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Uitgave drukkery 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

ZONDAG 28 MEI

Hervormde kerk
De kerkeraad van de Hervormde Gemeente heeft ons
verzocht er de aandacht op te willen vestigen dat de
vroegdienst a.s. zondag om half negen begint

8.30 uur ds. J. H. Bokhove van Neede
10.30 uur ds. J. H. Jansen

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. J. van Zorge

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

19.00 uur ds. Th. P. van Belzen

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. 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

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 J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

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: Sander Derk Willem, z. v. J. W. Buunk en
J. B. Nieuwenhuis; Mirjam Wilhelmina Johanna, d. v.
H. Hoevers en H. M. de Krosse.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

NIEUWE VVV-BANK OP DE KRANENBURG
Op de Kranenburg staat een nieuwe W V-bank. Op
verzoek van vele leden van de buurtvereniging „Kra-
nenburgs Belang" heeft de Vordense Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer gemeend ook in de buurtschap
Kranenburg een bank te plaatsen. De bank is deze
week geplaatst in het centrum van de buurtschap tus-

;lo eiken tegenover de R.K. school, waar men te-
vens een aardige doorkijk heeft op de honderd jaar ou-
de gotische R.K. kerk met haar ranke toren en het
Minderbroedersklooster.
Deze nieuwe aanwinst voor de Kranenburg zal ook in
het a.s. vakantieseizoen menigeen noden tot een rustig
zitje, maar ook de moegelopen wandelaar of op de
doorreis zijnde fietsers. De buurtbewoners zijn de VVV
uiteraard erkentelijk voor deze geste. Men hoopt nu
dat de bank in de komende jaren in keurige staat zal
blijven en er geen misbruik van zal worden gemaakt.
De VVV is het waard!

VEERKRACHTIGE VOETEN MET

gezondheidssandalen
ALTIJD IN VOORRAAD

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Horloflerie-Optiek Siemerink verbouwde winkel
De heer Siemerink aan de Zutphenseweg heeft zijn bestaande winkel door een interne verbouwing aanzienlijk vergroot.

Men heeft nu een aparte afdeling voor optiek en horlogerie. De voorraad is uitgebreid, men kan nu een nog ruimere keus
maken zowel op gebied van optiek als horlogerie. Wij wensen de h<er Siemerink veel sukses toe.

NUTSFLORALIA

25 mei, a.s. donderdag, worden de stekplanten van Nuts
Floralia weer op de scholen uitgereikt, 's Middags wor-
den de planten van de groten in het Nutsgebouw uit-
gereikt van 3-5 uur.
Dit jaar heeft het bestuur geen afroep vooruit in Con-
tact gezet. Wie stekplanten wil hebben, kan zich in het
Nutsgebouw melden en de stekplanten in ontvangst (ne-
men voor, zoals in de advertentie in dit blad staat, 75
cent per stel. Het zijn l fuchsia en l colleus, mooie
stekplanten, Kettelarij heeft ze geleverd.
Er komt weer een bloemschikcursus, wie de cursus geeft
wordt later bekend gemaakt, daar het bestuur nog in
onderhandeling is. Het wordt de 42e bloemententoon-
stelling die op 22 en 23 septj^per 1967 gehouden wordt.
Daar de 41e tentoonstellir^Wo bijzonder mooi is ge-
weest zal het een hele toer -jn om de a.s. tentoonstel-
ling nog interessanter te maken. Daarom hoopt het be-
stuur, dat aar weer veel medewv.
en dat, behalve de oude Floralialiefhebbers, ook de
nieuwe inwoners van Vorden mee zullen doen. Men be-
hoeft geen lid te zijn van b|^Nutsdepartement, iedere
inwoner mag stekplanten ^^en, aan de bloemschik-
cursus deelnemen en op de tentoonstelling inzenden, dus
wie van bloemen en planten houdt, helpt het bestuur
een tentoonstelling te maken die klinkt als een klok.
Begin dus met stekplanten te halen. Tal van mooie prij-
zen worden weer uitgeloofd. Als u donderdag niet kunt
komen, geef u dan bij de conciërge of een der bestuurs-
leden op, u kunt ze de eerste 4 dagen nog altijd krijgen.
Voor het raam van het Nutsgebouw zal bekend ge-
maakt worden waar.

DE HEER KOERSELMAN FRAKTIESEKRETARIS
PARTIJ VAN DE ARBEID

Onder voorzitterschap van de heer Koerselman hield de
PvdA afdeling Vorden haar voorjaarsvergadering, wel-
ke zich in een goede belangstelling mocht verheugen.
Op voorstel van de jongerengroep werd de heer Koer-
selman tot fraktiesekretaris van de gemeenteraadsle-
den gekozen, zodat de inwoners, indien zij moeilijkheden
hebben of inlichtingen wensen op het terrein van het
gemeentebestuur, zich tot hem kunnen wenden.
Medegedeeld werd dat het congres op 23, 24 en 25 no-
vember gehouden zal worden en dat er per l oktober
een kontributieverhoging zal plaatsvinden. Voorgesteld
werd, nu de mondelingöM«>ndvraag in de raad afge-
schaft is, de schriftelijk^B stellen vragen tegelijk bij
indiening ook aan de ll^> te verschaffen, zoals in
meerdere gemeenten gebeurd.
T>o vor^dering1 sprak wnprden van
van het gemeentebestuur inzake de bouw van de 48 wo-
ningen in plan Boonk welke voorzien zullen worden van
centrale verwarming, te^n een huurprijs welke zeer
laag te noemen is in ve^^wking met andere plaatsen.
Geplijt werd te trachten speelruimte voor de jeugd te
krijgen in plan Boonk, de mogelijkheden daartoe moe-
ten te vinden zijn. Zeer benieuwd ziet de vergadering
uit naar de resultaten van de speciale raadskommissie
die de buitenwegen van namen zal voorzien.
Speciale aandacht werd gevraagd voor de enorme ont-
sierende vuilnis op het woonwagenkamp en op de weg
langs dit kamp, temeer daar dit een van de drukste
wegen naar het zwembad is.

Honderd jaren Roode Kruis
„Waar blijft dat geld toch allemaal?"
Neen, we hebben ons gezicht niet méé, zegt de Direk-
teur Generaal van het Nederlandse Roode Kruis, de
heer A. van Emden, van achter zijn bureau in zijn in-
drukwekkende, stijlvolle, deftige werkkamer.
Het is een der kamers van' het statige herenhuis met
het Johanniterkruis in de gevel aan de Prinsessegracht
te 's-Gravenhage. De sfeer van vroegere 'glorie is er
zichtbaar en voelbaar. Het kan niet op, denkt de ge-
imponeerde bezoeker. Vooral wanneer hij gekomen is
om de vraag te stellen „Waar blijft nu al dat geld, dat
ieder jaar voor het Rode Kruis wordt bijeengebracht?"
Neen, we hebben ons gezicht niet mee, glimlacht de
heer Van Emden. Zo'n deftige huisvesting! Maar . . .
we kregen dit huis ten geschenke! En Monumenten-
zorg waakt er over. Het is mooi, maar niet efficiënt.
En het maakt zo'n dure indruk . . .
Hij kan het zich indenken, dat, wanneer men dit ziet,
wanneer men al die mensen telt, die in dienst van het
Rode Kruis bezig zijn, men zich afvraagt of dat nu
allemaal nodig is.
Maar hij heeft een afdoende manier om zijn vragende
bezoeker tot zwijgen (en tot inzicht) te brengen. Hij
gaat simpelweg vertellen welke taken er worden ver-
vuld en nog moeten worden vervuld. En de bezoeker
krijgt de neiging om te zeggen: Stop er maar mee!
want hij begrijpt wat er komen gaat. Er is nooit geld
genoeg!

Niet minder - toch minder
Het Rode Kruis heeft een miljoen leden, die per jaar
zo'n 2 è, 2y2 miljoen gulden offeren, onafhankelijk van
de jaarlijkse „campagne".
De >meeste kontributiebedragen zijn echter met de ja-
ren gelijk gebleven, terwijl daarentegen de kosten
schrikwekkend zijn gestegen. De bijdragen worden niet
minder, maar ze worden minder waard!
Wat er allemaal met dat geld wordt gedaan? Om te
beginnen heeft het Nederlandse Rode Kruis méér ta-
ken dan zelfs de organisatie in de Verenigde Staten.
Het bezit het beste laboratorium ter wereld. Als een
der oudste Rode Kruisverenigingen moet het vaak in
onderontwikkelde landen met steun en hulp bijspringen.
Het kost niet slechts geld, het bespaart ook geld. Om
een voorbeeld te noemen: dank zij de Rode Kruistrom-
aosedienst behoeven vele Nederlanders niet naar het
ziekenhuis! Driehonderdduizend donors vormen de rug-
gegraat van de bloedtransfusiedienst. Twaalfduizend
mensen vormen de Rode Kruis Kolonnes, vierduizend
helpen bij het Welfarewerk. Duizend hulpposten zijn
langs de wegen ingericht. Grote voorraden moeten wor-
den aangehouden, opdat men bij rampen hulp kan bie-

den. Men glimlacht weieens, zegt de heer Van Emden,
als het Rode Kruis weer „dekens" heeft gestuurd, maar
aan dekens is in zulke gevallen altijd en overal be-
hoefte!

(icrn cent subsidie
De heer Van Emden zit op zijn praatstoel als hij de
taken van het Rode Kruis opsomt. Allemaal passeren
ze de revue, het informatie bureau (vooral vlak na de
oorlog zeer belangrijk), de moedermelk- en hoornvlies-
centrale, het lektuurdepot, de boottochten met de eigen
„Henry Dunant" voor chronische, bedlegerige patiënten,
die anders nooit buiten zouden komen, de vakantiewe-
ken voor invaliden in het Henry Dunanthuis . . . en hij
noemt in het bijzonder de vrijwilligers, die daarbij hel-
pen, die soms hun eigen vakantie opofferen. En dat
alles zonder één cent subsidie! Vandaar de slagzin:
Helpt UW Rode Kruis helpen! Dat Rode Kruis be-
staat alleen dank zij de medewerking van het Neder-
landse volk. Zo ook handhaaft het zijn volstrekte on-
afhankelijkheid. Daarom hoopt het Rode Kruis, bij zijn
honderdjarig bestaan, dat het Nederlandse volk dit ook
thans weer waar maakt. Dat het „zijn" Rode Kruis in
staat stelt te helpen waar dat nodig is. En die noodzaak
wordt niet geringer, maar steeds groter en uitgebreider.

Goed voor de huid
het gehele jaar door

Honderd jaar
Het Rode Kruis is als het ware geboren op het slagveld.
Hier en daar spreekt men nog van een „Rode Kruis-
soldaat". Die tijd is echter voorbij. In de moderne oor-
logvoering kan men geen „amateurs" meer gebruiken.
Ieder leger heeft zijn eigen medische dienst.
Maar bij het volvoeren van zijn vredestaken ziet het
Rode Kruis het arbeidsveld zich steeds uitbreiden.
Honderd jaren geleden was het impulsieve koning Wil-
lem. III, die kort en goed de stichting van het Neder-
landse Rode Kruis doorzette.
Honderd jaren heeft het Rode Kruis gedraaid op de
goodwill en de medewerking van het Nederlandse volk.
En tot dat volk komt nu de opwekking:
„Helpt UW Rode Kruis zijn honderdjarig bestaan vie-
ren door het de kans te geven, ook in de toekomst zijn
taak, do hulp aan de medemens, te volbrengen!"

(Nadruk verboden)

GESLAAGD
In het St Josefziekenhuis te Doetinchem slaagde voor
de aantekening kraam verpleging onze plaatsgenote me j.
M. Schoenaker.
Aan de Lagere Tuinbouwschool „Drietelaar" te Borcu-
lo slaagden voor aankomend bloemist en groenteteelt:
F. Berendsen, J. Helmink, H. Vreman; voor aankomend
fruitkwekersknecht: J. Helmink, H. Vreman en H. van
Langen; voor aankomend groentekwekersknecht: A.
Besselink en voor aankomend boomkwekersknecht: H.
van Langen. Allen proficiat.

BENOEMD
Oud-plaatsgenoot de heer M. L. de Grip, thans hoofd
van de Openbare Lagere School te Steenderen, is in ge-
lijke funktie benoemd te Haren bij Groningen.

LU•'l«ir*! en darmstoornissen.
•ÉBÉBÉfal MUGOLIN • (reukloos)
| ter voorkoming van muggebeten.

DIT JAAR GEEN BLOEMENSHOW OP LANDGOED
„DE WIERSSE"

De zg. „Bloemenshouw", welke elk jaar eind mei/be-
gin juni wordt gehouden, zal dit jaar niet doorgaan; er
staat een brugje op instorten. Het komité van de Wiers-
se, dat ieder jaar de bezichtiging van het landgoed met
zijn talrijke rhododendronstruiken organiseert, vindt
het niet verantwoord om nog duizenden mensen daar-
over te laten lopen. Er kan wel een nieuwe brug wor-
den geslagen, maar die kan nooit meer op tijd klaar
komen. Bovendien zal er tussen tien- en twintigduizend
gulden mee gemoeid zijn.
Ieder jaar wordt „de Wiersse", een landgoed van ruim
93 ha groot, één dag opengesteld voor het publiek. Dui-
zenden uit geheel ons land en zelfs uit het buitenland
kwamen de unieke rhododendrons, die dan bloeiden in
felle kleurschakeringen, te bewonderen. Verleden jaar
waren het er weer bijna tienduizend, maar er waren
ook recordjaren van meer dan tienduizend.
De brug, die nu op instorten staat, ligt over de Baakse

die dwars door het landgoed loopt. Verleden jaar
was het ook al kort aan, maar de verkenners van de
St Michaelsgroep uit Kranenburg en de padvinders der
David I Alfordgroep, Vorden zetten er toen stutten on-
der, waarna de bezoekers in kleine groepjes konden
passeren.
Padvinders en komitéleden stonden toen de wacht te
houden. Nu is het voor de komitéleden de vraag wie er
voor het aanleggen van een nieuwe brug moet zorgen.
Het bedrag van tien a twintigduizend gulden heeft men
niet in kas, daar de opbrengst van de toegangskaartjes
ieder jaar wordt verdeeld onder de verkenners van de
Kranenburg, de padvinders van Vorden, de Gezinszorg
Vorden-Kranenburg en de muziekvereniging „Concordia"
Vorden. Het komité verwacht dat de bewoners van het
landgoed de bouwkosten zal voorschieten, zodat men
elk jaar een deel van het bedrag zal kunnen afbet
Maar daarmee zijn de problemen van dit jaar nog niet
opgelost, ondanks het feit dat de Kranenburgse ver-
kenners zich haastig over de tekeningen bogen om te
zien hoe men de bouw het snelst en best kon uitvoe-
ren. „Concordia" gaf tijdens de show altijd een middag-
concert in het park.
Heel veel tuinliefhebbers en wandelaars hopen vurig,
dat de brug spoedig zal worden geslagen. De tuin zal
mooi blijven, al kan men er dit jaar niet terecht.

VORDEN III — MARKELO IV 1—1
Door tegen Markelo met l—l gelijk te spelen is Vorden
III voor verdere deelname om de GVB-beker uitge-
schakeld.
De geelzwarten hebben dit gelijke spel aan hun zelf te
danken, want er werden verschillende goede kansen
om zeep gebracht. Zowel voor als na de rust had Vor-
den een veldoverwicht, doch wanneer het schieten was
geblazen, gaven de Vordenaren „niet thuis". Toch nam
de thuisclub een l—O voorsprong door een doelpunt van
linksbuiten Janssen. Markelo werd even later de gele-
genheid geboden de balans in evenwicht te brengen,
toen het een strafschop kreeg toegewezen. De Vordenso
doelman Oost stopte de penalty echter fraai.
In de tweede helft speelde de strijd zich vrijwel op de
Marlielohelft af. Door een blunder van doelman Oost
slaagden de gasten er zowaar nog in een gelijkspel te
behalen om zich daarmee te plaatsen voor de volgende
rond.



maak van uw huis een thuis...
Iaat ons u adviseren

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

BANKSTEL
in onovertroffen Queen-Anne
stijl, luxe stoffering. Een rijk
bezit voor lange tijd.

Prijs f998,-

prachtig BERGMEUBEL

in luxueuze Queen-Anne stijl.
Met veelzijdige opbergmoge-
lijkheden. Uitvoering: gepoli-
toerd noten.

Prijs f575,-

EenHeinzelmann
zit altijd goed... f(t
zelfs in t water!

MARTENS
Wapen- en Sporthandel

Voor uw tuin
GOED GEREEDSCHAP IS HET

HALVE WERK

Wolf tuingereedschap

Wolf gazonmesten

Kabé roestvrij staal

Freunde heggescharen óók elektr.

Gazonmaaiers (motormaaiers)

Ideaal spaden enz.

Aanbieding
MOTORMAAIER, ELEKTRISCH

inclusief grasvanger, licht in gewicht 11 kg
verstelbare maaihoogte, radio en tv
ontstoord, zonder kabel

f 215,-

SLIJPEN EN REPARATIE VAN
GAZONMAAIERS WORDT OOK DOOR

ONS VERZORGD

Stel u eens vrijblijvend op de hoogte

G.Emsbroek&Zn.cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Solex zo lekker om op te rijden,
zo lekker gemakkelijk

én zo lekker voordelig, ƒ

Door de forse prijsverlaging van f90,- is de
Solex verreweg de voordeligste bromfiets
van Nederland. Maak een proefrit.

Hij staat voor u klaar lSolEC
Bromtietsbedrijt Tragter

Zutphenseweg - Vorden

U zich
binnenkort verloven?
Mogen wij U dan vrijblijvend uit nodigen eens
naar onze kollektie te komen kijken. Wij bieden
U een gevarieerd assortiment: van de klassieke
gladde ringen tot de modernste fantasiemodellen.
U wilt kritisch en ongedwongen kiezen.
Er de tijd voor nemen. Ook wij nemen er dé tijd
voor om U zo goed mogelijk te adviseren.
U bent van harte welkom!

JUWELIER

ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN - TELEFOON 1505

\

supralux
kost gemiddeld

1?° minder!
rsupralux"

supralux
HOOGGLANS

Drogisterij „De Olde Meulle9 9

Er is nog een restant
zeer voordelig hardboard!

77 x 153
98 x 140
77 x 198
62 x 205
68 x 122

ƒ 1,75 per plaat
ƒ 2,10 per plaat
ƒ 2,25 per plaat
ƒ 1,90 per plaat
ƒ 1,25 per plaat

Verder hebben we tegen zeer aantrekkelijke
prijzen een grote partij

* BETONTEGELS
« BETONBANDEN
• BETONBLOKKEN

kunnen kopen.

Wij zijn dealer van de
LEVOLOR JALOEZIÊN
met een 10-jarige garantie.

KOM EENS EEN KIJKJE NEMEN IN

Doe-het-zelf centrum
(Harmsen)
Schoolstraat 6 - Vorden

NUTSKLEUTERSCHOOL,

„de Kroezestulp"
VORDEN

Opgave
van nieuwe leerlingen
(voor zover nog niet opgegeven).

Op woensdag 31 mei a.s. van 1.30
tot 2.30 uur.

De kinderen moeten om tot de kleu-
terschool te worden toegelaten, de
leeftijd van 4 jaar hebben bereikt.

Het nieuwe cursusjaar begint 15 augustus 1967.
Kinderen die op deze datum nog geen 4 jaar zijn
kunnen op de reservelijst worden geplaatst.

Algemene Nederlandse
Bouwbedrijf sbond

Inlevering vakantiebonnen
op dinsdag 30 mei a.s. van 7 tot 9
uur in hotel „'t Wapen van Vorden"

De plaatselijke vertegenwoordiger

FA J. M. VAN DER WAL & ZN . Dorpsstraat 9 - Vorden . Telefoon 1301

Vrijdagavond - Koopauond!
Gezellig en u bent even uit

Te koop: Eefeuurdappeten
J. Besseliwk, B 37

Mevr. Hartmans, Landweg
16 a, Warnsveld, vraagt:
Hulp in de huishouding voor
l morgen per week.

Te koop: Z.g.a.n. tuinhank
Hackforterweg 1 T > ,
Wichmond

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

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

GASFORNUIZEN
ƒ 250,—

KEUNE
Industrieterrein

Te koop: S wad-keerder
merk: massey harris.
E. J. Gotink, E 11, Vorden
telefoon 05753-1353

Te koop:
Noordeliii r>, per
mud. H. Derksen, Polw. 7
Wirhmond

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

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

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Vorden

Verse haantjes

aan huis verkrijgbaar
en vrijdag aan de
markt

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

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

GEBR. VVILLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 22<H

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Wegens vakantie gesloten van 29 mei t.m. 10 juni
Radio- en t.v. klachten telefonisch melden van 8.30-10 uur 's morgens

FA BREDEVELD Weg naar Laren 56 - Telefoon 05750-3813



Met blijdschap geven wij u
kennis van de geboorte van
ons dochtertje en zusje
M ARIA N NE HENRIfcTTE

E. Furtner
M. Furtner-Huizinga
Petra

11 mei 1967
Industriestrasse 29
Arbon TG Zwitserland

Hiermede betuigen wij u
onze hartelijke dank voor
het meeleven ons betoond
tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve
moeder, behuwd-, groot- en
overgrootmoeder

JANNA HONDORP
Uit aller naam:
W. Pongers

Brummen, mei 1967
Troelstralaan 14

Voor de belangstelling tij-
dens de ziekte en overlijden
van

(JERDINA HENDRIKA
ELSMAN

zeggen wij onze welgemeen-
de dank voor het personeel
en bewoners en vooral de
direktrice van de Wehme.

Uit aller naam:
Fam. Elsman

Vorden, mei 1967

N. J. EDENS tandarts
GEEN PRAKTIJK
van 8 juni t/m 23 juni

Voor spoedgevallen:
Tandarts J. G. van Dijke
Hengelo. Spreekuur dgls.
van 9-10 uur behalve zat.

GASKACHELS
kompl. m. gas ƒ 65,—

G. Weult'n Kranenbarg

Te koop alle soorten
koolplanten

D. KLEIN GELTINK
„Klein Garmel"

Meisje 17 jaar biedt zich
aan als hulp in de huishou-
ding voor hele dagen.
Brieven onder no. 9-1 bur.
Contact

Bij „EMPO" kunt u zonder
enige verplichting de show-
room bezoeken!
Nergens meer keuze!
Levering via de handel

AUTO'S ZONDER
CHAUFFEUR

GARAGE TRAGTER
Telefoon 1256

HEKWERKEN
TUINAFRASTERING

G. Weulen Kranenbarg
Enkweg 3, Vorden

SPECIALE AANBIEDING
plm. 20 stuks dames- en
hercnsportrijwielen, met be-
schadigen en schoonheids-
gebreken voor lagere prijs,
eenmalige aanbieding bij
rijwielbedrijf
A. G. Tragter, Vorden

Te koop: Z.g.a.n. box.
C. H. Kerkziek, B. v. Hack-
fortweg 69, Vorden

Zeugenkooien ƒ 75,—
en ƒ 85,— per stuk.
Voerboxen met bak
ƒ 77,50 per stuk
Ligboxen ƒ 85,— per
stuk

C». Weul«n Kranenbarg
Enkweg 3, Vorden

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

Te koop: Eetaardappelen,
Surprise. H. te Velthuis
Medler D 156, Vorden

Te koop: l Puch scijbolt;
3 solex bromfietsen.
Bromfietsbedrijf
A. G. Tragter

BENZINE 47,1 et per liter
SUPER de beste 48,2 et
per liter
G. Weulen Kranenbarg
Enkweg bij NS-station

Geopend 7.30 tot 20.00
uur zondags 10-12 uur
v.m.

Te koop: G.o.h. Folbate
gazonmaaier 13" breed.
Te bevragen: Nieuwstad 45
Vorden

MERCIER gezinsfiets,
kompleet slechts ƒ 229,50
Bij EMPO kunt u ze zien
en berijden.

Te koop: Roodb. maalkalf
14 dagen oud en eetaard-
appelen, Surprise.
H. Bosman bij 't zwembad

Te koop: 2e hands douche-
cabine. Nieuwstad 22

KOLEN
de grootste sortering
de beste kwaliteiten
Nu de laagste zomer-
prijzen.
Gaarne noteren wij ook
uw bestelling.

G. Weulen Kranenbarg
Telefoon 1811 . 1217
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V Inplaats van kaarten

X A.s. maandag 29 mei D. V
oudersx

X J. W. BIJENHOF
on

. zijn onze dierbare

X
en
A. J. BIJENHOF-TER BEESTx

y 25 jaar gehuwd.

W Dat zij nog vele jaren in
W zijn, is de wens van hun

X
X
X
X

H Vorden, mei 1967
.. Zutphenseweg 66
n
W Gelegenheid tot feliciteren

ons midden mogen
dankbare kinderen,

Hermien
Wim en Diny
Alice
Ans
Jeannette

van 14.30 tot 16.00
W uur in hotel „'t Wapen van Vorden (F. Smit)

X
v
M

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

X
X
X
X
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BADPAKKEN

BADBROEKEN

BIKINI'S

KINDERBADGOED

BADLAKENS

BADDOEKEN

Zeer mooi en groot badlaken voor f 7,50

H.LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

Opgave leerlingen
opgave voor het nieuwe cursusjaar
aan de Prot. Chr. kleuterschool
„de Springplank" kan geschieden
bij de hoofdleidster

MEJ. T. J. VAN ZEYTS
Schoolstraat 16 of bij de sekretaris

DE HEER B. BEKMAN
Hertog Karel van Gelreweg 20

Boerenleenbank
A.S. WOENSDAG 31 MEI 1967 IS
HET KANTOOR

de gehele dag gesloten
BOERENLEENBANK KRANENBURG
D 127 a, Vorden

Sportmode '67
Heinzelmann sweaters

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

Grote keuze bij

Martens Sporthandel
Zutphenseweg 15 a

Tennis en Badminton

RACKETS
SCHOENEN
BLOUSES
SHIRTS
SHORTS
SOKKEN
BALLEN

Martens'
WAPEN- EN SPORTHANDEL
Zutphenseweg 15 a

w
v Vorden

Algemene ledenvergadering

AGENDA:

op dinsdag 30 mei 1967 in café Eskes
om 8 uur.

Opening.
Mededelingen.
Notulen.
Jaarverslag sekretaris.
Jaarverslag penningmeester.
Verslag kaskommissie.
Benoeming nieuwe kaskommissie.

Bestuursverkiezinig:
Aftredend de heren G. W. Eijerkamp
en W. Kamperman (beiden herkies-
baar). Tegenkandidaten kunnen voor
de aanvang der vergadering gesteld
worden.
Zomerprogramma 1967.

Rondvraag.
Sluiting.

Namens het bestuur:

A. E. van Arkel, voorzitter
G. W. Eijerkamp, sekretaris

UW
ZANUSSI

KOELKAST
STAAT BIJ ONS
Zanussl biedt een koelkast naar maat voor
elk gezin, voor ledere portemonnaie. (Prij-
zen van f 299,- tot f 649,-). Elk model heeft
de beroemde handige indeling. Letterlijk
alles past erin. En achter elk model staat
onze prompte deskundige service. Stapt u
gauw eens binnen om u te oriënteren ? U
bent wel kom I

J

KLAAR
model 145 de luxe
Een Ideale tafelkoelkast.
Goedgekeurd door de KEMA.
Met „Roll-Bond" verdamper,
en Freezer Market (voor het
bewaren van diepvries). Vries-
vak over de hele breedte.

349.-

P. Dekker
Zutphenseweg 8 - Vorden - Telefoon 05752-1253

Levens- en Schade- VERZEKERINGEN
FINANCIERINGEN
HYPOTHEKEN
GELDBELEGGINGEN

N l LLM IJ verzekeringen l

jOTTERLOO-ZUTPHEN - Prinses Irenestraat
Telefoon (05750) - 4275

Ongelooflijk!
Grasmaaimachines op kogellagers en rubberwie-
len, 10" ƒ 39,— en 12" snijbreedte ƒ 43,—. Elektr.
boormachines dubbel geïsoleerd (l jaar garantie)
therm. beveiligd 10 mm ƒ 98,— en 13 mm boor-
kop ƒ 125,—. Acculaders, omschakelbaar voor 6
en 12 volt, kompleet (l jaar gar.) ƒ 45,— en van
ƒ 64,— en snelladers ƒ 110,—. Vetpatronen a
ƒ 1,25 per stuk. Spuitvet (blik 6 kg) groen ƒ 9,50
en rood ƒ 8,—. Autovoetpompen ƒ 15,—. Auto-
antennes ƒ 9,—. Alles gloednieuw (geen dunip-
goed).

FA HAGGEMAN
Kremerskaimp 40, Warnsveld, tel (05750) 3204

„VIVO" waar de huisvrouw
koning kraait!

BRUINTJE BEER
BISCUIT

carton a l kg

JUS d'ORANGE
fles

LEVERPASTEI
3 blik

Denkt u zaterdagavond a.s.
aan de CJV-dropping?

VERTREK 8 UUR VANAF

KERKPLEIN VORDEN

VLIEGENGORDIJN
per stuk
met 50 wapentjes

SPEKSNIJBONEN
literblik
met 10 wapentjes

1.69
0.
0.
4.95

0.

Uw gazon maaien zonder
snoer-problemen...

Geldig 24-31 mei 1967

VTVO KRUIDENIERS:

MEMELINK, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, HET HOGE
OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG

WOLF Gereed-* schappen
alles voor een mooi gazon

... dat gaat elektrisch
met de Kabelf ix, de enige
gazonmaaier waarbij het
snoer automatisch op-
en afrolt. In de Scandi-
navische landen is de
Kabelfix zelfs als enige
elektrische maaimachi-
ne voor de verkoop toe-
gelaten - vanwege zijn

hoge veilil
Verwissel!
teerde
sen. Werl

WOLF-g<
bekende
sinds 45
krijgbaar

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

leid spaart,
Ier meestal tranen!

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanx en alle bankzaken

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

mui de grote kracht van reklame!



*
W

Utina
zelfbedieningsweidepomp

Fris water, gezond vee.

Hogere melk- en vleesproduktie.

Een pomp is toereikend voor
30 stuks vee

Hoogste bedrijfszekerheid.

ARBEIDSBESPARING

LOODGIETERSBEDRIJF

T
—fc» w| LOODGIETERSBEDRI.

. T f J. HJiltink
«Af• • •*•!• ff

Het Hoge 26
Telefoon 1656

Te koop
VW DE LUXE 1961 met open dak
VW STANDARD 1954

HEINKEL SCOOTER 1959

Garage Groot Jebbink
Nieuwstad - Vorden

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

ZUTPHENSEWEG VORDEN

Voor een koele
plaats in huis!

Ruime koelkastenkeus
uit een inhoud van 130 tot 310 liter.

SIGMA (BBC) KOELKAST
tafelmodel 130 liter inhoud ƒ 298,—

ERRES KOELKAST
tafelmodel ƒ 268,—

ERRES BREEDFRONT
tafelmodel 185 liter inhoud ƒ 458,—

Vraag vrijblijvend inlichtingen en folders

G. Emsbroek t Zn cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

De/.e advertentie wrnl aangeboden door:

VORDENSE WINKELIERSVEREMGING
C.L.V. „DE EENDRACHT" VORDEN
C.L.V. „ONS BELANG" LINDE VORDEN
DRUKKERIJ WEKVEKS V/H VVOLTEKS VORDEN

Wie denkt er bij zijn Vnderdjarig bestaan
alleen maar aan de volgende jaren?

Het Nederlandsche Roode Kruis!
Omdat het tien miljoen gulden nodig heeft

om zijn taken te kunnen voortzetten.

U kent die taken. Die zijn: paraat zijn en helpen. Zonder onderscheid
van ras, politieke overtuiging, geloof of levensbeschouwing. Waar
dan ook en wanneer dan ook. Langs rijksweg-nummer-zoveel en
langs junglepaden. Met boottochten voor chronisch zieken en
boten vol voedselvoorraden. Met medisch spoed-advies per telefoon
aan zeevarenden en rustig advies-onder-vier-ogen op informatie-
bureaus. Helpen, helpen. Precies daar, waar andere organisaties
niet of niet kunnen komen. Helpen met de bloedtransfusiedienst.
Met de trombosedienst. Met de moedermelkdienst. Met invalidewa-
gens op stations. Met welfare-werk. Met lectuur. Kortom: over één
ding is iedereen het eens: het Roode Kruis mag en kan zijn taken

niet inkrimpen. Want zolang de wereld bevolkt is met menselijke
mensen, zal het Roode Kruis er moeten zijn. Zonder geldzorgen.
Toch zijn die geldzorgen er nu. Ook voor het Roode Kruis stijgen
de kosten. Voorraden moeten worden uitgebreid. Materialen moeten
worden gemoderniseerd. Daarom heeft het Roode Kruis dringend
tien miljoen gulden nodig. Tien miljoen. En het Roode Kruis werkt
principieel zonder subsidie. Dus ...? Dus is het Roode Kruis ook
nu geheel aangewezen op particuliere bijdragen. Maar heeft het
Nederlandse volk niet vaker...? Akkoord. Het gironummer van het
Roode Kruis in Den Haag is 124000

H.H. landbouwers!
Door aankoop van een

MAAIDORSER „Claas Matador
Gigant" en een FAHR CYCLO-
MAAIER en een KRONE OPRAAP-
WAGEN

is er gelegenheid tot opgave bij

H. J. Bosman
TELEFOON 1284

Drukkerij Weevers te Vorden doet u gaarne prijsopgaaf
uoor alle benodigde drukwerken! Ons telefoonnummer 05752-1404

U VOELT ZICH PRETTIG EN GOED VERZORGD MET

een nieuwe bril
DE MODE IN HERENBRILLEN IS ZEER PERSOONLIJK EN

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

DOUBLÉ IS EEN GROTE VARIATIE MOGELIJK.

MEER COMFORT VOOR UW OGEN
Door de optische verbeteringen en
nieuwe vindingen van de laatste jaren,
kunnen Uw ogen met minder moeite
veel beter zien. Wij geven U dan ook
gaarne uitgebreide voorlichting over
ontspicgclde 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
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Vordenaar beleefde sensatie
van balïontocht

De heer T. Bosch, aannemer in het Linde alhier, heeft
de sensatie van zijn leven meegemaakt; op uitnodiging
van de Haagsche Ballonclub nam hij deel aan een bal-
ïontocht, welke werd georganiseerd in Bussum ter ge-
legenheid van een jubileum.
Deze vlucht was door de Haagsche Ballonclub aangebo-
den aan de reeds enkele jaren in Vorden bestaande club
van medewerkers aan ballonvaarten, voor het verlenen
van medewerking bij een groot aantal vluchten, ballon-
vossenjacht etc.; de heer Bosch werd hiervoor als de
gelukkige uitgekozen. De werkzaamheden van deze
plaatselijke club bestaan o.a. uit het startklaar maken
van de balonnen, het assisteren bij de opstijging, ter-
wijl men als specialiteit, de balonnen achtervolgt en
hulp verleent om een behoorlijke landing van de ballon-
vaarders te garanderen. Haar werkterrein ligt in ge-
heel Nederland en uiteraard ook bij landingen in het
buitenland. Deze Vordense club bestaat uit een achttal
medewerkers en werd voor enige jaren geleden opge-
richt, op initiatief van de kontaktman van de Haagsche
Ballonclub, plaatsgenoot de heer H. W. v. d. Woude,
apotheek; dit naar aanleiding van de ter gelegenheid
van het 75-jarig jubileum van de VVV te Vorden, ge-
houden balïontocht met Nini Boesman, 's werelds beste
ballonvaarster. De heer v. d. Woude heeft ook al eens
een ballonvlucht gemaakt.
Wij zochten de Lindese ballonvaarder op in zijn woning
en vroegen hem naar zijn belevenissen. De heer Bosch
was uiteraard zeer enthousiast hierover. ,,De meeste
mensen", zo vertelde hij, „denken dat een tocht met
een luchtballon uiterst gevaarlijk is. Niets is echter
minder waar. Een van de bekendste ballonvaarders zegt
zelfs: „Ballonvaren is de veiligste sport . . . na henge-
len". Alle balons worden elk jaar door experts van de
Rijksluchtvaarddienst gekeurd; er is danook nimmer
een passagier „door de 'mand gevallen". Men vraagt
ook wel eens of het koud is boven, maar dat valt erg
mee, aldus de heer Bosch, want men vaart met de wind
mee, dus geen extra kleding nodig.
Men startte zaterdagmiddag om 5.10 uur op het Sport-
park-Zuid in Bussum; de ballon, de „Marco Polo", in-
houd 650 m-1, was geheel gevuld met lichtgas, een nogal
duur spulletje van meer dan ƒ 2500,—. Ballonkomman-
dante was de wereldbekende mevr. Nini Boesman, die
al vele vluchten op haar naam heeft staan. Haar echt-
genoot, drs. J. Boesman, is voorzitter van de Haagsche
Ballon Club en voorzitter van de Commission d'Aero-
station van de Fédération Aeronautique Internationale
te Parijs. Mevr. Boesman zal volgende week weer een
tocht over de Alpen maken, want dan gaat ze naar

Mürren in Zwitserland, terwijl ze dit jaar ook in Canada
en Lapland deelneemt aan ballontochten. ,,De ballon-
kommandant", zo zegt de heer Bosch, is de belangrijkste
man; elke kommandant heeft een ervaring van meer
dan 400 vluchten. Als passagiers gingen verder nog mee
de heer J. M. Demenint, vicevoorzitter van de HBC en
een betalende passagier. De opstijging ging voorspoedig.
Met een matige ZZW wind zou men volgens de laatste
gegevens van Schiphol in de richting N.O. polder va-
ren. Maar het kwam anders uit, al klimmend in de
richting Spakenburg van 230 naar ca 360 meter ging
de wind praktisch geheel liggen en draaide men weer
landinwaarts terug naar het Gooi, richting Blaricum.
Men bleef hier geruime tijd ook boven de drukke ver-
keersweg Hilversum-Amsterdam cirkelen. „Het is een
hele belevenis, daar in de lucht", zegt de heer Bosch,
„de spanning die je voor de tijd hebt, verdwijnt geheel
en al, zodra je in hoger sferen komt". Je bent dan een
kleine gemeenschap op zichzelf en voelt je erg nietig
in de wereldwijdte. Alles wat er beweegt merk je op,
zelfs zag ik op een heideveld een konijntje dartelen.
Ook alle geluiden hoor je, joelende en lachende kinde-
ren, die naar ons zwaaiden, het verkeer etc.
Het is overigens wel erg klein in de mand en je staat
elkaar bijna op de tenen; de zandzakken (6 stuks)
wegen ca 20 kg per stuk. Het was overigens wel ge-
zellig, temeer omdat een passagier die voor de eerste
maal meegaat volgens aloude tradities een fles cham-
pagne meebrengt. Door de luchtdruk vloog ik zowat met
fles en al de mand uit, zegt de heer Bosch laconiek.
De landing ging ook voorspoedig; dit gebeurde op een
klein weiland (nabij het zg. Corverbos vlakbij Hilversum.
Volgens traditie ging men na de landing naar het hoofd
van de gemeente, in dit geval de loco-burgemeester,
wegens afwezigheid van de Hilversumse burgervader.
Hem werd een oorkonde overhandigd, waarin hem ver-
zocht werd de ballonvaarders ter tafel te nodigen. In
het „Hof van Gelre" werd hierna een gezellige avond
gehouden met diverse genodigden e.a.
Vanwege deze volbracht tocht werd de eerste Vordense
ballonvaarder plechtig geïnstalleerd in het genootschap
van roemruchte ballonvaarders genaamd „Sic itur ad
astra". De ballondoop en opname in genoemd genoot-
schap geschiedde door drs. J. Boesman, volgens de al-
oude ceremonie, speciaal hiervoor opgesteld door God-
fried Bomans. Na de doop met bruisende champagne
en zout, waarbij hij de naam kreeg van „Bosch tot Cor-
verbosch" (naar de streek waar men landde), kreeg de
heer Bosch een fraaie bul, vermeldend zijn nieuwe naam
en getekend door de ballonkommandant.

WARNSVELDSE BOYS III — VORDEN IV 0—9

Aanvoerder Warnsveld uit het veld gezonden
Door deze uitwedstrijd met ruime cijfers te winnen is
Vorden IV weer een stapje dichter bij het kampioen-
schap gekomen. Met nog 2 wedstrijden te spelen heb-
ben de Vordenaren 2 punten voorsprong op hun naaste
konkurrent AZC VI. Het feit in aanmerking genomen
dat alle wedstrijden worden gewonnen, verwachten we
niet dat Vorden IV de titel nog zal ontgaan.
Midvoor Korenblik gaf Vorden in de wedstrijd tegen
Warnsveld een O—l voorsprong. Dezelfde speler zorg-
de even later voor een O—3 ruststand. Wegens een
grote mond tegen de scheidsrechter werd de aanvoerder
van de thuisclub uit het veld gezonden.
In de tweede helft zorgden Rothman (2 x), Buunk en
Joh. Pardijs (3 x) voor een O—9 eindstand.

RATTI I — MARKELO III 4—3

In de tweede ronde van de GVB-bekerkompetitie geluk-
te het Ratti in een spannende match met 4—3 te winnen
van het bezoekende Markelo III.
De wedstrijd begon wegens autopech der gasten een
kwartier over tijd. Ratti had een drietal invallers t.w.
Nijenhuis op de linksbinnenplaats, L. Bleumink als
linkshalf en reservedoelman Roelvink, die de gebles-
seerde Huitink verving. Het eerste kwartier was Ratti
sterk in het offensief en dit resulteerde al binnen vijf
minuten in een doelpunt; bij een felle aanval over links
waarbij diverse Rattispelers over of langs de bal trap-
ten, kreeg de Markelose midhalf het leer verkeerd op
zijn schoen en scoorde hij laag in eigen doel l—0. Drie
minuten later lag nummer twee in de touwen, toen
rechtsbuiten Lichtenberg een prachtige pass kreeg van
Baakman, waaruit hij net onder de lat scoorde 2—0.
De tegenpartij liet het hier niet bij zitten en zette een
goede serie tegenaanvallen op; in de 25e minuut, toen
doelman Roelvink al enkele gevaarlijke schoten had ge-
weerd, moest hij een schuiver van de Markelose mid-
denvoor Diepenbroek net onder zich door laten glip-
pen 2—1. Enkele minuten voor het rustsignaal kreeg
Lichtenberg een mooie pass van Baakman, waarbij hij
beheerst in de rechterbenedenhoek schoot 3—1.
Na de thee bleek de geblesseerde Morsman bij de te-
genpartij te zijn vervangen door Beltman, terwijl voor
W. Schreuers, Dollekamp inviel. Het bleef spannen,
vooral toen na tien minuten de Markelose middenvoor
de stand met een lage bal op 3—2 had gebracht. Dit

sukses stimuleerde de gasten en aarzelend wegw>
bij de Rattiverdediging bracht de stand op gelijke voet
door een kogel van Dollekamp 3—3. De bal was ech-
ter nauwelijks weer uitgetrapt of Baakman wist, na
goed samenspel met Lichtenberg op verrassende wijze
de score op 4—3 te brengen. Het spel bleef aantrekke-
lijk en op goed peil; Markelo kreeg nog een unieke
scoringskans bij een vrije trap, die echter naast ging,
terwijl bij de groenwitten ook enkele kansen om
werden gebracht. De eindstand bleef dus 4—3 in Ratti's
voordeel.

VORDENSE /WEMCLTJB NEEMT MET
5 ZEVENTALLEN AAN KOMPETITIE DKEI ,

Badmeester Verstoep is er i • • . < ! om l i e t a.s. sei-
zoen met 5 zeventallen aan de zomerkompetit ie
het distrikt Twente-IJsseistreek deel te nemen.
Dit zijn 2 herenzeventallen, 2 dameszevental U n rn een
adspirantenzevental.
De beide damestoams zijn bij elkaar ingedeeld, i >.
dere clubs in deze afdeling zijn: Ravijn l ( N i j v e r d a l ) ;
De Berkel I (Lochem) en WWV I (Win te r swi jk ) .
Bij de heren is Vorden I ingedeeld bij AZC II ( A p e l -
doorn); IJssel III (Deventer) en NZC II (Nei
Vorden II speelt tegen BZ & PC (Borculo); OKK I I
( K e r b e e k ) ; de Whe II (Goor); ZCE IV (Enschede i ; De
Berkel II (Lochem).
De jongens zijn ingedeeld bij BZ & PC A (Borculo); de
Mors A (Rijssen); Ravijn A (Ni jve rda l ) ; de W'h
(Goor).
Deze week gaat de kompeti i v.ui s h i r t . Donder-
dagavond 25 mei speelt Vorden A om half acht l
de Mors uit Rijssen. Vrijdagavond 26 mei gaan de da-
dames I in Winterswijk op bezoek bij WW I. Deze ont-
moeting begint reeds om 19.15 uur. Donderdag l juni
speelt Vorden A thuis tegen BZ & PC A uit Borculo.
Vorden II (heren) speelt dan thuis tegen BZ & PC 1 1
uit Borculo.
Voorts ligt het in de bedoeling dat het eerste dn
en herenzevental benevens het A-elftal op 10 en 11 ju-
ni in Borculo deelnemen aan een polotoernooi dat dooi-
de plaatselijke vereniging BZ & PC zal worden geor-
ganiseerd. Op zaterdagavond 24 juni zal in Vorden een
adspirantenpolotoernooi worden gehouden, VOOIM
gaan door zwemwedstrijden.

ABE LENSTRA GASTSPELER IN ALMEN

Zaterdagavond 3 juni wordt op het Almenterrein een
voetbalwedstrijd gespeeld tussen een Zutphens elftal,

rkt met Abe Lenstra, tegen De Graafschap uit
Doetinchem.
Dit ten bate van het P. W. .Janssen/iekenhuis.
De aanvang is om 7 uur.

FEUILLETON no.29

De beslissing van
Dokter John

DOROTHY WORSLEY

De griep heerste in Elmwood. De zon verdween en de
voorjaarsregen kwam daarvoor in de plaats, koud en
grijs. Er was in de club noch daarbuiten veel te doen.
Het werd een rusteloze, oninteressante tijd. Men zat
alleen maar te wachten tot de zon weer zou gaan schij-
nen.
Shirley behoorde tot de rusteloze mensen, want Peter
had het druk. Alle doktoren hadden het drukker dan
anders en de oude Hannah van daarnaast klaagde dat
Michael tegenwoordig nooit meer op tijd was voor het
eten.
Jeanie vertelde haar een keer door de telefoon dat ze
bijna in haar uniform sliep en dat ze, ook door het slech-
te weer, in een niet al te best humeur was. Ze kon zich
de tijd niet herinneren dat ze niet moe was geweest, en
dat de zon scheen.
Sally was al een paar dagen de stad uit voor een van
haar vrienden het wist. Toen kreeg Shirley een kaart
van haar uit een hotel in Miami Beach, waarop ze
schreef dat ze plotseling zin had gehad om naar Miami
te gaan en dat ze het blijkbaar bij het rechte eind had
gehad, afgaand op wat haar moeder over het weer in
Elmwood schreef. Het was daar een en al zonneschijn
en voor ze naar huis kwam, iging ze nog een paar dagen
naar Havanna. Het klonk nogal opgewekt.
Shirley liet de kaart aan Peter zien toen hij op een
avond aankwam en verwonderde er zich over dat Sally
zo plotseling was weggegaan zonder een van hen iets
te zeggen. De laatste keer dat ze elkaar ontmoetten had
Sally er niet over gesproken, terwijl ze de dag daarop
vertrokken was. Maar als Peter er zo zijn eigen ge-
dachten over had, liet hij het niet merken. Zijn enige
komimentaar was dat je het met Sally nooit wist.
Op een avond toen Dr. Johns wagen niet wilde starten,
vroeg hij Peter hem naar huis te brengen. Toen stond hij
erop dat Peter even binnenkwam om wat tegen de kou
te drinken. Het was de eerste keer dat Peter vond dat
hij zich wel even vrij kon maken en naar Shirley wilde
gaan. Hij had haar zelfs gezegd dat hij zou aankomen,
maar hij besloot toch Dr. Johns uitnodiging aan te ne-
men. Het was ontzettend druk geweest die dag en hij
was moe, terwijl al zijn botten en spieren pijn deden.
Dr. John zou hem niet voor niets gevraagd hebben bin-
nen te komen en hij wilde hem zeker niet onwelgevallig
zijn. Hij zou later op de avond naar Shirley gaan.
In het huis was het warm en gezellig. Er brandde een
open haard en de schaduwen dansten door de kamer.
Brenda was thuis, en ze zag er erg knap uit in een
zacht geel wollen japonnetje.
Ze dronken cocktails en gingen rond het vrolijke vuur
zitten terwijl de regen nog steeds tegen de ruiten sloeg.
Het was erg aangenaam, maar net te veel voor Peter.
Pas nu hij kon uitrusten, voelde hij hoe moe hij was.
Hij geloofde dat hij nooit meer zou kunnen opstaan om
de koude regen buiten te trotseren.
En toen Brenda vroeg: ,Je blijft natuurlijk eten?' kon
hij alleen maar antwoorden: ,Als het niet te veel drukte
geeft.'
.Helemaal niet,' verzekerde Dr. John hem. Hij wist niet
dat Peter van plan was naar Shirley te gaan en hij
vond het een goed idee dat Peter bij hen kon eten en
op zo'n avond niet naar een restaurant behoefde te
gaan.
Ze aten fazant met verse voorjaarsgroente, gebakken
aardappelen, een salade en een aardbeien ijstaart.
Het bleef regenen en na het diner gingen ze weer rond
de haard zitten. Door het heerlijke eten was Peter weer
wat opgeknapt, maar hij kon er toch nog niet toe komen
in de regen naar buiten te gaan. Dr. John vertelde

hem dat het een keer zes weken achter elkaar had
geregend in Elmwood en dat alles toen zo nat was dat
het weer zes weken duurde voor alles weer droog was.
Wat later zei Dr. John dat Igfevat wilde gaan lezen in
de bibliotheek, waar hij niet^Plwijls tijd voor had.
Brenda zei: ,Je hebt beslist geen afspraken voor van-
avond, Peter?'
Peter antwoordde bevestigend en ze bleven bij het vuur
zitten. Hij keek naar Brenda's gezicht waar het licht
van de vlammen overheen soeelde en vroeg zich af
waar ze aan dacht. Ze wad^pat afwezig die avond;
Dr. John had praktisch alle^^de conversatie gevoerd.
Peter meende dat ze met haar gedachten ver weg was.
En vreemd genoeg moest Peter toen aan Sally denken,
daar ver weg tussen de palmen in de warme zon van
Florida. Was ze naar aanleiding van hun laatste ge-
sprek zo plotseling weggegaan? Peter wist dat hij nu
behoorde op te staan en weg te gaan. Shirley wachtte
waarschijnlijk nog op een telefoontje; ze zou zich af-
vragen wat er gebeurd was, maar hij had gewoon de
kracht niet om afscheid te nemen.
Hij zei: ,Vind je het nu prettiger hier, Brenda?'
,Ik weet niet of ik gelukkiger ben.' Brenda keek in de
vlammen. .Laten we zeggen dat ik niet meer zo onge-
lukkig ben als toen ik hier kwam. Ze zeggen dat dit
mettertijd komt. En door de verandering van omgeving.'
,Je was dus ongelukkig?'
,Ja,' zei Brenda eenvoudig. En na een ogenblik wist
Peter dat dit het enige was, wat ze erover vertellen
wilde.
ledere keer als Peter aanstalten wilde maken om te
gaan, scheen het harder te gaan regenen. Misschien ver-
wachtte Shirley hem vanavond toch niet meer
Toen hij eindelijk besloot weg te gaan, was het bij el-
ven. Hij besloot Shirley van zijn huis uit te bellen en
naar bed te gaan. Hij had Dr. Johns telefoonnummer
in het ziekenhuis achtergelaten voor het geval men naar
hem vroeg, maar niemand had nog gebeld. Hij was daar
dankbaar voor. Shirley dacht waarschijnlijk dat hij zich
niet vrij kon maken en verwachtte hem niet meer.
Shirley had de hele avond op Peter gewacht. Hij had
gezegd dat, als het enigszins mogelijk was, hij aan zou
komen. Dat was voor de storm losbarstte, maar ze dacht
niet dat storm en regen Peter zouden afschrikken. Er
moest iets anders zijn. Ze wachtte tot negen uur. Als hij
kwam, dan wilde ze dat weten, en als hij zich niet vrij
kon <maken, dan wilde ze dat ook weten.
Toen ze het ziekenhuis belde, gaf men haar daar het
nummer waar ze Dr. Glenn bereiken kon. Het was een
bekend nummer, maar ze kon het toch niet thuisbreng-
en. Ze bleef erover piekeren. Zou ze bellen? Waar kon
Peter zo lang zijn dat hij haar niet belde als hij beloofd
had dat hij haar die avond zou bezoeken? Ze kwam tot
de slotsom dat waar Peter ook mocht zijn, hij haar be-
slist zou bellen als hij dat kon. Haar moeder en groot-
moeder waren naar bed gegaan en Shirley liep ruste-
loos door het huis. Ze vroog zich af waarom ze niet
meer zo gelukkig was als enige tijd geleden. Er scheen
een schaduw over haar geluk gevallen te zijn. Ze had
in de wolken gezweefd; nu was ze weer op de aarde
geland. Ze was er zeker van dat Peter nu niet meer
kwam. Ze wilde niet met dat onrustige gevoel over haar
naar bed gaan om dan niet in slaap te kunnen komen.
Ze besloot Michael te gaan bellen toen ze de koplampen
van zijn wagen in de oprijlaan zag.
De klank van zijn kalme, rustige stem bracht haar wat
tot bedaren.
,Ik kan geen rust vinden, Michael. Heb je iets bijzonders
te doen?'
.Niets wat niet tot later kan wachten. Ik kom net bin-
nen.'
,Zou je misschien hier een kopje koffie met me willen
drinken? Ik heb nog geen zin te gaan slapen.'
.Natuurlijk kom ik, Shirley. Is er iets aan de hand?'
,Nee . . . Ik denk dat het door de storm komt. En ik
ben zo alleen. Ik verwachtte Peter, maar hij wordt ze-
ker ergens vastgehouden. Ik zet koffie en ik heb een
bord vol heerlijke warme koekjes, die nu moeten worden
gegeten.'
Michael zei dat hij zijn wagen nog niet had gestald en
dat het te hard regende om het pad door de heg te ne-

men, zodat hij om zou rijden en voor haar huis parke-
ren, anders kwam hij kletsnat aan.
De koffie was nog niet kle^r toen Michael binnenkwam.
Ze zette kopjes en bordje^^i de keukentafel naast het
blad met koekjes. Er ston^ook een heerlijke kruiden-
koek met een dikke witte laag glazuur.
.Eigenlijk moet men zo laat 's avonds dit niet eten,' zei
Shirley. ,Maar ik kan beslist toch niet slapen, dus wat
doet het er toe.'
.Waarom kun je niet slapej^' Michael stopte een koek-
je in zijn mond. ,Ik herinr^^kne dat je eens vertelde dat
je 's nachts altijd doorsliejPzonder een keer wakker te
worden. Komt dat door de liefde?'
Shirley schonk de koffie in en ging toen met een kop
tussen haar handen aan het tafeltje zitten.
.Misschien komt het alleen 'maar door de opwinding,'
zei ze. ,Zie je, dit is de eerste keer dat ik met de toebe-
reidselen voor een huwelijk te maken heb. Er is zoveel
te doen.' Er speelde een glimlach om haar mond en Mi-
chael dacht: Wat ziet ze er jong uit, zo lief en kwets-
baar. Ik hoop dat het leven haar niet te hard zal val-
len.
,Weet je al wanneer?'
Shirley schudde haar hoofd. ,Peter heeft het de laatste
tijd zo druk dat we er niet veel over gepraat hebben.
Eerst wilde hij beslist in juni trouwen; nu wil hij wel
wachten tot de herfst. Natuurlijk moeten we de datum
vaststellen voor we de verloving aankondigen. Michael,
had Peter iets bijzonders vanavond? Weet jij dat soms?'
Michael wilde haar vertellen dat hij Peter die avond
vroeg had zien weggaan met Dr. John - maar iets hield
hem tegen. Hij zei vaag dat alle doktoren het druk
hadden.
Plotseling herinnerde Shirley zich het telefoonnummer
dat al sinds negen uur die avond door haar hoofd spook-
te. Tenminste ze was er bijna zeker van. Maar als het
zo was, waarom liet Peter dan Dr. Johns telefoonnum-
mer achter? Er lag een telefoongids naast het keuken-
toestel; ze nam hem op en bladerde erin. Ze had gelijk.
Het was het huisnummer van Dr. John. Waarom was
Peter daar ? Had hij haar daarom niet gebeld ? Ze was
verbaasd, ongerust en een tikje geraakt.
,Wat is er met je gebeurd, Shirley? Je bent niet meer
zo stralend gelukkig als een tijdje terug, tenminste je
ziet er niet meer zo stralend uit.'
Shirley ontkende het niet. .Michael, zei ze even later
weemoedig. .Geloof je dat ik ... bij Peter pas? Bij
het leven dat hij zal moeten leiden.'
,Je houdt veel van Peter, niet?'
,O, ja,' zei Shirley onmiddellijk. .Misschien komt het
daardoor. Misschien wil ik teveel beslag op hem leggen.
En ik geloof niet dat je dat mag doen. Er is dan grote
kans dat je jezelf verdriet bezorgt.'
,Ik geloof dat we allemaal te veel beslag willen leggen
op de dingen waar we van houden,' zei Michael na-
denkend. ,Dat is niet meer dan menselijk. Maar heb je
verdriet, Shirley?'
,Ik . . . ik ben bang van wel,' gaf ze toe, omdat ze
niet gewend was iets voor Michael verborgen te houden.
.Misschien heb ik er geen reden voor. Dat bedoelde ik.
Zie je ... Peter zei dat hij vanavond zou komen en
dat hij me eerst zou bellen. Maar hij heeft niet gebeld
. . . en kijk eens hoe laat het is!'
,Hij had misschien een goede reden,' zei Michael snel.
Hij zat al een uur bij haar toen de bel ging. Het was
bijna elf uur. Shirley keek verschrikt op. ,Wie ter we-
reld kan dat zijn?' Ze keek naar de klok aan de muur
voor ze naar de deur ging.
Michael hoorde haar uitroepen: ,Peter!'
Shirley was zo verbaasd toen ze hem daar zo zag staan,
en ook zo gelukkig, dat ze eerst geen woord uit kon
brengen. Toen zei ze: ,Kom binnen, Peter.'
,Is het niet te laat?'
,Nee, het is niet te laat. Michael en ik zitten in de keu-
ken koffie te drinken.'
,Laat ik dan niet storen.' Peter scheen niet erg blij met
haar mededeling. ,Ik zou niet gebeld hebben als ik wist
dat je visite had.'
,Maar Peter! Michael is geen visite. Dat weet je toch.'
Ze had zin eraan toe te voegen: En wat heb jij de hele
avond gedaan? Maar ze zei het niet. Ze wilde hem een

kans geven het uit te leggen.
daeht er blijkbaar niet aan iets uit te leggen. Hij

ging met haar naar de keuken, sprak kameraadse
pelijk met Michael, schoof een stoel bij en ging zi t ten .
,Ik zal koffie inschenken.'
Peter wilde bijna zeggen dat hij net koffie had
dronken, maar hij hield het nog op tijd in. Hij had wel

;i kop koffie. Hij had dat laatste gla;~
tine niet moeten drinken. Brenda had eroj a dat
hij voor hij wegging koffie dronk. Hij vo i wat
doezelig. Shirley zou het wel niet bemerken, maar Mi-
chael waarschijnlijk wel.
Michael bleef nog maar enkele minuten, ondanks Shir-
ley's protest; Peter zei niets.
Toen Shirley, nadat ze Michael had uitgelaten, t
kwam, zei Peter: ,Het is al over elven, Shirley. Mi'

hard gewerkt vandaag, net als ik, zoals ik, zoals
ik de laatste tijd steeds werk. Ik vroeg me af of je nog
op zou zijn - en dan vind ik Michael hier. Is hij hier de
hele avond geweest?'
Shirley keek hem stomverbaasd aan, maar ze zei kalm:
.Michael heeft tot tien uur gewerkt. Ik zag de kop-
lampen toen hij thuiskwam . . .'
.Stond je naar hem uit te kijken?'
Alsof hij niets gezegd had, ging Shirley verder: ,Ik had
een pot koffie en ik had koekjes gebakken. Voor jou,
omdat je ze altijd lekker vindt. Ik had geen slaap, maar
ik voelde me eenzaam. En ik dacht dat Michael koud
en nat zou zijn, en misschien ook wel eenzaam.'
,Toen kwam hij dus bij jou uithuilen.'
,Hij kwam hier niet uithuilen. Hij kwam omdat ik hem
belde en inviteerde.'
,Dat is helemaal mooi,' zei Peter bitter, op dat ogen-
blik een en al jalouzie. ,Je vroeg hem hier te komen!'
.Natuurlijk vroeg ik hem. Dat gebuurt zo dikwijls. Als
m'n grootmoeder een aardbeientaart heeft gebakken of
iets anders dat hij lekker vindt, bellen we hem en v r a -
gen hem hier. Die koekjes moesten vanavond
worden, want morgen zijn ze niet lekker meer.'
,En die bezoeken van Michael gaan als we getrouwd
zijn dus gewoon door?'
Shirley keek Peter ernstig aan; ze begreep die stem-
ming van hem niet en ze vond het onaangenaam. Kalm
zei ze: ,Ik zou graag zien dat Michael in mijn huis wel-
kom was. Maar als jij het niet zou willen, zou ik hem
natuurlijk niet uitnodigen.'
Behalve dat ze zich gekwetst voelde, was Shirley ook
verontwaardigd. Peter zat hier ruzie te maken
kleinigheid, terwijl hij haar niet vertelde waar hij de
hele avond had doorgebracht, noch waarom hij haar
niet had gebeld. En ze zou het hem • en.
,Ik heb die koekjes gebakken omdat je zei dat je
avond zou komen en de laatste keer dat je hier was,
vroeg je er naar.'
,Ik heb gezegd dat ik zou komen als ik kon.' l
er gemelijk uit.
,En je kon niet?'
.Lieveling, weet je niet dat een arts n ie t iedere minuut
van zijn tijd kan verantwoorden?'
,Dat verwacht ik ook niet van je, Peter.'
,En je ontwijkt nu waar het om gaat. We hebbi'
over Michael. Ik wil dat je hem niet meer ontmo
Dit klonk onaangenaam, maar nog onaangenamer was
het feit dat hij een bepaald punt ontweek. Praat i
over Michael om haar ervan te weerhouden hem te
gen waar hij vanavond geweest was? En hij wa.
slist bij Dr. John thuis geweest, anders had hij d;
lefoonnummer niet achtergelaten.
Toen ze hem niet direkt antwoordde, vroeg hij ;
dend: ,Je belooft het me?'
Ze moest snel haar gedachten ordenen. ,Je wat beloven,
Peter?'
.Michael. Begreep je niet wat ik zei? Ik zei dat ik wil-
de dat je hem minder zou ontmoeten.'
Shirley keek hem ernstig aan. ,Als ik je dat zou belo-
ven, Peter, zou ik een schuld bekennen die niet In

(wordt vervolgd)



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

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

Bejaardentocht 1967
op woensdag 21 juni

Nu het bejaardenkomité geen toe-
stemming heeft gekregen om met
een lijst te kollökteren en de bus-
kollekte vorig jaar erg tegenviel,
hebben wij besloten, om de kosten
zo laag mogelijk te houden.

Bij voldoende deelname is het de
bedoeling een tocht te maken naar
Aalsmeer, bloemenveiling, rondvaart
door de bloemenkassen en als
attraktie een bezoek aan het nieuwe
Schiphol.

Kosten ƒ 10,— per persoon (bij dit
bedrag zijn enkele konsumpties
inbegrepen).

Opgave gaarne spoedig bij de bekende adressen:
Sigarenmagazyn Boersma, telefoon 1553
Sigarenmagazyn Hassink, telefoon 1332
Sigaren magazijn Eijerkamp, telefoon 1386
Vertrek 's morgens 8.30 uur vanaf het Markt-
plein.

Alleen vrijdag en zaterdag
100 gram rosbief
100 gram fricandeau
200 gram nierbrood
200 gram boterhamworst

Steeds voorradig Gelderse schyven en biefburgers

Dorpsstraat

100
100
80
60

Krijt
Het Roode Kruis

heeft uw hulp dringend nodig

Husqvarna
A > W K D B N miNOS !•••

• Een Zweedse naaimachine.
• Sublieme constructie en vormgeving
• Klemvrije zwevende spoel.
• Ingebouwd vertragingsmechanisme.
Alle Hueqvarna voordelen worden
u gaarne vrijblijvend gedemonstreerd.^

B.A.BORGON7EN
Naaimachinehandel - Kerkstraat 13 - Tel. 1385

Hoge bruine
suède schoenen

Extra voordelig in prijs (van ƒ 6,95
tot ƒ 9,95).

Voorradig van maat 28 t/m 46

Wullink's Scnoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

W/j hebben het; kom dus kijken bij

Martens Sporthandel
Zutphenseweg 15 a

Koelkast op het oog?

EEN GROOT ASSORTIMENT
BIEDT U PRECIES DE KOELKAST
DIE PAST BIJ UW WONING,
UW BEURS EN UW WENSEN.

Komt u daarvan overtuigen bij

t* LOODGIETERSBEDRIJF

f J. «.Willink
^r% Het Hoge 26

Telefoon 1656

Nuts-Floralia
Uitreiking stekplanten voor groteren
a.s. donderdag 25 mei van 3-5 uur
in het Nutsgebouw.
Kosten 75 een t per stel nl. | coleus
en l t'uehsia.

GENIET EENS VAN DE NATUUR

trek er n^
de fiets qp uit
EN U GENIET DUBBEL, VOORAL
OP ZO'N NIEUWE

Empo rij wielt
met alles d'er op en d'er an.

Kom eens een kijkje nemen bij

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

KUYPERS
Dorpsstraat 12 - Telefoon 1393

Gemeente Vorden
Het is ons gebleken, dat onvoldoende bekend is
dat, ingevolge de bepalingen der gemeentelijke
bouwverordening, vóór het plaatsen van voeder-
silo's een bouwvergunning nodig is.

Degenen, die reeds dergelijke silo's hebben doen
plaatsen zonder vergunning worden alsnog in de
gelegenheid gesteld hiervoor een aanvrage in te
dienen vóór 10 juni a.s.; nieuw te bouwen silo's
kunnen eerst worden geplaatst nadat de bouw-
vergunning op aanvrage is verleend.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
van Arkel

de Sekretaris,
J. V. Plas

Nu!
Er komen nog kille dagen, laat ons
uw petroleumtank vullen.

Zomerprijs
vat- of tankvulling

13,5 et per liter
OLIE- EN GASHANDEL

KEUNE
Industrieterrein - Vorden . Telefoon 1736

m \
ff^9Als de f tafel gedekt is...

staat het altijd gezellig, wanneer
de vorken, lepels en mes-

sen uit hetzelfde sier-
lijke model zijn

samengesteld.

Beschikt U over
uiteenlopende modellen?

Moderniseer dan nu het eetge-
rei, want het kan voordeliger dan ooit,
dank zij de

Koorsolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

solide en sierlijk

Heel modieus...
is onze exclusieve kollektie ZOMER8TOFFEN,
waar vast en zeker ook ,,uw keuze" bij is!

Kom, nu de zomer in aantocht is, vlug even kijken,
het is de moeite waard.

DE PRIJZEN? VALLEN HEEL ERG MEE!

V O R D E N

Avondexcirsie
de A.6.T.B., G.M.v.L en C.B.T.B.

organiseren een avondexcursie naiir een varkens- en

M.R.IJ. rundveebedrijf te Zclheni op dinsdag 30 mei

a.s. Vertrek om 0.45 uur vanaf het Marktplein te Vorden

Do gezamenlijke besturen

SCHILDER met PLEZIER en GEMAK

„'tVerfhuis"J.'M.Uiterweerd Ruurloseweg 35, Vorden

Dit is reklame!
t p. roodmerk thee Spar van 86 et voor 75 et — 10%
l rol Marie biscuits van 69 et voor 63 et — 10%
l blik Spar aardbeien van 189 et voor 169 et — 10%

Elke lil<Tsflcs koffiemelk
Kik tweede Mik gehaktballen

25 CENT GOEDKOPER !
VOOR HALVE PRIJS !

/egel korting

l pak spritsstiikken 89 et — 18 et
l ontbijtkoek 89 et — 18 el
l zak chocoladevlokken 68 et — 14 et
l fles Spar up 61 et — 12 et
l blik appelmoes 85 el — 17 et
l blik fruitcoektail . . 2 3 0 et — 46 et

200 gram snij- of eervelaatworst van 136 et voor !)8 et
150 gram palingworst van 89 et voor 75 et
100 gram gelardeerde lever van 94 et voor 80 et
500 gram Marie biscuits deze week 98 et

10%
10%

H'%

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Supermarkt
Nieuwstad 58

Zutphenseweg 4 l

Telefoon 137!)

Telefoon 1281

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Hjftogt,
B. van Hackfortvveg 81

Wed. VVaarle, Kranenburg

Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar

Koopt bij onze
adverteerders

Te koop: Een best roodb.
vaarskalf, 8 dagen oud bij
H. J. Willems, Linde E 13 a
Vorden

Te koop: Konsumptieaard-
appelen. G. Vliem
„De Eersteling" B 13
Vorden

ONS
PARADE

PAARDJE

BADDOEK
Dit is een VOORDEELTJE!
Deze baddoek: próchtkwaliteit.
veelkleurig bloemmotief een
badkamerpronkjuweelvoorCen
dat vindt u
nergens anders) Q 95

slechts L. m

Luth
NIEUWSTAD . VORDEN

, Beslist op onze volgende
•parade aanbieding letten

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman.Votden
Te koop: Boerenwagen op
luch tbanden en l-paards
grasmaaimachine.
Sleedoorn, Ockhorstweg 8
Wichmond, tel. 05754-487

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

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

Te koop: Goed onderhouden
kinderwagen. G. Ribbers,
Schoneveldsdijk E 121
Vorden

H.H. LANDBOUWERS

Bent u verlegen met
grasniaaie.ii ?

Kom dan bij
II. SCHOTSMAN
Zutphenseweg 60, Vorden

Voor al uw kampeer-
benodigdhedcn

Fa Marlens
Wapen, en Sporthamlel

Te koop: G.o.h. bromfiets,
merk Puch. K. Bakker
Dorpsstraat 24, Vorden


