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TWEEDE BLAD CONTACT - 21 MAART 1968 - 29e JAARGANG no. 52

PROT CHR. KLEUTERSCHOOL
„DE SPRINGPLANK"
Naar ons werd medegedeeld hoopt het bestuur van de
Prot. Chr. Kleuterschool „De Springplank" op l mei a.s.
de noodkleuterschool met een lokaal in plan „Boonk"
te openen.
Mjet de bouw hiervan zal een dezer dagen een begin
worden gemaakt. Het schoolgeld moest vanaf l januari
jl. op ƒ 5,— per maand worden vastgesteld. Indien er
meer kinderen uit één gezin de school bezoeken bedraagt
het schoolgeld voor het 2e kind de helft. Voorgesteld
zal worden het schoolgeld maandelijks te innen. For-
mulieren, voor aanvang van vrijstelling tot betaling
van schoolgeld kunnen worden aangevraagd bij de ge-
meente. Verder kunnen wij mededelen dat mej. v. d.
Meene is benoemd tot hoofdleidster aan de nieuwe
school in plan Boonk en dat als nieuwe leidster is be-
noemd mej. G. Boersma te Utrecht.

STORTEN VAN VUILNIS
Hoewel reeds meerdere malen door de politie werd ge-
waarschuwd dat het storten van huisvuil in de bossen
rondom Vorden, niet zou worden getolereerd, probeer-
de een dezer dagen opnieuw een inwoner van Vorden
op deze manier van zijn huisvuil af te komen, door dit
te deponeren in de bossen behorende tot het landgoed
„Het Onstein". Een procesverbaal werd zijn deel, ter-
wijl het gestorte huisvuil door de eigenaar naar de ge-
meentelijke vuilnisbelt kon worden overgebracht.

BENOEMD
In de vakature ontstaan door het vertrek van de heer
A. J. Stoltenborg werd tot klerk ter gemeentesekretarie
(afdeling financiën) ingaande l mei a.s. benoemd de
heer J. Teerink te Groenlo.

STIERENKEURING

Bij de gehouden MRY voorjaarsstierenkeuring zijn van
de K.I. Vorden 6 stieren aangewezen voor de centrale
keuring te Zutpheni. In het NRS werd ingeschreven
Rieks-Hugo B 78. De stier Hugo werd overgepunt met
AB 85.

OPTREDEN JAN FLORIJN

Jan Florijn met zijn zinkende zaak werkt woensdag-
avond 20 maart voor het eerst mee aan programma van
de in Utrecht gevestigde organisatie „Artiestenpalet".
Hij wordt op de piano begeleid door zijn plaatsgenoot
de heer Koers. Het optreden, vindt plaats in psychia-
trisch ziekenhuis Brinkgreven in Deventer en vermeldt
voorts de belanggeloze medewerking van het zangduo
The Embees, accordeonist Will Couré, Perahu MJaluku
en cabaretier Hans Borghardt.

De avond over de schaatssport van verleden week vrij-
dag 15 maart zal nu deze week vrijdag 22 maart plaats-
vinden. Door dringende onvoorziene omstandigheden
kon de heer J. W. P. Charisius niet naar Vorden komen.
Hopenlijk hebben diegene die voor niets gekomen zijn
zich niet laten afschrikken en zullen zij nu a.s. vrijdag
komen luisteren. Vooral van jeugdige schaatsenrijders
wordt veel belangstelling verwacht.

EERSTE KIEVITSEI GEVONDEN

Het eerste Vordense kievitsei is maandag gevonden in
de Wildenborch door de heer G. W. J. Vreeman,
Zutphenseweg 64. Hij heeft hot 's avonds aan burge-
meester A. E. van Arkel aangeboden.

JAARFEEST GEREF. JEUGD

De Gereformeerde jeugdverenigingen hielden zaterdag-
avond gezamenlijk haar jaarfeest in het Nutsgebouw
onder leiding van haar leiders en leidsters.
De jeugdouderling de heer M. Rouwenhorst sprak een
kort openingswoord waarin hij de talrijke aanwezige
ouders en jeugdige personen een hartelijk welkom toe-
riep.
„De Benjamins" de jeugdige leden van 8 tot 12 jaar
voerden achtereenvolgens enige leuke volksdansjes uit.
De jongens, en meisjesclub gaven enkele toneelstukjes
en enige muzieknummers ten beste wat zeer werd ge-
waardeerd.

De clou van de avond was de opvoering van het blijspel
in 3 bedrijven „Betalen om zeven uur" door leden van
de G.J.V.
Van dit blijspel, dat zich afspeelde ten huize van de
faim. Alex van Sambeek, fabrikant (A. de Greef) en zijn
tegenspeler Willem Kotbas, zeeman, (Henk Hilferink),
met Marie, als dienstbode (C. Kok) zijn echtgenote (Ria
VroegindeWey), zijn zoon Eddy (F. Kok), de dochter
van Kotbas (Mej. v. d. Wey) en Duwtjes (W. Kruissel-
brink) hebben de aanwezigen ruim 2l/2 uur kunnen ge-
nieten. Herhaaldelijk werden de lachspieren danig op de
proef gesteld.
De regie was bij de heer W. Martinus in zeer goede
handen. Mevr. Ottens trad op als soufleuse. Ook de
grim was door de heer Boltjes weer goed verzorgd. De
toneelaankleding was sober en toch gezellig.
Ds. Th. P. van Belzen sprak een kort slotwoord.
De gezamenlijke Gereformeerde jeugdverenigingen
kunnen dan ook op een zeer geslaagd jaarfeest terug-
zien.

VERVELEND...

natuurlijk is het vervelend, dat ook deze week weer een
aantal artikelen moest blijven liggen (o.a. het feuilleton)
die door plaatsgebrek niet konden worden opgenomen.
Het is voor ons n.l. onmogelijk op het laatste moment
om te schakelen van 6 op 8 pagina's (technische reden).
Wy verzoeken onze adverteerders nogmaals vriendelijk,
doch dringend, hun advertenties vroegtijdig bij ons te
bezorgen, zodat een goede planning mogelyk is.

VOETBALPROGRAMMA
Vorden II—Markelo II; Vorden 4—Zutphania 6; AZC A
l—Vorden A I; Baakse Boys B I—Vorden B n.

LEDENVERGADERING N.C.B.O.

In zaal Eskes kwamen maandagavond de leden van de
Afd. Vorden—Hengelo bijeen onder leiding van de heer
B. Bekman. Na lezing van een gedeelte uit de brief
van Jacobus werd in het bijzonder welkom geheten de
heer Ploeg, hoofdbestuurslid. Bij de bestuursverkiezing
werd de voorzitter de heer B. Bekman herkozen.
Tot leden van de kascomoniissie 1968 werden aange-
wezen de heren Golstein en v. d. Zwan.
Uit het financieel overzicht van de penningmeester, de
heer J. Schuurman, bleek dat er een batig kassaldo
aanwezig was. De penningmeester werd dank gebracht
voor zijn accuraat beheer.
De heer Ploeg besprak vervolgens enige actuele onder-
werpen o.a. de salarismaatregelen, kindertoelagerege-
ling, premiespaarregeling vakantietoeslag, werktijdver-
korting e.d. Over deze punten ontspon zich een leven-
dige discussie. De heer Ploeg werd dank gebracht voor
zijn duidelijke uiteenzetting, waarna deze op verzoek
van de voorzitter voorging in dankgebed.

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

23 maart Voorjaarsverg. Jong Gelre
23 maart Uitvoering Herv. jongens en

meisjesklubs i.h. Nutsgebouw
26 maart Ledenvergadering hengelsportver.

„De Snoekbaars" in café „de Zon"
26 maart Kijkavond school 't Hoge
28 maart Bejaardenkring 14.15 uur in het

nutsgebouw
29 maart Jaarverg. Vara in 'De Zon'
30 maart Laatste Nutsavond
30 maart Volkscross Jong Gelre
30 maart Dansavond Jong Gelre
2 april KPO St Martha zaal Schoenaker
2 april Vergadering Vogelvriend
3 april Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Voordracht over de geschiedenis
v. h. Kon. paleis en park 't Loo

3 april CPJ vergadering
6 april Beatbal zaal Schoenaker
6 april Kulturele avond Jong Gelre
15 april Snipperjacht land. rijvereniging

'De Graafschap'
27 april Dansavond Jong Gelre

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

TOT ZATERDAGMIDDAG
5 UUR

KOPJES
zonder

schotel

aardewerk 55 ct.
Koerselman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 13 64

VOOR AL UW

bloem- en groentezaden,
potgrond, gedroogde koemest,
compost, bloemenmest,
bloempotten (roodsteen) en
sierpotten

BORGONJEN
Depot Loenen's zaden
Kerkstraat 13 . Vorden . Telefoon 05752-1385

Jaarvergadering
VAN DE VARA, afdeling Vorden

Op vrijdag 29 maart a.s. in café
De Zon, 's avonds om acht uur.

OPKOMST GEWENST!

Het Bestuur

VOLOP VOORRADIG

WONDERGOM
drukt af

breekt
stuitert
rekt 1.35

Koerselman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 13 64

Reklamedagen!
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

500 GRAM

500 GRAM

Lever
Gehakt
Speklappen
Gehakt
Verse worst

150

198

500 GRAM

500 GRAM 198
500 GRAM

Vrijdag
en zaterdag

500 gram gehakt

500 gram
fijne rookworst

samen

348

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

Dorpsstraat 32 . Tel. 1470

Vrijdag en zaterdag

Haas-, rib- of
schoiKierkarbonade 500 GRAM

500 GRAM

200 GRAM

Fricandeau v.d. ham
Varkensvlees
Boterham worst
Snijworst
Margarine
Heerlijke koffie
ZUIirkOOl 500 GRAM

Heerlijke Unikaas

500 GRAM

200 GRAM

3 PAK

250 GRAM

6O

98

84

135

25

VOLAUTOMATISCH WASSEN
MET DE

Zanussi wasautomaat
Een prima machine
met een goede reputatie!

Vakkundige voorlichting en service

Speciaal voor
uw elektrische apparaten:

Elektro-technisch Installatie Bureau

P. Dekker
Telefoon 1253 - Vorden

MET SPOED GEVRAAGD

voor onze nieuwe winkel, showroom
enz.

SGHOONMAAKHULP
voor l a 2 dagen per week

INLICHTINGEN:

Gems- Vorden
afdeling winkel

is het tijd om uw gazonmaaimachine
goed te laten

SLIJPEN EN
REVISEREN

HENK VAN ARK
Telefoon 1554 - Vorden

JUIST DAT
TIKKELTJE
MEER

Dames
maak voor de pasen nog een leuke

japon of pakje van o.a.

t TREVIRA 2000

• TREVIRA TEXTURÉ

« DIDAS, DRALON OF

t TERLENKA

Wij hebben ook alweer een mooie sortering
zomerstoffen!

DEZE WEEK

Restanten

Meisjesvesten
voor

9.95

en

Meisjes jumpers
korte mouw

5.95

Ook hebben wij nog restanten

NYLON VELOURS SWEATERS

Fa. Looman
Vorden

Steun de aktie
„Kom over de brug"

Ja, dat maakt een Crlstall-
echoen zijn prijs dubbel en
dwars waard. Door dat tik*
keltje meer pasvorm en
kwaliteit loopt U veel pret-
tiger op

rfe modeschoen met voetbed.

wullinks
schoenhandel

Onbetwist, de Schoenenspecialist

INRUIL PREMIE

Strijkijzers
Bij aankoop van
Philips lichtgewicht

Tuimeltopstrijker
ƒ 5,- terug voor uw oude strijkijzer!

It i j aankoop van Philips

Stoomstrijker
ƒ 7,50 inruilpremie!

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46



Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Vorden

DEZE WEEK

verse haantjes
MET SPECIALE
VERRASSING

Vrijdag op de markt en aan
huis
W. ROSSEL - VORDEN
Hengelosew. l, tel. 1283

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, 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

M.M» » M » M »"M* » » M

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
G el re weg 3

tel. 1541 overdag

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

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

Auto verhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

Occasions automobielen:

l Opel Record type 64
l Simca 1000, 1966
l Simca 1000, 1963
l Simca 1500, 1964
l Opel kadet coupe 1965
Automobielbedrijf
A. G. Tragter

Te koop:
vier dragende varkens
en dragende vaars
H. Bosman
bij het zwembad

kom over de brug

SCHOONMAKEN WORDT GEMAKKELIJKER
MET GOED GEREEDSCHAP!

AANBIEDING

STOFZUIGER
Philips draaitop stofzuiger

moderne uitvoering
handig in het gebruik
schoonmaakaanbieding

f 149.-

*Erres Jumbo stofzuiger
niet olifanten-zuigkracht
schoonmaakaanbieding
van ƒ 182,- nu voor

f 159.-

Echte zeem en natuurspons
voor maar

f4.25

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

GEVRAAGD WEGENS DIENSTPLICHT
PER l MEI A.S.

een nette

slagersbediende
(leerling of halfwas)

Albers Supermarkt
Vorden

EEN ECHT LEKKER

krentenbrood?

HET VOORJAAR NADERT !

Voor een
nieuwe garderobe

Nu onze collectie zien in:

Pullovers
met en zonder mouw

Vesten

Openbaar Lagere Dorpsschool
Kerkstraat 17 - Telefoon 1360

De aangilte van leerlingen
voor de eerste klasse, schooljaar 1968-
'69 zouden wij gaarne van u voor l
april a.s. ontvangen.

Dit kan geschieden aan school, bij het
Hoofd der School, de heer Brinkman,
Zutphenseweg 56 en bij de andere
leerkrachten der school.

N.B. De nieuwe leerlingen moeten voor l oktober
1968 de leeftijd van 6 jaar bereikt hebben.

met lang en korte mouw

Rokken
in sportieve en geklede modellen,
waarmee leuke combinaties gemaakt
kunnen worden.

Komt nu eens kijken in onze zaak

School met de Bijbel
Het Hoge 42

Kijkavond

H.LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

Dinsdag 26 maart van 7-9 uur hebben
de ouders gelegenheid het werk van
hun kinderen te bezichtigen en kun-
nen zij de vorderingen met de
betrokken onderwijzer (es) bespreke^

Aanmelden nieuwe leerlingen
Willen de ouders die geen kaart ont-
vangen hebben en die hun kind willen
opgeven voor de nieuwe kursus zich
even in verbinding stellen met het
Hoofd der School A. J. Zeevalkink,
Schoolstraat 17, telefoon 1317?•

De kinderen moeten voor l oktober 6 jaar zijn!

SPECIALE AANBIEDING

JENfler SCHAAL
1,6 liter met deksel

geen 9.50 maar 6.95

féoersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

VOOR

motor
gazonmaaimachines

Henk van Ark
Telefoon 1554 - Vorden
Demonstratie op aanvraag!

U VOELT ZICH PRETTIG EN GOED VERZORGD MET

DE MODE IN HERENBRILLEN IS ZEER PERSOONLIJK EN

IEDEREEN KIEST IN FEITE ZIJN EIGEN STIJL. VOORAL DOOR TOEPASSING VAN

DOUBLÉ IS EEN GROTE VARIATIE MOGELIJK.

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
ontspiegeldc 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.
flt U wordt bij ons prettig en hulp-
vaardig bediend bij het kiezen van de
bril die het beste bij U past.
# U hebt 3-voudige zekerheid: want
elke bril wordt 3 x gecontroleerd.

OPTICIEN

ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN - TELEFOON 1505

Breng nu kleur en fleur
in uw woning
KOM EENS KIJKEN

NAAR ONZE GROTE SORTERING

Overgordijnen
Vitrages
Vloerbedekking

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

3 pak Zo-klaar pudding nu 100 cent

18 repen melk en puur slechts 149 et. 10 pCt.
3 blikjes leverpastei van 135 cent voor 99 cent 10 %

l zak a 500 gram hagelslag puur van 159 cent voor 140 cent 10 %

200 gram boterhamworst nu voor 53 et.
100 gram gekookt ontbijtspek van 69 cent voor 55 cent

l stuk korstloze kaas van 233 cent voor 199 cent

20 % zegelkorting op Spar thee en theezakjes ! !

l blik appelmoes van 69 cent voor 59 cent

Bij 1 pak vers vlees 100 gram gebraden gehakt
slechts 9 et.

dfc
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
Supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

giro 7600 Steun de aktie 'Kom over de brug'

Ontdekt dan de kollektie in :

Japonnen en Pakjes
zuiver scheerwol, Trevira 2000,
Dioleen

Mantelkostuums
Donegals, Garbedine, Diolen en
Terlenka.

Regenmantels
Terlenka, Mepoc (waterdicht)
Trevira

Ontdekt de mode bij
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