
Woensdag 5 april 1967
29e jaargang no. 2

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

Verschynt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Frankering bij abonnement postkantoor Vorden

Kerkdiensten

ZONDAG 9 APRIL

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

10.00 uur ds. J. J. van Zorge

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen
19.00 uur ds. R. J. A. Hanenburg van Geesteren Gel-
selaar

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 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur A. Harmsma, 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 TELEFOON (05752) 1541
Bij geen gehoor telefoon (05752) 1230 (bur. rijkspolitie)

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Hendrikus, z. v. J. H. B. Lenting en H. de
Vries; Veronica Antonia Maria, d. v. A. G. Schotman
en J. G. W. Helmink.
Ondertrouwd: G. A. Wullink en D. G. Rossel; H. J. Kok
en W. ten Broeke.
Gehuwd: J. A. Berendsen en H. W. B. Takkenkamp;
A. W. B. Andringa en A. A. Buunk.
Overleden: Geen.

WARNSVELD

KERKDIENSTEN ZONDAG 9 APRDL,

Hervormde kerk
10.00 uur ds. van der Brug
19.00 - 19.15 uur Samenzang
19.15 uur jeugddienst ds. P. Verdam van Hengelo (O.)
m.m.v. het meisjeskoor „Laus Deo" te Zutphen

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: Christiaan, z. v. E. Cohen en Chr. Bovenkerk;
Anna Geertruida d. v. D. F. Huurneman en E. M. P.
Luyckx; Berendina d. v. J. Tichelman en A. Heijink.
Overleden: W. J. v. d. Kamp, 73 jaar.
Getrouwd: J. N. A. van Iperen, 26 jaar en M. B. van
den Berg, 19 jaar.

GEVONDEN VOORWERPEN
Kontaktsleuteltje (Fiat).

NU VOLOP KEUS IN

kinder- en
meisjes schoenen

o.a. lakleder, open hiel en
bandschoentjes.

KIJK EERST BIJ

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

VORDEN Gymnastiekvereniging Sparta
gaf geslaagde uitvoering

De prestaties van de gymnastiekvereniging Sparta be-
wegen zich de laatste jaren in opgaande lijn; dit is wel
gebleken op de jaarlijkse uitvoeringen welke zaterdag
jl. in het Nut werden (gehouden.
De leden van Sparta hebben hier metterdaad laten zien
dat er onder goede leiding in de gymnastieksport veel
kan worden bereikt, wanneer ook de wil om te oefe-
nen en het doorzettingsvermogen aanwezig zijn. Een
kompliment ook voor de leider van Sparta, de heer
Groot Wassink uit Doetinchem, die 12% jaar de touwt-
jes in handen heeft en ter gelegenheid van dit feit door
voorzitter, de heer Brinkman, werd gehuldigd.

Zaterdagavond bestond er voor deze jaarlijkse uitvoe-
ring een goede belangstelling. De heer Brinkman kon-
stateerde in zijn openingswoord, dat het min of meer
een goede greep was geweest om dit jaarlijkse turnfeest
in twee gedeelten te splitsen - ook 's middags was er
een speciale jeugduitvoering - waardoor nu ook de pres-
taties van de oudere groepen konden worden bewon-
derd. Het ledental der senioren is gelukkig weer toege-
nomen, aldus spreker en we hopen dat deze lijn zich in
de toekomst mag blijven voortzetten. De heer Brink-
man feliciteerde in het bijzonder mej. Gerda Hellewegen
die onlangs een uitstekende prestatie leverde, door tij-
dens wedstrijden in Terborg keurkampioene van de
turnkring „de Graafschap" te worden. Spreker hoopte
dat deze avond een goede propaganda voor de turnsport
zou zijn en deelde nog mede, dat getracht zal worden
om met een speciale Spartagroep (vanaf 12 jaar) deel
te nemen aan een KNGV-kampbij eenkomst.

Onder leiding van de hr. Gr. Wassink werd hierna een
bijzonder goed en vlot programma afgewerkt. Dit ge-
beurde in het midden van de zaal voor het toneel,
waardoor niet alleen de prestaties beter tot hun recht
kwamen, maar ook de aanwezigen een en ander beter
konden volgen, terwijl het programma vlotter kon wor-
den afgewerkt. Na de opmars van alle groepen volgde
een goede vrije oefening van meisjes 4 en toonden de
jongens 3 hun kunnen op de springkast. Nadat de
meisjes adspiranten een keurige vrije oefening gaven,
vertoonden een 5-tal dames uitstekende prestaties op
de evenwichtsbalk. Uiteraard was het hier de kampi-
oene Gerda Hellewegen, die opviel door perfekte af-
werking, maar ook het bijzonder vlotte en soepele werk
van mej. Aartsen mag worden genoemd. Bij de heren
ontlokte het paardvoltigenuii|^kr ook goedkeurend ap-

plaus, waarna oefeningen op de lange mat van de
meisjes adspiranten en een vrije oefening der heren het
programma voor de pauze afsloten.
De hoogbrug voor heren vormt altijd een geliefd onder-
deel voor het publiek en ook nu was dit eerste nummer
na de pauze van bijzonder goed gehalte; de heren Ho-
gendoorn en Rouwenhorst, beiden al jaren lid van Spar-
ta, deden heus niet onder voor de jongere generatie.
Na een vlot afgewerkte vrije oefening van de meisjes
adspiranten en de laagbrug voor jongens 3, kwamen
een 9-tal damessenioren aan de beurt, die met hun rith-
mische oefeningen goed voor de dag kwamen. Het num-
mer brug ongelijk voor dames werd zeer goed afge-
werkt. Na het paardspringen voor meisjes 3 werd het
programma beëindigd met een perfekte knotsoefening
van de dames.
De voorzitter danke in zijn slotwoord de toeschouwers
voor hun welwillende belangstelling en noemde deze
uitvoering een der beste van de laatste jaren. Ook de
dames en heren van Sparta dankte hij voor hun presta-
ties. Tenslotte richtte hij zich in waarderende woorden
tot de leider de heer Groot Wassink, die tot het welsla-
gen de grootste steen had bijgedragen. Nadat mevr.
Groot Wassink bloemen waren aangeboden werd haar
man gehuldigd omdat hij tevens zijn 12%-jarig jubi-
leum als leider van Sparta herdacht. U hebt de vereni-
ging in voor- en tegenspoed geholpen, aldus de voor-
zitter; we zijn blij dat we onder de zusterverenigingen
uit de omgeving heel goed mee kunnen komen. Spre-
ker hoopte dat nog veel jongelui zich zouden opgeven
een uurtje turnen per week waar je je hele lichaam
voor in moet zetten zal je gezondheid uiteraard ten
goede komen. Namens het bestuur overhandigde de
voorzitter een enveloppe met inhoud als blijk van waar-
dering voor al hetgeen de heer Groot Wassink voor
Sparta in deze 12% jaar had gedaan. Ook de traditio-
nele „bekende" enveloppe werd hem uitgereikt.
's Middags werd er in het Nut een speciale jeugduit-
voering gegeven, waar meer dan 150 belangstellenden
getuige van waren. Na een welkomstwoord van de heer
Brinkman werd er een vlot en bijzonder goed program-
ma afgewerkt. Aan de oefeningen werd o.m. deelge-
nomen door de afdelingen meisjes l, 2, 3 en 4 de jong-
ens, de adspiranten en de kleuters, welke laatste onder
leiding stonden van mej. G. Hellewegen.
Sparta kan op een goed j^kiagde sportdag terugzien.

JONG GELRE BIJEEN
De afdeling Vorden Jong Gelre (heren) kwam onder
leiding van de heer Joh. Pardijs in de zaal van café
Bloemendaal in een goed bgeochte ledenvergadering
bijeen. In zijn openingswooi^^3ette de voorzitter in-
zonderheid welkom de heer ^ffïarmsma, dierenarts te
Vorden. De leden werden vervolgens aangespoord deel
te nemen aan de sportmiddag welke op 22 april a.s.
zal worden gehouden en dat op 6 april a.s. de varkens-
studieclub bijeen komt.
De heer Harmsma hield hierna een causerie over zijn
ervaringen als veearts. Spreker deelde mede dat hij
na zijn studie eerst als assistent werkzaam was geweest
te Weesp, vervolgens te Ruurlo en vanaf het overlijden
van de heer Toorneman, veearts te Vorden. Verder wees
spreker op verschillende veeziekten, verlossingswerk
e.d. Het geheel was een leerzame avond waarbij de
aanwezigen tevens een blik kregen van het vaak moei-
lijke werk van een veearts.
Na beantwoording van een aantal vragen dankte de
voorzitter de heer Harmsma voor zijn bijdrage aan deze
ledenvergadering en bood hem een blijk van waarde-
ring aan.

LAATSTE NUTSAVOND

Donderdag 6 april zal de laatste Nutsavond gehouden
worden. De Essofilmmaatschappij komt dan met prach-
tige natuurfilms waaronder op verzoek nog éénmaal
„de Watervogels", 's Middags zullen er voor de kinde-
ren van de lagere scholen leuke films vertoond worden
waaronder tekenfilms.
De voorgenomen bollentooht zal plaatsvinden op dins-
dag 25 april. A.s. vrijdagavond 7 uur worden degenen
die zich opgaven verzocht even in het Nutsgebouw te
komen om de buskosten te voldoen en verder af te
spreken.

Voor
Babyl&lïJ

POEDER- C R È M E - O L I E - Z E E P

GESLAAGD

Te Den Haag slaagde onze plaatsgenoot, de heer J. J.
Woltering jr voor het diploma Internationaal beroeps-
goederenvervoer over de weg. Proficiat.

VERKEERSSLEUTELCURSUS

Naar ons werd medegedeeld namen aan de door de afd.
Vorden van het Verbond voor Veilig Verkeer georga-
niseerde verkeerssleutelcursus in zaal Eskes 68 perso-
nen deel. Bij de thans gehouden test kon aan 5 perso-
nen het sleuteldiploma met speldje niet worden uitge-
reikt. Van de 63 overige deelnemers (sters) maakten er
6 geen enkele fout. De gelukkigen zullen binnenkort
het diploma in ontvangst kunnen nemen.

UITSLAG VERLOTING HERV. JEUGDVER.
VORDEN

No. 298 handradio; no. 1498 deken; no. 239 mixer; no.
128 haardketeltje; no. 917 badhanddoek; no. 51 asbak;
no. 173 nylons; no. 551 badhanddoek; no. 171 badhand-
doek; no. 1462 huishoudgereedschap; no. 970 plamuur-
mes; no. 786 huishoudgereedschap; no. 1359 eau de co-
logne; no. 484 handdoek; no. 1013 keukengereedschap;
no. 344 nylons; no. 1279 theedoek; no. 1431 kwast; no.
771 stofdoeken; no. 1493 schrift enz.; no. 617 eau de
cologne; no. 737 schrijfgereedschap; no. 821 plastic em-
mer; no. 839 nylons; no. 956 stof doek en panspons; no.
1388 Kek en schoensmeer; no. 1223 eau de cologne.
De prijzen kunnen worden afgehaald op donderdag 4
april van 20.00 tot 21.30 uur bij sigarenmagazijn Eijer-
kamp tot 15 april a.s.

DE HEER HAVERKAMP ZAL SPREKEN OVER
AFRIKA

Op dinsdag 11 april zal Jong Gelre afd. Vorden een
gekombineerde ledenvergadering beleggen in hotel „'t
Wapen van Vorden". De ^Br Haverkamp uit de Wil-
denborch zal dan spreken^^er Oost-Afrika en Tansa-
nia, waar hij 10 jaar heeft gewoond. De heer Haver-
kamp zal zijn betoog verduidelijken met een 100-tal
dia's.
Vrijdag 14 april vindt de Ringvoorjaarsvergadering
plaats in Almen waar de heer Henri van Leeuwen zal
spreken over „de zwervers van Parijs". Deze vergade-
ring zal worden gehouden in hotel „De Hoofdige Boer".
Op zaterdag 22 april organiseert de afdeling Vorden 'n
sportmiddag tegen de afdeling Warnsveld. Er worden
diverse wedstrijden gehouden zoals hardlopen, ver-
springen, hoogspringen, etc. 's Avonds is er bij hotel „'t
Wapen van Vorden" sokkenbal. Op dit bal zullen ook
de jongens en meisjes van de afd. Hellendoorn aanwe-
zig zijn.

GOUDEN TROUWRING TERUGGEVONDEN

Enkele gemeentearbeiders die bezig waren een oude
zinkput te slopen in verband met de aansluiting op de
nieuwe riolering vonden tot hun verbazing een gouden
trouwring welke aan mevr. de R. toebehoorde welke
ring zij tien jaar geleden waarschijnlijk bij het wassen
had verloren. In de mening dat deze ring wel als ver-
loren moest worden beschouwd had zij inmiddels een
nieuwe ring gekocht. Voor mevr. de R. was dit gebeuren
een blijde verrassing.

GEMEENTEAVOND GEREF. KERK

Donderdagavond jl. werd onder leiding van ds. Th. P.
van Belzen in zaal „'t Wapen van Vorden" een ge-
meenteavond gehouden van de Geref. kerk alhier. De
opkomst was goed.
Na een kort welkomstwoord door de voorzitter kwamen
de rekeningen en verantwoordingen van kerk, diaco-
nie, zending en evangelisatie over het afgelopen jaar
in bespreking. Hierover werden een aantal vragen ge-
steld welke door de desbetreffende beheerders van de
kas naar genoegen werden beantwoord.
Na de pauze werd langdurig gesproken over de bouw
van een jeugdlokaal achter de Geref. kerk. De bouw-
kommissie bracht reeds de tekening voor het voetlicht.
Besloten werd de bouwkommissie te machtigen met de
voorbereidende werkzaamheden voort te gaan.
Verder kwamen ter tafel enige interne aangelegenhe-
den de eredienst betreffende.
De voorzitter dankte alle medewerkenden voor hun aan-
deel aan deze goed geslaaged avond. Op verzoek van de
voorzitter ging de heer A. J. Lenselink voor in dank-
gebed.

CHRISTELIJKE PLATTELANDSJONGEREN
OPGERICHT

De oprichting van de Christelijke Plattelands Jongeren
is een feit waardoor Vorden weer een vereniging rijker
is geworden, zodat nu ook de meisjes met de vroegere
CJBTB-leden zullen samenwerken. Voor de oprichtings-
vergadering in zaal Eskes bestond een goede belang-
stelling. De vergadering stond onder leiding van Anne
Wind, provinciaal sekretaris die eerst een gedeelte uit
Lucas 22 las, waarna hij voorging in gebed. Hij heette
hierna allen welkom in het bijzonder de vele nieuwe
leden die er waren en speciaal mej. G. Ros, provincaal
presidente der Gelderse CPJ.
Mej. Ros zette het doel en nut der Christelijke organi-
satie uiteen, waarna allen het er wel over eens waren
dat deze organisatie ook in Vorden wel recht van be-
staan heeft. Besloten werd dan ook tot oprichting van
de Christelijke Plattelands Jongerenclub de CPJ afd.
Vorden. Ondertussen was ook de heer H. Talen uit
Den Hulst (O.) gearriveerd die de aanwezigen een uur

lang bezig hield met interessante dia's over het CPJ-
werk, dat dit boeiend en interessant is, bleek wel uit de
spontane reakties die hierover naar voren kwamen. De
heer Wind stelde voor om op 11 april a.s. weer geza-
menlijk een film te draaien en dan met discussie hier-
over. Voor het zomerprogramma staat er o.a. een drop-
ping op het programma. Aan het slot van de avond
ging mej. G. Ros in dankgebed voor, en dankte allen
voor hun komst.

VERTREK VAN PATER ALFONS SEESING

Donderdag 6 april a.s. om 17.15 uur vertrekt vanaf
Schiphol onze dorpsgenoot pater Alfons Seesing weer
naar zijn missiegebied in de binnenlanden van Borneo.
Na een vruchtbare verloftijd in het vaderland, is hij,
gesterkt naar ziel en lichaam weer paraat om zijn werk
in dat ontwikkelingsland voort te zetten. Aangezien
zijne Eerwaarde tijd te kort komt om ieder persoonlijk
zijn dank te komen betuigen, wil hij langs deze weg
zijn hartelijke dank uitspreken aan allen, die er toe bij-
gedragen hebben om zijn verlof zo aangenaam moge-
lijk te maken en heel speciaal ook aan allen die hem
door stoffelijke hulp hetzij in geld hetzij in de vorm van
goederen zoals stoffen en kleren voor zijn arme bevol-
king zo royaal hebben gesteund.
Moge de onderlinge band in Christus tussen de Vorde-
naren met hun pater Alfons Seesing in Borneo, welke
tijdens zijn verlof hier weer stevig is aangehaald, hecht
en stevig blijven. Hij zal de broederlijke groeten van
al de Christengemeenten van Vorden overbrengen aan
zijn jonge Christenen ginds, die door het H. Doopsel
toch één grote gemeenschap met ons hier uitmaken.
Zijn toekomstig adres is als volgt: Pastor Alfons See-
sing Pastoran-Katolik Ketapang Kalimantan-Boret In-
donesia.
Adres in Nederland voor eventueel zenden van pakjes
of giften: Missie-Procureur Paters Passionisten Haast-
recht (Z.H.) gironummer 366014.

CVARNSVELD

NED. CHR. VROUWENBOND

Voor de Ned. Chr. Vrouwen Bond afdeling Warnsveld
werd een avond verzorgd door het Bureau Voorlichting
Merkartikelen.
Voor de pauze werden dia's vertoond van de merkar-
tikelen. Naderhand werd een werkwoordenspel gehou-
den, een gezellige quiz met vele ronden. Veel dames
gingen met een gewonnen prijs (merkartikel) naar huis-
Na de pauze kwam het culturele gedeelte. De dekla-
matie werd verzorgd door de voordrachtkunstenaar An-
ne Holtrop.

DE GONDELVAART TER ZIELE

Het is zover. De gondelvaart is niet meer!
Het in de wijde omtrek bekende „sprookje op -de Ber-
kel" is definitief uit de vaart genomen. Het kan alleen
nog als sprookje door de ouderen aan de jongeren wor-
den verteld. Het evenement waar Warnsveld zo trots op
was, en terecht, heeft opgehouden te bestaan. Volgens
insiders voorgoed. Afgelopen . . . . punt uit.
Ook de feestweek zal hierdoor wel op een dood punt
zijn aangeland.
Het vuur is er uit bij de Warnsvelders. Wij moeten
ons vertier maar elders gaan zoeken, in Zutphen bij-
voorbeeld. Kunnen we alvast een beetje wennen ! ! !

WIELRENNEN

Met grote zekerheid mag worden aangenomen dat „de
Grote prijs" van Warnsveld, dit jaar geen doorgang
zal vinden. Dit om financiële redenen. De toestanden in
het bedrijfsleven zijn momenteel van dien aard, dat het
onverantwoordelijk is geldelijke steun te verlenen van
dergelijk sportevenementen.
Dit jaar dus ook geen „ronde van Warnsveld" . . . . !

VOOR VADER, MOEDER EN KIND

KRANENBURG

MAN DOOR VARKEN GEBETEN

Zaterdag is de heer H.E. in het Mossel, tijdens werk-
zaamheden in de varkensstal door een der dieren in
zijn hand gebeten. Overbrenging naar het R.K. zieken-
huis te Zutphen bleek direkt noodzakelijk, daar een der
handpezen ernstig beschadigd bleek. Er moest opera-
tief worden ingegrepen.

Agenda
7 april Jaarvergadering Vara afd. Vorden

in café „de Zon" om 8 uur
7 april Jong Gelre sport- en spelavond in

de gymnastiekzaal te Warnsveld
8 april Culturele ringavond in Harfsen
8 april Uitvoering Knapen- en Meisjes-

ver, in de Kapel te Wildenborch

12 april Bijeenkomst Bond van Ned. Plat-
telandsvrouwen in de zaal van
hotel „'t Wapen van Vorden"

13 april Soos buurtver. Julianalaan e.o. in
café Bloemendaal om 7.30 uur

18 april Jaarvergadering carnavalsver.
„De Deurdreajers" in zaal Schoen-
aker, aanvang 20.00 uur

22 april Openbare lesavond Nutsblokfluit-
en Melodicaclub in het Nutsgeb.

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.



WEESwoonwijs
\

Op de Psychiatrische Inrichting

„Het Groot Grafici"
te Warnsveld bestaat momenteel een
tekort aan vrouwelijk verplegend
personeel.

Om de taak van de verpleegsters te
verlichten zoeken wij

vrouwen of meisjes
die extra hulp willen verlenen, hetzij
als verpleeghulp, hetzij in de huis-
houding (ev. gedeelten van de dag).

Uw aanmelding wordt gaarue ingewacht schrif-
telijk of mondeling bij het sekretariaat van
bovengenoemde inrichting.

WOONWUS
a. Bijzetfauteuil. Skai bekleding op schuim-
rubber 120.-
b. Fauteuil. Skai en stoffen bekleding gekombi-
neerd 175.^
c. Herenfauteuil. Skai bekleding. Met draaipoot
290.50.
d. Bijzetfauteuil in eiken. Voor mevrouw! 185.-

U ZIT PAS
GOED ALS U
NIET TEVEEL

BETAALT!
Fauteuils en fauteuils en fauteuils. Welke kiest u? De
mooiste ? Of de beste ? Of de goedkoopste ? Kiezen is tegen-
woordig moeilijk omdat er zulke verschillen in kwaliteit zijn.
't Kan er van buiten wel goed uitzien, maar weet ü wat er van
binnen zit? Nee . . . Maar er is iemand die u dat kan vertel-
len ! Uw woninginrichter. De specialist, de vakman die
hierin uw vertrouwensman wil zijn. Wij willen u graag eer-
lijk adviseren. Wij zijn er niet op uit om u ten koste van alles
iets te verkopen, omdat wij nog waarde hechten aan onze
goede naam. En aan een tevreden klant. Komt u daarom
gerust eens praten.

• -^^™ ~w ^^MI -^^M ^m^ m

WEGWIJS

ulij maken u graagwepjs

Zeer voordelige babydress leder kind voelt zich be-
met broekje van fijne haaglijk in zo'n gezellig
popeline, in wit, rose of frotté pakje. Pullover: wit/
bleu 10.50 rood of wit/blauw; Broek-

je: donkerblauw. Leeftijd
2-6 jaar. Vanaf 7.95

• FA LOOMAN i
Raadhuisstr. l -Vorden-Tel.05752-1231

l Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

ZONDAG 9 APRIL, 8 UUR:

Tarzan
en de meerminnen

met: Johnny Weismuller als Tarzan.

een
veilige
opfok met

F^ "̂

hkkamel

en
kalverblok

bij

R. R. HEUVELINK
Kranenburg D 138e - VORDEN - Telefoon 05752-6781

WESSANEN WORMERVEER

Spaar nu glazen!

TOEGANG 14 JAAR

Bij 3 grote flessen Spar vruchtengazeuse l LONGDRINKGLAS GRATIS
Elk 2e pak Spar speculaas VOOR DE HALVE PRIJS
Spar toiletzeep: 4 STUKKEN HALEN . 3 BETALEN !

Zegelkorting
3 stukken smak of smul van 75 et voor 69 et — 10% „
l pakje Spar chocolaatjes van 75 et voor 69 et — 10% „
l blik Spar tomatensoep van 108 et voor 79 et — 10% „
250 gram edelfruit voor 85 et — 10% „

20% zegelkorting op een pakje Spar margarine !
20% zegelkorting op een pak Spar macaroni !
20% zegelkorting op een grote flacon Spar afwas !
20% zegelkorting op een blik Spar appelmoes
20% zegelkorting op een blik haringfilets in saus !

150 gram gebraden gehakt van 78 et voor 59 et — 10% „
150 gram leverkaas van 84 et voor 72 et — 10% „

REMMERS
Fietsen en bromfietsen

Alle merken. Snelle reparatie en de
beste service.

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

Supermarkt
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1281

Telefoon 1379

FEUILLETON nu. 24

De beslissing van
Dokter John

DOROTHY WORSLEY

Daarna reed ze verder de heuvel af. Ze zou Dr. John
vandaag niets zeggen, maar wachten tot ze morgen
weer in het ziekenhuis was. Ze was niet erg gelukkig
met de situatie, maar ze kon er nu niets aan doen en
wilde haar verdere vrije dag niet bederven.
Sally woonde op de heuvel er tegenover. Zonder er over
na te denken, reed ze de oprijlaan in. Sally's open wa-
gen stond voor het huis geparkeerd. Jeanie stopte en
toeterde, waarna Sally aan een der bovenramen ver-
scheen.

,Hallo!' riep ze verrast. ,Ik ben direkt beneden.' Toen
ze bij de wagen was vroeg ze: ,Kom je niet binnen?'
,Ik kan niet stilzitten,' bekende Jeanie. ,Een vrije dag
en niets te doen. Heb jij geen voorstel?'
,Wil je gaan rijden? Te paard, bedoel ik.'
,Dat is een beetje te veel inspannend - en het is nu zo
warm.'
.Misschien wel,' gaf Sally toe. .Zullen we in de club
gaan zwemmen. En daar ook lunchen?'
Jeanie was geen lid van de Country Club en ging er
zelden heen. Ze zei: ,Dan moet ik naar huis om mijn
badpak te halen.'

,Ik heb er wel een paar en we hebben ongeveer hetzelf-
de figuur. Laat je wagen hier, dan gaan we met de
mijne.'
,Maar stel eens dat we niet dezelfde maat hebben. Laat
ik naar huis gaan, het mijne halen en de wagen daar
achterlaten. Dan kom je me thuis ophalen.'
,Goed. Wil je nog iemand meevragen?'

,Doet er niet toe.'
,We zouden Shirley kunnen vragen en misschien is het
ook wel aardig om Brenda Lane mee te vragen.'
,Ik geloof niet dat Brenda thuis is. Ik zag haar een uur
geleden door de stad rijden.'
,Ik zal haar even bellen.'

Noch Brenda, noch Shirley was thuis, zodat Sally en
Jeanie alleen naar de club gingen. Ze zwommen een
uurtje en bleven toen liggen zonnen op grote badla-
kens. Ze praatten wat slaperig over het feestje na.
,Hoe vond Bill Brenda?' vroeg Sally. ,Heb je dat van
hem gehoord?'
,Ik heb Bill nog niet gesproken, maar ik wed dat hij
haar reusachtig aardig vindt. Ik zag ze tenminste van-
ochtend samen.'
.Werkelijk?'

,Ze zaten in Brenda's wagen. Ze had een doek om haar
hoofd geknoopt en ze droeg een zonnebril; ze lachten
en schenen veel plezier te hebben.'
Een ogenblik later zei Sally: ,Hoor eens, Jeanie. Ik
weet niet hoeveel het je kan schelen, maar als je het
vervelend vindt, zou ik ervoor zorgen dat Bill Brenda
niet te dikwijls ziet.'
,Hoe moet ik dat doen?'

.Doodgemakkelijk. Bill maakt alleen afspraakjes met
andere meisjes als hij jou niet krijgen kan.'
Jeanie bleef er even over nadenken. Dat had Bill ook
gezegd, maar er waren zoveel avonden dat ze moest
werken en hem niet kon ontmoeten. Toen ze hem die
ochtend met Brenda in een auto had zien zitten met een
gezicht alsof hij zich zeer amuseerde, had ze plotse-
ling ontdekt dat ze veel meer om Bill gaf dan ze ge-
dacht had. Of misschien had ze teveel als vanzelfspre-
kend aanvaard.

,Ik weet niet of Bill werkelijk van me houdt.'
,Ik wel . Hij vertoont alle tekenen daarvan." Maar dat
duurt niet eeuwig als hij denkt dat er toch geen kans
voor hem is - en een meisje dat zo aantrekkelijk is als
Brenda, zal hem daarbij wel aanmoedigen. Ze schijnt

de bloeddruk van alle mannen hier omhoog te jagen:
Peter, Bill en Michael. En ik geloof dat ik hoorde dat
Stephan Adair een afspraak met haar maakte.'

,Zo! Nu ja, ze is nieuw. Maar dat gaat er wel gauw af.
Bij Peter moet dat wel en bij Michael gaat het niet diep
En Bill ...' Haar stem stierf weg. ,Neem mijn goede
raad aan,' zei Sally. ,Ik mag Brenda graag, maar dat
is nog geen reden dat ze alle mannen voor zich alleen
reserveert.' Jeannie lachte, maar een ding stond vast:
de volgende keer dat Bill haar mee uit vroeg, zou ze
gaan.

Ze kleedden zich aan en lunchten op het teras. Het was
er heerlijk met een prachtig uitzicht over het meer en
de witte zwanen. Jeanie dacht: voor Sally is dit dood-
gewoon; voor mij is het een dagje uit. Ze leeft zo ter-
wijl ik de koorts opneem, dweil na een operatie, de lucht
van aether opsnuif, mensen hoor kreunen. Maar ze wist
in haar hart dat ze niet met Sally zou willen ruilen. Als
dagelijks dieet zou het gaan tegenstaan.

Toen ze tegen de avond naar huis gingen, voelde Jean-
nie zich volkomen uitgerust. Ze had toch een prettige
dag gehad. Als Bill nu nog maar wilde opbellen, dan
zou ze een prettige avond met hem kunnen hebben en
zou de dag volmaakt zijn geweest. Maar Bill belde niet
en Jeannie ging om negen uur naar bed.
De volgende dagen probeerde Jeannie gelegenheid te
vinden Dr John te spreken over haar bezoek aan Julie,
De volgende dagen probeerde Jeanie gelegenheid te vin-
den Dr. John te spreken over haar bezoek aan Miss
Julie, maar ze waren allebei de hele dag druk bezig.

Ze wilde hem eerst de twee witte tabletjes laten zien
die ze uit de doos in de badkamer genomen had. Daar-
om ging ze naar de conversatiezaal waar ze haar tasje
in het hokje dat van haar naam voorzien was, had op-
geborgen. Toen ze het tasje opende en naar de tablet-
ten zocht, waren ze verdwenen. Wat zou er mee ge-
beurd zijn? Ze herinnerde zich heel goed dat ze ze uit
haar zak genomen had; ze kon ze dus niet verloren heb-
ben. Of had ze ze misschien weggegooid toen ze haar

zakdoek uit haar tasje haalde? Het leek eigenlijk niet
goed mogelijk, maar hoe kon het anders gebeurd zijn?
Wie zou er in haar tasje snuffelen? Wie wist dat er
tabletten inzaten? Men had dan een tijdstip moe-ten
kiezen dat er niemand in de zitkamer was en zou de-
geen die dat gedaan had niet bang zijn geweest dat
iemand het zag? De kamer was dikwijls verlaten, maar
je wist nooit of er niet iemand binnen zou komen. Er
was maar één verklaring: ze had de tabletten ergens
laten vallen.

Toen zo omstreeks het middaguur de eetzaal verliet,
hield Dr. Metzroff haar staande en zei kortaf: ,Miss
Gordon, wilt u een ogenblik in mijn kamer komen?
Jeanie keek hem verbaasd aan en onmiddellijk kwam
dat gevoel van afkeer weer over haar, maar ze zei
rustig: ,Natuurlijk dokter.' Ze had geen idee wat hij
van haar wilde.

Hij sloot de deur, wees op een stoel en liep toen naar de
andure zijde van het bureau. Toen zei hij: ,Ik heb be-
grepen dat u gisteren Miss Julie Woodward hebt be-
zocht?'
Zijn stem klonk koud, zijn gezicht verried geen enkele
emotie.
,Ja, dokter,' zei Jeanie kalm. ,Ik heb Miss Julie lang
gekend; ik bezocht haar dikwijls.'

,Hebt u haar gezien?'
,Ja, dokter.'
,Hebt u haar gesproken?'
,Zij scheen te slapen.' Jeanie haalde diep adem en voeg-
de er aan toe: ,Of ze was half in slaap.'

Iets van spanning leek van de dokter te wijken. Mis-
schien had hij gedacht dat ze met Miss Julie gepraat
had voor Sing Lee verscheen. Toen klonk zijn stem,
koud en beslist: ,Ik moet er op staan dat u dit bezoek
niet herhaalt. Ik heb de volledige verantwoordelijkheid
en ik wil niet hebben dat Miss Woodward gestoord of
ongerust wordt gemaakt.'

(wordt vervolgd)
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hei. •r u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgeno-
men huwelijk, waarvan de voltrekking D.V.
zal plaatsvinden op vrijdag 14 april a.s. om
10.15 uur ten gemeentehuize te Vorden.
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De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden in
de Nederlands Hervormde kerk te Voorst om
11.30 uur door de Weleerw. Heer ds. T. H. J.
N ij land.

Voorst, Noord Emperweg 17
Vorden, B 33 „Groot Obbink"
april 1967

Toekomstig adres: Voorst, Noord Emperw. 17

Receptie van l tot 2 uur in zaal „de Smidse"
te Wilp (A. J. Kolkman).
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Op maandag 10 april hopen

M. EGGINK

en
A. EGGINK-WESSELINK

hun 25-jarige huwelijksdag te herdenken.

Dat zijn nog lang voor elkaar en voor
gespaard mogen blijven is de wens van
dankbare kinderen en vader.

Hoge Weide

Gelegenheid tot feliciteren van 3.30 tot
uur in zaal Schoenaker te Kranenburg,
Vorden.
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Heden overleed onze moeder, behuwd-, groot- en
overgrootmoeder

BERENDINA HENDRIKA KLEIN SELLE
weduwe van J. W. Groot Bramel

in de ouderdom van bijna 92 jaar.

Uit aller naam:
J. W. Lenselink-Groot Bramel
B. J. Lenselink

Vorden, 4 april 1967
„Huize Nuova"

De begrafenis zal plaats hebben zaterdag 8 april
om 12 uur op de Algemene Begraafplaats te
Condoleantie-adres: Fam. Lenselink, Dorpsstr. l,
Vorden.

Jaarvergadering Vara
AFDELING VORDEN

op vrijdag ^ april in café „de Zon"
aanvang 8 uur.

Bejaardenkring
op donderdag 13 april om 14.15 uur in het

Nutsgebouw.

De heer F. J. Spijker brengt ons weer een
bezoek.

WEESwoonwijs

WOONWIJS

WEGWIJS

KIES UW
GORDIJISISTOF
MET OVERLEG!

Mooie gordijnen. Tja. Maar wie zegt
u dat ze niet verschieten? Dat ze

niet krimpen ? Dat ze niet kreuken ? Juist in de keuze van uw
gordijnstof moet u precies weten waar u aan toe bent. En
wij - als moderne woninginrichter - kunnen u hierbij helpen.
Wij zijn specialist, geven u graag een eerlijk advies, vertellen
u precies de voor- en nadelen van weefstoffen en bedrukte
stoffen, van katoen, draion, rayon, satijndamast, velours en
wat er nog meer is. Wij weten alles over lichtecht. wasecht,
kleurecht en boyendien kunnen we u een enorm uitgebreide
kollektie Paradijs gordijnstoffen tonen. Komt u eens langs
om te praten en te kijken ?

wij maken u graag • •wegwijs

Onze
weekreklame!

CHOCOLAADJES

JAMAICA RUMBONEN

DUBBELE PAKKEN CUSTARD

DISCOUNT KOFFIE

VRUCHTENKOEKJES,

VANILLESUIKER

CHOCOLADEHAGEL

VRUCHTENHAGELSLAG

BLOOKERS CACAO

TABAC TOILETZEEP

CLOSETPAPIER

MOOIE KLEINE AUGURKEN

GOUDGELE SLAOLIE

JUS D'ORANGE

JAMPOTTEN KNAKWORST

SOEPBALLEN

CORNEDBEEF

BOERENMETWORST

ZURE ZULT

200 gram

200 gram

nu voor

dubbelpak slechts

heerlijk snoepje 200 gram

10 zakjes voor

2 x 200 gram

2 x 200 gram

500 gram voor

3 stukjes van 125 et voor

4 grote rollen voor

per jampot nu

per fles

per fles deze week

nu per pot

deze week 2 blikjes voor

150 gram voor

150 gram voor

150 gram

BIJ ELKE KILO SUIKER

250 GRAM BRUINTJE BEER BISCUITS voor 49

DIT MOET U ALTIJD IN HUIS HEBBEN

JOHNSON gladde mist, heerlijke luchtverfrisser, in 4 geuren

JOHNSON zelfglianswas, weerstaat 9 x schrobben

JOHNSON pledge, alles wat u glanzend wil hebben en

TIJDELIJK 70 CENT KORTING

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

FaJ.W.Albers
NIEUWSTAD VORDEN

U denkt toch ook aan de Simavi-kollekte?

Autoplannen?
Inruilplannen?

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

AUTOMOBIELBEDRIJF

SIMCA

Tragter
TELEFOON 1256

DEALER VOOR
VORDEN EN
OMGEVING

Solex zo lekker om op te rijden,
zo lekker gemakkelijk

én zo lekker voordelig f
Door de forse prijsverlaging van f90,- is de Solex
verreweg de voordeligste bromfiets van Nederland.
Maak een proefrit.

Hij staat voor u klaar I SQLEX
Bromtietshandel Tragter

ZUTPHENSEWEG VORDEN

ïJBBP!̂ ^̂  . __, '.J*i'ir?.sr%isii.i.-'.

HAAL
HIERUIT DE
GOEDKOOPSTE
OPLOSSING
VOOR DE
BESTE
OPFOK

vrta.
de goedkoopste oplossing voor de beste opfok

Vitafok is niet alleen goedkoper dan volle melk maar is gewoon
de BESTE en GOEDKOOPSTE opfokmelk. De keuze is niet
moeilijk. Ga maar na: snel en gemakkelijk oplosbaar, licht ver-
teerbaar, méér mineralen en méér vitaminen, hoge voedings-
waarde en lage prijs.

voort tot winst J

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond (05754) 270

Te koop: Roodbont vaars-
kalf (nuchter)
A. J. Vruggink, Riethuis
Delden

Iedereen die EMPO koopt,
bemerkt hoe licht een
EMPO loopt.

PASFOTO'S

voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

ledere week aan te bieden:
1-dags kuikens en op be-
stelling 8 weekse hennen.
A. Blikman, Driesteek l,
Warnsveld, tel. 05750-4765

herenbrillen

Siemerink's
VORDER

Wanneer u een fiets wilt
kopen is een bezoek aan de
SHOWROOM van „EMPO"
aan te bevelen.
Keuze uit meer dan 100
modellen

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloscweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lijftogt,
B. va o Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar

Een echte EMPO-KINDER-
FIETS vanaf ƒ 97,50

Te koop: Roodbont maal-
kalf bij A. Korenblik, E 17
Vorden

Te koop: Dragende vaars,
bijna aan de telling.
H. Bosman, bij het zwem.
bad

TROUW en
VEBIOVINGS-

Siemerink
Zutphenseweg

Te koop: Schapen met
lammeren. B. Bargeman,
C 93, Vorden, tel. 1558

Te koop: Prima Pimpernel
ertaardappelen bij T. Leunk
Wildenborch, tel. 6702

Te huur gevraagd: Schuur
event. met krachtstroom,
omgeving Vorden. Brieven
onder no. 2-1 bur. Contact

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIEBKALVEREN
voor het mesthok.

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

Te koop: Roggestro aan
balen en bossen. Geschikt
voor dakstro. Tel. 05752-
1591

Te koop wegens verbouw:
2 eenroedige hooibergen,
diameter 8 meter, hoogte 9
meter. Jansen „Schree-
voord" - Telefoon 6613



met ploegstoffen
de nieuwe mode in

DE NIEUWE ZOMERKOLLEKTIE

1967 IS BINNEN.

* VBOLIJKE KLEUBEN
VEBFIJNDE DESSINS

Komt u eens kijken. Wij zullen u de
kollektie graag tonen.

HET ADBES VOOB
BETEBE WONINGINBICHTING

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL(05752)1314

UIT DE APOTHEEK VAN

Bloemenmagazijn

KOK
G. KRUISSELBBINK
Rijksstraatweg 64
Warnsveld - Tel. 2186

BASUDINE
tegen luis en spint

DDT GESABOL
tegen rupsen en kevers

GESABEX
tegen schimmels en insekten

INSECTO SPBAY
tegen vliegen en muggen, luchtver-
frissend

GESATOP
tegen onkruid

ZEBPALON BLADVEBNIEUWEND
tegen dopluis.

POKON
heeft u altijd nodig!

Het is nu de tijd voor verpotten en opvullen van
plantenbakken. Dus:

BLOEMENAABDE

Bij Kok slaagt u altijd
Wij leveren graag en goed

Slijterij
DE PAUWII

*
TELEFOON 4184

RIJKSSTRAATWEG 11

WARNSVELD

Tijdelijk slechts ƒ459,— 40 km loopt-ie met gemak
en u zweeft over de weg, dank Î de telescoopvork en

het zweefzadel. Ook d^wse remmen en
het Ijzersterke frame zijn qRnelheid berekend.
Automatische koppeling. Eenvoudige bediening.

Kom gauw langs voor een proefrit.

Bromfietsliani|0lTragter
ZUTPHENSEWEG ^T VORDEN

3*0 C
Heerlijk, zo'n nieuwe fiets!
Nu ik m'n oude karretje heb afgedankt merk
ik pas goed, hoe heerlijk soepel een nieuwe
fiets rijdt! Én... ik voel me nu veel veiliger in
't verkeer! Natuurlijk kocht ik m'n nieuwe fiets
bij een vakman, dus bij

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

W. Klümpenhouwer
v/h W. Oldenmenger
Rijksweg 39-41 - Telefoon 3781 - Warnsveld

Alles voor uw baby
BABY-UITZETTEN

COMODES

LEDIKANTJES

MATBASSEN EN DEKENTJES

KINDEBSTOELEN EN
BOXEN

ZIE ETALAGE

H. LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

Voor een
NIEUW BANKSTEL
EETHOEK
BEBGMEUBEL
SALONTAFEL
SLAAPKAMEB (diverse soorten)
MATBASSEN

naar
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Uit voorraad leverbaar tegen
VOORDELIGE PRIJZEN

Fa E. Bobbink
Bonendaal 6 Telefoon 4377 Warnsveld

VOOB AL UW ABTIKELEN OP
HUISHOUDELIJK GEBIED

Ruime keus in

Adverteer regelmatig!

bonnie

Een vestje
dat fantastisch

zit?

bonnie bit!

Weekend aanbieding!
2 KBOP SLA 49

500 GBAM VABKENSBBAADSTUR

250 GBAM SCHOUDEB. OF
HALSKABBONADE

Ruime keus uit twinsets,
vesten en jumpers in
zuiver scheerwol; terlen-
ka, antron en astralon.
In nieuwe kleuren. Vraag
gerust naar Bonnie Bit bij:

Derksen-Schulten
Rijksstraatweg 33

Telefoon 3729
WARNSVELD

Ongelooflijk
Spuitvet (blik 6 kg) groen
ƒ 9,50. Spuitvet (blik 6 kg)
rood ƒ 8,—. Vetpatronen a
ƒ 1,25 per 10 stuks. Elektr.
boormachines, 10 mm
ƒ 98,— en 13 mm boorkop
ƒ 125,—. Dopsleutels, 27-
delig, doppen van 12 t/
32 mm en alle hulpstukke
in metalen doos ƒ 75,—.
Grasmaaimachine, op ko-
gellagers en rubberwielen,
10" ƒ 39,— en 12" snijbr.
ƒ 43,—. Acculaders, om-
schakelbaar voor 6 en l
volt, kompleet ƒ 45,— e
snelladers ƒ 110,—. Auto-
voetpompen ƒ 15,—. Auto-
antennes ƒ 9,—. Auto-loop-
lampen ƒ 9,—-. Verder alle
gereedschappen.

Fa Haggeman
Kremerskamp 40
Warnsveid, tel. (05750)
3204

Te koop: Partij voederbie-
ten. J. W. Wagenvoort.
B 92, Vorden

AUTO-VERHUUR'
(zonder chauffeur)

GBOOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

Autostalling ƒ 12,50 per
maand. Telefoon 1417

Te koop: Violenplanten en
een Berini bromfiets met
zeer goede motor en wielen
en banden. Zeer geschikt
voor knutselaar. Na 6 uur.
G. Arendsen, achter het
station, C 159 a, Vorden

Gevraagd per 15 mei of l
juni: Een hulp in de huis-
houding, in_ of extern.
Mevr. Staring, de Wilden-
borch, Vorden, tel. 05752-
6697

VEBSE HAANTJES

aan huis verkrijgbaar
en vrijdag aan de
markt

W. BOSSEL - VOBDEN

Poeliersbedrijf, Tel. 1283
Hengeloseweg l

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

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

U VOELT U PRINS-
HEERLIJK
als u ziet hoeveel vorstelijke
wensen onze echte mannenmode
vervult!

U heeft een tint in uw gedachten? Een bepaald
streepje of ruitje? Of u stapt zonder enig idee
binnen? Slagen doet u altijd, want daar is
onze collectie herenkleding te uitgebreid voor!

fdfSchooiaerman
^•fc/ i//^AM-»Lf rr-Ai A r* kMCI l ikILfVOORHEEN A.G.MELLINK

SCHILDER met PLEZIER en GEMAK
neem JUWEEL VERF en LAK

. 1VL Ul Ruurloseweg 35, Vorden

DKX

Ik fiets óók weer!
'k had nooit gedacht dat ik de
fiets niet kon missen... Maar in
de stad gaat 't meestal vlugger
en ... parkeerlast heb ik niet
meer. Én ... ik voel me nog
stukken fitter ook l Waar ik die
pracht-fiets kocht?
Natuurlijk bij

Bijwiel. en bromfietshandel

v/h W. Oldenmenger
Rijksweg 39-41 - Telefoon 3781
Warnsveld

Stort eens op postgiro 862923!
U krijgt het met rente terug

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 Telefoon O 57 52 - 12 52 Postgiro 86 29 23

/tAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Stuur de bon op en wordt abonnee van 'Contact'!
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EIBERGSE BOYS BEHAALDE TEGEN VORDEN

OP GELUKKIGE WIJZE GELIJKSPEL
Koploper Eibergse Boys heeft in Vorden op gelukkige
wijze een 2—2 gelijkspel uit het vuur weten te slepen.
Gelukkig omdat plm. 25 min. na de rust de Vordense
rechtsbuiten Ab Nijenhuis in botsing kwam met de
Boys-doelman Starke, waarbij de Vordenaar een been
brak. De stand was op dat moment 2—O in het voor-
deel der thuisclub en niets wees er op dat deze voor-
sprong nog teniet zou worden gedaan. Doch toen het
spel na plm. 20 minuten weer werd hervat, bleek Vor-
den zodanig door dit ongeval te zijn aangeslagen, dat
de bezoekers in de resterende minuten de stand nog
in evenwicht konden brengen.
De geelzwarten verrasten deze wedstrijd overigens met
goed spel, en beheersten de strijd volkomen. De be-
zoekers daarentegen wekten niet de indruk de a.s. kam-
pioen te zijn. De eerste aanvallen waren voor Vorden
en doelman Starke was al direkt genoopt om hande-
lend op te treden. Na 12 minuten speelde Ab Nijenhuis
die deze middag in goede vorm stak, zich uitstekend
vrij en liet van de rand van het strafschapgebied een
hard schot los dat doelman Starke volkomen verrastte
l—0. De thuisclub hield het heft in handen en gaven de
Boys, die blijkbaar met een verdedigende taktiek het
veld in waren gestapt, geen gelegenheid om tot goede
aanvallen te komen. De Vordense doelman Golstein
kreeg dan ook geen moeilijke ballen te verwerken. Na
ruim 20 minuten werd het 2—O toen Jurriens de bal
uitstekend voorzette waarna Eggink inkopte. Doelman
Starke ging bij deze kopbal echter niet vrijuit.
In de tweede helft startte de thuisclub wederom met
een fel offensief. Schoten van Mombarg en Eggink
gingen juist langs de verkeerde kant van de paal. Eg-
gink kreeg overigens nog een uitstekende kans om de
voorsprong te vergroten toen de Boys-achterhoede mis-
taste en hij vrij voor doel verscheen. Met een snelle re-
aktie voorkwam Starke echter een doelpunt. Na 25 min.
ondernam Vorden op links weer een snelle aanval, Nij-
enhuis sprintte op doel af en kwam in botsing met doel-
man Starke met hierboven omschreven noodlottige af-
loop. Toen het spel weer was hervat trokken de bezoe-
kers met de moed der wanhoop ten aanval. Tien min.
voor tijd kreeg Eibergen een strafschop toegewezen,
wegens een dubieuze handsbal van Holsbeke. Aanvoer-
der Kursch schoot de penalty onberispelijk in 2—1. Drie
minuten voor tijd viel de gelijkmaker. Een hoog door
Penterman voor het doel geplaatste corner werd op
fraaie wijze door linksback Wessels ingekopt 2—2.

EGVV l — RATTI l 0—5
De al enkele malen uitgestelde wedstrijd EGW l te-
gen Ratti l bracht de bezoekers van de Kranenburg een
overtuigende O—5 overwinning op. Ratti telde een in-
valler voor H. Rutgers, wiens plaats als linksbinnen nu
werd ingenomen door B. Takkenkamp, deze laatste was
in goede vorm en was goed voor twee doelpunten.
De eerste aanvallen waren voor de thuisclub, die met
de wind in de rug, enkele kritieke situaties voor het
Ratti-doel veroorzaakten. Ratti doorstond dit offensief
en begon nu geregeld het EGVV doel te belegeren. Een
toegekende strafschop wegens het ongeoorloofd ten val
brengen van J. Vreeman werd door Haverkamp over
do lat geschoten.
Na een kwartier kon Ratti's linksbuiten J. Vreeman, die
een uitstekende pass kreeg van de nu op de linksbuiten-
plaats spelende J. Sessink, laag in de linkerbeneden-
hoek knallen O—1. Hierna voerden J. Schoenaker, B.
Wentink, B. Takkenkamp (2 x) de stand op tot O—5
met welke stand de goed leidende arbiter het einde
floot.
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Neem
Bouwfonds-

coupon-
SCHULDBRIEVEN
(stukken van nom.

f.1000.-)

Een veilige,
winstgevende

belegging!

Vraagt
prospectus of
inlichtingen:

N.V. Bouwfonds
Nederlandse
Gemeenten

ZUTPHËN
Deventerweg 44
tel. 05750-6831

VORDEN
W. ter Haar

Hertog Karel van
Gelreweg 3

tel. 1541 overdag

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

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

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman.Votden

Te koop: Jonge konijnen.
Witte Vlaamse reus.
Nieuwstad 16, Vorden

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
Nijverheidsweg tel. 1736

Vreugde
zal er straks alom zijn als op
„Drakensteyn" een prinsenkind ge-
boren wordt.

Vreugde
zal er ook zijn in dat Vordense gezin
waar een baby geboren wordt op
dezelfde dag als op „Drakensteyn".

ONZE VERENIGING GAAT NAMELIJK
DAT GEZIN EEN

prachtige, kompleet inge-
richte kinderwagen ten
geschenke doen!
VORDENSE WINKELIERSVER.

Nog een verrassing!
In aansluiting op het bovenstaande,
deelt drukkerij Weevers mede, dat
aan de gelukkige winnaar van de
kinderwagen de benodigde geboorte-
kaartjes GRATIS ter beschikking
zullen worden gesteld.

drukken! iWeevers

Tijdelijk 50 et terug
VOOR UW OUDE TANDEN-
BORSTEL ONGEACHT WELK
MERK BIJ AANKOOP VAN EEN

Dr Best tandenborstel
ƒ 1,95

Ruim 25% korting op de meest ver-
kochte en verantwoorde tanden,
borstel van Europa.

DROGISTERIJ

„De Olile Meulle
J. M. VAN DER WAL & ZN

Sir Edwin - mannenmode
TRUIEN

JACKS

PULLOVERS

Ffl. MARTERS
Wapen- en Sporthandel

NOG AF TE GEVEN DE
VOLGENDE SOORTEN

pootaardappelen
Prefect, Blauwe Eigenheimers, Gele
Eigenheimers, Pimpernel, Noorde-
ling, IJsselster, Rode Star, Irene,
Buitje, Libertas, Woudster.

rïrmaJ.W.fllfcrs
TELEFOON 1232

SCHEREN WORDT U
GEMAKKELIJK GEMAAKT

Inruil aktie!
Philips
scheerapparaat met verende scheer-
koppen, ingebouwde tondeuse,
handig snoer, alles in stevige
cassette. Prijs ƒ 79,50

met inruil f 67,-

Remington Selectric
scheerapparaat. Groot scheeropper-
vlak, verstelbaar voor zacht of diep
scheren, óók in cassette.

Kompleet ƒ 98,50
Inruil oud apparaat ƒ 25, —

Nu f 73,50
Nieuw

Remington speciaal slechts f 55,-
HEREN,
KOMT U ZE EENS PROBEREN

G. Emsbroek l Zn cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden

Wie wint in Vorden de kinderwagen?

ploegstoffen
verkrijgbaar bij:

Vitrage
is het visitekaartje van uw woning
en vormt een voornaam onderdeel
van het interieur.

ONZE KOLLEKTIE

TERLENKA MARQUISETTE
TERLENKA VOILE
TERLENKA STORES (gedessineerd)

(met of zonder) loodveter geven u
het bewijs, dat onze vitragegordijnen
ook uw woning gezelliger en
fleuriger maken.

Ploegstoffen
Boussacstoffen

deze twee keurkollekties gordijnstof-
fen houden wij voor u voorradig.

UW HELE WONING LIJKT
FLEURIGER EN GEZELLIGER
MET DEZE KLEURECHTE
(wij staan voor 100% garant)
GORDIJNSTOFFEN

En weet u wat ook zo belangrijk is?

Uw gordijnen worden vakkundig
gemaakt.

HET ADRES VOOR
BETERE WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING

HET BINNENHUIS
FA A. POLMAN
Dorpsstraat 22, Vorden
Telefoon (05;752) 1314

Tijdelijk slechts f459,- 40 km foopt-le met gemak
en u zweeft over de weg, dank zij de telescoopvork en

het zweefzadel. Ook de forse remmen en
het ijzersterke frame zijn op snelheid berekend.
Automatische koppeling. Eenvoudige bediening.

Kom gauw langs voor een proefrit.

OOST
WEST
WOON
BEST

Bromfietshandel Tragter
ZUTPHENSEWEG VORDEN

Hongaarse kop en schotels
Hoog en laag model
Moccakopjes

Koerselman
Burg. Galléestraat — Telefoon 1364

Wie goed woont heeft het goed.
Wie best woont die is binnen.
Wees daarom kieskeurig
bij uw meubelkeuze.
Kom zelf zien wat onze grote
collectie u bieden kan.

WONINGINRICHTING

HET BINNENHUIS
FA A. POLMAN

Dorpsstraat 22, Vorden

Telefoon (05752) 1314

Heerlijk smörrebröd
IEDERE ZATERDAG.

A.s. donderdag om 12.00 uur

gesloten
BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart

wij verkopen
meubelen

met Ploegstoffen



Flamingo behang, fantastisch!
Alle papieren zijn voorgeverfd, dus geen verkleuring. Plaktafel en
gereedschap in bruikleen. Alles wordt thuisbezorgd.

Drogisterij „De Olde Meulle" j. M. van der wai &

Damesblouses
PRACHT KOLLEKTIE IN EFFEN
EN GEDESSINEERD.
VANAF ƒ 5,75 EN ZELFS TOT
MAAT 54

H. LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

Vloerbedekking
problemen?

Geen nood!
WIJ HEBBEN 5 TROEVEN
IN HANDEN

Ploeg-tapijt
een 100% wollen tapijt met een
eigen sfeer.

Weston tapijt
een 100% wollen tapijt van
Deens fabrikaat.
Geen snijverlies van muur tot muur.

Parade-tapijt
een tapijt van wol en haargaren met
mooie kleuren.
— En leverbaar op 180 cm en

380 cm breed.

Safari
een langharige Bouclé van zuiver
haargaren.
Prachtige kleuren, ook voor uw trap
en gang.

Intertel
een zeer zware haargaren Bouclé
dichtgeweven en in deze prijsklasse
nog niet geëvenaai'd.

WILT U EEN TAPIJT MET
JARENLANG WOONPLEZIER?

KIES DAN TAPIJT UIT ONZE

troeven kollektie
UW ADRES VOOR
BETERE WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A. POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752)1314

Per G.T.W.
ZATERDAG 29 APRIL NAAR

Bloemencorso
Aalsmeer

Opgave bij sigarenmagazijn Eijerkamp of bij
de heer Harren, Voorst.
Kosten ƒ 7,— per persoon.

Nutsgebouw Vorden
ZATERDAG 8 APRIL

DANSEN
Dans- en showorkest
„THE FLYING COMETS"

Aanvang 7 uur

• • V X

l * l\y~'adidas
met do Gl banden \

voetbals'choen I
der kampioenen

Fa Marlens
Wapen- en Sporthandel

Laatste Nutsavond
DONDERDAG 6 APRIL 8 UUR

Filmavond
verzorgd door de Essofilmmaat-
schappij. Prachtige natuurfilms.

Nutsleden gratis toegang evenals
leerlingen ULO, HBS, Techn. school
etc.

s Middags
leuke kinderfilms
DE BOLLENTOCHT IS VASTGESTELD OP
DINSDAG 25 APRIL (zie b < l t « ' elders in dit
blad).

H.H. VEEHOUDERS

Wegens aanschaf van een

mengmestkombinatie
zijn wij in staat ook deze werkzaam-
heden voordelig voor u uit te voeren.
Beleefd aanbevelend

LOONBEDRIJF

W.M.Hissink
C 52 a — Vorden — Telefoon 1705

Naar de bloeiende bollevelden
en Keukenhof

ZONDAG:
2, 9, 16, 23, 30 april en 7 mei

WOENSDAG:
5, 12, 19, 26 april en 3 en 10 mei

ZATERDAG:
8, 15, 22, 29 april en 6 en 13 mei

Vertrek: 8.00 uur, terug 21.00 uur.

Zaterdag 29 april bloemencorso
vertrek 7.00 uur, terug 21.00 uur.
Buskosten: volw. ƒ 8,50; kind. ƒ 7,—

v
Hoofdkantoor Zutphen:
Bernerstraat 11-17 - Telefoon 05750-2321-4838

Lochem:

Reisb. „Henk Koller", Smeestr. 6, tel. 05730-1502

Vorden:

Boek- en kantoorboekhandel „Jan Hassink"
Raadhuisstraat 14, telefoon 05752 - 1332

Warnsveld:
C. Abbink, Rijksstraatw. 140, tel. 05750 - 4773

Almen:

G. H. Ruiterkamp, Scheggertd. 11, tel. 05751 - 253

GEKNIPT VOOR
ANS EN HANS!
Stoeigoed! En een collectie waar wat
in te zien valt, voor hem en voor haar.
En prijsjes die moeder speelruimte
laten!

\ u i m uu:
RAADHUISSTR.. VOROEN

AL UW

schoonmaakartikelen
VAN STOFDOEK TOT
HUISHOUDTRAP VINDT U BIJ

Koersolman
Burg. Galléestraat — Telefoon 1364

Dames
VRAAGT UW KAMER OM EEN
NIEUW BEHANG, NIEUWE
VLOERBEDEKKING OF
GORDIJNEN ?

Graag willen wij dat voor u verzor-
gen. Vraag vrijblijvend stalen en
prijsopgaaf.

UW WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Stalen huishoudtrappen
Speciale aanbieding

huishoudtrap met plateau , antislip-
treden, veiligheidsbeugel en emmer-
haak. Licht in gewicht.

4 tree
5 tree
6 tree

ƒ 23,75
ƒ 27,25
ƒ 29,95

Voor de schoonmaak
Natuurspons ƒ 0,90
Ruitemvasser in. lange steel ƒ 4,95

G.EmsbroekenZncv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Alleen vrijdag en zaterdag

Krijt

200 gram boterhamworst
200 gram plockworst
200 gram ontbijtspek
500 gram rookworst

Dorpsstraat

60
100
100
175

KOEKF
VOOR
UJND

VEE
DE VETVERHOGENDE RUNDVEEKOEK

A. R. HEUVELINK
Kranenburg D 138e - VORDEN - Telefoon 05752-6781

WESSANEN WORMERVEER

rustig
wonen met

aluminium
jaloezieën

van
HELMINK

Flink meisje gezocht in ge-
zin m. 4 kind. v. 3, 10, 12
en 15 j., p. 15 april of later.
Vijfd. werkw., 15 werkd. p.
jaar vak. Met vakantieaf-
spr. wordt rek. geh.
Voor goede kracht, goed
loon. Aanm. 's avonds tus-
sen 7.30 en 8.00 u.
Mevr. van der Spek, Coe-
hoornsingel 34, Zutphen of
tel. no. 3559


