
Donderdag 17 augustus 1967
29e jaargang 110. 21

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

Verschijnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per min per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

KERKDIENSTEN
ZONDAG 20 AUGUSTUS

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

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

Medlerschool
10.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. F. Slomp, em. pred. te Vaassen

19.00 uur ds. F. Slomp, em. pred. te Vaassen

It.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 vrijdagmiddag 18 augustus I5j.30 uur tot zondag-
avond 23.00 uur 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
M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

WEEKEND- EN NACHTDD3NST DH5RENARTSEN
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7 u.
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

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
Geboren: Anita, dochter van J. L. van Houte en F. de
Rijke.
Ondertrouwd: J. W. Dieseraad en R. E. G. Vriezekolk.
Gehuwd: J. A. Roeterdink en J. A. Rothman.
Overleden: Johannes Leonardus de Ruyter, 61 jaar,
echtgenoot van L. A. M. Hanewinkel.

Zondag a.s. 20 augustus begint de

zondagsschool
weer. Nieuwe kinderen vanaf 4 jaar
hartelijk welkom in de school op het
Hoge.

De leiding.

GESLAAGD HOEDENBAL VAN
„DE DEURDREAJERS"
Zaterdagavond organiseerde de carnavalsvereniging „De
Deurdreajers" in zaal Schoenaker op de Kranenburg het
traditionele zomeravondbal.
Dit zgn. hoedenbal trok weer vele carnavalsvierders
naar de Kranenburg.
Prins Ferdinant de Eerste, die om half negen met zijn
beide opperadjudanten Hermanus en Johannes, de dans-
marietjes en raad van elf, zijn intrede deed, zwaaide
met vrolijke hand de scepter. Het werd een gezellige
avond waarbij de mooiste en/of origineelste hoed werd
bekroond.
De deskundige jury (2e dames en 2 heren) kenden de
hoofdprijs toe aan de verloofde van Prins Ferdinant,
me j. H. Stukker uit Zutphen. De tweede prijs ging naar
de heer C. Mense te Lochem; 3e mevr. D. Krabbenborg-
Hartman; 4e de heer B. Schoenaker.

DIPLOMAZWEMMEN
Zaterdagmorgen werd er in het zwembad „In de Den-
nen", onder het toeziend oog van de KNZB-official, de
heer De Rijke uit Apeldoorn, diplomazwemmen gehou-
den.
Van de 44 door badmeester Verstoep voorbereide A-
kandidaten slaagden er 42, terwijl de 29 B-kandidaten
allen slaagden.

ZATERDAGAVOND DAMESPOLOTOERNOOI
A.s. zaterdagavond zal in het zwembad „In de Dennen"
een waterpolotoernooi georganiseerd worden voor da-
mes. Behalve Vorden zullen hieraan deelnemen BZ &
PC en De Berkel. Aanvang kwart voor zes.

NIEUWS VOETBALVER. VORDEN
Als voorbereiding op de nieuwe kompetitie speelt Vor-
den I a.s. zondagmiddag op eigen terrein egen Sp. Lo-
chem II. In deze wedstrijd zullen enkele nieuwe spelers
geprobeerd worden.
Vorden II en Vorden IV spelen a.s. zondag in Warns-
veld in de daar te houden seriewedstrijden.

PASTOOR A. BODEWES OFM VAN KRANENBURG
NAAR LOCHEM
Het was al enige tyd officieus dat pastoor Aloysius
Bodewes ofm van de St. Antonius van Paduaparochie
op de Kranenburg zou gaan vertrekken. Op het provin-
ciekapittel der paters Franciscanen, gehouden te Alver-
na en op het kapittelcongres te Stoutenburg zijn thans
de benoemingen bekend gemaakt. Pastoor Bodewes
werd door zjjn overheid, met ingang van 16 augustus
1967, voorlopig overgeplaatst naar de St. Josephparo-
chie te Lochem waar mj komt wonen in afwachting van
een benoeming elders.
De Kranenburgse parochieherder, die op 19 sept. 1906
te Baarn werd geboren, heeft reeds een werkzaam le-
ven als zielzorger achter zich. Hij maakte zijn gymna-
siale studies te Megen en trad op 7 september 1926 in
het Noviciaat der Nederlandse Minderbroeders te Bley-
erheide, alwaar hij ook het eerste jaar filosofie maakte.
In augustus 1928 ging hij naar het klooster te Venray
en in 1929 naar dat van Alverna. Hij werd op 26 maart
1933 te Weert tot priester gewijd en werd na de cursus
van het vijfde jaar theologie te Maastricht, in augustus
1934 benoemd tot assistent te Megen. Hij was reeds
eerder in Vorden als assistent in het klooster van 1936-
1939 en daarna te Woerden. Hij genoot hier grote be-
kendheid als predikant en retraiteleider en reisde hier-
toe het gehele land af. In mei 1947 werd hij als kape-
laan te Gouda, in maart 1954 kapelaan te Zaltbommel
en in augustus 1956 te Den Haag. Na vanaf januari
1959 kapelaan te zijn geweest te Leiden kwam hij in
augustus 1959 als pastoor naar Vorden-Kranenburg.
In de acht jaar dat hij hier het pastoraat vervulde heeft
hij getracht met ijver en doorzettingsvermogen zijn pa-
rochianen te leiden in hun geestelijk leven en hen ook
willen helpen bij de opvoeding der kinderen. Hij bracht
ingrijpende wijzigingen en vernieuwingen aan in het
kerkgebouw, waarbij wij denken aan de geheel nieuwe
centrale verwarming, het nieuwe, naar de eisen des tijds
gebouwde altaar, communiebank, geluidsinstallaie. Nog
voor enige jaren verrees er een nieuwe doopvont, waar-
toe de beide zij-altaren moesten verdwijnen. Ook de res-
tauratie van het orgel en het nieuwe toren-uurwerk ge-
tuigen van zijn onvermoeibare ijver. Het ging echter
niet altijd van een leien dakje en zijn beleid ontketende
in de parochie ook diverse malen reakties. Niettemin
zal men hem dankbaar kunnen zijn voor hetgeen hij hier
gedaan heeft. Moge pastoor Bodewes nog vele vrucht-
bare priesterjaren gegeven zijn.

PATER FERRERIUS VAN BERKEL OFM
NIEUWE PASTOOR

Als opvolger van pastoor Bodewes ofm is m.i.v. 16 au-
gustus tot nieuwe pastoor van de St. Antonius van Pa-
duaparochie op de Kranenburg benoemd, de z.e. pater
Ferrerius van Berkel ofm, tot nu toe pastoor van de
parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangenis te Leiden.
Johannes Wilhelmus van Berkel werd op 17 april 1907
te Rotterdam geboren en deed op 7 september 1930 zijn
intrede bij de Franciscanen te Hoogcruts. Te Alverna
legde hij op 8 september 1934 de Eeuwige geloften af,
waarna hij op 22 maart 1936 te Weert tot priester werd
gewijd door mgr. Lemmens. Een geruim aantal jaren
na zijn priesterwijding was hij magister cantus (zorg
voor zang en liturgieviering) in enkele kloosters t.w.
van 1936-1938 in het toenmalige Noviciaat der Francis-
canen te Hoogcruts (Z.L.) en in gelijke funktie te Ven-
ray van 1938-1942. Hierna werd hij tot 1952 kapelaan
van de parochie HH Nicolaas en Gezellen te Delft en
was hier tevens direkteur-organist. Van 1952-1959 was
hij kapelaan te Gorkum, van 1959 tot december 1960
kapelaan aan de H. Franciscuskerk te Amsterdam. Op
17 december 1960 werd hij benoemd tot pastoor van de
parochie Onb. Ontv. van de H. Maagd Maria te Leiden.
De plechtige installatie van de nieuwe Kranenburgse
pastoor zal plaats vinden door de Hoogeerw. Heer J.
J. J. Noordman, deken van Zutphen, een en ander tij-
dens de avondmis in de parochiekerk op de Kranenburg.
Na afloop zal er in zaal Schoenaker gelegenheid zijn
om met pastoor Berkel kennis te maken.

SPELERS VAN VORDEN IV BRACHTEN
KRENTENBROOD
Zaterdagavond hebben de spelers van Vorden IV de
fam. J. Korenblik een reuze-krentenbrood aangeboden.
Dit ter gelegenheid van de geboorte van een dochtertje.
De vader is speler van het vierde elftal.

GESLAAGD
Te Zwolle slaagde onze plaatsgenoot de heer H. Heuve-
ling voor het vakdiploma slager (patroonsdiploma) met
middenstand.

Uw adres voor.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Agenda
Elke vrydagmorgen weekmarkt
19 augustus Dropping Jong Gelre. Start bij

hotel „'t Wapen van Vorden"
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.
12 september Ledenvergadering Jong Gelre afd.

heren in hotel „'t Wapen van
Vorden"

29 september Gekombineerde vergadering Jong
Gelre in hotel „'t Wapen van
Vorden"

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.

NCRV-RADIO EN WERELDOMROEP BIJ
ACHTKASTELENTOCHT
De woensdagmiddag gehouden achtkastelentocht waar-
aan 186 personen deelnamen, mocht zich verheugen in
de belangstelling van de NCRV-radio. Van de Wereld-
omroep was een Engelse en een Zuidafrikaanse verslag-
gever aanwezig, wel een bewijs dat de achtkastelentocht
nog steeds een trekpleister is.

„J. LAMMERS NEDERLAAGTOERNOOI"
Het eerste elftal van de voetbalvereniging „Vorden" zal
ook dit jaar weer enkele oefenwedstrijden spelen om
zich voor te bereiden op de nieuwe kompeitie.
Deze oefenwedstrijden worden gespeeld in de vorm van
een nederlaag-toernooi het zgn. „J. Lammers nederlaag-
toernooi".
Op zondagmiddag 20 augustus zal Vorden om half drie
spelen tegen Lochem II. Een week later zal Keyenb.
Boys I in Vorden te gast zijn.

RUIM ZEVENDUIZEND GULDEN VOOR TE
BOUWEN KLEEDKAMER
Naar wij vernemen heeft de kleedkameraktie van de
voetbalvereniging „Vorden" tot op heden ruim 7000
gulden opgebracht. Zoals bekend dient de vereniging
ca 12 tot 15 duizend gulden op tafel te brengen, ten-
einde de plannen inzake nieuw te bouwen kleedgelegen-
heid gestalte te doen geven.

Vorden wint waterpolotoernooi
Zaterdagavond werd er in het zwembad „In de Denen"
te Vorden een waterpolotoernooi gehouden waaraan door
vier herenzeventallen werd deelgenomen. Deze clubs
waren BZ & PC I uit Borculo; De Berkel I uit Lochem;
OKK I uit Eerbeek en de organiserende vereniging
'Vorden.
Dit door badmee&ter Verstoep goed georganiseerde toer-
nooi had een zeer spannend verloop, mede dankzij de
goede leiding van de scheidsrechters de heren Oostin-
diën, Klein Bleumink en Westenbrink. Er werd een hal-
ve kompetitie gespeeld, waarby uiteindeüjk de thuisclub
haar goede vorm van de laatste tijd bewees door uit
de drie wedstrijden het maximale aantal van 6 punten
te behalen. Een fraai resultaat temeer daar de ploegen
uit Lochem en Borculo fc klasse hoger spelen.
Als eerste ontmoeting rond de wedstrijd Vorden — De
Berkel op het programma. De thuisclub had niet veel
moeite om de heren uit Lochem naar een kansloze 6 — l
inederlaag te spelen. Reeds na enkele ogenblikken was
het raak toen midvoor Verstoep uit een voorzet van
Rudi Eggink de roos tr^L Even later waren de rollen
omgedraaid en scoorde ̂ Aink uit een voorzet van Ver-
stoep 2 — 0. Het mooiste^roelpunt van het gehele toer-
nooi werd gescoord door Rob Parmentier toen hij de
Lochemse keeper met een achterwaartse worp volko-
men verrastte 3 — 0. Vlak voor de rust slaagde H. Hiet-
brink er in de achterstand tot 3 — l te reduceren.
Ook in de tweede helft domineerde de thuisclub. Aan-
vallend had De Berkel weinig kans tegen de hechte
Vordense defensie. Een fraaie solo van Rudi Eggink
leidde tot de stand 4 — l, waarna Verstoep in de slotfase
de eindstand op 6 — l bepaalde.
De volgende wedstrijd tussen BZ & PC en OKK lever-
de een duidelijke Borculose overwinning van 5 — O op.
Borculo nam al dadelijk de leiding door een afstands-
schot van Ten Hopen l — 0. Rechtsvoor Harm Breukink
bracht de stand op 2 — 0. Een schitterende pass van
Herman Westenbrink stelde Joop Klein Bleumink in
staat er 3 — O van te maken. De OKK-ploeg probeerde
het meestal met afstandsachoten van aanvoerder Dolf
de Vries die evenwel geen effekt sorteerden. Nadat
Tonnie v. d. Lee de lat had getroffen, brak de rust aan.
In de tweede helft bracht Tonnie v. d. Lee de stand met
een goed doelpunt op 4 — O, waarna tenslotte linksvoor
Ten Hopen de eindstand op 5 — O bepaalde.
De hierna gespeelde wedstrijd tussen De Berkel en OKK
leverde een 2 — 2 gelijkspel op. Door een doelpunt van
D. Kappert nam Lochem met l — O de leiding. Nadat de
OKK-midvoor met een hard schot de lat had getroffen
zorgde De Vries voor een l — l ruststand.
Na de rust eveneens een gelijkopgaande wedstrijd. Een
blunder van de Lochemse doelman was er de oorzaak
van dat De Vries zijn ploeg een 1—2 voorsprong kon
bezorgen. Uiteindelijk bracht Postma beide ploegen
definitief naast elkaar 2 — 2.
De ontmoeting tussen Borculo en Lochem had speciaal
voor de rust een spannend verloop. In het begin zag

het er naar uit dat BZ & PC een grote overwinning
zou behalen toen rechtsachter Henk Klein Bleumink en
linksvoor Ten Hopen de stand op 2—O brachten. De
Berkel kwam evenwel verrassend terug en door B. Post-
ma werd het 2—2. Borculo nam opnieuw de leiding
toen Herman Westenbrink keihard inschoot 3—2, doch
vlak voor de rust gelukte het Postma de ploegen weer
naast elkaar te brengen.
In de tweede helft gaf de betere konditie van Borculo
de doorslag. Eerst schoot Van der Lee tegen de paal,
even later was het wel raak door een doelpunt van J.
Klein Bleumink. Uit een pass van Van der Lee scoorde
Ten Hopen 5—3. Lochem kreeg nog een goede gelegen-
heid de achterstand te reduceren doch een toegekende
strafworp werd door Postma tegen de lat geschoten.
Het was in wezen duidelijk dat de ontmoeting tussen
Borculo en Vorden de beslissing moest brengen welke
ploeg de eerste prijs zou behalen.
Dat was aan het spel ook wel te zien. Er kwamen twee
ploegen in het water die elkaar in een fanatieke strijd
geen duimbreed hebben toegegeven. Met inzet van alle
krachten werd er voor de overwinning gestreden. Vor-
den had geluk toen een hard schot van Klein Bleumink
tegen de lat"b*elandde. Ook de Borculose defensie kreeg
handenvol werk. De rust brak aan met dubbelblanke
stand.
In de tweede helft trok de thuisclub fel ten aanval. Dit
resulteerde uiteindelijk in een doelpunt van Rudi Eg-
gink l—0. Borculo liet het hier niet bij zitten en zette
een verwoed tegenoffensief in. De gehele BZ & PC-ploeg
was op de Vordenhelft te vinden, doch de achterhoede
van de thuisclub speelde een prima wedstrijd, terwijl
Hemmy Oudsen in het Vordense doel enkele prachtige
reddingen verrichtte. Door het verre opdringen van de
Borculoërs droegen de tegenaanvallen van Vorden een
bijzonder gevaarlijk karakter, hetgeen wel bleek uit 2
goede schoten van Tonnie Brandenbarg tegen de lat.
Het bleef tenslotte bij de stand l—O voor Vorden.
De laatste wedstrijd tussen OKK en Vorden leverde
eveneens een l—O zege voor de thuisclub op. Dit doel-
punt werd al direkt na het begin door Rudi Eggink ge-
scoord. Nadat Rob Parmentier de lat had getroffen,
stopte Hemmy Oudsen aan de andere kant een verra-
derlijk schot van De Vries. In de tweede helft beperkte
Vorden zich hoofdzakelijk tot het behouden van de l—O
voorsprong, hetgeen prima gelukte.
De eindstand van het toernooi werd uiteindelijk 1. Vor-
den 6 pnt; 2. BZ & PC 4 pnt.; 3. en 4. De Berkel en
OKK elk l punt. Lochem en Eerbeek speelden tenslotte
nog een extra wedstrijd om de derde prijs. De Berkel
won met 3—0.
Na afloop reikte de heer Beek namens de organiseren-
de vereniging de prijzen uit, waarbij hij de hoop uitsprak
de deelnemende ploegen het volgend jaar weer te mo-
gen begroeten. De heren Oostindiën, Klein Bleumink en
Westenbrink werden eveneens dank gebracht voor hun
leiding.

AFSCHEID ZUSTER LEIDA OOSTERINK
Bij vele moeders en kinderen populaire Mej. Oosterink,
in Vorden beter bekend als zuster Leida heeft tydens
een druk bezochte receptie in hotel „'t Wapen van Vor-
den" afscheid genomen wegens vertrek naar elders.
Deze receptie werd zuster Leida aangeboden door de
plaatselijke afdeling van het Groene Kruis.
De voorzitter van het Groene Kruis, dokter W. N. Lu-
lofs, schetste in zijn toespraak o.m. de loopbaan van
zuster Leida. Na korte tijd gezinsverzorgster te zijn
geweest zocht me j. Oosterink haar heil in het kraam-
verzorgen. Vanaf 1946 heeft zij de altijd lang niet ge-
makkelijke werkzaamheden met veel ijver en plichtsbe-
trachting verricht waarbij de vrolijke noot bij zuster
Leida nooit ontbrak. Door vele mensen was een bijdrage
geleverd voor een passend afscheidscadeau. Tesamen
met een bijdrage van het bestuur van het Groene Kruis
werd het een prachtige Zaanse klok die door dokter
Lulofs werd aangeboden. Voorts mocht zuster Leida
nog verschillende persoonlijke cadeaus en bloemen in
ontvangst nemen.
Hierna richtten zowel dokter Lulofs alsmede dokter De
Vries nog enkele persoonlijke woorden tot me j. Ooste-
rink. Beide sprekers lieten hun woorden vergezeld gaan
van een geschenk. Op deze receptie waren tevens de
jongste en de oudste door zuster Leida ter wereld ge-
holpen babys aanwezig, ofschoon de oudste „baby" in-
tussen 1000 weken telde.

Aan het slot van de receptie bedankte zuster Leida ie-
dereen voor de getoonde belangstelling en bracht naar
voren dat zij altijd prettig in Vorden gewerkt had.

VERKIEZING AMBTSDRAGERS
Tot ouderling in de Geref. Kerk in de vacature van de
heer M. Haaring de heer H. Slofstra gekozen.

Per GTW naar
bloemencorso Aalsmeer

OP ZATERDAG 2 SEPTEMBER a.s.

Vertrek 7.45 uur vanaf marktplein.
Terug plm. 21.00 uur.

Opgave zo spoedig mogelijk bij
Sigarenmagazijn Eijerkamp, Vorden, tel. 1386
of bü de heer Harren, Voorst

EERSTE KNMV-WEGRACES IN DE ACHTERHOEK
Zondag 20 augustus zullen de eerste wegraces in de
Achterhoek worden gehouden en wel in de klassen 50,
125, 250, 350 en 500 cc meetellend voor het kampioen-
schap van Nederland.
Zaterdag 19 augustus van 10 tot 4 uur zal de training
plaats vinden waarvan de snelste ronden bepalend zijn
voor de startplaats bij de races.
Dag en nacht werken de organisatoren van Hamove
aan de voorbereidingen van dit TT-evenement in Henge-
lo G. Circa duizend palen voor de afrastering zijn reeds
in de grond geslagen en meer dan 700 strobalen zijn
uit Frankrijk geïmporteerd en een groot aantal van de
bekende stalen politiehekken zullen er toe bijdragen
dat het circuit én voor publiek én voor de renners zo
veilig mogelijk gemaakt wordt. Voor voorverkoopadres-
sen zie advertentie elders in dit nummer.



SUPERMARKT

presenteert:

Uit onze hypermoderne slagerij

Bietstuk tartaar nu
Varkenslappen nu
Runderlappen nu
Varkensfricandeau

ONZE SPECIALITEIT

Boerenbraadworst

3 stuks 158
500 gram

500 gram

500 gram

500 gram

James Grieve appelen

Panklare rode kool

1 grote komkommer

Blanke champignons

2 kilo 89

'I2kilo 19

39
200 gr. 89

Perzik rode zomerappelen 2 kilo 69

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!

250 gram kalfsleverworst 85
150 gram boerenmetworst 89

Beschuit

2 rol

voor 59

Bij f5.-
boodschappen

l grote tablet
Nestlé chocolade

van 1.25 voor

NIEUWE OOGST!!

Jonge verse capucijners
litersblik 98

Wortelen fijn
litersblik 119

* Doppers fijn
litersblik 119

Spinazie
litersblik 79

200 gram Bonbons
slechts 98

200 gram rumbonen
98

Lucifers

Closetpapier

3 pak voor 69

4 rol voor 49

Appelmoes 2 potten 3|4 liter 119

Maggi groentesoep
6 halen 5 betalen

12 extra grote knakworsten
per pot 169

Karnemelkzeep 3 stuks 98

ZILVEROITJES
NU PER POT

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



Voor de vele blijken van
belangstelling door schrif-
telijke of persoonlijke, en
de vele bloemen en cadeaus
die wij mochten ontvangen
bij ons 25-jarig huwelijk,
daarvoor onze hartelijke
dank.

Fam. H. Groot Roessink

Vorden, augustus 1967
Hengeloseweg B 11 a

Voor de vele blijken van
medeleven, ons betoond by
het overlijden van ons
dochtertje en tweelingzusje

ASTRID
zeggen wij u hartelijk dank.

Fam. H. W. A. Schepers
Vorden, augustus 1967
Insulindelaan 30

Allen die mijn afscheid door
woord en daad onvergete-
lijk hebben gemaakt dank
ik langs deze weg hartelijk.

G. Schouten

Vorden, augustus 1967
Zutphenseweg 91

ZATERDAG 19 AUG.
GEEN SPREEKUUR

Dr. LULOFS

Voor de school weer begint
eerst even naar

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

Te koop: Z.g.a.n. tweeling-
wandelwagen. Stationsw. 7
Vorden

Te koop: Renault Dauphine
goed onderhouden.
B. Wiltink, D 58,
Wildenborch

Te koop: Eetaardappelen.
H. Walgemoet, E 91,
Vorden, telefoon 6646

Gevraagd per 5 september:
Kosthuis, ook voor de
meeste weekenden, door
jongen van 20 jaar, die in
Vorden in een zaak komt
te werken. Brieven met
prijsopgave onder no. 21-1
bureau Contact

Te koop: Voor elk aanne-
melijk bod kolenhaard.
De Boonk 9, Vorden

Te koop: G.o.h. auto NSU
Prins, bouwjaar 1966, km-
stand 30.000. T. Dolphijn
Centrum l, Vorden

Te koop: Toom biggen.
A. Wolsheimer, C 121 a,
Galgengoor Vorden

Te koop: Zware biggen.
J. W. Wesselink „'t Elshof"

Te koop: Toom biggen.
D. A. Lenselink, „Spekop"

SNELPASFOTO
IN 5 MIN. KLAAR

FOTO DOLPHIJN
Tel. 1313 . Vorden

Te koop:

Boerenkool-, Spruit-.
Bloem- en Andijvie-

planten
D. Klein Geltink
„Klein Garmel" Vorden

ledere week aan te bieden:
8-WEEKSE HENNEN

A. BUKMAN
Driesteek l, Warnsveld
telefoon 05750-4765

AUTO'S ZONDER
CHAUFFEUR

GARAGE TRAGTER
Telefoon 1256

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

Het van ouds erkende
adres voor

Verse haantjes
is het poeliersbedrijf

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

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

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

HENK HISSINK
en
HANNY PARDIJS

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voornemen
in het huwelijk te treden.

De huwelijksvoltrekking zal plaats vinden op
maandag 21 augustus om 15.00 uur ten ge-
in eentehuize te Vorden.

Zutphen, Dammanstraat 4
Vorden, Kerkstraat 23
augustus 1967

Toekomstig adres: Wijster, Emelangen 6

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur in hotel
Bakker te Vorden.
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Op woensdag 23 augustus a.s. hopen wij met
onze kinderen onze 12%-jarige echtvereniging
te herdenken.

G. J. WAGENVOORT

H. WAGENVOORT-POTERMAN

Vorden, augustus 1967
„Blanke Veen" C 104

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur aan huis.
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Heden overleed plotseling, door een noodlottig
ongeval, onze lieve zoon, broer, kleinzoon en
verloofde

GERARDUS JOHANNES JACOBUS MARIA
WOLTERING

in de leeftijd van 20 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

A. Woltering
A. Woltering-Eijkelkamp
Johanna
Edwin
Anny Konings
Familie Woltering

Familie Eijkelkamp

Vorden, 15 augustus 1967
Eikenlaan

De H. Eucharistieviering zal plaats hebben op
vrijdag 18 augustus om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Antonius van Padua te Kranen-
burg waarna de begrafenis zal plaats hebben op
het R.K. kerkhof aldaar.

Heden is door een noodlottig ongeval plotseling
van ons weggenomen onze beste vriend en ge-
waardeerde medewerker

GERARD WOLTERING

Zijn heengaan is voor ons allen een zeer zwaar
verlies.

Fam. D. J. Janssen
en personeel

Vorden, 15 augustus 1967
Wilhelminalaan 12

Heden werd door een noodlottig ongeval plotseling
uit ons midden weggenomen onze ruitervriend

GERARD WOLTERING

Zijn ijver en plichtsbetrachting zullen we nimmer
vergeten.

Bestuur en leden van de
Landelijke Rijvereniging
„De Graafschap"

Vorden, 15 augustus 1967

A. M. Heuvelink
METAALWARENBEDRIJF
Kerkhofweg D 7 b, Vorden

GEVRAAGD:

flinke jongens
om opgeleid te worden in het stalen
meubelbedrijf.

Goed loon.

Aanmelden dagelyks aan het bedrijf of
's avonds na 7 uur Wilhelminalaan 9, Vorden

Marlens
Wapen- en Sporthandel

wil er zo spoedig mogelijk bij ons
komen werken

in de huishouding en
in de winkel

— Prettige werkkring;
5-daagse werkweek;

— goed loon.

Niet beneden 17 jaar.

Mevr. Stoffels
Raadhuisstraat l - Vorden - Telefoon 1231

Uw adres voor.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

en vele andere, lastige onkruiden worden
gemakkelijk en snel door het meststoffen-
mengsel 20-5-5 (chloorh.,onth.'nr.600) met
Scotts-onkruidverdelger vernietigd.
Tegelijkertijd Krijgen de grassen voedings-
stoffen om de plaats van de onkruiden snel
In te nemen en zich zo tot een diep groen
grastapijt te ontwikkelen.
Scotts-gazonmest met onkruidverdelger Is
gelijkmatig fijn van korrel, laag In gewicht,
gemakkelijk te bewaren en met een WOLF-
stroolwagen droog en schoon uitte strooien.

garandeert een mooi gazon

BIJ AANKOOP WOLF GAZON-
MEST GRATIS HANDIGE
STROOIWAGEN IN BRUIKLEEN

G. Emsbroek S Zn. cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Gemeente Vorden
De rioolwaterzuiveringsinstallatie aan het Hoge
zal worden opengesteld voor bezichtiging door het
publiek op donderdag 24 augustus en vrijdag 25
augustus a.s. des avonds van 6 tot 8 uur en op
zaterdag 26 augustus a.s., des morgens van 10 tot
12 uur.

Kinderen tot 16 jaar hebben alleen toegang on-
der geleide.

De bezoekers zullen worden rondgeleid op de
installatie. De toegang is gratis.

Vorden, 16 augustus 1967.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
van Arkel

de Secretaris,
J. V. Plas

REKLAME
MAANDAG

500 GRAMLever
Boterhamworst 100 GRAM

DINSDAG

Mager gehakt
Snijworst

500 GRAM

100 GRAM

WOENSDAG

Speklappen
Ontbijtspek

500 GRAM

100 GRAM

198
45

135

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

Dorpsstraat 32 . Tel. 1470

OPGELET!!! OPGELET ! ! !

Bezoekt vrijdags de markt in Vorden

Vishandel Witvoet
VERSE EN GEBAKKEN VIS

Welmers
GROENTEN- EN FRTJITHANDEL

Rossel's
POELIERSBEDRIJF
Onze specialiteit:
vers geslachte hanen

Vissers Hanemaayer's
KAASHANDEL BLOEMENHANDEL
Elke week voorradig Verse snijbloemen en
zoutarme en mag. kaas potplanten

20% zegelkorting op elk blik Spar aardbeien!
20% zegelkorting op elk blik Spar nasi of bami goreng!
20% zegelkorting op elk pak zo-klaar pudding!
20% zegelkorting op elke beker Spar appelstroop!
20% zegelkorting op elke fles Spar-Up!

Zegelkorting

l flacon Spar afwas van 98 et voor 85 et — 10% „
l doos Spar theezakjes van 95 et voor 79 et — 10% ,,
l zomerrookworst van 180 et voor 118 et — 10% „
l blik ó, 200 gram varkensvlees ... van 84 et voor 69 et — 10% „
l pak calypso wafels van 79 et voor 69 et — 10% „
200 gram ham NU SLECHTS 98 et ! !

VRIJDAG EN ZATERDAG: 500 gram halskarbonade 248 et

REMMERS
Supermarkt
Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1281

Telefoon 1379

CONCORDIA HENGELO (GLD.)

A.S. ZATERDAG 19 AUGUSTUS

dansen
Orkest: „The Continentals" met
zang van Annette Verwast

EN ZONDAG 20 AUGUSTUS
met orkest „De Zwervers"

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenburg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

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

adidas
met de

voetbalschoen
der kampioenen

Marlens
Wapen, en Sporthandel

WEGENS VAKANTIE

gesloten
VAN 19 - 2« AUGUSTUS

Alleen uiterste spoedgevallen wor-
den geholpen aan de werkplaats

Landbouwmechanisatiebedrijf

Fa G. Groot Obbink
Vorden - Telefoon 1221

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Vorden

Makelaars, en
assurantiekantoor

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

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

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIEKKALVEKEN
voor het mesthok.

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

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen



Profiteer
zonder meer

T.M. 31 AUGUSTUS A.S. VAN
ONZE ZOMERPRIJZEN VAN
DEKENS

FIBRENKA DEKEN
150/200
170/220

ZUIVER WOLLEN DEKEN
150/220
180/220

GEWATTEERDE DEKEN
witte watten 140/200

160/210
180/215

TERLENKA DEKEN
140/200
180/215

nnllim M
V/H A.G.MELLINK

ƒ 14,75
ƒ 17,50

ƒ 39,50
ƒ 49,50

ƒ 23,90
ƒ 28,50
ƒ 31,50

ƒ 31,50
ƒ 39,75

RAADHUISSTR.. VORDEN

GEVRAAGD:

serieuze varkens- en
kuikenmesters
Inlichtingen voor financiering en
nieuwbouw bij

HENDRIX VERKOPER

Fa Uenk-Bongers
Zutphenseweg C 60 - Vorden - Tel. 05752-1327

„VIVO"
Ackerman t Sachtleven N.V.
Groothandel in levensmiddelen . Zutphen

In ons steeds groeiend bedrijf hebben
wij op ons kantoor plaats voor

enkele jonge dames
en jonge mannen

Bij ons is gelegenheid verschillende
afdelingen op ons kantoor te doorlo-
pen, zodat u een ruime ervaring
opdoet.

Ook winkelmeisjes kunnen
solliciteren.

Sollicitaties aan ons adres:
Oostzeestraat 2, telefoon 05750-3341

's Avonds na 7 uur:
Bonendaal 30 te Warnsveld, telefoon 05750-4064

GEVRAAGD:

leerling
constriiGtiebankwerker

WECO
Enkweg 3 - Vorden - Telefoon 05752-1811

Remmers
Nieuwstad 58

W. Pardijs

gaan met vakantie
VAN 21 T.M. 28 AUGUSTUS
VAN 21 T.M. 26 AUGUSTUS

Wilt u s-v.p. hiermede rekening
houden met uw boodschappen, die u
nodig hebt.

Judokwai - Vorden
14 augustus aanvang judo>ssen
tevens inschrijving van nieuwe leden
op dinsdag van 19.00 tot 20.SO 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.

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 19.30 uur.

SPECIALE ATTBAKTIE:
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 se^fcpariaat VW, siga-
renmagazijn „'t Centrum" G^W. Eijerkamp, Zut-
phenseweg 2, Vorden, telefoon 05752-1386

Huis Blokfluit- en Melodica-club
Alle kinderen zaterdag 19 augustus
om 10 uur in de koffiekamer van het
Nut

OOK DE NIEUWELINGEN

Die ouders die hun kind nog niet
hebben opgegeven kunnen dit alsnog
doen bij het Nutsbestuur of bij de
heer D. de Boer, Insulindelaan 33

Fietsen en bromfi
Alle merken. Snelle reparatie en de
beste service.

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

Zelf
diepvriezen
en

• Dl

ruim een jaar
GRATIS vriezen

Met een Sigma fortest diepvriezer
bieden wij u twee belangrijke
voordelen:

0 De beste diepvriezer die er is;

O Ruim eenjaar gratis vriezen.

Zo'n Sigma diepvriezer^^eft nog veel meer
interessante voordelen. Komt u hem zelf maar
eens zien en vraag vrijblijvend alle inlichtingen
en folders

Emsbroek&Zncv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

l Voordelie i
16 t/m 30 augustus 1967.i

> Lodaline groen
o Flacon 691
s Worstjes

l Huninkblik

> Jusd'orange^^

1191
i Siebrand

Fles met sleutelhanger 1951
> Van Houten repen Q fl <
^^ Bundel 5 stuks ^^ ̂ ^ ^%

O Mnhn envifo A A ^Nobo sprits
Groot pak

Gratis zo'n leuk boekje bij elk artikel.
Keuze uit deel l of 2

l
0 Minimolenboekje!

i
i

TÏS WAPENTJES, DUS OOK 2°h OP ALLEMERKARTIKELEN

i
i

Laat de fiets van uw
schoolgaande kinderen
nu nog even grondig
nazien, voor ze weer
naar school gaan.

Ze rijden dan veiliger
en met de minste
storing.

Wij helpen u snel en
vakkundig

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER
Zutphenseweg

Te koop:

Damessportfiets met
3 versnellingsnaaf;
l Solex ami als nieuw;
l Zundapp zeer goed;
l Rap 3 versnel, zeer
billijk;
l herensport t ïets als
nieuw met knijpremmen
J kinderf iets 4-7 jaar

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER
Zutphenseweg

VOORDELIG BROMMEN

Een zware Rap met
Puch motor en
2e versnellingen kost
ƒ 799,— geheel kompl.

BROMFIETSBEDRIJF
TRAGTER
Zutphenseweg

ULO adres voor.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Muziekhuis Vorden
Erkende handel in populaire blad-nur/.iek,
scholen voor kleine muziekinstrumenten,
grammofoonplaten en afspeelapparatuur

Wegens vakantie gesloten
VAN 16 TOT 19 AUGUSTUS

Gymnastiekvereniging Sparta
AANVANG DER LESSEN
MAANDAG 21 AUGUSTUS A.S.

Het bestuur.

Tarzan spijkerbroeken
van stoer, sportief, ijzersterke bleu
denim.

Reeds vanaf ƒ 6,30 voor maat 6

Martens Sporthandel
Zutphenseweg 15 a

A.s. zondag 20 augustus

Nederlaagwedstrijd om de
J. Lammers-beker

Vorden l - Lochem II
Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden

HET WEEGT NIET VEEL EN
HET KOST OOK NIET VEEL

Plastic artikelen
Handige draagbakje.s o.a. voor
gereedschap, poetsiniddelen ƒ 3,75
2-vaks emmer ƒ 4,70
Emmers 5 Itr. ƒ 0,95 ƒ 1,10

8 Itr. ƒ 1,90
12 Itr. ƒ 2,20

Vergieten ƒ 1,25

Wasmanden, recht hoekig
50 x 30 cm vanaf ƒ 3,30

Extra aanbieding
EMMERS 10 liter 1.25

Motor-wegraces - Hengelo Gld

ZONDAG 20 AUGUSTUS CIRCUIT
VARSSEL.
AANVANG 12 UUR.

y.M.V.-kampioenschappen
in alle klassen
Toegangskaarten in voorverkoop bij:
Fa Wuestenenk, kapper Hengelo G.
Sigarenniagazyn H. D. Rietman, Hengelo G.
Sigarenmagazijn Eijerkamp, Vorden
D. J. Boltjes, kapper Almen

REGENPAKKEN EN -BROEKEN
ANORAKS, ZEILJEKKEKS
PONCHO'S, FIETSCAPES
ook in de nieuwe modekleuren van
plastic op katoen, gelaste naden,
water- en winddicht, ijzersterk

Martens
Wapen- en sporthandel - Zutphenseweg 15 a
Vorden


