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

VVrsohijnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Frankering bij abonnement postkantoor Vorden

Kerkdiensten

ZONDAG 21 MEI

Hervormde kerk
9.00 uur ds. J. J. van Zorge (Jongerendienst)

10.30 uur ds. J. J. van Zorge (H. Doop)

Medlerschool
10.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. H. van Minnen van Eibergen

19.00 uur ds. H. van Minnen van Eibergen

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. de Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
J. E. v. d. Schoot, telefoon (05752) 1487

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

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7 u.
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00—18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30 uur tot
8.00 uur 's morgens vervoege men zich aan Molenweg 19
Vorden, telefoon (05752) 1898

BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Bij geen gehoor telefoon (05752) 1230 (bur. rijkspolitie)

Geboren: Patrick, z. v. E. E. Eekringa en C. A. J.
Rood; Johannes Albertus, z. v. H. J. Arendsen en J. A.
Jansen; Dirk Jan Antonij, z. v. M. Klein Bramel en F.
Schiphof; Karolina Alberdina, d. v. G. H. Boers en J.
Gerritsen.

Ondertrouwd: H. J. A. Hartelman en H. J. M. Bokkers.
Gehuwd: H. J. Kok en W. ten Broeke.
Overleden: Berendina Elsman, 64 jaar, echtgenote van
D. J. Maalderink.

ATTRAKTIE VOOR ZOMERGASTEN
De VVV te Vorden heeft iets nieuws bedacht voor het
komende zomerseizoen.
Als speciale attraktie voor de zomergasten wil men elke
dag een tocht van ca anderhalf uur per open jachtwa-
gentj-e maken door de omgeving van Vorden. Maximaal
vijf passagiers kunnen deze tocht meemaken.
Het idee is afkomstig van de heer W. Bakker. Het ligt
in de bedoeling dat men de passagiers van het natuur-
schoon wil laten genieten dat per auto langs verharde
wegen tniet bereikbaar is. Vorige week donderdag heeft
het VVV-bestuur het eerste ritje gemaakt. Men is er
van overtuigd dat deze attraktie bij de zomergasten
in de smaak zal vallen.

't Mooiste bruin
beschermt
tegen
zonnebrand! derm

SCHOOLVERKEERSEXAMEN
Aan het vorige week gehouden schoolverkeersexamen
werd door 107 kinderen deelgenomen, waarvan er 11
moesten worden afgewezen. 24 jongelui presteerden het
zowel bij het praktische als bij het schriftelijke gedeelte
geen enkele fout te maken.
In het Molenplan was een route uitgezet, waarin een
verkeerslichtinstallatie niet ontbrak. De Vordense poli-
tie kreeg bij het afnemen van het examen veel steun
van diverse ingezetenen en van de Kon. Marechaussee
uit Zutphen.

GEKOMBINEERDE VERGADERING JONG GELRE

Voor de vrijdagavond in hotel „'t Wapen van Vorden"
gehouden gekombineerde ledenvergadering van Jong
Gelre bestand matige belangstelling.
De voorzitter van de herenafdeling, de heer Joh. Pardijs,
sprak een kort welkomstwoord en heette in het bijzon-
der de heer Huisman uit Apeldoorn welkom.
Deze hield een causerie over verdovende middelen, het-
geen hij verduidelijkte met prachtige dia's. Na nog een
paar mededelingen gedaan te hebben, bedankte mej. T.
Pardijs de heer Huisman voor zijn interessante lezing.
Met het zingen van het Bondalied werd de avond be-
sloten.

INZAMELINGSCAMPAGNE 1967 VAN HET
NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS

Weet u ... dat het Rode Kruis altijd, overal en ieder-
een helpt; dat het Rode Kruis ieder jaar honderden ge-
wonden, chronische zieken en invaliden verzorgt en
levensblijheid schenkt; dat een leger Rode Kruisvrien-
den geheel belangeloos hun vrije tijd geeft; dat een
rijke, die geen naastenliefde beoefent, arm is; dat een
arme, die nog iets voor zijn medemens overheeft, in-
nerlijk rijk is; dat ook het „penninkske der weduwe"
zeer gewaardeerd wordt.
Weet u dat alles, dan zult u zeker de jaarlijkse kol-
lekte steunen. (Leest u ook de advertentie in dit blad.)

Jaarvergadering Groene Kruis
De jaarlijkse algemene vergadering van het Groene
Kruis welke donderdag jl. in het wijkgebouw werd ge-
houden, was slechts matig bezocht.
De voorzitter, de heer W. N. Lulofs, sprak allereerst
een kort welkomstwoord tot de aanwezigen inzonder-
heid tot de heer F. J. Spijker, welke na de pauze dia's
over Vorden en de wintersport zou vertonen.
Uit het jaarverslag van de sekretaris, de heer D. Lui-
chies, kan het navolgende worden vermeld.
Spreker begon met te zeggen dat dit het eerste jaar
was dat de vereniging zonder de afdeling Gezinszorg
had gewerkt. Het afgelopen jaar was een „normaal"
jaar geweest waarin weer hard door het personeel is
gewerkt. Spreker memoreerde vervolgens het heengaan
uit he«t bestuur van de heren Eskes en Vreeman, waar-
voor in de plaats traden mej. Rouwenhorst en de heer
Edens. De aftredenden werden dank gebracht voor hun
arbeid in dienst van het Groene Kruis verricht terwijl
de nieuw benoemden een hartelijk welkom werd toege
roepen. De wijkzuster mej. Stoop mocht in het afgelo-
pen jaar het feit herdenken dat zij 12l/2 jaar in dienst
van de vereniging was geweest. Een gezellige koffie-
tafel in hotel „'t Wapen van Vorden" was ter ere van
haar aangericht in tegenwoordigheid van het voltallige
bestuur met hun dames, haar ouders en haar vriendin.
Zuster Stoop werd kracht en wijsheid toegewenst in de
volgende 12% jarige periode. Ook was het afgelopen
jaar het eerste jaar dat de twee wijkzusters samen had-
den gewerkt. Vanaf 15 augustus 1965 is zuster Van der
Schoot in dienst van de vereniging. Spreker was blij
dat de samenwerking tussen do^peide wijkzusters zo
fijn was en sprak de wens uit ^Bzij samen nog lange
jaren in Vorden het mooie verpleegwerk mochten doen.
In het afgelopen jaar waren weer veel artikelen uitge-
leend, zelfs zoveel, dat bepaalde artikelen soms „uitge-

leend" waren, maar iedereen kon gelukkig weer wor-
den geholpen, aldus spreker. Ook van het diathermie-
apparaat werd veel gebruik gemaakt. De hoogtezon
werd enkele malen gebruikt. Op advies van huisarts,
schoolarts of Stichting Geestelijke Volksgezondheid
werden verschillende kinderen naar een vakantiekolo-
nie uitgezonden. Een kind met suikerziekte kon ook
worden uitgezonden.
Spreker dankte tenslotte alle personen en instanties
welke ook in het afgelopen jaar weer hun financiële
steun aan de vereniging hebben willen geven in het bij-
zonder werden hierbij genoemd mevr. Korenblek als
werkster en de heer Beumer welke weer voor inning
Van de kwitanties had gezorgd. Hoewel de kraamver-
pleegster mej. Oosterink rechtstreeks onder het Kraam -
centrum Zutphen haar werk verricht had het Groene
Kruis toch steeds kontakt met haar. Wegens het aan-
vaarden van een andere werkkring gaat mej. Ooste-
rink het Kraamcentrum verlaten. Spreker wenste haar
in haar nieuwe funktie veel genoegen toe. De vereni-
ging telt thans ruim 1600 leden.
Bij de bestuursverkiezing werd het aftredende bestuurs-
lid, de heer D. Luichies, herkozen.
Vervolgens werden de financiële zaken van de diverse
afdelingen onder de loupe genomen door mej. Jansen,
penningmeesteresse. De voorzitter dankte ook haar voor
haar veelomvattende werk.
Bij de rondvraag gaf mej. Jansen evenwel te kennen
dat zij het penningmeesterschap niet langer kon be-
hartigen. Het bestuur betreurde dit besluit en hoopte
spoedig in haar plaats een a^b- te kunnen aanwijzen.
Na de pauze vertoonde de he^Hspijker enige prachtige
dia's over Vorden en de wintersport, waarvoor deze
de dank van de voorzitter in ontvangst mocht nemen.

PLATTELANDSVROUWEN HIELDEN
UITWISSE1

Naar wij vernemen hield de afzfeling Vorden van de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen een uitwisseling met
de afdeling Haaften, welke 'afdeling het vorig jaar een
bezoek aan Vorden had gebracht.
Vergezeld door prachtig zomerweer arriveerde het ge-
zelschap met een volle bus in Haaften waar de presi-
dente, mevr. Wiersma, de dames verwelkomde en aller-
eerst in een appelboomgaard werden samengetrokken.
Vervolgens volgde een bezoek aan de Kon. Steenfa-
brieken van Lookeren waar koffie werd aangeboden en
de fabrikage van stenen in ogenschouw kon worden ge-
nomen. Bij diverse leden van de afdeling Haaften werd
de inwendige mens versterkt.
Door een prachtige tocht te maken door de bloeiende
Betuwe kreeg men vervolgens gelegenheid tot bezicht-
ging van het kasteel Waardenburg.

De koffiemaaltijd vond in het dorpshuis plaats. De vice-
presidente van de afdeling Vorden bood aan de af d.
Haaften een blijk van waardering aan.
Opgeluisterd door het koor van de afd. Haaften volgde
een gezellige avond, waarin de heer Jacobs de dames
iets liet zien van de ruilverkaveling in de Betuwe aan
de hand van een serie dia's.

VEEL BELANGSTELLING VOOR MEIMARKT

Voor de vrijdag in Vorden gehouden meimarkt bestond,
ongetwijfeld mede door het prachtige weer, goede be-
langstelling. Door de verschillende kramerijen werden
goede zaken igedaan. Vooral de verkoop van bloemen,
waarschijnlijk in verband met moederdag, ging uitste-
kend.
Het bestuur van de mark t vereniging had bovendien
een gratis verloting met mooie prijzen op touw gezet,
hetgeen het bezoek aan de markt ook stimuleerde.

GESLAAGD SCHOOLREJfiJE O.L. SCHOOL
hebben de eerste vier
vrijdag hun jaarlijkse

Begunstigd door fraai zome
klassen van de O.L. school d
schoolreisje gemaakt.
's Morgens om half negen vertrokken de jongelui met
drie bussen in de richting Zutphen. Het einddoel was
de omgeving Arnhem-Rhenen.

In Arnhem werd een boottocht gemaakt op de Rijn,
hetgeen bij de kinderen zeer in de smaak viel. Hierna
werd een bezoek aan de speeltuin gebracht. Vanzelf-
sprekend werd in Arnhem het dierenpark niet vergeten.
De jeugd heeft zich hier kostelijk geamuseerd. Na nog
de speeltuin bij het dierenpark te hebben aangedaan
vertrok het gezelschap weer in de richting Vorden waar
men om half vijf arriveerde.

Tijdens dit uitstapje werden de kinderen ruimschoots
getrakteerd.
De klassen 5 en 6 van de O.L. school maken van 20 t/m
23 juni hun vierdaagse trektocht. Klas 5 gaat dan naar
de jeugdherberg de „Heemhoeve" te Emst-Epe, terwijl
klas 6 naar de jeugdherberg „NBAS Bondhuis" in het
Harde gaat.

DAMES VAN JONG GELRE GAAN FIETSEN
Op zaterdag 27 mei zullen de dames van Jong Gelre
afd. Vorden hun jaarlijkse fietstochtje houden,
's Morgens om 8 uur vertrekken de dames vanaf hotel
„'t Wapen van Vorden" waarna men naar Montferland,
's-Heerenberg gaat om vervolgens weer via Hummelo-
Keppel huiswaarts te keren. Tot 20 mei kan men zich
voor deze tocht opgeven bij mej. D. Eggink.

Op donderdag 18 mei houden de dames hun slotavond
in de vorm van een speurtocht. Zaterdag 20 mei wordt
in Warnsveld de provinciale oriënteringsrit verreden
met 's avonds in de rekreatiezaal van Groot Graffel
weer de gebruikelijke wedstrijdavond.

Folders kleedkameraktie v.v. 'Vorden' worden deze week verspreid
Deze week zal door de posterijen huis aan huis de fol-
der worden verspreid, waarin staat vermeld op welke
wijze men de voetbalvereniging „Vorden" kan steunen
i.v.m. haar plannen een nieuwe kleedgelegenheid te
bouwen.

Zoals u ongetwijfeld reeds zult hebben vernomen ligt
het in de bedoeling dat het Gemeentelijk Sportpark
met een derde speelveld zal worden uitgebreid. Hiervoor
is het noodzakelijk dat de huidige kleedkamer, die niet
meer aan de eisen van deze tijd voldoet, wordt afge-
broken en t.z.t. vervangen zal worden door een nieuwe
kleedgèlegenheid annex kantine.
En om de benodigde gelden hiervoor bijeen te brengen
start „Vorden" deze week met een grootscheepse ak-
tie. De gemeente en sportfederatie zullen eveneens hun
medewerking verlenen, maar de vereniging moet zelf
zo'n 12 a 15 duizend gulden op tafel leggen. Wanneer
we bedenken dat „Vorden" thans met elf teams aan de
kompetitie deelneemt, en dat er binnenkort nog een
pupillenelftal bijkomt, waardoor nog meer jongens in
de gelegenheid worden gesteld sport te bedrijven, dan is
het zonder meer duidelijk dat hier een taak voor de ge-
hele Vordense gemeenschap is weggelegd.

In deze moderne tijd met computers etc. waarin veel

van de geest van de mens wordt gevergd, is ontspan-
ning in de vorm van sport zonder meer noodzakelijk.
Hiervan is de voetbalvereniging „Vorden" zich terdege
bewust en wil zij haar steentje bijdragen om op spor-
tieve wijze mee te helpen aan de opvoeding van de
jeugd. Overigens kunnen de inwoners van Vorden er op
het gebied van akties een kunstje mee. Denkt u maar
aan de vorige week zaterdag gehouden oliebollenaktie
voor een invalidenwagentje voor het bejaardencentrum
„De Wehme". In een mum van tijd waren de oliebollen
verkocht.

Hoe de aktie van de voetbalvereniging „Vorden" werkt?
Wel heel eenvoudig. Aan de u toegezonden folder zit
nl. een kaart in duplo waarop u het bedrag kunt in-
vullen dat u wilt geven voor de bouw van de kleedka-
mer. De ene helft van de kaart behoudt u en geeft
recht op gratis een jaar lang donateur van „Vorden".
De andere helft van de kaart wordt enkele dagen la-
ter bij de mensen opgehaald. Bovendien bestaat er nog
de gelegenheid uw gift te storten op girono. 1020186
t.n.v. penningmeester voetbalvereniging „Vorden", Groe-
neweg l te Vorden.
Dus Vordenaren doe eens royaal en steun de bouw van
„Vordens" nieuwe kleedlokaal.

SCHOOLARTSENDIENST
Uit het jaarverslag van de schoolartsendienst over het
afgelopen jaar, blijkt dat er van de Chr. Huishoud-
school 197 leerlingen op tuberculine werden onderzocht,
waarvan er 5 positief reageerden, van de 72 leerlingen
van de Bijz. Lagere Landbouwschool reageerde geen
enkele leerling.
In het afgelopen jaar werden van de 40 kleuters van de
R.K. kleuterschool er 26 systematisch onderzocht, van
de 80 van de Nutskleuterschool 28, van de 80 van de
Chr. Kleuterschool 37, van de 229 leerlingen van de
O.L. school in het dorp 109, van de 332 leerlingen van
de Bijz. Lagere School in het dorp geen, van de 48
leerlingen van de Bijz. Lagere School in de Wilden-
borch 28, van de 45 leerlingen van de O.L. school te
Linde 47, van de 125 leerlingen van de R.K. lagere
school te Kranenburg 119, van de 233 leerlingen van de
Chr. Huishoudschool 81. Totaal 1202 leerlingen, aantal
systematische onderzoekingen 475.
Verder werd opgemerkt dat de drempelvrees ten aan-
zien van het Buitengewoon Lager Onderwijs nog steeds
bij vele ouders bestaat.
In deze gemeente is dit vraagstuk van belang voor 8
kinderen. Er werd één leerling uit Vorden overgeplaatst
naar een BLO-school. Naar het bureau voor de geeste-
lijke volksgezondheid werden 9 leerlingen verwezen.
Door de schoolarts, dr. De Bruin, werden 22 leerlingen
van de kleuterscholen getest op schoolrijpheid.
Hierover luidde het advies: 17 naar het lager onderwijs
en 5 nog een jaar kleuterschool. Door 19 ouders werd
het doktersadvies opgevolgd.

Agenda
18 mei Buurtver. Julianalaan soos in zaal

Bloemendaal

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

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

SCHOOLNIEUWS BIJZ. LAGERE SCHOOL

Woensdagmorgen 8 uur vertrokken de leerlingen van
de 5e en 6e klas met 2 bussen naar Zuid-Limburg.
Zij maken hun schoolreisje, overnachten in Vaals en
hopen donderdagavond om plm. half acht weer thuis
te zijn.
Deze week hebben de kinderen alleen vrijdag normaal
school.
Het was voor de kinderen van de klas van meester
Snijders feest. Meester was vader geworden en na-
tuurlijk deelde de jeugd in deze vreugde mee.
Zaterdagmiddag was de beurt aan de kinderen. In op-
tocht ging het naar het Wiemelink en zij boden de heer
en mevrouw Snodere naar goed Achterhoeks gebruik
een groot krentebrood aan. Deze attentie werd op ho-
ge prijs gesteld.

* ZUIVERE HUID *
PURQL en PUROL-poeder

AKTIE ETEN VOOR INDIA
De aktie eten voor India bracht in Vorden op het mooie
bedrag van ƒ 1.807,50.

VORDEN I — DVOA I (AALTEN) 1—2
De thuisclub kan de hand in eigen boezem steken dat
het deze wedstrijd heeft verloren. Want speciaal in de
eerste helft hebben de geelzwarten een flink veldover-
wicht gehad, waarbij vrouwe Fortuna de Aaltenaren
een paar maal goedgunstig gezind was. Dit is evenwel
geen excuus voor de nederlaag. In de eerste plaats
duurde het bij Vorden veel te lang, in tegenstelling tot
DVOA dat vooral in de tweede helft met snelle kombi-
naties zeer gevaarlijk tot het heiligdom van doelman
Golstein doordrong. Bovendien legden de bezoekers een
grotere vechtlust aan de dag, hetgeen uiteindelijk toch
nog met een verdiende overwinning werd beloond.
Reeds na enkele minuten had de thuisclub pech toen
Bertus Nijenhuis uit een vrije trap tegen de paal knal-
de. Na een kwartier glipte Jurriëns behendig door de
DVOA-defensie doch via de paal en doelman Lurvink
ging het leer corner. Even later liet de overigens uit-
stekend spelende doelman Lurvink een tam schot van
Jurriëns tussen de benen doorgaan l — 0. Hij maakte
zijn fout echter weer goed door een fraai schot van
Mombarg met een prachtige safe tot corner te ver-
werken. De tegenaanvallen van DVOA waren voor de
rust niet gevaarlijk en doelman Golstein kreeg het dan
ook niet moeilijk.
In de tweede helft waren de rollen volledig omgedraaid
en kwam er een herboren DVOA-elftal binnen de lij-
nen. Er werd snel gespeeld, terwijl het daarentegen bij
de thuisclub allemaal te lauw ging. Na ca tien minuten
gleed rechtsbuiten B. Bannink op handige wijze langs
het linkerverdedigingsblok van Vorden. Er volgde een
hoge voorzet die Golstein verzuimde te onderscheppen
waarna linksbuiten K. Koelman hoogopspringend de bal
tegen de touwen kopte l — 1. Geïnspireerd door dit doel-
punt legden de bezoekers er nog een schepje bovenop,
hetgeen na 20 minuten gehonoreerd werd met een fraai
schot via de binnenkant van de paal van de gevaarlijke
midvoor H. Bijen. Bij Vorden probeerde men nog wel,
door bv. Eggink naar voren te zenden, de bakens te
verzetten, doch het hielp allemaal niets. Vlak voor tijd
werd bij Vorden Ernst te Veldhuis (geblessaeerd) nog
vervangen door Hans Stokkink.

BERTUS NIJENHUIS OPNIEUW DAMKAMPIOEN
VAN VORDEN

Voor het vierde achtereenvolgende jaar is het de jeug-
dige Bertus Nijenhuis gelukt om damkampioen van
Vorden te worden. Met nog één wedstrijd te spelen
kan hij nl. niet meer door zijn naaste konkurrenten
worden ingehaald in puntenaantal.

Geef met gulle handen .de kleedkamer komt tot stand!



VORDEN lU — AZC V 2—2
In een voor de rust gelijkopgaande wedstrijd hebben
de Vordenaren in de tweede helft, toen zij een voort-
durend veldoverwicht hadden, verzuimd beide punten
mee naar huis te nemen.
De thuisclub startte overrompelend en na vijf minuten
was de stand reeds l—O toen de rechtsbinnen beheerst
scoorde. AZC ging door en na plm. 10 minuten werd
het door de midvoor 2—0. De bezoekers kregen hierna
meer vat op het spel van hun tegenstanders en gelei-
delijk aan werd AZC in de verdediging gedrongen. Tien
minuten voor de rust kopte W. Golstein de bal tegen
de paal, waarna de goed mee naar voren gekomen G.
Zeeburg de terugspringende bal in het doel schoot l—2.
Nauwelijks een minuut later bracht Golstein de balans
in evenwicht 2—2.
In de tweede helft waren de geelzwarten veel sterker,
doch ondanks de vele kansen werd er niet meer ge-
scoord.

Voor
woninginrichting

MET 100% SERVICE
EN VOORDELIGE PRIJZEN
NAAR

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Kcrfatmanf

sandalen
volop voorradig!

Wullink's schoenhandel
Onbetwist de schoenspecialist

ZIE ONZE SPECIALE ETALAGES

Sola tafelgerei en
Brabantia
zeer geschikte cadeauartikclcn

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

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 overhem-
denreparatie.

Laren :KIein Selle, Holter-
weg A 21
Vorden: Fa Luth, kleding-
magazijn
Barchem: Mej. Dijkman,
Lochemseweg 52 a

Verse haantjes

aan huis verkrijgbaar
en vrijdag aan de
markt

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

GASFORNUIZEN
ƒ 250,—

KEUNE
Industrieterrein

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

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

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weiiien Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

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

Te koop: 2 tomen biggen en
5 pk elektro motor „Dorth"
L. G. Lenselink, Mossel

Te koop: Jonge konijnen.
G. van Zeeburg,
't Jebbink l, Vorden

U is welkom in de show-
room van
EMPO-VORDEN !

EenHeinzelmann
zit altüd goed...

zelfs in t water!

Spijkerbroeken
voor dames, heren, meisjes en
jongens.

Badpakken en bikini's
voor dames en meisjes

Zwembroeken
voor heren en jongens in nylon en
Helanca

Sweaters en pullovers
voor dames, heren, meisjes en
jongens

ZIE ETALAGE

i i i d: M
RAADHUISSTR., VORDEN

Fa Marlens
Wapen. < 21 Sporthandel

Te koop: Eetaardappelen.
H. Eugelink, Hanekamp 26
Vorden

EMPO SPORTFIETSEN
in kleur, kompleet met jas-
beschermer slot en lamp
ƒ 174,50.

Te koop: In goede staat
zijnde Saxsonia vorkjes-
schudder. Th. Leisink,
Vierakkersestraatweg 15
Vierakker, tel. 05750-2755

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEKEN
voor het mesthok.

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

Alleen vrijdag en zaterdag
200 gram boterhamworst
200 gram tongeworst
200 gram hoofdkaas
200 gram leverworst
500 gram zuurkool

60
60
60
50
25

Steeds voorradig Gelderse schijven en biefburgers

Krijt Dorpsstraat

Elk tweede pak speculaas VOOR HALVE PRIJS
1 dikke advocaatreep gratis bij 4 GEVULDE REPEN

2 rollen beschuit van 76 et voor 59 et
l pot Spar jam van 123 et voor 105 et
l pot kersenjam van 137 et voor 115 et
3 rollen pepminta van 75 et voor 59 et
l fles Spar slasaus van 100 et voor 90 et
l blikje varkensvlees van 84 et voor 78 et

20% zegelkorting op pakken Spar rjjst ! ! !
20% zegelkorting op elk pakje Spar margarine ! ! !
20% zegelkorting op 4 blikjes tomatenpuree ! ! !
20% zegelkorting op 2 pakken Spar lucifers ! l !
20% zegelkorting op l zak tutti frutti ! ! !

300 gram kinnebakspek slechts 98 cl -10 proc.
200 gram Gelderse ham slechts 98 et -10 proc.

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Supermarkt
Nieuwstad 58

Zutphenseweg 41

Telefoon 1379

Telefoon 1281

Wij maken geen drukwerk voor de Sjah van Perzië,
doch het vervaardigen van alle, soorten drukwerk kunt u best

toevertrouwen aan drukkerij Weevers, Nieuwstad, Vorden!

met de ^^ banden!

voetbals'choen J
der kampioenen ,"

FA. MAKTEN
Wapen- en Sporthands-

VOOR MEISJES, JONGENS
DAMES EN HEREN
TE KUST EN TE KEUR

Kom eens een kijkje nemen bij

ƒ 8,— p. fles zonder
statiegeld.

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

HOOFDDEPOT

KEUNE
Nijverheidsweg tel. 1736

Ned. Ver. Sex. Herv.
Alle gewenste inlichtingen
verstrekken wij u elke 2e en
4e woensdag van de mnd.
van 7-8 uur in het Groene-
kruisgebouw

H.H. Landbouwers
NIEUW AANGESCHAFT:

Turbo grasmaaier
werkt sneller. Zelfwassende opraap-
wagen voor iinkuilwerk.
Nieuw soort hooi- of stropers.

Graag vroegtijdige opgave voor
graanmaaicn, combinen enz.

B.
Het Hoge 5 - Telefoon 1572

Koopt bij onze
adverteerders

Fa Martens

S portmode '67
LEUKE, MOOIE EN HIPPE MODELLEN

GEMAKKELIJKE VRIJETIJDSKLEDING

heuppantalons, spijkerbroeken
sweaters in badstof en velours
pullovers, colpulli's
jacks in nylon en terlenka
truien, vesten, vestons
badpakken, zwembroeken

Martens Sporthandel
Zutphenseweg 15 a

wapen- en Sporthandel Het Rode Kruis werkt ook in Vietnam!

WEESwoonwijs
JU s-"*M-%*-r— . ,

WOONWIJS

• ^^™ ~^*^ -̂ ^» •̂•H .̂ •vr •

WEGWIJS

Eiken eetkamer in Oudhollandse stijl.
Ronde tafel met tuimelblad 225.-
Stoelen bekleed met kunstleer 105.»
Prachtige Oudhollandse kast in eiken 750.-

ER ZIJN
ZOVEEL EET-
KAMERS OM

UIT TE KIEZEN
Zoveel . . . maar ook allemaal zo goed? Beslist niet. De
moeilijkheid is echterom ditte beoordelen. Om te weten wat
wél en niet prijswaardig is. En in de meeste gevallen is dat
voor u - als koper - onmogelijk. Moet u dan maar vertrouwen
op de verkoper? Jawel. Maar alléén als deze verkoper een
bonafide woninginrichter islWij kunnen goed van slecht
onderscheiden. En we helpen u graag met een eerlijk advies,
omdat we onze goede naam te lief hebben. Komt u dus ge-
rust eens praten, 't Kost u niets en u kunt er véél (woon)
wijzer van worden I

wij maken u graag • •wegwijs



Met dankbaarheid en blijd-
schap berichten wij de
geboorte van onze zoon
S ANDER DEKK WILLEM

(Sander)
J. W. Buunk
J. B. Buunk.

Nieuwenhuis
Vorden, 16 mei 1967
De Boon k 35

2C 58CDIC5IC

' Dn 99 mf>i Vinnpn «ril mof f\nf(* lHnrï*vrpn rms O

Voor de vele blijken van
belangstelling en de vele
cadeaus, ontvangen tijdens
mijn 40-jarig jubileum op
5 mei jl., zeg ik mede na-
mens mijn vrouw, heel
hartelijk dank.

A. van Zuilekom
Vorden, mei 1967
Almenseweg 32

Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij
kennis van de geboorte van
ons dochtertje '
KAROLINA ALBERDINA

Wij noemen haar
KARIN

G. H. Boers
J. Boers-Gerritsen

Vorden, 15 mei 1967
Hanekamp 13

Voor de zeer vele geluk-
wensen, bloemen en ge-
schenken, die wij bij ons
25-jarig huwelijksfeest
mochten ontvangen, zeggen
wij u allen, mede namens
onze kinderen, heel hartelijk
dank.

A. Meijerink
R. Meijeri'nk-

Korenblik
Vorden, mei 1967
Hackfort C 19

Voor de vele blijken van
belangstelling bij ons 55-ja-
rig huwelijksfeest onder-
vonden, betuigen wij u mede
namens onze kinderen,
langs deze weg onze welge-
meende dank voor deze on-
wr^vlrlijk dag.

G. J. Ruiterkamp
G. Ruiterkamp-

Klein Ikkink
Vorden, mei 1967
„t'Ongerif" Medler D 101

GROTE
KLEUTER
MODE!

Heel schattig
en charmant.
Maar slechts
één voorbeeld
uit een reuzen-
collectie tegen
kabouterprijsjes!

Schoofderman
VORDEN

Te koop: Harmonium, wel-
ke gebruikt wordt in de ka-
pel Wildenborch.
Te bevragen bij:
A. G. Mennink, D 55
Vorden, telefoon 6666

Een klasse-kwaliteit EMPO
Sport fiets. Reeds vanaf
ƒ 228,50 met alles d'er op
«'u d'er an!

Tomatenplanten
vanaf heden verkrijgbaar.
En eetaardappelen, Pim-
pernel.
H. G. Breuker, „'t Enze-
rinck"

H
X
X
X
X

H
X
X
X
X
X

Op 22 mei hopen wij met onze kinderen ons
25-jarig huwelijk feestelijk te herdenken.

H. J. GROOT N HELEND
en
J. GROOT NUELEND-EGGINK

Wim
Joop
Rein i
Erna

Nanny
Anneke
Tea

Barchem, mei 1967
Wildenborch N 16

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur in hotel
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

X
X
X
X
X

Ü
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

JAN BESSELINK
en
NETTY JANSEN

W

X
X

hebben de eer u, mede namens wederzijdse t
ouders, kennis te geven van hun voorgeno- ft
men huwelijk op woensdag 24 mei a.s. om W
1.30 uur ten gemeentehuize te Vorden. W

Tijdens de Misviering om 2 uur in de Chris- H
tus Koningkerk te Vorden zullen zij elkander
het H. Sacrament van het huwelijk toedienen.

Hengelo G, Raadhuisstraat 9
Vorden, Burg. Galléestraat 42

mei 1967

Toekomstig adres: Raadhuisstraat 9,
Hengelo G.

Receptie van 4 tot 5 uur in zaal Schoenaker
Kranenburg-Vorden.

Op vrijdag 26 mei hopen wij met onze kin-
deren ons 25(-jarig huwelijksfeest te vieren.

B. J. ZWEVERINK

E. J. F. ZWEVERINK-ESKES

Wim en Wenny
Trudy
Jasper

Vorden, mei 1967
Hengeloseweg 15

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in hotel
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

r̂ ~^^~ -^^_ *^^*. J&+. -^ f̂c. ̂ .̂ -J f̂c. Jf>*. --̂ Sifc ĵ ^fc. ̂ ^+* ̂ 4hw -̂ ^ .̂ -̂ *̂. d^^k^^Nh^^^k ̂ P

Op 13 mei werd te Heerlen op de leeftijd van 20
jaar, plotseling van ons weggenomen, onze
kleindochter en nicht,

HINEKE HAVERKAMP

Haar rustige en serieuze leefwijze zal ons steeds
bijblijven.

Uit aller naam:
Fam. G. J. Haverkamp

Vorden, mei 1967
Schoolstraat 8

Heden overleed, na een kortstondige ziekte, nog
geheel onverwacht, onze lieve vrouw, moeder en
grootmoeder

BERENDINA ELSMAN
echtgenote van D. J. Maalderink

op de leeftijd van 64 jaar.

Vorden: D. J. Maalderink

Vorden: M. H. Maalderink
G. Maalderink-Arnoldussen

Lochem: A. Maalderink
J. Maalderink-Kers

Hengelo G.: D. Maalderink
B. Maalderink-Engbers

Arnhem: B. Maalderink
B. Reijnders

Doesburg: A. Hermans-Maalderink
P. Hermans

Vorden: B. Maalderink

en kleinkinderen

Vorden, 16 mei 1967
Zutphenseweg C 67 a

De begrafenis zal plaats hebben vrijdag 19 mei
om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Vorden

Te koop: 2 vaars- en 2
stierkalveren.
J. A. Berenpas,
„Mossel" D 111

Te koop: Toom biggen.
A. J. Wentink, Linde

Sportvereniging
„Ratti"

Vanaf heden tot 28 mei a.s. kunnen
nieuwe spelende leden weer in onze
bloeiende vereniging worden opgeno-
men. Zij die de laatste tijd of nog
nooit gevoetbald hebben kunnen
zich altijd aanmelden. Nieuwe leden
zullen in een van de volgende
groepen worden geplaatst:

SENIOREN: 16 JAAR EN OUDER
JUNIOREN: 12 TOT 16 JAAR
PUPILLEN: 8 TOT 12 JAAR

Om de toekomst van Ratti te verzekeren, wordt
aan de junioren en pupillen extra aandacht
Ix'steed.

Aanmelding kan geschieden bij de
volgende adressen:

W. Veenhuis, Molenweg 39, Vorden;
H. Mombarg, Kranenburg-Vorden

Het bestuur.

Kollekte Rode Kruis
SOCIAAL HUMAAN URGENT CHARITATIEF

Het Rode Kruis staat het gehele jaar
voor u klaar.
Staat u één keer per jaar financieel
klaar voor het Rode Kruis.

KOLLEKTE VAN MAANDAG 22 MEI T/M
ZATERDAG 3 JUNI.

GIRO: COUP. RAIFFEISENBANK TE
VORDEN POSTGIRO 86 29 23 TEN NAME
VAN RODE KRUIS AFDELING VORDEN.

H. Folmer, voorzitter
Zutphenseweg 38, telefoon 1563
W. ter Haar, sekretaris

ONCORDIA

t

HENGELO (GLD.)

ZATERDAG 20 MEI A.S.

Orkest:
„THE CONTINENTALS'

m.m.v. zangeres
ANTOINET VERWIJST

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

Voor uw tuin
GOED GEREEDSCHAP IS HET
HALVE WERK

Wolf tuingereedschap
Wolf gazonmesten
Kabé roestvrij staal
Freunde heggescharen óók elektr.
Gazonmaaiers (motor maaier s)
Ideaal spaden enz.

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

f 215,-

SLIJPEN EN REPARATIE VAN
GAZONMAAIERS WORDT OOK DOOR

ONS VERZORGD

Stel u eens vrijblijvend op de hoogte

G.Emsbroek&Zn.cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Een zware last
drukt iedere week weer op het
gezin, door de uitgave op huis-
houdelijk gebied.

Laat Albers deze last verlichten
door tegen de scherpste prijzen
uw boodschappen te leveren!!!

GRATIS PRACHT BATMANMASKER BIJ 3 PAKJES PUDDING

VAN NELLE THEEBUILEN

7 FRUIT CHOCOLADEREPEN

HEEL BLIK BISCUITS

POEDERKOFFIE

2 GROTE FLESSEN UP DRINK

TABAC TOILETZEEP

10 stuks voor

voor

voor

nu per busje

3 stukjes voor

FRAMBOZEN EN ZWARTE BESSENWIJN per fles

ELKE TWEEDE FLES zolang de voorraad strekt voor

BIJ ELKE KILO SUIKER

PRACHT KOP EN SCHOTEL

HAM

BLOEDWORST

JAFFA VRUCHTENLIMONADE

JUS D'ORANGE

SPERCIBONEN

GELDIG TOT DONDERDAG l JUNI

voor

150 gram

150 gram

2 fles

per fles

per blik

39
98

189
139
89
89

325
25

79
98
49
98

129
79

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN VAN 21 T/M 27 MEI

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa J. W. Albers
NIEUWSTAD — VORDEN

WEGENS VAKANTIE IS DE WINKEL

FA J. W. ALBERS

SCHILDER met PLEZIER en GEMAK

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

Door regelmatig sparen,
kunt u veel bereiken!

RAIFF MANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

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

S P E C I A A L Z A A K

VAN 22 T/M 29 MEI

MCafé „De Zon
G. W. Eijerkamp

Vorden
tel. 1386

WEGENS FAMILIE-OMSTANDIGHEDEN

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

woensdag 24 mei
de gehele dag gesloten

Slagerij Jansen
Burg. Galléestraat



zonnep

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

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

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

Vouwstoel Veertjesbedden Luxe vouwstoel
aluminium. niet alleen gemakkelijk
Gemakkelijk in de auto, in de tuin, maar ook
nemen geen plaats in.
In gekleurde banen.
ƒ 12,95

voor een onverwachte
logé.

Hoofd- en voeteneind
verstelbaar.
ƒ 34,95

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

Bent U
van plan een
horloge te kopen?
De keuze is aan U: Automatisch of opwindbaar?
Met of zonder datumaanwijzing? In doublé,
staal of chroom? De prijzen variëren van f45.-
tot f250.- en hoger. Altijd l jaar schriftelijke
garantie en 2 jaar gratis verzekering tegen verlies
en diefstal. U bent zeker van een uitstekende
service en geringe onderhoudskosten.

.HORLOGERIE

ZUTPHENSEWEG 15- VORDEN -TELEFOON 1505

Ned. Herv. Pleeggezinnen
GEVRAAGD:

voor jongens en meisjes in de
schoolgaande leeftijd.

Brieven onder no. 8-1 bureau Contact

Voor een koele
plaats in huis!

Ruime koelkastenkeus
uit een inhoud van 130 tot 310 liter.

SIGMA (BBC) KOELKAST
tafelmodel 130 liter inhoud ƒ 298,—

EBRES KOELKAST
tafelmodel ƒ 268,—

ERRES BREEDFRONT
tafelmodel 185 liter inhoud ƒ 458,—

Vraag vrijblijvend inlichtingen en folders

G. Emsbroek £ Zn cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

A.S. VRIJDAG 19 MEI

de gehele dag gesloten

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

„VIVO"
Ackerman & Sachtleven N.V.

GROOTHANDEL IN
LEVENSMIDDELEN ZUTPHEN

zoekt in verband met de snelle
groei van haar bedrijf

enkele jonge medewerkers
voor magazijnwerkzaamheden.

In ons modem bedrijf is het prettig
en afwisselend werken.

Sollicitaties aan ons adres Oostzeestraat 2
telefoon 05750-2294

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

Martens Sporthandel
Zutphenseweg 15 a

NU
A.K. KOEK

ANTI-KOPZIEKTEKOEK
bjj

R. R. HEUVELINK
Kranenburg D 138e - VOEDEN - Telefoon 05752-6781

WESSANEN L/l WORMERVEER

Boerenleenbank
a.s. vrijdagavond 19 mei is het
kantoor

gesloten
en woensdag 31 mei is het kantoor

de gehele dag gesloten

Boerenleenbank
Kranenburg D 127 a . -Vorden

Nu Is het tijd voor

moderne zonwering!
Wij leveren en plaatsen tegen zeer konkurrerende
prijzen:

aluminium jalouzieën
van topkwaliteit, gefabriceerd naar maat in de door u
gewenste uitvoering en kleur

met 5 jaar schriftelijke garantie
(ook op de koorden).

Zeer snelle levering. Vraag vrijblijvend inlichtingen bij
uw dealer:

SCHILDERSBEDRIJF EN VERFHANDEL

J. M. Boerstoel
Insulindelaan 5 - Telefoon 1567 . Vorden

Bromtietsbedrijt Tragter
Zutphenseweg - Vorden

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman.Vorden

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

(Inschr. Reg. B.; S.E.R.)
Verzekeringen, hypotheken,
financieringen

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

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306


