
Donderdag 13 juli 1967
29e jaargang no. 16

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

Verschijnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per mm per kolom

NIEUWS-ËN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald kantoor Vorden

Kerkdienst?!
——MMI
ZONDAG 16 JULI

Hervormde kerk
9.00 uur ds. J. H. Jansen (jongerendienst)

10.30 uur ds. J. H. Jansen (H. Doop)

Medlerschool
10.00 uur ds. J. F. Osscwaarde van Lochem

Gereformeerde kerk
9.30 uur kand. A. A. Zwaai van Winterswijk

19.00 uur kand. A. A. Zwaai van Winterswijk

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. 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

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

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

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)

Geboren: Ingrid, dochter van G. W. de Greef en G. W.
Harmsen; Jan Herman, zoon van G. J. M. Klein Kra-
nenbarg en H. J. Beumer.
Ondertrouwd: J. M. Heitling en J. Lenselink.
Gehuwd: Geen.
Overleden: W. P. v. d. Kaaij, 70 jaar, ongehuwd.

PERSONEEL „ONS BELANG" OP REIS

Begunstigd door ideale weersomstandigheden maakte
het personeel van de coöp. landbouw vereniging „Ons
Belang" te Linde met hun echtgenotes en verloofden het
traditionele uitstapje.
Men vertrok al heel vroeg vanaf het Medler met de
touringcar van de firma Vlaswinkel, in totaal ruim 50
deelnemers.
Na een voorspoedige tocht door de Veluwe werd nabij
de pyramide van Austerlitz een korte koffiepauze ge-
bruikt en ging het vandaar uit naar Harmelen bij Gou-
da. Het doel was hier Piet Maree, de koning der knutse-
laars. De heer Maree, die bekend is om zijn bijdragen in
diverse damesweekbladen betreffende handenarbeid, de
doe-het-zelf-rubrieken enz. had in een daartoe verbouw-
de boerderij, een overzichtelijk geheel opgebouwd voor
degenen die zelf in hun vrije tijd diverse karweitjes wil-
len opknappen. Het was zeer uniek en interessant.
Tegen de middag vertrok men weer en werd er in Go-
rinchem geluncht in hotel „de Merwede". Daarna werd
er een ruim drie uur durende boottocht gemaakt over
de Merwede, langs de eindeloze watervlakten van de
Biesbosch tot aan het Hollands Diep, een zeer bijzon-
dere tocht, waar men volop van genoot.
Dwars door de Alblasserwaard de Betuwe toerde men
naar Nijmegen, waar in Berg en Dal de warme maaltijd
alle eer werd aangedaan. Men bleef hierna nog enige
uurtjes gezellig bijeen; om half twaalf was het gezel-
schap in de beste stemming weer terug op het Medler.

GESLAAGD

De heer G. D. Nijenhuis, werkzaam ten kantore van
de CLV „Ons Belang" behaalde het diploma voor coöp.
organisatiekennis (zaakvoerdersdiploma), tevens slaag-
de hij voor het middenstandsdiploma.
Voor het middenstandsdiploma slaagde ook mej. A.
Meulenbrugge, werkzaam in de winkel van de coöp.
verbruiksvereniging „De Samenwerking" te Linde.

Opening nieuwe slijterij
hotel „'t Wapen van Vorden

Het dorp Vorden mag er zich op beroemen weer een
nieuwe winkel erby gekregen te hebben in de nieuw
aangebouwde slijterij van hotel „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit).

Het oude gedeelte van genoemd hotel waarin de eetzaal
was ondergebracht, werd met de grond gelijk gemaakt.
Hierop verrees de thans geopende slijterij waarin aller-
lei soorten van dranken te kust en te keur staan opge-
steld. De ruime winkel heeft een oppervlakte van plm.
50 vierkante meter. Hieroo^tt" met een oppervlakte van
plm. 45 vierkante meter \^£ een prachtige wijnkelder

gebouwd welke verlicht wordt met een ouderwetse
scheepslamp wat een prachtig effekt geeft. Met een
fraaie trap kan men buiten het gebouw komen. De ruim-
te buiten is hierdoor aanmerkelijk vergroot ten gerieve
van de bezoekers.
Het geheel is zowel voor de gemeente als voor de heer
Smit een grote aanwinst.
Zeer velen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt
om deze nieuwe zaak met een bezoek te vereren.
Het geheel werd opgeflei^^ door diverse bloemstukken
waaronder velen van de ̂ Ratselijke middenstand.

VORDENSE HONDENCLUB
Enige tijd geleden werd, zoals eerder in dit blad werd
vermeld, door enige personen het initiatief genomen om
te komen tot het oprichten van een hondenvereniging.
Dit initiatief is zo aangeslagen, dat definitief kon wor-
den overgegaan tot het oprichten van de Vordense Hon-
denclub.
Het bestuur bestaat uit A. J. Verkerk, voorzitter; mej.
M. A. Stoop, sekretaresse; J. W. M. Gerritsen, penning-
meester; J. H. Lenselink, algemeen adjunkt en H. A.
Offerman, adviseur.
De vereniging telt thans 17 leden die 22 honden verte-
genwoordigen. Het ligt in de bedoeling van de vereni-
ging om meer aktiviteiten te gaan ontplooien dan al-
leen de dressuur. Gedacht wordt aan het houden van
lezingen, filmavonden etc.
Voor het oefenen met de honden, is door de heer Cre-
mers, eigenaar van het landgoed „Kamphuizen" spon-
taan een boskomplex ter beschikking gesteld.

Agenda
14 juli Weekenduitwisseling in hotel

Eskes, Dorpsstraat te Vorden
Jong Gelre

15 juli Idem als 14 juli

16 juli Idem als 14 juli

12 augustus „Hoedenbal van de carnavalsver.
„De Deurdreajers" in zaal
Schoenaker, Kranenburg

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 bij deze rubriek tussen- of bijgevoegd.

•>

Kringsffortdag K.P.Jm„De Graafschap
Op het Rattisportterrein op de Kranenburg werd zon-
dagmiddag weer de traditionele sportdag gehouden van
de kring „De Graafschap" van de KPJ, welke uitste-
kend is verlopen. Hoewel het 's morgens nog pypestelen
regende klaarde het weer 's middags op, wat het wel-
slagen van deze sportdag ten goede kwam. De organi-
satie was in goede handen zodat de verschillende onder-
delen van het programma vlot achter elkaar konden
worden afgewerkt.

Aan deze sportdag werd deelgenomen door de KPJ-af-
delingen van Gorssel, Baak, Vierakker, Keyenborg,
Steenderen-Olburgen, Dremp en Kranenburg-Vorden.
Vele honderden sportlief hebbers (sters) omzoomden het
terrein toen de kringvoorzitter, de heer A. Schut uit
Baak, tegen half twee het openingswoord sprak. Hij
heette in het bijzonder welkom ir Beker uit Arnhem, die
het hoofdbestuur vertegenwoordigde, de vertegenwoor-
digers der buurtkringen t.w. Groenlo en de Oude IJssel,
de dames juryleden mej. Schonenborg, van de kring
Twents Glorie en tevens provinciaal voorzitster van de
KPJ Overijssel, mej. Mieke Bos van de kring Salland,
voorts het vaste tijdwaarnemersteam van de kring Ou-
de IJssel en de oud-kringvoorzitter, de heer W. Lich-
tenberg uit Vorden, die deze middag ook assistentie
verleende. Ook de heer Ter Horst uit Baak, die de
sportdag muzikaal opluisterde en jubileerde omdat hij
voor de tiende maal met zijn geluidsinstallatie aanwe-
zig was, kreeg een speciaal welkomstwoord en een
huldiging van het publiek. De heer Schut was verheugd
dat er weer zo'n grote belangstelling voor dit jaarlijkse
sportfestijn bestond. Hij wees allereerst op de grote be-
langrijkheid van de sport als vrijetijdsbesteding. Het
geeft ontspanning en levensvreugde, maar is daarnaast
uiterst belangrijk voor de lichamelijke en maatschap-
pelijke vorming der jongeren. Verheugend is het ook,
aldus spreker, dat de groepssport een steeds grotere
belangstelling krijgt, het bewegingsspel eist ook tech-
nisch inzicht. Dit is echter niet het enige, waarom de
sport zo belangrijk is, men leert elkaar ook beter ken-
nen en waarderen, hetgeen de band en vriendschap in
de afdeling versterkt. Dit is ook een der belangrijkste
voorwaarden om het jeugdwerk op het platteland blij-
vend gestalte te geven. Spreker hoopte tot slot dat nu
vandaag het wedstrijdelement op de voorgrond staat,
men de rivaliteit op kon brengen, om er gezamenlijk
een sportieve en suksesvolle sportmiddag van te maken.
Hij verklaarde hiermee de middag voor geopend.
Onder de vertrouwde leiding van de algehele sportleider
de heer H. Helmink, werd hierna het programma afge-
werkt. Allereerst startte men met de rithmische oefe-
ningen van de damesafdelingen van Gorssel, Baak, Vier-
akker en Kranenburg-Vorden, waarna de afdelingen in
groepen van 2 werden gejureerd. Het team van Gorssel
sel, (8 dames) wist zich met 20 punten als eerste te
klasseren, Kranenburg werd tweede met 16 punten en
de afdeling Baak derde met 12 punten.
Vervolgens startte men met de verschillende athletiek-
nummers, waarbij de 100 meter hardlopen dames al di-
nekt enorme belangstelling trok. Er was dwars over
het gladgeschoren terrein een 100 meterbaan uitgelegd,
waarbij in series van vijf werd gelopen. Er waren 25
deelneemsters bij de dames. Voor de finale plaatsten zich
een achttal dames, welke de volgende uitslag opleverde
1. G. Aalbers Steenderen-Olburgen; 2. mej. W. Jansen
Vierakker; 3. M. Gosselink Vierakker. Deze drie klas-
seerden zich tevens voor het puntenklassement. 4. A.
Wolbrink Steenderen-Olburgen; 5. J. Wolbrink Vierak-
ker; 6. Marijke Zents Kranenburg; 7. F. Older Gorssel;
8. Ria Schoenaker Vierakker.

Bij de 100 meter heren was de deelname ook groot, 30
heren waren van de partij die in series van vijf liepen.
In de finale kwamen hier 12 deelnemers, de uitslagen
waren 1. H. Niessink Keyenborg; 2. J. van Ree Baak;
3. W. Gosselink Steenderen-Olburgen; 4. G. Leisink
Gorssel; 5. H. Kemperman Drempt.
Bij de 4 x 100 meter estafette liepen drie afdelingen
(dames) mee. Het viertal van Vierakker werd eerste
tweede werd Steenderen-Olburgen terwijl Gorssel zich
als derde klasseerde.
Ook de 4 x 100 meter hardlopen heren werd in diverse
series gelopen, wegens de grote deelname. Het viertal
van Keyenborg werd eerste, Gorssel bezette de tweede
plaats en Vierakker werd derde.
Bij het hoogspringen voor de heren (17 deelnemers)
klasseerde W. Gosselink van Steenderen-Olburgen zich
als eerste; 2. W. ten Velde, Gorssel; 3. H. Kemperman,
Drempt.
De afdeling Vierakker die overigens uitblonk op deze
sportdag gaf ook bij het hoogspringen dames goed par-
tij. Hier was het mej. W. Jansen Vierakker die eerste
werd, mej. H. Kempers uit Baak werd tweede en derde
werd A. Smeenk Keijenborg.
Bij het verspringen voor heren (26 deelnemers) werd
H. Leissink uit Gorssel eerste, 2e J. van Ree Baak en
3e H. Kemperman Drempt.
De dames sprongen uiteraard 'niet zo ver maar kwamen
toch tot goede prestaties. Ie werd mej. W. Hermsen uit
Vierakker, 2e M. Roording Gorssel, 3e A. Wigman uit
Steenderen-Olburgen.
Bij de heren melden zich voor de 400 m hardlopen 19
deelnemers. J. Taken van de afdeling Vierakker liep in
een mooie tijd naar een 1ste plaats, 2e W. ten Velde
Gorssel, 3e T. Schooltink Baak.
Negen dames starten in de 400 m dames, waarbij de uit-
slag als volgt werd Ie G. Albers Steenderen-Olburgen
2e A. Smale Vierakker, 3e M. Zents Kranenburg
Bijzonder aardig waren de nummers hardlopen voor de
heren t.w. de 4 x 400 m. Deze werden in twee series ge-
lopen. Het kranige team van Vierakker werd hier 1ste
terwijl Gorssel 2e werd. Ook Vierakker II liep uitste-
kend en werd 3e terwijl Baak als 4e eindigde.
Overigens had Baak pech daar men de voorsprong die
de 1ste loper Harterink opbouwde weer teniet zach gaan
bij verkeerd wisselen.
Een nieuw onderdeel was het kogelstoten met 13 deel-
nemers. M. Nijenhuis Vierakker stootte de kogel (5 kg)
precies 13 m en werd 1ste, 2e W. ten Velde Gorssel, 3e
Th. Harterink Baak.
De finale van de volleybalteams van de dames tussen
Vierakker l en Vierakker 2 verliep door twee sets te
winnen buiten verwachting in het voordeel van Vier-
akker 2. De strijd om de 3e en 4e plaats tussen Kranen-
burg l en Keijenborg l werd een Kranenburgse aan-
gelegenheid.
Bij het volleybal voor heren eindigde de ontmoeting
tussen de finalisten Steenderen-Olburgen l en Steen-
deren-Olburgen 2 in een overwinning voor het eerste
zestal. Kranenburg l won in 3 sets van Vierakker l en
werd 3e, Vierakker werd hierdoor 4e.
De 1500 m voor heren was als steeds weer bijzonder
spannend. Er vormde zich al spoedig na de start een
kopgroep van 6 man hieruit sprong Schooltink uit Baak
al direkt naar voren en bouwde een prachtige voor-
sprong op. Eerste dus, 2e Taken uit Vierakker en 3e
Harterink uit Baak. De enige vrouwelijke deelneemster
mej. Smale uit Vierakker liep de gehele afstand uit.
Tegen 6 uur was het programma ten einde waarna in

zaal Schoenaker de prijzen met een toepasselijk woord
door kringvoorzitter Schut werden uitgereikt.
Het totaal puntenklassement voor de dames was als
volgt: l Vierakker l met 114 punten, 2 Gorssel met 56
punten, 3 Steenderen-Olburgen met 46 punten, 4 Kra-
nenburg met 34 punten, 5 Baak met 20 punten, 6 Ke-
ijenborg met 18 punten.
Totaal puntenklassement voor de heren: l Gorssel met
80 punten, 2 Vierakker met 70 punten, 3 Steenderen-
Olburgen met 68 punten, 4 Keijenborg met 50 punten,
5; Baak met 44 punten, 6 Drempt met 12 punten en de
Kranenburg met 12 punten.

TOTAAL KLASSEMENT:
l Vierakker met 184 punten (deze afdeling verwierf
ook definitief de wisselbeker daar men ook in 1965 en
1966 winnaar werd) 2 Gorssel met 126 punten, 3 werd
Steenderen-Olburgen met 114 punten, 4 Keijenborg met
68 punten, 5 Baak met 64 punten, 6 Kranenburg met
30 punten, 7 Drempt met 12 punten.
Ook voor de hoogste puntennoteringen voor dames en
heren apart werden nu voor het eerst wisselbekers be-
schikbaar gesteld.

De afdeling Gorssel dames verwierf nu ook definitief
de wisselbeker bij de ritmische oefeningen terwijl de
beker voor de 1500 m hardlopen nu voor het eerst in
bezit van de af d. Baak kwam (in 1966 door Drempt ge-
wonnen). Bij de 4 x 100 m estafette dames kwam de
wisselbeker definitief in bezit van Vierakker, evenals
de volleybalwisselbeker.
Er werden voorts nog meerdere wisselbekers en me-
dailles uitgereikt. De voorzitter dankte alle medewer-
kers en afdelingen voor hun uitstekende medewerking
speciaal sportleider de heer Helmink.
Tot besluit van deze goed geslaagde sportdag werd in
zaal Schoenaker een zeer druk bezocht sporthal gehou-
den met muziek van Het Hameland Combo, welke veel
sukses oogsten met hun zeer goede muziek.

BEL NIET ONNODIG DE BRANDWEER!

Toevallig waren wij getuige dat dinsdagmiddag weer
melding werd gemaakt van een brand, doch doordat
een der ambtenaren zo attent was om eerst nader te
informeren behoefde de brandweersirene niet in wer-
king te worden gesteld.

Het bleek weer eens dat men te vroeg had gebeld; daar-
om overtuigd u eerst of het wel nodig is en handel dan
snel en bel 1541 of 1230 (rijkspolitie).

Door vaak foutieve meldingen gebeuren de meest ver-
velende dingen en kan de brandweer op de duur laksheid
niet verweten worden. Laten wy dii in ons aller belang
vermyden en trots blyven op ons brandweerkorps, die

toch al niet zo'n benijdenswaardig werk verricht met
deze hitte. Daarom bezin u!



Ibers
SUPIRMARKT

presenteert:

Uit onze hypermoderne slagerij

Speklappen 500 gram 148
Schouderkarbonade soogram 238
Ribkarbonade soogram 278
Haaskarbonade 500 gram 288

1 kilo 29
2 krop '39

Heerlijke tuinverse groente
Zomer rode kool •

Malse sla

Pracht tomaten export kUaliteit l kilo 89

Panklare andijvie \ kilo 19

Sinaasappelen voor hand en pers 9 voor 1,-

Elke tweede negen voor halve prijs!

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.

Fijne
vleeswaren!

250 gram kalfsleverworst 85
150 gram boerenmetworst 89

Jampot mooie kleine

augurken
1.09

Grote fles
advokaat

(van verse eieren en
brandewijn)

Deze week van f 4,95
voor

349
Handig om in huis te hebben!
5 gebraden gehaktballen per blik 98
Gestoomd gehakt groot blik 124
Leverpastei 3 handige blikjes 98
Wiener knakworst per pot 8 stuks 98
Soepballetjes 2 blikjes 109

Campingkoeken
of
Chocoladesprits

nu per pak

~^^

Mayonaise
gezinstuben 115

7 choc.repen
extra zware 98

Puddingsaus
2 flesjes voor 59

Ons heerlijke brood
munt uit door zijn versheid, en smaak!

Goudmerkkof f ie vastgestelde verkoopsprijs f l ,86
Ter introduktie:

deze week elk tweede pak

Wij eten van 12.30 tot 1.30 uur. Woensdagmiddag zijn wij na 12.30 uur gesloten,
Koopavond vrijdagavonds van 7 tot 9 uur.



Voor de vele blijken van be-
langstelling, ondervonden na
het plotseling overlijden van
onze lieve man, vader, be-
huwd- en grootvader

HENDRIK FLAMMA
betuigen wij onze hartelijke
dank.

Uit aller naam:
H. Flamma-Teunissen

Vorden, juli 1967
B 56

EMPO Camping! 't Neusje
van de zalm op sportfiet-
sengebied, 3, 4 of 5-gang
derailleur, chroomstalen
spartborden enz. Inclusief
alle extra's ƒ 336,50.

Te koop: 2 meisjesfietsen,
I van 5-7 jaar en l van 8-
II jaar in prima staat.
B. Bargeman, C 93, Vorden
Telefoon 1558

Te koop: 23 are rogge.
Brieven voor maandag 17
juli 7 uur bij A. J. Camper-
man, Schoneveldsdijk E 121
Vorden

Te koop:Jonge konijnen.
Te koop gevraagd: l pers.
stalen ledikant.
A. Bleumink, Eikenlaan
D 138 a, Kranenburg

Te koop: l ha rogge.
Wed. Oldenhof, C 91
telefoon 1575. Briefjes voor
maandag 17 juli 8 uur

Te koop: Plm. 1,20 ha rog-
ge. Briefjes inleveren voor
18 juli 8 uur. H. J. Bouw-
meester „Klein Winden-
berg" (niet op zondag)

Te koop: 2 jonge langhari-
ge dashondjes met stam-
boom. Th. Wieggers
't Hoge 21, Vorden

Te koop: Prima konsump-
tieaardappelen, nieuwe
oogst per 25 kg of meer,
thuis bezorgd. Th. Wieggers,
't Hoge 21, Vorden

EMPO Jeugdrgwiel vanaf
ƒ 129,—, diverse kleuren

Te koop: 30 are rogge en
een Solex. Almenseweg 52

Te koop: Jonge eetaardap-
pelen, Eerstelingen ƒ 0,25
per kg. R. Rouwenhorst
Veldwijk C 120, Vorden
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G. W. Eijerkamp
Vorden

tel. 1386

Gelegenheid tot het weiden
van jongvee.
Te bevragen H. Huitink
Eikenlaan, Kranenburg

Gevraagd: Een hulp in de
huishouding gedurende vier
weken, zo spoedig mogelijk.
Mevr. Staring „De Wilden-
borch" tel. 05752-6697

Te koop: Jonge konijnen.
H. J. Kettelerij, Dr. C. Lu-
lofsweg 16, Vorden

Te koop: Een goed onderh.
Gazello bromfiets (dames)
GA 50. Te bevr. bij B. van
Ard, D 47 Wildenborch
telefoon 6651

Komen aanlopen: Bruin
hondje, reu bij M. Regelink,
B 45, Vorden

Te koop: Een in prima st.
verker. elektr. motormaai-
machine, 12 duim.
Henk van Ark, Burg Gal-
léestraat, tel. 1554

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

Te koop: 3 zware BB var-
kens bijna a.d. telling en
een dekrijpe premiebeer m.
certificaat. E. J. Klein Gel-
tink, E 73, Linde Vorden

Te koop: 7 roodb. nieuwm.
koeien, 20-26 liter melk per
dag en goede melklijsten.
Veehandel Vlogman

Te koop: Roodb. vaarskalf
14 dagen oud. W. Borgon-
jen, Delden

Wegens vakantie zijn wij
van 13 tot en met 16 juli
GESLOTEN. A.s. vrijdag
dus ook geen verkoop op de
markt
W. ROSSEL - VORDEN
Poeliersbedrijf, Tel. 1283
Hengeloseweg l

Inplaats van kaarten

HENK MEMELINK
en
MINIE MOMBARG

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgeno-
men huwelijk, waarvan de voltrekking D.V.
zal plaatsvinden op donderdag 20 juli a.s. A
des voormiddags 11.00 uur ten gemeentehuize f\
te Hengelo G. W

Kerkelijke inzegening om 13.30 uur in de fl
Ned. Herv. kerk te Hengelo G. door de Wel- V
eerwaarde Heer ds. J. J. van Thiel.

l l

X
X
X
X
X̂

 Hengelo G., D 47
W Vorden, E 16
Q juli 1967

Toekomstig adres: D 47 a, Hengelo G.X
X
X
X

Receptie van 14.30 tot 16.00 uur in het
feestgebouw Concordia te Hengelo G.

VJ

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Inplaats van kaarten

W. NIJENHUIS
en
A. NIJENHUIS-BERENDSEN

hopen op maandag 17 juli hun 25(-jarig
huwelijk te herdenken.

Vorden, juli 1967
„Kiefskamp" B 15

Receptie van 15.30 tot 16.30 uur in zaal
Concordia te Hengelo G.
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Gezien de nu reeds gebleken grote belang-

stelling voor het afscheid van de heer

G. SCHOUTEN

hebben wij in overleg met hem, besloten de ]^

receptie te verplaatsen naar hotel „'t Wapen fl

van Vorden" (F. P. Smit) op 5 augustus van

14.00 tot 17.30 uur.

ONZE HERENSALON IS

WEGENS VAKANTIE

gesloten
VAN 25 JULI T.M. 7 AUGUSTUS

Koelkast op hel oog?

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

LOODGIETERSBEDRIJF

f J.H.Wiltink
Het Hoge 26
Telefoon 1656

Te koop
CORTINA DE LUXE 1500 nov. 1965
als nieuw, 18000 km gereden.

VW 1500 S 1965 45000 km gereden
2 VW's 1200 1963

Garage Groot lebbink
Nieuwstad — Vorden — Telefoon 1794 - 1306

Wij zoeken iemand
die ons ochtendblad in Vorden
kan bezorgen

Schrijft u eens en wij komen met u
overleggen.

Brieven: DAGBLAD TROUW
Hoofdstraat 102, Apeldoorn - Telefoon 05760-14089

Vakantietijd
Knutseltijd!

MAAK NU ZELF UW MEUBELEN,
KASTJES, BETIMMERINGEN
ENZ. ENZ.

Het scheelt u meer dan de helft in
prijs en u hebt zelf uw bezigheid.

KOM; EENS EEN KIJKJE NEMEN
BIJ HET

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

U zult verbaast staan wat u allemaal
wel kunt kopen om zelf in elkaar te
zetten.

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

w
v Vorden

Achtkastelendorp
•

Zomerprogramma 1967
ELKE MAANDAGAVOND

Avondwandeling onder leiding, langs Vor-
dens mooiste plekjes, vanaf Kerkplein.
Te beginnen 26 juni, laatste wandeling 28
augustus. In juni en juli vertrek 19.30 uur,
in augustus 19.00 uur. Kosten 50 et per
persoon.

ELKE WOENSDAGMIDDAG
Achtkastelentocht per rijwiel, onder des-
kundige leiding. Vertrek 13.30 uur vanaf
Kerkplein. Kosten ƒ l,— per persoon, be-
neden 16 jaar 50 et.
Te beginnen 21 juni, laatste tocht 30 aug.
Bij de plaatselijke rijwielhandel zijn rijwie-
len te huur.

VRIJDAG 14 JULI
Ruitersport door de Landelijke Ruiterver.
„De Graafschaprijders". Terrein nabij café
„De Zon". Aanvang 19.30 uur. Entree ƒ l,—
kinderen beneden 16 jaar 50 et.

DONDERDAG 20 JULI
Grote Boerenbruiloft met medewerking van
de plaatselijke folkloristische boerendans-
groep „De Knupduukskes" op de uniek ge-
legen boerderij „Het Schimmel" nabij
kasteel Vorden.

De bruiloftsstoet vertrekt om 7.30 uur vanaf
het gemeentehuis. Alle gasten en inwoners
worden hierbij beleefd uitgenodigd om dit
feest mee te maken, volgens oud Gelderse
gewoonte. Entree ƒ l,—, kinderen beneden
16 jaar 50 et.

SPECIALE ATTRAKTIE:
Doe het eens anders en rustig aan, maak met een
open jachtwagen, bespannen met 2 paarden, een
prachtige tocht door de mooie omgeving van Vor-
den. U kunt zich hiervoor vervoegen bij hotel
Bakker.

Het hele seizoen permanente tentoonstelling in
het schildershuis Blaauboer te Vorden.
Alle inlichtingen bij het sekretariaat VW, siga-
renmagazijn „'t Centrum" G. W. Eijerkamp, Zut-
phenseweg 2, Vorden, telefoon 05752-1386

BESTEL ZE NU

school- en studieboeken
Rijam, A.N.S. en Universeel agenda's

Boek- en kantoorboekhandel

Jan Hassink"

Let op!
Donderdag 13 juli
om 8 uur
begint onze grote

zomer opruiming
Ook voor u zijn er koopjes!

Looman
Vorden - Telefoon 1231

Bent u al abonnee van Contact?
Zo met . . . geef u dan op als abonnee van het blad
met het Vordense nieuws en de wekelijkse aanbiedingen
der winkeliers.

Voor slechts f 4,-bent u geabonneerd
tot en met 31 december 1967!

Stuur onderstaande bon aan drukkerij Weevers,
Nieuwstad 12, Vorden.

wenst zich te abonneren op Contact. Hij/7,ij betaald per giro/kwitantie

Laat u deze kans niet voorbijgaan

Zomer opruiming
TEGEN EXTRA LAGE PRIJZEN

met 10 tot 50 proc. korting

PUMA VOETBALSCHOENEN NU ƒ 14,95
BADDOEKEN NU ƒ 2,95
BADPAKKEN NU ƒ 2,50
ZWEMBROEKEN ƒ 2,95
BADSTOF HEREN- EN
JONGENSHEMDEN NU ƒ 2,95
DAMESJUMPERS EN -TRUITJES vanaf ... ƒ 4,25

Buiten de opruiming 20 procent
korting op alle bad- en zwemkleding

10 procent korting
Op sport en sportieve kleding

Tennis- en badmintonartikelen
Ballen

Sport- en voetbalschoenen
Regenkleding
Kampeerartikelen
(behalve Campinggaztoestellen)

Kampeer- en tuinmeubelen

l'risma.k ijkers

Martens
Wapen- en Sport handel _ Zutphenseweg 15 a - Vorden



In onze meubeltoonzalen kunt u te kust en
te keur gaan met volle garantie en service.
Op alle voorradige goederen 10 procent
korting en toch heeft u kwaliteit!

*

Ni •»

1

3
jTt

OPRUIMING
MEUBELEN - BEDDEN - DEKENS

Bankstellen
in diverse stijlen, bekleed met de beste stoffen

1395,- f580,- ff 790,-

Fauteuils r" ~ ^^
prachtige modellen ff 62,60 f 05,- f 125,-

Eetkamers
(o.a. in teak) royale uitschuiftafel, 4 stoelen met skai bekleed

Totaal prijs nu t-3|Sf-

Haardbankjes
met skai bekleed ff J6,9O

7*:*SALONTAFELS
(met keerblad) 100 x 50 van f 105 nu voor de unieke prijs

BERGMEUBELS Oo . ̂ o ~
veel bergruimte, een extra aanbieding aa.46É£cm-èreed-ff28fr,

/]
l4n^vW-i2rjj*^^

Koop nu uw kamertapijt!
Nu met korting en zeer vakkundig gelegd
Vraagt u eens een begroting

Profiteer hier ook van!
«0

'Divanbedden met garantie 80 x 190 ff 29,50
Ledikanten
met garantie^ en voetbord 120x190^ ff 63,50
Matrasdekken éOx!90 ff 6,25
H**AL 120x190 ff 8,95

VdWiKUSsens heerlijk zacht ff
Polyether matrassen
13 cm hoog, geborduurd 80 breed ff

90 breed f
120 breed ff 92^50

Linnenkasten
half leg - half hang, nu voor slechts ff 98,-

/ /4 **

Pracht matri&l}^ tóf^^-r

Terlenka gevulde spreien
met voulant van 59,50 nu ff 29;5O

Terlenka gevulde slaapzakken
rits rondom (s' winters als deken) nu ff

Wollen dekens
2-persoons iSo x 230 ff 27f5O
1-persoons 150 x 2fO

Extra aanbieding
in tapiflex
en andere
vinyl vloerbedekking!

Coupons
overgordijnstoffen en vitrages voor
uniek lage prijzen!

Coupons
vloerbedekking, kokos en twisted,
ook zeer goedkoop!

U bent van harte welkom bij

Wij willen u graag en goed van dienst zijn!


