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Uitgave drukkerij 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 / Pon paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG 18 AUGUSTUS

Hervormde kerk
8.30 uur ds. W. Sorber van Winterswijk

10.00 uur ds. J. J. van Zorge bediening H. Doop

Medlerschool
10.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
9.00 uur ds. N. Schelhaas van Lochem

19.00 uur ds. B. Berends van Enschede

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

B.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. de Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

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

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 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. 8.39 -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 „Hassink").
Bij geen gehoor aan deze adressen gelieve u te bellen
nr. 1230 (politiebureau).

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Willenden Henriëtte, dochter van H. Voskamp
en H. J. Boer; John, zoon van J. W. Zuurveld en D. H.
Wullink; Caroline Louise, dochter van C. G. Lakerveld
en E. v. d. Giessen.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

Schooltassen
NU GROTE VOORRAAD IN ALLE
PRIJSKLASSEN

Reparaties
AAN SCHOOLTASSEN WORDEN
DOOR ONS STEEDS SNEL
VERZORGD

WULLINK's
SCHOENHANDEL

Onbetwist de schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 . Vorden

BIJEENKOMST KONINGIN WILHELMINAFONDS

Naar wij vernemen zal er dinsdag 27 augustus in café-
rest. „'t Wapen van Vorden" een bijeenkomst plaats
vinden uitgaande van het Koningin Wilhelminafonds.
Het plaatselijk komité alsmede de promotor de heer J.
Kors, willen op deze bijeenkomst met de leden van ge-
dachten wisselen over de belangen van de vereniging
in Vorden en over de mogelijkheden om in Vorden tot
de organisatie van een voorlichtingsavond te komen.

Bar 'De Posthoorn' geopend
Aan de Dorpsstraat opende de heer H. Meenink zijn
nieuwe zaak. De belangstelling hiervoor was groot, ook
van de zijde van het gemeentebestuur waren aanwezig
de burgemeester en wethouders.
In de geheel nieuw gebouwde zaak is speciaal aandacht
geschonken aan de bar, wat ook goed gelukt is. Gezel-
lig en smaakvol is deze ingericht. Voor diegenen die
rustig aan een tafeltje wil zitten, is ook gelegenheid.

Langs de gehele buitenzijde staan deze opgesteld.
Speciaal willen wij noemen de verlichting, waar veel
zorg aan is besteed. Ook beschikt men over een ruime
keuken, waar diverse hapjes klaargemaakt kunnen wor-
den.
Wij wensen de familie Meenink veel sukses in Vorden
en de Dorpsstraat mag trots zijn dat zij weer een mooie
ZD zaak er bij heeft.

ACHTKASTELENTOCHT

Aan de woensdagmiddag gehouden Achtkastelentocht
werd door 151 personen deelgenomen.
De tocht zal nog drie keer UHKn gehouden nl. op 14,
21 en 28 augustus.

DIPLOMAZWEMMEN

Zaterdagmorgen vond in het zwembad „In de Dennen"
wederom diplomazwemmen plaats. Ditmaal had bad-
meester Verstoep tn totaal 85 |̂gelui voor het diploma
A of B opgeleid. En niet zonl^Bsukses want onder het
toezien oog van de KNZB-offlmal de heer G. Aalbers,
slaagden alle kandidaten d.w.z. 51 voor het diploma A
en 34 voor B.
Zaterdagmorgen 24 augustus worden de proeven C en D
afgenomen, terwijl op zaterdag 31 augustus voor de
laatste keer gelegenheid bestaat voor het afleggen van
de zwemproef A of B.

Telefunken - Nordmende
radio en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

MEDO LINDE KOCHT NIEUW MATERIAAL

De coöp. werktuigenvereniging MEDO te Linde groeit
uit haar jasje. De vereniging die thans een bloeiperiode
doormaakt, hield in café-rest. „'t Wapen van 't Medler"
een buitengewone algemene ledenvergadering om te
beslissen over de aankoop van nieuwe machines.
Deze vergadering stond onder leiding van de heer A. F.
J. Waarle. Omdat reeds een zeer hoog aantal opgaven
was binnengekomen (in ha) voor het maaidorsen, werd
op voorstel van bestuur en kommissarissen besloten een
tweede maaidorser (combine) aan te schaffen. Eveneens
werd besloten om een hogedrukpers te kopen.
In verband met deze beide aankopen werd besloten een
kredietverhoging van ƒ 15.000,— aan te vragen, waar-
mee de vergadering akkoord ging.

BEATMIS VAN „DE NOTENKRAKERS" IN
DE RECTORAATSKERK TE VORDEN

Naar we vernemen zal het bekende koor „De Noten-
krakers" uit Zieuwent op zondag l september a.s. de
Emmausmis uitvoeren in de Rectoraatskerk van Chris-
tus Koning te Vorden.

De uitvoering van de zgn. beatmis, die om 10 uur be-
gint, is een uitvloeisel van de straatgesprekken die voor
Pasen werden gehouden en georganiseerd werden door
de liturgische raad om de meningen in de parochie te
peilen. Bij de nabespreking in mei jl. kwam opnieuw het
verlangen naar deze gezongen mis naar voren.
Reeds elders in de Achterhoek werd deze mis uitge-
voerd. Hoewel men spreekt van beatmis, heeft deze
eigenlijk niets met beat te maken. Het is een zeer stem-
mige mis en de tekst van de gezangen is bijzonder mood.

DE A.S. MOTORWEGRACES TE HENGELO GLD.

De voorbereidingen voor de motorwegraoes op zondag
25 augustus verlopen geheel naar wens. Het circuit is
met behulp van vele leden verbeterd en beveiligd. De
bochten zijn ruimer gemaakt, waardoor hogere snelhe-
den gemaakt kunnen worden, hetgeen de aantrekkelijk-
heid van de wedstrijden in belangrijke mate verhoogd.
Wat het programma betreft, kan het niet beter, nl. alle
klassen komen hier aan de start: t.w. 50 cc nationalen
en internationalen; 125 cc nationalen; 250 cc nationalen
en internationalen; 350 cc nationalen en internationalen
en de 500 cc nationalen en internationalen.

In al deze klassen zullen de vele rijders elkaar tot de
laatste centimeters circuit bevechten om een eervolle
plaats en punten vergaren voor het kampioenschap van
Nederland. Het komplete ̂ fc|torraceteam Nederland,
met Paul Lodewijkx op Jar^HPii voorap zal deelnemen.
Het belooft zondag 25 augustus een motorfestijn te wor-
den waarover nog lang nagepraat zal worden.
De leden van de motorveteranenclub zullen in de pauze
het publiek laten zien op welke stoomfietsen in vroeger
dagen de motorsport werd beoefend.

Teneinde alles tot in de f inesjfct te regelen, is er dinsdag-
avond in zaal Van de WeH^weer een medewerkers-
avond, waar alle werkzaamheden verdeeld zullen wor-
den en waarbij het zo is dat alle leden zich voor hun
Hamove verdienstelijk kunnen en willen maken.

GESLAAGD HOEDENBAL VAN
„DE DEURDREAJERS"

De carnavalsvereniging „De Deurdreajers" hield in zaal
Schoenaker jl. zaterdagavond haar traditionele zomer-
avondbal. Dit zgn. hoedenbal was zeer gezellig. Prins
Henri de Eerste, die met zijn gevolg zijn intrede deed,
had de leiding van het carnavalsfeest.
De mooiste, de grootste en de kleinste hoed werd door
de jury van 2 dames met een prijs bekroond.

INSCHRIJVINGEN UIT ALLE DELEN VAN HET
LAND VOOR ACHTKASTELENRIT

Zaterdag 17 en zondag 18 augustus vindt de zgn. Acht-
kastelenrit plaats, welke wordt georganiseerd door de
VAMC „De Graafschaprijders" uit Vorden.
De organisatoren hebben kosten noch moeite gespaard
om dit motorsportfestijn tot een sukses te maken. En
het ziet er naar uit dat dit het geval zal zijn want het
bestuur van „De Graafschaprijders" ontving reeds in-
schrijvingen uit Groningen, Sneek, Terneuzen, Haarlem,
kortom uit alle delen van het land.

Intussen is ook de RONO reeds in Vorden geweest voor
het maken van opnamen die woensdagavond 14 augus-
tus tussen half acht en acht uur worden uitgezonden.
In feite bestaat deze Achtkastelenrit uit 3 evenementen
waaraan aan elk afzonderlijk kan worden deelgenomen,
nl. een sterrit, toertocht en een oriënteringsrit. Het
mooie ervan is dat deze drie ritten allen een zuiver
toeristisch karakter dragen. De routes voeren langs
openbare wegen met veel natuurschoon. Zij worden ver-
reden onder het KNMV reglement voor sterrittenu De
deelname is mogelijk voor motoren, scooters, bromfiet-
sen en auto's.

De Achtkastelensterrit vindt zaterdag plaats. De start
is vanaf 0.01 uur vanuit elke gewenste plaats in Neder-
land. De finish is in Vorden bij café Schoenaker. Men
dient tenminste 200 km afgelegd te hebben met auto,
motor of scooter. Dit aan te tonen door stempels op bv.
een briefkaart. Bromfietsen dienen tenminste 100 km
af te leggen. De finish is van 11.00 tot 13.00 uur. ledere
sterritdeelnemer ontvangt de sterritplaquette. Ook pas-
sagiers kunnen voor deze plaquette in aanmerking ko-
men. De leden van „De Graafschaprijders" kunnen ge-
durende de gehele nacht starten vanaf café Schoenaker.

Zaterdagmiddag om 14.00 uur start de toerrit bij café
Schoenaker, waar ook de finish is. De lengte van deze
rit is 65 km. ledere deelnemer ontvangt de toerritpla-
quette. Ook passagiers kunnen hiervoor in aanmerking
komen.

Zaterdagavond vindt dan, eveneens bij café Schoenaker,
het Achtkastelenbal plaats. Tevens worden dan de extra
prijzen uitgereikt.
Zondagmorgen 18 augustus is er voor de liefhebbers
van wandelen een ochtendwandeling georganiseerd on-
der deskundige leiding. De lengte van deze tocht is ca
5 è 6 km. Onderweg zal gepauzeerd worden voor het
nuttigen van een kopje koffie. De wandelaars vertrek-
ken om half tien.

Zondagmiddag 18 augustus vindt dan de grote oriënte-
ringsrit plaats volgens KNMV reglement. Er kan wor-
den deelgenomen door auto's, motoren en bromfietsen^
Er wordt gereden in een A-klasse en een B-klasse voor
nieuwelingen). De start is bij café Schoenaker om 14.00
uur. Het bestuur van „De Graafschaprijders" heeft voor
vele prijzen gezorgd. Als hoofdprijs voor de deelnemer

met de minste strafpunten wordt een draagbare radio
beschikbaar gesteld. Het inschrijfgeld bedraagt ƒ 4,50.
Eigen leden ƒ 3,—. ledere deelnemer aan de sterrit,
toerrit of oriënteringsrit ontvangt een Achtkastelenrit-
herinnering.
Het bestuur van de motorclub verwacht een grote deel-
name en verzoekt de deelnemers, indien mogelijk, van
tevoren in te schrijven.

ZONDAGVOETBAL

VORDEN IN DE SERIES

De voetbalvereniging Vorden heeft zondag met drie elf-
tallen deelgenomen aan de seriewedstrijden te Warns-
veld.
Vorden I kwam uit tegen Alexandria uit Apeldoorn. De
geel-zwarten waren in de eerste helft iets meer in de
aanval. Na plm. 7 minuten werd het l—O door eeni
doelpunt van Buunk. Even later had de Apeldoornse
doelman geluk toen de bal uit een schot van Koster net
voor doel langs vloog. De ruststand bleef l—0.

In de tweede helft een gelijkopgaande strijd. Na tien
minuten werd het gelijk toen bij een scrimmage voor
het doel één der Vordenspelers de bal van richting ver-
anderde waardoor doelman Berkelder kansloos was. We-
geng buitenspel van Hendriksen werd aan de andere
kant een doelpunt van Jurriens afgekeurd. Het einde
brak aan met de stand l—1. Bij het nemen van straf-
schoppen was Alexandria de gelukkigste.

Vorden II kwam uit tegen AZC IV. In het begin kreeg
Vorden enkele fraaie kansen doch schoten van de gebr.
Dostal kwamen tegen de paal. De Zutphenaren kwamen
even later op gelukkige wijze aan het eerste doelpunt
die in duidelijke buitenspelpositie werd gescoord. De
ruststand was l—0.

Een sterk Vorden-offensief in het begin van de tweede
helft had geen sukses en toen de AZC rechtsbinnen er
2—O van maakte, leek het pleit beslecht. De laatste vijf
minuten kwamen de geelzwarten sterk terug. Hengeveld
verkleinde de achterstand tot 2—l, waarna Velhorst
een minuut voor tijd een penalty wegens hands benutte
2—2. Na het nemen van strafschoppen werd Vorden
toch nog winnaar.

Vorden III kwam uit tegen Angerlo Vooruit II. Dit was
een gelijkopgaande wedstrijd. Bij de rust was de stand
l—O in het voordeel van Vorden door een doelpunt van
midvoor Golstein.

Na de hervatting kansen voor beide partijen. Vijf minu-
ten voor tijd werd het 1—1 toen doelman Hilverink het
antwoord schuldig moest blijven op een afstandsschot
van de linksbinnen van Angerlo. Vorden werd winnaar
na het nemen van strafschoppen.

WATERPOLO
VORDEN WINT DRIEKAMP

Begunstigd door fraaie weersomstandigheden werd za-
terdagavond tn het Vordense zwembad „In de Dennen"
een driekamp (waterpolo) gehouden, welke door de or-
ganiserende vereniging werd gewonnen.
Deelnemende clubs waren de herenzeventallen van OKK
(Eerbeek), De Berkel (Lochem) en Vorden. Het lag
aanvankelijk in de bedoeling dat ook het eerste zevental
van De Ravijn (Nijverdal) aan dit toernooi zou deelne-
men, doch ter elfder ure liet Nijverdal het afweten.
Gearbitreerd door de heer Oostindiën hebben de deelne-
mende club een halve kompetitie gespeeld. Duur der
wedstrijden bedroeg 2 x 10 minuten bruto.

(Vervolg sport tweede blad)

Verhoging
advertentietarief
Door de verhoogde papierprijzen en de loonronde
juli 1968 is het ons niet meer mogeujk om de mil-
limeterprijs voor advertenties te handhaven.

Per l september wordt deze 10 cent per millime-
ter per advertentiekolom. Vergeleken bij andere
kranten is dit nog zeer laag, doch wij willen pro-
beren dit te handhaven. Mocht echter het aantal
advertenties teruglopen, dan zijn wij genoodzaakt
om Contact huis-aan-huis te gaan verspreiden,
d.w.z. zonder plaatselijk nieuws daar hierdoor de
porto 8 cent per krant minder wordt.

Door het invoeren van een huis-aan-huissysteem
daalt de advertentiewaarde aanzienüjk, want aan
advertenties in een abonnementenblad wordt meer
aandacht gegeven. Wy hebben nog geprobeerd
om met de voorlichtingsdienst van de PTT tot
een andere vorm van verspreiding te komen, doch
dit is niet mogeujk gebleken.

Wij vertrouwen er op dat onze adverteerders voor
deze situatie begrip zullen hebben.
Belangstellenden maken wy er tevens op attent
dat de verspreiding van folders gelijk met Con-
tact niet meer mogelijk is. De gehele zending per
PTT moet gelijkluidend zijn. Dit geldt dus ook
voor buitenlanders enz. Wel is het toegestaan als
aan deze eisen wordt voldaan.

Mocht u over een en ander nog informaties ver-
strekt hebben, dan staan wij graag tot uw dienst.

De redaktie.



SUPERMARKT
presenteert:

Kwaliteit is ons devies!

Hamburgers
Biefstuk tartaar
Schenkel
Runderrollade
Runderstooflappen

3 stuks

3 stuks

500 gram

500 gram

500 gram

98
158

Ham 150 gram 98 Hamworst 150 gram 79

Tongenworst 100 gram 59 Hausmacher 150 gram 74

Uit onze groente afdeling
%

Grote bloemkool
Tomaten

(export kwaliteit)
Heerlijke pruimen
Panklare rode kool
Pracht perziken

slechts 79

per kg 89

heel kg 69

500 gram 1 9

10 voor 1 39

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.

Krentebroden ovenvers
Soepballen 2 blik
Hazepeper literblik
Zalm groot blik
Jampot knakworst 8 stuks

119
189
159
98

Gezinsflessen shampoo

Elke tweede fles 79

Diverse smaken

jams
nu per pot

Jus d'Orange per fles 89
Druivensap per fles 119
Appelsap 2 fles 119
Peper grote bus 89
Vruchtengries 2 zakjes 95
Koetjesrepen 10 stuks 89

Instant pudding 3 pakjes 100

Goudkoffie per pak 19O •
Elk tweede pak 129 •

Bavaria pils 4 flesjes 1OO
Zoute pinda's 250 gram 89

Xhips gezinszak 98
Unox kippensoep elk tweede blik half geld

Uit onze diepvries :
Patates frites l kilo 149
Spinazie 450 gram 69
Kroketten 3 stuks 62
Vissticks 10 stuks 119
10 bitterballen voor 89
Kabeljauwfilets 400 gram 129
Mooie haantjes 900 gram 269

Ananas literblik
Abrikozen literblik
Perziken literblik
Doperwten m II literblik
Doperwten middelfijn literblik 89
Doperwten fijn literblik 109
5 éénpersoons blikjes zomergroente voor 225

Frou-Frou altijd lekker, nu per zak 65
Maggi kippesoep 2 zakjes van 118 voor 98

Heel blik Lange Vingers iqo
500 gram |uO



Voor de vele blijken van be-
langstelling, bloemen en ca-
deaus, ter gelegenheid van
ons huwelijk ontvangen, be-
tuigen wij allen onze har-
telijke dank.

G. Rossèl
H. Rossèl-Hissink

Vorden, augustus 1968
Zutphenseweg C 67 a

Wij danken diegenen, die
tijdens de ziekte en het
overlijden van onze broer
en oom, de heer

B. SLOTHOUBER
ons van hun medeleven
blijk hebben gegeven.

Uit aller naam:
Gez. Slothouber
Nieuwstad 42,
Vorden
Fam. Kamphuis-

Bloemkolk
Bonendaal 45,
Warnsveld

Voor alle vriendelijkheid en
waardeiing, betoond tijdens
haar verblijf in Vorden,
voor alle belangstelling en,
medeleven bij de ziekte en
het overladen van mijn
zuster, zeg ik, ook namens
mijn familie, oprecht harte-
Iflk dank.

J. E. van Setten-
van Gorkum

BETONTEGELS
30 x 30 cm

afgeh. 50 et per stuk
Doe-het-zelf centrum
Ilarmsen

Wegens afwezigheid op vrjj-
dag 16 augustus, verzet Dr.
Lulofs het ochtendspreeku.
voor deze keer naar zater-
dag 17 aug. van 8 tot 9.30 u.
Voor spoedgevallen kunt u
mevr. Lulofs opbellen.

WEGENS VAKANTIE
GESLOTEN

van 19 t/m 24 aug.
Visser, schoenmaker^
Zutphenseweg 55

AUTOSPUITBUSSEN
vanaf ƒ 6,50 p. stuk

Doe-het-zelf-centrum
Harmsen . Vorden

Te koop: Vroege aardappe-
len ,Parei'. Gebr. Kettelerij,
Zutphenseweg 54, Vorden
telefoon 1508

Te koop: Meisjesfiets van
8 tot 10 jaar. J. Rossèl B 34
Vorden

KEUKENKASTEN
vanaf ƒ 31,50

Doe-het-zelf-centrum
Harmsen

Te koop: Prima damesrjj-
wiel met remnaaf en lamp.
Prins Bernhardweg 8

Te koop: TV-antenne, kom-
pleet. T. Brus, Veldwijk
C 91, Vorden

Te koop: Z.g.a.n. Fiat 600,
bouwjaar 1967, km stand
26.000. J. Engberts,
Lochemsew. D 41, Vorden

INRUIL
AUTOMOBIELEN
MET GARANTIE

l Opel Record 1964; l Opel
Record 1959; l Volkswagen
1960; l Renault 1965; l
Simca 1000 1966; l Simca
1000 1967 Financiering mo-
geüjk.
Automobielbedrijf
TRAGTER
Zutphenseweg 95, Vorden

SCHOORSTEENPLATEN
105 x 120 cm
vanaf ƒ 28,— p. stuk

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

INRUILAKTIE SOLEX
zolang de voorraad strekt
SOLEX OTO ƒ 349,—
Af: oude fiets of
bromfiets ƒ 50,—

U BETAALT ƒ 299,—
Bromfietsbedryf
TRAGTER
Zutphenseweg, Vorden

Te koop: Drag. bb zeugen
Ie worp, met gezondheids-
certificaat. G. A. Gotink,
Rouwbroekweg 2, Leesten

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

WEULEN
KRANENBARG

Ruurloseweg 45
Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

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

Auto-verhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

M. H. GOTINK
en
A. G. GOTINK - TJOONK

hopen op zaterdag 17 augustus a.s. met de
kinderen hun 50-jarig huwelijksfeest te
vieren.

Warnsveld, augustus 1968
„'t Nijkamp" Rouwbroekweg 2

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 - 16.30
uur in café-rest. „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) te Vorden.

G. J. RUITERKAMP
<?> en
< >i J. RUITERKAMP - GOTINK

hopen op dinsdag 20 augustus a.s. hun 25-
jarig huwelijk te herdenken.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons ge-
spaard magen blijven, is de wens van

Johanma . Gerrit
Opa

Vorden, augustus 1968
„Bannink" D 86

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal
Schoenaker, Kranenburg.

VJ l̂XSl̂ ^

Het bestuur van de Prot. Chr. Kleuterschool
te Vorden heeft het genoegen u uit te nodigen
tot het bezichtigen van de nieuwe kleuter^
school

„DE TIMPE"

aan het Wiemelink (plan Boonk) te Vorden
op dinsdag 20 augustus vanaf 8.00 uur
's avonds.

Namens het bestuur:
E. Snoeyink, voorzitter
B. Bekman, sekretaris

Vorden, augustus 1968

Voor de school weer begint
eerst even naar:

Fa Hietbrink
voor een AGENDA, ETUI, VULPEN
BALLPOINT, ATLAS, INKTLAP-
PEN, TEKENARTIKELEN ENZ.

Voor nieuwe
vloerbedekking

ZEER VEEL, SOORTEN IN
DIVERSE PRIJSKLASSEN NAAR

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

PRIMA WERK EN . . . .
VOORDELIGE PRIJZEN

Fietsen en bromfietsen
Alle merken. Snelle reparatie en de
beste service,

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

ZEILJACKS
ANORAKS
PONCHO'S
FIETSCAPES
REGENPAKKEN EN
-BROEKEN

Ook in de nieuwe modekleuren,
water, en winddicht, ijzersterk
gelaste naden

Wapen, en sporthandel

Zutphenseweg - Vorden

Stork ventilatoren
voor alle doeleinden!

G.TENHAVE-MOLENBOUW
VORDEN
Telefoon 05752-1323 - 18 13 - 1843

MACHINEFABRIEK EN KONSTRUKTIEWERKPLAATS Sinds 1914

VVV VORDEN

Achtkastelendorp

Zomerprogramma 1968
Elke maandagavond

Avondwandeling onder leiding langs de mooiste
plekjes van Vorden, vanaf Kerkplein. Te be-
ginnen 24 juni, laatste wandeling 26 augustus.
In juni en juli vertrek 7.30 uur, in augustus 7
uur, de kosten bedragen 50 cent per persoon.

Elke woensdagmiddag
Achtkastelentocht per rijwiel, onder deskundige
leiding. Vertrek 1.30 uur vanaf Kerkplein. De
kosten bedragen f 1,— per persoon, beneden
16 jaar ƒ 0,50. Te beginnen 19 juni, laatste
tocht 28 augustus. Bij de plaatselijke rijwiel-
handelaren Barink tel. 1274, Groot Enzerink
tel. 1254, Kuypers tel. 1393 en Tragter tel. 1256
zijn rijwielen te huur.

Zaterdag 17 augustus

Achtkastelenevenement georganiseerd door
VAMC „De Graafschaprijders"
Aankomst sterritdeelnemers van 11.00 tot 13.00
uur. 14.00 uur start toerritdeelnemers. Finish
toerritdeelnemers 18.00 uur. Na aankomst der
deelnemers kan overleg worden gepleegd over
de nodige logies- en of campingplaats.
19.00 uur aanvang Achtkastelenbal voor ster-
rit- en toerritdeelnemers. Prijsuitreiking enz.

Zondag 18 augustus

9.30 uur ochtendwandeling onder deskundige
leiding door de mooie omgeving van Vorden.
Lengte ca 5 tot 6 km met onderweg gezellig
koffiedrinken. Een en ander voor zover er vol-
doende liefhebbers zijn.
14.00 uur oriënteringsrit volgens KNMV-regle-
ment 1968. Start en finish bij café Schoenaker.
Lengte der rit ca 50 km. Er wordt gereden in
een A en B klasse. De B klasse geldt voor
minder geroutineerden en is uitsluitend van
belang voor de klassering.
Ca 18.00 uur prijsuitreiking.

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 Vorden.
U kunt zich hiervoor vervoegen bij hotel Bakker.

Zomertentoonstelling van 1 juli tot 1 oktober in het
schildershuis Blaauboer Vorden, met werken van Re-
nate Carelse (tekeningen, gouaches en grafiek), Jan
Rozeboom (gouaches en tekeningen), Theo Schreurs
(boetseerwerk). Schilderende jeugd op zolder.
Geopend: alle werkdagen van 10-17 uur en zondags
van 14-17 uur.

Het zwembad „In de Dennen" is in de maanden juli
tot en met augustus geopend van 's morgens 7.00 tot
's avonds 20.00 uur, zondags van 14.00 tot 18.00 uur.

Alle inlichtingen bij het sekretariaat VW, sigarenma-
gazijn 't Centrum (Eijerkamp), Zutphenseweg 2, Vor-
den, telefoon 1386

Gymnastiekvereniging

Sparta
AANVANG DER LESSEN OP

19 AUGUSTUS A.S.

LESUREN HETZELFDE ALS
VOORHEEN

Ie blik gestoomd gehakt 130 et

Elk tweede blik slechts 19 et
1 doos Spar theezakjes nu 85 et — 10%
2 flessen puddingsaus 100 et — 10%
1 zak hagelslag a 500 gram (melk) nu 160 et — 10%

l blik appelmoes nu voor 59 et 10 %
2 blikken soepballetjes van 124 et voor 98 et — 10%
150 gram palingworst 83 et
150 gram tongkaas 96 et

15 AUGUSTUS:

l kg bananen 98 et
l grote komkommer 35 et

16 — 17 AUGUSTUS:

500 gram schouderkarbonade 298 et

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
Supermarkt

Zutphenseweg 41 — Telefoon 1281

SUPER BENZINE
48.8 GENT PER LITER

KEUNE
Industrieterrein

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

Bemiddeling b\j aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen en
hypotheken

Concordia
HENGELO G

Dansen
OP ZATERDAG 17 AUGUSTUS

De vooral in het oosten/ reeds zeer
bekende band Splendid
brengt een dans-, show- en beatpro-
gramma voor iedereen.

Entree ƒ 2,50. Aanvang 7 uur.
BAR GEOPEND

Bouwfonds Informatie
SPAREN VOOR UW EIGEN HUIS via
de RIJKS-POSTSPAARBANK. safe en
5% rente.

BOUWFONDSHUIZEN met de unieke
schriftelijke kwaliteitsgarantie in prak-
tisch elke gemeente.

INFORMATIE, geheel vrijblijvend, bij

FINANCIERING. Veilige Bouwfonds-
hypotheken tot max. 90% van de totale
stichtingskosten van uw woning. Ook
bij overname woningwetwoningen.

BELEGGING van uw spaargelden in
voordelige Bouwfondscouponschuld-
brieven, rente 63/4%.

W. TER HAAR

Hertog Karel van Gelreweg 3, Vorden

Telefoon 05752-1541 (overdag)

Bouwfonds

Dr vd. Hoog
twen cosmetica

Heeft 'n jonge huid verzorging Twen daycream, Twen night-
nodig ? Wis en zeker! Maar met cream, Twen milk, Twen lotion,
eigen cosmetica. Dit zijn ze: Koop ze.

DROGISTERU De Olde Meulle
J. M. VAN DER WAL & ZN

Gediplomeerd drogist



Aardappelen schillen?

Dat kan anders!
De Tomado-schrapmachine

doet in 2 tot 4 minuten het vuile
werk voor u.

Tussen oude en nieuwe aardappelen
bestaat voor hem géén verschil. Alle
soorten aardappelen en worteltjes
zijn in korte tijd „panklaar".

Aanbieding
tot l september
Schrapmachine 2 kg ƒ 99,50

nu f 89,50
Schrapmachine 8 kg ƒ 117,50

nu f 105,-
EN U KUNT DAGELIJKS
DEMONSTRATIE VRAGEN IN
ONZE WINKEL

GEMS KORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

adidas
met de banden

voetbals'choen
der kampioenen

Wapen, en sporthandel

Marten
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

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

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—.
63^% RENTE

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

Gemeente Vorden
Ter secretarie der gemeente Vorden
wordt, voor spoedige indiensttreding,
gevraagd

een ambtenaar
(mnl.i
U.L.O.-diploma en typen vereist; er-
varing met financieel-adm. werk-
zaamheden strekt tot aanbeveling.

Aanstelling geschiedt in de rang van:
KLERK.

Min. salaris per maand: ƒ 525,—,
maximum: ƒ 713,—.

Uitvoerige sollicitatie binnen 10 dagen na ver-
schijning van dit blad te zenden aan de
burgemeester.

l
KOELKASTEN
vanaf 195..
cash & carry prijs

l
WASAUTOMATEN
vanaf 438.-

cash & carry prijs

TV's
vanaf 499.-

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

l GASHAARDEN
vanaf 295.-

cash & carry prijs

l
GASCOMFOREN
vanaf 125.-
cash & carry prijs

huishoud ruiters
Tlltflhon laarstfaat 19-2
lUL|JIICll tel.05750 5245

Nulsgebouw Vorden
ZATERDAG 17 AUGUSTUS

dansen
m.m.v. de beatgroep
„THE DUKES"

Aanvang 7.30 uur

Ie aanbieding!

Hatema-Orlon
dekens

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STLERKAL VEREN
voor het mesthok.

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

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

TDENERKASTEN
hoog 120 cm; breed
76 cm; diep 38 cm
slechts ƒ 45,50

Doe-het-zelf centrum
Hannsen

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

FOTO ZEYLEMAKElt
Houtmarkt 77, Zutphen

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

GEBR. W1LLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

Bekijkt u eens rustig
onze reklame:

Reklamedagen!
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

Lever
Gehakt
Speklappen
Prima koffie
Margarine

500 GRAM l O U

500 GRAM 1x70

120
135

S PAK 84

500 GRAM

250 GRAM

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

Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Donderdag, vrijdag en zaterdag

Zolang de voorraad strekt!

Rib- of
schouderkarb. m GRAM

Doorregen rundvlees <- ««*- 275
Verse worst «,00,^225
13 6 l ) 9 Kt 500 GRAM 198

rl3mK33S 200 GRAM 98

200 GRAM 1OO

Zaterdag als extra reklame
bij aankoop van f 10,-

boterhamworst 9 et100 GRAM

GEVRAAGD:

verkoopster of
leerling verkoopster

Z.B. levensmiddelen _ Groente en fruit

H. Nijhuis
Spittaalstraat 95 - Zutphen

A.s. zondag 18 augustus begint de

zondagsschool

Nieuwe kinderen hartelijk welkom
om 10 uur in de school op Het Hoge.

Assistentenklas iedere 2e en 4e zon-
dag van de maand voor meisjes en
jongens vanaf 12 jaar.

Premiewoningen
DE BOUWMIJ OOST NEDERLAND N.V.

bouwt gesubsidieerde 4 slaapkamerwoningen in
o.a. Vorden, Brummen, Borculo, Markelo, Neede,
Haaksbergen^ Oldenzaal, Heino, Hengelo Gld.,
Gendringen, 's-Heerenberg, Didam, Angerlo, Zel-
hem, Gendt, Zetten, Andelst, Herveld, Oosterhout,
Geldermalsen, St. Oedenrode.

HYPOTHEKEN ZIJN VERKRIJG-
BAAR TOT 90% DER KOOPSOM.

De woningen zijn bijzonder royaal
uitgevoerd in traditionele bouwwijze,
dus geen serie- of systeembouw.

De woningen bevatten o.a. 4 royale
slaapkamers, begaanbare zolder, vol-
ledig ingerichte douche, zeer royale
keuken en woon-eetkamer.

Voor het bouwplan Vorden en andere plannen zul-
len onze vertegenwoordigers a.s. vrijdag 16 au-
gustus aanwezig zijn in hotel Bakker, Dorpsstraat
24 te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur voor het ver-
strekken van nadere informaties.

Schriftelijke en telefonische informaties worden
u gaarne geheel vrijblijvend verstrekt door:

Makelaarskantoor
F. Jansen
Dr. Hubernoodtstraat 7, Doetinchem

Telefoon 08340-4660 en 3952 b.g.g. 08362-431 en
05450-1942

IProfiteerü
P <

t A O1 ->n/v..rt i i<- 1OCO14 -21 augustus 1968

§ Bonuto koffie
2 pakken è

GRATIS 100 VIVO-ZEGELS

9 Groninger koek
90

per stuk, van 98
o Leverpastei

3 handige blikjes

Perziken
schijfjes, literblik 1291

Ballpoints
4 kleuren in set

>GRATIS VIVO-ZEGELS: DIE LOPEN LEKKER OPlO
VIVO-KRUD3ENIERS:

MEMELINK, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, HET HOGE
OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG

Gems Metaalwerken N.V.
g§§ Postbus 2 VORDEN Zutphenseweg 1 - 1 1

heeft plaats voor:

Medewerker
atd. verkoop
met opleiding MULO A of gelijkwaardig, met vaardig-
heid in machineschrijven en liefst met enkele jaren
kantoorervaring.

Belangstellenden worden verzocht hun schriftelijke
sollicitaties te richten aan bovenvermeld adres.
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Tweede blad Contact
15 augustus 1968

Allereerst kwamen de ploegen van Vorden en Eerbeek
in het water. Het bleek al spoedig dat OKK (dit seizoen
kampioen geworden) niet tegen de thuisclub was opge-
wassen. Vrijwel de gehele wedstrijd waren de Vordena-
ren in de meerderheid. Er werd echter over het alge-
meen slecht geschoten. Nadat de Eerbeek-doelman en-
kele schoten van Oudsen en Anema onschadelijk had
gemaakt, werd het na plm. 5 minuten l—O toen Oudsen
uit een pass van Holsbeke keihard raak schoot. Wentink
en Anema kregen hierna nog goede kansen om de voor-
sprong te vergroten, doch het vizier was niet goed ge-
steld. De OKK-voorhoede probeerde het veelal met af-
standsschoten, die evenwel ook niets opleverden. Vlak
voor de rust kreeg OKK een vrije worp die snel werd
genomen en door Zweers in een doelpunt werd omgezet
1—1.
In de tweede helft hetzelfde spelbeeld. Uit een pass van
Eggink gelukte het Oudsen de Vordenaren een 2—l
voorsprong te bezorgen. De thuisclub behield het initia-
tief. Uit een door Rob Parmentier genomen vrije worp
bepaalde Holsbeke uiteindelijk de eindstand op 3—1.

Hierna werd de ontmoeting Vorden—De Berkel ge-
speeld. Voor de rust leek het er op dat Vorden een gro-
te overwinning zou behalen, want bij het verstrijken
van de eerste helft was de stand reeds 3—0. Het eerste
doelpunt werd gescoord door Anema die een pass van
Oudsen igoed afrondde. Enkele minuten later werd het
2—O toen Anema een verre bal van Holsbeke ineens
langs de verbouwereerde doelman v. d. Wal tikte. Na-
dat de Vordense defensie aanvallen van Lochem onscha-
delijk had gemaakt, gelukte het Holsbeke aan de andere
kant de voorsprong tot 3—O te vergroten.
In de tweede helft tapten de bezoekers uit een ander
vaatje en bleken de aanvallen van Lx>chem zeer gevaar-
lijk. De Jonge verkleinde de achterstand tot 3—l, waar-
na weinige minuten later Keiholt de marge tot één doel-
punt verkleinde 3—2. De thuisclub pakte de zaken hier-
na energieker aan en het was Anema die de stand op
4—2 bracht. In de laatste minuten kwam De Berkel uit-
stekend terug en het was opnieuw Kelholt die scoorde
4—3. Met deze stand kwam het einde van deze wedstrijd.

De laatste wedstrijd tussen Lochem en Eerbeek werd
verdiend met 3—O door Lochem gewonnen. Voor de
rust wogen de ploegen goed tegen elkaar op, al waren
de aanvallen van De Berkel gevaarlijker. Van der Wal
gaf zijn ploeg bij de rust een l—O voorsprong,
in de tweede helft ging de betere konditie van Lochem
een woordje meespreken. Een snel genomen vrije worp
werd door Postma goed afgerond 2—0. Traditiegetrouw
probeerde OKK het met afstandsschöten doch zonder
sukses. Vlak voor tijd bepaalde Kappert de eindstand
op 3—0.
Hierdoor eindigde Vorden met 4 punten op de eerste
plaats. Lochem werd met 2 punten tweede en OKK der-
de met O punten.
Na afloop bedankte de heer Verstoep de heer Oostindiën
voor de leiding en de deelnemende ploegen voor hun
komst naar Vorden. Namens de thuisclub mocht aan-
voerder Velhorst hierna de eerste prijs (beker) in ont-
vangst nemen. De aanvoerder van De Berkel, Van der
Wal mocht een standaard in ontvangst nemen, terwijl
aanvoerder De Vries van OKK als derde prijs een me-
dalje kreeg overhandigd.

TOUWTREKKEN
WAKKEN H EN MEDLER UI TOUWTREKKAM-
PIOEN IN WIJNBEBGEN
In geheel Oost-Gelderland begint de touwtreksport
steeds meer bekendheid te krijgen. Zondagmiddag stond
Wijnbergen bij Doetinchem geheel in het teken van deze
krachtsport, waar in het kader van de jaarlijkse kermis
een groot nationaal touwtrektoernooi werd gehoudeni.
Ook onze plaatselijke touwtrekkers van Warken en Med-
ler waren hier vertegenwoordigd. Het eerste zestal van
de Vordenaren kwam deze middag niet in aanmerking
voor de prijzen; men verloor van de coming-man Bruil
uit Ruurlo, van EHTC en van Heure. Maar Jonge Kracht
uit Meddo werd met veel krachtsverschil over de streep
getrokken. In de A klasse werd Heure I uit Borculo
kampioen.
In de B afdeling kon Warken II de kampioensvlag hij-
sen, zij zegevierden over Medler II en Velswijk I, terwijl
ook Heure H tegen de vlakte ging.
In de C klasse was het Vordense Medler III ongenaak-
baar en schudde haar konkurrenten Warken III en
EHTC n van zich af.
In de pauze werden een aantal opluisteringswedstrijden
getrokken, waaraan ook de supporters van 't Medler
deelnamen. Ook de Nederlandse Bondsploegen, die be-
gin september ons land zullen vertegenwoordigen op
de Europese kampioenschappen te Borculo, gaven een
demonstratie van hun kunnen.
Naar we vernemen zullen alle touwtrekverenigingen a.s.
zondag deelnemen aan het laatste toernooi van deze
kompetitie dat gehouden zal worden te Nettelhorst bij
Lochem.

POLOCLUB VOBDEN NAAB VOOBST

Zondagmiddag 18 augustus zal in Voorst een waterpolo-
toermooi worden gehouden, welke wordt georganiseerd
door de plaatselijke vereniging De Vogel.
Vorden zal hieraan met twee teams deelnemen t.w. de
eerste dameszevental en de tweede hereniteam.
De heren I gaan zaterdagmiddag 24 augustus naar Wij-
he om daar deel te nemen aan aan toernooi dat wordt
georganiseerd door WZC.
i «**••*
VOORLAATSTE WEDSTBIJD DE SNOEKBAABS

De leden van de Vordense hengelaarsvereniging „De
Snoekbaars" hebben tijdens de vierde onderlinge wed-
strijd in dit seizoen 22 bovenmaatse vissen gevangen.
Niet zoveel als de vorige keer toen 55 vissen op het
droge wierden gebracht. Deze keer namen 26 leden aan
de wedstrijd deel. De totale lengte van de gevangen
vis bedroeg 410 cm.
De uitslag was: 1. H. Krauts 4 stuks 93 cm; 2. J. Pap-
perse 4 stuks 80 cm; 3. H. Goldstein 5 stuks 78 cm; 4.
A. Jansen 4 stuks 66 cm; 5. M. Groot Jebbink 2 stuks
38 cm; 6. M. Eykelkamp l stuks 23 cm; 7. D. Weuste-
nenk l stuks 16 cm; 8. G. Sleurink l stuks 16 cm.
De laatste onderlinge wedstrijd zal worden gehouden op
zaterdag 7 september van 14.00 tot 16.30 uur in de
IJssel. De heren A. Jansen en G. Sleuring zullen de
vdsplaatsen uitzetten.

BATTI WINT NEDERLAAGWEDSTRIJD TEGEN
BAAKSE BOYS MET 6—1

Ratti I nam zondagmiddag deel aan het nederlaagtoer-
nooi dat door de v.v. Baakse Boys werd georganiseerd.
In de ontmoeting tegen Baakse Boys II wonen de Vor-
denaren met 6—1.
In het Ratti-team waren verschillende nieuwe gezichten
o.m. J. Bijen (voorhoede), J. Engels (middenlinie) en.
M. Jansen (achterhoede). Binnen tien minuten was de
score geopend via de voet van J. Bijen, waarna J. Vree-
man via de paal de stand op 2—O kon brengen. Ratti

bleef sterker in de aanval en wederom was het Bijen die
met een welgemikt schot de score tot 3—O verhoogde.
De Boys ontketenden nog wel een tegenoffensief, maar
hun aanvallen werden slecht afgewerkt.
Na de hervatting kon linksbuiten B. Overbeek het vier-
de doelpunt voor zijn rekening nemen, waarna de Baak-
se middenvoor een fout in de groen-witte achterhoede
resoluut afstrafte 4—1. B. Overbeek kon, vrij voor doel
staande, de stand op 5—l brengen, terwijl Bijen aan
alle onzekerheid een einde maakte en de hattrick ver-
richtte door enkele minuten voor het laatste signaal
met een afstandsschot de eindstand op 6—l te bepalen.

WIJ VRAGEN VOOR SPOEDIGE

INDIENSTTREDING

A. Voor onze afdeling broederij en
kuikenopfokkerij

jonge mnl. en
vrl. krachten
B. Voor onze technische werkplaats

1 leerling
timmerman en
1 leerling loodgieter
elektricien
Sollicitaties mondeling zowel als
schriftelijk, zien wij gaarne tegemoet.

N.V. Pluimveebedryven

H. Garsen
Veldesebosweg 20 - Warnsveld - Tel. 05750-4216

LEUKE, MOOIE EN HIPPE MODELLEN

GEMAKKELIJKE VRIJETIJDSKLEDING

heuppantalons, spijkerbroeken

sweaters in badstof en velours
pullovers, colpulli'g
jacks in nylon en terlenka
truien, vesten, vestons

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Voor glas-,
schilder- en

behangwerk

Schildersbedrijf
v.h. Jan v.d. Wal

HET HOGE la - VORDEN

TELEFOON 1208

Voorkom bederf!
Een koelkast houdt uw levensmid-
delen véél langer vers.

Koelkast
155 liter, tafelmodel van ƒ 368,—

nu f 328,-

Koelkast
170 liter kastmodel van ƒ 478,—

nu f 350,-
KOELKASTEN EN DIEPVRIE.

ZERS, VOOR ELK GEZIN DE
JUISTE MAAT

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Moeten uw meubelen

nieuw overtrokken
worden
graag tonen wij u stalen en maken u
desgewenst vrijblijvend prijsopgaaf.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

EHBO ald. Vorden
H i j voldoende
seizoen weer
te beginnen.

Opgave en inlichtingen:
MEVROUW TE SLAA
Schoolstraat 11 - Telefoor

î ^

.name hopen wij dit
een nieuwe cursus

ZONDAG 25 AUGUSTUS 1968

Motor-wegraces
CIRCUIT VARSSEL

Hengelo Gld.
Aanvang 12 uur.
ZATERDAG 24 AUGUSTUS
TRAINING VAN 10 TOT 4 UUR

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

SIMCA 1000

Vier deuren. Lage prijs.
Goedkoop in onderhoud.
Blijvend hoge inruilwaarde.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••c*

Automobielbedrijf

A. G. Tragter
Zutphenseweg 95 - Vorden . Telefoon 05752-1256

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekinarkt

17 augustus Dansen in het Nutsgebouw
31 aug. Oriënteringsavondwandeling Medler
31 aug. Oranjefeest Wildenborch
6 sept. Oranjefeest Medlertol
7 sept. Oranjefeest Medlertol

10 sept. Propaganda-avond Kon. Wilhelmina-
fonds (kankerbestrijding) in café-
rest. „'t Wapen van Vorden"

20 sept. Nutsfloralia in het Nutsgebouw
21 sept. Nutsfloralia in het Nutsgebouw
27 sept. Volksfeest te Luide
28 sept. Volksfeest te Linde

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 bij deze rubriek tussen/bijgevoegd.

Alle Simca-modellen bij
Garage Tragter

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden

Verse haantjes
munten uit door kwali-
teit. Lekker en goed-
koop. Vrijdag aan de
markt en aan huis ver-
krijgbaar.

Poeliersbedrijf

ROSSEL
Hengeloseweg l
Telefoon 1283

Dansschool
Houtman

Inschrijving
nieuwe
danslessen

VIERAKKER LUDGERUSGEBOUW
op 17 augustus van 8.30 tot 10 uur.

VORDEN ZAAL SCHOENAKER
op 18 augustus van 11-12 uur.

VORDEN HET NUTSGEBOUW
op 17 augustus van 7-8 uur.

Inschrijfgeld ƒ 2,50 per persoon

Nuts blokfluit- en
melodicaclub

De nieuwe lessen beginnen weer

VRIJDAG 16 AUGUSTUS

6.30 uur gevorderde melodica's.

ZATERDAG 17 AUGUSTUS

10.00 uur nieuwelingen blokfluit
10.45 uur gevorderden blokfluit
11.30 uur nieuwelingen melodica

Er kunnen nog enkele nieuwe leerlingen bij.

Het Nutsbestuur.

Er zijn mensen,
wier glimlach
op een beet gelijkt!

J. Normand

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg . Vorden

HET AANGEWEZEN ADRES
VOOR HET

vakkundig slijpen
VAN UW SCHAREN EN MESSEN

Voor nieuwe

meubelen
UW ADRES

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752-1514

GROTE SORTERING EN
VOORDELIGE PRIJZEN
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HOEFIJZEBZEGELS
ONTVANGT U IN
ONDERSTAANDE
ZAKEN

Slagerij
Vlogman
Onze specialiteit: Eigen-
gemaakte 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

Baby. en kleuterhuls

Jeannette
Vorden .. Nieuwstad 10

Speciaalzaak

Eyerkamp
Sigarenmag. 't Centrum

Zutphenseweg, tel. 1386

Poeliersbedrijf

Rossel
Hen-gelosew. l, tel. 1283

G* Weulcn
Kranenbarg
Ruurloseweg 45 - 47

Benzine en oliën

Telefoon 1217 en 1811

J. J. Slager
VERLICHTING
KOELKASTEN T.V.

Burg. Galléestraat 62
Telefoon 1365

Fa H. Luth
MANUFAKTUREN

DAMESKONFEKTIE

Nieuwstad 4 - Tel. 1396

Fa Sessink
Huish. artikelen _ Speel-
goederen _ Gereedschap,

Ruurloseweg D 130
Telefoon 6658Telefoon (.

EXTRA BULLETIN
Voor alle inwoners

van Vorden en omgeving

Slagerij B. G. Vlogman
is terug van vakantie!

Om die reden hebben wij voor iedere inwoner een grote verrassing:

heel Vorden en omgeving GRATIS HAM!
WANT: LET OP LET OP
iedere klant die vrijdag 16 augustus en zaterdag 17
augustus in onze zaak voor tenminste
10 gulden of meer besteedt
ontvangt als extra attraktie:

250 gram van de allerbeste ham
(gfsneden) t CADEAU!

Verder weer onze speciale aanbiedingen:
DONDERDAG:

Speklappen 500 gram 138

VRIJDAG EN ZATERDAG:

Speklappen 500 gram 138
Runderlappen 500 gram 225
Verse worst 500 gram 225

OTIVOOR DE BOTERHAM:

Pekelvlees 150 gram 87
Boerenmetworst 150 gram 75
Rol pen s 150 gram 83
Boterhamworst 200 gram 50

Attentie Attentie
In verband met de grote waardering der Vordense
inwoners ondervonden door het geven van dubbele
hoefijzerspaarzegels geven wij vrijdag 16 aug, en
zaterdag 17 aug. nog eens

DUBBEL zegels dus D U B B E L voordee
En U weet het: volle hoefijzerspaarkaarten zijn geen guldens

maar rijksdaalders waard
Dit alles vanaf vrijdag 16 aug. bij

Slagerij B. G. Vlogman NIEUWSTAD
VORDEN

HUISVROUWEN, NOGMAALS OPGELET!
wanneer u al uw inkopen doet in nevenstaande zaken, zijn daardoor uw kaarten veel eerder vol, waardoor u meer en vlugger RIJKSDAALDERS
spaart. Vraag daarom uw leverancier HOEFIJZERSPAARZEGELS

VOLGENDE WEEK WEER EEN GROTE VERRASSING VAN HOEFIJZER-SP A ARZEGELS!
H.H. Middenstanders! Vraagt over deze aktie vertegenwoordigersbezoek of telefonische inlichtingen onder nummer 02158-3953

HOEFIJZERZEGELS
ONTVANGT U IN
ONDERSTAANDE
ZAKEN

HetVerfhuis
J. M. UITEBWEERD

De weg voor:
glas, verf, behang

Ruurlosew. 35, tel. 1523

Fa G. W. Luimes-
B. Lammers
Komplete meubllerlng
Stoffeerder^ - Lederwa-
ren _ Zadelmakerij

Burg. Galléestraat 32
Telefoon 1421

Fa J. Derksen
Groente en fruit
Bloemen en planten

Zutphenseweg 13
Telefoon 1334

Koelkasten, diepvriezers
huish. artikelen, glas. en
aardewerk, speelgoed

Fa Pongers
Nieuwstad Tel. 1474

Wed.
Besseling
Ruurloseweg D 18a
Telefoon 1561

Iluisli. artikelen . Klein
landbouwgereedschap

J. Hartman
Brood, en banketbakkerij

Ruurloseweg D 21 a
Telefoon 1359

A.Mombarg
Manufakturen . Konfek-
tie - Woninginrichting

Kranenburg . Tel. 6679

J.Wentink
Zutphenseweg 25

Juwelier

Koerselman
Huishoudelijke artikelen
en speelgoed _ Kunslnij-
verheidsartikelen

Burg. Galléestraat 12
Telefoon 1364
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Oranjefeest
VIERAKKER - WICHMOND

op vrijdag 23 en zaterdag 24 aug.1968

OPTOCHT VERSIERDE WAGENS

Dit jaar zullen plm. 20 versierde wagens aan de optocht deelne-
men. Er is geweldig veel werk van gemaakt. We hebben eens
achter de coulissen gekeken en er wordt avond aan avond aan
gewerkt door diverse buurtverenigingen, clubs, enz. enz. een ie-
der doet zijn uiterste best om zo goed mogelijk voor de dag te
komen, ook de kleine stukken zullen in grote getale aanwezig
zijn. De muziekvereniging Jubal en tevens nog 4 muziekkorpsen
uit de omliggende plaatsen zullen de optocht een muzikale be-
geleiding geven.

Zondag 18 augustus Oriënteringsrit
voor wielrijders. Start om 1 uur bij café Java.

VRIJDAG 23 AUGUSTUS

1 uur: Samenkomst op het feestterrein, waarna toespraak door
de voorzitter.

1.30 uur: Verschillende kinderspelen w traktatie. Ook voor die
kinderen die elders de lagere school bezoeken.

1.30 uur: Schieten voor vrije baan, inleg ƒ 1,50.

2.30 uur: Ringrijden per motor voor dames (van elke leeftijd)
inleg ƒ 2 — ^

3 UUT: Ringrijden per fiets voor dames^/an elke leeftijd)
inleg fj 2,-̂ .

Beide dagen kegelen voor dames en heren (van elke leeftijd).

ZATERDAG 24 AUGUSTUS

9 uur: Ringrijden per fiets voor heren (van elke leeftijd),
inleg f 2,—.

9 uur: Puzzlerit voor jongens en meisjes van de 6e klas en voor
diegenen die dit jaar de school verlaten hebben.

9 uur: Autotest Bond Veilig Verkeer.
10 uur: Behendigheidswedstrijd voor dames en heren (tonnetje
rijden), inleg f 1,—.

12.45 uur: Optocht versierde wagens, karretjes, fietsen, enz. enz.

Na de rondrit open^M door de burgemeester op het feestterrein.
Aansluitend hierop^^ndelzwaaien voor het oude Koningspaar.

1.45 uur: Weging leden van de Winkeliersvereniging.
2.30 uur: Vogelschieten, inleg f 2,—.

2.30 uur: Schieten vrije baan, inleg f 1,50.

2.30 uur: VogelgooJfc voor dames, inleg f 2,—.
Beide dagen gewic^rachatten van een dier.

Beide dagen gratis draaien voor alle kinderen beneden 13 jaar.

De eerste dag van 2.30 tot 5 uur. De tweede dag van 10.30 tot
11.30 uur en van 2.30 tot 5 uur.

4 uur: Prijsuitreiken direkt na iedere wedstrijd, behalve vogel-
schieten, versierde wagens. Tevens prijzen van de Winkeliers-
vereniging.

Ook dit jaar organiseert de winkeliersver-
eniging een wedstrijd tijdens het oranje-
feest. U ziet hierbij een foto staan; nu
moet u raden het juiste gewicht van deze
mannen. U haalt een invulformulier bij een
van de winkeliers, vult dit in en deponeert

dit op vrijdag 23 augustus voor 10 uur
's avonds in de grote bus bij café Krijt.
De weging zal geschieden op zaterdag
24 augustus direkt na de optocht op het
feestterrein.
Doet u allen mee?

's Avonds
dansen

in de grote danssalon
500 m2!

Muziek: The Evening Stars'

Uitgave: Samenwerkende Middenstands en Oranjevereniging Vierakker-Wichmond



Het adres voor
KWALITEITSMENGVOEDERS
(ook in geperste vorm)

DIVERSE SOORTEN

RUWVOEDERS
BRANDSTOFFEN
KUNSTMEST
BESTRIJDINGSMIDDELEN
ZAAI- EN POOTGOED

H. v.d. Brink
Graanhandel - Wichmond - Telefoon 05754-257

Heeft u een feestje thuis
bestel dan uw dranken bij

Café - Slijterij

Het Wapen van Warnsueld
Grolsch-, Trappisten- en
Wicküler bier

Ruime sortering in
frisdranken tegen lage prijzen

Aanbevelend
R. G. KRIJT

Voor al uw elektra,
sanitair en loodwerken

OOK VOOR UW NIEUWBOUW

Fa Klein Lebbink
WICHMOND

VOOR AL UW

schilder-
en behangwerk
naar het vanouds bekende adres

H. J. Brokke en Zn

Ook voor een

RAAMVENTILATOR

moet u bij de schilder zijn

BIJ DE BOERENLEENBANK KUNT U TERECHT
VOOR AL UW BANKZAKEN

voor al uw verzekeringen;
voor de ontvangst van uw
salaris via de gezinsrekening
(rente 31/2%) en bankgiro;

voor een persoonlijke lening
en autofinaficiering en voor
uw betaalcheques.

Boerenleenbank
de bank voor iederéén

Baron van der Heydenlaan 3
Wichmond

Telefoon (05754) 423

Nieuwbouw, onderhouds-
en reparatiewerkzaamheden

Veel ervaring in het bouwen en
inrichten van vee- en varkensstallen

AANNEMERSBEDRIJF

'a J. J. Hartemink en Zn
IJsselweg 6 - Vierakker - Telefoon 05750-4127

ittentie voor assistentie!
De kollektie bij Groot Korme-
link in

gouden ringen
aangepast aan uw meest per-
soonlijke wensen en met het
meeste genoegen assisteren
wij u bij uw keuze uit het vele
in diverse prijzen.

JUWELIER - HORLOGERIE - OPTIEK

A. Groot Kormelink
Spalstraat 27 - Hengelo (Gld.)

Voor al uw

BROOD EN BANKET

CHOCOLATERIE

KRUIDENIERS-
ARTIKELEN

naar

G.Schuppers
Dorpsstraat 15 - Telefoon 334

SPECIALITEIT
ZWANEHALZEN

VOOR AL UW VEE NAAR

Coveco
ft RUNDVEE

ft NUKA'S

ft VARKENS

ft BIGGEN

Wordt lid van de ABTB afdeling Vierakker-
Wichmond of de GOS afdeling Wichmond.

Vert. T. G. HEUVELINK telefoon 05754-307
Vert. G. HAKVOORT, telefoon 05752-1868

Wenst u voor u zelf, uw gezin
en ook voor uw vee

het
allerbeste
wat de voeding betreft,
voor dit alles kunt u bij
onderstaand adres
altijd prima terecht.

H. Jansen & Zn
Veevoeders - Kruidenier - Bakker - Vierakker

Bezoekt tijdens en óók na de
feestdagen regelmatig

Café 'Java'
Bekend om zijn éérste kwali-
teit dranken.

Tevens ponydekstation van
Welsh- en Shetlandpony's

Beleefd aanbevelend

JOS ARENDS - Vierakker

INWONERS VAN WICHMOND, VIERAKKER
EN OMGEVING

Wist u, dat wij zijn ingericht voor alle autorepa-
raties en onderhoudsbeurten ?
Wist u, dat wij zijn ingericht voor het herstellen
en opnieuw spuiten van beschadigde auto's
e.d. ?

U weet toch ook dat wij u kunnen helpen aan
een nieuwe of gebruikte auto?
Als vanouds leveren en repareren wij fietsen
en bromfietsen (alle merken).
Maar dat wist u natuurlijk al.

Wij wensen u een paar genoeglijke feestdagen.

Rijwiel en garagebedr.

J. Zeevalkink
Wichmond
Tel. 05754-268



LANDBOUWSMEDERIJ

H. W. Besseling
Koekoekstraat 1 - Vierakker - Tel. 05750-3270

Wij leveren al uw
landbouwwerktuigen
inruil mogelijk.

Verder alles op gebied van stalin-
richting o.a. hangkettingen, grup-
roosters, stalmatten, enz.

In voorraad hebben wij zeugen-
kooien, kraamhokken en voeder-
boxen.

Met vakkennis leggen wij uw
waterleiding aan.

Ook het adres voor
ELEKTRISCHE HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
EN LANDBOUWGEREEDSCHAPPEN

Voor uw

# BROOD

# GEBAK EN

# LEVENS-

MIDDELEN

moet u zijn bij

J. A. Helmink
Vierakker

Voor al uw
boven- en onderkleding
lakens, slopen, dekens, matrassen,
vitrage, vallen, overgordijnen,
vloerbedekking, enz. enz.

Voor praktische geschenken
hebben wij keurig verpakte
artikelen als lakens, tafellakens,
badhanddoeken, enz. enz.

Ook voor allerhande kinderspeel-
goed naar

H. J. Seesing
Wichmond - Telefoon 05754-284

Met onze dure
rund- en
varkensprijzen

handhaven we toch de kwaliteit,
maar wie scherp wil konkurreren,
moet met de kwaliteit naar beneden
kwaliteit doet verhogen.

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

H. J. Bannink
Lankhorsterstr. 10 - Wichmond - Tel. 05754-238

j. Krijt
Dorpsstraat 10

Wichmond

Levensmiddelenbedrijf
Drogisterij - Speelgoederen

Veevoeder-, kunstmest- en brand-
stoffenhandel en verder alles rond
stal en erf

WENST ALLEN EEN PRETTIG ORANJEFEEST

Fa Klein lebbink
WICHMOND

Het adres
voor alle elektrische apparaten o.a.
televisie, radio, koel- en diepvries-
kasten, wasmachines en centrifuges
stofzuigers, straalkachels, strijk-
ijzers.

Melkmachines, zelfbedienings wei-
depompen, waterleiding en elektr.
aanleg op elk gebied.

Verder alle huishoudelijke en
kleine landbouwgereedschappej^

Beleefd aanbevelend

W. A. Pierik •
Lankhorsterstraat 13 - Telefoon 259

Het juiste adres voor

-A- HANGKETTINGEN

VV RUBBERLAARZEN

Confectiebedrijf
D. J. Lammers

VORDEN

Wij kunnen in ons atelier nog
enkele meisjes plaatsen als:

modinette en
leerling modinette
alleen voor hele dagen.

Kom gerust eens inlichtingen
vragen overdag of 'e avonds

RAADHUISSTRAAT 16 a - TELEFOON 1971

AANNEMERSBEDRIJF

G. ). Helmink

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

NU OOK VOOR UW
METSELWERK

Lankhorsterstraat 1a
Wichmond - Telefoon 450

MAKELAARS-

BOEKHOUDKANTOOR

J. W. M. Gerritsen

C G. M. Gerritsen-
Etman

Vorden

Beatrixlaan 18

Telefoon 05752-1485

En toch is

J. Knol
Voor al uw

uw leverancier

LEVENSMIDDELEN

BROOD EN BANKET

DROGISTARTIKELEN

VLEESWAREN

DIEPVRIESVLEES

Voor al uw

nieuwbouw en

onderhoudswerken
TIMMERBEDRIJF

B. Haggeman & Zonen

Broekweg 17 - Wichmond

Telefoon 351



Voor al uw
C.LO. mengvoeders
Ruwvoeders
Kunstmeststoffen
Vaste- en vloeibare brandstoffen
Bestrijdingsmiddelen
Touwwerken
Laarzen en plastic schoenen
Huishoudelijke apparaten
Veegeneesmiddelen
Diverse artikelen en
gereedschappen

IS HET ADRES:

C.A. a w.v.
Vierakker v.d. A.B.T.B.
Dorpsstraat 1 - Wichmond

Wilt u eens

BESTE GEZONDE
BIGGEN?

bestel ze dan bij

G. Hissink
in Wichmond - Telefoon 05754-229

Bretvelds loonbedrijf
Wichmond

Van oudsher is het adres voor

bedrijfskleding en klompen

L G. Rutgers
Dorpsstraat 2 - Telefoon 05754-296

HOUTWARENBEDRIJF

J. W. Klein Kranenbarg
Hackforterweg 23 - Telefoon 269

wenst u

prettige feestdagen
Ook leveren wij

galanterieën
aan de winkeliers van Wichmond-
Vierakker.

Bezichtiging aan het bedrijf

Binnenkort is onze nieuwe
werkplaats gereed.

Dan is en blijft uw
SCHOENMAKER
zeker

Alb. Barink
Hengelo (Gld.)

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

voort tot winst

VERKRIJGBAAR BI.

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond ^CP (05754) 270

Boekhoud-
bureau

Klein Lebbink
Dorpsstraat 40 - Vorden

*
Administraties
Belastingzaken

Ook voor het
doe-het-zelven:

Ripolin grond- en lakverf
Albastine, muurverf, kwasten enz.

J. G. ROUWEN
Schilder - Vierakker

Neem eens
proef met ons

GAS
Geen statiegeld

Ook leverbaar

gas tanks
vanaf 500 Itr.
verder lever-
baar alles op

gebied van
gas.

Derksen
Wichmond

U kunt met
ons alle

kanten op

Een modern
machinepark
en Ie klas
vakmensen
staan borg

voor
kwaliteits-
drukwerk

Weevers
Nieuwstad

Vorden
Tel. 1404

EN NATUURLIJK MET UW
KINDEREN EEN MIDDAGJE UIT

NAAR DE SPEELTUIN

Café 'Den Elter'
H. J. JANSEN

Emmerikseweg 1 - Wichmond

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Steeds tot
uw dienst!

Ruurloseweg 21
Telefoon 05752-1252
Postgiro 86 29 23

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