
Woensdag 22 mei 1968
30e jaargang no. 9

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

Verschynt eenmaal per week
Abonnement ƒ 8,— per jaar
Advertentieprijs 8 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

Kerkdiensten

DONDERDAG 23 MEI

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

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. G. F. Hayer uit Ede

ZONDAG 26 MEI

Hervormde kerk
8.30 uur ds. M. C. Sterringa van Zutphen

10.00 uur ds. J. J. van Zorge

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. B. Hagenaar uit Arnhem

19.00 uur ds. B. Hagenaar uit Arnhem

R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
In de week elke dag om 8.00 uur H. Mis
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
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

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.33 —9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00—18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30 uur tot
8.00 uur 's morgens vervoege men zich aan Molenweg 19
Vorden, telefoon (05752) 1898

BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Tijdens de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1541
Buiten de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1386 de heer G. W. Eijerkamp (sigarenmaga-
zijn „'t Centrum") of nummer 1332 de heer D. Klein
Hekkelder (sigarenmagazijn en boekhandel „Hassink").
Bij geen gehoor aan deze adressen gelieve u te bellen
nr. 1230 (politiebureau).

Geboren: Johannes, zoon van Joh. Haverkamp en T. A.
Nioolai; Geert Jan, zoon van P. de Vries en A. Sijtse-
ma; Ellen Mariët, dochter van A. Joh. Jansen en A. H.
Boers; Garrit Willem, zoon van W. Bielderman en G.
M. Weenk.
Ondertrouwd: D. Holtslag en D. H. Eelderink.
Gehuwd: H. Dekker en J. Bakker; J. H. Schuppers en
Joh. W. E. Barink.
Overleden: D. J. Steege, 31 jaar, ongehuwd wonende te
Warnsveld.

UITVOERING CJV WILDENBORCH
De Wildenborchse CJV gaf zaterdagavond in het vereni.
<gingsgebouw onder leiding van de heer Haanschoten,
namens de Ned. Hervormde Jeugdraad een goed ge-
slaagde uitvoering.
Opgevoerd werd het humoristische toneelstuk in drie be-
drijven „Baas Bolster doet een museum". Het stuk werd
goed vertolkt. Zowel aan de toneelaankleding alsmede
aan de kleding van de 'medespelenden was de uiterste
zorg besteed, zodat het geheel goed tot zijn recht kwam.
Aan het slot van de avond bracht de heer Van Amsen
namens de jeugdraad allen dank voor het gebodene,
waarna de avond met zang werd besloten. De heer
Haanschoten overhandigde de vrouwelijke medespeel-
sters elk een bos bloemen.

VOETBALVERENIGING VORDEN GAAT
VERGADEREN

A.s. vrijdagavond 24 mei zal de voetbalvereniging Vor-
den in café-restaurant „'t Wapen van Vorden" haar
voorjaarsvergadering houden.
Op het programma staat o.a. de verkiezing van de elf-
talkommissie en juniorenkommissie. Bij het punt be-
stuursverkiezingen zijn de heren W. Kuyper, H. Ems-
broek en H. v. d. Barg aftredend doch stellen zich allen
herkiesbaar.

Mevrouw v. d. Heide-van der Ploeg
wordt gemeenteraadslid PvdA

Onder voorzitterschap van de heer Koerselman, hield de
afdeling Vorden van de Partij van de Arbeid haar voor-
jaarsvergadering, die zich in een goede belangstelling
mocht verheugen.
De voorzitter deelde mede dat het raadslid de heer Klein
Brinke op medisch advies voor zijn zetel in de raad
heeft moeten bedanken. Hem werd dank gebracht voor
al hetgeen hij gedurende de lange zittingsperiode in de
raad heeft gedaan en een spoedig algeheel herstel werd
hem toegewenst. In zijn plaats zal mevrouw v. d. Heide-
v. d. Ploeg in de raad zitting nemen, zodat ook een,
vrouwelijk geluid in de Vordense raad gehoord zal wor-
den.
De heer Harwig vroeig zich af waarom niet alle wo-
ningen in Plan Boonk op de centrale televisie-antenne
worden aangesloten, of dit uitsluitend een voorrecht
voor de in stroombouw gebouwde woningen is, zal wor-
den nagegaan.
De heer De Boer zou gaarne een openlijke voorlichting
willen hebben voor alle bewoners van de huizen die van
centrale verwarming zijn voorzien betreffende de kost-
prijs van het gas. Zolang er nog geen aardgas in Vorden
is, wordt als noodvoorziening propaangas gebruikt dat
driemaal zo duur is als het aardgas en eveneens drie-
maal zo hoge calorische waarde heeft, waarbij echter
het rendement minder is. Ook zou hij gaarne een circu-
laire over de behandeling van de verwarmingsinstalla-
tie zien verschijnen, speciaal hoe de thermostaten gere-
geld dienen te worden, daar gebleken is dat de ene be-

woner veel duurder uit is dan de andere, ieen onoordeel-
kundig gebruik zou daardoor kunnen worden voorko-
men.
Wethouder Wuestenen<k merkte op dat de gemeente bij
de bepaling van de gasprijs geen enkele zeggenschap
heeft, net zo min als bij de leveringsprijs van elektri-
citeit en water, maar dat dit door de Gamog bepaald
wordt.
De vergadering acht het voorts zeer gewenst dat de
installateur van de verwarmingsapparaten de Gems als
zijnde expert op dit gebied, aan iedereen duidelijk uitleg
verschaft, zo mogelijk in de vorm van een schriftelijke
toelichting. Gehoopt wordt voorts dat aan de tegenslag
met de plafonds, wat veel ongerief veroorzaakte, een de-
finitief einde zal zijn gekomen.

De heer Voorhorst pleitte nogmaals voor een spoedige
totstandkoming van een rouwkamer in Vorden. Hij zou
dit niet willen zien als een soort zaal vanwaar de uit-
vaart kan geschieden, maar enkel en alleen als een ge-
legenheid waar een stoffelijk overschot tot aan de uit-
vaart geborgen kan worden.

De vergadering meent dat de nieuwe beek door het
Vordense bos een verfraaiing heeft gegeven en hoopt
dat het wandelpad erlangs straks onder beheer van de
Baakse Beek in stand kan worden gehouden, gezien
de grote recreatieve waarde.
Een uitvoerige uiteenzetting betreffende de laatste en
roerigste gemeenteraadsvergadering door de voorzitter
besloot deze ledenvergadering.

INZAMELINGSCAMPAGNE 1968 VAN HET
NEDELANDSCHE KOODE KRUIS
Weet u ... dat het Rode Kruis altijd, overal en ieder-
een helpt; dat het Rode Kruis ieder jaar honderden ge-
wonden, chronische zieken en invaliden verzorgt en le-
vensblijheid schenikt; dat een leger Rode Kruis vrienden
geheel belangeloos hun vrije tijd geeft; dat een rijke, die
geen naastenliefde beoefent arm is, dat een arme; die
nog iets voor zijn medemens overheeft, innerlijk rijk is;
dat ook het „penninkske der weduwe" zeer gewaardeerd
wordt.
Weet u dat alles, dan zult u zeker de jaarlijkse kollekte
steunen. (Leest u ook de advertentie in dit blad.)

LAGERE KLASSEN OPENBA
DORP MAAKTEN SCHOOLREcraR

LAGERE SCHOOL
E

De lagere klassen van de openbare lagere school dorp
hebben vrijdag hun jaarlijkse schoolreisje gemaakt.
Ditmaal vertrokken de kinderen in drie bussen naar Har-
derwijk. Onderweg werd nog een poosje op de hei ver-
toefd. In Harderwijk werd allere^gt een rondvaart ge-
maakt op het Veluwemeer, het(^pi bij de jeugd goed
in de smaak viel. Terug in Hard^Wijk werd een bezoek
gebracht aan het beroemde dolfinarium waar de kinde-
ren naar hartelust konden genieten van de capriolen
van de dolfijnen.
De rest van de middag werd doorgebracht in de speel-
tuin in Harderwijk waar vanzelfsprekend de inwendige
mens niet werd vergeten. In optimale stemming kwa-
men de kinderen om half zes weer in Vorden aan, waar
verschillende ouders aanwezig waren om hun kroost
weer onder hun hoede te nemen.
De klassen 5 en 6 zullen van 11 t/m 14 juni een vier-
daagse trektocht maken.

GESLAAGD
Mejuffrouw H. Broekgaarden uit Warnsveld, leidster
van het Vordens Jeugdkoor, is aan het Utrechts Con-
servatorium geslaagd voor de volgende eindexamens:
solflège, zang en deklamatie in 4 talen, piano, harmo-
nieleer en vormanalyse en gregoriaans.
Verleden jaar slaagde zij reeds voor het eindexamen
Algemene Muziekleer.

SCHOOLREISJE
Dinsdagmorgen vertrokken vanaf de Bijz. school aan
Het Hoge de leerlingen van de 5e en 6e klas met 2 bus-
sen van de GTW voor hun tweedaagse schoolreis naar
Rotterdam en Den Haag. Het belooft een prettige en
leerzame tocht te worden.
Ook van de Bijz. scrool aan Het Hoge neemt een groep
kinderen deel aan de avond vierdaagse. Er wordt voor,
onder en na schooltijd druk geoefend. Naar wij verne-
men zijn er zelfs kinderen die 's nachts liggen te trap-
pelen met de benen om de spieren soepel te houden.

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

24 miei Buurtver. Julianalaan dropping
25 mei Uitv. Nuts blokfluit- en melodiaclub

29 mei „Van de wieg tot het graf"
door dhr. S. Kulsdom N.B.P.V.

29 mei Herv. Vrouwengroep Linde
30 mei Bejaardenkring om 14.15 uur in het

Nutsgebouw
5 6 7 en 8 juni Avondvierdaagse
13 juni Bejaardenkring om 14.15 uur in het

Nutsgebouw

20 juni Boertjes van Buuten Nutsgebouw
22 juni Buurtver. Julianalaan uitstapje met

de kinderen
23 juni Jeugdvoetbaltoernooi op het gemeen-

telijk sportterrein te Vorden
27 juni Bejaardenkring om 14.15 uur in het

Nutsgebouw

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

Vordense
Winkeliersvereniging

IN VERBAND MET
HEMELVAARTSDAG ZIJN
WOENSDAGMIDDAG DE
WINKELS

geopeit

OPENBARE LES NUTSBLOGL XUITCLUB
A.s. zaterdag 25 mei zal ond^iieiding van de heer De
Boer de Nutsblokfluit. en MBPdicaclub een openbare
les geven in het Nutsgebouw.
Men moet dit niet zien als een uitvoering, doch de be-
doeling is om juist de vorderingen van de jeugd te be-
oordelen.
Na het sukses in Warnsveld zal men in Vorden een nog
beter figuur willen slaan.
Moedig de jeugd aan en kom zaterdag naar het Nut,
dit geeft hen een stimulans om door te zetten en het
zullen nog eens grote muzikanten worden.

17 KINDEREN SLAAGDEN MET NUL
STRAFPUNTEN VOOR DE JEUGDVERKEERSTEST
Door 114 kinderen van alle lagere scholen uit de ge-
meente Vorden werd dezer dagen deelgenomen aan het
praktische gedeelte van de jeugdverkeersproef.
De organisatie van deze verkeersproef was in handen
van de plaatselijke afdeling van Veilig Verkeer. De al-
gehele leiding was in handen van wachtmeester Verheul.
In het dorp was een parcours uitgezet met verkeersbor-
den, -tekens etc. In totaal slaagden 17 leerlingen met O
straf punten zowel voor het theorethische examen (dat
reeds in maart werd gehouden) als voor het praktische
gedeelte. Overigens werd de verkeersproef door alle 114
leerlingen met goed gevolg afgelegd, hetgeen een fraai
resultaat is te noemen.
De 17 igeslaagden met O strafpunten waren: Openbare
lagere school dorp: A. Th. J. Beek; A. Bosch; G. H.
Bijenhof; P. A. M. van Eykeren; H. Schimmel en M.
Siebelink. Van de Bijz. Chr. school op Het Hoge slaag-
den de volgende leerlingen: J. Bijeniiof; S. v. d. Broek;
H. Decanije; H. Zeevalkink; W. Makkink; B. Bijenhof;
W. Rietman; M. Rouwenhorst; I. Wuestenenk. Van de
Prinses Julianaschool uit de Wildenborch slaagden: G.
Bannink; E. Oplaat met O strafpunten.

GRAAFSCHAPRIJDERS NEMEN DEEL AAN
HEMELVAARTSRIT
Donderdag a.s. zal de zgn. Hemelvaarterdt worden ge-
houden waaravn de organisatie ditmaal in handen is
van de MAC Dieren. De rit wordt verreden in de ge-
meente Steenderen en is plm. 50 kilometer lang.
Voor de Vordenee motorclub De Graafschaprijders telt
deze rit tevens mee voor het clubkampioenschap zodat
het bestuur op flinke deelname rekent.

BROER EN ZUS PARDIJS WERDEN
GELDERS KAMPIOEN
Zaterdagmiddag hebben enkele leden van Jong Gelre
afdeling Vorden in Kootwijkerbroek deelgenomen aan
een oriënteriigsrit voor auto's met als inzet het Gelders
kampioenschap.
Onze plaatsgenoot Dick Pardijs werd bij de heren pro-
vinciaal kampioen terwijl zijn broer Johan op de tweede
plaats beslag wist te leggen. De familie Pardijs was
deze middag wel zoer suksesvol want zus Toos slaagde
er bij de dames zowaar in om provinciaal kampioen te
worden. Reint Mennink werd bij de heren nummer vier.

Vorige week behaalde onze plaatsgenoot, de heer W. D.
Jansen te Amsterdam het deolamatiekampioenschap van
Nederland.

BUSTOCHT NUT
In het Nutsblaadje van vorige week hebt u kunnen le-
zen dat er plannen zijn gemaakt om een bustocht naar
de Flevopolder te organiseren.
Hierin is echter vergeten de datum te vermelden waar-
op dit zal plaats vinden. Deze is woensdag 29 mei. Zie
verder Nutskrantje van vorige week.

Telefunken - Nordmende
radio en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen . Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

INGEZONDEN MEDEDELING
(buiten verantwoording van de redaktie)
Hoewel we in het algemeen geen behoefte hebben in te
gaan op ingezonden stukken, kunnen we ditmaal een
reaktie niet nalaten, aangezien „een ingezetene" zich
middels de krant meent te moeten bemoeien met het
beleid van bestuur en direktie van ons bedrijf.
Teneinde u als lezers een inzicht te geven, welke de be-
weegredenen zijn geweest om op Koninginnedag, in te-
genstelling tot andere jaren, wel 's avonds de melk der
leden te ontvangen, willen we gaarne het volgende onder
uw aandacht brengen:
De positie in de zuivel is momenteel verre van roos-
kleurig en daarmede dus ook die der veehouders. Een
overschot aan kaas noodzaakt ons de produktie van dit
artikel te beperken. Dit houdt in, dat momenteel op
woensdag door ons geen kaas wordt geproduceerd. Om
bedrijfstechnische en bedrijfsekonomische redenen kan
dit moeilijk een andere dag zijn. De melk van dinsdag-
avond en woensdagmorgen wordt door ons momenteel
doorgeleverd naar centrale verwerkingsbedrijven. Deze
melk is aan een strenge kwaliteitskontrole onderhevig.
Ervaring heeft ons geleerd, dat avondmelk, welke de
volgende morgen van de boerderij wordt gehaald, in
kwaliteit achteruit gaat. Dit zou kunnen betekenen, dat
een onvoldoende kwaliteit ons enkele duizenden guldens
zou gaan kosten.
Gezien de slechte positie waarin de veehouders verke-
ren en mede gezien het feit, dat ons van bijzondere fees-
telijkheden op die avond niets bekend was, heeft ons het
besluit doen nemen 's avonds de melk wel te ontvangen,
daarmede tevens de veehouders het werk van koelen
besparend. Daarbij komt, dat in de ledenvergadering, de
avond tevoren gehouden, de vraag aan de 140 aanwezige
leden is gesteld, of er bezwaren waren om op Koningin^
nedag 's avonds de melk te ontvangen. Men ging er mee
akkoord, dat wel werd ontvangen.
Onder de aanwezige leden bevond zich de schrijver van
het ingezonden stuk, een schrijver, die stom verbaasd
was, dat op Koninginnedag 's avonds melk gereden
werd. Het is ons niet duidelijk, dat door schrijver in de
vergadering niet wordt gereageerd, maar dit later wel,
zonder ondertekening, in de krant meent te moeten doen.
Schrijver diende zich eens te realiseren wat de laatste
jaren voor de melkrijders, een categorie personen die
een melkrit hebben aangenomen en dus niet in dienst-
betrekking tot het bedrijf staan, is gedaan. Bij perso-
neelsuitstapje, Kerstgratificaties e.d., worden ze als per-
soneel beschouwd; 's zaterdagsavonds behoeven geen
bussen meer te worden teruggebracht.
We kunnen het niet als een zonde zien, wanneer nu, als
het om een boerenbelang gaat, op deze avond melk
wordt gereden.
Tenslotte zijn we van mening, dat het goed laten funk-
tioneren van het bedrijf niet inhoudt, dat men anti-Ko-
ningsgezind zou zijn.
Geachte redaktie, we danken u voor de plaatsruimte,
welke u ons in uw blad heeft toegestaan.

Bestuur en Direktie
Vordense Coöp. Zuivelfabriek.

ZONDAGVOETBAL
RATTI I — SVBV I 5—2
Ratti heeft de kompetitie met een fraaie 5—2 overwin-
ning op het Barchemse SVBV I afgesloten, waardoor
de theoretische kans op de kampioenstitel nog aanwezig
is. Men staat nog 2 punten voor op Longa III uit Lich-
tenvoorde, maar dit elftal moet nog 2 wedstrijden spe-
len.
De bezoekers legden in hun eerste aanval een enorme
strijdlust aan de dag; al in de eerste minuut kreeg S V
BV een penalty toegewezen, maar doelman Huitink
kwam er genadig af, want de bal ging grandioos naast.
Na vijf minuten kwam er sukses aan de andere kant,
waar linksbuiten B. Overbeek een mooie voorzet van
Lichtenberg prachtig inkopte l—0. Ratti kon even la-
ter opnieuw juichen want Lichtenberg kon, na goed sa-
menspel, nu zelf een keiharde bal inzenden die de stand
op 2—O bracht. De Kranenburgers bleven het heft in
handen houden en Vreeman wist met een vliegend schot
hoog in de bovenhoek de voorsprong tot 3—O opvoeren
waarmee de rust inging.
Na enkele vergeefse aanvallen van de Barchemse voor-
hoede had men meer sukses. Een eerst tegen de paal
geschoten bal, werd in tweede instantie door de SVBV
middenvoor ingeknald 3—1. Ratti deed er een schepje
bovenop en J. Schoenaker bracht de stand op 4—l,
waarna Lichtenberg de zege veilig stelde door 5—l te
scoren. In de laatste minuten konden de gasten met een
keihard schot Huitink voor de tweede maal het nakijken
geven 5—2.

Voor verder nieuws
zie het tweede blad



SUPERMARKT
presenteert:

Vlees hoeft niet duur te zijn!

Vleesribjes
Magere speklappen
Varkenslappen
Varkensfricandeau
" ~~ ~"*"*~~~ (mager) 500 gram .̂4O

500 gram

500 gram

500 gram

500 gram

98
138

Snijworst 150 gram 79 et
Lever 100 gram 79 et
Hausmacher leverworst 750 gram 69 et
Rookvlees 100 gram 69 et

Uit onze groente afdeling
Grote kroppen sla A

Panklare spitskool
2 stuks

500 gram
Export kwaliteit tomaten 500 gram 89

^ Champignons

Pracht Golden Delicious

Alleen woensdag: Doosje aardbeien

200 gram 89
i'i.kg 105

slechts 98

De groente- en vleesaanbiedingen zijn geldig t.m. zaterdagavond. Let op onze extra aan-
bieding voor volgende week maandag, dinsdag en woensdag in onze winkel.

Bij 2 kroppen sla
Grote fles slasaus van f 1,19 voor 98 et

Bij 200 gram vleeswaren (naar keuze)

4 pakjes margarine voor slechts 99 et

P.S. In verband met het seizoen kunnen snel aan bederf
onderhevige produkten niet bezorgd worden!

Literfles

koffiemelk
prima kwaliteit

slechts 134
Profiteert ook u hiervan!

Gevulde koeken 6 stuks 89
Beschuit 3 rollen 98
Mars 3 stukjes 79
Koffiekoeken 2 pakken 98

Zeeuwse Delta's heerlijk koekje per zak 69
Ovenvers krentebrood bij ons altijd 98

• Heel blik lange vingers
500 gram slechts 195$

Puddingsaus 2 flesjes 89
Jam diverse smaken, per pot 75
Soepballen 2 blik 98

Jlbrikozen literblik 139
jinanas literblik 119
Middelfijne doperwten literblik

^Tomatensoep met balletjes literblik
75
79

Rode reklame wijn 2 fles 45O
Italiaanse vermouth fles 295

> ̂  Appelsap 2 fles 99
(n Druivensap per fles 129

Jus d'orange per fles 99
Dixap l fles nu voor 179

Goudmerkkoffie per pak 19O
Elk tweede pak 100

Custard dubbele pakken 65
Vruchtengries 2 zakjes 89

Limonadepoeder 3 zakjes (voor ruim
5 liter) bijzonder lekker, 89

Karnemelkzeep 3 stukken 99
Badzeep 3 stukken 99
Closetpapier 4 rollen 45

Let op! Deze week

Extra grote eiercake geen 98 cent maar



Mmele
er is geen betere

WASAUTOMAAT

met inruil
geen

f 1195,-

onze cash and carryprijs

AEG
WASAUTOMAAT

Super-
automatic

TURNAMAT
geen f 998,—
onze cash and carryprijs

zaRherniiiORiaai
zonder centrifuge
geen f 798,—
onze cash and carryprijs

iDdesil uiasautnaal
geen f 698,—
onze cash and carryprijs

Centrifuges
plm. 3000 toeren, vanaf

Koelkasten
vanaf

Televisies
vanaf

Autoradio's v.a 95,-
Pick ups v.a. 95,-
Transfstor radio's

va 39,-
Qashaarden
Kookplaten
Gasfornuizen

hoge korting

Alles onder volledige ga-

rantie.

huishoud
RUIL

TELEVISIE9RADIO • BAND-
RECORDERS • TRANSISTORS
ELECTRISCHE APPARATEN •
WASAUTOMATEN • VERWAR-
MINGSAPPARATUUR • HAAR-
DEN + KACHELS •

.aarstraat 21
zutphen

Dagelijks geopend van 8.30
- 18.00 uur (ook zaterdags)
vrijdags tot 21.00 uur
maandags van 13.00 - 18.00
uur
Telefoon 5245 - 5246

% Gratis toegang
• 't scheelt u handen vol

geld én u krijgt reis- en
vrachtvergoeding

Wapen, en sporthandel

Marten:
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Op zaterdag 25 a.s. hopen wij met de kinde-
ren ons zilveren huwelijksfeest te vieren.

We beginnen de dag met een gezongen
H. Mis uit dankbaarheid om 11.00 uur in de
parochiekerk te Kranenburg, Vorden.

H. M. A. HELMINK
en
A. M. J. HELMINK-NIJENHUIS

Vorden, mei 1968
Nieuwenoort E 79

Receptie van 14.00 tot 15.30 uur in zaal
Schoenaker, Kranenburg, Vorden.
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X
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Inplaats van kaarten

Op dinsdag 28 mei a.s. hopen wij met onze
kinderen onze 25-jarige echtvereniging te
herdenken.

D. LETTINK
en
J. LETTINK-TEERINK

Vorden, mei 1968
„'t Lieferink"

Receptie van 15.00 tot 16.00 uur in café-rest.
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit) te
Vorden.
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Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de w
wen® van hun dierbare kinderen en
kleinkinderen.

Op vrijdag 31 mei a.s. hopen onze lieve
ouders en grootouders

G. J. PELGROM

J. C. PELGROM-TE WILT

hun 40-jarig huwelijk te herdenken.

Vorden, mei 1968
„'t Nestje" E 130

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in hotel-café
Eijkelkamp, De Medlertol.

Aanbieding
TOMADO
personenweegschaal

BIJ AANKOOP VAN EEN

TOMADO PERSONENWEGER

gratis een fraaie
schotelwarmer
van f 9,90
TOMADO PERSONENWEGERS

VANAF f 24,95

ER IS AL EEN PERSONEN-

WEEGSCHAAL VOOR f 12,95

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

KQLIEKl RODE KRUIS
SOCIAAL HUMAAN URGENT CHARITATIEF

Het Rode Kruis staat het gehele jaar
voor u klaar.

Staat u één keer per jaar financieel
klaar voor het Rode Kruis.

KOLLEKTE VAN MAANDAG 27 MEI T/M
ZATERDAG 8 JUNI.

GIRO: COÖP. RAIFFEISENBANK TE
VORDEN POSTGIRO 86 29 23 TEN NAME
VAN RODE KRUIS AFDELING VORDEN.

H. Folmer, voorzitter
Nieuwstad 44 n, telefoon 1563
W. ter Haar, sekretaris

Voor glas-,
schilder- en

behangwerk

Schildersbedrijf
vl Jan v.d. Wal

HET HOGE la - VORDEN

TELEFOON 1208

nieuws voor haar

ZELFDRAGENDE
SETTERSÏTS
Blijven zelf zitten. Feilloos.
Rimpelloos. Probleemloos. Mi
Zonder Jarretelles. /
Keus uit: Jessica2.95, Curry
3.95

SetterSet
NYLONS

bergmeubel
Waarin u meer bergt dan u
denkt! Voorzien van handige
schuifklep met vlekvrije
formica.Moderne vormgeving,
origineel teak.

v.a. S 375.-

[lw»+nvïsie

i i i d: M
RAAOHUISSTR.. VORDEN

zomervilt en
strohoeden
Leuke hoedendozen

KRONEMAN-JORISSEN

WIJ HEBBEN OOK EEN PRACHT

handschoenen en
sjaals

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHfcNSEWEG TEL.05752 1514

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR:

pracht kwaliteit
VLIEGENGORDIJNEN
80 x 200 cm van ƒ 7,50 voor ƒ 5,65
90 x 210 cm van ƒ 8,50 voor ƒ 6,75

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

f Uitgerekend! |
22 • 29 mei 1968

5
98 l

Bouwfonds
Informatie
SPAREN VOOR UW EIGEN HUIS op een
Bouwfondsrekening bij de Rijkspost-
spaarb'ank, safe en 5% rente.

BOUWFONDSHUIZEN met de unieke
schriftelijke kwaliteitsgarantie
in praktisch elke gemeente.

FINANCIERING. Veilige Bouwfonds-
hypotheken tot max. 90% van de
totale stichtingskosten van uw
woning. Ook bij overname woning-
wetwoningen.

BELEGGING van uw spaargelden in
voordelige Bouwfondscouponschuld-
brieven, rente 6'/2%-

INFORMATIE, geheel vrijblijvend, bj

W. TER HAAR

Hertog Karel van Gelreweg 3
Vorden - Tel. 05752-1541 (overdag)

Bouwfonds
NYBOUWFONDS NEDERLANDSE GEMEENTEN

> Leverpastei
Zwan, 3 blikjes,

van 117 voor 89 i
> VIVOPils

3 flessen

van TrlP voor 85 i
> Choc.fris

literfles,

van 87 voor 79!
> Toiletpapier

pak a 4 rol45 i

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

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

> GRATIS WAPENZEGELS, DIE LOPEN LEKKER OP!
VIVO-KRUIDENIERS :

MEMELINK, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, HET HOGE

OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG



Kwaliteit is onze reklame
Reklamedagen!

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

Lever

Gehakt
Speklappen

Prima koffie

Margarine

15O500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

250 GRAM 1OO

3 PAK 04

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

Dorpsstraat 32 . Tel. 1470

Donderdag
vrijdag en zaterdag

Haas-, rib- of
schouderkarbonade
Fricandeau v.d. ham
Verse worst

500 GRAM

500 GRAM

275

500 GRAM

«oo GRAM 198

200 gram boterhamworst voor 60 cent
200 gram hamkaas voor 98 cent
200 gram mix voor 100 cent

Concordia
HENGELO G

DONDERDAG HEMELVAART

Dansen
Orkest: „THE SPITFIRES"

Wees uw eigen Columbus:
maak 'n ontdekkingsreis
door onze
wereld der mannenmode

u i Uk
RAADHUISSTR.. VOROEN

Nuts Blokfluit- en
Melodia Club

Openbare les
OP ZATERDAG 25 MEI IN HET
NUTSGEBOUW.

AANVANG 7 UUR PRECIES

Makelaars, en
assurantiekantoor

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

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

Biipro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

LEUKE JAPONNEN

UITGEZOCHTE KOLLEKTIE

TEVREDEN KLANTEN DOOR

HOOGSTAANDE KWALITEITEN

H.LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lyftogt,
L. van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Teunissen, de Haar
A. Bruggeman, Veldwijk \

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

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

l
A.s. zondag 26 mei

Vorden 1
Rietmolen 1

VOOR • H

fift/OPKPHEPEN

Wapen, en sporthandel

Martens

Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden

doe mee aan onze doelpunten-toto !

Voor heren :
gemakkelijke
loaters
OP MODERNE BREDE LEEST, IN

NIEUWE LEERSOORTEN.

OM ZO MEE WEG TE LOPEN.

VOOR MODESCHOEISEL

WULLINK's
SCHOENHANDEL

Onbetwist de schoenenspecialist

*
WOENSDAG 22 MEI

gehele dag geopend
Zutphenseweg . Vorden

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
Te koop gevraagd:

NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

Voeraardappelen - bijna
voor niks. Speciaal voor in-
kuileni. Vraagt advies !
Aardappelvezels - tegen
kopziekte
Bierbostel _ konkurrerend
Hooi en stro ,- prima kwali-
teit, ook voor opslag
Fa Gebr. Soepenberg Dron-
ten tel. 03210-2224 (4 Ujn.)
Vert.: Zoerink Vorden
tel. 05752-6813

VOORJAAR-TIJD ?

AUTO-TIJD !
SIMCA-TIJD ! ! !

Vraag vrijblijvend die inruilprijs van uw auto en
een proefrit met Simca !

AUTOMOBIELBEDRIJP

A. G. Tragter
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 05752-1256

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 27 mei 1968
10—1 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, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens voor ƒ 12,50. Originele dubbele jasjes, waterdicht, ijzer-
sterk, voor vanaf ƒ 18,50.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin, vanaf
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, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoenen, ma-
ten 32—40 voor ƒ 12,50. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28—39, voor
slechts vanaf ƒ 18,75. Hoge bruine schoenen, maten 38—50, ƒ 19,50. Diverse
bontgevoerde schoenen en laarzen.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort ƒ 11,50, lang ƒ 12,50.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz. 75 cent per
meter. Eerste soort ongesorteerde spijkers „5 kilo" ƒ 2,50

Fa W. Veenstra & Zn -
Telefoon H51 ENORME KEUZE

Hebt u
trouwplannen?

Dan vindt u bij ons
ruime sortering in:

* Gero cassettes

* Pasmaan serviezen

* Keuken uitzetten

* Huishoudelijke artikelen

Zie ingelegde folder

Fa Gebr. Barendsen
Zutphenseweg 23 - - Telefoon 1261

2 blik soepballetjes van 124 cent voor 98 cent
— 10 procent

l pak Spar thee van 86 et voor 69 et — 10%
l pak Spar theezakjes van 95 et voor 79 et — 10%
l blik Spar appelmoes van 74 et voor 65 et — 10%

10 sinaasappels voor slechts 100 et
l kg bananen 98 et
150 gram chocolade krakelingen 85 et
150 gram snijworst 78 et
100 gram tongkaas 55 et

24 EN 25 MEI:

500 gram doorregen runderlappen voor 299 et
500 gram magere runderlappen 899 et

REMMERS
Supermarkt
Zutphenseweg 41 — Telefoon 1281


