
Woensdag 8 maart 1967
28o jaargang no. 50

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

Verschijnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per min per kolom
Abonnementsprijs ƒ 5,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Frankering bij abonnement, postkantoor Vorden

Televisie
Hord Mende - Telefunken

INU SUPERONTVANGER

FA BREDEVELD
Zutphen — Weg naar Laren — Tel. 3813

JONG GELRE DAMES BIJEEN

In hotel „'t Wapen van Vorden" hield de afdeling da-
mes van Jong Gelre onder leiding van mej. T. Pardijs
een goed bezochte ledenvergaderding.
De avond werd bijna geheel gevuld met spelwedstrijden
waarbij de winnares een kleine atraktie werd aangebo-
den.
Medegedeeld werd dat op 22 maart a.s. een excursie
naar de PGEM te Doetinchem zal worden gehouden.
Op 17 maart a.s. zal aan de sport- en spelwedstrijd te
Laren (Gld.) worden deelgenomen.

JAARVERGADERING NCBO

Dinsdagavond werd onder leiding van de heer B. Bek-
man in de bovenzaal van het Nutsgebouw een leden-
jaarvergadering van de afdeling Vorden-Hengelo (Gld.)
van de Ned. Chr. Bond van Overheidspersoneel gehou-
den. De opkomst was matig.
Na een kort welkomstwoord door de voorzitter ver-
kreeg de sekretaris, de heer Oosterink, het woord. Deze
deelde mede dat de afdeling thans 42 leden telt.
De penningmeester, de heer J. Schuurman, kon 'n klein
batig kassaldo meedelen.
Als afgevaardigden naar het Bondscongres op 6, 7 en 8
juli a.s. werden aangewezen de heren W. ter Haar en
J. Schuurman en als plaatsvervangers de heren D.
Norde en G. Potman.
Tot leden van de kaskommissie werden benoemd de he-
ren H. A. Bloemendaal en W. Bijenhof.
De gepensioneerde leden t.w. de heren B. Antink en R.
Hishink welke in het afgelopen jaar met pensioen de
dienst hebben verlaten, zal een blijk van waardering
worden aangeboden.
Besloten werd voor het tbc-fonds „Draagt Elkanders
Lasten" bij de leden een vast bedrag per jaar voor dit
fonds te doen innen.
Op verzoek van de voorzitter ging de heer D. Norde
voor in dankgebed.

DE HEER J. W. G. HARMSEN HERDACHT
40-JARIG JUBILEUM ALS TUINMAN

Woensdag l maart was het 40 jaar geleden dat de heer
J. W. G. Harmsen zijn loopbaan als tuinman begon bij
de herstellingsoordvereniging „De Decanije" te Vorden.
In de conversatiezaal van het herstellingsoord werd de
heer Harmsen hiervoor woensdagmiddag gehuldigd.

De voorzitter van de vereniging, de heer Karton, wees
er in zijn toespraak op dat de jubilaris altijd plichts-
getrouw zijn werkzaamheden bij het herstellingsoord
heeft verricht. Hij overhandigde de heer Harmsen een
enveloppe met inhoud.
Loco-burgmeester, de heer A. J. Lenselink bood na-
mens het gemeentebestuur van Vorden zijn gelukwen-
sen aan. Het was ook het gemeentebestuur bekend dat
u uw werk voor het herstellingsoord altijd met grote
ijver en toewijding hebt verricht. Het is mij daarom
een grote eer u te kunnen mededelen dat het Hare Ma-
jesteit de Koningin behaagd heeft u te begiftigen met
de bronzen eremedaille van de Orde van Oranje Nas-
sau, aldus loco-burgemeester Lenselink.
De dirktrice zuster Stratling, roemde de eenvoud en
bescheidenheid van de jubilaris. Omdat wij jou allemaal
graag mogen Jan, mag ik je namens het personeel een
scheerspiegel met verlichting aanbieden aldus de direk-
trice. Ook de vrouw van de jubilaris werd met een bloe-
metje in de hulde betrokken.
De tuinbaas, de heer L. Velhorst, droeg hierna een ge-
dicht voor op de jubilaris en bood hem een vogelkooi
met kanarie aan.
Tenslotte mocht de heer Harmsen van twee patiënten
van het herstellingsoord tuingereedschap in ontvangst
nemen terwijl mevrouw Harmsen een bloemetje kreeg
aangeboden.

^Kerkdiensten

DONDERDAG 9 MAART
Gereformeerde kerk

's Avonds 8 uur derde lijdensmeditatie (R.K. en Pro-
testanten samen)

ZONDAG 12 MAART

Hervormde kerk
9.00 uur ds. J. C. Sterringa van Zutphen

10.30 uur ds. J. J. van Zorge (H. Doop)

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen
19.00 uur ds. Th. P. van Belzen

R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur . 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)

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

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

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.30—9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7 u.
en de komende week van^yivonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur A. Harnis^P telefoon (05752) 1277

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 TÏËEFOON (05752) 1541
Bij geen gehoor telefoon (05752) 1230 (bur. rijkspolitie)

Geboren: Geen.
Gehuwd: M. Brummelman en E. W. Norde.
Ondertrouwd: A. W. B. Andringa en A. A. Buunk.
Overleden: Berendina Besselink, 79 jaar, weduwe van
H. Brussen en van J. Hess.

WARNSVELD

KERKDIENSTEN ZONDAG 12 MAART

Hervormde kerk
10.00 uur ds. v. d. Brug sr van Apeldoorn
19.00 - 19.15 uur samenzang
19.15 uur Jeugddienst ds. P. Lugtigheid van Den Haag

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Telefoon Groene Kruis 2079

van vrijdagmiddag 13.00 uur t/m maandagmorgen 8.00
uur zuster Lubbers, telefoon 2079

TELEFOONNUMMERS
Politie telefoon 3388; brand melden telefoon 6666 bij
geen gehoor 4184

BURGERLIJKE STAND

Geboren: Geen.
Overleden: Geen.
Ondertrouwd: J. G. A. Tijssen, 27 jaar en W. H. Lö-
wenthal, 29 jaar, Wisch.
Gehuwd: Geen.

GEVONDEN VOORWERPEN
l groen kinderjasje met capuchon; l groene kinder-
muts.

VERLOREN VOORWERPEN
l bril; l rolschaats; l schooltas met boeken.

VOLOP KEUS IN LEUKE

voorjaarsmodelletjes
KOM ZE PASSEN BIJ

Wüllink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

ONTSPARING

Aan het postkantoor en het daaronder behorend ressort
werd in de maand februari jl. bij de rijkspostspaarbank
ingelegd een bedrag van ƒ 76.884,73 en uitbetaald een
bedrag van 81.442,47.

HERVORMDE JEUGD HIELD BAZAR

Ter dekking van de kosten van het jeugdwerk hielden
de gezamenlijke Hervormd Jeugdverenigingen in het
Nutsgebouw vrijdag- en zaterdagavond een zeer druk
bezochte bazar.
Allerlei leuke attrakties als balgooien, schijfschieten,
grabbelton, rad van avontuur enz. vonden een gretige
aftrek bij diegenen die de jeugd een warm hart toe-
dragen. Menige koek en geslacht kippetje verwisselden
van eigenaar.
Op dinsdag 7 maart werd in de kapel in de buurtschap
de Wildenborch de bazar voortgezet.
Tevens hebben B & W hun toestemming verleend tot
het houden van een verloting van bovengenoemd doel
met een totaal aantal loten van 1500.
Na afloop van de bazardagen zal de opbrengst worden
bekendgemaakt.

INTERKERKELIJKE LIJDENSMEDITATIE

Voor de donderdag jl. in de R.K. kerk in het dorp ge-
houden tweede interkerkelijke dienst ter overdenking
van het lijden van Christus bestond een zeer grote be-
langstelling.
Het welkomstwoord en gebed werd uitgesproken door
rector Pans ofm. Voorganger was ds. J. H. Jansen,
Herv. predikant alhier.
De derde bijeenkomst zal plaats vinden op donderdag-
avond 8 maart a.s. in de Gereformeerde kerk met als
voorganger pastoor Bodewes van de Kranenburg.

CONTACT OOK IN WARNSVELD

Vanaf heden wordt Contact tijdelijk iedere week
ook in Warnsveld huis aan huis bezorgd, nadien
kan men zich in Warnsveld ook abonneren op
Contact.

Ons weekblaadje Onze Band wordt dan in Con-
tact opgenomen en komt hierdoor te vervallen.
Voor de adverteerders dus weer een vooruitgang,
hun advertenties worden nu in 3550 gezinnen ge-
lezen.
Ook het nieuws van de plaatsen Vorden en
Warnsveld wordt n^Apgenomen.

Voor Vorden wordt het nieuws verzorgd door de
heer A. L. Velhorst, Het Wiemelink, telefoon 1688
en de heer W. Wolbert, Ruurloseweg D 136, Kra-
nenburg. Voor Warnsveld by de heer Verolme,
Rijksstraatweg 66,̂ ^foon 4913 of de heer A.
H. Talens, Boncnda^M 5, telefoon 2180.

De advertenties voor Contact moeten uiterlijk
dinsdagmiddag 2 uur in ons bezit zijn.
Contact komt normaal uit op woensdag en don-
derdag.

Voor Lochem, Laren, Barchem, Ampsen en Exel
geven wij nu een aparte krant uit nl. Lochems
Weekblad, oplaag 4300 exemplaren en deze ver-
schijnt ook wekelijks.
De advertenties en het nieuws hiervoor moeten
uiterlijk vrijdagmiddag 12 uur in ons bezit zijn.
De krant komt dan uit op dinsdag d.o.v.

Hoofdredakteur is de heer Aalbers. Agentschap
is bij de fa Hiestand, Tuinstraat 10 te Lochem,
telefoon 1861 en voor Laren by de heer Hekkel-
inan, Molenbeek 31.

FILMAVOND NCVB AFDELING VORDEN

Omdat bovenstaande bond (Ned. Chr. Vrouwenbond)
ter gelegenheid van haar 45-jarig bestaan aan „Barti-
meus" een kapel gaat aanbieden, was dinsdagavond van
dit Christelijk Instituut voor blinden en slechtzienden
de heer Ruler naar Vorden gekomen.
Spreker vertelde en gaf een overzicht van het werk
van „Bartimeus" waarna de aanwezigen via dia's en
een geluidsband vele interessante en aangrijpende ge-
beurtenissen uit de blindenschool zagen en hoorden.
Vele vragen werden na de pauze door de heer Ruler
beantwoord. De presidente, mevr. van Zorge, dankte
de spreker voor het gebodene.

JEUGDRALLY

Onder grote belangstelling, vooral van de zijde van de
jeugd, vond maandagavond in de Nutszaal een jeugd-
rally plaats.
Ds. J. J. van Zorge sprak een kort openingswoord,
waarna de unieke Zweedse zanggroep „The Gospel
Four" optredend voor „Youth for Christ" een groot
aantal geestelijke liederen ten gehore bracht.
Deze zanggroep die vooral voor radio en TV een repu-
tatie heeft verworven werd ook nu weer aandachtig
beluisterd.
Een der leden sprak naar aanleiding van een paar
teksten uit Jesaja 55 een godsdienstig woord welke door
een tolk in het Nederlands werd vertaald.
Veel scholieren uit de omgeving van Vorden en Zut-
phen woonden deze jeugdrally bij.

JONG GELRE

In een gekombineerde vergadering van Jong Gelre in
hotel „'t Wapen van Vorden" heette de presidente, mej.
T. Pardijs, in het bijzonder welkom de heer K. Hoeve
uit Harfsen, die een boekbespreking hield over het boek
van Wil den Hollander getiteld „Land van zon en wei".
De schrijfster, een eenvoudige boerenvrouw, vertelt over
de lotgevallen van haar .gezin dat in 1947 naar Frank-
rijk emigreerde. De heer Hoeve wist dit boek zeer
boeiend uiteen te zetten.
De heer Johan Pardijs dankte de spreker voor zijn
prachtige verhaal. Er werd nog medegedeeld dat er op
10 maart een trainingssportavond zal worden gehou-
den o.a. in dammen, tafeltennis voor dames en heren.
Dit voor de return op 17 maart in Laren.

Dames
WILT U EEN GOED OVERZICHT

HEBBEN VAN ALLES WAT DE
VOORJAARSMODE BIEDT?

Kom dan NU naar ons modehuis

De kollektie pakjes
is nu kompleet!
MODEDETAILS:
Effen- en fensterruitstoffen
flannel . keraflex - dioleen
met chique stikselgarnering

ONTDEK DE MODE BIJ:

(Jteel
^-—^^^VORC

Vestigingsoverschot in Vorden. De bevolking in Vor-
den is in 1966 met 149 personen toegenomen. Dit bete-
kent een vestigingsoverschot van 96 personen.

HOOFDBESTUURSLID WILLEMS VAN HET NVV
BELICHTTE DE WERKELOOSHEID IN VORDEN

De afdeling Vorden van de NVV-bestuurdersbond be-
legde dinsdagavond in zaal ,,'t Wapen van Vorden een
openbare vergadering. Het lag in de bedoeling dat de
tweede voorzitter van het NVV een causerie zou houden
over de werkeloosheid in Nederland. Wegens omstan-
digheden kon de heer Boon echter niet aanwezig zijn.
In zijn plaats sprak nu het hoofdbestuurslid van het
NVV de heer Willems.
In zijn openingswoord heette de voorzitter van de af d.
Vorden, de heer Koerselman, in het bijzonder afge-
vaardigden uit o.a. Ruurlo, Gorssel en Borculo welkom.
De heer Willems gaf hierna een duidelijke uiteenzetting
over de werkeloosheid in ons land. De vakcentrale heeft
de afgelopen maanden met grote bezorgdheid naar de
werkeloosheid gekeken. Momenteel is de stijging van
het aantal werkelozen even tot staan gekomen. In ver-
houding tot andere provincies is Gelderland er nog wel
gunstig afgekomen.
Sommige ekonomen zeggen dat voor de goede gang
van zaken enige werkeloosheid noodzakelijk is (onge-
veer 3%). Dit percentage kan echter heel erg zijn wan-
neer de werkeloosheid over het gehele land gespreid is,
aldus spreker. De heer Willems ging hierna in op de
verschillende soorten werkeloosheid. De zgn. wrijvings-
werkeloosheid is voor ons de enige aanvaardbare wer-
keloosheid. De seizoenwerkeloosheid mag niet voorko-
men. Hier moeten we ons niet bij neerleggen. Als punt
drie noemde de heer Willems de werkeloosheid van
minder geschikten. Ca 40.000 van deze mensen hebben
moeilijkheden in het bedrijfsleven. Gelukkig kunnen we
hier veel aan doen en zijn er zo'n 28.000 (70%) onder-
gebracht in sociale werkplaatsen.
Teneinde de konjunktuurwerkeloosheid te kunnen be-
strijden dient men op korte termijn maatregelen te ne-
men. Bij deze soort van werkeloosheid leggen de ar-
beidsintensieve bedrijven altijd het eerst het loodje, al-
dus de heer Willems.
De struktuurwerkeloosheid noemde de heer Willems
een lelijke vorm van werkeloosheid. Hier is het gebo-
den maatregelen op langere termen te nemen.
Op dit moment gaat de bestrijding van de werkeloos-
heid voor en kan ons de betalingsbalans geen bliksem
schelen.
Aldus de heer Willems die hierna door de heer Koer-
selman dank werd gebracht voor zijn betoog.
Er bestond voor deze vergadering flinke belangstelling.

Agenda
Feestvergadering CBTB om 7.45
uur in café Eskes
Sport- en speloefenavond Jong
Gelre (dames en heren) in hotel
,,'t Wapen van Vorden"
Kijkavond school met de bijbel
van 7-9 uur (werk bezichtigen)
Voorlichtingsavond Filmkring
Oostelijk Gelderland in het Nut
Vergadering KPO St. Martha in
zaal Schoenaker om 7.45 uur
Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
voorlichtingsavond van de Hatema
in hotel „'t Wapen van Vorden"
Dropping Jong Gelre
Nutsavond met Vordens Toneel
opvoering blijspel
Contactavond Youth for Christ
t.h.v. fam. Verkerk D l om 8 uur
Ledenvergadering Jong Gelre
(heren) „'t Wapen van Vorden"

6 april Operette Vogelhandier in het
Nutsgebouw te Warnsveld

8 april Uitvoering Knapen- en Meisjes-
ver, in de Kapel te Wildenborch

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



Gelria sportrijwielen, fabr.
Gazelle geh. kompl. ƒ 167,-
Bijwielbedrijf Tragter

VERSE HANEN EN
KIPPEN

elke dag verkrijgbaar
en vrijdags aan de
markt

HENGELOSEWEG l
TELEFOON 1283
EN B.G.G. 1214

Een bromfiets gelijk een
motorrijwiel Gazelle
COMET ƒ 1050,— m. kof-
ferrek 4 versn. voetsch.
Bromfietsbedrijf Tragter

6'/2°/o

Neem
Bouwfonds-

coupon-
SCHULDBRIEVEN
(stukken van nom.

f.1000.-)

Een veilige,
winstgevende

belegging!

Vraagt
prospectus of
inlichtingen:

N.V. Bouwfonds
Nederlandse
Gemeenten

ZUTPHEN
Deventerweg 44
tel. 05750-6831

VORDEN
W. ter Haar

Hertog Karel van
Gelreweg 3

tel. 1541 overdag

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

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

Nieuw, Gazelle toersport
met alles eraan ƒ 245,50
Rijwielbedrijf Tragter

herenbrillen

Siemerink's o^k
VORDEN

Kinderfiets 4-7 jaar, in rood
en blauw, rijklaar ƒ 72,50
Rijwielbedrijf Tragter

Druk op de knop
EN KLAAR WORDT UW
WISSEWASJE, LUIERWAS,
GROTE WAS .

A.E.G. - Erres - Marijnen
wasautomaten - volautomaten of
wasautomaat met aangebouwde
centrifuge

Erres Ecomatic
wasautomaat met speciale
2 kg knop

f 748,-
Nieuws!

A.E.G. Turnette f695,-
A.E.G. Turnamat S

met aangebouwde centrifuge

f 995,-

Aanbieding
zolang de voorraad strekt

MARIJNEN VOLAUTOMAAT f 1198,-

INRUIL f 350,'-

Nu ~f~ 848,-

Vraag vrijblijvend inlichtingen óók
over onze inruilmogelijkheden

G. Emsbroek & Zn. cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Maar met Total rijdt u
toch net zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

WENST U VOOR DE PAASDAGEN

nieuwe vloerbedekking?
WACHT DAN NIET TE LANG.
Graag laten wij u onze kollektie zien

UW ZAAK VOOR

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Haakinoponzekoffiereklame!
Elk 2e pak Spar koffie 50 et goedkoper en nog 10% zegelkorting
Elke 2e pot Spar poederkof f ie & 50 gram ... 50 et goedkoper — 10% „

Elke 2e pot Yorkers knakworst voor de HALVE PRIJS !

Bij 3 grote flessen Spar-Up een fraai long drinkglas GRATIS !

200 gram snijworst van 136 et voor 98 et — 10%
150 gram gekookt ontbijtspek van 104 et voor 85 et — 10%
1 grote vacuüm rookworst van 130 et voor 109 et — 10%
2 chocolade tabletten van 118 et voor 98 et — 10%
2 zakjes drop van 90 et voor 79 et — 10%
l pakje petit beurre van 67 et voor 59 et — 10%
l zakje gevulde Wieners
l zakje ijsbonbons
250 gram medaillons koekjes voor 89 et — 10%
l grote valenciade koek van 92 et voor 79 et — 10%

van 98 et voor 89 et —10 %

In onze supermarkt
is plaats voor een flink winkelmeisje

REMMERS
Supermarkt

Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58

Telefoon 1281

Telefoon 1379

School m.d. Bijbel
Het Hoge 42

Aangifte van leerlingen
voor de nieuwe cursus die na de
igrote vakantie begint.
De kinderen moeten vóór l oktober
6 jaar zijn.

A. J. ZEEVALKINK, h.d.s.
Schoolstraat 17

BRENG UW WENSEN IN
VERVULLING

spaar!
RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Telefoon 05752-1252
Postgiro 862923

ƒ 8,— p. fles zonder
statiegeld.

DEPOTS
Stationsweg l, telefoon 1289
Hanekamp 32
Het Hoge 49
Prins Bernhardweg 12
Ruurloseweg D 23
Van Ark, Wildenborch
Voskamp, Veldwijk

.Ruiterkamp, Linde
'Brummelman, Delden
H. Broyl, Rietgerweg 2,
Warken

HOOFDDEPOT

KEUNE
Tijverheidsweg tel. 1736

Chr. Huishoudschool, Vorden
Aangifte van leerlingen
voor de half augustus te beginnen opleidingen en
cursussen:

2 JAAR PRIMAIRE OPLEIDING
toelatingseis: 6 klassen lagere school.

l JAAR OPLEIDING ASSISTENTE IN DE HUISHOUDING
toelatingseis: 2 jaar primaire opleiding.

A.

B.

C. VOOROPLEIDING VERZORGENDE BEROEPEN (V.V.B.)
toelatingseis: Assistente in de huishouding (duur oplei-
ding: l jaar, 3 maanden praktisch werken in een ver-
pleeginrichting of kraamcentrum inbegrepen).

D. AVONDNAAICURSUS
E. AVONDKOOKCURSUS

Aangifte en inlichtingen op: maandag 20 maart van
2-4 uur 's middags en van 7-8 uur 's avonds.
Telefoon 05752 -1512

G. Disbergen, directrice

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

ZONDAG 12 MAART, 8 UUR:

Fantomas
slaat weer toe

met: Jean Marais, Louis de Funes

TOEGANG 14 JAAR

Voor de schoonmaak

nieuwe gordijnen
MAKEN DE KAMERS FRIS EN
GEZELLIG.

vloerbedekkingen
in vele soorten

NYLON TAPIJT in vele variaties
BOUCLE TAPIJT in vele kleuren
HEUGAFELT in tegels
LINOLEUM . BALATRED -
TAPIFLEX ENZ.
Wij geven u gaarne vakkundig
advies.

Graag komen wij u onze kollekties voorleggen

H.LUTH
WINKELPARADIJS — NIEUWSTAD

Uw gazon 't eerste groen..
. . . en het mooiste in Uw
omgeving, als U het op tijd de
volwaardige voedingsstoffen
geeft: Scotts-gazonmest. Dit
speciale meststoffenmengsel
(20-5-5. chloort., onth.nr. 600)
bevat in de juiste verhouding
de voedingsstoffen die Uw
gazon na de „winterslaap"
nodig heeft om weer gezond
en krachtig te groeien. Een
gazon dat met Scotts bemest
is, wordt vroeger groen, dank
zij het In de Verenigde Staten
gepatenteerde Renner-fabrica-
geprocédé. Er bestaat geen
gevaar voor verbranding;
gieten of sproeien Is over-
bodig.

Scotts-gazonmest klontert niet
en is reukloos — maar ook
fijnkorrelig en ondanks het

hoge gehalte aan voedings-
stoffen licht van gewicht. Dat
merkt U bij het dragen. Scotts
kunt U goed met de hand uit-
strooien, maar gemakkelijker,
.zuiniger en gelijkmatiger met
een WOLF-strooiwagen.

Al vanaf eind maart — vroe-
ger dan alle andere gazonbe-
zittars — kunt U plezier heb-
ben van Uw prachtig vol-
groene en sterke gazon. U
hoeft alleen maar Scotts-
gazonmest te strooien, zodra
de eerste lentebodes aankon-
digen, dat het leven In de
grond weer ontwaakt.

Overtuig Uzelf door een proef.
Voor slechts ƒ 0,50 ontvangt
U een proefpakje voor 1 m?

WOLF
Garandeert een mooi gazon

Wij dienen U graag van advies:

Vorden

G. Emsbroek en Zn. C. V.
Zutphenseweg 5

Bezint eer ge begint!

Bejaardenkring
op donderdag 16 maart om 14.15 uur In het

Nutsgebouw.

Wij gaan het Paasfeest vieren.

FEUILLETON no.21

De beslissing van
Dokter John

DOROTHY WORSLEY

,Je moet je verloving aankondigen,' adviseerde Dr. John.
.Laten de andere meisjes het weten . . . en de mannen
ook.' Hij voelde zich een beetje verdrietig en had niet
het flauwste idee waarom . . . Dan bleef Michael voor
Jeanie over. Waarom hield hij niet op met al die dwa-
ze gedachten! Toen riep iemand Shirley en hij liep naar
de bar en vroeg om een droge Martini.

6

Jeanie kwam uit de Grill waar ze net ontbeten had. Het
was een heerlijke dag; de hemel was als een indigo-
blauwe schaal waarin schaapswolkjes als dotten slag-
room ronddreven. Het was haar vrije dag en het was
een zalig gevoel de hele dag voor je te hebben zonder
dat je aan een bepaald plan gebonden was.

Ze dacht er over Brenda Lane eens op te zoeken. Ze
voelde dat ze het wel moest doen al was het maar ter-
wille van Dr. John. Ze had Brenda op Sally's feestje
ontmoet en had opgemerkt dat ze erg goede maatjes
met Michael was. Toen Michael aan haar werd voor-
gesteld had ze langs haar neus weg gezegd dat ze el-
kaar al eens ontmoet hadden, maar dat had hij Jeanie

nooit verteld. Toen had Peter gezegd: ,Ik wist niet dat
jullie elkaar kenden', en Brenda had glimlachend ge-
antwoord: ,O ja, wij zijn oude vrienden,'

Jeanie had er Michael naar willen vragen, maar was
het daarna vergeten. Ze dacht aan Peters houding ten
opzichte van Brenda die ze wat al te attent vond voor
een verloofd man. Bill scheen ook nogal onder de in-
druk. Of deed hij maar alsof? Je wist het nooit met
Bill.

Ze besefte plotseling dat ze al tien minuten in de auto
had zitten nadenken. Wat had ze ook weer willen doen
op haar eerste vrije dag?

Een wagen passeerde haar - een heldergele wagen, met
twee passagiers. Ze kon het meisje niet duidelijk on-
derscheiden omdat ze een witte sjaal om haar hoofd
gebonden had en een donkere bril droeg. Maar ze ken-
de die wagen. En ze wist dat de man die naast het
meisje zat met zijn arm op de leuning achter haar en
zijn gezicht naar haar toegewend, Bill was. Hij lachte
en maakte plezier met Brenda. Jeanie kreeg een merk-
waardig gevoel dat haar nog onbekend was; ze voelde
zich verlaten. Waarom had Brenda zo vroeg met Bill
afgesproken en waar gingen ze heen? De stad uit,
waarschijnlijk. Bill maakte dikwijls een uitstapje en
soms nam hij haar mee. Hij had gezegd dat hij haar
op haar eerste vrije dag mee zou nemen, maar het was
te laat om daar nu nog iets aan te doen.

Sally had op haar feestje gezegd, dat ze op haar vrije
dag bij haar moest komen zwemmen en rijden. Ze dacht
er even over Sally te bellen, maar besloot het toch maar
niet te doen. Ze kon naar huis gaan en haar kamers
een goede beurt geven, maar dat was dwaasheid op

zo'n dag. Ze was kwaad op zichzelf dat ze niet wist wat
ze met haar vrije dag moest doen.

Doelloos reed ze de straat in. Kon ze Miss Julie maar
bezoeken, net als vroeger. Zou ze een kans wagen en
het proberen?

Ze reed in de richting van Hillside Boulevard. De weg
draaide om de heuvels heen, liep dan naar boven tot
aan het grasveld voor Miss Julie's huis en ging toen
weer naar beneden. Waarom kon ze niet gewoon aan
de voordeur bellen en zeggen dat ze op bezoek kwam?
Maar anderen hadden dat ook geprobeerd en het was
hun niet gelukt. Mevrouw Monski had hen met haar
staalharde stem verteld dat Miss julie niemand kon
ontvangen. Dat waren de orders die de dokter gegeven
had.

Toen ze bijna de heuveltop bereikt had, schrok ze op
van een auto die haar tegemoet kwam. Het was die
vrouw Monski, die in tegenovergestelde richting ging.
Wie was bij Miss Julie achter gebleven? Sing Lee, de
Chinese kok?

Ze vatte al haar moed bijeen, parkeerde bij de achter-
ingang en liep naar het grote witte huis. Alles bleef
rustig, ze zag niemand. Het oude huis stond dromerig
in de lentezon zoals het al zovele generaties lang ge-
staan had. Lange slierten igrijs mos hadden de oude
eiken overwoekerd. Vlinders vlogen boven de bloemen-
tuin en het water klaterde in een oude fontein. Als ik
mocht kiezen, dacht Jeanie, zou ik hier willen wonen.
Ze liep naar de zij-ingang en bleef daar naar het grote
huis staan kijken terwijl ze zich afvroeg waar Sing
Lee kon zijn en of ze een kans had onopgemerkt bin-
nen te glippen.

Wanneer zou Bertha Monski terugkomen?
Ze ging de trap op en bleef bij de deur staan luisteren.
Toen zag ze Sing Lee met een emmer de achteruit-
gang uitkomen en naar de mesthoop lopen die achter
een heg bij de garage lag. Nu kon het, ze moest zich
haasten. Ze konden haar niet arresteren omdat ze een
oude vriendin bezocht. Ze stapte door het openstaande
raam de bibliotheek binnen. Er lag een dik kleed in
die kamer waar het koel en halfduister was. Het meu-
bilair was zeer antiek: palissander teakhout en stevige
mahonie. Er stonden lampen met grote balonnen zoals
ze daar al generaties lang gestaan hadden. Ze kreeg
een visioen van Miss Julie die als meisje door de ka-
mers gedanst had. Een lachend jong meisje, vrolijk en
mooi. Haar aanbidder was gestorven en er was nooit
meer sprake van een ander geweest. Al die jaren was
ze in dit mooie, oude huis blijven wonen.

Het huis zag er nog net zo uit als toen Jeanie hier de
laatste keer geweest was, behalve dat alles er niet
meer zo onderhouden uitzag. Ze meende iets te horen
en bleef verschrikt staan luisteren. Waarom was ze
bang? Omdat ze Bertha Monski niet vertrouwde?

Waarom zou ze er niet voor uitkomen? Ze vertrouwde
Dr. Metzroff ook niet.

Ze liep naar de eetkamer. Op het enorme, oude buffet
stond een fles whiskey en twee glazen die kortgeleden
gebruikt waren. Op haar tenen liep ze de trap op; toen
ze op de tweede etage kwam rook ze een zwakke geur
die ze niet precies kon thuisbrengen, 't Was geen on-
aangename lucht, het leek op een van de ziekenhuis-
geurtjes.

(wordt vervolgd)



Hiermede zeggen wij allen
hartelijk dank, voor de ve-
le blijken van belangstel-
ling, bij ons 40-jarig hu-
welijksfeest ondervonden.
H. Knoef
A. G. Knoef-Groot Jebbink
Vorden, maart 1967
Weverink, E 103

Langs deze weg betuigen
wij onze hartelijke dank aan
onze familie, buren en be-
kenden, voor de vele blijken
van belangstelling en deel-
neming, ondervonden tij-
dens de ziekte en na het
overlijden van onze innig-
geliefde vader, behuwd-
groot- en overgrootvader

HERMAN WISSELS

Uit aller naam
fam. G. J. ten Bokkel

Vorden, maart 1967
Linde E 58 a

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor de ve-
le blijken van deelneming,
ondervonden tijdens de
ziekte en het overlijden van
onze lieve vrouw, moeder,
behuwd-, groot- en over.
grootmoeder

F. A. STEENBLIK-
BARGEMAN

Uit aller naam
H. A. Steenblik

Vorden, maart 1967
C 13

Te koop: Tuinmest.
Bleumink, Kerkhofweg
D 4, telefoon 1651

Te koop: Eetaardappelen.
G. J. Rossel B 34, tel. 1439

Te koop: Prima aardappe-
len, Pimpernel. D. Eskes
Zutphenseweg

Te koop: Bromfiets, Sparta
Sport Speciaal, 3 versn. g.
o.h. Te bevr. na 18 uur bij
Van Veldhuizen, Zutphen-
seweg C 74, Vorden

Te koop: Mooi nieuw bekl.
bankstel, kuipmodel.
H. Hiddink, Zutphenseweg
C 51, Vorden

Te koop: Breimachine.
Inlichtingen bur. Contact

Regelmatig in voorraad:
Party kisten plm 75 L
a ƒ 2,—; deuren nieuw
en 2e keus vanaf ƒ 18,-

Timmerhuis LIEFTINK
Waterstraat 6, Zutphen
Breegraven 140, Warnsveld
Telefoon 05750-6897

Te koop: Biggen.
J. W. Wesselink, 't Elshof

Te koop: Een volle dr.
MRIJ-vaars van hoge prod.
B. Voskamp „de Voskuil"
Vorden

Te koop: Voederbieten.
H. E. Qlthof, Lankhorster-
straat 8, Wichmond

FLESSENAKTIE

ten bate van de Warnsveld-
se tafeltennisvereniging
„Groen Zwart" voor de
aanschaf van 'n nieuwe ta-
feltennistafel. Deze aktie
wordt gehouden op zater-
dag 11 maart a.s. Dan ko-
men onze leden bij u langs
om de lege fles(sen) van u
in ontvangst te nemen.
Bewaart u melk- en limo-
nadeflessen ! ! !

Te koop: Morris bouw j. '56
gereviseerde motor; Hetn-
kel scooter bouwj. '61;
potkachel met oliestook,
alles in prima staat.
J. Eckhardt, Het Wieme.
link 33, Vorden

Te koop gevraagd:

NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

PUCH scybolt, de extra
zware, kompl. ƒ 965,—
Bromfietsbedrjjf Tragter

Retexturingsbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal

Gedurende deze maand
jumpers, vesten en
truien chem. reinigen
van ƒ 2,75 voor ƒ 2,—
Tevens uw adres voor
verven, onz. stoppen,
plisseren en overhem-
denreparatie

Vorden:
FA LUTH
Kledingmagazijn

Gazelle, cazenave, ƒ 410,—
de tienertopper, nieuwe
kleur.
Bromfietsbedryf Tragter

Weekend aanbieding
2-PERSOONS CHENILLE-
SPREIEN

f 19,95

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

WIJ VRAGEN:

metaalbewerkers
lassers
nankwerkers

KEUNE
Industrieterrein — Vorden — Telefoon 1736

Denderende koopjes
in Albers zelfbediening!

NU BINNEN IEDERS BEREIK !

De Zanussi wasautomaat
kg of minder geheel automatisch

wassen.

ƒ 1029, ƒ 200,- inruil =J 829,—

4 kg of minder
ƒ 899,- — ƒ 200,- inruil = ƒ 699,—

Wij demonstreren u geheel
vrijblijvend

ELECTRO TECHNISCH INSTALLATIEBUR.

Vorden — Telefoon 1253

Nutsgebouw Vorden
A.S. ZATERDAG

DANSEN
Orkest:
„THE FLYING COMETS"

Aanvang 7.30 uur

3 GROTE ROLLEN BESCHUIT 99

A.J.P. PUDDING deze week 3 pakjes voor 59

DUBBELE PAKKEN CUSTARD nu voor 59

JUS D'ORANGE per fles 109

SOEPBALLEN 2 blikjes voor 109

CHINEESE PINDA'S dubbelzak 98

AARDBEIEN OP SAP 2 blikjes voor 129

ANANAS deze week 2 flinke blikken voor 98

DISCOUNT REKLAME KOFFIE per 500 gram 259

BLOOKERS CACAO 500 gram 150

VANILLESUIKER 10 zakjes voor 39

GEZINSTUBEN MAYONAISE nu voor 115

250 GRAM KATJES- EN KNOOPJESDROP 89

ZOUTE PINDA'S 300 gram 89

RODE VRUCHTENWIJN per fles deze week 129

VITELLA PUDDING 3 pakjes voor 99

LUX VLOEIBAAR MET AFWASBORSTEL samen voor 108

NOAC ERWTEN- EN BRUINE BONENSOEP

BETER IS ER NIET per literblik 160

HAAGSE LEVERWORST

PALINGWORST

250 gram voor

150 gram voor

85
79

ONZE STUNT

3 STUK TABAC TOILETZEEP

BIJ ELKE KILO SUIKER

250 GRAM BANKETBAKKERSKOEKJES voor

89

59

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa J. W. Albers
NIEUWSTAD — VORDEN

staa
17 JAAR ERVARING en dar is goed te merken

'kari!

Bijzonder voordelig!
prima kwaliteit

hoge werkschoenen
met sterke rubberzooi, maten 40 t/m
46. Prijs slechts ƒ 16,90

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

voorjaarshandschoenen
en shawls
OOK DIVERSE KLEUREN
CORSAGES

Kroneman Jörissen
Burg. Galléestraat

Marktvereniging Vorden

Ledenvergadering
op vrijdag 17 maart a.s. n.m. 8 uur
in hotel „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit).

AGENDA:
Opening.
Notulen.
Jaarverslagen.
Bestuursverkiezing.
Subsidietoewijzing uit de verloting
1966.
Rondvraag.
Sluiting.

NA DE VERGADERING WORDEN DE SUB-
SmiES TERSTOND UITBETAALD EN
ENKELE NIET AFGEHAALDE PRIJZEN
VERKOCHT.

HET VOLLEDIGE OPFOKVOEDER

UT en Delfia waren de eersten die met volledig opfokvoer begon-
nen. Zij bleven de eersten. In zeventien zeer actieve jaren maak-
ten zij dit eerste opfokvoer tot een produkt, dat garant staat voor
de meest veilige en vlotte opfok die voor geld te koop is. Groei
is nu het volledig opfokvoer met de meeste ingebouwde ervaring,
En dat is goed te merken in het eindresultaat: EXTRA EIEREN!

voert tot winst!

VERKRIJGBAAR BIJ

Wichmond (05754) 270

Fa E. Bobbink
Bonendaal 6 — Telefoon 4377 — Warnsveld

VOOR AL UW ARTIKELEN OP
HUISHOUDELIJK GEBIED

Ruime keus in:

KOELKASTEN
WASMACHINES EN
CENTRIFUGES

Slijterij

„DE PAUW
*TELEFOON 4184

RIJKSSTRAATWEG 11

WARNSVELD

G. Velders«Zn
Rijksstraatweg 12 — Tel. 4185 — Warnsveld

— RADIO EN TELEVISIE

— ELEKTRISCHE EN
SANITAIRE INSTALLATIES

— GASKACHELS EN
GASVERWARMING

Petroleum
15 cent per liter

Keune
Industrieterrein Vorden — Telefoon 1736

UNIEKE KANS OM UW OUD
SCHEERGEREI VOOR EEN
HOGE PRIJS IN TE RUILEN

Philips scheerapparaat
Type 2000 S met verende scheer.
hoofden en ingebouwde tondeuse
voor lang haar.

Nu met ƒ 12,50 inruil voor elk oud
scheerapparaat.

ƒ 79,50 inruil ƒ 12,50

nu ff 67,-

Remington scheerapparaat
Type Selectric met regelstanden
voor zacht en diep scheren.
Tondeuse ingebouwd.

Nu met ƒ 25,— inruilkorting.
Prijs ƒ 98,50 inruil ƒ 25,—

nu f 73,50

U KUNT ZE ZELF KOMEN ZIEN
EN PROBEREN

G. Einsbroek en Zn c v
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Uw adres voor
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

De wijn van Moezel en van Rijn
smaakt van Frans Smit steeds extra fijn!



Grote omzet kleine winst?
De winst valt mee, de prijzen ook (vergelijk)!

Hebt u interesse, bewaar dan deze advertentie.
Wordt slechts eenmaal per 2 maanden geplaatst, om

kostenverhoging te voorkomen.

Transistorradio's
o.a. Blaupunkt, Biviera de Luxe voor huis, auto en vakantie,
van ƒ 499,— voor ƒ 295,—. Philips Lolette „automatic de
Luxe" van ƒ 449,— voor ƒ 289,—. Verder vele bekende mer-
ken met grote korting. Ook huiskamerradio's, o.a. Telefunken
„Gavotte" ƒ 298,—; Loewe Opta Bella ƒ 219,—. Verder Nord
Mende, Graetz en nog vele andere merken in voorraad of op
bestelling leverbaar.

Bandrecorders
O.a. Grundig TK 120 ƒ 315,—; Grundig TK 140 ƒ 345,—;
Grundig TK 145 ƒ 395,—. Inclusief langspeelband en micro-
foon.

Telefunken stereo platenspelers
met versterker ƒ 179,— (in luxe draagkoffer).
PHILIPS DRAAITOPSTOFZUIGERS van ƒ 199,— voor
ƒ 159,—.

Bij aankoop van een

AEG Turnamat f1095,-
een 140 liter Bosch koelkast catalogusprijs ƒ 368,— en een
AEG strykijzer van ƒ 31,50

samen voor l cent!

Nu een koelkast kopen
tegen zeer gunstige prijs

O.a. AEG van ƒ 348,— voor ƒ 248,—; Linde 195 liter ƒ 448,—;

AEG Automatic toaster van ƒ 59,75 voor ƒ 44,50; AEG cen-
trifuges o.a. S 25 van ƒ 165,— voor ƒ 99,—; SD 35 van
ƒ 235,— voor ƒ 169,—; Hanau hoogtezonnen, o.a. model 111
van ƒ 129,— voor ƒ 98,—; Type 222 van ƒ 174,— voor ƒ 134,—
Type Hafi 300 van ƒ 239,— voor ƒ 179,—; AEG stofzuigers
ƒ 89,—; elektrische onderdekens l persoons ƒ 39,75.

BEMINGTON SELECTBIC SCHEEBAPPABATEN van
ƒ 98,50 voor ƒ 68,50.

KBUPP'S HAABDBOOGKAPPEN ƒ 54,50
BASF. LANGSPEELBANDEN 540 m v. ƒ 29,75 voor ƒ 18,50
BBAUN SCHEEBAPPABATEN vanaf ƒ 32,50.

Op diepvriezers
(bekende merken) grote korting!

Als u toch van plan bent een nieuwe TV te kopen kunt u
misschien net zo goed een merktoestel kopen waar ook een
fabriek achter staat, dan een of ander fantasiemerk, ook al
omdat dit niet duurder behoeft te zijn.

De nieuwste televisie uit de serie 1967

Alles 59 cm beeld
in gesloten verpakking

BLAUPUNKT VANAF ƒ 625,—
BLAUPUNKT „MALTA" VAN ƒ 998,— VOOB ƒ 698,—
(TIJDELIJK)
TELEFUNKEN FE 216 T VAN ƒ 998,— VOOB ƒ 698,—
GBUNDIG ELITE 23 VAN ƒ 1095,— VOOB ƒ 755,—
PHILIPS (Duits) asymm. ƒ 598,— (kunststofkast)
PHILIPS (Duits) asymm. ƒ 635,— (houten kast)
GBAETZ „PBOGBAMMAT" ƒ 685,—
NOBDMENDE DIPLOMAT ƒ 685,—
MEDIATOB (DUITSE PHILIPS) zeer luxe uitvoering
VAN ƒ 1068,— VOOB ƒ 678,—
LOEWE OPTA OPTASTAB ƒ 675,—
SCHAUB LOBENZ VANAF f 625,—
VEBDEB KUBA, IMPEBIAL, SABA, OP BESTELLING
BADIO- EN TV-TAFELS ƒ 36,—

Speciale aanbieding:
Voor degenen die zelf een TV-toestel halen en zorgen voor
aanleg en aansluiting bij kontante betaling op deze prijzen

nog eens 10 procent korting!

0 Alle apparaten worden in gesloten verpakking geleverd, dus
geen risico van teruggehaalde, gerepareerde of deiuonstratie-
toestellen.

0 Alle apparaten worden met originele fabrieksgarantie verkocht,
dus geen waardeloze duplicaten of garantie met een omweg
via groothandel, importeur enz.

• U moet er rekening mee houden dat zelfs bij de beste merken
wel eens een defekt kan optreden, vooral by TV-toestellen. Het
is dus van groot belang dat er ook gerepareerd kan worden.
Hier eigen werkplaats, met prima monteurs, ook op zaterdag,
liever niet op zondag. Normale reparaties binnen 24 uur. Bin-
nen garantietijd ook werkloon gratis.

Voor die het zelf doen: Alle antennemateriaal, o.a. grote Stolle ras-
ter antennes KAN. 20—68 ƒ 24,50.
Stolle schuimkabel ƒ 0,28 p. m, tuidraad ƒ 0,25 p. m.

Verder Holland II antennes, Holland I ant.; Schoorsteenbeugels;
Muurbeugels; Tuiklemmen; Draadspanners; Nokpannen; Mast- en
Muurisolatoren; Dakgoot- en Dakpanisolatoren; Mastdoppen; Keil-
bouten; Lintkabel; Stopkontakten; FM-antennes ƒ 7,85 enz. enz.

Lukt het niet, desgewenst later monteur die het opknapt.

Misschien is het u opgevallen dat u in deze
advertentie alleen eerste klas merkartikelen
ziet aangeboden. U zag het goed, fantasie-
merken worden hier absoluut niet verkocht!

0 Laat u niets wijsmaken over zgn. afgekeurde series, die komen
hij deze merken niet in de handel.

• Alle apparaten zijn op wettige manier ingevoerd via grenspost
„Beek autoweg". Hier kunt u desgewenst gaan informeren.

• Alle apparaten y.ijn model 1967. U kunt dit zelf kontroleren aan
de typenummers.

• Eventuele aansluitingen of antenne plaatsen kan desgewenst on-
middellijk hij koop geschieden.

0 Antennes voor alle programma's met plaatsen, Ie klas mate-
riaal (Stolle) ƒ 169,—.

Garantie Financiering
(Mahuko)

De kleine zaak waar lage prijzen heel gewoon zijn!

VEENINK - VIJVER L AAN - DOETINCHEM
Komt u 's avonds, dan liefst na 8 uur Bij het Graafschapstadion

VOOR:

nieuwe meubelen
UIT VOORRAAD LEVERBAAR
TEGEN VOORDELIGE PRIJZEN

NAAR:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Bekijk vrijblijvend onze mooie
kollektie

Schoonmaakartikelen
Kastpapier
Huishoudtrappen
enz.

Koersolman

Exclusieve kollektie
JAPONNEN - DEUX PIÊCE'S
EN JAPONNEN MET JASJE

OOK IN HEUPMATEN

Komt onze kollektie zien en passen

H.LUTH
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD - VORDEN

en

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgeno-
men huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaats vinden op donderdag 16 maart 1967 X
a.s. om 15.00 uur ten gemeentehuize te Vor- V
den.

X
H
X
X
X
Xu
Q Vorden, maart 1967
A Burg. Galléestraat 48
)\ Molenweg 43

X
U Receptie van 16.30 tot 18.00 uur in hotel

„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

nx
X
X
X
X
X

18 maart
DAN STOPT DEZE
AANBIEDING

Elektrisch fornuis
4-plaats met royale oven

Voor de lage prijs van f 375,-
Tot en met 18 maart bij aankoop
een waardebon groot ƒ 60,—.

Deze kunt u naar eigen wens in onze
zaak besteden.

BOVENDIEN GRATIS INSTALLEREN

Vraag nog tijdig inlichtingen en
folders

G. Emsbroek & Zn cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Sir Edwin -mannenmode
SWEATERS
PULLOVERS
VESTEN
TRUIEN
PULLI'S

Martens Sporthandel
Zutphenseweg 15 a

Grandioze
heatparty
met o.a. de in binnen- en
buitenland bekende

RYTHM AND BLUES groep

The Orphans
uit Winterswijk.

ZATERDAG 11 MAART A.S.
AANVANG 7 UUR

ZAAL „'T WAPEN VAN
VORDEN" TE VORDEN

'eng kleur
en fleur

in uw interieur
met

Fablon

Alleen vrijdag en zaterdag

Krijt

200 gram snijworst
200 gram tongworst
200 gram nierbrood
500 gram fijne rookworst
500 gram balkenbrij

100
100
100
175
70

Dorpsstraat

PLAKPLASTIC
VERKRIJGBAAR BIJ BOEK. EN
KANTOORBOEKHANDEL

Fa Hielbrink
Telefoon 1253 — Vorden

TE HUUR GEVRAAGD:

vrij staande woning
prijs met opgave ligging enz.

ELSHOF 3 — VORDEN — TELEFOON 1489
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Interkerkelijk recreatiewerk
Het aantal vakantiegangers blijft toenemen. Duizenden
stromen vanuit steden en dorpen naar onbekende stre-
ken, binnen en buiten ons land. De kampeerterrein-
houders hebben hun handen vol om alles zakelijk en
goed te laten verlopen. Vooral wanneer 't weer minder
zonnig is, weet men zich niet altijd even plezierig te
vermaken. Kleuters en jongeren naderen het punt
van verveling. Het stimuleren van mogelijkheden op
recreatiegebied wordt te weinig ter hand genomen.
Vanuit plaatselijke kerken zijn interkerkelijke recreatie
commissies gevormd, die een klein beetje hulp willen
bieden op die terreinen waar de beheerders ingenomen
zijn met een verdere ontplooing van de mogelijkheden.
Recreatie-tenten worden opgezet of gebouwen staan
ter beschikking om dit werk te laten plaats vinden.

Kleuterspelen, kinderspelen, vertellen, zingen, plakken,
knutselen, kleien, sportwedstrijden voor kinderen en
jongeren, competities en ïnstuiven in de avonduren; in
de zomerperiode van 1966 ook weer zeer gewaardeerd,
in of rond 50 kampeerterreinen.
Voor ouderen vinden hier en daar mooie culturele
programma's plaats (filmvertoning, cabaret, volkszang
forum-avond, dia-voorstelling, enz.).

Na de avondaktiviteit is er een korte avondsluiting in
diverse vormen, waarbij uiteraard iedereen vrij is om
te gaan of te blijven. Vanaf zaterdag l juli tot en met
zaterdag 12 augustus zal dit werk nu op ongeveer 80
plaatsen gaan gebeuren . . . mits er jongeren kunnen
worden gevonden die minstens 14 dagen van hun va-
kantie afstaan om dit werk te doen slagen.

Wij zijn er van overtuigd dat niemand een allround re-
creatieleiderverwacht. Het gaat ons om:
kleuterleidsters, scholieren uit de hoogste klasse van
de middelbare scholen, kweekschoolleerlingen, kortom
jongeren, die getoond hebben leiderscapaciteiten te be-
zitten.

Geen meisjes onder de 17 jaar en geen jongens onder
de 18. Het recreatiewerk eist n.l. nogal wat inspanning
en verantwoordelijkheid. Iedereen die mee wil doen
voor minstens 14 dagen aan dit avontuurlijke kamp-
leven wordt verzocht zich te melden bij:

BIJBEL KIOSK VERENIGING,
SECTIE RECREATIE, Keizersgracht 756, A'dam,
Telefoon 020-23 73 48.

Men ontvangt dan een aanmeldings-formulier, waarin
men tevens wordt uitgenodigd om op het weekend van
8-9 april gratis naar een vormingscentrum te komen.
Ook de reiskosten worden vergoed. Daar maakt men
kennis met het werk. (Er wordt alleen 'n inschrijfgeld
van f 2,75 gevraagd voor administratiekosten).
De enige voorwaarde is dat men minstens 14 dagen
meedoet.

Reis- en verblijfkosten gedurende het werk zijn voor
rekening van de plaatselijke kommissie Verder ont-
vangt men f 20,- zakgeld per week.
Wie op het voorbereidende weekend (het wordt op 8
plaatsen in het land gehouden) wil komen, dient vlug
kontakt te zoeken met de Bijbel kiosk Vereniging, in
ieder geval voor 15 maart!

Hoewel het kampwerk van de eigen organisatie ook
veel krachten nodig heeft, en wij de waarde daarvan
geenszins onderschatten, menen wij dat wij voor het
recreatiewerk zoals wij hier omschreven hebben, ook
een dringend beroep op alle jongeren mogen doen.

Ons grootste probleem is het vinden van hoofdleiders
die een team kunnen leiden bij het recreatiewerk. Wij
denken daarbij aan onderwijzers, oudere studenten,
jonge predikanten en priesters, jeugdleiders, enz.
Wij zullen het bijzonder op prijs stellen, indien deze
mensen met ons kontakt ^B?n opnemen.

Speciaal voor hen wordt erbegin mei een apart week-
end gehouden, waar de (aspirant) teamleiders de zo
nodige instruktie kunnen ontvangen.

WARNSVELD
NED. CHR. VROUWENBOND

Voor de Ned. Chr. Vrouwenbond afdeling Warnsveld
sprak de journaliste Line Stilma uit Amsterdam over
„Vrijwillig levenslang".
Het R.K. kloosterleven bezien door een protestante bril.
Line Stilma kreeg toestemming van wijlen Mgr. Bek-
kers om temidden van bidzusters te verkeren en kreeg
zij gelegenheid om in verschillende kloosters geruime
tijd te verblijven.
Mej. Stilma vertelde op boeiende wijze wat er zo in
verschillende kloosters gebeurde. Men kent in de R.K.
kerk 2 groepen van zusters, de Ie de aktieve groep van
verpleegsters enz. en de 2e groep de zgn. bid- of slot-
zusters, die bij hun intrede beloven dit klooster niet
meer te verlaten, dan bij brand, instortingsgevaar be-
smettelijke ziekte en stemplicht.
Zij vertelde over het verschil in de kloosters. Zusters
die op de hoogte blijven van het wereldgebeuren door
lektuur, en zusters die absoluut van de wereld afge-
sloten zijn. De Moeder Overste die gekozen wordt door
de zusters en sommige vernieuwingspogingen die stroef
gaan, omdat de oude zusters alles bij het oude willen
laten.
De volgende vergadering is op 28 maart en wordt ge-
geven door het bureau voorlichting merkartikelen.

OPBRENGST OLIEBOLLENAKTIE
De olicbollen-aktie t.b.v. het Gebouw voor Christelijke
Belangen te Warnsveld heeft bruto ƒ 1523,— opge-
bracht. Er zijn dus meer dan 12.000 oliebollen verkocht.

FEESTAVONDEN JONG GELRE
Op vrijdag- en zaterdagavond jl. hield Jong Gelre afd.
Warnsveld twee propagandafeestavonden in de zaal
van hotel „de Pauw".
In een eenvoudig decor, de deel van een boerderij, werd
door een negental jongelui het toneelstuk „Stoelen-
dans" van Eline Verkade opgevoerd. De regie was in
handen van de heer E. G. v. d. Hagen.
Harm Groot Obbink, de boer van het Kraaijennest, die
er maar moeilijk toe kan komen om het bedrijf aan
zijn oudste zoon over te laten, werd gedupeerd door
Derk Pardijs. Willemien Olthof maakte van haar rol
als zijn vrouw eveneens iets goeds. Jan Rietman, Henk
Brummelman, Benny Begieneman en Willy Stege als
de kinderen van het echtpaar Groot Obbink. Diny Woes-
tenenk als vrouw van de oudste zoon en Lambert Riet-
man als de boer van de Wolfshaar, wisten allen hun
figuren goed op de planken te brengen. Omdat Sisea
van Lieshout voor de eerste maal op de planken stond,
verdient zij ook veel waardering voor de vertolking van
haar rol als Karin ter Beek. De geluiden die op de boer-
derij gehoord werden, waren op een bandrecorder op-
genomen, die steeds op de goede momenten werd in-
geschakeld door Willy Makkink. Het Achterhoekse dia-
lekt, waarmee de spelers zich bedienden, was goed op
zijn plaats in dit in de boerengemeenschap afspelende
stuk.

Omdat de afdeling Warnsveld meedoet aan de jaar-
lijkse toneelwedstrijd van Jong Gelre, was er een jury
aanwezig om de prestaties van de toneelgroep te be-
oordelen. Voorzitter Jan Rietman memoreerde in zijn
openingswoord de groei van de afdeling Warnsveld,
vooral ook meer leden uit het dorp. Ook werden ver-
schillende prijzen gewonnen bij diverse wedstrijden
waaraan door de vereniging werd deelgenomen.
Gerrie Klein Kranenburg sloot de beide avonden.
Zaterdagavond was er nog een gezellig bal na.

FLESSENAKTIE WARNSVELDSE TAFELTENNIS-
VERENIGING „GROEN ZWART"

Op zaterdag 11 maart a.s. organiseren de leden van de
Warnsveldse tafeltennisvereniging een voor Warnsveld
nog nieuwe aktie. Hierbij worden de inwoners van
Warnsveld verzocht één of meerdere lege melk- of li-
monadeflessen af te staan aan de tafeltennissers die
a.s. zaterdag bij u langs komen om de lege fles(sen)
op te halen. Bewaar dus uw lege flessen. De opbrengst
is voor de aanschaf van een nieuwe tafeltennistafel.

KRANENBURG

VOORLICHTING OVER HET WATERSCHAP
Op een maandagavond door de GMvL afd. Vorden ge-
organiseerde streekbijeenkomst in zaal Schoenaker op
de Kranenburg, heeft een groot aantal leden, ingelan-
den en belangstellenden kennis kunnen nemen omtrent
de gang van zaken in het waterschap van de Baakse
Beek. Hier waren o.m. aanwezig de nieuwe watergraaf
mr R. A. v.d. Wall-Bake van Huize Kieftskamp te Vor-
den, de heer Pardijs, sekretaris van het waterschap, de
heer P. L. van Halst, hoofd van de technische dienst,
voorts de heer G. J. Weustenenk, wethouder van Vor-
den, de heer Pardijs van de Rijkslandbouw Voorlich-
tings Dienst, de heer G. Koning uit Almen, de heer Ko-
ning Linde-Vorden, oud-wethouder en vele anderen.
De voorzitter der GMvL, de heer A. G. Mennink, sprak
tegen kwart voor 8 een welkomstwoord.
De nieuwe watergraaf zei dat er in het waterschap nog
veel te doen is. Er wordt thans op twee manieren ge-
werkt :
Ten eerste in blokken van ruilverkaveling (verkaveling
Warnsveld en verkaveling Zieuwent-Harreveld), welke
werken door een ruilverkavelingskommissie worden uit-
gevoerd. De subsidie is hier: 70% kultuurtechnische
dienst; 30% moet zelf worden opgebracht.
Ten tweede het buiten deze ruilverkaveling vallende
gebied, waarin dus ook de ingelanden van Linde, Kra-
nenburg, Brandenborch, Onstein etc. wonen. Met deze
nieuwe waterbeheersingswerken is vooral met betrek-
king tot de Veengoot al ruime voortgang gemaakt. De
CTD subsidieert hiervan 60% terwn'l 40% zelf op tafel
moet worden gebracht. Drie weken geleden werd het
grondw. aanbesteed tussen 't Schimmel en de „Bonen-
kamp" (Linde). De kosten van dit werk zijn plm. een
half miljoen.

De sekretaris, de heer Pardijs, gaf een interessante uit-
eenzetting van het ontstaan van het Waterschap der
Baakse Beek en van de classificaties der gronden.

De plannen die nu worden uitgevoerd waarborgen een
afvoerkapaciteit van het dubbele van vroeger, zodat
men in staat zal zijn plm. 8,5 mm neerslag per etmaal
af te voeren. De Veengoot zal een belangrijke funktie
krijgen in het waterschap. Doordat er omstreeks 1968
een koppeling tussen Baakse Beek en Veengoot tot
stand wordt gebracht, wordt de afvoerkapaciteit van de
Baakse Beek tot plm. een derde van de huidige terug-
gebracht. Via de Baakse Beek wordt dan 3000 ha ont-
waterd, via het bemalingsgebied 8200 ha en via de
Veengoot 15000 ha.
Het zgn. hoofdbekenplan met o.m. de Veengootwerkert
van de ruilverkaveling Warnsveld tot aan het ruilver-
kavelingsgebied Harre veld kost 6 miljoen gulden. Na
aftrek van de subsidies rest voor het waterschap nog
2,4 miljoen, waar nog ca l miljoen andere kosten bij-
komen, zodat ca ƒ 4,— per ha zal moeten worden ge-
ïnvesteerd.

De heer van Halst bestreed de veronderstelling, dat
veel water uit Duitsland zou afvloeien via Veengoot-
Baakse Beek. Voor de uitvoering van de detailontwate-
ringsplannen kon spreker nog geen data noemen. Het
waterschap gaat met veel kleinere eenheden werken,
wat gunstig is voor de ontwatering. Er komen meer
koppelingen, loodrecht op de terreinhellingen.
Na een korte pauze werden hierna nog vele vragen
gesteld o.m. met betrekking tot de aankoop der gron-
den, de bruggenbouw, de klassifikaties der lage en ho-
ge gronden, het op tijd ruimen der waterlopen, etc. In
antwoord op een vraag zei de watergraaf dat de wa-
terschapsbelasting in de toekomst zal worden genivel-
leerd, zodat degenen die in een ruilverkavelingsgebied
wonen hetzelfde betalen. Met de CTD zal hierover bin-
nenkort een gesprek plaats hebben.
De heer Mennink dankte in zijn slotwoord voor de
vruchtbare diskussies.

AFSCHEID EN BESTUURSWISSELING BIJ
„MOSSELS BELANG"

Op de jaarvergadering van de fok- en kontrolevereni-
ging „Mossels Belang" in zaal Schoenaker gehouden,
kon voorzitter, de heer Bennink, vele leden verwelko-
men. Hij memorerde allereerst de in het begin van dit
jaar overleden ere- en oudvoorzitter der vereniging, de
heer A. J. Oltvoort, die sinds 1933 bestuurslid was en
van 1945 tot 1965 voorzitter. Hij roemde de grote ver-
dienste van de oud-voorzitter voor de vereniging, waar-
na enige ogenblikken stilte in acht werden genomen.
De voorzitter wenste nog dat 1967 voor gezinnen en
bedrijven een gunstig jaar mocht worden.
Uit het keurig jaarverslag van sekretaris, de heer G.
J. Ruiterkamp, vermelden wij dat de kontrolevereni-
ging per l januari jl. 22 leden telde met 246 koeien;
de stierenvereniging telt 153 koeien. In het najaar 1966
werd een. nieuwe stier aangekocht van de heer Smeenk
uit Meddo. In het afgelopen jaar werden 130 kalveren
in het jongveeregister ingeschreven. De jaarlijkse vee-
keuring verliep zeer geslaagd; de wisselbeker voor de
beste kollektie van één eigenaar kwam nu definitief
in het bezit van de fam. Wissink.
Het financieel verslag van penningmeester de heer W.
A. J. Wissink sloot met een batig saldo zowel voor de
kontrole- als de stierenvereniging. De kaskontrolekom-
missie bracht een goedkeurend verslag uit. In de
nieuwe kaskommissie werden benoemd de heren H. Lin-
denschot en A. R. J. Zents. Bij de bestuursverkiezing
werden de aftredende heren W. A. J. Wissink, G. van
Ark en G. Dijkman herkozen. Inplaats van de heer H.
te Velthuis die wegens beëindiging van zijn bedrijf en
vertrek naar elders als bestuurslid bedankte, werd ge-
kozen de heer T. Ruiterkamp. De voorzitter dankte de
scheidende bestuursfunktionaris, die sinds 1958 be-
stuurslid was geweest voor de prettige samenwerking
en bood hem een prachtige wandelstok aan.
In verband met drukke werkzaamheden bedankte se-
kretaris, de heer G. J. Rupiterkamp. Het sekretariaat
zal nu worden waargenomen door de heer G. Dijkman
die reeds bestuurslid was, terwijl de heer H. Dijkman
werd benoemd als stamboekhouder. De heer Ruiter-
kamp blijft bestuurslid. Ook de scheidende sekretaris,
die vele jaren als accuraat en plichtsgetrouw bestuurs-
lid had gewerkt, werd ^Belijk dank gebracht. Als blijk
van waardering ontvingï^ enkele fraaie tuinstoelen.

VORDEN

GOED BEZOCHTE VERGADERING
VORDENSE WISÜtELIERSVERENIGING

Onder voorzitterschap ^^de heer Remmers, hield dins-
dagavond de Vordense Winkeliersvereniging haar jaar-
vergadering in café „de Zon".
Na een welkomstwoord van de voorzitter werd enkele
minuten stilte voor het overleden lid, de heer Eskes, ge-
houden.
Hierna las de sekretaris, de heer Boersma, zijn uitvoe-
rig jaarverslag voor, waaruit bleek dat de vereniging
diverse aktiviteiten achter de rug heeft, en dat er nog
diverse plannen op stapel staan.
Uit het verslag van de penningmeester, de heer van
Asselt bleek dat er nog een batig saldo was en dat de
vereniging op gezonde basis verder kan werken.
Op verzoek van de leden zal in het vervolg een stencil
gemaakt worden van het jaaroverzicht.
Punt 5 van de agenda werd vlot afgewerkt nl. de be-
stuursverkiezing. Met algemene stemmen werd de heer
W. Polman herkozen.

Over de Sint Nicolaasaktie was het merendeel der le-
den er van overtuigd, dat deze op dezelfde wijze moet
worden voortgezet en de voorzitter bracht dan ook dank
aan drukkerij Weevers voor de goede verzorging van
de Sint Nicolaasbonnen en de Sint Nicolaaskrant. De
voorzitter was dan ook verheugd dat de Sint Nicolaas-
aktie over het geheel genomen weer zo goed by het
publiek in de smaak was gevallen en dat het bonnensy-
steem echt aantrekkelijk is gebleken.
Bij de rondvraag kwam nog naar voren om nog meer
feestverlichting aan te schaffen en dit meer gezamen-
lijk te doen. De heer van Ark werd gevraagd om voor
een standaardmodel offerte te maken; dan is er mis-
schien gelegenheid dat er meer van de straten verlicht
kunnen worden. Ook kwam er een voorstel om een
keer per maand bij elkaar te komen om meer kontakt
onderling te krijgen. Het bestuur werd gevraagd om dit
eens nader te bekeken en een plan te maken.
De heer van Asselt bedankte de voorzitter voor de goe-
de leiding en het vele werk dat hij voor de vereniging
heeft gedaan.
Hierna sloot de voorzitter de vergadering.

OPENBARE AANBESTEDING
Woensdagmorgen vond in het gemeentehuis alhier de
openbare aanbesteding plaats van het leggen van plm.
1580 strekkende meter hoofdriolering en het maken van
wegcunetten voor woonstraten in het uitbreidingsplan
„Zuid".
Hiervoor bestond een grote belangstelling. Er waren 14
inschrijvingsbiljetten ingeleverd.

De uitslag was als volgt:
Fa Dostal, Vorden ƒ
N.V. Ritmeester, Malden ƒ
N.V. v. d. Berg, Nijmegen ƒ
B. H. Oude Bosch, Oldenzaal ƒ
H. J. te Siepe, Winterswijk ƒ
Joh. Temmink & Zn, Enschede ƒ
N.V. te Siepe, Zwolle ƒ
J. Niemeijer, Hattem ƒ
Fa Bouwmeester, Goor ƒ
Fa Gebr. van Heteren, Almelo ƒ
Fa Brands, Hengelo (O.) ƒ
Fa van Asch, Soest ƒ
Fa J. van Dalfsen & Zn, Genemuiden ... ƒ
Fa P. van Hoesel, Zwolle ƒ
Gunning in beraad.

74.500,-
95.200,-
98.000,-

102.000,-
104.200,-
104.900,-
106.000,-
106.500,-
107.450,-
107.700,
107.700,-
108.000,-
108.000,-
120.5pO,-

WfHÊUItfO
KOTTEN l — VORDEN l 1—1

In een door beide elftallen goed gespeelde wedstrijd,
werden de puntjes broederlijk gedeeld, hoewel dit ge-
lijke spel voor de thuisclub aan een zijden draadje heeft
gehangen want het gelukte Kotten pas een minuut voor
tijd de O—l achterstand weg te werken.
Door het stuwende werk van de beide halfspelers op
het middenveld B. Nijenhuis en H. Mombarg, had Vor-
den voor de rust een licht veldoverwicht. De Vordense
doelman Golstein behoefde dan ook niet vaak in aktie
te komen. Een prachtig schot van Mombarg werd plm.
tien minuten voor de rust op voortreffelijke wijze door
de Kottendoelman gestopt. Even later knalde A. Nijen-
huis rakelings langs. De ruststand was O—0.
In de tweede helft legde de thuisclub het accent niet
zo sterk op de verdediging waardoor de Vordense aan-
vallen ineens veel gevaarlijker werden. Dit leidde na
een half uur tot een doelpunt. Linksachter Maalderink
plaatste de bal naar Eggink waarna diens voorzet be-
heerst door Dostal in een doelpunt werd omgezet O—1.
Een minuut voor de tijd werd de gelijkmaker geboren.
Kotten kreeg op rechts een ingooibal toegewezen die
door de mee naar voren getrokken stopper ineens voor
het doel van Vorden werd geworpen waar G. Beener
klaar stond om te scoren l—1. De Vordense achterspe-
ler Holsbeke speelde deze middag een uitstekende par-
tij.

VORDEN 3 — DE HOVEN 2 0—1
Voor de rust waren de bezoekers overwegend in de
meerderheid. Hoewel De Hoven een tweetal goede kan-
sen onbenut liet, speelde de Vordense achterhoede een
goede wedstrijd. De voorhoede toonde daaremtegen een
gebrek aan stootkracht. De ruststand was O—0.
In de tweede helft ging het iets beter bij de thuisclub
hoewel de voorhoede nog steeds geen vuist kon maken.
Na een half uur kreeg de Hoven op rechts een corner
toegewezen. De bal werd in eerste instantie wegge-
werkt. De linksbinnen van de bezoekers schoot echter
opnieuw in en via het been van Hulshof vloog de bal
in het doel O—1.

VORDEN 4 — ZUTPHANIA 4 3—0
Het heeft de thuisclub niet veel moeite gekost om Zut-
phania op de knieën te krijgen. In de eerste helft wer-
den het Vordense overwicht en betere spel slechts ge-
honoreerd met een doelpunt, gescoord door Rothman.
Na enkele minuten spelen in de tweede helft werd een
voorzet van Rothmam doeltreffend door Pardijs afge-
rond 2—0. Een kwartier voor tijd bracht Huetink de
eindstand op 3—0.

JUNIOREN VAN „VORDEN" ZAGEN FILM
De junioren van de v.v. „Vorden" en ook ouders van
jongelui hebben vrijdagavond in zaal „'t Wapen van
Vorden" hun hart op kunnen halen o.a. aan de western-
film ,De zweep der wraak". Deze film viel bij de jeugd
in de smaak. De opkomst was goed.

RATTI l — KLEIN DOCHTEREN l 2—1
Nummer 2 en 3 van de ranglijst, Klein Dochteren en
Ratti hebben elkaar in een spannende strijd de kost-
bare puntjes betwist, Ratti hield de volle wist thuis
door met 2—l te winnen.
Door de nederlaag van Klein Dochteren dat 5 punten
achterstond op koploper Lochem 3 kan laatstgenoemde
het kampioenschap bijna niet meer ontgaan.
Bij Ratti was de plaats van doelman Huitink ingenomen
door J. Berendsen, die goed voor zijn taak berekend
bleek. In de eerste helft was er weinig krachtsverschil
te bespeuren. Klein Dochteren ging direkt in de aan-
val maar hier stuitten zij geregeld op het goed op el-
kaar ingespeelde Ratti-defensieblok. Berendsen wist in
deze periode enkele fraaie safes te verichtten. Bij de
Ratti-voorwaartsen was het schot aanvankelijk zoek,
terwijl het samenspel ook nogal te wensen overliet. De
rust ging dan ook met een dubbelblanke stand O—O in.
Nauwelijks twee minuten na de hervatting kon Ratti
de leiding nemen; Lichtenberg die als rechtsbuiten met
middenvoor J. Schoenaker had gewisseld wist een net
vanaf de cornerlijn scherpe pass van Schoenaker keu-
rig op te vangen en knalde ineens in l—0. Het antwoord
van de gasten liet niet op zich wachten en met felle
tegenaanvallen probeerden zij hun achterstand in te ha-
len, maar succes zat er niet in. Ratti hield het spel nu
open en betrok de vleugelspelers nu meer in het aan-
valsspel. Nadat een vrije trap vanaf de rand van het
strafschopgbied wegens ten val brengen van J. Vree-
man, geen doel had getroffen, wist Lichtenberg ander-
maal te scoren toen hij een zuivere pass van Wentink
laag inschoot 2—0. Het spel bleef aantrekkelijk er
werd goed gekombineerd en geregeld moest de Dochte-
rendoelman zijn kunnen tonen. Tien minuten voor tijd
wist Klein Dochterens rechtsbinnenspeler De Vries van-
uit een vrije trap een tegenpunt te scoren dat ondanks
het protest der grensrechter, toch door de arbiter werd
toegekend 2—1. Ratti kreeg nogmaals een kans om de
score veilig te stellen, maar de vyf minuten voor het
einde toegekende vrije trap werd door Sessink hoog
over het bekende muurtje en over de lat geknald.

EERVOLLE RESULTATEN VORDENS
HEREN POLOTEAM

Het eerste herenzevental van de poloclub Vorden '64
heeft zondagmiddag in het sportfondsenbad te Apel-
doorn enkele verdienstelijke wedstrijden gespeeld. Deze
ontmoetingen gelden voor de winterkompetitie distrikt
Twente-IJsselstreek.
De Vordenaren kwamen allereerst in het water tegen
AZC 2 uit Apeldoorn. Deze door beide teams goed ge-
speelde wedstrijd eindigde in een 6—3 overwinning voor
de Apeldoorners.
De tweede wedstrijd die Vorden deze middag speelde
tegen IJssel 2 uit Deventer had een zeer spannend ver-
loop. Het einde brak aan met een 5—3 zege voor de
Deventenaren.
De derde en laatste ontmoeting die Vorden deze middag
speelde tegen OKK l uit Eerbeek werd verdiend met
3—O door Vorden gewonnen.

A.s. zaterdagavond wordt de kompetitie in Deventer
voortgezet. Zowel de dames als de heren van Vorden
zullen dan in aktie komen.



Zuiver scheerwol

Dit kostuum is om drie
redenen uw beste keus.
Ten eerste: zuiver scheer-
wol, dus wol die regelrecht
van het schaap komt. Ten
tweede: het is Fortex dus
extra-degelijk binnenwerk.
En ten derde: de snit is
extra modieus: 1-rij, 1-
knoops, met recht-afgesne-
den vest!

j

beter..

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

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

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

RS Stokvis sportfiets kom-
pleet met remnaaf ƒ 203,50
Rijwielbedrijf Tragter

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

(Inschr. Reg. B.; S.E.R.)
Verzekeringen, hypotheken,
financieringen

PUCH scyrider ƒ 785,— de
topper voor populaire prijs.
Bromfietsbedrijf Tragter

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

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

Fair Lady, met verende
vork ƒ 459,— automatische

, l ketting l ver-
solide.

Bromfietsbedrijf Tragter

VOOR UW RIJBEWIJS«\.M.O.R
SCHOOL
RAGE

GROOT JEBBINK"
G. Bultman
Vorden tel. 1753 b.g.g. 1794

SOLEX oto ƒ 329,— ben-
zineverbruik l cent per km.
Bromfietsbedrijf Tragter

Uw adres voor
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

GELDERSCHE TRAMWEGEN

w

HOTEL-RESTAURANT

Bakker-Vorden
vraagt een

f linke hulp voor de af was
(dame of heer)

Volautomatische, moderne machine
aanwezig.

Werktijden kunnen geregeld worden

Dorpsstraat 24 — Vorden — Telefoon 1312

Om misverstand te voorkomen ma-
ken wij onze geachte clientèle er op
attent, dat het

G.T.W.-kantoor te Vorden niet is

opgeheven, maar verplaatst naar

sigarenmagazijn G. W. Eijerkamp
Zutphenseweg 2 — Vorden — Telefoon 1386

U kunt hier boeken voor vakantie-
reizen per

BUS, SPOOR, BOOT, VLIEGTUIG
OVER DE GEHELE WERELD

— GTW vakantiereizen van 3 tot 12 dagen
— GTW dagtochten
— GTW bloembollentochten
— Gezelschapsreizen, excursies en schoolreizen

Verder verkoop van week-, maand-
en schoolkaarten enz.

Natuurlijk
Sportmode'67

Heinzelmann sweaters
velours en badstof. Nieuwste mode-
kleuren. Ideale vrijetijdskleding.

Grote keuze bij

Martens Sporthandel
Zutphenseweg 15 a

gaat u voor onberispelijk
drukwerk, waar zelfs de grootste
„pietje secuur" zijn petje voor
af neemt, naar

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden - Tel, 05752-1404

Vraagt u. eens offerte!

Tarzan spijkerbroeken
van stoer, sportief, ijzersterk bleu
denim.

Reeds vanaf ƒ 6,30 voor maat 6

Marlens Sporthandel
Zutphenseweg 15 a

Autoplannen?
Inruilplannen?

KOM EENS VRIJBLIJVEND
PRATEN OF MAAK EENS EEN
PROEFRIT MET ONZE SIMCA

O
SIMCA

AUTOMOBIELBEDRLJF

Tragter
TELEFOON 1256

DEALER VOOR
VORDEN EN
OMGEVING

Uw adres voor
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Uitnodiging
Geachte clientèle, woensdag
15 maart 's middags om 3 uur hopen
wij onze Aj^^puwde zaak te

heropenen
Uw bezoek zal door ons zeer op
prijs gesteld worden.
Hiervoor is gelegenheid van 3 uur
tot 9 uur.

In onze nieuwe zaak is alles meer en beter te
overzien, maar één ding uit het oude blijft, en
dat is, dat wij steeds tegen een zo laag moge-
lijke prijs en de beste kwaliteiten zullen aanbie-
den zowel in

MANUFAKTUREN ALS IN
WONINGINRICHTING

Beleefd aanbevelend,

MANUFAKTUREN EN WONINGINRICHTING

GISBERGEN
Ruurloseweg 17 — Hengelo (Gld.)

ijssalon

D.BOERSMA
is weer geopend!

met do

voetbals'choen .i
der .'kampioenen

ra Marlens
Wapen- en Sporthandel

Grote propaganda
amusements-avond te Locliem

voor leden en niet-leden van de afde-
ling- Vorden van de

BOND VAN STAATS-
PENSIONERING

op vrijdag 17 maart in de Stads-
schouwburg te Lochem.

Optreden van de bekende radio- en TV-artiesten
en spreker de Algemene Bondsvoorzitter.

Aanvang 8 uur. Zaal open 7.30 uur.

Gratis toegang. Bij voldoende deelname zal er
een bus naar Lochem rijden. Vertrek bij de kerk
om 7.15 u. pree. Kaarten gratis verkrijgbaar bij:

J. W. Harwig, de Bongerd
H. J. Kip, Insulindelaan
G. Stapper, Delden
H. Doornink, Veldvvijk
H. Winkels, Veldwijk

Opgave voor maandag 18 maart
's avonds 8 uur.

Pak de f iets toch!

Lekker ontspannen?
Snel opschieten?

Steeds meer mensen stappen weer op de fiets !
't Is gezonder, veiliger en in de stad zelfs
sneller !

Begint u er ook weer mee ?

Maar dan natuurlijk niet op dat oude, gammele
karretje dat u nog had staan !

EN U, DIE AL REGELMATIG FIETST
hoe is uw fiets er aan toe?
Ook niet zo best meer? Dus niet veilig, maar wel
geldverslindend ?

Maak dan bij ons uw keus uit de vele fonkel-
nieuwe, soepelrijdende kwaliteitsfietsen.

U BENT VAN HARTE WELKOM !

RIJWIEL- EN BROMFIETSBEDRIJF

Lee Cooper spijkerbroeken
en

Marathon Jacks
VOOR MEISJES EN JONGENS
DAMES EN HEREN
ZIE ETALAGE

RAADHUISSTR., VORDEN

TROUW en
VIRLOVINGS-

lü
GKWS 6KAVCRZN,,,/

Siemerink
Zutphenseweg

Met Melk Meer Mans

Voor:
hooi, stro, bierbostel
(nat en droog), mout-
kiemen, voeraardappe-
len, belt u

GEBR. SOEPENBERG
Dronten 03210 - 2224
Zoerink Vorden 05752-6813

Te koop: Zware biggen.
D. Pardijs, Berghege,
Leesten

Gevraagd: Een schrik-
draadapparaat op lichtnet
en te koop: Een elektr.
wasmachine en eetaardap-
pelen, Pimpernel en Irene.
H. J. Heuvelink, Warken
Telefoon 05751-356

U koopt
toch ook bij onze

adverteerders ?


