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

Verschijnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

^Kerkdiensten

ZONDAG 13 AUGUSTUS

Hervormde kerk
9.00 uur ds. J. J. van Zorge

10.30 uur ds. J. J. van Zorge

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. Th. P. van Belzen

19.00 uur ds. Th. P. van Belzen

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

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

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

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 J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.3? -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
Bij geen gehoor telefoon (05752) 1230 (bur. rijkspolitie)

BURGERLIJKE, . .
STAND s"§dM

Geboren: Beatrix Marianne, dochter van J. W. Schipper
en T. R. Mulder.
Ondertrouwd: F. T. J. Roes en T. W. M. Jansen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

Bijzondere zangdienst
A.s. zondag 13 augustus 's avonds 7 uur in de
Geref. kerk, Zutphenseweg 19, Vorden

Samenzang van vele bekende gees-
telijke liederen.

IEDEREEN HARTELIJK WELKOM
Deuren open half zeven

Voorganger: ds. Th. P. van Belzen.
Aan het orgel: C. J. Bute (de blinde
organist van de Walburgkerk
in Zutphen)

BENOEMD
Naar ons werd medegedeeld, is de heer A. H. Bello,
hoofdemployé bij de PTT alhier, ingaande 14 augustus
a.s. benoemd tot hoofdemployé eerste klas bij de PTT-
opsporingsdienst te Arnhem.

HENGELWEDSTRIJD „DE SNOEKBAARS"
De hengelaarsvereniging „De Snoekbaars" organiseerde
zaterdag jl. een hengelwedstrijd in het Groene kanaal.
Er waren 19 deelnemers (waaronder l dame). De vangst
was gering. Er werden nl. slechts 3 stuks gevangen.
De eerste prijs werd gewonnen door de heer A. J. Jan-
sen met 2 stuks (37 cm) de tweede door de heer D.
Weustenenk met l stuks '(16 cm).
De volgende en tevens laatste wedstrijd in dit seizoen
werd vastgesteld op zaterdag 2 september a.s. in de
Baakse Beek.

NIEUWE AKTIVITEITEN CARNAVALSVER.
„DE DEURDREAJERS"
De carnavalsvereniging „De Deurdreajers" te Kranen-
burg-Vorden heeft het programma voor het seizoen
1967-1968 weer rond.
Er worden diverse festiviteiten gehouden, onder het al-
oude motto „Neet neulen, maor deurdreajen".
Op zaterdag 12 augustus wordt het hoedenbal gehouden
in zaal Schoenaker onder leiding van Prins Ferdinant
de Eerste. De Prinsenkapel verzorgt de muzikale omlijs-
ting. Hij of zij, die met de mooiste of grootste hoed ver-
schijnt zal met een prijs worden beloond, door een des-
kundige jury uitgekozen.
Op 11 november wordt het Prinsenbal gehouden, waar-
bij om precies elf minuten over elf Prins Ferdinant zal
aftreden. De nieuwe Prins zal weer worden bekend ge-
maakt op het Nieuwjaarsbal dat op 13 januari 1968
wordt gehouden. De hoogtepunten zijn daarna weer de
vier carnavalsdagen op zaterdag 24, zondag 25, maan-
dag 26 en dinsdag 27 februari 1968.

186 DEELNEMERS BIJ ACHTKASTELENTOCHT
De vorige week woensdagmiddag gehouden achtkastelen-
tocht, ditmaal onder leiding van de heer Eijerkamp,
telde 186 deelnemers.
Overigens blijft de achtkastelentocht bij de vakantie-
gangers wel in trek. Zo hebben de afgelopen 14 dagen
ca 500 personen de fiets gepakt om burgemeester A. E.
van Arkel langs de acht kastelen te volgen. De avond-
wandelingen doen het ook nog steeds goed en trekken
ca 5jO deelnemers per avond. In de maand augustus be-
staat er nog gelegenheid op maandagavond een avond-
wandeling te maken en op woensdagmiddag de acht-
kastelentocht.

Bylessen in: Economie, boekhouden, handelsre-
kenen e.d.

H. A. Albers, Ec. drs. De Boonk 51

AFSCHEID G. SCHOUTEN
Zaterdagmiddag jl. naaide heer G. Schouten, melkven-
ter alhier, in aanwezi^^Bd van al zijn kinderen en klein-
kinderen, na ruim 45^iar trouwe dienst, in hotel „'t
Wapen van Vorden" afscheid van zijn vele klanten, die
hij in deze lange periode van melkprodukten e.d. heeft
mogen voorzien.
De heer Schouten begon zijn loopbaan bij de coöp. zui-
velfabriek in het dorp als ondermelkweger om via zoe-
te melkweger omstree^^!935 in zijn laatste funktie als
melkventer dienst te^Ben. Aanvankelijk deed hij dit
werk met een handkar, maar in 1939 kreeg hij de be-
schikking over een met pony bespannen wagen. Veel
paardjes heeft hij niet versleten, want de huidige pony
was pas de tweede. De laatste is nu zo getraind in zijn
werk, dat, als hij geld bij het afrekenen hoort rammelen,
alvast doorstapt naar de volgende klant.
Op de receptie was namens de Wilhelminalaan een van
de oudste klanten nl. de heer Kapelle aanwezig, die de
scheidende een enveloppe met inhoud overhandigde en
de wens uitsprak, dat de heer Schouten nog vele jaren
in gezondheid van zijn pensioen zou mogen genieten.
De heer O. Eggink sprak namens het personeel van de
zuivelfabriek onder aanbieding van een enveloppe met
inhoud en wenste hem nog vele jaren van welverdiende
rust toe.
Verder kwamen nog verschillende klanten persoonlijk
afscheid nemen van hun melkbezorger en allen dankten
hem voor de goede bezorging, die soms wel eens verge-
zeld werd van een extra „toeter" of een druk op de bel.
Allen drukten hun dank uit in de aanbieding van een
rokertje e.d.
Namens de Gereformeerde Kerk bracht ds. Th. P. van
Belzen de gelukwensen over.
Merkwaardigerwijs mocht de heer Schouten geen ver-
tegenwoordigers van bestuur en direktie van de coöp.
zuivelfabriek aantreffen.

UITSTAPJE MISDIENAARS
De misdienaars van de parochies Keyenborg, Kranen-
burg en Vorden hebben gezamenlijk hun jaarlijkse uit-
stapje gemaakt per luxe touringcar.
Via Zutphen-Apeldoorn ging het naar Amersfoort waar
een korte pauze werd gehouden. Full speed ging het nu
op Amsterdam aan, waar eerst een kijkje werd geno-
men in Artis. Hier werd ook de broodmaaltijd gebruikt.
Tegen l uur maakte men een boottocht over IJ van
plm. een uur. De enorme havenwerken, de reusachtige
oceaanstomers, de droogdokken e.a. waren voor de jon-
gelui zeer interessant. Van hieruit trok men naar het
nieuwe Schiphol, dit hypermoderne luchthavenkomplex
was een bijzondere bezienswaardigheid.
Op de terugreis werd in de uitspanning „Julianatoren"
te Apeldoorn nog enige tijd zoek gebracht. Tegen half
tien was de jeugd weer terug op de plaats van bestem-
ming.

GOED CONCERT HARMONIE GTW

In het kader van het VVV-zomerprogramma heeft de
harmonie van de Gelderse Tramwegen uit Doetinchem
een concert gegeven in de muziektent.
Evenals bij het onlangs gehouden concert van de plaat-
selijke muziekvereniging „Sursum Corda" trok ook de-
ze muzikale avond maar matige belangstelling. Dit is
echt jammer want de harmonie van de GTW verdiend
beslist meer belangstelling.
Namens het WV sprak de heer G. W. Eijerkamp een
kort welkomstwoord. Hierna gaf de Doetinchemse har-
monie een concert dat o.m. bestond uit het spelen van
een aantal marsen, terwijl er verder leuke populaire
muziek te beluisteren viel. Vermeldenswaardig is het
aandeel dat de drummer van de harmonie in het con-
cert had. De heer H. B. Emsbroek bedankte de harmonie
voor het gebodene.

JONGDIERENKEURING TE RUURLO
Onze plaatsgenoot de heer Tragter nam zaterdag 5 aug.
deel aan 'n jongdirenk. v. konijnen te Ruurlo. Van de on-
geveer 140 dieren had de heer Tragter het mooiste dier.
Hij kwam hierdoor in het bezit van een fraaie beker.

RECTIFICATIE
Vorige week vermeldden wij dat de heer Juul Lenselink
geslaagd was voor het praktijkdiploma boekhouding.
Dit moet echter zijn M.B.A.-diploma.

100.000e BEZOEKER OP ZWEMBAD

Het ziet er wel naar uit dat de Vordense bad- en zwem-
inrichting „In de Dennen" dit seizoen, wat het aantal
bezoekers betreft, een rekord gaat vestigen.
Dankzij het fraaie zomerweer komen per dag enkele
duizenden bezoekers naar Vorden om een frisse duik te
nemen. Dinsdagmiddag l augustus passeerde de 100.000e
bezoeker de poorten van het zwembad.

GEVONDEN VOORWERPEN
l rechter rubberlaars maat 41; l zwarte regenbroek; l
geruite jongenspet; l maiskleurig damesvest; l sleutel-
hanger met een fietssleuteltje; l doublé broche met
steentjes; l betonstamper; l polshorloge met schakel-
armband en zwarte wijzerplaat; l doublé damespolshor-
loge; l herenleesbril; l bruin lederen portemonnaie in-
houd ƒ 2,25 en VIVO bonnen; l blauwe overall; l wit-
te bus waarin schoonmaakartikelen „Thompson"; l zil-
verkleurige balpen (5-kleurig schrijvend); l rode zwem-
broek met blauwe rand; l zonnebril in wit etui; l wiel-
dop met sierring van Fiat 600; l leesbril met licht mon-
tuur; l witte bromfietshelm en l herencolbert; l witte
gebloemde sjaal; l gele regenbroek; l rechter rubber-
laars; l leesbril; l badhanddoek met gestreepte zwem-
broek; l reepincertje, bruin met groene halsband; l
glassnijder, merk „Silbersmitt"; l donkergrijze gabar-
dine regenjas met groene pet.
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot het
groepsbureau der rijkspolitie, Raadhuisstraat 5 te Vor-
den, telefoon 05752-1230

VERSNELDE GROEI BIJ BOERENLEENBANK
VORDEN KRANENBURG
De Boerenleenbank Vorden-Kranenburg hield onder
voorzitterschap van de heer A. J. A. Hartelman in zaal
Schoenaker een goed bezochte jaarvergadering.
De voorzitter memoreerde in zijn openingswoord het
overlijden van de heer A. J. Meijer. Wijlen de heer Me-
ijer was een van de oprichters der Boerenleenbank op
19 juni 1919 en bekleedde vanaf die datum onafgebroken
het voorzitterschaij^fct aan 27 juli 1963. Spreker sprak
waarderende woor^Jvoor het vele werk door hem ten
gunste van de bank verricht.
De voorzitter gaf hierna een algemeen overzicht over
het boekjaar 1966. Dit jaar, aldus spreker, zal te boek
blijven staan als een jaar met grote spanningen in de
ekonomie, die pas inde laatste maanden van het jaar
een vermindering I^Kcn gaven.
Ten aanzien van de^Rkerbouw werd gekonkludeerd dat
er in 1966, gezien de weersomstandigheden, geen re-
kord oogsten waren behaald.
De ontwikkeling in de zuivelsektor verliep vrij geruis-
loos, de melkproduktie steeg door uitbreiding der vee-
stapel en een grotere produktie per dier.
Maanden lang konden voor de meeste groenten- en fruit-
soorten slechts matige prijzen worden gehaald, de op-
brengst der stoktomaten bleef laag, de slagprijzen wa-
ren niet lonend.
Na dit overzicht werd door de heer H. J. Hartman de
notulen van de vorige vergadering voorgelezen, die on-
veranderd werden goedgekeurd. De heer Hartman werd
vervolgens aangewezen tot sekretaris der vergadering,
terwijl de heren J. A. G. Steenbreker en B. C. Reintjes
werden aangewezen voor het vaststellen van de notulen.
De heer Hartelman behandelde hierna het jaarverslag,
de balans en het resultatenoverzicht 1966.
Het ledenaantal steeg van 90 in 1965 tot 102 in 1966.
Over 1966 werd een bedrag van ƒ 56.613,80 aan rente op
de spaarrekeningen bijgeschreven. De tegoeden van re-
kening-couranthouders beliepen per de jaarultimo een
bedrag van ƒ 142.344,53. In totaal werd een bedrag van
ƒ 300.400,— aan nieuwe leningen verstrekt, terwijl
ƒ 83.724,45 aan aflossingen werd ontvangen. De uitstaan-
de leningen beliepen op 31 december 1966 een bedrag
van ƒ 1.005.218,03.
Na goedkeuring van de balans en de resultatenrekening
1966 werd besloten om van de bedrijfswinst groot
ƒ 2.491,93, een bedrag van ƒ 400,—• te reserveren voor
uitkeringen (de algemene vergadering kan het bestuur
hiervoor machtigen hieraan een bestemming te geven).
Het restant ad. ƒ 2.091,93 zal worden aangewend ter
verdere versterking van het reservefonds.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werd de aftredende
voorzitter de heer A. J. A. Hartelman herkozen, terwijl
het lid van de raad van toezicht de heer H. M. A. Hel-
mink eveneens als zodanig werd herkozen.
De voorzitter dankte in zijn slotwoord het bestuur en
raad van toezicht voor de medewerking en ondervonden
steun en de leden voor hun trouwe samenwerking.
Woorden van waardering richtte hij tot de kassier de
heer H. J. Hartman voor de toewijding waarmee hij in
het afgelopen jaar zijn werkzaamheden had verricht.
Hij hoopte dat de goede verstandhouding tussen de be-
stuurscolleges, kassier en leden zo mocht blijven.

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt
12 augustus „Hoedenbal van de carnavalsver.

„De Deurdreajers" in zaal
Schoenaker, Kranenburg

26 augustus Landdag Jong Gelre. Climax te
Lochem.

8 september Weekenduitwisseling Jong Gelre
in Abcoude.

9 september Idem als 8 september.
10 september Idem als 8 september.

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 bij deze rubriek tussen- of bijgevoegd.

Het blijft
koelkastenweer!

V ' / ' —— V

Wjj gaan daarom nog even door met

10 procent korting
op elke koelkast!
Ruime keuze uit vele merken en
modellen

Reeds vanaf f 235,-
Ook zijn wij ruim gesorteerd in
KOELKASTDOZEN

't Is weer bij

LAATSTE TOUWTREKTOURNOOI
Ter afsluiting van het seizoen zal zondag 13 augustus
een groot touwtrekkersfestijn plaats vinden in Nettel-
horst bij Lochem, dat aldaar wordt georganiseerd door
'Hou-vast'. Omdat het ook het 6e bondstournooi is en
meetelt voor de kompetitie zullen alle ploegen van de
partij zijn. Voor Vorden en omgeving zijn dat War ken
en 't Medler. Warken I is in de A-klasse praktisch zeker
van het kampioenschap; 6 punten voorsprong op nr 2.
Medler I bezet de laatste plaats in de A-klasse. In de
B-klasse kreeg Medler II de laatste tijd veel konkurentie
van Warken II; het puntenverschil is echter niet meer
te overbruggen. In de C-klasse is EHTC I al kampioen,
Warken III is vierde met 2 punten. In de D-klasse is de
kampioen Warken IV. Warken A behaalde deze titel in
de jeugdklasse (12-16 jaar). Voor de kampioen in de A-
klasse is een wisselbeker beschikbaar gesteld door de
N.T.B, welke verleden jaar door Heure I is gewonnen.

Het touwtrekkersfeest in Nettelhorst wordt zaterdag-
avond opgeluisterd met een kabaret optreden van be-
kende radio en tv sterren, terwijl er zondagavond een
groot bal is met het Victoria kwartet (Sjakie Schram
en Reggie v.d. Burgt. Het vormt een feestelijk besluit
van het seizoen 1967.

Schooltijd!
Overall's
voor technische school,
prima pasvorm naar .

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Nutsgebouw Vorden
A.S. ZATERDAG 12 AUG.

D A N S E N
Aanvang 7 uur.

Orkest:
„THE ROCKING DRIFTERS"



/tors
presenteert:

Uit onze hypermoderne slagerij

Slavinken 3 stuks 98
Magere speklappen 500 gram 148
Runder stoof lappen 500 gram 248
Pracht schenkel 500 gram
Bij aankoop van f 5,- aan vlees of vleeswaren

Een gezinsf les slasaus voor 79

Heerlijke tuinverse groente *

Heerlijke claps peren

Panklare andijvie

Export kwaliteit tomaten

Yellow appelen pracht kwaliteit

l kilo 89

'I2kilo 19

1 kilo 89

2 kilo T9

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

Fijne
vleeswaren!

100 gram prachtige bacon
200 gram boterhamworst

79
45

Vitella pudding

3 pakjes

voor 99

Nog steeds
dorstig weer!

3 grote flessen

Handig om in huis te hebben!

v Bruintje Beer biscuits
250 gram 49

Picnic koeken
per pak 89

Custard 3 pakjes 99
Maizena 3 pakjes 79
Vliegenvangers 4 stuks 49A
Nootmuskaat grote bus 98

Mintosrollen
3 voor 59

Grote zak vol letters slechts 98
Mars repen 3 voor 69
Vruchtenwijn nu per fles 148

Chocolaadjes
200 gram 98

In sigaretten
een grote sortering!

Bij elk pak koffie naar keuze

250 GRAM HOTEL THEE voor slechts

Wij eten van 12.30 tot 1.30 uur. Woensdagmiddag zijn wij na 12.30 uur gesloten.
Koopavond vrijdagavonds van 7 tot 9 uur.



De Heer en Mevrouw
E. V. Gatacre-Chancellor
geven met vreugde kennis
van de geboorte van een
dochter.
l augustus 1967
44 Victoria Road
Londen W.8.
De Wiersse-Vorden
(Gelderland)

J. WECHGELAER
dierenarts

VAKANTIE
van 14 augusus tot
en niet 13 september

Dr. Harmsma neemt waar

Wie bezorgt tegen redelijke
beloning mijn muisparkieten
terug? H. Harmsen, De Ha-
nekamp 30, Vorden

Aangeboden: Z.g.a.n. kin-
derf iets, leeftijd van 5 t.m.
8 jaar. Salonwagen „Nord-
brug" Hengeloseweg Vor-
den

Voor de school weer begint
eerst even naar

FA HIETBRINK
voor een agenda,
atlas enz. Het adres
voor alle school arti-
kelen. Ook tekenarti-
kelen voor cursussen
enz.

Te koop: G.o.h. meisjesfiets
9-12 jaar. Julianalaan 3,
Vorden

Weduwnaar zoekt zo spoe-
dig mogelijk: Huishoudster
tussen 50-60 jaar. Brieven
onder no. 20-1 bur. Contact

Te koop: Jonge konijnen en
krieltkippen met kuikens.
G. Wunderink, Kranenburg
D 126

Te koop: Toom biggen.
H. Decanije, C 109 Galgen-
goor

Het van ouds erkende
adres voor

Verse haantjes
is het poeliersbedrijf

W. ROSSEL, - VORDEN
Hengelosew. l, tel. 1283

YOOR tt»

Martens
Wapen- en Sporthandel

ledere week aan te bieden:
8-WEEKSE HENNEN

A. BLIKMAN
Driesteek l, Warnsveld
telefoon 05750-4765

Gevraagd:

flinke kantoorbediende
voor diverse kantoor-
werkzaamheden.

Brieven onder no. 20-2 bur.
Contact

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5>, tel. 1567
Vorden

REPARATIE
OVERHEMDEN-

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman,Vorden _
Verhuur

van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
mes.

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

fiupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

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

DICK GROOT WASSINK
en
MINI HIDDINK
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hebben de eer u, mede namens wederzijdse fl
ouders, kennis te geven van hun voorgeno- W
men huwelijk op vrijdag 18 augustus a.s. om W
13.30 uur ten gemeentehuize te Vorden. X
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Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de Ned. X
Herv. kerk te Vorden door de Weleerw. Heer W
ds. J. J. van Zorge. W
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Toekomstig adres: Industrieweg 7, Vorden.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in hotel
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit) te
Vorden.
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Gelegenheid tot afscheid van

MEJUFFROUW A. OOSTERINK

als kraamverzorgster van het Groene Kruis
op vrijdag 11 augustus a.s. van 16.00 tot 17.00
uur n.m. in hotel „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) te Vorden.
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hebben de eer u, mede namens wederzijdse ft
ouders, kennis te geven van hun voorgeno- W
men huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. W
zal plaats hebben op vrijdag 18 augustus a.s. u
om 14.00 uur ten gemeentehuize te Vorden. Q

n
Het huwelijk zal worden ingezegend door de W
Weleerw. Heer ds. Th. P. van Belzen om 14.30 W

X
X
X
X
X
X!
X
X

uur in de Geref. kerk te Vorden.

Lochem, Zwiepseweg 75
Vorden, De Boonk 39
augustus 1967

Toekomstig adres: Zwiepseweg 75, Lochem.

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in hotel
Bakker te Vorden.

i i

X

ft!

Maar met Total rijdt u
toch net zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

Judokwai ~ Vorden
14 augustus aanvang judolessen
tevens inschrijving van nieuwe leden
op dinsdag van 19.00 tot 20.30 uur
vrijdag van 20.00 tot 21.00 uur
zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur

SPECIAAL VOOR U, DAMES

van 13 jaar en ouder hebben wij een uur uitge-
trokken, waarin wij de zelfverdediging behande-
len. Wij hopen op uw komst.

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

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

W
V Vorden

Achtkastelendorp

Zomerprogramma 1967
ELKE MAANDAGAVOND

Avondwandeling onder leiding, langs Vor-
dens mooiste plekjes, vanaf Kerkplein.
Te beginnen 26 juni, laatste wandeling 28
augustus. In juni en juli vertrek 19.30 uur,
in augustus 19.00 uur. Kosten 50 et per
persoon.

ELKE WOENSDAGMIDDAG
Achtkastelentocht per rijwiel, onder des-
kundige leiding. Vertrek 13.30 uur vanaf
Kerkplein. Kosten ƒ l,— per persoon, be-
neden 16 jaar 50 et.
Te beginnen 21 juni, laatste tocht 30 aug.
Bij de plaatselijke rijwielhandel zijn rijwie-
len te huur.

ZATERDAG 19 AUGUSTUS
Concert door de plaatselijke muziekvereni-
ging „Sursum Corda" in de muziektent.
Aanvang 20.00 uur.

SPECIALE ATTRAKTIE:
Doe het eens anders en rustig aan, maak met een
open jachtwagen, bespannen met 2 paarden, een
prachtige tocht door de mooie omgeving van Vor-
den. U kunt zich hiervoor vervoegen bij hotel
Bakker.

Het hele seizoen permanente tentoonstelling in
het schildershuis Blaauboer te Vorden.
Alle inlichtingen bij het sekretariaat WV, siga-
renmagazijn „'t Centrum" G. W. Eijerkamp, Zut-
phenseweg 2, Vorden, telefoon 05752-1386

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

heeft binnenkort plaats
voor een flinke

administratieve kracht
(mannelijk of vrouwelijk)

Diploma Mulo of Han-
delsavondschool is
vereist.

Schriftelijke of mondelinge sollicita-
ties aan ons adres Enkw. 17 Vorden.

De heer D. Luichies, Het Hoge 52 te
Vorden, is na kantoortijd gaarne be-
reid alle gewenste inlichtingen te
verstrekken.

EMPO

Muziekhuis Vorden
Erkende handel in populaire blad-muziek,
scholen voor kleine muziekinstrumenten,
grammofoonplaten en afspeelapparatuur

Extra eieren rapen met
UTD-UGVOEDER
U als pluimveehouder heeft één doel voor ogen: zoveel mo-
gelijk eieren rapen. UTD stelde VOLLEDIGE LEGVOEDERS
samen, die in de praktijk bewezen een prima resultaat te
geven; U raapt extra eieren en daar gaat het om.
Bestel nu UTD-Legvoeder

voert tot winst

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond^Q? (05754) 270

Bordeaux - Bourgognes
Nog enkele 59ers

SLIJTERIJ

't Wapen van Vorden
(F. P. Smit) - Telefoon 1391

Gaat uw dochter
naar de huishoudschool?

Kom dan eens even bij ons kleinvak
kijken.

Scharen, naalden, spelden, centime-
ters, enz. zie ook onze verpleegsters-
schorten

Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

AUTO'S ZONDER
CHAUFFEUR

GARAGE TRAGTER
Telefoon 1256

Te koop gevraagd:

NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

Makelaars, en
assurantiekantoor

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

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

maak van uw huis een thuis...
Iaat ons u adviseren

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

H ELM INK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

BANKSTEL '
Ruime drïe-zits bank en twee
clubs met hoge en lage rug.
Nieuwste model! Losse kus-
sens met ritssluiting.

Prijs 1895,-

Modern BERGMEUBEL

Nieuwe, royale oplossing van
uw bergproblemen. Prachtig
teak of palissander staat ga-
rant voor een verantwoorde
keus!

Prijs 1689,'



AUTOVERZEKERINGEN
Solide, volwaardige dekking tegen uiterst lage premie

]

Enkele premievoorbeelden voor personenauto's
na aftrek van direkt ing. 40% no-claimkort.

huidige All Risks incl. W.A.
catalogusw. W.A. 250.000,- 250.000, —
tot en met Nederland Nederland

ƒ 4.000,— ƒ 225,— ƒ 87,—
ƒ 5.000,— ƒ 249,— ƒ 87,—

o.OOU, — j zot, J oi,
ƒ 7.000,— ƒ 298,80 ƒ 97,80

0 Éénjarig contract.
9 Eventueel reeds bij andere maatschappijen

verdiende no-claimkorting wordt overge-
nomen.

• Geen eigen risico bij W.A.
0 Meerpremie 'groene kaart slechts ƒ 15, — .

Volledige in-
lichtingen en
tarieven wor-
den u op aan-
vraag gaarne
toegezonden.

Wij verzorgen
ook de financie-
ring van de
aankoop van
uw auto, motor
of scooter

OTTERLOO - ZUTPHEN
BEETHOVENSTRAAT 380 TELEFOON 05750-4275

VOORAL UW

Bezoekt vrijdags de markt in Vorden
OPGELET!!! OPGELET!!!

Vishandel Witvoet Welmers
VERSE EN GEBAKKEN VIS GROENTEN- EN FRTJITHANDEL

Rossels Vissers Hanemaayer's
POELIERSBEDRIJF KAASHANDEL BLOEMENHANDEL
Onze specialiteit: Elke week voorradig Verse snijbloemen en
vers geslachte hanen zoutarme en mag. kaas potplanten

Zegelkorting

3 flessen prikkellimonade nu voor 100 et — 10%
8 chocoladerepen slechts 89 et — 10%
l blik Spar kippesoep van 108 et voor 89 et — 10%
l zak a 250 gram ijsbonbons 89 et — 10%

20% zegelkorting op elk pak Spar margarine ! ! !
20% zegelkortuig op een zak tutti ir ui l i ! ! !
20% zegelkorting op een beker chocoladepasta ! ! !
20% zegelkorting op een pot Yorkers knak worst ! ! !
20% zegelkorting op een blikje ananas van 85 et ! ! !

200 gram boterhamworst van 68 et voor 55 et — 10%
150 gram boerenmetworst van 101 et voor 81 et — 10%

DONDERDAG EN VRIJDAG: l kilo andijvie slechts 29 et
500 gram reine claude 79 et
l zak a 21/2 kg aardappelen 65 et

REMMERS
Supermarkt

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1281

Telefoon 1379

Martens
Wapen, en Sporthandel

Wy leveren alle

HOMOEOPATISCHE
GENEESMIDDELEN
SPECLALITfi'S
ook uit Emmerik.

Ook voor
AAMBEIENdruppelg
HOESTdruppels
ItHKDMAdruppels
ZENUWSTERKENDE
druppels
naar uw D.A. drogist.

D.A. drogisterij en
fotohandel

C.P.Nipius,Zutphen
Laarstraat 5

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

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

Te koop: Toom zware big-
gen. L. G. Lenselink Mossel

Te koop: Perc. haver en
gerst. B. Timmer, Kranen-
burg

Te koop: Roodb. nuchter
stierkalf en vroege aardap-
pels. A. J. Vruggink Riet-
huis, Delden

Groot hoedenbal
ZATERDAG 12 AUGUSTUS A.S.
van Carnavalsvereniging
„DE DEURDREAJERS" o.I.v.

Prins Ferdinant I m zaal Schoenaker
Kranenburg

Muziek: „De Prinsenkapel" (The Rythm Stars)

PRIJZEN VOOR DE MOOISTE
HOED!

Aanvang 7.30 uur

Gemeentelijke
Middelbare Handelsavondschool
Isendoornstraat 3, Zutphen (Stedelijk Lyceum)

Aanmelding alsnog op donderdag en
vrijdag 18 augustus, in de school,
van 19.00 tot 21.00 uur.

Opleiding voor
diploma 3-jarige handelsavondschool
diploma 5-jarige handelsavondschool
praktijkdiploma's
M.B.A.-diploma's

Inlichtingen: G. Mombarg, Vord. Binnenweg 21,
Warnsveld, tel. 2797; A. Schut, Bonendaal 46,
Warnsveld, telefoon 3422

Moeten uw meubelen
nieuw gestoffeerd worden

Vraag eens vrijblijvend prijsopgaaf
en stalen.

Prima werk en ... voordelige
pryzen

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

• Een Zweedse naaimachine.
• Sublieme constructie en vorn geving.
• Klemvrlje zwevende spoel.
• Ingebouwd vertraging3mechanlefTie.
Alle Huaqvarna voordelen worden
u gaarne vrijblijvend gedemonstreerd.

B.A. BORGONJEN
Naaimachinehandel - Kerkstraat 13 - Tel. 1385

CHK. GEM. ZANGVERENIGING

^Excelsior
( d i l i g e n t di ' IHMT Schiorboom)

Hervatting repetities
OP MAANDAG 14 AUG. A. S.
8 uur (precies) in het Ncd. Herv.

NIEUWE LEDEN HARTELIJK WELKOM

Doeltreffend

VOOR UW

uoetbaluitrusting !

Martens Sporthandel
Zutphenseweg 15 a

THEE-, ONTBIJT- EN
EETSERVIEZEN, 60-delig porcelein

f 99,99
LONGDRINKGLAZEN

50 cent per stuk

Koersolman
WINKELCENTRUM 1364

CO N CO R Dl A HENGELO (GLD.)

A.S. ZATERD,Bri2 AUGUSTUS

EN ZATERDAG 19 AUGUSTUS

dansen
Orkest: „The Moodchers" en „The Continentals"

Sportmode

heuppantalons
spijkerbroeken
sweaters in badstof en velours
pullovers, coll-pulli's, jacks in nylon
on terlenka, truien, vesten en vestons

Martens9

SPORTHANDEL — Zutphenseweg 15 a

Heerlijk koel
EN GOED BEWAARD ONDANKS
DE WARMJE ZOMER

Een koelkast
BRENGT U ALLE DAGEN
VOORDEEL EN GEMAK

Al voor f 235,- is er een
135 liter tafelmodel

Voor elk gezin een passende inhoud.
Vraag vrijblijvend inlichtingen en
folders

G. Emsbroek l Zn cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Aardappelen schillen
niet meer nodig

Dit tijdrovende karwei waar u zulke
lelijke handen van krijgt is voorgoed
voorbij met de

tornado elektrische
aardappelschrapmachine
doet u dit vuile werk in enkele
minuten.

Verkrijgbaar voor l, 2 of 3 kg aard-
appelen. Ook wortels schrappen gaat
er geweldig mee.

Vraag demonstratie «MI inlichtingen

Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

G. Emsbroek 8 Zn. cv

Ochtendblad Trouw
vraagt voor haar agentschap Vorden een

agent-bezorger
Schrijft u eens en wij komen met u overleggen.

Dagblad „Trouw" Hoofdstraat 102, Apeldoorn
telefoon 05760-14089

Gems
Metaalwerken N.V.

Vorden
Zutphenseweg 1-12
Telefoon 05752-1546

vraagt:

a. leerlingen (L.T.S.)
om opgeleid én geschoold te worden tot:

• Elektrisch lasser N.V.L.
• Bankwerker
• Venvarmingsmonteur

b. electr. lassers,
liefst met opleiding NVL

Enkele woningen beschikbaar.
Sollicitaties met vermelding van a of b, aan
bovengenoemd adres.

Dansschool Th. A. Houtman
Inschrijving nieuwe
danslessen
dagelijks aan de zalen.

de heer J. Winkelman, Keyenb.
de heer H. Rutgers, Vlerakker
de heer Schoenaker, Kranenb.

Inschrijfgeld ƒ 2,50 per persoon

Aanvang eerste week van sept.

Had u uw trap
graag bekleed met

TAPIFLEX

BALATRED

PLASTRIFEUTRE

ESCONYL

TAPISOM OF

TRETFORD

vraag eens prijsopgaaf, het valt u
beslist mee

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514


