparatie

van alle merken taxi-vervoer

Speciale aanbieding
tijdens de 4 daagse

Blikje drinken

Milkshakes

Koffie met gebak

2e kopje

Cafetaria - Snackbar - IJssalon

per stuk

b'
Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

ie tRntunüc
ANWB Bondsrestaurant Vorden

waar de kok uw gastheer is!

U en uw kinderen zijn er van harte welkom!
N.H.A. VAN GOETHEM 05752 1519

En . . . in romantische stijl

Sfeervol borrelen bij open haardvuur, in
dezelfde stijl, intiem zaaltje voor uw
receptie, diner, feestje of zakelijke

bijeenkomst.

Maak de intocht
feestelijk en fleurig en

beloon de zwoegers met bloemen.

Volop keus in
leuke, gezellige, grote,

kleine en goedkope boeketten.

Bij Bloemenspeciaal/aak

J.J. Dijkerman
/.utphensewcg 5.- Tel. 1334 - Vorden

alaris
en

aldo

uw bank met de

Salarisrekening, automatisch sparen en betalen

Bondsspaarbank
DECANIJEWEG 3, VORDEN.
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Vroeger liepen ze naar school en naar het werk, zeulden ze een armvol bakstenen de steiger op en kromden ze
zich achter de kruiwagen. Nu joggen ze zich suf en tillen ze zich op uitgebroken zolders een breuk achter de
halterstangen van de bodybuilding-school. Geen bril meer, maar een zweetband op het puffend hoofd, de
kuitspieren zo strak als pianosnaren en spierballen om noten te kraken.
De m odegolf bereikt zelfs bedaagder terreinen. Sinds arbeiders 's zondags de fabriek en de mijn moesten ver-
geten door de natuur in te trekken en de longen vol frisse lucht te zuigen, is er niet meer zo intens gewandeld.
Dat is nog even zinvol en gezond als het toen was. Er gaat niets boven een fikse wandeling met een fris lied op
de tong. Weer of geen weer: de pahahaden op, de lahahanen in.
Op wandelen is niets tegen. Het is gezond, vrolijk stemmend en ontspannend de stappers weer eens aan te
trekken. Het verrijkt de mens en het is weer eens wat anders het lied van de karrekiet te horen in plaats van de
omroeper van het journaal .
Door het afwisselende landschap van Vorden met zijn bossen, weiden, akkers en heideveldjes en niet te verge-
ten zijn kastelen is wandelen voor ieder een genot.

Er is veel te zien
in de omgeving van Vorden
Ook dit jaar wordt er vier avonden gewandeld in de prachtige omgeving van Vorden. De wandelroutes zijn uit-
gezet in natuurgebieden waar nog veel natuurschoon te bewonderen valt, o.a. wandelen we dit jaar in de
buurtschap Linde, Warken-Leesten en twee avonden in het Galgengoor; Men moet maar eens opletten wat
voor een prachtige oude bomen en variaties aan bomen onze omgeving heeft.
De omgeving waar we dit jaar lopen is weer als vanouds zeer gevarieerd; dan weer lopen we langs weilanden,
rogge- en heidevelden, dan weer lopen wij door bossen met loof- en naaldhout, met de kans om ook de daar
wonende dieren te zien.
On/e omgeving is uitermate geschikt voor wandelingen en fietstochten. Het is niet voor niks dat gedurende
de weekenden en de vakanties veel toeristen naar ons dorp komen. Denk alleen maar eens aan de achtkaste-
lenfictsroute en de wandelingen.
Nu wij dit jaar hopenlijk weer met zo'n 800 deelnemers in de omgeving gaan wandelen, doet de organiserende
vereniging een beroep op u allen om deze omgeving ook zo te behouden zoals hij nu is. Brengt u onderweg
geen vernielingen aan. Wij willen u dan ook adviseren om op de uitgezette routes te blijven. Het is jammer als
achteraf moet bli jken dat er onderweg vervelende dingen zijn gebeurd.
Wij rekenen op uw sportiviteit en wensen u veel wandelplezier tijdens de Avondvierdaagse.

ja, waarom
ga ik graag

naar
barendsen?

De beste merken in gereedschappen, in tuinspullen, bo-
ren en kettingzagen... die vind je bij Barendsen. Daarom
ga ik graag naar de zaak met de ruime keus en de goede
kwaliteit. En omdat er vaak beste voordeelkoopjes zijn
te halen. Daarom!

Zutphenseweg 15

Vorden - tel. 1261

Brandenbarg's citroen
sinds 1860 in de Eredivisie

Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroe-
rend goed, taxaties, hypotheken en alle ver-
zekeringen met deskundig advies. Tevens
agentschap van de Nederlandse Midden-
stands Spaarbank.

het nieuwe
denken
over lopen

•
UI//IV/H' l.'0/cWi/

:i>'n wndual hchl l' nut; nooit
ont/fr ii H vai'U'n v,'huil
hfi n :.,„„tt- ah . i nermi
/ ' i /s Ih-in .'.'

M KKINK
Nieuvvsiad 14 relcfoon 05752-2386

Maat-orthopedische schoenen

Schoenreparatie

Alle soorten steunzolen (naar maat)

Verhogingen en voorzieningen aan konfektie-
schoeisel

Hertog Karel van Gelreweg 4 - 7251 XL Vorden Tel. 05752-1849

Hotel Bakker
Dorpsstraat 24 — Vorden — Telefoon 1312

Voor al uw fest ivi tei ten

zowel groot als klein.

Ook voor het meenemen

van diverse schotels.

Gymnastiekvereniging Sparta

VOOR

Groente en
fruit en

fruitschalen
NAAR

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT

DORPSSTRAAT 17, VORDEN. TEL 1617

Lekker gebak, en toch niet machtig

Zwanehalzen
de specialiteit van

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart Tel. 1750

- Ne die vele kilometers lopen,
is het gezellig om bij ons nog een
bakje koffie of een konsumptie
te kopen

- en mocht uw maag een beetje
knorren,
dan bent U misschien ook voor een
hartige hap te porren

Veel wandelplezier en tot ziens bij

Eetcafé - bar - zaal

DORPSSTRAAT 10a, VORDEN

Rabobank CJ

Vorden,

Zutphenseweg 26, tel. 05752 1888

Wichmond,

Bar v d. Heydenlaan 3, tel. 05754-423

De juiste en veiligste weg voor

TAPIJTEN en
GORDIJNEN

B. LAMMERS
MEUBELEN - TAPIJTEN - LEDERWAREN
BURG. GALLEESTRAAT 26, VORDEN, TEL 1421

Voor een goede rijopleiding naar

BOVAG RIJSCHOOL

G. BULTMAN
H.K. v. GELREWEG 35 - TELEFOON 1753

Wij lessen met BMW - VOLVO automaat en SUZUKI motor

Trim u fit
op een

trim- of sportfiets
of thuis op een

hometrainer.
TWEEWIELERBEDRIJF

KUYPERS
TELEFOON 1393, VORDEN

CAFÉ UENK
Arnold en Ria Schut
TELEFOON 05752-1363

Het goede adres
voor een goede borrel

en een
hartige hap

CAFÉ UENK
twee prima

verzorgde biljarts
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Te wandelen routes
De start zal zijn vanaf het schoolplein van de Openbare Lagere School aan de Kerstraat

Dinsdag 17 mei: Linde - 10 km - starttijd 18.30-19.00 uur
Start — R.A. Kerkstraat— L.A. Voorrangsweg oversteken (Raadhuisstraat)— L.A. W. Alexanderlaan — L.A.
Christinalaan — Voorrangsweg oversteken (Vordensebosweg) — R.U. Schuttestraat — L.A. Bekmansdijk -
R.A. Kostedeweg — L.A. Schuttestraat— R.A. Kapellebultweg— R.A. Kostedezijweg— R.U. Kostedeweg —
R.A. Lindeseweg — R.A. Waarlerweg — Verhardeweg volgen — R.A. Schimmeldijk — Verhardeweg L.A.
(Schuttestraat) — Schuttestraat volgen — Voorrangsweg oversteken — R.A. Enkweg — L.A. Groeneweg -
R.A. Wilhelminalaan — R.U. Molenweg — L.A. Insulindelaan — R.A. Kerkstraat— Finish.

Woensdag 18 mei: Warken-Leesten - -12 km -- starttijd 18.30-19.00 uur
Start— L.A. Kerkstraat— L.A. Insul indelaan — R.U. Almenseweg— L.A. OudeZutphenseweg— R.A. Joo-
stinkweg — Joostinkweg volgen — Verharde weg L.A. (Gazoorweg) — R.A. Warkenseweg — L.A. Rietgerweg
- L.A. Rietgerweg volgen — Na spoorwegovergang Bospad R.A. — Splitsing l inks aanhouden — Einde bospad
L.A. — Einde zandpad L.A. — Verharde weg R.A. — Voorrangsweg oversteken (Dennendijk) — L.A. Bogge-
laar— R.A. Hoekendaalseweg— Hoekendaalseweg volgen — R.A. Kruisdijk— L.A. Strodijk —Voorrangswe-
gen oversteken 2x — R.U. Mispelkampdijk — R.A. Het Jebbink — R.A. B. Galleestraat— L.A. Kerkstraat— Fi-
nish.

Iedereen mag de wandelaars met bloemen verrassen bij de intocht.

Donderdag 19 mei: Galgengoor (1) — 13 km — starttijd 18.30-19.00 uur
Start- R.A. Kerkstraat- R.A. B. Galleestraat- L.A. Almenseweg- R.A. Overweg- L.A. Zelstweg- Ver-
harde weg R.A. (Oude Zutphenseweg) — Oude Zutphenseweg volgen — L.A. Hamelandweg— Zandweg R.A.
(Enzerinckweg) — Voetpad L.A. bord — 2e pad R.A. — Dwarspad R.A. — Voorrangsweg oversteken (geen
pad) — Zandweg R. A. — Verharde weg L. A. (Mossel se weg) — L.A. Reeoordweg— Zandweg R.A. (Beltenweg)
- Voorrangsweg oversteken — Zandweg volgen — Zandweg L.A. (Molendijk) — Links aanhouden — R.A.

Reeoordweg— L.A. Galgengoorweg — R.U. Lekkebekje— L.A. Van Lennepweg— R.U. Mispelkampdijk —
L.A. Het Wiemelink — R.A. B. Galleestraat — L.A. Kerkstraat — Finish.

Vrijdag 20 mei: Galgengoor (2) - 8 km - startnjd 1830-19.00 uur
Start— R.A. Kerkstraat— R.A. B. Galleestraat— L.A. Almenseweg— R.A. Industrieweg— L.A. Kerkhollaan
- L.A. Oude Zutphenseweg— R.A. Galgengoorweg— Galgengoorweg volgen— L.A. Enzerinckweg— Zand-
weg R.A. (Larenseweg) — L.A. Oude Borculoseweg — Zandpad R.A. — 3e zandpaadje L.A. — Einde pad R.A.
- Ie pad L.A. — Zandweg L.A. — R.U. Enzerinckweg — Enzerinckweg volgen — R.A. Larenseweg — R.A.
Lekkebekje — L.A. van Lennepweg — Intocht.

Route intocht:
Start van Lennepweg— Mispelkampdijk— Wiemelink— Kerspel- 't Jebbink— de Boonk— Zutphenseweg—
Insulindelaan.

Het startbureau sluit om 21.30 uur.

igmetderealisatievanpremieawoningeninelkevormenafmetingzoalsgewenstuwnieuwbouwbungalowmetpraktijkruimtekandoorleeflangarchitectuurgeziendejarenlangeervarin
nvoordebeleggersonderukanineengoedesamenwerkingmetleeflan^
orduittevoerenenhetadviserenvanuwbouwkundigeproblemenisbijleeflangarchitectuuringoedehandendeaanwezigekennisvanb estemmingsplannenbouwvoorschriftensubsidiemogelijkhedenmakendeadvi

Welkoop helpt u.

Van start tot finish

Stationsweg 20, Vorden.
Telefoon 05752-1583

HELMINK
meubelen

• 4000 m2 Meubel- en
Tapijt-toonzalen

• Erkende
binnenhuisarchitectuur

• Woningtextiel

VORDEN
Zutphenseweg 24, Telefoon 05752-1514

EIBERGEN
Laagte 16, Telefoon 05454-4190

Maandagmorgen gesloten - Vrijdag koopavond

VOOR

grindtegels
palen

bielzen
en natuurlijk goedkope

benzine
naar tankstation

WEULEIM
KRANENBARG

EN ZN BV
ENKWEG-VORDEN

Een bloemetje
hoort erbij!

Overal en altijd
van

BLOEMSIERKUNST

Grady Klumper
DORPSSTRAAT 19. TEL 1436

Uw echte bakker adviseert:

Eet eens
Gelders Tarwebrood

Zo uit de oven in de winkel
Dat is pas vers!

ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakmen, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

ü.H. WILTIIMK Het Hoge 20 Vorden

Voor al uw

Speelgoed
Huishoud, artikelen
Tuinartikelen
Kampinggaz

BAZAR SUETERS
RUURLOSEWEG 91, VORDEN
DORPSSTRAAT 15, VORDEN

Voor 'n

modem en

sportief kapsel

DAMES- EN HERENKAPSALON

HEERSINK
VORDEN - TELEFOON 1215

CAFÉ-RESTAURANT

't Wapen van 't Medler
A.J. EIJKELKAMP
Ruurloseweg 114, Vorden - Telefoon 6634

Leuke zaal voor bruiloft,
partijen en personeelsfeest)es enz. enz.

Specialiteit pannekoeken

Administratiekantoor Vorden B.V.

Dir. B.H.J. DE REGT
B.J. BLOEMENDAAL

ADMINISTRATIE:
BOEKHOUDEN - BELASTINGZAKEN

AUTOMATISERING ADVIEZEN
FISCALE - JURIDISCHE - BEDRIJFSECONOMISCHE
ORGANISATORISCHE

RUURLOSEWEG 21 - 7251 LA VORDEN - TELEFOON 05752-1485

Voor lekker brood en fijn banket
naar de bakker die op kwaliteit let!

Warme Bakker OPLAAT
Bakt het voor u.

TELEFOON 1373, VORDEN

* 4wftt
^ 'KLEDIN4 Wapen- en Sporthandel

Martens
vtrds doeltrefltndl

Zutphenseweg Vorden
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