
Woensdag 3 mei 1967
29e jaargang no. 6

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

Verschijnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Frankering bij abonnement postkantoor Vorden

: Kerkdiensten

DONDERDAG 4 MEI HEMELVAARTSDAG

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

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

ZONDAG 7 MEI

Hervormde kerk
9.00 uur ds. J. H. Jansen

10.30 uur ds. R. J. Ybema van Hardenberg jeugddienst

Medlerschool
10.15 uur ds. J. H. Jansen

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

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 XHoogmis)
In de week elke dag om 8.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

Hemelvaartsdag dokter de Vries
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: Geen.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: A. H. Geurts en M. J. B. Greuters.
Overleden: Johanna Scholten, 84 jaar, weduwe van J.
Koek; Hendrika Arendina Bouwhuis, 47 jaar, ongehuwd.

Sportieve mode
SPIJKERBROEKEN
SWEATERS
B ADSTOFTRUIEN

voor meisjes, jongens,
dames, heren bij

Uhscl
^^—-^•^•VOPC

EEN INVALIDENWAGEN VOOR DE OUDJES
VAN DE WEHME?

Zaterdag wordt er een oliebollenaktie gehouden in Vor-
den met als doel een invalidenwagen aan te schaffen om
op straat te gebruiken.

Herhaalde keren wordt door de oudjes van De Wehme
de wens uitgesproken om toch eens hun oude Vorden
te mogen bekijken, wat er in de jaren allemaal veran-
derd is enz. enz. Doch dit is alleen mogelijk als er een
originele invalidenwagen aanwezig is waar men op
straat mee kan rijden en deze kost veel geld en dit is
een pracht gelegenheid om het geld bijeen te brengen.
Met medewerking van de padvinderij en de muziekver-
eniging Concordia wordt er a.s. zaterdag een oliebollen-
aktie gehouden. Dus Vordenaren koopt zaterdag alle-
maal oliebollen. U mag natuurlijk ook financiële giften
doen aan De Wehme maar vermeldt er dan even bij
invalidenwagen, daar dit een aparte aktie is.
Om het geld voor één invalidenwagen bijeen te brengen
moet toch voor de Vordense gemeenschap geen pro-
bleem zijn! Dus afgesproken, zaterdag allemaal olie-
bollen kopen! Redaktie

ZATERDAG 6 MEI A.S.

Oliebollenaktie de Wehme
Ons doel:

„EEN INVALIDEWAGEN VOOR
DE WEHME".

Zie bericht elders in dit blad.

Medewerking wordt verleend door de padvinderij
en de muziekvereniging Concordia.

NIEUWS VAN „DE GRAAFSCHAPRIJDERS"
Door de gezamenlijke clubs Dieren, Zutphen en Vorden
wordt er telkenjare de „Hemelvaartsrit" georganiseerd,
waarbij elke club om de beurt de organisatie voor haar
rekening neemt. Voor de rit van a.s. donderdag zijn „De
Graafschaprijders" aan de beurt.
In verband met het feit dat dit de 15e rit is ontvangt
elke deelnemer een kleine surpr^^ De rit zal worden
uitgezet door de heren Klein Bri^B en Wolsheimer. De
start is om 8.30 uur vanaf café .Wioenaker. De lengte
bedraagt ca 5/0 kilometer. De uitslag zal per expresse
bekend gemaakt worden, zodat alle deelnemers de mid-
dag voor zichzelf vrij hebben. Er bestaat vooi
enorme belangstelling. De organisatoren verzoeken
daarom vroegtijdig in te schrijven.
Voorts staan er voor „De Gra^j^^aprijders" dit jaar
nog de volgende ritten op het programma. 20 mei nacht-
rit; 11 juni PCCrit; 17 september en 15 oktober oriën-
teringsrit; 18 november wildrit; terwijl er in december
de traditionele pannekoekenrït zal plaatsvinden.

Onze geliefde vorstin
die zondag j.L haar verjaardag vierde

Ik ben Alexander
zoon van de zeer gelukkige ouders prins Claus en prinses Beatrix

die mij verder de namen gaven

Willem-Alexander Claus George Ferdinand

Zweedse muilen
origineel model met orthopedisch
verantwoorde houten zool en lederen
bovenwerk. ^B

HET BESTE VOOR UW VOETEN
NATUURLIJK BIJ

's SchoenAndel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

KINDEREN OPENBARE SCHOOL DORP
GAAN OP SCHOOLREIS

Op vrijdag 12 mei gaan de kinderen van de klassen l
t/m 4 hun jaarlijkse schoolreisje maken. Het ligt in de
bedoeling dat men om half negen zal vertrekken naar
Arnhem Rhenen en omgeving. Tegen half vijf wordt het
gezelschap in Vorden terug verwacht.
De jongelui van de klassen 5 en 6 maken hun 4-daagse
trektocht van 20 t/m 23 juni. Klasse 5 gaat naar de
jeugdherberg de „Heemhoeve" te Emst-Epe. De 6e klas
gaat naar de jeugdherberg „NBAS-Bondshuis" te Harde
gemeente Oldebroek. Gedurende dit schoolreisje hebben
de klassen l en 2 vrijaf, de klassen 3 en 4 hebben wel
school.

Wegens het voorgenomen huwelijk
van een paar zusters, kunnen wij
weer enige

MEISJES
plaatsen, die ons willen helpen bij het
verzorgen en verplegen van onze
patiënten.

Er wordt gelegenheid gegeven het
diploma bejaardenhelpster te
behalen.

Geboden wordt een prettige en
verantwoordelijke werkkring in de

Verpleeginrichting
Huize „Het Enzerinck"
TE VORDEN

Alle nadere inlichtingen zullen wij
graag in een persoonlijke bespreking
verstrekken, na telefonische afspraak
(telefoon 05752-1372).

Schriftelijke sollicitaties te zenden aan
R. OTTENS, Almenseweg C 127, Vorden

BURGEMEESTER VAN ARKEL WERD RIDDER

Burgemeester A. E. van Arkel is benoemd tot ridder
in de Orde van Oranje-Nassau. Hij dankt deze onder-
scheiding o.m. voor zijn voortreffelijke werk dat hij ver-
richt als voorzitter van de VVV in Vorden. In de maan-
den juli en augustus stapt hij iedere woensdagmiddag
op de fiets om toeristen langs de acht kastelen van Vor-
te leiden. Onze „fietsende burgemeester", is in den lande
dan ook geen onbekende meer.

Ook op ander terrein is de heer van Arkel werkzaam.
De Vordenense bad- en zweminrichting „in de Dennen"
vindt in de persoon van de heer van Arkel een uitste-
kende voorzitter. Als voorzitter van de bouwvereniging
„Thuis Best" verricht hij eveneens bijzonder verdienste-
lijk werk.

Verder heeft de heer van Arkel zitting in de Raad van
Beheer van de Hummelo-Enschedese Kunstweg, in de
kringraad van de A-kring Gelderland van de BB en in
het dagelijks bestuur van de Stichting Arbeidsvreugd
te Zutphen. Ook is hij voorzitter van de kommissie
van toezicht op het lager landbouwonderwijs in onze
gemeente.

De Chr. muziekvereniging Sursum Corda bracht een
serenade aan de burgemeester.

Agenda

13 mei

24 mei

Ned. Chr. Vrouwenbond in zaal
Eskes bloemschikavond. Mej. Stam

Gekombineerde vergadering in
hotel „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) van Jong Gelre

Ringoriënteringsrit Jong Gelre.
Start te Barchem

Ontspanningsavond Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen in zaal
„'t Wapen van Vorden" (F. Smit)

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.

Doe eens royaal, steun de bouw van
voetbalvereniging Vordens nieuwe kleedlokaal!



OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman,Vofden
Verhuur

van gelcgenheidskleding
voor heren, bont voor da-
mes.

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

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

TROUW en
VIRIOVINGS

Siemerink
Zutphenseweg

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

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

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

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

G. W. Eijerkamp
Vorden

Ned. Ver. Sex. Herv.
Alle gewenste inlichtingen
verstrekken wij u elke 2e en
4e woensdag van de mnd.
van 7-8 uur in het Groene-
kruisgebouw

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

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

Voor al uw kampeer-
benodigdheden

Fa Marlens
Wapen- en Sporthandel

maak het
gezellig..

RUIME KEUZE

hubotile
SCHOORSTEENPLATEN
Uzelf kunt uw kamer in 10 minuten een com-
pleet ander aanzien geven: sfeervol gezellig!
Zonder breekwerk past ook om uw schoorsteen
een nieuwe Hubotile-mantel, de schoorsteenplaat,
die absoluut hittebestendig is en een afwasbare
steenlaag heeft.

Uw HUBOTILE-schoorsteenplaat wordt
door ons pasklaar op maat geleverd en be-
zorgd. Maak uw keus uit 14 steensoorten
vanaf f 27,50 bij

Doe-het-zelf centrum

Harmsen
Schoolstraat - Vorden

Het bestuur van de

Kalh. Stichting St Antonius-Scholen
KRANENBURG VORDEN

stelt gaarne de gelegenheid open tot
inschrijving van nieuwe leerlingen
aan de

Bijz. Lagere School St. Antonius
A.AN DE KRANENBURG

op woensdag 10 mei a.s. van 19.30 tot
20.30 uur in de spreekkamer van de
school en op donderdag 11 mei a.s.
van 19.30 tot 20.30 uur ten huize van
de heer A. J. Bunkers, Wilhelmina-
laan 8 te Vorden.

S.v.p. trouwboekje meebrengen.

Hot bestuur.

Vordense Bad- en Zvveminrichting

'In de Dennen'
Opening

DONDERDAG 4 MEI 1967,
14.00 UUR.

Abonnementsprijzen ongewijzigd

DE SUBLIEME BROMMER
ZONDER WEERGA

U vindt hem bij ons. Plus een prettige f i-j
nanciering. Plus een service waar je „U"|
tegen zegt. Puch van ƒ. 750,- tot ƒ. 995,-

Bromfietsbedrijf Tragter

tornado
SALTER WEEGSCHALEN
5 JAAR GARANTIE

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

Moederdag
Geel moeder een «ventilator!

Prijs ƒ 49,50 en f 69,— exklusirl
montage.

WIJ GEVEN SPECIAAL VOOR
MOEDERDAG BIJ AANKOOP
TUSSEN 5-13 MEI
ƒ 3,50 REDUKTIE

„HetVerihuis"
J. M. UITERWEERD

Thuis zijn
in uw eigen tuin!

De verzorging van uw tuin hoeft
voor u geen last meer te zijn met
doelmatig gereedschap wordt het een
ontspannende en gezonde bezigheid.

Voor een goed
sortiment tuingereedschap

heeft u een royale keus met gratis
advies uit o.a. deze kwaliteitsmerken

Wolf tuingereedschap
Wolf gazonmesten ^̂
Kabé rocslvrij staal
Freunde heggescharen óók elektr.
Gazonmaaiers (motormaaiers)
Ideaal spaden enz.

SLIJPEN EN REPARATIE VAN ̂
GAZONMAAIERS WORDT OOK DOOR

ONS VERZORGD

G.EmsbroekenZncv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Zaal Langeler
HENGELO G

A.S. ZATERDAG 6 MEI

Dansen
Beat- en Rhytm- en
Bluesavond
met „THE ORPHANS

In de pauze van het dansen karate-demonstratir

ZUTPHENSEWEG VORDEN

Voorbereiding bestemmingsplan
De Burgemeester der gemeente Vorden;
gelet op artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening,

brengt ter openbare kennis, dat de Raad dezer
gemeente in zijn openbare vergadering van 20
dezer heeft bepaald, dat met ingang van 21 april
1967 een bestemmingsplan wordt voorbereid voor
het gehele gemeentegebied, met uitzondering van
de gronden, waarvoor een bestemmingsplan is
vastgesteld bij raadsbesluit van 24 oktober 1962
nr. 14, voor zover dit besluit in kracht van ge-
wijsde is gegaan.

Evenbedoeld voorbereidingsbesluit ligt vanaf he-
den ter gemeentesecretarie voor een ieder ter in-
zage.

Vorden, 26 april 1967.

De Burgemeester van Vorden,
van Arkel

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2 x 3, 3 x 4,
3 x 5, 4 x 6 enz. enz.

op maandag 8 mei 1967
10 — l uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden
2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en aller kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers (alle
kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (z. mouwen), tropenschoe-
nen tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en khaki),
dekens, Marine-truien, sokken, brandweer- en politiejassen (waterdicht),
rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken en -jassen,
kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, R.A.F.-
broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders) van ƒ 7,50
tot ƒ 15, — , melkjassen, leren jekkers, bomber jacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Rubberlaarzen voor ƒ 12, — . Dekens voor ƒ K!, 50. Originele
dubbele jasjes, waterdicht, ijzersterk, voor vanaf ƒ 18,50.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin, slechts
ƒ 127,50. Extra goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppen-sets, enz. enz.
Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage bruine jongensschoenen, ma-
ten 32 — 38. Hoge bruine jongensschoenen, maat 33 — 39, voor slechts vanaf
ƒ 15,75. Hoge bruine schoenen, maat 38 — 50, ƒ 19,50

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals ƒ 12,50.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz. 75 cent per
meter.

Fa W. Veenstra & Zn -
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

Een 'tip' voor de jeugd:
EEN HUWELIJKSUITZET KOST VEEL GELD
BEGIN ER TIJDIG VOOR TE SPAREN.

RA FF S MANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

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

van plan een
horloge te kopen?
De keuze is aan U: Automatisch of opwindbuar?
Met of zonder d u t u m u u n w i j z i n g ? In doublé,
staal of chroom? De prijzen varieren van f45.-
tot f250.- en hoger. Altijd l jaar schrifteli jke
garantie en 2 jaar gratis ver/.ekering tegen ver l i j s
en diefstal. U bent zeker van een u i t s t ekende
service en geringe onderhoudskosten.

HORLOGERIE

ZUTPHENSEWEG 15 -VORDEN - TELEFOON 1505

I pak Spar thee van 86 et voor 75 et — 10%
l pak Spar theebuiltjes van 95 et voor 79 et — 10%
l zak a 500 gram hagelslag 10 cent goedkoper — 10%
l blik Spar kippesoep van 108 et voor 79 et — 10%

Zegelkorting
l blik nasi of bami goreng deze week 20%
l pakje zo klaar pudding deze week 20%
l litersfles koffiemelk deze week 20%
l blik Spar sperziebonen deze week 20%
l litersblik fruitcocktail deze week 20%
200 gram snij- of cervelaatworst . . . van 186 et nu voor 98 et — 10%
150 gram berliner van 87 et nu voor 81 et — 10%
150 gram palingworst van 89 et nu voor 78 et — 10%
l fles zwarte bessenvruchtendrank van 198 et voor 169 et
l zak populaire melangokookjes 98 et — 10% zegelkorting

REMMERS
Supermarkt
Nieuwstad 58

Zutphenseweg 41

Telefoon 1379

Telefoon 1281



VERLOOFD:

Janny Kaïiipernian
Paul Borkent

p/a Kievitdwarsstraat 14
p/a Vleutenseweg 296
Utrecht, 30 april 1967

Voor uw blijk van medele-
ven ondervonden na het zo
onverwachte overlijden van
onze lieve vader en groot-
vader
ANTOON MAALDERINK
betuigen wij u onze harte-
lijke dank.

Uit aller naam:
Fam. Maalderink
en kleinkinderen

Loenen (Vel.), mei 1967
Eerbeekseweg 59

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank aan allen,
die hun medeleven hebben
betoond tijdens de ziekte en
na het overlijden van onze
lieve vader, grootvader en
huisgenoot, de heer

J. BRUMMELMAN

Uit aller naam:
H. Brummelman
Mevr. Wentink.

van der Feer

Vorden, mei 1967
„t'Alderkamp" B 61

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank voor
uw blijken van deelneming,
ondervonden tijdens de ziek-
te en of na het overlijden
van onze inniggeliefde va-
der, behuwd- en grootvader

DERK PARDIJS

Uit aller naam:
Fam. Pardijs

Vorden, mei 1967
Hackfort C 31

Een chique fiets?
'n EMPO CALYPSO met
velgremmrn! 't beste en
h i l l i j k s l c in dit genre.

Gevonden: Kinderportemon-
naie met inhoud.
Terug te bekomen tegen ad-
vertentiekosten. R. Roek-
visch, Almensew. 29 Vorden

Siemerink's optk*
VORDEN

Biedt zich aan: Boerenzoon
voor alle voorkomende land-
bouwwerkzaamheden. 3 da-
gen per week. Liefst omg.
Hengelo-Vorden.
Brieven onder no. 6-1 aan
bureau Contact.

Retexturingsbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal

Gedurende deze maand
rokken chem. reinigen
van ƒ 3,— voor ƒ 2,—.
Tevens uw adres voor
verven, plisseren, onz.
stoppen en overhem-
denreparatie.

Laren: Klein Selle, Holter-
weg A 21
Vorden: Fa Luth, kleding-
magazijn
Barchem: Mej. Dijkman,
Lochemseweg 52 a

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
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Inplaats van kaarten

Donderdag 4 mei a.s. hopen onze geliefde
ouders, groot- en overgrootouders

W. HALLERS
en
G. 1). HALLERS-TRAGTER

hun 50-jarig huwelijk te herdenken.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons ge-
spaard mogen blijven is de wens van hun
dankbare kinderen, klein- en achterkleinkind
en verloofde.

Vorden, mei 1967
De Steege 12

Receptie zaterdag 13 mei van 4.30 tot 6 uur
in hotel Bakker te Vorden.
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Op 8 mei hopen wij met onze kinderen ons
25-jarig huwelijksfeest te vieren.

A. MEIJERINK

X
X
X
r\ en
X K. MEIJERINK-KORENBLIK

X
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X
Xu
Q Vorden, mei 1967
X Hackfort C 19
X
X
X
Xc

Gerry - Henk
Janny - Bertus
Henny
Rikie
J. Korenblik

en Wilbert

Receptie van 3.30 tot 5.00 uur in hotel
,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit)
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Indien het God behaagd, door wien alle
dingen zijn, hopen

W. EGGINK
en
W. EGGINK-OLTVOORT

op donderdag 11 mei 1967 met hun kinderen
en kleinkinderen hun 50-jarig huwelijk te
gedenken.

Vorden, mei 1967
Wildenborch D 84

Receptie van 3.00 tot 5.00 uur in café Eskes,
Dorpsstraat 42, Vorden.

7i
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

U Dorpsstraat 42, Vorden. U

Heden nam de Here tot Zich, na een geduldig
gedragen lijden, onze inniggeliefde moeder, groot-
en overgrootmoeder

GERRITJE KNOEF
sinds 1919 weduwe van Gerhard Mol

in de gezegende ouderdom van 88 jaar.

In den Hemel is het schoon,
Waar men juicht voor 's Heren troon

Met een altijd vrolijk harte.
Vrij van alle zorg en smarte.

Vorden: A. A. Walgemoet-Mol
H. Walgemoet

Vorden: H. G. Slöetjes-Mol
A. Slöetjes
Klein, en
achterkleinkinderen

Vorden, 27 april 1967
Almenseweg 36

De begrafenis heeft plaats gehad op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Bejaardenkring
op donderdag 11 mei om 14.15 uur in het

Nutsgebouw.

Deze middag wordt door ds. Jansen verzorgd.

Suwide
wand en deur bekleding

EIKEN

TEAK

AFROMBOSIA

WENGE

alles direkt uit
voorraad

„HET VERFHUIS"
J. M. UITERWEERD

WEESwoonwijs
\

WOONWIJS

WEGWIJS

KIES
DE JUISTE

VLOERBEDEK-
KING VOOR

, HAL EN TRAP!
^fc"——>^^^^ Hal en trap zijn 't eerste gezicht van

uw woning. Maar! Het zijn ook de
plaatsen waar de eerste vieze voeten binnenkomen! Daarom
is 't zo moeilijk om de juiste vloerbedekking te kiezen. Het
mpet mooi zijn, maar ook sterk dn makkelijk te reinigen én
slijtvast én ... Een probleem? Wij - als moderne woning-
inrichter - hebben ons voor u in dit probleem verdiept.
We kunnen u een eerlijk en goed advies geven. Bijvoorbeeld
Lana of Tredford of Tapisom of Tapiflex of Heugafelt of
Dessonil. De keuze hangt af van de eisen die u stelt. Komt
u eens langs om hierover te praten.

mij maken u graag iwegwijs

ERMUIS
Notaris Rombach zal dinsdag 9 mei nam. 2 uur
t. verz. v. W. Oortgiesen, Wiemelink C 83, Vor-
den, wegens bedrijfsbeëindiging aldaar

puiiek a contant verkopen:
Gron. stamboekmerrie 13 j., 6 nieuwiuelkte koei-
en, 2 vaarskalveren, alles t.b.- en abortusvrij,
autowagen, stortkar, dogcar, gierkar en -pomp,
hark-keerder-schudder, wentelploeg, 2 span eg-
gen, 2 maaimach. m. aflegappar., 3 zaadbergen,
hakselmach., varkensdroogvoerbak, voerbakken,
weidesleep, partij koemest, 4 duim driewielige
stortkar, enz.

Te zien: na 12 u. vóór de verkoop; kosten kopers,
vee 10%, de rest 12 M J ' / ; .

Onze winkel
IS WEER AANGEPAST AAN DEZE
DYNAMISCHE TIJD.

Onze vreugde hierover steken wij
niet onder stoelen of banken.
Maar willen dit gestalte geven in een

speciale feestweek voor u!
TER GELEGENHEID HIERVAN
GEVEN WIJ OP ALLE
ARTIKELEN

10 procent korting
U ontvangt tevens een bon in
gesloten enveloppe. Hierin zit de
mogelijkheid om de reeds verkregen
korting te verhogen tot

15 oi 20 procent
LET GOED OP:

10 procent hebt u zeker
en een grote kans op verhoging is
beslist aanwezig.

DE FEESTWEEK BEGINT
VRIJDAG 5 MEI TOT EN MET
ZATERDAG 13 MEI.

Siemerink
Juwelier — Horloger — Opticien

Een gok j e?
Beslist niet! Wanneer u verzekerd
wilt zijn van de beste kwaliteit en
de laagste prijzen (en dat wil toch
iedereen) gok dan niet, maar ga
meteen naar Albers want wij staan
voor u op de bres!

7 GROTE FRUIT- NOOTREPEN

CHOCOLAADJES 200 gram

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT! ! !

HELE BLIKKEN BISCUITS koopje 189

DUBBELE PAKKEN CUSTARD 59

VITELLA PUDDING 3 pakjes 99

VRUCHTENGRIES MET VEEL VRUCHTEN 2 zakjes 69

DISCOUNT KOFFIE

POEDERKOFFIE

zolang de voorraad strekt

500 grams verpakking 259

nu per potje 139

LEVERWORST

BOTERHAMWORST

250 gram 85

250 gram 85

3 PRACHTIGE GLAZEN

BIJ 6 PULLEN AMSTEL BIER

voor slechts 100

ZWARTE BESSEN- OF FRAMBOZENBESSENWIJN

per fles 325

ELKE TWEEDE FLES 25

ANANAS 98

MAGGI GROENTESOEP 2 zakjes voor 1O9

BIJ ELKE KILO SUIKER

l PAK MET CHOCOLADESPRITS voor 79

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa J. W. Albers
NIEUWSTAD — VORDEN

De irwalidewagen voor de oudjes moet en zal er komen!

H.H. VARKENSMESTERS

Verdien nu 1100,-ol f 250,-
in kontanten!

WAT MOET U DOEN?

WIE GEEFT VOOR ZATERDAG A.S. HET

GROOTSTE AANTAL VARKENS OP.

WIJ GEVEN HIERVOOR:

4 cent per kilo boven de dagprijs
plus f 100,- in contanten

VOOR WIE HET GROOTSTE AANTAL VARKENS
OPGEEFT

VOOR DEGENE DIE BIJ ONS EEN CONTRACT

AFSLUIT VOOR HET GROOTSTE AANTAL MEST-

VARKENS OP MESTCONTRACT.

Voor korrekte betaling geven wij tot 100% garantie.

INLICHTINGEN:

H. UENK
Nieuwstad 65 — Vorden — Tel. 05752-1515 — Erkend varkenshandelaar

WIJ GEVEN U GAARNE ALLE GEWENSTE

INLICHTINGEN EN GEGEVENS TER INZAGE.

Vraag niet hoe het kan,
maar profiteer er van!



Voetbalvereniging 'Vorden'
Tot uiterlijk zaterdag 27 mei a.s.
kunnen zich

nieuwe leden opgeven
bij sigurenmagazijn Eijcrkamp.
Junioren vanaf 12 jaar moeten tevens
een pasfoto inleveren.

Daar binnenkort ook een PUPILLENELFTAL
aan de kompetitie zal deelnemen, kunnen jongelui
vanaf 9 jaar zich nu ook opgeven bij bovenstaand
adres.

Het bestuur.

Levens- en Schade-VERZEKERINGEN; FINAN-
CIERINGEN; HYPOTHEKEN; GELDBELEG-
GINGEN

N l HM IJ verzekeringen
OTTERLOO-ZUTPHEN - Prinses Irenestraat 6
Telefoon (05750) - 4275

Vereniging Huisafval
TE VORDEN

Wie grof tuinafval enz. mee willen
geven kunnen dit

gebundeld
doen in de week van 9 tot en met 12
mei 's middags na de gewone huis-
afval tegen kontante betaling
a ƒ l,—

Gelieve dit vroegtijdig aan de weg te zetten.

Het bestuur

GEVRAAGD:

Per l juni a.s. in gezin met 4 kmde
ren (5-13 jaar) een

Brieven aan burgemeester Roeters van Lennep
Stadhuis, Zutphen

Het Groene Kruis - Vorden
Hierdoor nodigen wij alle leden van
het Groene Kruis uit tot bijwonen
van onze jaarlijkse

algemene vergadering
op donderdag 11 mei a.s. des avonds
om 8 uur in het Wijkgebouw.

AGENDA:

Opening en Notulen.
Jaarverslagen van penningmeester en
sekretaris.
Bestuursverkiezing:
Aftredend de heer D. Luichies (her-
kiesbaar).
Rondvraag.
Pauze.

Na de pauze zal de heer F. J. Spijker ons dia's
tonen over o.a.: Vorden en de Wintersport

NU
A.K. KOEK

ANTI- KOPZIEKTEKOEK
A. R. HEUVELINK

Kranenburg D 138e - VORDEN - Telefoon 05752-6781

WESSANEN i/l WORMERVEER

Het wordt weer tijd
voor een koelkast!
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT:

130 liter koelkast
Zanussi, Marynen, afkomstig uit showroom, gloednieuw
volledige garantie. NORMAAL ƒ 299,—

voor f269,-

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 klaarl

Bromtietsbedrijt Tragter

SQLEX
Zutphenseweg - Vorden

VROLIJKE, FRISSE

teenerbrillen
ANDERS IN ELK OPZICHT. ZIE ONZE AANTREKKELIJKE

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

VELE BUITENLANDSE SUCCESMODELLEN.

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

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

OPTICIEN

ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN -TELEFOON 1505

Te koop gevraagd:

NUCHTERE
STIERKALVEBEN
voor het mesthok.

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

Super 47,7 cent
Keune
Industrieterrein

VERSE HAANTJES

aan huis verkrijgbaar
en vrijdag aan de
markt

W. ROSSEL - VORDEN
Poeliersbedrijf, Tel. 1283
Hengeloseweg l

WEESwoonwijs

\ •-• -M

WOONWIJS

WEGWIJS

Royaal bankstel in skai, met gestoffeerde losse
zitkussens. Eén draaifauteuil met hoofdsteun.
950.-
Palissander salonkast met T.V. berging
achter schuifdeur. 765.-
Extra lange palissander salontafel 215.-

VERDWAAL
NIET IN EEN

DOOLHOF VAN
BANKSTELLEN

Een doolhof van bankstellen. En van andere meubelen.
Welke zijn goed. Welke niet ? 't Wordt steeds moeilijker om
kwaliteit te onderscheiden. Wie zegt u dat een bankstel dat
er van buiten goed uitziet óók van binnen goed in elkaar
zit? De verkoper . . . ja, ja. Maar dan wél de specialist, de
moderne woninginrichter die z'n vak verstaat ?
Bij ons komt „verkopen" niet op de eerste plaats. Wij hech-
ten meer waarde aan een tevreden klant. Nu én over enkele
jaren! Daarom willen we u liever eerlijk adviseren, alles
vertellen over voor- en nadelen, over prijzen en kwaliteit.
Komt u gerust eens langs. Een vakkundig advies kost u
niets en ... kan u veel teleurstelling besparen l

uiij maken u graagwegwijs
SCHILDER met PLEZIER en GEMAK
neem JUWEEL VERF en LAK

,'t Verfhuis" J. M. Uiterweerd Ruurloseweg 35, Vorden

Jtaedetday
MAAK MOEDER BLIJ MET EEN FIJN CADEAU !

Er zijn zoveel elektrische huishoudelijke apparaten van
klein tot groot waar moeder dolgelukkig mee is.

Komt u eens k i jken, \\ ij demonstreren u vrijblijvend.

ELECTRO TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

P. Dekker
Vorden — Telefoon 1253
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45 jaar trouwe dienst
In tegenwoordigheid van enige leden van het bestuur,
direktie en personeel van de Vordense coöperatieve zui-
velfabriek vond in het fabriekskantoor vrijdagmorgen
de huldiging plaats van de heer G. Schouten welke ge-
durende 45 jaar aan genoemde fabriek als melkweger
en later als melkventer is werkzaam geweest. Enige
leden van de familie van de jubilaris waren mede aan-
wezig, terwijl eveneens burgemeester Van Arkel tot
de genodigden behoorde.
De direkteur, de heer M. Groen, had de jubilaris, die
zijn dagelijks werk normaal vervulde in het dorp, uit
zijn werk geroepen van niets iets vermoedende.

gedrongen en dat hijzelf steeds met de werkzaamheden
van de jubilaris dagelijks te maken had, was het veelal
niet met hemzelf doch wel van zijn pony die altijd bij
zijn woning wel sporen van zijn aanwezigheid had ach-
tergelaten. De burgemeester deelde vervolgens mede
dat het H. M. de Koningin had behaagd hem te begif-
tigen met de eremedaille in zilver verbonden aan de
Orde van Oranje Nassau, waarna spreker het ereme-
taal op de borst spelde.
De direkteur wenste vervolgens de heer Schouten ge-
luk met deze Koninklijke onderscheiding zeer wel ver-
diend eerst als ondermelkweger, daarna als vollemelk-

De direkteur riep de familie en genodigden een harte-
lijk welkom toe waarna hij de reden van deze bijeen-
komst uiteenzette nl. het werk van de heer Schouten die
thans 45 jaar aan de fabriek is werkzaam geweest in
het daglicht te stellen. De heer Schouten vervulde aldus
spreker een aparte positie in het bedrijf aangezien hij
veel met klanten moest omgaan. Dit werk deed u met
veel liefde, eerlijk en trouw. Spreker wenste de heer
Schouten nog enige jaren van werkzaamheid aan de
fabriek toe.
Burgemeester Van Arkel zei dat de verdiensten van de

Schouten ook tot de hoogste instanties waren door-

weger en vervolgens sedert 1936 als melkventer van
de fabriek. Het venten moest eerst met een handkarre-
tje gebeuren terwijl later een pony met wagen werd
aangeschaft.
De heer Koster sprak zijn gelukwensen uit namens de
ondernemingsraad terwijl daarna de voorzitter van het
bestuur, de heer G. W. Winkel woorden van waarde-
ring sprak. De jubilaris moch een fraai bloemstuk in
ontvangst nemen.
De jubilaris dankte allen die hem deze dag toteen on-
vergetelijke hebben wülen maken.
Hierna bleef men n < e r u i m e tijd gezellig bijeen.

VOETB/VI/VKKE1VIGIIVG VORDEN ZIET TOEKOMST
MET VERTROUWEN TEGEMOET

Al was het vrijdagavond, in verband met de festiviteiten
rondom de geboorte van de nieuwe Oranjetelg, nu be-
paald geen gunstige avond voor het houden van een le-
denvergadering, toch mocht de v.v. „Vorden" niet over
belangstelling klagen.
Er waren verschillende interessante onderwerpen aan
de orde, waarover in de vergadering zo nu en dan een
levende discussie ontstond met over het algemeen op-
bouwende kritiek.
In zijn openingswoord richtte de voorzitter, de heer
W. Kuiper, woorden van welkom tot de heer H. Lijftogt
die thans weer volledig van zijn ziekte is hersteld. Ab
Nijenhuis, die momentel nog steeds in het ziekenhuis
te Zutphen vertoeft, werd een spoedig herstel toege-
wenst. Voorts memoreerde de heer Kuiper de resultaten
van de verschillende elftallen. Speciaal Vorden 4 en het
C-elftal kregen een pluimpje op de hoed, voor het feit
dat deze teams nog een goede kans hebben om kampioen
te worden. De voorzitter besloot zijn inleiding met een
beroep op alle leden en donateurs nl. om met z'n allen
te trachten de goede naam die de voetbalvereniging
„Vorden" momenteel heeft, te behouden.
Aangezien de kosten tegenwoordig nogal behoorlijk op-
lopen is de vereniging genoodzaakt de kontributie te
herzien. Op voorstel van het bestuur werd de kontributie
voor het nieuwe seizoen als volgt vastgesteld: t/m 12
jaar 35 cent per maand; 13 t/m 15 jaar 75 cent; 16 t/m
17 jaar ƒ 1,25 en 18 jaar en ouder ƒ 2,— per maand.
De redaktie van „Ons Clubblad" zal een wijziging on-
dergaan. De heer H. v. d. Barg stelde zich hier niet
meer voor beschikbaar. De heren B. Grothe en W. Ber-
kelder zullen nu samen trachten nog een derde per-
soon aan te trekken.

NED. HERVORMDE KERK

Zondag 7 mei as. om 10.20 uur

JEUGDDIENST
Voorganger:

Ds. R. J. Ybema van Hardenberg
Onderwerp:

Houden wat gij hebt of experiment

Hierna nam de vereniging afscheid van de heer M. Jo-
chemsen die de vereniging sinds 1962 heeft getraind.
Het is gebleken dat ten aanzien van de spelers de heer
Jochemsen altijd de juiste man op de juiste plaats is
geweest aldus de voorzitter. Spreker deed nog een be-
roep op de heer Jochemsen om nog tot 15 juni te wil-
len aanblijven, aangezien er momenteel nog onderhan-
delingen gaande zijn met een nieuwe trainer. Als blijk
van waardering bood de voorzitter de scheidende trai-
ner namens de gehele vereniging een tafelaansteker aan.
Reeds eerder hadden de spelers van het eerste en twee-
de elftal alsmede enkele vaste bezoekers van de trai-
ningsavonden, de heer Jochemsen een tuinstoel aange-
boden. In zijn dankwoord memoreerde de heer Jochem-
sen de prima verhouding die er altijd tussen trainer en
spelers was geweest. Hij hoopte dat zijn opvolger erin
mag slagen om Vorden aan het kampioenschap te hel-
pen.
Hierna was de verkiezing van de elftalkommissie aan
de orde. Dit is een kommissie, aldus de voorzitter, die
altijd de meeste kritiek krijgt te doorstaan. De heren
Peppelman, Zieverink en Visscher stelden zich niet meer
herkiesbaar. Voor het volgende seizoen zal de kommis-
sie uit drie personen bestaan t.w. de trainer en de he-

ren B. Grothe en J. Westerveld, terwijl de heer H. v. d.
Barg uitsluitend de administratie voor zijn rekening zal
nemen. De heer F. Smit nam op zich voor leiders, die
overigens geen zegg^fchap zullen hebben wat betreft

" Wde opstelling van de1* illen, te zullen zorgen.
De jeugdkommissie zal er het volgend seizoen als volgt
uitzien: H. v. d. Barg, B. Grothe, J. Westerveld, B. Nij-
enhuis, W. Berkelder, W. Siebelink, J. Golstein, J. Roo-
zendaal, F. Meyerman en W. Eggink. De training van
de junioren zal verzorgd worden door de heren Berkel-
der, Grothe en Siebelink. Bij de bestuursverkiezing wer-
den de heren J. Koster en J. Lindenschot bij acclamatie
herkozen.
Over de kleedkameraktie, waarvan 18 mei de folders
worden verzonden, deelde de voorzitter mede dat van
de sportfederatie inmiddels bericht was ontvangen dat
de bescheiden waren goedgekeurd. De heer Emsbroek
werd dank gebracht voor het vele werk dat hij zich
nu reeds voor deze aktie heeft getroost. De voorzitter
was er van overtuigd dat de aktie zal slagen. Aan het
slot van de vergadering bracht de heer Kuiper de ver-
gadering dank voor het medeleven dat hij ondervonden
had gedurende de periode dat hij aan het ziekbed was
'gekluisterd.

RAADSVERGADERING DUURDE 5 MINUTEN

Ter bekrachtiging van een tweetal voorstellen van bur-
gemeester en Wethouders t.w. 1. het aangaan van een
25 jarige geldlening groot ƒ 173.000,— met de N.V.
Bank voor Nederlandsche Gemeenten en 2. het aangaan
van een kasgeldlening groot ƒ 700.000,— kwam de raad
woensdagavond in voltallige vergadering bijeen.
Bij het eerste voorstel deelde de voorzitter mede, dat
van de vaste lening de gelden bestemd zijn voor de
aanleg van riolering en de aankoop van zand voor
grondophoging in plan Zuid en zal worden gesloten
onder de navolgende voorwaarden: rente 6%% per jaar,
halfjaarlijks te voldoen, koers 99%, looptijd 25 jaar,
aflossing in 25 jaarlijkse termijnen, aanvangende op
16 mei 1968, vervroegde aflossing op 16 mei van de ja-
ren 1977 tot en met 1981 a 101 yz%, daarna a 101%,
kosten 0,75% van het nominale leningsbedrag wegens
aandeel in de kosten van verkrijging van de fondsen,
waaruit deze geldlening wordt verstrekt, de opneming
geschiedt bij de N.V. Bank voor Nederlandsche Ge-
meenten en wel per 16 mei 1967.
De raad ging hiermee zonder hoofdelijke stemming ak-
koord.
Bij punt 2 t.w. het aangaan van een kasgeldlening tot
een bedrag van ƒ 700.000,— zei de voorzitter dat deze
kasgeldlening bestemd is de leningsschuld ontstaan door
het aangaan van de kasgeldlening tot genoemd bedrag
krachtens raadsbesluit d.d. 22 november 1966 op 16
mei 1967 in haar geheel af te lossen. De rente bedraagt
5l/z% voor de duur van 6 maanden.
De gemeente Vorden heeft nog een vordering op het
rijk en de provincie Gelderland wegens subsidie in de
kosten van rioolwaterzuiveringstechm'sche werken, als-
mede in de kosten van restauratie van de toren bij de
Ned. Herv. kerk, tot een totaal bedrag van rond
ƒ 500.000,—.
Het valt volgens B & W nog niet te zeggen wanneer
dit bedrag ontvangen kan worden.
Ook dit voorstel van B & W werd zonder hoofdelijke
stemming aangenomen. Een en ander duurde ca 5 mi-
nuten.
Vervolgens ging de raad over tot een informele zitting
ter bespreking van diverse bestemmingsplannen waarbij
de heer Van Droffelaar, stedebouwkundige uit Arnhem
was uitgenodigd om de nodige aanwijzingen te geven en
diverse vragen van de raadsleden te beantwoorden.

Viering koninginnefeest te Vonten
DE HEER D. J. GOLSTEIN SCHUTTERSKONING

Het Oranjefeest begon in onze gemeente 's morgens om
8.15 uur met een samenkomst van de kinderen van alle
lagere scholen op het schoolplein van de openbare
lagere dorpsschool.
Hierna volgde er voor het gemeentehuis een aubade
waarbij de kinderen 'n drietal liederen gezongen te heb-
ben, werden toegesproken door burgemeester A. E. van
Arkel. De heer van Arkel maakte de kinderen er op
attent dat zij op dinsdag 2 mei op school beschuit met
muisjes zullen krijgen, die door de Oranjevereniging
worden aangeboden en in de tweede plaats krijgen de
kinderen als blijvend aandenken een lepeltje die eerst-
daags op school zal worden aangeboden. Voorts deelde
de heer van Arkel mede dat in plan Zuid een laan
naar de jonge prins van het Huis van Oranje zal wor-
den genoemd.
De kinderen van de klassen l t/m 4 van de lagere scho-
len trokken hierna naar het Nutsgebouw, waar een
goochelaar en een clown de jeugd een tijdje op vrolijke
wijze bezig hield. De kinderen werden bovendien een
versnapering aangeboden. De kinderen van de hogere
klassen waren intussen op de fiets gestapt om deel te
nemen aan een oriënteringsrit.
De uitslagen van deze rit waren als volgt:
Jongens 11 jaar: 1. Henk Bargeman; 2. André de Bruyn;
3. Joost Ringlever; 4. Jenny Lenting; 5. Ronald Bos.
Jongens 12 jaar: 1. Evert Venderink; 2. Ab de Greeff;
3. Henk Nijland; 4. Herman Bijenhof; 5. Wim Eyer-
kamp.
Jongens 13 en 14 jaar: 1. H. Schouten; 2. J. K. v. d.
Wey; 3. H. Helmink; 4. B. Helmink; 5. W. Berenpas.
Meisjes 11 jaar: 1. Coba Leunk; 2. Gerrie Smallegoor;
3. Engelien Kelder; 4. Agnes Nijenhuis; 5. Dinie Leunk.
Meisjes 12 jaar: l Jenny Brinkman; 2. Jopy Jeeninga;
3. Alie Vruggink; 4. Gerrie Arendsen; 5. Elly Pellen-
berg.
Meisjes 13 en 14 jaar: 1. Anke Eskes; 2. Ans Harm-
sen; 3. Janny Weenk; 4. Janny Bosch; 5. H. Regelink.
Bij het vogelschieten werd de heer D. J. Golstein schut-
erskoning, de tweede prijs werd hier gewonnen door
mevr. Vreeman; 3. W. Kamperman; 4. K. Bakker; 5.
W. ter Haar.
Schieten vrije baan: 1. D. Pardijs; 2. A. G. Tragter; 3.
D. Stokkink; 4. J. Gotink; 5. H. Horstman.
Personele baan: 1. A. G. Tragter; 2. G. Oltvoort; 3. J.
Gotink; 4. J. B. Lijftogt; 5. Schumacher.
Doeltrappen: 1. J. Lindenschot; 2. Stegeman (Ruurlo);
3. H. Sjouken; 4. J. Klaassen.
Hindernisrijden: 1. Schouten (Hengeloseweg).

Snelfietsen: 1. G. Oukes; 2. H. Schouten.
Voor de kegelbaan bestond een overweldigende belang-
stelling. Hier werd de eerste prijs gewonnen door de
heer G. J. Wolters; 2. J. Stokkink; 3. L. Grotenhuis-
ten Harkel; 4. D. Pardijs; 5. H. Groot Roesink.

De prijzen van bovengenoemde spelen werden in het
Nutsgebouw uitgereikt door de voorzitter van de Oran-
jevereniging, de heer G. J. Wuestenenk. Niet afgehaalde
prijzen kunnen worden afgehaald bij de heer J. J. v. d.
Peyl, Zutphenseweg 81.

De motorclub „De Graafschaprijders" organiseert tel-
kenjare t.b.v. de Oranje vereniging een oriënteringsrit
voor auto's, motoren en bromfietsen. Ditmaal werd aan
deze rit, die was uitgezet door de heer D. Pardijs, door
87 personen deelgenomen. Start en finish waren bij café
Bloemendaal waar de heer B. Pardijs na afloop de
prijzen uitreikte.

De uitslagen waren:
Auto's: 1. J. Wassink, Apeldoorn; 2. W. H. Rouwen-
horst, Zutphen; 3. H. J. Bannink, Apeldoorn; 4. H. Lijf-
fijt, Zutphen; 5. G. J. van Ark, Vorden.
Motoren: 1. G. Eulink, Vorden.
Bromfietsen: 1. G. Brandenbarg, Vorden; 2. L. Klein-
winkel, Vorden; 3. B. Bloemendaal, Vorden; 4. A. Groen
Vorden; 5. Luth, Vorden.
Voor de kinderen die nog geen lagere school bezoeken
bestond er 's middags gelegenheid tot vrije „draaien".

De muziekvereniging Sursum Corda verleende deze dag
haar muzikale medewerking, 's Avonds bestond er in
verschillende lokaliteiten gelegenheid tot dansen.

G KEN GRATIS GEBOORTEKAARTEN

Daar er op de dag van de geboorte van het prinsenkind
geen geboorteaangifte is gedaan in de gemeente Vorden
vervalt de aanbieding van de gratis geboortekaarten die
drukkerij Weevers v/h Wolters in het vooruitzicht had
gesteld.
Daar er nu een aktie in Vorden is voor de invaliden-
wagen voor het bejaardentehuis De Wehme, stellen wij
het bedrag (ƒ 25,—) hiervoor beschikbaar.

Drukkerij Weevers v/h Wolters

TENTOONSTELLING - MODESHOW
In verband met de
er geen les aan
school gegeven.

[toonstelling en de modeshow werd
klingen van de Chr. Huishoud-

Het werk van de leerlingen lag in verschillende loka-
len tentoongesteld. De drie naailokalen waren omgeto-
verd in showrooms voor textiel. Er was duidelijk een
climax aanwezig ü^le uitgestalde artikelen. Zeer veel
belangstellenden l^Aen zo een duidelijk beeld van de
werkzaamheden in^ie diverse klassen. Het werk werd
door de ouders van de leerlingen zeer gewaardeerd.
Op het gebied van bakken, koken en braden etc. konden
de keukenprinsessen onder de aanwezigen hun hart op-
halen in de keuken van de school. De bezoekers kregen
thee met koekjes aangeboden in de z.g. „eethoek". Ver-
der was er aandacht geschonken aan bloemschikken,
(prachtig,) plant- en dierkunde, het algemeen vormen-
de onderwijs en handenarbeid.
De modeshow vond plaats in de gymnastiekzaal. De
show was up to date. Alle getoonde modellen waren
door de leerlingen zelf gemaakt en werden ook door hen
getoond. De show werd gepresenteerd door de lerares
naaien, mevrouw Van 't Hoog.
De direktrice en het verdere personeel hebben alle lof
verdiend voor deze suksesvolle tentoonstelling en show.

CHRISTELIJKE PLATTELANDSJONGEREN
BIJEEN

In zaal Eskes hield de CPJ haar ledenavond. De voor-
zitter kon een flink aantal leden welkom heten.
Na het lezen van een gedeelte uit de bijbel over de
christelijke vrijheid werd begonnen aan de hoofdmoot
van deze avond nl. het draaien van een Amerikaanse
discussiefilm getiteld „Hoe zal ik het zeggen".
Deze zeer menselijk gespeelde film, die handelt over de
omgang jongens en meisjes de vrijheid van de jeugd
en de verantwoordelijkheid en het optreden der ouderen
had alle aandacht.
Hierna werden discussiegroepen gevormd en er ontstond
een zeer boeiend gesprek.
De volgende ledenavond zal worden gehouden 19 mei
er zullen dan waarschijnlijk Belgische gasten komen.
De avond zal gevuld worden met een gezellig spel en
een dropping.
De tweede helft van juni zal er een sport- en spelavond
worden gehouden en begin juli een wedstrijddag van de
ring. Enkele leden werden gevraagd om als jurylid op
te treden bij de kalverclub van de landbouwschool.
Hierna werd de avond gesloten door de provinciaal
presidente die deze avond in Vorden te gast was.

Nieuw winkelpand geopend
Vordens middenstand is weer een mooi winkelpand aan
de Schoolstraat rijker geworden. De heer Harmsen heeft
er nl. een „doe het zelfwinkel" geopend.
De belangstelling voor dit gebeuren vooral van de zijde
van de middenstand was groot. Een groot aantal boe-
ketten bloemen versierden de nieuwe ruime winkel, waar
alles ordelijk en overzichtelijk was uitgestald.

Zowel voor de vakman als amateur zijn er diverse
nieuwe snufjes te verkrijgen in hout, board, plastic enz.
Zelfs de verf ontbreekt niet, men kan zijn zelfgemaakt
produkt dus ook netjes in de verf zetten.
Wij wensen de heer Harmsen met het Vordens „doe
het zelfcentrum" veel sukses toe.

40-JARIG JUBILEUM

Naar ons werd medegedeeld hoopt de heer A. van Zui-
kom (Almenseweg) op vrijdag 5 mei a.s. de dag te
herdenken waarop hij voor 40 jaar in dienst trad als
metselaar bij de fa G. W. Bielderman & Zonen, aanne-
mersbedrijf, alhier.
Aangezien de jubilaris veel nieuwbouwwoningen heeft
helpen bouwen en ook in de gehele gemeente diverse
huizen en fabrieken zijn werkterrein heeft liggen, zal
het hem en zijn echtgenote die dag zeker niet aan be-

langstelling op de receptie, welke vrijdagavond van 6
tot 7.30 uur in hotel „'t Wapen van Vorden" zal worden
gehouden, ontbreken. Bij voorbaat ook onze hartelijke
gelukwensen.

RIJKSPOSTSPAARBANK

Aan het postkantoor en het daaronder behorend ressort
werd bij de rijkspostspaarbank ingelegd een bedrag van
ƒ 73.352,63 en uitbetaald ƒ 82.436,15.



Diploma-uitreiking
In het grote schoollokaal van de bijzondere lagere land-
bouwschool vond vrijdag jl. aan de bij gehouden exa-
men geslaagde leerlingen de uitreiking van de diploma's
en de getuigschriften plaats.
Deze bijeenkomst van leerlingen, ouders en belangstel-
lenden werd op verzoek van de direkteur, de heer G.
J. Bannink, geopend met het zingen van 2 coupletten
van ons volkslied. Vervolgens las spreker psalm 127 en
128. Spreker wees er op, dat op elk terrein des levens
alles aan Gods zegen is gelegen. In het bijzonder werd
welkom geheten burgemeester Van Arkel als voorzitter
van de kommissie van toezicht, de heren G. Eskes, H.
Klein Brinke en G. J. Bannink, resp. kassier van de
Coöp. Raiffeisenbank te Vorden, direkteur van de Coöp.
Landbouwvereniging „De Eendracht" en direkteur van
de Coöp. Landbouwvereniging „Ons Belang" te Linde
(Vorden), verder verschillende afgevaardigden van
standsorganisaties en diverse ouders.
Hierna gaf spreker een beknopt overzicht van het exa-
menwerk van de cursisten en wees tevens op het ver-
schil tussen een diploma en een getuigschrift.
De burgemeester had met genoegen vernomen dat de
resultaten die door de leerlingen op het examen werden
behaald, over het algemeen goed waren gewees. Aan
12 leerlingen die aan het examen deelnamen, kan aldus
spreker het einddiploma worden uitgereikt en aan drie
leerlingen een getuigschrift. Namens de kommissie van
toezicht feliciteerde hij alle leerlingen met het behalen
van de eindstreep, waarin spreker ook de ouders be-
trok. Hij raadde een ieder aan zich nog verder te be-
kwamen aan een middelbare landbouwschool of anders
de opgedane kennis in praktijk te gaan brengen, land-
bouwbladen te lezen, zich aan te sluiten bij een jonge-
renorganisaie en de vergaderingen van de standsorga-
nisaties trouw te bezoeken. Hoewel volgens de statis-
tiek de beroepsbevolking in de landbouw nog steeds af-

neemt, zal er in ons land toch nog steeds behoefte aan
landbouwers zijn die hun vak verstaan. De direkteur en
zijn personeel werd dank gebracht voor het bevattelijke
onderwijs aan de school gegeven.
Hierna ging spreker over tot uitreiking van de diplo-
ma's t.w. aan: A. J. W. Haverkamp; J. W. Kuenen en
G. A. Rossel uit Vorden; G. H. W. Enzerink; L. W.
Harmsen en B. P. Hukker uit Hengelo G; A. H. Bruil
en G. Chr. Huurnink uit Steenderen; G. A. Hagen;
H. J. Jansen en F. A. Woestenenk uit Warnsveld; alsme-
de G. J. Leunk uit Lochem.
De heren G. J. Meulenbrugge en H. L. Klein Gotink uit
Warnsveld en Joh. Steege uit Hengelo G ontvingen het
getuigschrift.
De heer Bannink dankte de burgemeester voor de toe-
gesproken woorden en voor het uitreiken van de di-
ploma's en getuigschriften.
Diverse sprekers voerden vervolgens het woord.
Zo sprak de heer Wiltink zijn gelukwensen uit namens
de GMvL, de heer R. Mennink namens de JBTB en
Jong Gelre, de heer Eskes namens de Coöp Raiffeisen-
bank, welke spreker wees op de moeilijkheden bij de
bedrijfsovername waarbij dan ook de bank een toe-
vluchtsoord wil zijn. Hij spoorde aan tot spaarzaam-
heid en geen geld onnodig te verkwisten.
Namens het schoolbestuur sprak de heer A. J. Len-
selink. Spreker hoopte dat de cursisten met genoegen
mochten terugzien op de achter hen liggende periode
en dat God hun en ook het schoolpersoneel op hun ver-
dere levensweg mocht sterken en bekwamen tot hun
arbeid.
Namens de geslaagden bracht de heer L. W. Harmsen
het schoolpersoneel dank voor het genoten onderwijs en
bood hun een blijk van waardering aan.
De heer Bannink ging vervolgens voor in dankgebed.

VOORJAARSWANDELINGEN

Op 6 en 7 mei a.s. zullen weer op verschillende plaat-
sen natuurwandelingen onder auspiciën van het IVN
plaats vinden.
Als u iemand bent die alleen maar wandelt om zo snel
mogelijk een bepaald aantal kilometers af te leggen,
dan moet u beslist niet met ons meegaan.
Wandelt u het liefst alleen, met uw gezin of met enke-
le goede vrienden, en kijkt u niet naar het aantal afge-
legde kilometers, en als het gaat regenen zegt u dan:
een buitje voor het stof? Staat u onderweg wel eens
stil en zegt dan tegen die vrienden of tegen de kinde-
ren: kijk eens, wat is het hier mooi, of: dat bloemetje
daar, wat leuk, hoe zou dat heten? Of de kinderen vra-
gen: is dat nu een beuk of een eik? Wat zingt daar
voor vogel ? Zijn hier vissen in de sloot ? En dan is er
niemand die u dat even kan vertellen.
Gaat u daarom eens één keer mee met iemand aan wie
u en uw kinderen dergelijke dingen wel kunnen vragen.
Iemand die niet alleen weet hoe dat bloempje en dat
vogeltje heten, maar die u bovendien dingen zal wijzen
die u misschien nog nooit gezien heeft en die u dan
voortaan met vreugde zult herkennen. U hoeft niets
te betalen en nergens lid van te worden of te zijn.
Op 6 mei hebt u de kans. Te 14.30 uur vertrekken we
van het Marktplein in Vorden. Wandelt u mee?

Weston tapijt
IS EEN TAPIJT MET VOORDELEN

Geen snijverlies
100% wollen garens
Een rubber ondertapijt
5 jaar garantie

ALLEENVEKKOOP

HET ADRES VOOR
BETERE WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
~~* FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752)13 14

A.S. VRIJDAG NA 6 UUR
GESLOTEN

Wij ontvangen u zaterdag gaarne

DRIE KALVEREN GEBOREN

Bij de landbouwer L. Winkel aan de Almenseweg heeft
dezer dagen eveneens een bijzondere gebeurtenis plaats-
gevonden. Hier kreeg ml. een koe van de heer Winkel
een drieling t.w. l stierkalf en 2 vaarskalveren. Moeder
en kroost maken het uitstekend.

FLEURIGE LAMPIONOPTOCHT

Ter gelegenheid van de geboorte van het prinsenkind
organiseerde de Oranje vereniging vrijdagavond een lam-
pionoptocht.
Mede door de steun van de Winkeliersvereniging wer-
den de kinderen nabij de openbare lagere school gratis
een lampion verstrekt. Hierna ging de stoet, vooraf ge-
gaan door de muziekvereniging Sursum Corda, in de
riching van het bejaardentehuis „De Wehme" om ver-
volgens nog een korte rondgang door het dorp te ma-
ken.

EXAMEN EHBO-CURSUS

In de grote bovenzaal van het gemeentehuis alhier vond
woensdagavond jl. het examen plaats van de EHBO-
cursus georganiseerd door de afdeling Vorden.
Door dokter Van Rij uit Almen werden 15 kandidaten
geëxamineerd. Dat allen slaagden, 13 dames en 2 he-
ren, was voor een groot deel te danken aan de instruk-
trice, me j. Post uit Eibergen.
Dokter Van Rij wekte in zijn slotwoord allen op nu
door te gaan en de maandelijkse oefenavonden van de
vereniging te blijven volgen.
Door de voorzitter van de afdeling Vorden, de heer J.
J. van Dijk, werden de cursisten gelukgewenst en werd
dank gebracht aan de examinator voor de prettige wij-
ze van examineren. Mej. Post werd op hartelijke wijze
bedankt voor het vele werk dat zij gedaan had. Ook
dokter De Vries uit Vorden werd in die dank betrokken
aangezien deze de gehele avond hierbij tegenwoordig
had willen zijn.
Namens de cursisten werd door mej. Lubbers aan me j.
Post een attentie aangeboden.

OPBRENGST KOLLEKTE

De SAKOR-kollekte heeft in Vorden ƒ 1.916,— opge-
bracht.

BUURTVERENIGING „JULIANALAAN"

Op de gehouden vergadering van genoemde vereniging
werd besloten op zaterdag 17 juni a.s. bij gunstig weer
een uitstapje te maken naar de speeltuin „Zessprong"
met de kinderen in de leeftijdsgroep van 3 t/m 12. Ver-
trek 2 uur vanaf hoek Julianalaan-Enkwcg.
Op zaterdag l juli d.a.v. komen aan de beurt de groep
van 13 t/m 15 jaar en wel naar Burgers Dierenpark
en-of Openluchtmuseum. De jaarlijkse feestavond zal
gehouden worden op vrijdag 10 november in de zaal van
hotel „'t Wapen van Vorden"

14 EN 15 MEI PINKSTEREN EN MOEDERDAG

Doordat dit jaar moederdag op de eerste Pinksterdag
valt verwachten wy een grote toename van advertenties.
Wij verzoeken de adverteerders dan ook hun copy voor
de advertenties zo spoedig mogelijk bij ons te bezorgen
doch uiterlijk dinsdagmorgen 10 uur, anders kunnen wij
geen plaatsing garanderen. Hoe eerder de copy bezorgd
wordt hoe beter kunnen wij aandacht aan uw adverten-
tie schenken.
Bij voorbaat onze hartelijke dank. Redaktie.

LAATSTE LEDENVERGADERING IN DIT SEIZOEN
VAN JONG GE]

De af d. van Jong Gelre (heren) hieïïrnn café Bloemen-
daal haar laatste ledenvergadering van dit seizoen.
De voorzitter, de heer Joh. Pardijs, deelde mede dat op
11 mei de varkensstudieclub vergadert. Op 12 mei wordt
de laatste gekombineerde ledenvergadering gehouden,
waarbij dan de heer Huisman uit Au^k>orn komt spre-
ken over verdovende middelen. ^^
13 mei vindt de Ringoriënteringsrit plaats. De start is
bij hotel Meilink te Barchem. De provinciale oriënte-
ringsrit en culturele wedstrijdavond vindt op zaterdag
20 mei te Warnsveld plaats. De start van de rit is bij
café Bruil te Warken om 2 uur, de finish is in Vorden.
De culturele avond is in de rekreatiezaal van het Groot
Graffel te Warnsveld. Leden van Vorden die nog aan
de oriënteringsrit mee willen doen of aan de culturele
avond, moeten dit zo spoedig mogelijk aan de sekre-
taris opgeven. Tenslotte werd nog medegedeeld dat de
weekenduitwisseling deze zomer zal plaats vinden met
een afdeling uit Abcoude en dat er nog een bromfiets-
behendigheidswedstrijd op het programma staat.
De heer Straatman, docent aan de politieopleidingsschool
in Lochem hield vervolgens een inleiding over het ver-
keer. Spreker deelde o.m. mede dat de verbetering en
aanleg van wegen in Nederland 'geen gelijke tred houdt
met de groei van het verkeer. Per jaar komen er 2660
mensen door verkeersongevallen om het leven, terwijl
er bovendien 42.000 zwaargewonden en 2400 lichtge-
wonden per jaar zijn.
We dienen, aldus de heer Straatman, drie regels goed
in de gaten te houden nl. de verkeerstechniek, verkeers-
opvoeding en verkeershandhaving. De menselijke fak-
tor blijft in het verkeer een grote rol spelen. Spreker
behandelde verder de maximumsnelheid en andere ver-
keersproblemen, waarna hij verschillende vragen beant-
woordde.
De voorzitter bedankte de heer Straatman aan het eind
van de avond voor zijn leerzame inleiding.

KONTAKTAVOND

Op dinsdagavond 9 mei wordt er in de openbare lage-
re school dorp een kontaktavond gehouden, waarbij de
ouders het werk van de kinderen kunnen bezichtigen,
terwijl men tevens in de gelegenheid wordt gesteld even-
tuele problemen met de klasse-onderwijzer te bespre-
ken.

GESLAAGD
Onze oud-plaatsgenoot, de heer B. Aalderink te Laren
Gld. behaalde te Utrecht het diploma „Deskundige in de
aanleg en het onderhoud van tuinen". Proficiat.

Voor moederdag
hebben wij ruime keuze in

gouden en zilveren
sieraden
en verder voorradig
VERLOVINGSRINGEN
(klassiek en modern) en allerlei
soorten
UURWERKEN

J. WENTINK
Horlogerie - Zutphenseweg 25 - Vorden

VORDEN GAF ERIX (LIEVELDE) GEEN SCHIJN
VAN KANS

Ondanks het feit dat de geelzwarten met enkele inval-
lers aantraden, hebben de geelzwarten er geen twijfel
over laten bestaan welke ploeg de sterkste was. In een
vooral door Vorden goed gespeelde wedstrijd werd de
eindstand 8—1.
Bij de thuisclub speelden invallerdoelman Bannink en
Ernst te Veldhuis als linksbuiten een goede wedstrijd.
Laatstgenoemde verrichtte tevens een hattrick.
De wedstrijd was nog geen 2 minuten oud of de stand
was reeds l—O toen B. Nijenhuis uit een pass van Mom-
barg de bal van zeker 20 meter afstand keihard in de
touwen joeg. De thuisclub bleef aanvallen en na 10
minuten werd het 2—O toen Eef Eggink via de binnen-
kant van de paal scoorde. Ernst te Veldhuis gaf Vor-
den een 3—O voorsprong, waarna Bannink het hoofd
moest buigen bij een vrije trap van één der Erixvoor-
waartsen 3—1. Dit was tevens de ruststand.
Na de rust had de thuisclub de wind in de rug en wer-
den de bezoekers volledig met de rug tegen de muur
gedrukt. Uit een pass van Dostal bracht Eggink de
stand op 4—l, waarna 5 minuten later de rollen werden
omgedraaid en Dostal scoorde uit een pass van Eggink.
B. Nijenhuis scoorde vervolgens het zesde Vordense
doelpunt waarna Ernst te Veldhuis met 2 goede tref-
fers de eindstand op 8—l bracht.

VORDEN 2 — RATTI 2 4—0

Do uitslag 4—O was slechts een flauwe afspiegeling
van de verhouding in het veld. Doelman Golstein van
Vorden heeft in deze plaatselijke ontmoeting hoofdza-
kelijk terugspeelballen te verwerken gekregen.
De Rattiploeg beperkte zich gedurende de gehele ont-
moeting tot een soort „neem maar op de slof systeem".
Nadat de Rattidoelman in de eerste minuten met kunst
en vliegwerk zijn doel voor doorboring had gevrij-
waard werd het na tien minuten l—O toen linksbuiten
Jansen een cornerbal ineens inschoot. Even later werd
een doelpunt van Velhorst wegens buitenspel van Ko-
renblik afgekeurd. Dostal bracht de stand op 2—0.
In de tweede helft werden doelpunten van Dostal en
Eggink door scheidsrechter Stegeman afgekeurd. Na
een kwartier gelukte het Dostal wel een geldig doel-
punt te maken 3—0. Half Stokkink bracht de stand ver-
volgens op 4—0. Paal en lat kwamen de Rattidoelman
hierna nog enkele malen te hulp, doch gescoord werd
er niet meer.

DE JEUGD VAN VORDEN NAAR WAALWIJK

Op 20 mei zullen het A-elftal en het C-elftal van de
voetbalvereniging „Vorden" naar Waalwijk gaan < ; a i
daar deel te nemen aan een jeugdtoernooi.

RATTI l — RIETMO 3 5—0
Ratti heeft de eerste ronde van de GVB bekerkompe-
titie glansrijk overleefd. Tegen het bezoekende Rietmo-
len 3 behaalde men een overtuigende 5—O overwinning.
Het Ratti-team verscheen in een gewijzigde opstelling
in het veld; in de voorhoede stondtffceeman middenvoor
Borgonjen rechtsbuiten en Frans^R.kman en B. Over-
beek bezetten de rechtervleugel resp als rechtsbinneu
en rechtsbuiten.
Het duurde dan ook nogal enige tijd voordat men el-
kaar begreep en op elkaar was ingespeeld. Ondanks de
felle zon en wind tegen opereerde de Ratti-aanval ge-
regeld voor het doel der gasten. Dit werd voortdurend
onder vuur genomen, maar schoten van Lichtenberg,
Wentink en Vreeman hadden eerst geen resultaat.
Het krachtsversch.il uitte zich ook in het aantal hoek-
schoppen in de eerste helft, Ratti kreeg er acht te ne-
men de tegenpartij geen. Na 20 minuten, toen de stand
nog steeds blanco was, kreeg Ratti een unieke kans,
maar de strafschop genomen door B. Wentink werd
door de uitsekende Rietmolense doelverdediger gehou-
den. Ook in de hierna volgende periode werd er vaak
te hoog geschoten en gingen vele ballen door slecht af-
werken der aanvallen langs of over het doel. Na een
half uur kon Ratti de leiding nemen, toen Wentink een
penalty wegens obstruktie via de paal in het doel knal-
de l—0. Vlak voor rust was het linksbuiten B. Overbeek
die in volle ren vanaf 20 meter een juweel van een doel-
punt scoorde vlak onder de lat 2—0.
Na de thee hadden de groenwitten de wind mee en dit
resulteerde al in de eerste minuten met een magnefiek
doelpunt van middenvoor J. Vreeman die een scherpe
pass van Wentink vanaf de 16-meterlijn onhoudbaar in-
knalde 3—0. De tegenpartij kwam nog wel enkele ma-
len in kontakt met de Rattidefensie, maar hier hielden
het duo Haverkamp-Takkenkamp het hoofd koel, ter-
wijl ook Huitink zijn heiligdom subliem verdedigde. Na
20 minuten werd de stand op 4—O gebracht via een
strafschop van T. Geurts. Even kreeg Ratti het nog
benauwd maar de penalty die Rietmolen wegens ob-
struktie kreeg toegewezen, werd door Huitink glans-
rijk gehouden. Het werd in de laatste fase van de strijd
nog 5—O bij een doorbraak over de rechtervleugel waar
T. Lichtenberg zijn kans niet voorbij liet gaan en de
bal hoog in de touwen joeg.

SOCII 3 — RATTI 3 5—O

Ratti 3 heeft de reis naar Wichmond met een 5—O ne-
derlaag moeten bekopen. Het speelveld was ditmaal,
wegens de vernieuwingen die men aanbrengt, slecht
bespeelbaar. In de eerste helft was er tussen beide teams
aanvankelijk weinig krachtsverschil, maar geleidelijk
legde Socii meer het accent op de aanval, zodat Ratti-
doelman J. Engberts volop werk kreeg. Hoewel deze in
prima vorm was, werd de druk tenslotte zo groot dat
hij tweemaal in het net moest duiken.
De sterk gewijzigde opstelling van het Rattiteam bleek
ook in de tweede helft weinig sukses te boeken. De
groenwitte voorhoede had te weinig stootkracht om tot
scoren te komen, terwijl de verdediging ook nog wel
eens een steek liet vallen. De thuisclub wist haar voor-
sprong geleidelijk op 5—O te brengen waarmee het ein-
de kwam.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV

Voor de onderlinge damkompetitie van DCV werden in
zaal Eskes de volgende wedstrijden gespeeld:
Roozendaal—Hoenink O—2; Wasstnk—Offereins 2—0;
Oukes—Nijenhuis O—2; Breuker—Klein Kranenbarg l
—1; Esselink—Wansink O—2; S. Wiersma—Geerken O
—2; Klein Brinke—Sloetjes 2—0; Hesselink—Wentink
O—2; Roozendaal—Klein Brinke 2—0; Hesselink—Of-
fereins O—2; Leunk—W. Wassink 2—0; Ter Beest—A.
Wassink O—2; J. Wiersma—Wansink 2—0; Hoenink—
Esselink 2—0; Oukes—Geerken l—1; Van Dijk—
Smeenk O—2; Breuker—Nyenhuis O—2.

KRANENBURG

55 JAAR GETROUWD IN HET MEDLER

Op woensdag 3 mei herdenken Gerrit Jan Ruiterkamp
en Gerritjen Ruiterkamp-Klein Ikkink in het Medler,
alhier het zeldzame feit, dat zij 55 jaar geleden in het
huwelijksbootje stapten. Het krasse echtpaar dat wij
zondagavond in hun woonstee Medler D 101 opzochten,
voelt zich nog goed gezond.
Gerrit Jan Ruiterkamp die op 30 augustus 1882 in het
Varssel onder Hengelo G het levenslicht aanschouwde
verhuisde in februari 1883 met zijn ouders en verdere
familie naar de boerderij „'t Ongerif" in het Medler,
waar hij dus 80 jaar gewoond heeft. Het was toen ,,'n
plaatse met 3 a 4 melkbeeste" aldus Gerrit Jan (ca 4
a 5 ha), die zich ook nog goed kan herinneren dat er
rondom de boerderij veel meer bos was dan momenteel.
Hij volgde de lagere school in het Medler, waar „meis-
ter Koerselman" toen de scepter zwaaide. Naast zijn
dagelijkse werkzaamheden op het bedrijf ging hij per
week nog enige malen als daghuurder werken op het
kasteel Medler bij Baron van Dorth, de grootvader van
de huidige eigenaar van het landgoed. Later volgde zijn
zoon Willem, die nu in de Betuwe woont, hem op als
daghuurder.
De naam „'t Ongerif" blijkt goed te zijn gekozen, want
niet alleen vroeger, lag de boerderij ver van „de grinte"
ook nu nog is het vaak ploeteren door een modderweg
of zandverstuivingen, voordat men D 101 kan bereiken.
Bovenaan het verlanglijstje van de beide jubilarissen
staat dan ook een verharde weg.
De bruid, Gerritjen Ruiterkamp geboren Klein Ikkink,
die op l september 1885 ter wereld kwam op „Reerink"
aan de Kranengoorsdijk te Barchem, weet nog bewt da!
zij om naar de school op 't Hoge in Vorden te gaan,
elke dag 3 uur moest lopen, 's morgens l J/2 uur en's a-
vonds ook, zodat men 's winters niet voor het licht thuis
was. Zij komt uit een gezin van 8 kinderen, 3 z i . : .
en 2 broers van haar leven nog. Het echtpaar dat nu
gezellig inwoont bij hun zoon T. Ruiterkamp, die nu een
bedrijf van 11 V» ha heeft, heeft 6 kinderen, 23 klein-
kinderen en 6 achterkleinkinderen. De bruidegon
met mooi weer nog vaak een klein eindje gaat wande-
len, i« zowel geestelijk als lichamelijk goed gezond, met
luvt verenigingsleven bemoeide hij zich vroeger nio!
hij wist niet genoeg, aldus dr ',amp. Wel was
hij ongeveer 4 jaar diaken van de Ned. llerv. kerk te
Vorden. Opoe Ruiterkamp, die zich ooi; in t
gezondheid verheugen mag doet thuis nog diverse i n h-
te werkzaamheden en leest nog < i c krant, zo-
dat ze met alles op de hoogte blijft.
Woensdag wordt dit heuglijk feit gevierd met o.m. een
receptie in zaal Schoenaker op de Kranenburg van
hall vier tot vijf uur. Wij hopen dat het voor hen een
mooie dag zal worden en wensen hen nog enige jaren
voor elkaar en hun kinderen toe. Vaii harte proficiat

HftKSTK COMMUNIE

Zondagmorgen hebben een dertiental jongi ns en meis-
jes in de parochiekerk op de Kranenburg hun !<>rste H.
Communie gedaan.
Deze plechtigheid vond plaats onder de H. Mis van 9
uur. A.s. zondag om 9 uur zal in de Christus Koning-
kerk te Vorden-dorp de eerste communie der kinderen
plaats vinden.

Voetjesspel

Of het kleintje dat we hierbij afdrukken, een kind van
een voetbalspeler is weten we niet. Wel weten we dat
amateurfotograaf J. ten Oever uit Delden zijn camera
uitstekend heeft gehanteerd.

Foto's van onze kinderen maken we allemaal graag, al
is het alleen maar om oma af en toe een genoegen te
doen. Maar deze opname is meer dan zomaar een kiek-
je. Let eens even op de fijne lichtval rondom het lig-
gende figuurtje. De voetjes en het ene handje hebben
een kleine lichtkrans om zich heen. Er is tegenlicht
gebruikt en hoe . . .

Een heel belangrijk punt is „het juiste moment". Veel
amaeurs knippen maar raak. Als het kind er maar op
staat is het goed. Heus, oma is met een foto als deze
dubbel blij. Dit is belangrijk voor het maken van een
goede kinderfoto: Geduld hebben. Niet druk doen.
Aanvoelen als het goede moment komt en dan zonder
soesa. . . AFDRUKKEN!

Zorg dan verder voor een rustige achtergrond, geen
druk behang bv. Gebruik binnen flitslicht en richt uw
reflector als dat mogelijk is naar het witte plafond.
Belicht dan bv. met f : 11 bij 1/25 sekonde. Gebruik een
film van 21 DIN.

EUROPESE TOUWTREKKAMPIOENSCHAPPEN
IN 1968 IN NEDERLAND

De Nederlandse Touwtrekkers Bond zal het volgend jaar
in ons land de Europese Touwtrekkampioenschappen
organiseren, waarbij dan de beste ploegen uit de bij de
TWIF '(de Tug-of-War International Federation) de In-
ternationale Touwtrek Federatie, zullen deelnemen.
De NTB heeft hiertoe besloten om ook de buitenlandse
Touwtrekbonden eens kennis te laten maken met de
touwtreksport zoals die in ons land en voornamelijk in
de Gelderse Achterhoek wordt beoefend. Daarnaast wil
men een doeltreffende propaganda maken door deze In-
ernationale ontmoeting en hoopt hierdoor een stimulans
te geven aan de bestaande of nog op te richten vereni-
gingen om zich aan deze nu nog specifieke streeksport
te wijden.



Filmen met kunstlicht
Filmen met kunstlicht is een prettige zaak. We hebben
een konstante lichtbron. Er kan geen wolkje voor ko-
men en het licht is betrouwbaar. Daar komt dan nog bij,
dat vrijwel elke fabriek zich beijverd heeft om met een
speciale kunstlichtfilm (voor kleuren) aan de markt te
komen. De gevoeligheid van deze films ligt dan nog
vaak enkele graden DIN hoger, dan gelijksoortige dag-
lichtfilms, hetgeen weer fijn is als we denken aan de
lensopeningen. Super 8 film is altijd kleur en geschikt
voor kunstlicht.

De huiskamer uw studio

De tijd dat we zeer ingewikkelde scenario's bedachten
met vele spelers en dit plaatsen van handeling is wel
definitief voorbij. De amateur beseft dat hij kans van
slagen heeft als zijn film kort is, een minimum aan
spelers vraagt en op een enkele plaats van handeling
kan worden opgenomen.

Uw produktie vaart dus wel bij de korte film-thuis!

De Halogeenlamp

Vreemd verschijnsel dat bij verschillende halogeenlam-
pen geen richtgetal wordt vermeld. Men brandt zich
kennelijk niet graag aan koud water. De vorm en kwa-
liteit van de reflector is echter zeer belangrijk. Bij enke-
le typen is er nogal een klein gbied, de zg. hotspot, dat
cffektief verlicht wordt. Met enkele typen experimen-
terend bevonden wij dat ook hier met redelijk sukses
gebounced kon worden, dus omhoog naar een goed wit
plafond mikken met de lamp. Daardoor krijgt men weer
een mooie verspreiding. Bij een film van bv. 18° DIN en
16 bid. per sek. is er gemiddeld een diafragma van f :
2.8 te gebruiken.

De meter

Bij gebruik van een meter kunt u het best meten op het
gemiddeld helderste deel van uw objekt. Een goede hulp
is de menselijke huid, gemeten op een afstand van 15 &
20 cm. We richten de meter op onze hand die we voor
het voornaamste deel van ons onderwerp houden.

Welk licht?

We kennen twee soorten verlichting voor film. De con-
ventionele filmlamp Photolita (overspanning circa 3
branduren). De Argaphoto (100 branduren) en dan de
moderne Halogeenlamp.

Hoeveel licht?

Een eenvoudige lamphouder met 2 lampen van 500 watt
conventioneel, is voldoende om van start te gaan. We
hebben dan 1000 watt, di geeft bij een film van bv.
17 DIN een richtgetal van circa 12. Om te weten hoe
we moeten belichten delen we dit getal door het aantal
meters afstand, camera versus onderwerp. Is dat bv.
4 meter dan krijgen we dus 12 : 4 = 3, waarbij het dia-
fragma ingesteld wordt op f : 3. Uiteraard geldt dit
voor een modern licht interieur, is het interieur donker,
dan wordt uw richtgetal bv. 8 of 10. We kunnen in een
goed licht vertrek, met een helderwit plafond ook de
lampen omhoog naar het plafond richten. Filmen we
dan met bv. f 2.8 bij 16 bid. per sek. dan komen we op
afstanden variërend van zo'n 2-4 meter aardig uit.

De automaat

Nu is het vreemde, dat^^rschillende goede automa-
tische camera's vanzelf een vrij gemiddelde geven. Wie
dus reuze kopschuw voor techniek is, zou eens een me-
tertje op de gok kunnen schieten, om na te gaan hoe zijn
eigen automaat het er afbrengt.

Bent u echter uitgerust i r een filmcamera met zowel
automatische als handinstelling, dan doet u het veiligst
door: De camera even naar uw onderwerp toe te breng-
en, te meten op 15 ° 20 cm van uw hand en die uitslag
via de handinstelling over te brengen op uw camera.

Waar uw lampen ?

Slagschaduwen op de muren zijn het gevolg van te la-
ge plaatsing van de lichtbronnen. Hoe hoger hoe beter.

Veel beginners zullen echter hun lamphouder naast of
„om" de camera hebben. Het volle rendement van uw
lampen gaat naar uw onderwerp.

Badpakken nieuws!
Wilt u
EEN GOED OVERZICHT HEBBEN
VAN ALLES WAT DE
BADPAKKENMODE BIEDT?

Kom dan bij ons
DE CREATIES BEWONDEREN IN
NIEUWE KLEUREN EN

MODELLEN !

(Jhscl
^^—••^VORC

H.H. LANDARBEIDERS

Laatste inlevering- van

vakanliebennen
dinsdagavond 9 mei tussen 7 en S
uur bij

6. J. Martinus
Prins Bernhardweg 6 - Vorden

Denkt u wel
aan moederdag?

EenHeinzelmann
zit altijd goed...
zelfs in't water!

MARTENS
Wapen- en Sporthanclcl

WDLT U MET DE KOMENDE FEESTDAGEN
GOED GEKLEED GAAN?

JA, NATUURLIJK.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

kunt u beslist uw keus maken.

EN TOT PINKSTEREN

dubbele animozegels

-̂ •̂ ••••̂ ••M JMMM^^BBM^HBHB^^Ki

Mode kent geen grenzen. Vasa ook niet. Vandaar
dat dit ondergoed zo apart is. Let bijv. op het
kant en de afwerking. Camisole: 3.95 ; slip
2.65(1)

V O R D E N

Zorgt u er voor
dat in verband met moederdag
uw advertentie tijdig binnen is

FEUILLETON no.27

De beslissing van
Dokter John

DOROTHY WORSLEY

In haar hart zei ze: Lieveling, weet je dan niet dat een
zakelijke houding mijn enige verdediging is? Weet je
dan niet dat ik niet het risico kan lopen dat je erachter
komt hoeveel ik van je houd?
Peter zat zwijgend te roken en Sally's ogen zwierven
onverschillig door de aardige zaal, die slechts verlicht
werd door kleine lampjes op de tafels. Iemand liet een
munt in de jukebox glijden en een goed dansnummer
begon te spelen. Het was nog te vroeg voor het orkest.
.Dansen?' vroeg Peter.
,Nee,' zei Sally ongeduldig. ,Ik ben hier niet gekomen om
te dansen. Ik ben hier gekomen omdat jij me iets te
vertellen had. Dat is de enige reden, Peter. Als je van
gedachten veranderd bent, kunnen we beter teruggaan.'
,Ik dacht dat jij het misschien zou begrijpen. Ik wilde
met iemand praten.'
,Wat moet ik begrijpen?'
Peter haalde de schouders op. .Vergeet het maar.' Hij
keek humeurig en er lag een gekwelde blik in zijn ogen.
,Wat is er, Peter?' Sally's stem was nu veel vriende-
lijker.
Langzaam, als sprak hij egen zijn wil, zei Peter: ,Ik ver-
onderstel dat men zoiets nooit zegt. Wat ik voor Shir-

ley voelde, wat ik voor haar voel,' verbeterde hij zich,
,is anders dan ieder gevoel dat ik ooit voor iemand ge-
had heb. Zij . zij is volmaakt. Ik verdien haar niet.'

.Wanneer heb je besloten dat je nog niet gereed was
voor het huwelijk?'

,Wie zegt dat ik niet gereed ben?'

,Je bent het niet. En korte tijd geleden zei Shirley dat
je het wilde bespoedigen. Is het na Brenda Lane's komst
gebeurd?'

Sally was verliefd op Peter, maar op dat ogenblik hield
ze niet erg van hem.

,Ik ben niet geïnteresseerd in Brenda Lane.' zei Peter
kortaf. .Noch op de manier die jij bedoelt. Maar ik ...
ik voel . . . Ach, verdraaid, Sally, misschien ben ik een
vent van niets, een slappeling, maar ik wil nog wat
langer vrij zijn. En toch wil ik Shirley ook niet opge-
ven. Ik had een paar jaar moeten wachten voordat ik
erover dacht te gaan trouwen, denk ik.'

.Peter, je bent een van die mannen die willen trouwen,
maar zich niet als getrouwd man willen gedragen. Je
zult waarschijnlijk nooit ophouden andere vrouwen je
aandach te schenken; en Shirley is niet het type meisje
dat dit kan begrijpen. Ik geloof dat je op dit ogenblik
vrij wilt zijn om je nog verder in Dr. Johns gunsten in
te dringen door je attenties aan Brenda te schenken.' Ze
wist dat ze hem kwaad maakte, maar het kon haar niet
schelen. Het was immers zo hard nodig dat iemand
eens openhartig met Peter sprak.

Hij haalde de schouders op. ,En ik dacht dat je het zou
kunnen begrijpen. Ik had het kunnen weten: geen
vrouw kan dat.'

.Waarschijnlijk heb je gelijk. Er zijn niet veel vrouwen
die hun echtgenoot met een ander willen delen. Je wil-
de bij iemand uithuilen.'

,Ik weet niet wat ik wil. Laten we het allemaal maar
vergeten.'

.Goed, maar laat ik je dit zeggen voor we teruggaan:
Je bent er op het ogenblik meer in geïnteresseerd om
direkteur van Hawthorne Hospital te worden, dan in je
huwelijk. En als de zaken zo staan, behoor je Shirley te
laten weten. Ik ken Shirley en ik weet dat ze geen man
wil binden wanneer hij vrij wil zijn.'

,Dat is wat ik nu juist niet kan doen. Ik kan Shirley
niet kwetsen. Als ik bij haar ben, doet niets ter wereld
er meer toe. Maar als ze er niet is, ben ik niet meer ze-
ker van mezelf. Je weet wel, het kwam allemaal als
een storm opzetten. Ik zag haar toen op dat tuinfeest en
ze zag er zo lief uit en zo ... zo onberoerd, dat ik he-
lemaal ondersteboven was.'

,En nu vraag je je af of Shirley wel hét meisje voor je
is.' gooide Sally er uit.

,Ik weet het niet,' zei Peter ongelukkig. ,Ik vraag me
af of ik haar wel gelukkig kan maken. Ik ben niet goed
genoeg voor haar. Zoals ik al zei: ze leeft in een ivoren
toren.'

,Dat dacht ik van jou ook,' zei Sally. De harde klank
was nu uit haar stem verdwenen. Ze nam een sigaret,
leunde naar voren om hem met Peters aansteker aan
te steken; plotseling had ze diep medelijden met hem.
Ze had medelijden ook met Shirley, en met zichzelf,
omdat ze zoveel van Peter hield en omdat er niets aan
te doen was.

Ze had het paar dat na hen was binnengekomen, niet
opgemerkt; ze hadden het te druk met hun eigen ge-
sprek.

,Kijk eens, daar zijn Sally en Peter,' riep Jeanie ver-
baasd uit. Ze wilde roepen maar hield de woorden in.
.Bill . . . ze zien er zo ernstig uit.'

Bill keek eens naar het andere paar en zei dat ze ge-
lijk had.

,Ze zien er zo vreemd uit, alletwee,' zei Jeanie nieuws-
gierig. ,Ze glimlachen niet en ze praten zelfs niet veel.

Ik herinner me dat ze vroeger toch veel met elkaar
omgingen. Ik vraag me af ... Ik had dit van Sally
niet verwacht. Ze scheen Shirley toch altijd zo bijzonder
graag te mogen.'

.Misschien bedriegt de schijn hier,' zei Bill, het stand-
punt van de man innemend. ,Er zit niets verkeerds in
dat ze hier samen komen.'

,Maar waarom zouden ze zo ernstig zijn?'

Ze zagen dat Sally en Peter opstonden. En door de gla-
zen deuren die op het terras uitkwamen bleven ze toe-
kijken toen ze daar dansten. Er waren nog maar twee
andere paren.

(wordt vervolgd)

Voor al uw drukwerk slaagt u het best bij
drukkerij Weevers, Nieuwstad te Vorden



BIJ ONS IS PLAATS VOOR

leerling drukkers en zetters
Onder leiding van vakkundige leermeesters
in ons bedrijf is het mogelijk om gedegen
vakkennis op te doen en dan nog een dag
per week naar school in Zutphen wat in
werktijd geschiedt. Dus betaalde opleiding.

Wy vragen jongens die een goed schoolrapport hebben doch het liefst met
2-jarige Mulo-opleiding.

•
Stuur uw zoon eens bij ons, hij kan gerust
zonder enige verplichting ons bedrijf
bezichtigen.

Weevers
v/h Wolters — Nieuwstad 12 — Vorden — Telefoon 05752 -1404

Moederdag,
PLASTIC BLOEMGIETERS per stuk ƒ 1,25

GROTE BLOEMPOTTEN per stuk ƒ 1,50

COCKTAILPRIKKERS per doosje ƒ 0,95

OVENHANDSCHOENEN per paar ƒ 2,95

ANTI SPATDEKSELS per stuk ƒ 5,75

KOELKASTDOZEN per stuk ƒ 0,85

BLOEMVAASJES per stuk ƒ 0,85

ELEKTRISCHE BAKOVEN per stuk ƒ 69,50

THEEMUTSEN per stuk ƒ 12,70

Komt u eens bij ons kijken. U vindt een enorme
kollektie

luxe- en huishoudelijke artikelen

GEBR.BARENDSEN

Badkostuums
HEBT U ONZE UITGEBREIDE
KOLLEKTIE

meubelen

UW ZAAK

AL EENS GEZIEN?

Zeer veel soorten, zowel modern als
klassiek.

Uit voorraad te leveren en . . .
VOORDELIG IN PRIJS

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Wie wil een gedeelte van
de week in ons gezin met
drie kleuters meehelpen in
de huishouding?
Inlichtingen bur. Contact

EMPO Jeugdfietsen
ƒ 129>— of ƒ 132,—.
Moderne kleuren, laagste
prijzen.

Te koop: Jonge konijnen,
witte Nieuw-Zcelanders
H. Doornink, C 142, Vorden

Te koop: Een roodb. vaars-
kalf. H. Kettelarij,
Zutphenseweg 54, Vorden

Te koop: Enige mooie dra-
gende varkens.
H. J. Graaskamp, D 30
telefoon 1602

IN EEN. EN TWEEDELIG VOOR DAMES EN

MEISJES

Zwembroeken
VOOR HEREN EN JONGENS

PRIMA MODELLEN — PRIMA AFWERKING

Komt onze nieuwe kollekties zien !

H.LUTH
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD - VORDEN

Exclusieve behangsels
HOUTBEHANG
STEENBEHANG
KINDERBEHANG
TEENAGERBEHANG
GRASWEEFSEL IN BLOKVORM
45 x 45 cm

CONCORDIA
HEMELV

Dansen

HENGELO (GLD.)

HEMELVAARTSDAG 4 MEI

Orkest: „THE SPITFIRES"

Sportmode '67
LEUKE, MOOIE EN HIPPE MODELLEN

GEMAKKELIJKE VRIJETIJDSKLEDING

heuppantalons, spijkerbroeken

sweaters in badstof en velours

pullovers, colpulli's

jacks in nylon en terlenka

truien, vesten, vestons

badpakken, zwembroeken

Martens Sporthandel
Zutphenseweg 15 a

Ackerman en Sachtleven N.V.
GROOTHANDEL IN
LEVENSMIDDELEN - ZUTPHEN

Op ons kantoor is plaats voor een

administratieve kracht
Leeftijd 16-20 jaar ter opleiding voor
kantoorwerkzaamheden.

Gelegenheid tot solliciteren dagelijks tijdens de
kantooruren aan ons adres Oostzeestraat 2
(op het industrieterrein).

Desgewenst kunt u ook telefonisch kontakt
opnemen met no. 05750-2294

De Burgemeester der gemeente Vorden maakt
bekend, dat voor de volgende gebieden ontwerp-
bestemmingsplannen zijn opgemaakt, welke bin-
nenkort aan de gemeenteraad^Btflen worden aan-
geboden: ^^

plan 1966 voor
het gehele gemeenfQebied;

idem voor Vorden-Zuid;
idem voor Vorden-Noord;
idem voor de Kranenburg
idem voor de Medler-Tol

Aan belangstellenden wordt de gelegenheid ge-
boden van deze plannen kennis te nemen gedu-
rende drie weken na heden.

Eventuele wensen of opmerkingen over deze
plannen kunnen tot 31 mei a.s. ter kennis van het
gemeentebestuur worden gebracht.

Vorden, 3 mei 1967.

De Burgemeester voornoemd,
van Arkel

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

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

Tarzan spijkerbroeken
van stoer, sportief, ijzersterke bleu
denim.

Reeds vanaf ƒ 6,30 voor maat 6

Martens Sporthandel
Zutphenseweg 15 a

Geef de oudjes de inualidewagen!

Voor een prachtig gazontapijt

„Windsor"-een gepatenteerde grasplant
„Windsor" kreeg als ij „Windsor" vermeer-
eerste grasplant een [j dert zichzelf. Uit vele
patent in de USA. ij ondergrondse uit-

ii lopers ontstaan nieu-
i: we planten.

uil! i

Een enkele „Wind- jj Scotts-graszaad met {;
sor"-plant kan in een j! „Windsor" is zeer <'
vegetatiejaar een cir- j! zuinig en kost per m*

! kei tot 20 cm door- ij slechts 35 cent.
• snede opvullen.i ;;. ,„ •:.,« ,.„;:

OLF
garandeert een mooi gazon

„Windsor" - van Scotts, is het resultaat
van bijna 100 jaar onderzoek in de USA
en kreeg als eerste grasplant een patent.

„Windsor" groeit slechts langzaam in de
hoogte, maar des te meer in de breedte,
omdat het meer blad en vele ondergrondse
uitlopers vormt. Elke plant kan bij vol-
doende voeding en verzorging in een
vegetatieperiode een cirkel tot 20 cm
doorsnede opvullen. Zo ontstaat op elke
normale grond - onafhankelijk van het
klimaat - een dicht, diepgroen, duurzaam
gazontapijt, dat bij elke stap aangenaam
veert.

Scotts-graszaad met „Windsor" is zuinig
in gebruik. Bij de voorgeschreven hoeveel-
heid vallen bijna 3 zaadjes op een vier-
kante centimeter.

Slechts ca. 35 cent per vierkante meter
hoeft U voor dit buitengewone zaad uit
te geven, dat U helpt Uw wensdroom te
vervullen : een prachtig, diepgroen gazon-
tapijt !

Wij hebben Scotts-graszaad met „Wind-
sor" in voorraad. Haal dus vlug een pak
bij ons:

G. Emsbroek & Zn. C. V.,
Zutphenseweg 5, Vorden

CON 4-5

Te koop: Stofzuiger, Erres,
sleemodel, ƒ 70,— weinig
gebruikt. Offereins, Nieuw-
stad 44 m, Vorden (terrein
De Wehme).

Te koop: Roodb. vaarskaLf
W. A. Kreunen, D 40, tel.
6785

VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Vorden

EMPO heeft het goedkoop-
ste MERK FIETSEN
PROGRAMMA

Tuinmeubelen
zijn gezellige en leuke cadeaus voor

moederdag
WIJ HOUDEN VOOR U VOORRADIG

OPKLAPBARE FAUTEUILS
met fleurige loper vanaf ƒ 10,80

LIGSTOEL
wit gelakt, verstelbaar, met
hoofdkussen en zonnekap v.a. ƒ 29,55

VELDBEDDEN (3-poots)
met fleurige effen kleuren en
dessins vanaf ƒ 38,30

VERDER

TUINTAFELS
PARASOLS (in vele modellen)
LIGSTOELLOPERS

Nieuw
EEN STAPELBAAR TERRAS.
GARNITUUR
bestaande uit 4 ruime fauteuils en l
bijpassende opklapbare tafel ƒ 287,50

ZIE ETALAGE

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752)13 14

A.S. VRIJDAG NA 6 l I K
GESLOTEN

Wij ontvangen u zaterdag gaarne

Empo
Rijwielfabriek

H. B. EMSBROEK N.V.
VORDEN

vraagt voor spoedige
indiensttreding

typiste
Ervaring vereist.

Ook gehuwde dames, die
halve dagen willen
werken, komen in
aanmerking.

S c h r i f t e l i j k » - of mondelinge sollicita-
ties aan ons adres Enkweg 17 te
Vorden

EMPO •:•;,)

•M

VOOR NIEUWE

VLOERBEDEKKING

GORDIJNEN

MATRASSEN EN

MEUBELEN NAAR

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

PRIMA WERK

100% SERVICE

Alleen vrijdag en zaterdag

Krijt

200 gram boterhamworst
200 gram tongeworst
200 gram hoofdkaas
200 gram leverworst
500 gram zuurkool

60
60
60
50
25

Dorpsstraat


