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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 l OKTOBER

Hervormde kerk
9.00 uur ds. J. H. Jansen

10.20 uur ds. Muurling van Heerde jeugddienst

Medlerschool
10.15 uur ds. J. H. Jansen

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

H. Avondmaal en bevestiging jeugdouderling)
19.00 uur ds. J. B. van der Sijs van Warnsveld

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. de Vries, telefoon (5752) 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 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. 8.33—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: Eric, zoon van H. T. Berendsen en M. J. B.
Mattijsen.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: P. Borkent en J. Kamperman.
Overleden: Jan Lenselink, 30 jaar, ongehuwd; Wille-
mina Wichers, 81 jaar, weduwe van A. B. Gerritsen;
Johanna Mjaria Wiggerink, 97 jaar, weduwe van J. van
der Schouw.

DS. JUCKEMA SPRAK TE VORDEN

Ter opening van het winterseizoen sprak ds. Juckema
uit Enschede voor de afdeling Vorden van de Ned. Chr.
Vrouwenbond over het onderwerp: „Kerk en industrie".
De zaal van café Eskes was tot in alle hoeken bezet.
Nadat de presidente, mevr. Van Zorge, alle aanwezi-
gen een hartelijk welkom had toegeroepen, inzonderheid
de spreker, verkreeg deze het woord.
Deze begon met te zeggen, dat na de oorlog ons volk
van agrarisch tot gedeeltelijk industrieel volk is gewor-
den. De vakbeweging, ideologisch van opzet, is de laats-
te jaren a.h.w. ondergesneeuwd door de roep om steeds
hogere lonen. Maar waar enkel het getal heerst, kan
het niet goed blijven gaan. Men moet verder zien t.w.
hoe kan men werkgelegenheid scheppen en handhaven.
Het gezag zal weer erkend moeten worden, de kerk zal
dit aan de gemeenten moeten leren. Men moet niet en-
kel denken in geld. Industrie en geld zijn slechts werk-
tuigen. De kerk moet vechten voor recht in de bedrij-
ven en de mensen leren echt mensen te zijn.
De presidente dankte de spreker voor zijn uiteenzetting
welke met grote aandacht was gevolgd.

NED. HERVORMDE KERK

Zondag l oktober a.s. om 10.20 uur

JEUGDDIENST
Voorganger:

ds. J. Muurling van Heerde

Onderwerp:
„Heer wees mijn gids"

42 jaar Nutsfloralia
De bloemententoonstelUng welke thans voor de 42e keer in het Nutsgebouw werd!
gehouden op vrijdag en zaterdag heeft weer veel nijvere handen aan het werk gezet.
Onder leiding van het nog steeds aktieve Nutsfloraliabestuur werd de Nutszaal weer in
een ware bloemenzee herschapen. Zo werden alleen al door de kinderen van de diverse
Vordense scholen 212 stekplanten aangebracht terwijl de groteren er nog eens 88 bij
deden.

Vooral de inzending van het Nutsfloraliabestuur t.w. een waterval versierd door de
fraaiste bloemensoorten, en waaraan de heren Haverkamp uit Zutphen en Spiegelen-
berg uit Vorden een belangrijk aandeel voor de opbouw hebben gehad, trok aller aan-
dacht. De gemaakte vijver in de zaal, waarin de goudvissen zwommen welke voor dit
doel gratis waren afgestaan door de firma Borgonjen alhier, vulde het geheel keurig op.
Als attrakties troffen wij aan het rad van avontuur, speergooien alsmede het raden van
het aantal stelen uit een samengesteld boeket droogbloemen. Hiervan werd een druk
gebruik gemaakt.

Zowel vrijdag als zaterdag was de belangstelling van
de zijde van het publiek zeer goed.
De juryleden t.w. de heren Dijkman, Holl, Bakker, De
Rijk, Wesselink, Derksen sr en de dames Wolt, Turf-
boer, Emsbroek-Klinkhamer, Dekker jr en Koerselman-
Smeitink, hadden dan ook lang geen gemakkelijke taak
al deze inzendingen naar waarde te schatten.
De prijsuitreiking vond zaterdagavond plaats bij monde
van de heer H. Wesselink waarbij spreker allereerst
alle medewerkenden dank bracht voor hun vele werk
dat aan deze tentoonstelling verbonden is geweest.
Voor de bijzonder fraaie inzending mocht mevr. Hid-
dink-Rietman uit handen van de heer Wesselink een
enveloppe met inhoud in ontvangst nemen. Voor het
leeuwenaandeel werden de heren Haverkamp en Spie-
gelenberg alsmede de heer Wentink met een enveloppe
met inhoud beloond.
Het juiste aantal stelen in het boeket droogbloemen
bedroeg 178. Aangezien niemand dit getal had geraden
werd onder een negental personen die er het dichtst
bij waren de prijs verloot. De gelukkige winnares werd
mevr. Groot Obbink.
Het Nutsfloraliabestuur kan dan ook dit jaar weer op
een zeer geslaagde bloemententoonstelling terugzien.
De prijzen van de overige winnaars en winnaressen wer-
den bij monde vaM»vr. Albers uitgereikt waarvan de
uitslag als volgt IWK:
Wedstrijd stekplanten schoolkinderen: 1. Henk Barge-
man; 2. Jan Voskamp; 3. Elly Tiessink; 4. Jan Hen-
uriksen; 5. Dinie Fokkink.
Wedstrijd stekplanten groteren: 1. mevr. Voskamp-de
Greef; 2. mevr. wed. Nijenhuis; 3. mevr. Rouwen-Lu-
cassen; 4. H. TiesÉÉ^; 5. mevr. Fokkink-Rossel.
Eigengekweekte plamen: 1. mevr. Decanije; 2. mevr. Go-
tink-Voskamp; 3. mevr. Gotink-Voskamp; 4. mevr. Len-
selink-Groot Bramel; 5. mevr. Lenselink-Groot Bramel.
Voor de inzending van mevr. Hiddink-Rietman was er
een extra prijs.

Eigengekweekte bloemen: 1. mevr. Wagenvoort-Meme-
link.
Vruchten: 1. mevr. Weekhout.
Cursisten kleine vazen: 1. mej. Eskes; 2. mevr. Eskes;
3. mevr. Faber; 4. mevr. Hulstijn.
Cursisten grote vazen: 1. en 2. mevr. Hulstijn.

Cursisten bakjes: 1. mej. Oortgiesen; 2. mevr. Norde-
Grotenhuis; 3. mevr. Aalderink; 4. mevr. Edens; 5. Ans
Spiegelenberg.

Cursisten schalen: 1. mevr. Pardijs; 2. mej. Eskes; 3.
en 4. mevr. Hulstijn.

Cursisten fantasiestukjes klein: 1. en 2. Hanneke Ba-
rink; 3. mevr. Norde-Grotenhuis; 4. mej. Grijzen. Als
mooiste van de inzending van de cursisten werd door
de jury uitgekozen een vaas van mevr. Hulstijn. Wan-
neer de inzending van mej. Hanneke Barink beter was
afgewerkt, had dit stukje de eerste prijs verworven.
Groteren kleine vazen: 1. en 4. mevr. Klein Bramel-
Schiphorst; 2. en 3. mevr. Spiegelenberg-Nijhuis.
Groteren grote vazen: 1. mevr. Wesselink-Bulten; 2.
mevr. Hazekamp; 3. mevr. Klein Bramel-Schiphorst; 4.
mevr. Wuestenenk-Jansen.

Groteren bakjes: 1. Ineke Wuestenenk; 2. mevr. Wes-
selink-Bulten; 3. mevr. Haverkantp-Olthuis; 4. mevr.
Barink-Schoonman; 5. mevr. Wuestenenk-Jansen;
6. mevr. Eggink-Bulten.

Groteren fantasiestukjes klein: 1. mevr. Barink-Schoon-
man; 2. mevr. Wuestenenk-Jansen.

Groteren fantasiestukjes groot: 1. mevr. Hazekamp; 2.
mevr. Haverkamp-Olthuis.
Leerling vaklieden: 1. Joseph Helmink.
Maken voorwerpen enz. groten: 1. mevr. Decanije.
Maken voorwerpj
Kuenen; 3. Ht
bie ten Lohuis.

^kinderen: 1. Tine Decanije; 2. Derkje
Jecanije; 4. Ida van Heerde; 5. Rob-

Eigengekweekte dahlia's: 1. mevr. Voskamp-Hemeltjen;
2. en 4. mevr. Hiddink; 3. Gerrie Knoef.
Versierd speelgoed kinderen: 1. Marna Stijl; 2. kinde-
ren Klein Lebbink; 3. Bea Gotink; 4. kinderen Haze-
kamp; 5. Hans JMkanijc.

Boeketten drooglroemen: 1. mevr. Wagenvoort-Meme-
link; 2., 3. en 5. mej. Klein Lebbink; 4. mevr. Stijl; 6.
mevr. Wuestenenk-Jansen.
Bakjes droogbloemen: 1. mevr. Barink; 2. mevr. Wa-
genvoort-Memelink.
Veldbloemen groteren: 1. mevr. Hulstijn; 2. mevr. E-
dens; 3. mej. C. Klein Lebbink; 4. mevr. Wuestenenk-
Jansen; 5. mevr. Norde-Grotenhuis; 6. mej. C. Klein
Lebbink.

Veldbloemen kinderen: 1. Hannie Decanije; 2. Cathrien
Regelink.

Dit jaar waren geen inzendingen binnengekomen van
cursisten fantasiestukjes groot; schalen voor groteren;
van corsages; vaklieden; versierd speelgoed groteren;
alsmede van groepen van scholen, verenigingen enz.

KPJ „DE GRAAFSCHAP" LEGDE KONTAKTEN
MET DUITSE JONGEREN
De Katholieke Plattelands Jongeren uit de kring „De
Graafschap" hebben zaterdag jl. een vruchtbaar kon-
takt gelegd met de Katholieke Landjugend Gruppe uit
Mar beek bij Borken, Duitsland.
De ruim 40 Duitse jongeren hadden die dag een bustocht
door Gelderland gemaakt met o.a. een bezoek aan het
openluchtmuseum te Arnhem en de Julianatoren en
Berg en Bos te Apeldoorn. Tegen zes uur arriveerde het
jeugdige gezelschap op de Kranenburg, waar zij namens
de plaatselijke KPJ werden verwelkomd door de heer
H. Baakman en Th. Berendsen. Na een diner in zaal
Schoenaker werd er een gezellige avond van gemaakt,
waarbij het „Hameland Combo" voor de dansmuziek
zorgde.
De Duitse gasten zorgden nog voor enkele leuke afwis-
selingen o.m. door enkele geslaagde volksdansen uit te
voeren, waarvoor zij een spontaan applaus kregen. Ook
waren er talrijke KPJ-jongeren uit de kring „De Graaf-
schap" aanwezig. De voorzitter der Katholieke Land-
jugend Gruppe, de heer Aloys Eyting, toonde zich een
waardige gast, toen hij tegen half elf in een toespraak
zijn sympathie en waardering uitsprak voor de gastvrij-
heid der KPJ. Hij bood de heer H. Baakman een aardig
presentje aan in de vorm van een prachtig fotoboek
van Munsterland. Tegen half een werden de Duitse gas-
ten uitgeleide gedaan voor hun terugreis naar Borken.
In de zomer van 1968 zal de KPJ „De Graafschap" op
uitnodiging van de afdeling Marbeck-Borken een tegen-
bezoek brengen.

VORDENAAR H. DIJKMAN NATIONAAL EN
GELDERS KAMPIOEN MRIJ-RUNDVEE.
BEORDELING CPJ
Op de verleden week vrijdag te Enter in Overijsel ge-
houden landelijke MRIJ-rundveebeoordelingswedstrljd,
uitgaande van de Chr. Plattelands Jongeren, heeft de
Vordenaar H. Dijkman een prachtig sukses behaald.
Hij wist, van de 20 deelnemers, het hoogste aantal pun-
ten te behalen nl. 200 (13 punten meer dan nummer 2)
en verwierf daardoor het nationale en tevens Gelderse
kampioenschap der CPJ.
De heer Dijkman ontving hierbij de beschikbaar ge-
stelde wisselbeker (die in 1966 door de heer Schuur-
man uit Steenderen werd gewonnen), voorts een defi-
nitieve herinneringsbeker en een herinneringsbeker voor
het provinciaal kampioenschap. Hij zal op woensdag
4 oktober a.s. deelnemen aan de landelijke MRIJ-rund-
veebeoordelingswedstrijd te Borculo, uitgaande van de
KPJ, CPJ en Jong Gelre; hieraan nemen van genoem-
de jeugdorganisaties de zes hoogst geklasseerden deel.

Piedro-kinderschoenen
het beste voor de voeten

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

LEDENVERGADERING NED. BOND VAN
PLATTELANDSVROUWEN
Voor het eerst in dit winterseizoen hield de afdeling
Vorden van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in
hotel „'t Wapen van Vorden" een ledenvergadering
onder leiding van mevr. Klein Brinke-Goink. De op-
komst was zeer goed.
Na een kort begroetingswoord van de presidente volg-
den mededelingen over komende excursies, cursussen
enz. waaraan deel genomen kan worden. Spreekster was
mevr. F. Kelk uit Amsterdam welke sprak over het on-
derwerp: ,„Mbde, de barometer van de tijd".
De mode, aldus spreekster, is een gevolg van gebeurte-
nissen (ruimtekleding) en een symbool (geestelijken,
militairen, stewardessen). De oorsprong van de mode
vindt men aan het Franse hof bij Koning Lodewijk
XIV, de Zonnekoning. Alle vorstendommen pasten zich
daarna aan. De mode paste zich tevens in de loop van
de tijd naar de omstandigheden en 'leefwijze aan, met
gevolg, dat de kleding in deze tijd zeer praktisch is.
De gesproken woorden werden verduidelijkt door een
serie prachtige dia's.
De presidente dankte mevr. Kelk voor haar bijdrage aan
deze avond.

VOLKSFEEST LINDE OP 13 EN 14 OKTOBER
Het jaarlijkse volksfeest te Linde, Vorden dat aanvan-
kelijk op vrijdag 29 en zaterdag 30 september a.s. zou
worden gevierd, is wegens bijzondere omstandigheden
twee weken uitgesteld.
Het zal nu gehouden worden op vrijdag 13 oktober met
een opvoering van het stuk „Deining om de Bentweide"
door de Drentse Vereniging uit Zuphen en zaterdag
14 oktober waarop de eigenlijke volks- en kinderfeesten
plaats vinden.

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

4 oktober Modeshow Bond van Plattelands-
vrouwen en Jong Gelre (dames)
in hotel Bakker
Bejaardenkring in 't Nutsgebouw

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

7 oktober Wedstrijdmiddag Jong Gelre bij
Koning in Linde

12 oktober Ouderavond zondagsschool in
hotel ,,'t Wapen van Vorden"

13 oktober Volksfeest Linde
14 oktober Volksfeest Linde
18 oktober Dia-avond Bond van Plattelands-

vrouwen door mevr. Klein Brinke

18 oktober KPO St. Martha spreekavond in
zaal Schoenaker

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.

KPO KRANENBURG-VORDEN STARTTE MET
WINTERPROGRAMMA
De KPO „St. Martha" afdeling Kranenburg-Vorden is
het nieuwe winterseizoen ingegaan met een uitstekende
voorlichtingsavond van het produktschap voor pluim-
vee en eieren uit Zeist. Deze avond werd gehouden in
zaal Schoenaker en door ruim 5(0 dames bezocht.
De presidente, mevr. T. Schoenaker-Smit was bijzonder
verheugd over deze grote opkomst en sprak een spe-
ciaal welkom tot de dames mej. Fenijn en Wittenberg
van het produktschap voor pluimvee en eieren, die deze
avond zouden verzorgen.
Allereerst maakte de voorzitster het winterprogramma
bekend. Op 18 oktober a.s. komt de bekende mevrouw
Clarenbeek-van Klaveren uit Den Haag met een inlei-
ding over „Hebben wij vrouwen begrip voor de moei-
lijkheden van onze tijd"; op 21 november volgt een
avond met als onderwerp „De grote drie van de huis-
vrouw" (tyd, kracht en geld) door de kringvoorzitster
mevr. Niessink uit Keyenborg. In december wordt de
jaarlijkse feestavond gehouden en eveneens een bejaar-
denmiddag of -avond; in januari volgt de jaarvergade-
ring met de verslagen van sekretaresse, penningmees-
teresse etc. Op 23 januari komt de heer Overmars uit
Dalfsen spreken over „Humor in dienst van het men-
sengeluk", in februari volgt een demonstratie-avond van
Philips of PGEM te Doetinchem. Ook in de maanden
maart en april komt er een ontwikkelingsavond, doch
dit moet nog nader worden uitgewerkt. Daar er vaak
wijzigingen komen in het winterprogramma zal men
voortaan geen gedrukte programma's meer uitgeven.
Mevr. Schoenaker bracht nog hartelijk dank aan het
R. K. Armbestuur, welke een gift van ƒ 100,— had ge-
schonken voor de kerstgaven.
Na de notulen van sekretaresse, mevr. Haverkamp-Hol-
link, volgden enkele mededelingen; op woensdag 4 ok-
tober zal, uitgaande van de Bond van Plattelandsvrou-
wen en Jong Gelre een modeshow van de fa Visser in
hotel Bakker worden gehouden, waarvoor ook de KPO
dames werden uitgenodigd; ook werd nog een korte
toelichting gegeven op de spreekavond van 21 november
over „de grote drie van de huisvrouw" waarbij na een
inleiding van mevr. Niessink kleine diskussiegroepen
worden gevormd.
Mej. Fenijn van het produktschap besprak hierna enke-
le smakelijke onderwerpen, waarbij zjj eerst de vele
voordelen van het braadkuiken naar voren bracht. Op
een lange tafel was een en ander overzichtelijk te vol-
gen o.a. het verdelen, het braden in een koekepan (waar-
bij zij vooral wees op het gebruik van paprika dat de
mooie bruine kleur aan het vlees geeft). Nadat ook nog
de behandeling en het klaarmaken van het zgn. diep-
vrieskuiken was besproken werd het ei onder de loupe
genomen. Twee eieren vervangen het vlees in een war-
me ^maaltijd en daarom is het zeer aanbevelenwaardig
zeker l of 2 x per week dit kostelijke produkt te eten.
Mej. Fenijn besprak hierna diverse eigerechten en be-
reidde o.m. een heerlijke schuimomelet en eier-koffie-
drank. Aan de hand van enkele uitgegeven receptenboek-
jes bleek wel duidelijk dat er t.a.v. het bereiden van
ei-gerechten vele variaties mogelijk zijn. Verschillende
dames kregen hierna de gelegenheid om de bereide ge-
rechten op hun smaak te testen en waren eenstemmig
van mening dat ze bijzonder smaakvol waren.

Na een korte pauze volgde de kleurenfilm „5 miljard
eieren", waarin zeer duidelijk naar voren kwam dat
Nederland het grootste eierexportland ter wereld is. Men
zorgt er daarom ook voor dat er aan dit kostelijke pro-
dukt de grootste aandacht wordt besteed o.m. door on-
derzoek, voorlichting, snel en doelmatig vervoer naar
het buitenland etc.

Vervolgens werd het gebraden kuiken verloot, waarbij
mevr. Garritsen-Nijenhuis de gelukkige werd. Mevr.
Schoenaker dankte de dames Fenijn en Wittenberg (as-
sistente) voor hun zeer duidelijke en prettige uitleg en
demonstraties, benevens de heren van het produktschap
voor het vertonen van de film; het was een zeer leer-
zame avond.

Hierna volgden nog enkele mededelingen. Op zaterdag-
avond 14 oktober a.s. zal in zaal Herfkens te Baak een
kringavond van „De Graafschap" worden gehouden. De
cabaretgroep van frater Bonnier uit Lichtenvoorde
(groep van middelbare scholieren) zal deze avond ver-
zorgen.

Voorts wordt in Arnhem van 4 t.m. 6 oktober a.s. een
handweeftentoonstelling gehouden en van 4 t.m. 10 ok-
tober in Enschede de exposities „Gezellig wonen" over
woninginrichting e.a. In november en april zal er op het
kultureel centrum „Ons Erf" te Berg en Dal een moe-
derweek worden gehouden.
De presidente dankte tot slot allen voor hun goede op-
komst.



Ibers
SUPIRMARKT

presenteert:

Uit onze hypermoderne slagerij

Varkenslever 250 gram
Hamburgers 3 stuks
Runder lappen 500 gram
Malse riblappen 500 gram

78
88

Bij aankoop van f 5,- vlees of vleeswaren
500 gram ossenstaart voor %7 O cent

Onze specialiteit!

Boerenbraadworst 500 gram

Uit onze groente afdeling
Hagelwitte bloemkool
Heerlijke druiven
Champignons
Heerlijke handperen
Bij aankoop van een pot appelmoes a 69 cent
500 gram panklare rode kool voor 9 cent

per stuk O w

l kilo 89

200 gram 89

per kilo

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!

Heerlijke ham 200 gram 98 cent
Leverworst 150 gram 49 cent
Snij worst 150 gram 69 cent

500 gram

bakbloedworst 79 cent

Vacuüm verpakte

rookworst 89 cent

Dubbele
sperciebonen

litersblikken

Pak mee dit voordeel !
Varkensvlees per blikje nu 79
Slasaus gezinsf les 98
Mayonnaise gezinstube 98

Maggi groentesoep
6 halen 5 betalen!

Pindakaas nu per pot 89
Jam diverse smaken, per pot 75

Jaffa vruchtenlimonade 2 flessen voor 98

Zolang de voorraad strekt

Bij 2 pakken koffie
Pracht kop en schotel gratis!

Nu extra voordelig!

Plastik zakken
ZEEPPOEDER l kilo voor 185

2 zakken chips
van f 1,40 voor I l,

Bloemenzeep 3 stukjes 79
Perziken litersblikken 129
Ananas literblikken 129
Custard dubbele pakken 59
Beschuit 2 rollen 69

NIEUW! Dagelijks vers
Proeft u ook mee normale pnjs f 1,09 ter introduktie slechts



Voor uw bewijs van mede-
leven dat wij mochten ont-
vangen na het overlijden
van onze lieve man, vader,
groot- en overgrootvader

HENDRIK JAN
BERENPAS

betuigen wij u onze welge-
meende dank.

Uit aller naam:
H. B. Berenpas-

Eijerkamp

Warnsveld, sept. 1967
Boggelaar 9

Daar het ons onmogelijk is
allen voor de vele blijken
van medeleven en belang-
stelling, bij het overlijden
van onze lieve Gerard, zoon,
broer en verloofde, persoon-
lijk te bedanken, willen wij
langs deze weg, familie,
speciaal de fam. D. Janssen
en personeel, buren, vrien-
den, kennissen, verenigingen
en de vele andere belang-
stellenden, hartelijk danken.

A. Woltering
J. A. M. Woltering-

Eykelkamp
Johanna
Edwin
Anny Konings

Vorden, 26 september 1967
Eikenlaan D 138 b

Wegens emigratie te koop:
een broeikas
3 x 3 meter.
M. van Eijkeren, Ruurlose-
weg D 128 Vorden tel. 6660

Te koop: 2 goeds. r .b. dra-
gende maals, melklijsten ter
inzage, voor in oktober aan
de telling. A. J. Aalderink,
C 85, Vorden

Gevraagd: Net meisje voor
de huishouding in klein ge-
zin l kind. H. Dekker, Zut-
phenseweg 8

Te koop: Een 2-persoons
ledikant met 3-delige
springveer matrassen.
Tevens l koolschaaf te
huur. G. J. Beumer,
de Steege 16, Vorden

Te koop: Mooie zoete ap-
pels. G. J. Rossel, B 34
telefoon 1439

Te koop: Eetaardappelen
Surprise en Pimpernel.
Oortgiesen, D 157 Medler

VOOR

Marlens
Wapen- en Sporthandel

Te koop : Kolenconvector
E. M. Jaarsma Palma, ge-
schikt voor vijfjes.
B. Oosterink, Schoolstraat
14, Vorden

Te koop: Oliehaard „Hoen-
son" 18000 cal. Meerbeek,
Stationsweg 15, Vorden

Heer zoekt in klein net ge-
zin een zit- en slaap- of een
zitslaapkamer met volledig
pension of alleen warme
maaltijd. Brieven onder no.
27-1 bureau Contact

Bestellingen voor
KOOL EN ANDIJVIE
voor inmaak enz. wor-
den weer aangenomen.

Gebr. Kettelerij Zutphense-
weg 54, Vorden, tel. 1508

PETROLEUM
BESTELLEN

1786 BELLEN
KEUNE
altijd goedkoper

Te koop: Biggen bij
A. J. Wentink, Linde

Te koop: Prima eetaardap-
pelen Pimpernel. T. Leunk
Wildenborch

Wie heeft er een verkeerde
bruine regenjas meegeno-
men bij café „de Zon" in
juli. Terug bezorgen B 35,
Vorden

Te koop: Dragende B.B.
zeugen begin oktober aan de
telling. J. B. Boersbroek
C 53, Vorden

Te koop: 2 tomen mooie
biggen. L. W. Harmsen,
„Memelink" Noordink
Hengelo G.

Te koop: Beste dragende
MRIJ vaars 3 oktober aan
de telling. J. W. Wesselink
't Elshof, Vorden
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HENK WINKELS
en
BEBTA KLEIN HOKSMAN

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

De huwelijksvoltrekking zal op vrijdag 6 ok-
tober a.s. plaats hebben om 10.30 uur ten
gemeentehuize te Lochem.

f i

X
X

De kerkelijke inzegening zal om 14.00 uur
plaats hebben in de Nederl. Herv. kerk te
Bathmen door de Weieerwaarde Heer ds.

X J- G. Beerthuis.

X
W Lochem, Vordensebinnenweg 9
U Diepenveen, Holterweg 138
j september 1967

j>^ Toekomstig adres: Vordensebinnenweg 9,
'2 Lochem (post Vorden).

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal Bode,
H Bathmen.
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K
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Heden behaagde het de Here in Zijn ondoorgron-
delijke raad, tot Zich te nemen Zijn kind, onze
lieve zoon, broer, zwager en verloofde

JAN LENSKLINK

in de ouderdom van

Vorden :

Oëding (Dld.):

Wolfheze:

Geesteren:

30 jaar.

G. Lenselink
M. Lenselink-Weenk

J. B. Lenselink
B. H. G. Lenselink-Toonk

J. H. Lenselink
J. Lenselink-Köhler

W. Lenselink

Hetty Altena

Vorden, 21 september 1967
Linde E 27

De teraardebestelling
dag 25 september op
te Vorden.

heeft plaats gehad op maan-
de Algemene Begraafplaats

l i

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
l
X
X
X
X

Zaterdag 30 september a.s. hopen onze lieve
ouders, kinderen en grootouders

R. G. J. KUYPERS
en
J. H. KUYPERS-JANSEN

hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

Hun dankbare kinderen, oma en
kleinkinderen.

Op zaterdag 30 september a.s. hopen wij het
40-jarig bestaan van ons bedrijf te herdenken.

FA. KUYPERS
Auto's - Autoshop - Taxi
Rijwielen . Bromfietsen

Vorden, september 1967
Dorpsstraat 12 - 14

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.30
uur in hotel ,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit).

X(

W
u

H

Heden werd plotseling uit onze familiekring weg-
genomen onze beste neef

JAN LENSELINK

op de leeftijd van 30 jaar.

Fam. B. G. Norde-Weenk
Fam. A. Verstege
G. J. ten Bokkel
neven en nichten

Linde, 21 september 1967

Op maandag 2 oktober hopen onze i
ouders hun 25-jarig huwelijk te herdenken

E. Z. STEGEMAN

Heden werd plotseling uit ons midden weggeno-
men, ons medebestuurslid

JAN LENSELINK

Zijn heengaan zal steeds bij ons in herinnering
blijven.

Bestuur en kommissie
Volksfeest Linde

Vorden, 21 september 1967

Dat oude vehikel
uan een wasmachine is f 100,-
ivaard bij aankoop van
een ivasautomaat!

Wij hebben ze voor u in voor-
raad en demonstreren voor u.

Keune
Nijverheidsweg 4 - Telefoon 1736

U koopt toch ook bij onze adverteerders ?

Uitslag verloting Nutsfloralia
De hoofdprijs is gevallen op

no. 924
De overige prijzen zijn gevallen op lot no's
33; 68; 132; 141; 144; 201; 213; 258; 271; 280,
291; 336; 350; 378; 385; 395; 403; 426; 483; 435,
492; 496; 501; 555; 577; 605; 607; 614; 628; 629,
649; 687; 689; 717; 719; 778; 787; 798; 808; 809,
816; 825; 901; 903; 924; 931; 988; 958; 986; 1012,
1041; 1045; 1048; 1049; 1066; 1082; 1098; 1099;
1116; 1144; 1160; 1204; 1209; 1271; 1275; 1278;
1281; 1305; 1337; 1389; 1890; 1403; 1433; 1454;
1474.

De prijzen kunnen bij het Nutsge-
bouw opgehaald worden.

IProfiteerü
27 sept. • 4 okt. 1967

Siam rijst
pak l kg.

Chocoladerepen
bundel 8 stuks

i
l
i
i
i
> Nur Die nylons

119 f
89|

Nobo speculaas
groot pak

GRATIS 15 WAPENZEGELS

VIVO pils
mf

4 fles lOOf
Ie paar 195 ,2e paar 100|

GRATIS WAPENZEGELS, DAT LOOPT LEKKER OP!

VTVO KRUIDENIERS:
MEMELINK, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, HET HOGE

OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG

i

X « X
y. G. E. STEGEMAN-KRASSENBEKG ^^ ^

X ™ Xn Hun dankbare kinderen
A A
X G e r r i e - Bert W

T Ry Jan u

x Eny x
U Vorden, september 1967 W
i Prins Bernhardweg 20

w xReceptie van 16.00 tot 17.30 uur

X i j
Prins Bernhardweg 20.

X X• aoioioic sicsicacacaoicac îcsicacaoicsr.*
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SCHOOL MET DE BIJBEL Q
K Het Hoge 42

X ln verband met het 40-jarig jubileum van W
f iX i i

MEESTER BERENPAS

H W
., geeft het bestuur gelegenheid hem en zijn

familie te feliciteren op maandag 2 oktober /
f van 15.30 tot 17.00 uur in de zaal van hotel X
)( „'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit). ^
il V

Het is gewenst om vóór 16.00 uur aanwezig H
te zijn.

K X
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Fietsen en bromfietsen
Alle merken. Snelle reparatie en de
beste service.

Barink
NIEUWSTAD VORDEN

1 +
Van ons is heengegaan, na voorzien te zijn van
het H. Sacrament der Stervenden, onze lieve
moeder en oma

WILLEMINA WICHERS
weduwe van A. B. Gerritsen

in de ouderdom van 81 jaar.

Vorden: G. J. C. Gerritsen

Vorden: M. H. Rensen-Gerritsen
G. Rensen

Zaandam: Zr. M. Emiliënne

Elkhart U.S.A.: A. G. M. Eggink-Gerritsen
A. J. Eggink

Vorden: W. A. M. Koers-Gerritsen
W. J. J. Koers

Deventer: A. A. Gerritsen
W. A. M,. Gerritsen-Leenen

Eefde: J. M. J. Hartelman-Gerritsen
H. J. Hartelman

Vorden: J. W. M. Gerritsen
C. G. M. Gerritsen-Etman
en kleinkinderen

Vorden, 23 september 1967
„Ons Plekje"

De begrafenis heeft plaats gehad op dinsdag 26
september op het R. K. kerkhof te Kranenburg-
Vorden.

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

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

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

Inwoners van Vorden!
BEZOEKT VRIJDAG 6 OKTOBER
A.S. DE

Najaarsmarkt
TEVENS VERLOTING

Grote sortering in diverse artikHni.

Bij een bezoek aan de markt behoort
u wellicht tot de gelukkigen, die een
attraktie ontvangen.

waar het snel
lekker warm
moet zijn...
déór zet u een Inventum verrijdbare paneelradiator neer.
Direkt voelt u zijn behaaglijke warmte om u heen.
Want het is een vloeistofloze paneelradiator,
die zijn warmte zonder omwegen direct aan de lucht afgeeft.
De ideale hoofdverwarming in voor- en naseizoen en
de behaaglijke bijverwarming in het stookseizoen.
Leverbaar met of zonder thermostaat, met
2 of 4 standen schakelaar.
Vraag op onderstaande verkooppunten om de
brochure of het boekje
„Electrische Ruimte Verwarming."

KONINKLIJKE FABRIEK INVENTUM -BILTHOVEN.

INVENTUM PANEELRADIATOREN o.a. verkrijgbaar bij:

V D R D E H G. Emsbroek & Zn c.v., Zutphenseweg 5, tel. 05752-1546

G. Pongers & Co., Nieuwstad 7, tel. 05752-1474



RAMMEN
STIEREN

KREEFTEN
LEEUWEN

VISSEN
WATERMANNEN

ENZ
A OPGELET!

ARAL krachtiger benzine
vlekkeloze service

Na 2xtanken bij ARAL een
decoratieve Sterrenbeeld-tegel
van echt Delfts Blauw GRATIS!
DEELNEMENDE ARAL STATIONS IN UW OMGEVING:

Delden (Ambt): Motel ,.Schoonzicht" (J. L. Brandriet), Goorsestraat
A 14 (Rijksweg Zutphen-Hengelo)

Dit is een van de 12 tegels op ware grootte.
U krijgt 'm gratis na 2x tanken.

Een originele ARAL-verrassing waar u geen cent
extra voor betaalt! 12 geweldig leuke tegels van
echt Delfts Blauw, waarop speelse afbeeldingen
de tekens van de Dierenriem symboliseren.
Toepassingen? Legio: als onderzetter voor de
glazen. Als opvallende wandversiering. Ingelegd in
een bijzettafeltje of dienblad. Onder uw
bloempotten. Als persoonlijk geschenkje aan
vrienden, kennissen, verwanten en verloofden:
En nog veel meer.

U wilt ze hebben? Alle 12? Dat kan. Tank morgen
minimaal 20 liter ARAL benzine. U ontvangt dan
een waardebon. Even bewaren! De volgende keer
tankt u wéér 20 liter bij een ARAL station, u levert
de bon in en u krijgt uw tegel. Dit zijn de „regels
van het spel" voor de hele serie van 12. Natuurlijk
wilt u die compleet hebben. Begin direct met
verzamelen, want deze actie is maar tijdelijk. De
deelnemende ARAL stations herkent u aan de
fel-blauwe affiches.

Zegelkorting
Elk tweede pak Spar koffie 50 et goedkoper — 10% „
l Spar ontbytkoek van 89 et voor 79 et — 10% „

20% zegelkorting op Spar rijst ! !
20% zegelkorting op elk blik Spar doperwten ! !
20% zegelkorting op elke fles Spar levertraan ! !
20% zegelkorting op elk blik Spar perziken ! !
20% zegelkorting op elke zak tutti-frutti ! !

Twee litersflessen import vermouth slechts 500 et
Haantje van 800 gram nu voor 239 et
150 gram gekookte ham van 119 et nu 98 et — 10%
2e pot yorkers knackworst halve prjjs — 10%

DONDERDAG EN VRIJDAG:
l kg andijvie voor 35 et
l kg prei 35 et
l zak a 2'/2 kg aardappelen 59 et

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Supermarkt
Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1281

Telefoon 1879

Wenst u uw interieur
te vernieuwen,
of krjjgt u een nieuwe
woning?

Kom dan eens bij ons praten!

Grote voorraad
Prima service en
Voordelige prijzen

De woninginrichting
voor Vorden, Wichmond en
omstreken

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

|pp zonnig
^ wonen met

Ctoluséén
JL

Een hele kunst? Helemaal nietl U zetzo'n prach-
tig C plus één zelfbouwmeubel zomaar in elkaar.
Alles past precies (en dan bedoelen we precies I)
Blaren in uw handen houdt u er niet aan over.
Wat u wel overhoudt: geld. Geld, dat u vlotweg
even verdient

BUREAU MINISTRE - origineel teak. verstelbaar
bovenblad 130 x 60 cm f IQft .
(inmahonief 165,-)

@vmeubelen

Verkrijgbaar bij

Doe-het-zelf centrum
(Harmsen)

Schoolstraat 6 - Vorden

Simca duizend
Snel, zuinig, gemakkelijk wendbaar, groot van binnen
en klein van bui l en . 4 portieren, 4 versnellingen en nog
tal van andere voordelen vindt u bij een Simca 1000 en

al leverbaar vanaf f 5195."

Vraagt gratis proefrit

\ l TOMOBIELBEDRIJF

SIMCA
A. G. Tragter
Telefoon 1256

Nieuw!
Zanussi afwasautomaat
f 899,-
met. waterontharder f 130,— extra

KOMT TI EENS KIJKEN !

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

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

Koopt tijdig uw stro -
hooi . graszaadhooi.
Nu nog voor redelijke
prijzen.

Fa Gebr. Soepenberg
Dronten 03210-2224
Vert. Zoerink, Vorden
05752-6813

REGENPAKKEN EN -BROEKEN
ANORAKS, ZEILJEKKEKS
PONCHO'S, FIETSCAPKS

ook in de nieuwe modekleureh van
plastic op katoen, gelaste naden,
water- en winddicht, ijzersterk

MARTENS
Wapen- en sporthandel . Zutphenseweg 15 a
Vorden
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Schapenfokdag „Vorden en Omstreken"

De schapenfokvereniging „Vorden en Omstreken" zal dit jaar voor de 25e maal haar
traditionele jaarlijkse onderlinge schapenfokdag organiseren en wel op 6 oktober a.s.
op het bekende terrein bjj café „de Boggelaar" te Warnsveld aan de Ryksweg Vorden-
Zutphen. Hiertoe werd besloten op de gehouden algemene ledenvergadering, die in
café „de Boggelaar" werd gehouden.
De vergadering stond onder leiding van de waarnemend voorzitter, de heer H. W. Rem-
melink, daar voorzitter de heer M. Gotink, verhinderd was. Er waren ruim 20 leden
aanwezig. De heer Remmelink memoreerde in zijn openingswoord allereerst de in het
voorjaar 1967 overleden sekretaris van de vereniging, wijlen de heer B. Peters uit.
Leesten. Hij schetste hem als een plichtsgetrouw en zeer aktief persoon met veel liefde
voor de schapenfokkerij, waarvoor de fokvereniging Vorden en Omstreken hem veel
dank is verschuldigd; hierna werden enkele minuten stilte in acht genomen.

Wegens het overlijden van de sekretaris waren er geen
notulen en jaarverslag; het financieel verslag van de
penningmeester, de heer G. J. Memelink, uit Toldijk-
Steenderen, gaf een gunstig beeld te zien. Er was een
ruim batig saldo. De kaskommissie, bestaande uit de
heren H. J. Berenpas, Vorden en D. Pardijs, Leesten,
bracht bij monde van eerstgenoemde een goedkeurend
verslag. Bij de bestuursverkiezing werden de beide af-
tredende bestuursleden t.w. de heren M. H. Gotink,
Leesten (voorzitter) en H. W. Remmelink, Warnsveld
(waarnemend voorzitter) met bijna algemene stemmen
herkozen. In de vacature van sekretaris, wegens het
overlijden van de heer B. Peters, werd voorzien door
verkiezing van de heer A. W. Bargeman.
In de pauze was er gelegenheid tot betaling van de
kontributie, die gehandhaafd bleef op ƒ 2,— per lid per
jaar, terwijl eveneens het inleggeld voor de inzendingen
op de a.s. fokdag konden worden betaald.
Medegedeeld werd dat de vereniging in Noord Holland
een nieuwe ram had aangekocht t.w. de 2%-jarige iir.
1280, die gestationeerd zal worden bij de heer F. Wieg-
man, Eefde-Zutphen. Deze komt in de plaats van ram
nr. 1623 die werd verkocht aan Van Resteren te Ooster-
hout. De nieuwe ram kostte ƒ 400,—.
Voorts is ram nr. 1628 premieram geworden en blijft
op Huize „Suideras" te Vierakker gestationeerd; ram
nr. 1716 is voorlopig premieram geworden en blijft op
het bedrijf van de heer M. H. Gotink te Leesten.
Nadat de heer Remmelink aan penningmeester en kas-
kommissie hartelijk dank voor hun verrichtte werkzaam-
heden had gebracht, volgde een bespreking van de
thans aanwezige rammen. Van ram nr. 1716 en 1628
waren in het afgelopen jaar goede lammeren geboren.

Nr. 1716 was in de wol iets te los, wat hem op de on-
langs in Doetinchem gehouden Gelderse Schapenfokdag
naar een derde plaats bracht. Ook bij enkele fokkers
was dit terug te vinden in de jongere lammeren. De
voorzitter drong er dan ook op aan, alleen ooien met

een goede, vaste vacht bij deze ram toe te laten. Mede-
gedeeld werd dat de vereniging thans 36 leden telt, die
verspreid wonen over een groot gebied t.w. Ruurlo,
Hengelo, Keyenborg, Baak, Steenderen, Vorden, Warns-
veld, Zutphen, Eefde, Vierakker enz. Besloten werd om
het dekgeld enigszins te wijzigen; dit bedraagt nu voor
de leden ƒ 10,— en het weidegeld ƒ 5,—; voor niet leden
is dit ƒ 20,— inklusief weidegeld.
Hierna werd de in Doetinchem gehouden provinciale
schapenfokdag besproken. De voorzitter was van me-
ning dat de aanvoer hier, vooral van de mindere kwali-
teiten, te groot was geweest. Hij zou een regionale fok-
dag, vóór de fokdag te Doeinchem prefereren, waar-
door alleen het beste en geselekteerde dieren zouden
worden ingezonden. Veel leden stemden hier mee in,
maar waren ook voor het houden van een aparte ver-
koopdag te Doetinchem. Een en ander zal nog nader
worden besproken. Besloten werd om de jaarlijkse on-
derlinge schapfokdag van de vereniging, die nu voor de
25e maal, dus een jubileum wordt gehouden, te organi-
seren op 6 oktober a.s. op het terrein nabij café ,,de
Boggelaar" aan de rijksweg Vorden-Warnsveld.
Tevens zal dan de inscharing bij de rammen plaats
kunnen vinden. Diverse leden gaven zich reeds op, in
totaal zijn er plm. 100 inzendingen binnen. Er zal ge-
keurd worden in 10 rubrieken t.w. 3 voor rammen, 5
voor ooien en 2 groepen. Arbiter is weer de heer H.
Oortgiesen uit Velp, inspekteur van het Gelders Scha-
penstamboek, die zal worden geassisteerd door een nog
aan te zoeken persoon.
De dieren zullen voor negen uur op het terrein aanwe-
zig moeten zijn. Tevens is er gelegenheid voor het la-
ten inschrijven van anderhalfjarige dieren.
Als prijzen worden voor de eerste prijswinnaars loten
van de Vordense Marktvereniging toegekend.
Na enkele interne mededelingen en de rondvraag, die
geen verdere gezichtspunten opleverde, werd deze goed
bezochte bijeenkomst door de voorzitter met een dank-
woord gesloten.

VOETBALUITSLAGEN AFGELOPEN ZONDAG

Vorden I—Terborg I 1—2; Reuni III—Vorden II 4—4;
Warnsveldse Boys II—Vorden III O—3; Voorst VI—
Vorden IV 2—0; Vorden V—Warnsveldse Boys IV O—6;
Markelo III—Ratti I 1—5; Ratti II—Zutphania V 3—2;
Ratti III—Pax V 1—10.

VOETBALPROGRAMMA A.S. ZONDAG
Eibergse Boys I—Vorden I; Vorden II—Eibergse Boys
III; Vorden III—Dierense Boys II; Zutphania IV—Vor-
den IV; Ratti III—Vorden VI; Vorden Al—Almen Al;
Vorden A2—Steenderen Al; AZC BI—Vorden BI;
Steenderen BI—Vorden B2; Ratti I—EGW I; Warns-
veldse Boys IV—Ratti II; Socii BI—Ratti BI.

OOK IN VORDEN EEN ZATERDAGVOETBALCLUB

Doordat vele voetballers niet in de gelegenheid waren
hun geliefde voebalsport te beoefenen, omdat ze uit prin-
ciepe niet op zondag wilden spelen (geloofsprinciepes,
gehuwde spelers die zondags thuis willen zijn bij hun
gezin1, jongeren die de zondag voor andere doeleinden
willen gebruiken) geeft de voetbalvereniging Ratti hun
hiertoe igelegenheid om toch te kunnen voetballen en wel
op de zaterdagmiddag.
De bedoeling is er een geheel neutrale vereniging van
te maken, dus iedereen van welke richting dan ook kan
lid worden, doch hij mag beslist niet op zondag spelen
(d.w.z. zaterdag en zondag).
Jarenlang is hier in Vorden over gesproken doch nooit
is iets doorgezet voor deze groep van spelers.
Broeder Canutus heeft de stoute schoenen aangetrokken
en wil hiermede de gehele Vordense gemeenschap een
voorbeeld geven dat het toch mogelijk is om gezamen-
lijk iets neutraals op te bouwen.
Wij hopen dan ook dat deze sportlieden die al jaren
gewacht hebben, niet zullen wachten en zich spoedig
zullen opgeven bij onderstaande adressen.
Voorzitter de heer J. Lucassen, D 153 Kranenburg, tele-
foon 6811 en sekretaris de heer W. Veenhuis, Molen-
weg 39, Vorden.

Het te vormen elftal is ingedeeld in de 3e klasse afd. G
Zaterdagvoebal G VB.

De elftallen in deze afdeling zijn Deeskensveld (Eiber-
gen); SKVW (Winterswijk); Eibergen; Haarlo; Gelse-
laar; Zelhem; AZSV (Aalten); Ratti.

GESLAAGD
Onze plaatsgenoot de heer L. G. Weevers slaagde te
Amsterdam voor het patroonsdiploma typografie van
het boekdrukkersbedrijf.

BENOEMD
Tot leraar aan de Chr. Landbouwhuishoudschool te Vor-
den is benoemd de heer G. Jager uit Kampen.

VOETBALWEDSTRIJD
Zaterdagmiddag speelde het bedrijfselftal van Hylke-
ma's pluimveebedrijf een returnontmoeting tegen een
elftal van drukkerij Weevers kombinatie, welke in een
2—l overwinning eindigde voor de Hylkema voorwaart -
sen. Het was een aardige en spannende strijd.

UW REDDEND BLOED
De maandagavond in de Bijz. Lagere Landbouwschool
gehouden bloedafr^me-avond is weer een sukses ge-
weest. Hoewel h«kpkomstpercentage de 60 nog niet
helemaal kon haWr (59,5) kon het prikteam toch 259
gevulde flessen bloed mee naar Amsterdam nemen.
Een groot vraagteken blijft voor het komité waar Öe
ontbrekende 40 percent zich schuil hield. Het hoopt hun
het volgend jaar ook een stimulerende prik te kunnen
geven. ^^
Dank aan de o^^comen donors en hopelijk tot de
volgende keer in W68.

GESLAAGD
Onze plaatsgenoten de heren H. G. J. Oudsen en B. A.
A. Besselink slaagden te Arnhem voor de hoofdakte aan
de hogere peadagogische school (St. Paulus).

DAMES VAN JONG GELRE BIJEEN
De dames van de plaatselijke afdeling van Jong Gelre
hielden in hotel ,,'t Wapen van Vorden" een goed be-
zochte ledenvergadering. De presidente, me j. T. Pardijs,
heette in het bijzonder enige inieuwe leden welkom. Na
opening met het bondslied werden de jaarverslagen voor-
gelezen.
Bij de bestuursverkiezing werd inplaats van mevr. Len-
selink-Toonk, welke zich niet herkiesbaar stelde, me j.
T. Hissink gekozen.
Na enkele mededelingen werd de avond gevuld met
zang en spel.

MEER BEZOEKERS OP ZWEMBAD DAN VERMELD
In tegenstelling tot hetgeen reeds eerder werd mede-
gedeeld heeft de Vordense bad- en zweminrichting „In
de Dennen" geen 110.000 bezoekers getrokken maar
ruim 122.000.

H. HELMINK KRINGKAMPIOEN
PLOEGWEDSTRIJDEN KPJ
De heer H. Helmink alhier is er in geslaagd om dit jaar
het kampioenschap te behalen van de traditionele ploeg-
wedstrijden, die werden georganiseerd door de KPJ „De
Graafschap".
De nieuwe kampioen 1967 verwierf in het eindklasse-
ment 176 punten, waarmee hij ruim 5 punten voor-
sprong had op zijn naaste konkurrent H. Peters uit
Baak met 171 punten.

Wegens plaatsruimte werden enkele verslagen uitgesteld

INGAANDE 2 OKTOBER A.S. KUNNEN WIJ U EEN
NOG BETERE SERVICE BIEDEN !

DOOR TOEVOEGING VAN EEN

nieuwe autoshop en showroom
KUNNEN WIJ U NOG BETER VAN DIENST ZIJN
OP GEBIED VAN AUTO'S, RIJWIELEN,
BROMFIETSEN ENZ. ENZ.

Wij hopen, dat u deze uitbreiding zult waarderen en
staan dan ook met raad en daad tot uw dienst.

Ter kennismaking ontvangt u 'n aardige verrassing

Fa Kuypers
Auto's . Autoshop - Taxi - Rijwielen . Bromfietsen . Dorpsstraat . Vorden

Te koop: 2 tomen biggen.
B. Woerts, „Bonekamp"
E 43, Vorden

Te koop: Toom biggen.
B. G. Leemkuil, E 70,
Vorden

Te koop: Kolenconvector
„Komeet" 19.500 cal.
Tel. na 6 uur 05750-2059

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

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

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

iemand voor de alwas
man of vrouw.
Volautomatische machine aanwezig.

Holel Bakker

Wegens familiefeest is ons bedrijf
zaterdag 30 september

de gehele dag
gesloten
ONS TANKSTATION IS GEOPEND
VAN 8 UUR V.M. TOT 6 UUR N.M.

Garage Kuypers

SKe-Mand

Een pakje dat u pakt
met b-r-e-e-d streep-
dessin. Drie leuke vond
sten zijn in dit model
verwerkt: de scho-
telkraag, desteek-
zakkenmetknoop

en de sier-
stiksels.
Passen?
Graag!

WEGENS VAKANTIE

gesloten
VAN 2 TOT EN MET 8 OKTOBER

Schoenaker
Kranenburg-Vorden - Café . Levensmiddelen

Nylon nieuws
Bij aankoop van 2 paar Setter-

nylons van ƒ 1,98 of ƒ 2,95

Composé's
Terlenka
Trevira 2000

te kust en te keur!

RAADHUISSTR.. VORDEN

Gemeente Vorden
Afsluiting weg
langs „de Noordpoort"
Burgemeester en Wethouders van Vorden maken
bekend, dat i.v.m. wegverharding de weg langs
„de Noordpoort", vanaf de Almenseweg nabij den
Barmel over een lengte van 600 m voor alle ver-
keer in beide richtingen is gesloten, vanaf heden
gedurende 6 weken of zoveel langer of korter als
i.v.m. de werkzaamheden nodig is.

Vorden, 27 september 1967.

Burgemeester en Wethouders van Vonlrn,

de Loco-burgemeester,
A. J. Lenselink

de Secretaris,
J. V. Plas



Reklamedagen!
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

500 GRAM 150
198
135
198

90

Extra reklame!
vrijdag en zaterdag

Haas-,
rib- of schouderkarbonade 5°°

500Rundvlees vanaf
Varkensvlees (van de ham) 500 Kra...
Zie aanbiedingen in de winkel

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

Dorpsstraat 32 . Tel. 1470

Mode
Najaar 1967
HANGT VOOR U KLAAR

HERENKOSTUUMS

TWENKOSTUUMS

TERLENKA JASSEN

CARCOATS

LODEN JASSEN

KOLBERTS

PANTALONS

JACK'S

ENZ. ENZ.

En de prijzen
vallen echt mee!

Zie etalage

fdfSchoolderman
•̂̂ fc^ i/Ai/Miur r AI A x* LJIEI i i A/ UVOORHEEN A.G.MELLINK
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fMeubelenf
0 o
1 00°<2>'»»000®00000<>®e0000

<K5)<>00 l

Veilig Verkeer Vorden
en EHBO af d. Vorden

Bij voldoende deelname wordt er een
cursus gegeven van 4 a 5 lesavonden
betreffende:

eerste hulp bij
verkeersongevallen
De cursusavonden worden gehouden
op maandag. Opgave en inlichtingen
bij:

Politiebureau, Raadhuisstr. tel. 1230

Sekretaris Veilig Verkeer
Julianalaan 2 telefoon 1729

Sekretaris EHBO
Sniidsstraut 11 telefoon 1297

BLOEMBOLLEN

BLOEMPOTTEN

POTGROND

GEDROOGDE KOEMEST

Borgonjen
Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 1385
Depot Loenen's zaden

Een oprecht interieur blijft voldoening geven. Uw interieur is pas oprecht, als het
uitdrukking geeft aan uw persoonlijkheid. Als u voelt, dat uw eigen unieke persoonlijk-
heid beter tot uitdrukking komt door robuuste Oud-Hollandse meubelen te kiezen . . .
als u nu eenmaal liever kijkt naar de ranke lijnen van een Oueen Anne stoeltje . . .
als u zich het meest werkelijk ,,thuis" voelt in een klassiek interieur . . . maakt u dan
gebruik van die mogelijkheden, mogelijkheden die „Het Binnenhuis" u alle biedt.

HET BINNENHUIS MEUBELTOONZALEN - EEN

WERELD VAN MOGELIJKHEDEN GAAT VOOR U

OPEN

Vraagt u eens onze klassieke meubelcatalogus aan.

Kindervoeten
vragen speciale aandacht bij het
kopen van schoenen.

Wij adviseren u graag hierbij.

Een grote sortering

kinderschoenen
mét verantwoorde leestvormen staan
u ter beschikking.

Kijk voor kinderschoenen eerst bij

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Dorpsstraat — Telefoon 1342

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR:

• 22 delig tafeiservies
wit porselein met zilverrand

f 29,95

Tienerpop slechts f 1,iO

Koersolman
WINKELCENTRUM TELEFOON 1364

.

adidas
met de banden S

voetbalschoen J
der kar~- ;~ ®

Marlens
Wapen, en Sporthandel

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
n FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752)13 14

Uw advertenties
hebben meer effekt, wanneer
u ze regelmatig plaatst!

VROLUKE, FRISSE

teenerbrillen
ANDERS IN ELK OPZICHT. ZIE ONZE AANTREKKELIJKE

KOLLEKTIE MET BRILLEN IN EEN "EIGEN" STIJL ZOALS DE TEENAGER DAT WIL

VELE BUITENLANDSE SUCCESMODELLEN.

MEER COMFORT VOOR UW OGEN
Door de optische verbeteringen en
nieuwe vindingen van de laatste jaren,
kunnen Uw ogen met minder moeite
veel beter zien. Wij geven U dan ook
gaarne uitgebreide voorlichting over
ontspiegelde glazen, dubbel focus- en
trifocaal glazen, getinte glazen etc.

U SLAAGT IN ALLE OPZICHTEN
* U kiest uit onze moderne en veel-
zijdige kollektie in alle prijsklassen.
* U wordt bij ons prettig en hulp-
vaardig bediend bij het kiezen van de
bril die het beste bij U past.
* U hebt 3-voudigc zekerheid: want
elke bril wordt 3 x. gecontroleerd.

OPTICIEN

ZUTPHENSEWEQ 15-VORDEN-TELEFOON 1505

Zetmeel tekort?
De goedkoopste bron:
aardappel vezels (inkui-
len). Nu bestellen ! ! !

Fa Gebr. Soepenberg;,
Dronten 03210-2224
Vert. Zoerink, Vorden

Kleine gezellige vergader-
zaal beschikbaar voor max.
30 pers.
IJssalon D. Boersma,
Dorpsstraat 6, telefoon 1553
05752-6813

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIEKKALVEKEN
voor het mesthok.

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

ONS
PARADE

PAARDJE

Mooiere pyjama's worden in
heel Nederland niet gemaakt.
Heerlijk warm flanel. Pantalon
met brede Lycra elastiek-band,
bestand tegen veelvuldig was-
sen. Tijdelijk voor 4 O Q5

slechts 13.'

Luth
NIEUWSTAD . VORDEN

l Beslist op onze volgende
•parade-aanbieding letten

OVERHEMDEN.
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
Voor elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Vorden

U wilt toch ook voordelig
voeren?

Hoge krachtvoerreke-
ningen kunnen omlaag
door BOSTEL ! !

De importeur:
Fa Gebr. Soepenberg
Dronten 03210-2224
Ver t. Zoerink, Vorden
05752-6813

Het van ouds erkende
adres voor

Verse haantjes
is het poeliersbedrijf

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

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

PETROLEUM
BESTELLEN

1736 BELLEN
KEUNE

goedkoper

Te koop wegens overkom-
pleet: Een eikenhouten cy-
linderbureau en twee stel
velours overgordijnen (zeer
geschikt voor nieuwbouw-
huis). Mevr. Oplaat, D 60,
Wildenborch-Vorden


