
Donderdag 30 mei 1968
30e jaargang no. 10

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

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 8,— per jaar
Advertentieprijs 8 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten
ZONDAG 2 JUNI EERSTE PINKSTERDAG

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. H. Jansen

10.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. R. Oosterhoff van Holten

19.00 uur ds. B. Berends van Enschede

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

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

MAANDAG 3 JUNI TWEEDE PINKSTERDAG

Hervormde kerk
10.00 uur Interkerkelijke Pinksterdienst ds. J. Jurjens
en ds. J. J. van Zorge

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. J. J. van Zorge en ds. J. Jurjens gemeen-
schappelijke dienst in de Herv. kerk

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

WEEKEND- EN NACHTDDENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot dinsdagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.37 —9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

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

BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Tijdens de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1541
Buiten de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1386 de heer G. W. Eijerkamp (sigarenmaga-
zijn „'t Centrum") of nummer 1332 de heer D. Klein
Hekkelder (sigarenmagazijn en boekhandel „Hassamk").
Bij geen gehoor aan deze adressen gelieve u te bellen
nr. 1230 (politiebureau).

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Marianne, dochter van P. J. Jansen en W. B.
Bannink; Geert Willem, zoon van H. W. Wesselink en
B. Bulten.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: J. Knoef en Joh. E. Bannink; D. Zeeman en
G. Joh. Dimmendaal.
Overleden: Geen.

TWEEDAAGSE BUSTOCHT BIJZ. SCHOOL
HET HOGE

Vorige week was het feest voor de leerlingen van de
5|e en 6e klas van de Bijz. school Het Hoge.
Dinsdagmorgen vertrokken ze met 2 bussen van de
GTW naar het westen. Het weer viel mee, al was het
wel wat koud.
In Rotterdam werd allereerst een rit met de Metro ge-
maakt, een ware belevenis. Ook de wandeling door de
tunnel werd zeer gewaardeerd. In de Kralinger bossen
werd de middagpauze doorgebracht en 's middags be-
zochten ze het Instituut voor de Scheepvaart en de
Luchtvaart. Even waren ze stil bij het graf van de Oran-
jes hi de Nieuwe Kerk te Delft.
In de prachtig gelegen jeugdherberg de Ockbargh te
Loosduinen was het goed vertoeven, 's Avonds genoten
allen van het schitterend verlichte Madurodam.
De tweede dag ging het naar Den Haag waar o.m. be-
zocht werden de Ridderzaal, gebouw 2e Kamer, Mau-
ritshuis. Hier werden die doeken opgezocht, waarvan ze
in school dia's gezien hadden. Het was verblijdend te
zien met welk enthousiasme ze de zalen doorgingen.
Panorama Mesdag behoorde tot een van de hoogtepun-
ten van de reis. 's Middags werd er geruime tijd op het
strand gespeeld.
Een prachtige terugtocht via Drakensteyn en Soestdijk
vormde het slot van dit zeer geslaagde reisje.

Openbare les uitstekend geslaagd!
Zij die zaterdagavond de openbare les van de Nutsblok-
fluit- en melodicaclub hebben beluisterd, zullen ongetwij-
feld met ons tot de konklusie zijn gekomen dat de mu-
ziek, en zangverenigingen in Vorden de komende jaren
een grote bloei zullen meemaken.
De Nutsblokfluit- en melodicaclub stelt zich ml. niet ten,
doel om van de leerlingen deskundige musici te maken,
doch meer om de kinderen liefhebberij voor muziek bij
te brengen. En wat dit laatste betreft hebben we niet
anders kunnen konstateren dat men hier voortreffelijk
in is geslaagd.
Veel waardering hebben we gekregen voor de leider van
beide clubs, de heer D. de Boer, die het is gelukt om
de jongelui zoveel muzikale kennis bij te brengen. Spe-
ciaal toen de gevorderde leerlingen van de melodica-
club voor het voetlicht traden, bleek wel duidelijk dat
hier al wel iets op muzikaal gebied is gepresteerd.
In zijn openingswoord vertelde de heer Plas dat dit de
zesde openbare les is van igenoemde club. Zes jaar ge-
leden sitartte de heer De Boer met 6 leerlingen waarna
de club uitgegroeid tot 62 leden. Het is de bedoeling
om andere verenigingen zoveel mogelijk jonge leden te
bezorgen, aldus de heer Plas.
Hierna begon de openbare les met het optreden van de
blokfhaters (beginnelingen). Gezamenlijk werden enke-
le liedjes gespeeld waarbij de kinderen ook nog eens in-
dividueel of in duo's naar voren kwamen. Het program-
ma voor de pauze werd besloten met een optreden van
de gevorderde blokfluiters. Hierbij zijn verschillende kin-
deren die reeds een jaar of anderhalf jaar hetzij blok-

fluit of piano hebben gespeeld. Dit bleek ook wel, want
er kwamen al aardige liedjes uit de fluit tevoorschijn.
Na de pauze kwamen de beginnelingen en de gevorder-
den van de melodicaclub aan de beurt. Een melodica is
een soort mondharmonica met toetsen dat d.m.v. een
mondstuk bespeelt wordt. De beginnelingen van de me-
lodicaclub hebben reeds twee jaar blokfluit achter de
rug, waarbij de kinderen onder meer noten leren lezen,.
Zoals reeds hierboven is omschreven, werd het optreden
van de gevorderden een groot sukses. Met rithmische
begeleiding gaven deze kinderen een grote potpourri van
populaire liedjes ten beste. Zo werden o.m. walsjes, mar.
sen en enkele tango's gespeeld.
Tot slot kwamen alle medewerkenden van deze avond
nog eens gezamenlijk op het toneel, waarna het pro-
gramma werd besloten met het zingen van het clublied
waaraan ook de ouders, die in grote getale aanwezig
waren, uit volle borst werd meegezongen.
De heer Plas vertolkte na afloop dan ook de gevoelens
van de gehele zaal toen hij opmerkte dat deze openbare
les een groot sukses is geworden. Er zit heel wat studie
achter. U hebt ons diep respekt afgedwongen, aldus
kreeg de heer De Boer te horen. De ouders van de leer-
lingen werden ook door de heer Plas bedankt voor het
feit dat zij achter hun kinderen staan bij deze muziek.
Als blijk van waardering ontving de heer De Boer uit
handen van de heer Plas een boekenbon, terwijl mevrouw
De Boer een doos bonbons kreeg aangeboden.
AJS. zaterdag wordt er geen les gegeven maar volgende
week worden de lessen weer normaal voortgezet.

BAKKERSVAKANTIE

Vanaf a.s. dinsdag t/m maandag 17 juni gaat met va-
kantie bakkerij Schurink. Vanaf dinsdag 4 juni tot za-
terdag 8 juni gaat bakkerij Van Asselt te Linde met
vakantie.
De andere zaken zijn normaal open. Zie voor nadere
bijzonderheden de advertenlüe in dit nummer

DE HEER W. KUYPER BLIJFT NOG EEN JAAR
VOORZITTER VOETBALVERENIGING VORDEN

Toen vrijdagavond tijdens de algemene jaarvergadering
van de voetbalvereniging Vorden het agendapunt be-
stuursverkiezing aan de orde kwam, deelde de voorzit-
ter, de heer W. Kuyper mede^dat hij over een jaar het
voorzitterschap van de vere^^ng zal neerleggen.
De heer Kuyper vond het bezwaarlijk dat hij als voor-
zitter niet in Vorden woont (Zutphen), waardoor hij
naar zijn mening niet voldoende voor de vereniging in
zijn funktie kan doen. Om organisatorische redenen ben
ik bereid nog een jaar als voorzitter aan te blijven, al-
dus de heer Kuyper. De veneadering ging hiermede
akkoord. De andere aftred^^ bestuursleden t.w. de
heren H. Emsbroek en H. v^r Barg werden bij accla-
matie herkozen.
In zijn openingswoord heette de voorzitter speciaal de
heer A. Nijenhuis welkom, die nog steeds niet is genezen
van een vorig seizoen tegen Eibergen opgelopen been-
breuk, maar niettemin toch op de vergadering was ver-
schenen. Uitvoerig stond de heer Kuyper vervolgens
stil bij het kampioenschap dat Vorden II heeft behaald
en daardoor naar de Ie klas is gepromoveerd. Dit kam-
pioenschap heeft mij zeer overrompeld en zal een sti-
mulans zijn voor de gehele vereniging, aldus de heer
Kuyper. Hopenlijk wordt ook Vorden VI nog kampioen
zodat we over het geheel genomen niet ontevreden mo-
gen zijn over de prestaties van onze seniorenelftallen
aldus de heer Kuyper.
In verband met de toestand van het terrein (inzaaien
etc.) kan het jeugdtoernooi dat op 23 juni zou worden
gehouden, dit jaar niet doorgaan.
Van enkele dames van leden was het verzoek binnenge-
komen om een volleybalafdeling op te richten. Bij een
eerstvolgende bestuursvergadering zullen de betreffen-
de dames een en ander toelichten, waarna het bestuur
dan een beslissing zal nemen.
Hierna kwam het punt financiering kleedkamer aan de
orde. In totaal zal er een tekort ontstaan van ca 7 a
10.000 gulden waarvoor de vereniging een lening zal
moeten aangaan. Men hoopt t.z.t. de rente en aflossing
van deze lening uit de opbrengst van de kantine te kun-
nen betalen. Hoe de kantine beheert zal moeten worden
is tot dusverre nog een open vraag. De voorzitter noem-
de bv. verpachten, in eigen beheer of als derde mogelijk-
heid bv. dat de vereniging provisie van de omzet zal
krijgen. In elk geval is de exploitatie van de kantine
een belangrijk financieringsstuk. De leden die voorstel-
len hebben hoe een en ander zal kunnen geschieden,
kunnen deze schriftelijk indienen bij de sekretaris/pen-
ningmeester, de heer H. B. Emsbroek. Het liefst voor
12 juli a.s.
Na één jaar Vorden getraind te hebben gaat de heer
Reekers de vereniging weer verlaten. Een nieuwe trai-
ner te vinden is moeilijk, aldus de voorzitter, aangezien
de vereniging door onvoldoende financiën (bouw van de
kleedkamer) voorlopig geen trainer kan betalen die zon-
dags ook bij het eerste elftal aanwezig is. Ook zijn de
inkomsten uit entreegelden dit jaar tegengevallen. Het
bestuur zal trachten zo spoedig mogelijk een trainer te
vinden voor één avond in de week.
De heren H. v. d. Barg (administrateur), B. Grothe, W.
Berkelder, J. Jansen, Th. Buunk en J. Peppelman wer-
den in de elftalkommissie 'gekozen. De taken (leider Ie
elftal etc.) zullen onderling door genoemde kommissie
worden verdeeld. Tot leden van de juniorenkommissie
werden gekozen de heren Meyerman, Roozendaal, J. en
W. Golstein, W. Berkelder, B. Grothe, H. v. d. Barg,
B. Siebelink, T. Meyer en G. Hulshof.
Op uitvoerige wijze werden hierna nog de werkzaamhe-
den rondom de bouw van de kleedkamer besproken. Hier-
bij bleek dat de kleedkamer nog lang niet klaar is en dat
de handen nog flink uit de mouwen moeten worden ge-
stoken wil men de datum l augustus kunnen handhaven.
Het was voor de heer Kuyper een teleurstelling dat
praktisch altijd dezelfde personen klaar staan om te
helpen. Hij deed tenslotte een beroep op alle leden een
handje te helpen.

EERSTE PRIJS VEEBEOORDELING

Onze plaatsgenoot, de heer A. Boers is er in Deventer
in geslaagd tijdens veebeoordelingswedstrijden een 1ste
prijs te behalen.

EINDRESULTAAT VAN KOM OVER DE BRUG
NU BEKEND

Enige tijd geleden heeft het bestuur van Kom over de
brug aan een rekencentrum opdracht verstrekt om de
gegevens van de aktie op een computer te verwerken en
op deze wijze de eindstand te berekenen. Gisterenavond
is men met deze opdracht gereedgekomen.
Het juiste eindbedrag dat daarbij uit de bus kwam is
een totaalopbrengst van ƒ 28.100.000,—, dat is ruim
8 miljoen boven het streefbedrag van de organisatoren
van Kom over de brug.

Kontanten en toezeggingen
Men herinnert zich dat bij de opzet van de aktie steeds
gepropageerd is dat men^fck toezeggingen kon doen
voor giften ineens of in té^pljnen. Daarvan is in ruime
mate gebruik gemaakt en wel tot een bedrag van
ƒ 10.400.000,—. Hiervan is inmiddels reeds plm. de helft
ontvangen. Gevoegd bjj de direkte giftenu betekent dit
dat men bij Kom over de brug reeds een bedrag van
23,2 miljoen heeft ontvangen. Nog te verwachten via
de toezeggingen op langa^ termijn zijn 4,9 miljoen
waarvan een bedrag van I^B miljoen in december 1968
of nog enkele maanden la^^zal moeten worden geïnd.
Recordhouder in dit opzicht is een toezegiger in 40 ter-
mijnen (van ƒ 120,— elk).

Doorbetaling
Inmiddels is de uitbetaling ten behoeve van de projek-
ten reeds begonnen. 43 projekten zijn geheel betaald en
inmiddels in uitvoering. Van 33 projekten is de eerste
termijn betaald en men kan dus aan het werk. De eerste
uitbetaling van 42 andere projekten, die administratief
rond zijn, is binnenkort te verwachten. De resterende
projekten zijn over het algemeen bouwprojekten; het is
duidelijk dat hierover verder overleg nodig is.

Kostenpercentage
Het 'staat inmiddels vast dat het kostenpercentage van
de aktie beneden 5% zal blijven; dat betekent dus dat
tenminste 95 cent van elke gegeven gulden rechtstreeks
voor het werk overzee zal kunnen worden aangewend.
Dut percentage is uniek in de Nederlandse fondsenwer-
ving.

Speciale aanbieding!
ALLEEN GELDIG T/M A.S. ZATERDAG
l JUNI

Chinese
tegelmat karpetten

150 x 215

185 x 270

139,-
f 59,75

VOOR TEENERKAMER, KEUKEN,

HALL EN ZITKAMER

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
~~| FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752)1314

RIJVERENIGING „DE GRAAFSCHAP"

Tijdens dressuurwedstrijden in Varsseveld is een kom-
binatieviertal van de Vordense rijvereniging „De Graaf-
schap" op de vierde plaats geëindigd in de klasse licht
samen met Steenderen.
Het team bestond uit B. Wunderink met Lirona; mejuf-
frouw D. Eggink met Puck; J. Krijt met Dolly en G.
Gosselink met Aroly.
Bij het éénspan tuigpaardennummer behaalde de Vor-
denaar H. Scholten een derde prijs.

Telefunken - Nordmende
radio en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

VORDENSE HONDENCLUB HIELD GESLAAGDE
VOETZOEKTOCHT

Het prachtige weer van Hemelvaartsdag had vele tien-
tallen hondenlief hebbers (sters) naar Vorden gelokt, om
hier deel te kunnen nemen aan de unieke oriënterings-
voetzoektocht.
Voor deze, door de Vordense Honden Club geoganiseerde
tocht, lieten zich ditmaal 62 deelnemers inschrijven met
één of meer dieren. Uiteraard kwamen de deelnemers
uit Vorden en omgeving, maar er waren er ook velen
uit andere plaatsen, zelfs uit Zaandam, Amsterdam,
Noord Laren '(Gr.). Voor de verste deelnemer, de heer
Breemer uit Rotterdam, was nog een speciale prijs be-
schikbaar.
Tegen elf uur was het in zaal Schoenaker al een „honds
gedoe". Terwijl zuster Stoop en de heer Gerritsen, ge-
assisteerd door enkele jeugdige krachten, de deelnemers
inschreven!, gaf de heer Radstake bij de start de nodige
aanwijzingen om de wandelaars met hun honden enigs-
zins in de goede richting te stuwen.
De tocht ging achter de Kranenburgse kerk langs in
de richting van het landgoed 't Medler en leidde vanaf
„het Beekhuis" parallel met de Vordense Beek, waar
men vooral in het laatste gedeelte, langs rustige, lom-
merrijke bospaden de weg vervolgde om op de Schone-
veldsdijk weer uit te komen. Bij café Eykelkamp in het
Medler werd een rustpauze gehouden en kon men enigs-
zins op verhaal komen.

De route leidde hierna via de Lindeseweg achter langs
Huize Onstein en vervolgens via de Eikenlaan weer te-
rug naar de Kranenburg.
De finish was bij café Schoenaker, waar de heer Ver-
kerk, voorzitter van de Vordense Honden Club, de prij-
zen uitreikte. Hij dankte alle deelnemers, ook vooral de-
genen die veraf kwamen om de tocht mee te maken.
Voorts dankte hij de Vordense Winkeliersvereniging, de
fa Borgonjen voor hun medewerking bij het beschik-
baar stellen van de prijzen en hoopte een volgend jaar
weer op hen te mogen rekenen.
Mevrouw Schot, die verleden jaar de wisselbeker had
gewonnen, mocht het eerst op het podium komen en
kreeg nu als troostprijs een kleine beker. De heer D.
Pardijs, Vorden, was ditmaal de gelukkige winnaar en
had van alle VHC-leden de minste strafpunten en mocht
daarvoor de wisselbeker in ontvangst nemen.
Er waren in de route vier kontroleurs opgenomen, ter-
wijl tijdens de rust in het Medler alle deelnemers enkele
foto's met honden- of vogelsoorten voor hun neus kre-
gen. Hier bleken verschillenden geen goede neus voor
te hebben en werden nogal strafpunten uitgedeeld.

Van de buiten Vorden woonachtige deelnemers waren
er liefst vijf die geen enkele strafpunt hadden. Na loting
werd de hoofdprijs toegekend aan mevrouw Beute uit
Noord Laren (Gr.); 2. de heer Van Soest, Steenderen;
3. de heer Nijmeyer, Doetinchem; 4. de heer Esmeyer,
Arnhem; 5. de heer Wansink, Laren (Gld.).
Tien strafpunten hadden de heer Kempenaar, Borculo;
de heer Jurriëns, Brummeni; mevrouw Castelein, Ruur-
lo; de heer Postma, Enschede; de heer Onstenk, Steen-
deren.
Twintig strafpunten hadden mejuffrouw Gotink, Vorden;
de heer Sneeloper, Zelhem; mevrouw Pauwels, Amster.
dam; mejuffrouw Van Dijk, Zelhem.
Dertig strafpunten hadden de heer Breemer, Rotterdam;
Tonny Verkerk, Vorden; mevrouw Schot, Vorden; de
heer J. J. v. d. Peyl, Vorden; de heer Dimmendaal, Vor-
den en ds. Barnard, Ruurlo.

Florie Lakerveld uit Vorden kreeg de poedelprijs omdat
ze 95 strafpunten had, terwijl Gerwin Klein Hesselink
uit Zelhem als jongste deelnemer eveneens een aardige
troostprijs kreeg omdat hij heel dapper de gehele tocht
had uitgelopen.
Met zeventig strafpunten verwierven nog een prijs de
heer W. Koers, Kranenburg en Ansje Oortgiezen, Vor-
den.
De voorzitter dankte ook alle medewerkers, waaronder
degenen die de kontroleposten hadden bezet, de heren
jachtopzieners en landgoedeigenaren om deze mooie
tocht door dit gebied te kunnen uitstippelen.
Namens alle deelnemers vertolkte de heer Nijmeyer uit
Doetinchem zijn dank aan de heren organisatoren voor
deze mooie en unieke oriënteringswandeling. We heb-
ben allen bijzonder genoten van de prachtige natuur en
weer eens kunnen zien hoe mooi ons Gelders landschap
is, aldus spreker.



SUPERMARKT
presenteert voor Pinksteren:

Slavinken 3 stuks 98
Biefstuk tartaar 2 stuks 98
Ons bekende soeppakket voor 198
Magere runderstooflappen 500 gram 248
Malse biefstuk 250 gram 248
Heerlijke riblappen 500 gram 348
Malse rosbeef ' 500 gram 398

Bestel vroegtijdig uw heerlijke gekruide runder- of varkensrollade!

Ham 150 gram 89 cent
Rookvlees 100 gram 69 cent
Snijworst 750 gram 79 cent
Leverworst aan stuk 300 gram 65 cent

Steeds voorradig
blank kalfsvlees

WVW\/W\/VVVV^V^VVV'M'̂ '̂ '̂ '̂ ^J^

Uit onze groente afdeling
Hollandse bloemkool
Prima kleiaardappelen
Grote grape truits
Champignons

BIJ 2 kroppen sla 1 komkommer voor 39
Dagelijks verse aanvoer van aardbeien, asperges en paprika

per stuk 1 29

2\ kg zak 49

3 stuks 98

200 gram 89

UIT ONZE DIEPVRIES!
Botermalse haantjes ongeveer 900 gram 278
4 heerlijke kroketten slechts 89
8 bitterballen slechts 59
Chipolatapudding 109 en 2O9
Volop ijstaarten, Astoria boomstam ijs,
en Casata vruchtenijs

Zalm groot blik 129
Sardines 2 blik 119

Jampot knakworst 8 stuks 98
Augurken literpotten 89

P.S. IN VERBAND MET HET SEIZOEN KUNNEN SNEL AAN BEDERF ONDERHEVIGE PRODUKTEN NIET BEZORGD WORDEN

l f les

jus d'orange
voor f 1,09

Elke 2e fles

HAZENPEPER

PERZIKEN
ABRIKOZEN
ANANAS
SPERCIEBONEN

literblik
literblik
literblik
literblik
literblik

189
129
129
109
69

DOPERWTEN MIDDELFIJN literblik 75
TOMATENSOEP literblik 79
TOMATENPUREE 3 blikjes 49

Chocoladehagel
dubbele zak ongeveer 500 gram 139

Pudding 3 pakjes 59

Mentos rollen 3 stuks
Extra dikke repen 4 stuks
Petit beurre biscuits 2 pakjes voor
Kletskoppen grote zak
Bonbons 200 gram
Frisse zachte snoepjes 250 gram
Zoute pinda's 250 gram

65
98
98
69
98
98
79

Ovenvers krentebrood voor 98
Slasaus gezinsfles 98
Soepballen 2 blik 98
Nasi Goreng literblik 159
Appelmoes 2 literblikken slechts 119
Koffiemelk literfles 139

Rode wijn 2 flessen 45O
Italiaanse vermouth per fles 295
Sherry speciale prijs 398
Originele Franse landwijn per fles 219
Originele Riesling wijn per fles 265
Dixap l fles 179
Jaffa drink 3 bekers slechts 98
Appelsap 2 flessen 98

Goudkoffie per pak 19O
Elk tweede pak 1OO

15O
98
98

Voordeel f 1,50
Bij elke bus WC luchtverfrisser met trekker a f 3,45

l bus WC toiletreiniger a f 1,50 GRATIS!

Golden Wonder Chips
grote gezinszak 11,30 Elk tweede zak



Voor de vele blijken van be-
langstelling bij ons 25-jarig
huwelijk ondervonden, be-
tuigen wij allen langs deze
weg onze hartelijke dank.

Fam. J. Hiddink
Vorden, mei 1968
Zutphenseweg C 5J.

Aan allen onze hartelijke
dank die ons 45-jarig hu-
welijksfeest tot een onver-
getelijke dag hebben ge-
maakt.

R. Knuppe
J. Knuppe-Bults

Vorden, mei 1968
Graaf v. Limb. Stirumstr. 2

Onze hartelijke dank aan
familie, buren en vrienden
voor de vele gelukwensen
die wij op ons 50-jarig hu-
welijksfeest mochten
ontvangen.

G. Rossel
Joh. Rossel-Arfman

Vordeni, mei 1968
't Vroesinik B 34

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor de be-
langstelling en medeleven
met de ziekte en overlijden
van onze lieve man, vader,
behuwd-, groot- en
overgrootvader
BERTUS ROUWENHORST
Aan buren, familie en ken-
nissen. Aan huisarts dr. Lu-
lofs, wijkverpleegsters zus-
ter Stoop en zuster Van der
Schoot.

Uit aller naam:
Wed. H. Rouwen-

horst-Bielderman
Vorden, mei 1968
Hackfort C 22

Te koop: Z.g.a.n. babycom-
mode. De Boonk 23 Vorden

Te koop: Z.g.a.n. Rap-
Crown bromfiets 3 versnel,
verz., tassen-, been- en
windscherm. H. van Brame.
renstraat l, Vorden

UITSTEKENDE
BIJVERDIENSTE
Aktieve en serieuze mede-
werkers gevr. v. h. bezorgeni
van drukwerk huis aan huis
Br. m. inl. aan postbus 3025
te Rotterdam

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg . Vorden

Te koop: Een vijfdelig ko-
nijnenhok bij S. Ziebelink,
Vordensebos

Wegens vertrek naar het
buitenland te koop aange-
boden: Opel Kiulett '64
'kleur gebroken wit. Te be-
vragen Bongerd 5, Vorden

Bij inschrijving te koop:
Hooigras 90 are in 2 perce-
len. Briefjes inleveren voor
4 juni 's avonds 8 uur.
A. J. Aalderink, C 85
Vorden

Te koop: 4 dragende var-
kens van l tot 10 juni aan
de telling. D. Nijenhuis, E 7
Linde. Liefst na 5 uur
telefoon 6734

Te koop: Biggen.
H. Waenink, D 36 d Vorden

Aangeboden:
l Yamaha motorrijwiel
75 cc 1965;
l Mobylette bromfiets 1967;
l Simca 1000 LS 1965
20.000 km;
l Simca 1000 L, 1966
40.000 km;
l Simca 1000 LS 1963
57.000 km;
l Simca 1300 1965
50.000 km;
l Simca 1000 GLS 1966
35.000 km;
l Ford Taunus 1964
50.000 km;
l Opel Record 1964
46.000 km;
l Simca 1100 GL 1968
bij GARAGE TRAGTER
Vorden, telefoon 1256

Te koop: 8 roodb. nieuwm.
koeien 20-26 liter melk per
dag en 4 roodb. nuchtere
vaarskalveren.
Veehandel Vlogman, Vorden

X
X

!x
X
X

M

N

N

'Y
Y
X

DERK HOLTSLAG
en
DIRKJE HENDRIKA EELDERINK

hebben de eer u kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrek-
king zal plaats hebben D.V. op donderdag
6 juni 1968 om 13.30 uur ten igemeentehuize
te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de Ned.
Herv. kerk te Vorden door de weieerwaarde
heer ds. J. J. van Zorge.

Voorstonden, Voorstondensestraat 10
Vo'rden, B 32
mei 1968

Toekomstig adres: B 32, Vorden.

Receptie van 15.00 - 16.30 uur in café-restau-
rant „'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit) te
Vorden.
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H. T. BENNINK
en
G. BENNINK-GROOT JEBBINK

de echt werden verbonden!.

A. Lubbers-Bennink
G. J. Lubbers
Henk en Tonny

Vorden, mei 1968
Molenweg 11

Receptie op zaterdag l juni van 15.30 tot
17.00 uur in café-restaurant „'t Wapen van
Vorden" (F. P. Smit) te Vorden.

Heden ging geheel onverwacht van ons heen, mijn
lieve man, onze lieve en zorgzame vader en
grootvader

JOHAN FREDERIK BARENDSEN
echtgenoot van J. B. Wunderink

op de leeftijd van 74 jaar.

J. B. Barendsen-Wunderink

H. J. Nijhuis-Barendsen
J. Nijhuis

H. Barendsen
H. B. Barendsen-Wagenvoort

en kleinkinderen

Vorden, 21 mei 1968
Hertog Karel van Gelreweg 2 a

De begrafenis heeft plaats gehad zaterdag 25 mei
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden is, nog onverwacht, van ons weggenomen,
onze geliefde broer, zwager en oom

BERTUS SLOTHOUBER

op de leeftijd van 73 jaar.

„Wij mogen geloven dat hij nu juicht voor
Gods troon."

Namens de familie:

Vorden: H. Slothouber

Wamsvedd: H. Kamphuis - Bloemkolk
M. Kamphuis

Warnsveld, 27 mei 1968
Bonendaal 45

De teraardebestelling vindt D.V. plaats op don-
derdag 30 mei a.s. om 14.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

De rouwdienst zal plaats hebben, om 13.00 uur in
de Gereformeerde kerk te Vorden.

Na de begrafenis is er 'gelegenheid tot condoleren
in het gebouw achter de Gereformeerde kerk te
Vorden.

Heden ontvingen wij bericht dat te Utrecht is
overleden onze oud-wijkverpleegster

ZUSTER A. GEMMINK

Dankbaar gedenken wij het vele werk dat zij voor
onze vereniging heeft gedaan.

Bestuur Groene Kruis Vorden

Vorden, 27 mei 1968

H
Inplaats van kaarten W

y
Op 2 juni a.s. hopen onze ouders en groot- Q
ouders

X
de dag te herdenken, dat zij voor 40 jaar in W

J
X

Heden is in alle rust ontslapen onze geliefde
zuster, schoonzuster en tante

op de leeftijd van 69 jaar.

Utrecht, 23 mei 1968

Uit aller naam:
A. Gemmink

De begrafenis heeft plaats gehad dinsdag 28 mei
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Voetbalvereniging Vorden
VOOR DE PUPILLENELFTALLEN
KUNNEN WIJ NOG ENKELE
SPELERTJES GEBRUIKEN

Wie meld zich hiervoor?
leeftijd van 8 -12 jaar.

Aanmelden bij

Sigarenmagazijn Eyerkamp

Bakkersvakantie
Vanaf a.s. dinsdag 4 juni tot en met maandag 17 juni
is gesloten

Bakkerij Schmink
Vanaf a.s. dinsdag 4 juni tot en met zaterdag- 8 juni is
gesloten

Bakkerij van Asselt in Linde
fa Van Asselt heeft ook twee weken vakantie maar
neemt die op in twee perioden.

OPEN ZIJN DE BAKKERIJEN:
SCHUPPERS Dorpsstraat en Burg. Galléestraat — KERKHOVEN Het
Hoge -- HOORNENBORG Zutphenseweg — VOSKAMP Molenweg -
HARTMAN Ruurloseweg — SARINK Delden.

De werkende bakkers bezorgen hun afnemers gewoon
door. Dus in uw buurt komt een bakker, mogelijk kunt
u uw brood bezorgd krijgen.

VORDENSE BAKKERSVERENIGING

VORDEN

Telefoon 05752 - 1519

VRAAGT MET SPOED

flinke
gevorderde kok
genegen, automatiekwerk te
verrichten.

'n compliment voor uw smaak!
Comfortabel wonen? Dat tonen de prachtige kleurenfoto's in
het boekje "Wegwijzer voor gezellig wonen". GRATIS bij de
woninginrichter met bovenstaand embleem, of per briefkaart
aan te vragen bij: Silvester Tapijt, postbus 83, Veenendaal.

moderne
(örtex

gekleed l
KOSTUUM

Licht gewicht
in nieuwe r

bruine kleuren
vanaf 114,50 i

REGENJAS
Kort- en lange modellen
In Terlenka en Trevira

vanaf 59.75

j&ilenkd

FORTEX
kleedt u altijd een klasse beter!



Te koop: Toom zware big-
gen. G. J. Eijerkamp, B 35
Vorden

Te koop: Mooie biggen.
L. B. Harmsen, Memelink
E 49, Hengelo (Gld.)

Jongeman vraagt net kost-
huis in Vorden.
Opgave Piet Oors, Zutphen-
seweg 31, Vorden

Te koop: VW 1964 open dak
Hoornenborg, Zutphense-
weg 62 a

Te koop:
ALLE SOORTEN
koolplanten

D. KLEIN GELTINK
„Klein Garmel" Vorden

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

comfortabel
en charmant:

Peugeot-de brommer van
autoklasse. Mooi. Makkelijk.
Modern. Kom 'm bekijken en
proberen. Voor 419,50 rijdt
u al Peugeot!

P2/1/140

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21 - Vorden

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

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

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—.
6J/2% RENTE

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

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIEL-BEDRIJF
TRAGTER

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

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

Bupro-gas
Het gas voor ledereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. mftogt,
L. van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar
A. Bruggeman, Veldwijk

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden

ZOMERMODE

EN... U SLAAGT EXTRA
GOED DOOR ONZE DRIE
EXTRA'S
• een kollektie vol variatie
• gastvrouweli jke bediening

• vrije prettige sfeer

H.H. Hengelaars
voor al uw

HENGELSPORTARTIKELEN
naar

„Jan Hassink

Heerlijk
NIET ALLEEN NU, MAAR OOK
MORGEN EN OVERMORGEN
DANKZIJ UW

koelkast
ALTIJD ALLES VERS EN FRIS
BEWAARD

Voor ieder gezin de juiste maat.
Keus uit een enorme sortering vanaf
140 liter inhoud

en al voor een
prijs van f 229,-

In onze winkel en showroom kunt u
vrübüjvend alle inlichtingen vragen.

Koelkasten en diepvriezers

GENIS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Doe uw pinksteraankopen in Vorden

Auonüuierdaagse!
Een eerste vereiste voor een sukses-
volle avondvierdaagse is:

Goede schoenen
en

Goed verzorgde voeten
Daarom, voor het startschot valt,
allemaal nog even naar

SCHOENHANDEL EN PEDICURE

Jansen
Dorpsstraat 34 - Vorden

K
KRO

O
IN VORDEN

K
KRO

O

De KRO komt naar Vorden
Donderdag 20 juni 1968

OP DONDERDAG 20 JUNI A.S. ZAL, DE KRO EEN
RADIO-OPNAME VERZORGEN VAN EEN
OPTREDEN IN VORDEN VAN DE ROEMRUCHTE

„BOERTJES
VAN BUUTEN"
o.l.v. JO BUDIE gepresenteerd door GAIT-JAN
KRUUTMOES en met medewerking van LUBBERT
VAN GORTEL, BERTUS BOLKNAK én
DRIKA !

Deze opname zal later via de radio worden uitgezonden.

NA DE PAUZE zal het avondprogramma worden ver-
zorgd door het

Vordens Dameskoor
met een bont programma
waaraan tevens medewerking zal worden verleend door

HET TIENERKOOR.

Entreeprijs ƒ 1,50. Aanvang 8 uur n.m. Zaal: het Nutsgebouw, Dorpsstraat
Vorden. Zaal open vanaf half 8 's avonds.

Kaartverkoop vanaf l juni 1968 a.s. bij leden van het dameskoor.

EEN PLEZIERIGE AVOND IN EEN BONTE SFEER

Zegt het voort!

Attentie!
Voor de a*s» feestdagen
verse haantjes

EET LEKKER EN GOEDKOOP
S.v.p, vroegtijdig bestellen.

Vrijdag aan de markt en aan huls
verkrijgbaar.

Uw vanouds bekende poelier

w. Rossei
Hengeloseweg l . Vorden - Telefoon 1283

Makelaars- en
assurantiekantoor

J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden,
telefoon 1631

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

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKAL VEREN
voor het mesthok.

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

TRAGTER
overrompelt u met de
grootste inruilaktie!

Tijdelijk Solex
nieuwste model
(met 40 procent meer trekkracht) f 349,*

Inruil oude fiets of brommer
(hoe oud ook) ff 5O,-

U betaald f299,-
En zelfs voor deze prijs is financiering ook
mogelyk. Bv. ƒ 90,— contant en de rest in
termijnen.

HIER LIGT UW KANS OM VOOR DE
PRIJS VAN EEN FIETS IN HET BEZIT
VAN EEN BROMFIETS TE KOMEN.

LAAT DEZE UNIEKE KANS U NIET
ONTGLIPPEN.

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT BIJ

Bromfietsen bed rijf

A. G. TRAGTER
ZUTPHENSEWEG
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'Ons Aller Belang1 had goed jaar
De coöp. werktuigenvereniging Ons aller belang te Mos-
sel heeft in het afgelopen boekjaar l mei 1967 tot 30
april 1968 een recordomzetstijging geboekt, in verhou-
ding tot het vorige boekjaar, ruim 23%.

Dit verheugende resultaat kon de heer L. Groot Bramel,
voorzitter van genoemde vereniging, mededelen op de
algemene ledenvergadering welke in het Verenigingsge-
bouw in de Wildenborch werd gehouden. De voorzitter
gewaagde in z'n openingswoord van de toenemende deel.
name aan de gezamenlijke exploitatie van werktuigen
en machines, waarover de vereniging beschikt, alsmede
ook van het gunstig financieel resultaat over het boek-
jaar. Spreker deelde mede dat de apparatuur was uit-
gebreid met een Weligerpers en een zgn. drijfmesttank,
terwijl aan de in voormeld boekjaar genomen besluiten
tot aanschaffing van een opraapwagen, een tweetal
mestverspreiders en een cultivator, uitvoering is gege-
ven.

Door de administrateur, de heer D. Klein Bleumink,
werd verslag uitgebracht over de gang van zaken en de
resultatenrekening met de balans uitvoerig en duidelijk
toegelicht. Uit het jaarverslag bleek o.m. dat de omzet
in verhouding tot die over het vorig boekjaar met ruim
23% was gestegen. Het overschot bedroeg ƒ 5.678,06.

Het bestuursvoorstel om ƒ 5.497,50 af te schrijven op de
werktuigen en ƒ 180,56 toe te voegen aan het reserve-
fonds van de vereniging, werd met algemene stemmen
aangenomen. Na deze afschrijvingen komen de werk-
tuigen per l mei 1968 op de balans voor met een bedrag
van ƒ 13.356,—.

Namens de kontrolekommissie werd bij monde van de

heer D. Lindenschot verslag uitgebracht van haar be-
vindingen en aan de vergadering voorgesteld de jaar-
stukken goed te keuren.

Daartoe werd besloten en betuigde de voorzitter dank
aan de administrateur voor de vlotte afwerking van de
administratie en toezending van een bedrukt jaarverslag
alsook voor de toelichting daarop in de vergadering.
Tot leden van de kontrolekommissie werden benoemd
de heren J. Bannink en W. Groot Nuelend.

Het jaarverslag maakte melding van het uittreden als
bestuurslid door de heer G. J. Ruiterkamp, aan wie ook
middels voormeld verslag hartelijk dank werd betuigd
voor de wijze waarop hij gedurende zijn zittingsperiode
als medebestuurder de belangen van de vereniging had
behartigd. In zijn plaats werd gekozen de heer B. P.
Bennink. Het bestuur werd uitgebreid met een lid en
wel door de benoeming van de heer G. Bannink. De heer
Th. J. Huls werd benoemd tot technisch adviseur van de
vereniging.

Bij het agendapunt mededelingen werden door de voor-
zitter diverse mededelingen gedaan over de aanschaf-
fing en de exploitatie van de apparatuur, gevolgd door
een geanimeerde gedachtenwisseling.
Tijdens de rondvraag werden nog bepaalde suggesties
vanuit de vergadering nader besproken en enkele ge-
stelde vragen naar genoegen beantwoord.

Met dank aan de leden voor de opkomst en de
de medewerking in het afgelopen boekjaar, alsook aan
de kontrolekommissie voor haar bemoeiingen en met
de wens dat ook het nieuwe boekjaar alleszins gunstig
mag worden, volgde hierna sluiting van de vergadering.

PROMOTIE

Onze oud-plaatsgenoot G. Smeenk promoveerde 27 mei
jl. aan de Rijksuniversiteit te Leiden tot doctor in de
medicijnen op het proefschrift „De invloed van deter-
gentia op de huid". Promotor was prof. dr M. K. Polano.
Dr G. Smeenk is als wetenschappelijk hoofdmedewerker
werkzaam op de afdeling dermatologie van het Acade-
misch ziekenhuis te Leiden.

NIEUWE MAAIER VOOR MEDO

Naar we vernemen heeft de coöp. werktuigenvereniging
MEDO te Medler-Linde op een bijzondere ledenvergade-
ring besloten om een nieuwe Cyclomaaier (Fahr) aan
to schaffen.

ZATERDAG 20 JUNI WIELERRONDE
VAN VORDEN

Wanneer het gemeentebestuur van Vorden vergunning
verleent, dan zal op zaterdagmiddag 20 juni weer de
wielerronde van Vorden worden verreden.

Evenals voorgaande jaren is de organisatie ook deze
keer weer in handen van de personeelsvereniging van
de Empo Rijwielenfabriek in samenwerking met de
Winterswijkse wielerclub „De Stofwolk".
Er staat een wedstrijd op het programma voor nieuwe-
lingen en aspiranten. De nieuwelingen zullen een af-
stand afleggen van 60 km (50 ronden) en de aspiranten
25 km (20 ronden).
De start is 's middags om 15.00 uur. Om zoveel moge-
lijk publiek naar het circuit te krijgen is de toegang
gratis. Door de medewerking van het bedrijfsleven in
het algemeen, de plaatselijke middenstand etc., heeft
men zich steeds kunnen bedruipen, 'aldus vertelde ons
de heer F. Mengerink. Om het publiek zo volledig van
de stand van zaken op de hoogte te houden is er rond-
om het circuit een geluidsinstallatie.

De inschrijving voor deze wielerronde is pas geopend,
zodat het op dit ogenblik nog niet bekend is welke
cracks er aan de start zullen verschijnen. Hierover zul-
len wij u zo spoedig mogelijk informeren.

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

30 mei Bejaardenkring om 14.15 uur in het
Nutsgebouw

31 mei Volksdans Jong Gelre in café-rest.
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit)

5 6 7 en 8 juni Avondvierdaagse
9 juni Groot touwtrektoernooi in het

Medler, Vorden
13 juni Bejaardenkring om 14.15 uur in het

Nutsgebouw
20 juni Boertjes van Buuten Nutsgebouw
22 juni Buurtver. Julianalaan uitstapje met

de kinderen
27 juni Bejaardenkring om 14.15 uur in het

Nutsgebouw

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

FLINKE JACHTBUIT

Naar ons werd medegedeeld is het de jachtopziener, de
heer Rothman, onder het landgoed Hackfort gelukt een
volwassen vos met 4 jongen neer te leggen. Een flinke
jachtbuit.

GESLAAGD
Vorige week slaagde te Zutphen onze plaatsgenoot, de
heer A. Bos, voor het diploma leerling-schilder.
De heer Bos is werkzaam bij de fa Boerstoel te Vorden.
Proficiat.

Per GTW
EEN DRIEDAAGSE REIS NAAR

Köningswinter
OP 28, 29 EN 30 JUNI.

Vertrek vrijdagsmiddags 13.00 uur,
terug zondagavonds plm. 21.00 uur.

INLICHTINGEN BIJ SIG.MAG. EIJERKAMP

ZWEMBAD TROK REEDS 20.000 BEZOEKERS

Naar ons werd medegedeeld, heeft het zwembad in Vor-
den tot dusver 20.000 bezoekers getrokkeni.

DIPLOMAZWEMMEN

Voor de eerste maal in dit seizoen werd er in het zwem-
bad „In de Dennen" diplomazwemmen gehouden.
Voor dit examen waren door badmeester Verstoep in
totaal 31 personen „klaargestoomd". En niet zonder suk.
ses want zowel de 22 A-kandio»Rn als de 9 B-kandida-
ten brachten het er zonder kl^^cheuren af en kregen
allen het diploma. Een en ancBr geschiedde onder het
toeziend oog van KNZB-official de heer Aalberse uit
Zutphen.

GESLAAGD

Te Deventer slaagde onze plaatsgenoot, de heer E. te
Velthuis voor het diploma Middelbare Handels Dag-
school.

VOETBAL MET OUD - INTERNATIONALS

Zaterdagavond wordt ten bate van het P. W. Jansen zie-
kenhuis te Almen een voetbalwedstrijd gespeeld tussen
een Zutphens elftal met als gastspelers Abe Lenstra en
Tonny v. d. Linden tegen De Graafschap op het voet-
balveld te Almen. Aanvang 7 uur.

ZONDAGVOETBAL

VORDEN I WINT VAN SVDES MET 4—1

Donderdagmiddag i(Hemelvaartsdag) speelde Vorden. I
in Eibergen een inhaalwedstrijd tegen SVDES I.
Het werd een behoorlijk gespeelde wedstrijd die ver-
diend door Vorden met 4—l werd gewonnen. De thuis-
club, die reeds is gedegradeerd, speelde enthousiast en
gaf goed partij.

Over het geheel genomen waren de bezoekers sterker,
maar aan de afwerking mankeerde nog wel wat. Bes-
selink en Jurriens ontbraken deze middag op het appèl,
zij werden vervangen door resp. B. Nijenhuis en J. v. d.
Logt. Na 20 minuten kreeg Vorden een strafschop we-
gens hands toegewezen. B. Nijenhuis bracht hieruit de
stand op O—1. Zowel v. d. Logt als Jansen kregen nog
goede kansen om de voorsprong te vergroten, hetgeen
evenwel op mets uitliep. In het Vordendoel had Arie
Berkelder weinig werk van betekenis op te knappen.
Na vijf minuten spelen in de tweede helft kopte de
linksbuiten van SVDES de gelijkmaker in. Even later
ging een schot van linksbuiten Jansen voor het doel
langs, de keeper bleef staan waarna Jansen achter de
bal aan rende om alsnog raak te schieten l—2. Uit een
pass van E. Eggink bracht E. te Veldhuis na 20 minuten
de stand op l—3. Vorden had hierna igeluk dat bij een
Eibergse aanval de bal tegen de paal caramboleerde.
Tien minuten voor tijd kreeg E. Eggink de bal toege-
speeld na een kombinatie tussen J. Hendriksen en K.
Nieuwenhuis. De Vordense rechtsbuiten maakte een
schijnbeweging en schoot beheerst raak l—4.

SLECHT VOETBAL BIJ VORDEN I — RIETMOLEN I
Het was beide ploegen duidelijk aan te zien dat er niets
meer op het spel stond want er werd slecht gevoetbald.

Belangstelling was er, gezien de weersomstandigheden,
niet te verwachten.

Gedurende de gehele wedstrijd was de thuisclub het
meest in de aanval, doch er werd slordig met de kansen
omgesprongen. Na een kwartier werd het l — O toen B.
Nijenhuis scoorde uit een pass van K. Nieuwenhuis.
Tien minuten later ontstond er een misverstand tussen
Arfman en Hendriksen waarvan de rechtsbinnen van
Rietmolen profiteerde l — 1. Een minuut voor de rust gaf
E. Eggink de geelzwarten uit een pass van G. Jansen
een 2 — l voorsprong.

In de tweede helft opnieuw een sterker Vorden, dat
slecht schoot. Na een kwartier werd het 2—2 toen de
linksbinnen van Rietmolen na een dieptepass vrij voor
doelman Berkelder verscheen, hetgeen de 2 — 2 eind-
stand ten gevolge had.

VORDEN ffl UITGEBEKERD

Door zaterdagavond in Groenlo met 3 — l van Grol III
te verliezen, is Vorden III voor verdere deelneming aan
de GVB beker uitgeschakeld. Het was overigens een
keiharde wedstrijd, waarbij de scheidsrechter teveel door
de vingers zag.

Na twintig minuten werd het l — O toen de linksbuiten
van Grol onhoudbaar voor Golstein raak schoot. Een
kwartier voor de rust werd doelman Golstein bij een
cornerbal tegen de grond gelopen, waarna de linkshalf
van Grol kon scoren 2 — O.

Na vijf minuten spelen in de tweede helft bracht Stok-
kers de stand uit een vrije schop op 2 — 1. De bezoekers
kregen hierna nog verschillende goede kansen die even-
wel ongebruikt werden gelaten. Te ver opdringen van de
Vordense achterhoede leidde vlak voor tijd tot de 3 — l
eindstand.

VORDEN VI — BAAKSE BOYS H 2—1

Door met 2 — l van Baakse Boys te winnen behield Vor-
den VI haar goede kans op het kampioenschap.
Aan het vertoonde spel was overigens niet te zien dat
hier een kampioenskandidaat aan het werk was. Er
werd door beide ploegen zeer slecht gespeeld, waarbij
nog opgemerkt dient te worden dat de gasten slechts
met 10 man speelden. Vorden was vrijwel de gehele
wedstrijd sterker.

In de eerste helft werd er niet gescoord. Na een half
uur spelen in de tweede helft werd het l — O door een
goed doelpunt van W. Buunk. VJjf minuten later werd
het l — l toen Hilferink misgreep en Hartelman vervol-
gens de bal in eigen doel liep. Nadat Buunk nog een,
strafschop had gemist, bracht Korenblik vlak voor tijd
de eindstand op 2 — 1.

BE QUICK A WERD IN VORDEN KAMPIOEN

Het Zutphense Be Quick A heeft medekampioenskandi-
daat Vorden A op eigen veld een geduchte afstraffing
gegeven. Het werd O — 6 voor Be Quick waardoor het
elftal kampioen werd.

PUPILLENKOMPETITIE

SPANNENDE SLOTFASE

De pupillenkompetitie in de^fceling Lochem en Omstre-
ken belooft een uitermate^pannend slot te krijgen.
Doordat het eerste elftal van Ratti in de laatste wed-
strijden nogal wat punen verspeelde konden SVBV uit
Barchem, Sportclub Lochem, Witkampers uit Laren en.
Klein Dochteren het leidende Ratti zeer dicht naderen.
Wie uiteindelijk kampioen zal worden is niet te voor-
spellen, temeer daar verschoonde kanshebbers nog te-
gen elkaar in het veld mc^Bi komen.

De slotwedstrijden van deze kompetitie worden op 9
juni a.s. gespeeld op het terrein van Sportclub Lochem.
Voor de ouders een prachtige kans om te genieten van
het pupillenvoetbal.
De tot nu toe bijgewerkte stand is als volgt.
1. Ratti I, Vorden 15 12 l
2. SVBV I, Barchem 15 11 2
3. Sp. Lochem I 15 11 2
4. Klein Dochteren I 16 11 2
5. Witkampers I, Laren 15 11 l
6. Klein Dochteren n 16 4 2
7. Sp. Lochem II 16 3 3
8. Witkampers II, Laren 15 l 4
9. Ratti H, Vorden 15 l 4

10. Sp. Lochem III 14 l O

2
2
2
3
3

10
10
10
11
13

25
24
24
24
23
10
9
6
5
2

79— 8
70— 7
77—16
71—15
88— 6
12—88
15—64
8—17
6—82
4—97

Terlenka damesjacks
2 zijden te dragen
moderne kleuren

slechts f 39,75

Badstof dames- en
tienerpullovers

met col, moderne kleuren

slechts f 9,75

Spijkerbroeken
im,

slechts f 11,95

blauwe denum, met opgezette zakken
heupmodel

:M;
V/H A.C.MELLINK

RAADHUISSTR., VORDEN

Romika
linnen schoenen
met hakje

(SPECIAAL VOOR MOEILIJKE

VOETEN)

NATUURLIJK BIJ

WULLINK's
SCHOENHANDEL

Onbetwist de schoenenspecialist

Pinksteraanbieding
Dubbele
animo zegels op
pullovers
en vesten!

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIJNK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Volleybalvereniging
DASH

Wist u dat wij al acht jaar meedoen
in de volleybalkompetitie van de
NEVOBO.

Hebt u ook dit jaar weer onze ver-
slagen gelezen in Contact.

Wist u dat volleybal door iedereen
gespeeld kan worden, dat de leeftijd
er niets toe doet?

Elke dinsdagavond trainen we in het
gymnastieklokaal.

Hebt u belangstelling, geef u dan op bij

DE HEER DENKERS 't Wiemelink 73, tel. 1845
OF ME J. SCHOENAKER Ruurloseweg D 136
Kranenburg telefoon 6614

WITKALK?
Het Verf huis!

UITERWEERD's
Schildersbedrijf - - Ruurloseweg 35

Heinzelmann sweaters
VELOURS EN BADSTOF

NIEUWSTE MODEKLEUREN

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

De Vordense Middenstand biedt meer!

KOELKASTEN EN

DIEPVRIESKASTEN

Elektro Technisch Installatie Bureau

P. DEKKER
Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 05752-1253



l
KOELKASTEN
vanaf 195..
cash & carry prijs

WASAUTOMATEN
vanaf 438.-

cash & carry prijs

TV's
vanaf 499.-

cash & carry prijs

l
RADIO'S
vanaf 29.-
cash & carry prijs

l
GASHAARDEN

vanaf 295.-
cash & carry prijs

l
GASCOMFOREN
vanaf 139."
cash & carry prijs

huishoud ruilbeurs
zutphen Sana;

Auto-verhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306

HET ADRES:
GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

VOOR
r-«N

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Dótis
het!

Pak toch
de fiets!

Steeds meer mensen
stappen weer op de fiets,
't Is immers gezonder,
ontspannend en sportief I
Gaat u ook weer fietsen?
Kom dan snel kijken naar
onze nieuwste collectie.
Let ook op onze prak-
tische vouw- en mini-
fietsen l

RIJWIELBEDRIJP

Tragter
Zutphenseweg

KLEINE
VERGADERZAAL
BESCHIKBAAR

D. Boersma
Dorpsstraat 6 - Tel. 1553

Te koop: 3 pits gasstel en
een melkkar op luchtbanden
B. Wunderink, Kranenburg
telefoon 6735

Te koop: Roodb. dragende
koe 4 juni aan de telling en
een roodbont vaarskalf.
W. M. Wassink bij de
Bramel

Verwen uzelf met de a.s.
feestdagen met zo'n

HEERLIJKE
IJSTAART
,(4-6-8-10 personen!)

Tijdige bestelling voorkomt
teleurstelling.

IJssalon
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, telefoon 1553

chauffeur
TRANSPORTBEDRIJF

fa J* J* Woltering & Zn
Het Hoge 23 - Vorden - Telefoon 1264'

Avondvierdaagse
SPAAR UW VOETEN MET:

Wollen
Noorse sokken

Badstofsokken
(met wollen voet)

HAAL ZE EVEN BIJ:

(Jhscï
^-—•••^vopr

Stevige
wandelschoenen

SPECIAAL VOOR DE

AVONDVIERDAAGSE

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

11

mm

ï

Empo Rijwielfabriek
H. B. EMSBROEK N.V. . VORDEN

vraagt voor spoedige indiensttreding

Boekhouder
in het bezit van het praktijkdiploma
Boekhouden. Leeftijd niet beneden
22 jaar.

Typiste
moet vlot en accuraat kunnen typen.
Leeftijd 16 jaar of ouder.

Jongste bediende
(mnl. of vrl.)
moet met goed gevolg de lagere
school hebben doorlopen.
Enkele jaren Mulo-opleiding is ge-
wenst, doch niet vereist.

Schriftelijke of mondelinge sollicita-
ties aan ons adres:
ENKWEG 17 . VORDEN

EMPO
g
fc

WiSt U:
dat wy een gekoelde vitrine hebben
met heerlijk

vers gebak?
Wist u ook

dat wij een elektronische koffiezet-
machine hebben die iedere kop koffie
vers zet?

Petit Restaurant

VORDEN

Telefoon 05752 - 1519

Bestel uw pinksterrollade
vroegtijdig s.v.p.

Reklamedagen!
DINSDAG

DINSDAG

Lever

Gehakt
Speklappen

Prima koffie
Margarine

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

250 GRAM

3 PAK

1x7 O

84

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

*
Dorpsstraat 32 . Tel. 1470

500 GRAM

500 GRAM

Donderdag
vrijdag en zaterdag

Haas-, rib- of
schouderkarbonade
Fricandeau v.d. ham
Verse worst
U6ll3Kl 500 GRAM lij O

200 gram boterhamworst voor 60 cent
200 gram hamkaas voor 98 cent
200 gram mix voor 100 cent

500 GRAM

maak van uw huis 'n thuis

modern banks Al
Modern, solide banksteLUit-
gevoerd in echt skai, terwijl
de losse kussens van een
stevige weefstof in frisse
tinten zijn. Het geheel afge-
rond met fraai verchroomde
poten.

v.a. {129O.-
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHfcNSEWEG TEL.05752-1514

w**nvse l

l pak spar koffie van 190 voor 169 et
10 procent

l zak kletskoppen 60 et
Ie pak petit beurre 69 et
2e pak slechts 29 et
200 gram bonbons 98 et

2 flessen limonade gazeuse
van 94 voor 69 et 10 procent

4 pak Spar margarine van 176 et voor 159 et — 10%
l literblik ananas (hele schyven) van 198 et voor 169 et — 10%
150 gram boerenmetworst van 90 et voor 78 et
150 gram palingworst van 88 et voor 72 et

VRIJDAG EN ZATERDAG:

500 gram varkensbraadstuk 398 et

REMMERS
Supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Fa J* J* Slager

Radio's met FM
vanaf f 17O,

Kombinatie
(platenwisselaar)

f 315,

In transistors
voordelige aanbiedingen

*
FA J. J. SLAGER
Burgemeester Galléestraat

Gemeente Vorden
Voor de mechanische biologische rioolwaterzuive-
ringsinstallatie wordt gevraagd

een klaarmeester
Zijn taak omvat het bedrijven en onderhouden van
de installatie, waaronder ook het bedienen en on-
derhouden van mechanische- en elektrische appa-
tuur, het verrichten van enig administratief
werk en een eenvoudig chemisch onderzoek.

Verlangd wordt: diploma landmachinist A of B,
diploma bankwerker-monteur, electriciën of over-
eenkomstige vakopleiding.

Het diploma van de Nederlandse Vereniging van
Afvalwaterzuivering en ervaring op een soortge-
lijke installatie strekken tot aanbeveling.

Aanstelling zal geschieden in één der opzichters-
rangen, naar gelang van bekwaamheid en erva-
ring.

Sollicitaties te richten aan Burgemeester en Wet-
houders van Vorden onder opgave van genoten
opleiding, ervaring en referenties, binnen 10 da-
gen na het verschijnen van dit blad.

Trek er eens uit!
Voor u hebben wij

CAMPING GAZ
KOOKBRANDERS

LUCHTBEDDEN

SLAAPZAKKEN
MEPAL LENTESERVIES
GEMAKKELIJK OPVOUWBARE
KAMPEER. EN TUINMEUBELEN

Wapen, en sporthandel

Marten:
eeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

De Nieuwstad is weer uitgebreid



Koopcentrum
NIEUWSTAD
biedt u meer!

Op donderdag 30 mei opent
baby- en kleuterhuis

HENGELO (GLD.)

haar toonzaal aan de Nieuwstad 10 te Vorden
(U bent van harte welkom)

Vanaf de opening ontvangt u op al onze artikelen gratis:

HOEFIJZER SPAARZEGELS
Bij ieder kwartje dat u bij ons besteedt, ontvangt u l zegel, bij
2 kwartjes 2 zegels enz.

U weet het:

VOLLE HOEFIJZER SPAARZEGELKAARTEN ZIJN GEEN

guldens maar
rijksdaalders waard

Let op! Let op!
I.v.m. de opening geven wij vanaf donderdag 30 mei tot en met
zaterdag l juni op alles wat u bij ons besteedt: JL

DUBBEL ZEGELS DUS DUBBEL VOORDEEL
TEVENS ALS EXTRA AANBIEDING:

Kinderstoelen verchroomd, in effen en ruitdessin slechts f 29,75

Wagenmandjes
r £

voor KINDER- EN WANDELWAGEN normaal vanaf ƒ 9,50 nu l Oj

IN ONZE SPECIAALZAAK VINDT U VERDER EEN
GROTE KOLLEKTIE:

KINDERWAGENS de nieuwste modellen 1968

WANDELW AGENS de nieuwste modellen 1968

COMMODES - KASTEN - COMMODEDEKKEN enz.

LEDIKANTEN - SLUIERS - PIEKEN enz.

KINDERSTOELEN - TUIGJES enz.

WIEGEN - SLUIERS - MATRASJES enz.

BOXEN - BOXDEKKEN - TRAPEZES enz.

BABYCLUBS vast en verstelbaar

BABYVERZORGINGSARTIKELEN

BABY- EN KLEUTERHUIS

„Jeannette"
HENGELO (GLD.)
HUMMELOSEWEG 14

VORDEN
NIEUWSTAD 10

En u weet het, volle hoef ijzerspaarkaarten
zijn geen guldens, maar rijksdaalders waard!

Groots gesorteerd
tot in het kleinste

Voor goede
kwaliteit vlees
naar

Slagerij
Vlogman
Onze specialiteit

eigengemaakte
vleeswaren

Fa Beerning
Telefoon 1462

Parfumerie
Dames- en
herenkapsalon

Barink
Total benzine
Rijwiel- en
bromfietshandel

Nieuwstad 24 tel. 1274

Best brood
dat brood van

Schurink
Nieuwstad tel. 1384

Koelkasten
Diepvriezers
Huish. artikelen
Glas- en aardew.
Speelgoed

Fa Pongers
Nieuwstad tel. 1474

Fa H. Luth
Manufakturen
Dameskonfektie
Babykleding

Nieuwstad 4 tel. 1396
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EXTRA PINKSTERRECLAME

J

Donderdag
VARKENSLAPPEN 500 GRAM

Vrijdag en zaterdag
RUNDERROLLADE 000 GRAM V.A.
RUNDERLAPPEN 500 GRAM V.A.

VERSE WORST . 500 GRAM

Fijne vleeswaren
HAM 150 GRAM

PEKELVLEES 150 GRAM

BOERENMETWORST 150 GRAM

BOTERHAMWORST 200 GRAM

2.45

2.45
2.25
2.25

O.89
0.87
0.75
0.50

Verder hebben wij voor u:
BIEFSTUK . ROSBEEF . LENDE . RIB _ VARKENSROL-
LADE . FRICANDEAU . KARBONADE ENZ.

P.S. BESTELD UW ROLLADE VROEGTIJDIG S.V.P.
VANAF HEDEN ONTVANGT U OOK BIJ ONS HOEFIJZERZEGELS

B. G. VLOGMAN
Slagerij — Nieuwstad — Telefoon 05752-1321

Voelt u ook
thuis in uw tuin

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

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

Bejaardentocht 1968
op woensdag 12 juni
Ook dit jaar organiseert het komité weer een dagtocht voor de bejaarden.
Wij gaan 's morgens plm. 8.30 uur per G.T.W. vanaf het Marktplein.

Route: 's-Heerenberg; Emmerich; Kleef; Kevelaar; Sie-
bengewald via Gennep; Groesbeek; Zevenheuvelenrug;
Berg en Dal; Valkhof; Nymegen terug naar Vorden
waar wü een heerüjk diner nuttigen.

Ttfdens het borreluur wordt ons een leuke film over
Vorden vertoond uit de dertiger jaren.

Kosten f 15,<
per persoon
lunchpakket en diner
inbegrepeni.

Opgave bij:
HASSINK — BOERSMA — EIJERKAMP

Tevens gaarne opgave van juiste naam, geboortedatum, plaats van ge-
boorte. Dit is nodig voor de kollektieve pas (geen passen nodig).

Opgave uiterlijk deze week in verband met de kollektieve pasaanvraag.



BRAADKUIKEN . SOEPKIPPEN
KIPPENPOULET _ KIPPENLEVER
WILDE KONIJNEN . TAMME
MESTKONIJNEN . REEBOUT

Alles uitsluitend vers,
want vers, da's lekker.

Alles wordt bezorgd.

Ronnertsen uw poelier!
Laarstraat 82 - Zutphen - Telefoon 7707

na 6 uur 05752-1214

Wees uw eigen Columbus:
bij ons ontdekt

u uw persoonlijke stijl
in mannenmode

SCHOOLDERMAN
Raadhuisstraat — Vorden

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

VANAF HEDEN ELKE VRIJDAG
OP DE MARKT EEN GROTE
SORTERING

Koekjes
Cake
Chocolaterie
Suikerwerken

SPECIAAL VOOR DE PINKSTERDAGEN

*PRIMA KWALITEIT TEGEN DE
LAAGSTE PRIJZEN

GELUKKIGER WONEN IN UW
GOED VERZORGDE TUIN

Wolf
tuingereedschap

maakt uw tuinhobby tot een nog
prettiger oeziigheid.

Zaai uw nieuwe gazon in met

Wolf Scotts
gazonzaad

Voor gazonbemesting

Wolf Scotts
gazon mest

Wij bieden u ruime keuze in

tuinger eedschappen
en gazonmaaiers
Onze verkoper-tuinhobbyist geeft u samen met
Wolf en Hendrik Jan de tuinman tips en adviezen

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

TE KOOP GEVRAAGD:

'n boerderijtje
met l tot 3 ha weiland.

Eventueel ruilen voor burgerwoning
te Vorden.

INLICHTINGEN TELEFOON 05753-1532

Alg* Ned* Bond van
de Bouwnijverheid
AFDELING VORDEN ̂ t

Inlevering
vakantiebonnen
van woensdag 5 juni t/m vrydag 7
juni van 7 tot 9 uur aan huis pen-
ningm. Persoonlijke oproep volgt.

De P.V. G. J. VOORHORST B. v. Hackfortweg 22

SPECIALE
pinksteraanbieding!

OP AL ONZE DAMESROKKEN,
BLOUSES EN JUMPERS

10 procent korting
uitgezonderd vesten en vestjes korte
mouw

Gratis verkrijgbaar

PUIN
Tevens te koop rode en blauwe

Oud-Hollandse pannen
bij de Nutsspaarbank naast bloemen-
magazijn Klumper, Dorpsstraat
Vorden.

B. Rondeel
Bouwbedrijf . Vorden

KOMT ONZE

japonnen en
deux piêce's zien!
EEN KOLLEKTIE UIT DE KUNST.
DE PRIJZEN
VALLEN ERG MEE

EN BOVENDIEN HOEFIJZER-

ZEGELS

H.LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

Esta twee-deurs
kombinatie kasten

MET NIEUW KOELSYSTEEM
ONTDOOIEN HOEFT NIET MEER

230 liter waarvan 40 liter diepvries
280 liter waarvan 55 liter diepvries

Diepvrieskisten
IN VELE AFMETINGEN

BIJ ONS ONT V AMfcT U VANAF HEDEN OOK

hoef ijzer zegels

VERGEET NIET ZO'N
HEERLIJKE

salade
TE BESTELLEN VOOR DE A.S.
FEESTDAGEN
EN ALS TOETJE ZO'N LEKKERE

ijstaart
Petit Restaurant

€, VORDEN

Telefoon 05752 - 1519

VoetbecU
sandalen
voor dames, heren en kinderen

Meer keus bij

Y\/Ullink S SCHOENHANDEL

Onbetwist, dé schoenenspecialist

Gemeente Vorden
Burgemeester en Wethouders van Vorden;

brengen ter openbare kennis, dat de heer H. A.
Pellenberg, wonende te Vorden C 121, verzocht
heeft een gedeelte van de hem in eigendom toebe-
horende gronden, gelegen nabij zijn woning, te
bestemmen tot „kampeerterrein".

Bij inwilliging van dit verzsoek zullen evenbedoelde
gronden worden bestemd voor het verblijven in
tenten en kampeervoertuigen, zomede voor de
bouw van gebouwen voor dienstverlening aan
kampeerders en ten dienste van beheer.

De door de heer H. A. Pellenberg in verband hier-
mede ingediende plannen voor de bouw van een
toiletgebouw liggen met de concept-bouwvergun-
ning en het hierop betrekking hebbende ontwerp-
bestemmingsplan ter secretarie dezer gemeente
gedurende de openingsuren voor een ieder ter in-
zage, gedurende het tijdvak van heden, 30 mei,
tot en met 13 juni a.s.

Bezwaren tegen vorenbedoelde plannen kunnen
tot en met donderdag 20 juni a.s. schriftelijk bij
Burgemeester en Wethouders alhier worden inge-
diend.

Vorden,, 30 mei 1968.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

de Burgemeester,
A. E. van Arkel

de Secretaria,
J. V. Plas

Voor zomerse dagen
GROTE KEUS IN

corduroy-

linnen- en

badstof schoenen

*

VRIJDAG 7 JTTNI

de gehele dag
gesloten!

Boerenleenbank
de bank voor iederéén

KRANENBURG D 132

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR:

STEVIGE

limonadeglazen
IDEAAL VOOR KINDEREN

6 stuks slechts 98 ct

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

• Vloerbedekking
• Overgordijnen
• Vitrages

Grote sortering, prima kwaliteit

Het aangewezen adres

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514



KOOPCENTRUM NIEUWSTAD
Donderdag 30 mei a.s. om 10 uur opent

Hengelo Gld, haar filiaal en toonzaal aan de

Nieuwstad 10 te Vorden.

.BABY- EN ̂ _jeannette
KLEUTERHUIS

Daarmee komen wij tegemoet aan de wens van vele moeders en a.s. moeders,

want nu behoeft u niet meer uren te reizen voor een kinderwagen, ledikant,

wandelwagen, kinderstoel ot box enz., maar u heett thans keuze ter plaatse

uit vele modellen en wat na koop altijd erg belangrijk is:

ook houdt u blijvende service!

U vindt bij ons de nieuwste modellen 1968

RIEMERSMA KINDERWAGENS EN WANDELWAGENS

Een kleine greep ut onze kollektie: £

RIEMERSMA RIENETTE

De meest ideale vouwwagen - reiswieg - wandelwagen. Met enkele handgrepen verandert u uw kinder-
wagen in een wandelwagen. C.^j>ls reiswieg te gebruiken. Geheel opvouwbaar. Afneembare wielen.
Met gemak bergt u hem op, op
Leverbaar in diverse kleuren.

^ Rienette

benzinetank van een VW 1500.

Riemersma model 4746

Door de eeuwen heen kozen moeders altijd het
allermooiste voor hun babytje.

Het beste was nog maar net goed genoeg.

Valt het dan te verwonderen dat moeders van
deze tijd een Riemersma willen voor hun
kindje?

LEVERBAAR IN DIVERSE KLEUREN
MET ENGELSE DUWER

Model 4746

Model 3745

Echte schoonheid verloochend zich niet en is
van geen tijd afhankelijk.

Dit principe huldigt Riemersma al vele jaren.
Geen wonder, dat de moderne moeders ook de
onweerlegbare schoonheid van Riemersma
kinderwagens ontdekken.

Model 4742

De Rienette als wandelwagen

Natuurlijk wilt u voor uw kleine prinsje of prinsesje een „koninklijke" kinderwagen.

Zo'n veilig, knuffelzacht sprookjeskoetsje waar u trots als een vorstin achter loopt.

Dan kan het alleen een Riemersma zijn, want de gloednieuwe kollektie van
Riemersma is mooier dan ooit !

En wat een verscheidenheid aan modellen. Riemersma wéét immers, dat de moderne
moeder een vrouw met eigen stijl is, een stijl die zij ook in haar kinderwagen weer-
spiegeld wil zien.

En vader?

Ach, kom mevrouw, een kinderwagen kiezen is toch het privilege van de moeder.
Hij zal hoogstens de vingerlichte gang, de uitstekende vering en meer sublieme
afwerking bewonderen en natuurlijk samen met u gelukkig zijn, omdat ü een
Riemersma koos.

* NAAST DE GROTE KOLLEKTIE RIEMERSMA KINDERWAGENS HEEFT U
TEVENS KEUZE UIT ALLE MODELLEN RIEMERSMA WANDELWAGENS.

* OOK LOSSE INZETJES, OM UW KINDERWAGEN ALS WANDELWAGEN TE
GEBRUIKEN, HEBBEN WIJ IN VOORRAAD.

Belangrijk voor u is tevens onze service-dienst. Wij verlenen service aan alle merken kinder- en wandel-

wagens, ook als deze niet bij ons gekocht zijn! Op een bij ons gekochte kinder- en of wandelwagen krijgt

u gedurende een halt jaar na aankoop 3 gratis servicebeurten!

RIEMERSMA. voor het allerliefste. het allerbeste!



Uw baby- en kleuterhuis, ALS SPECIAALZAAK

biedt u natuurlijk meer!

Want zij weet welke eisen de moderne moeder stelt aan alles wat zij voor haar

lieve kleine nodig heett. Daarom heett u bij ons ook altijd ruim keuze uit diverse

artikelen zoals:

Kinderboxen
uit voorraad direkt leverbaar in diverse
kleuren en maten.
Ook de driehoekbox.

KINDERBOXMATRASJES

met leuke dessins.
Schuimplastic vulling.
Alle afmetingen uit voorraad.

BABYTRAPEZES

zwaar vernikkelde veren, prima band,
tweemaal geschuurd en watervast gelakt.

BOXSTUREN

hiermee houdt uw kind zich urenlang zoet.
Kan aan iedere box bevestigd worden.

Kinderstoelen
Een grote kollektie kinderstoelen hebben
wij regelmatig in voorraad.

U heeft keuze uit vele dessins zodat wij bij
elk interieur een passende stoel kunnen
leveren.

Alle modellen solide afgewerkt.
Zwaar verchroomd buisonderstel.

Royaal tafelblad.

Kinderstoeltuigjes
Grote keuze uit diverse kleuren.

* Kunnen ook in kinder- enjof wandelwagen
gebruikt worden.

En later pf1^ f'T~\ "V ^ /

* Ja, dan heeft uw lieve kleine een leuk ^^Êiiiliimm / \/\
tafeltje met stoel. «:| JV X\ N.

* Heel gemakkelijk bouwt u onze kinderstoel / \ ƒ \,
om tot dit leuke setje. \

* Tafelblad met „Hornitex" bovenblad en
plastic rand.

* OOK DE HANDIGE BABY - CLUB (U KENT ZE WEL UIT UW WEEKBLAD) HEBBEN WIJ
IN LEUKE DESSINS.

DIT VEELGEVRAAGDE STOELTJE BRENGEN WIJ IN TWEE UITVOERINGEN NL. VERSTEL-
BAAR EN NIET VERSTELBAAR.

Onze speciale aanbieding
(GELDIG VAN 30 MEI TOT EN MET 1 JUNI 1968)

Slechts 3 dagen!

Kinderstoelen
verchroomd, in diverse dessins, slechts

*

Wagenmandjes
zo handig bij de boodschappen, nu

Weest er als de kippen bij

t 29,75

t 6,50

Als Klaas Vaak zijn ronde doet* ,
dan vindt hij uw lieve kleine natuurlijk in zo'n romantische wieg of ledikant, die aan
de kinderkamer zo'n eigen stijl geeft.

EEN GROTE KEUZE UIT SFEERVOLLE KINDERMEUBELTJES
VINDT U IN ONZE TOONZALEN.

Ook hebben wij een aparte kollektie sluiers van Brabants bont tot zwaar kant met
satijnvoering toe.

Zowel sluiers als pieken zijn afzonderlijk los verkrijgbaar.

Pieken hebben wij in 3 uitvoeringen nl. de rechte, ovale en de kroonpiek.

* HEEL HANDIG ZIJN ONZE PIEKBEVESTIGERS. MET 2 KLEMMEN ZET U DE
PIEK VAST ZONDER HET LEDIKANT TE BESCHADIGEN.

Ook vindt u bij ons alles op het gebied
van baby verzorging zoals:

BADJES bleu, geel, rose, wit.

BABYBADSTANDAARDS verchroomd.

VEILIGHEIDSWASKUSSENS

LUIERTASSEN

SCHOOTKUSSENS

BABYZUIGBEKERS

w!B/IWATERBORDJES ENZ.

BABYPOEDER -OLIE -ZALF -SCHUIMBAD -EAU DE COLOGNE

CELSTOFLUIERS ENZ.

Hengelo Gld
HUMMELOSEWEG 14

TELEFOON 05753 -1827

Alles voor uw lieve kleine!

BABY- EN KLEUTERHUIS

Vorden
NIEUWSTAD 10

TELEFOON 0 5 7 5 2 - 1 9 3 3

Groots gesorteerd tot in het kleinste

Druk: drukkerij Weevers - Vorden - Tel. 05752-1404
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