
Donderdag 26 oktober 1967
29e jaargang no. 81

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

Verschijnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per min per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG 29 OKTOBER

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

10.30 uur ds. J. J. van Zorge
In beide diensten bediening H. Avondmaal

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. W. A. Wiersinga em. evangelisatiepred.

te Hilversum
19.00 uur ds. W. A. Wiersinga (bijzondere zangdienst)

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

KERKDIENSTEN WOENSDAG l NOVEMBER
DANKDAG VOOR HET GEWAS

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. de Vries, telefoon (5752) 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
M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

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
Me j. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.37—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)

BURGERLIJKE,
STAND

Geboren: Geen.
Ondertrouwd: J. A. Bremer en M. C. G. Berendsen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Berend Rossel, 84 jaar, echtgenoot van H.
M. Regelink; Hendrik Jan Korenblik, 84 jaar, weduw-
naar van G. H. Lenselink.

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

27 oktober CPJ-vergadering in café Eskes
2 november Bejaardenkring in het Nutsgebouw

aanvang 14.15 uur
4 november Tentoonstelling kanariever.

in café „de Zon"
5 november Idem als 4 november
8 november Bond v. Plattelandsvr. boekbespr.

9 november Verkeersavond Wildenborch in de
Kapel

11 november Prinsenbal carnavalsvereniginig
in zaal Schoenaker

17 november Feestelijke ouderavond school
Het Hoge

24 november Feestavond Jong Gelre, GMvL,
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
afd. Vorden in het Nutsgebouw

25 november Idem aan 24 november

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.

SCHOORSTEENBRAND
De Vordense brandweer kwam donderdag jl. omstreeks
kwart over acht in aktie voor een schoorsteenbrand bij
de familie Korenblik in de Veldwijk. Het vuur was snel
gedoofd.

ERFHUIS
Notaris Rombach zal donderdag 26 oktober nam.
2 uur t. verz. v. T. Sikkema, IJzerhorst 2 (bij
Koekoekstraat), Vierakker, aldaar publiek
è contant verkopen:

5 dragende en 2 guste koeien, 14 weide-stiertjes,
alle t.b.- en abortusvry, ruim 1400 balen hooi, 2 ha
voordroogkuil, 12 drinkbakjes, waterpoiupinstall.,
23 hangkettingen, schrikapp., stalmatten, 2 voer-
wagentjes, melkkar, eenroedeberg ged. met zink,
roostervloer m. vastzethek v. kalverfok, oude koe-
mest, rantsoenpaaltjes, zelfdrinker, vatspuit, var-
kenstroggen, enz.

Te zien: na 12 uur vóór de verkoop; kosten kopers
vee 10%, de rest 12y2%-

VOORLICHTINGSAVOND NED. CHR.
VROUWENBOND

Voor een volle zaal van café Eskes werd door de af d.
Vorden van de Ned. Chr. Vrouwenbond een voorlich-
tingsavond gehouden van bekende merkartikelen.
Alleereerst werden dia's vertoond met geluidsband en na
de pauze werd een gezellige quiz gespeed, waarin ver-
scheidene waardevolle cadeaus werden gewonnen.
Aan het eind werden enkele gedichten gedeklameerd
door de heer Ruig terwijl de heer Gnodde enige neger-
spirituals zong.
De presidente dankte allen die tot het welslagen van
deze avond hadden medegewerkt.

„EEN VORSTELIJK SALARIS
Op het Molenplan, dat momenteel weer in de (nieuwe)
verf wordt gestoken, werken een aantal schilders van
de firma Greuters.
Toen vrijdag tegen de middag deze groep schilders hun
loonzakje overhandigd kregen, bemerkte één hunner,
dat zich inplaats van een briefje van honderd een bank-
biljet van duizend gulden in zijn loonzakje bevond.
Toen hij van de schrik bekomen was en hij zijn mede-
schilders het voorval vertelde, wilden deze hem in eerste
instantie niet geloven, doch toen hij hun het bankbiljet
toonde, moesten ze wel erkennen, dat hun kollega deze
week wel erg ruim was beloond.
„De baas" werd opgebeld, die spoedig arriveerde en zo
verheugd was, dat hij zijn schilders trakteerde op een
rondje „kip", wat natuurlijk zeer op prijs werd gesteld.
Al met al een happy end.

Mevrouw M. Clarenbeek-van Klaveren
sprak voor de KPO

Mevrouw M. Clarenbeek-van Klaveren, bekend van haar paedagogische praatjes in de
radiorubriek „Moeders wil is wet", sprak verleden week woensdagavond voor de leden
der plaatselijke KPO St. Martha over „Hebben wy vrouwen begrip voor de moeilijk-
heden van onze tijd".
De spreekster werd ingeleid door de presidente, mevrouw T. Schoenaker-Smit, die haar
bijzonder welkom heette en ook de talrijke aanwezige leden, waarbij zij weer een zestal
nieuwe leden mocht begroeten.

Mevr. Clarenbeek wees er in haar inleiding op, hoe de
tegenwoordige vrouw moet tr^Jiten ondanks de soms
minder aangename tijden, blij^Bdig en opgewekt door
het leven te gaan; dit is een lefenskunst die niet ieder-
ieen gegeven is. Het zal van ons afhangen, hoe de wereld
er over 25 jaar uitziet; wij vrouwen moeten ook altijd
zorgen dat het vrouwelijke in ons de overhand houdt.
Doordring ook uw dochters ervan dat zij zo zijn en dat
een vrouw zich pas echt gelukj^' voelt als ze zich nut-
tig kan maken voor anderen^^t echte „aan de weg
timmeren" moeten we maar afm de mannen overlaten.
De moeders moeten zich afvragen: „heb ik mijn kinde-
ren op de juiste manier voorbereid op het huwelijk?"
Ook mogen de kinderen gerust een handje helpen in de
huishouding, wat hen in hun latere leven vaak te pas
kan komen.
De spreekster gaf hierna haar visie over het werken van
de gehuwde vrouw in bedrijven etc. Zij was van mening
dat dit wel moet als dit om financiële redenen nodig
is. Maar er heerst bij de jonge vrouwen van nu, reeds
voordat ze getrouwd zijn, vaak een andere mentaliteit;
men meent dat men moet gaan werken en dat de huis-
houding er zo wel eventjes bij kan gedaan worden. Hier
gaat ieder gezin uiteindelijk aan ten gronde.
Mevr. Olarenbeek wees er ook op, dat er thans zo wei-
nig moeders zijn, die hun kinderen nog voorlezen uit
een leuk boek; draai de TV-knop maar gerust eens om,
de kinderen vinden het heerlijk als men dat doet. We
moesten eigenlijk in deze moderne tijd, met zijn gemak-
ken, een zee van tijd hebben voor de kinderen. Wij
vrouwen jakkeren maar en menen dat we nooit klaar

komen. Een echte moeder regeert ook niet als een ko-
ningin over haar gezin; ga^w kinderen goed voor en
vertrouw ze, dan kunt u i^Hkter gemakkelijker „los"
laten. We zijn pas geslaagd als opvoeders als we ons-
zelf volkomen overbodig hebben gemaakt. Als hulpmid-
del om de kinderen wat te vertellen, was door spreeks-
ter een boekje geschreven tesamen met pater A. J.
Verwey ofm, wat onder de titel „En morgen is het zon-
dag" is verschenen. Hierin i« aan de hand van de epis-
tels getracht de kinderen a^fcgedachte mee te geven.
Ruim 30 dames hadden belOT^telUng voor dit boek.

In de pauze sprak de voorzitster een welkomstwoord tot
de nieuwe geestelijk adviseur, pastoor Van Berkel ofm,
en dankte hem voor het aanvaarden van deze funktie.

De GA zag als zijn voornaamste taak om gezellig met
elkaar samen te werken om de problemen van de pa-
rochie en deze tijd aan te kunnen.

Na de pauze besprak mevr. Clarenbeek-van Klaveren
het zgn. geestelijke moederschap; het geluk van de
vrouw is niet alleen het moederschap, maar hangt af
van de mate waarop ze geestelijk moeder is. Voor ie-
dere vrouw is er een prachtige taak op de wereld; ook
de ongetrouwde vrouw moet een kans hebben naast ons
te staan. Juist zij kunnen zich helemaal inzetten en ver-
dienstelijk maken. Er zijn zulke mooie vrouwelijke be-
roepen, waarin men klaar staat voor anderen: verpleeg-
ster, onderwijzeres etc.

Nadat er nog even werd gediscusieerd o.m. over het ge-
mengde huwelijk en het TV-programma „Hoepla", dank-
te mevr. Schoenaker, mevr. Clarenbeek-van Klaveren
voor haar mooie inleiding.

Telefunken - Nordmende
radio en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

VORDENAAB ROB DERKSEN WERD
JUDOKAMPIOEN VAN GELDERLAND
ZWAARGEWICHT BIJ DE JUNIOREN
Onze plaatsgenoot Rob Derksen is er tijdens distrikts-
judowedstrijden, die in Varsseveld werden gehouden, in
geslaagd om in de junioren zwaargewichtklasse kam-
pioen van Gelderland te worden. Dit gebeurde na een
prima gevecht tegen de zwaargewicht van Huisen.
In totaal werden er aan de distriktswedstrijden door
tien ploegen deelgenomen.
Bij de teamwedstrijden kwam Judokwai Vorden met een
derde prijs uit de bus. Individueel zorgden de leden van
Judokwai Vorden nog voor een paar leuke suksessen.
Zo behaalden H. Bruil en J. Peppelinghausen beiden een
derde en werd P. Notten in zijn klasse tweede.
Op zondag 29 oktober gaat Judokwai Vorden met een
dertien man sterke ploeg naar Alkmaar om daar met de
junioren en senioren deel te nemen aan judowedstrijden
ten bate voor gebrekkige en lichamelijk gehandicapte
kinderen in Nederland. De wedstrijden worden gehouden
in de tennishall „Overdie" te Alkmaar.
Zaterdag 4 november gaat een ploeg van Judokwai
Vorden naar Gorssel om daar deel te nemen aan de dis-
triktswedstrijden. Deelgenomen wordt in de junioren-
klasse 15-17 jaar.

Bijzondere zangdienst
A.s. zondag 29 oktober 's avonds 7 uur in Geref.
kerk, Zutphenseweg 19, Vorden

Voorganger: ds. W. A. Wiersinga uit Hilversum.
Organist: D. Woudstra.

Met medewerking van de zanggroep „Looft de
Heer . veel samenzang van bekende geestelijke
liederen ! ! Iedereen hartelijk welkom ! Deuren
open half 7 !

FLINKE DEELNAME ORIËNTERINGSRIT
BUURTVERENIGING DELDEN
De oriënteringsrit die de buurtvereniging Delden zater-
dagavond organiseerde mocht zich in goede belangstel-
ling van de zijde van het publiek verheugen.
De rit, waarvan de start en finish bij café „Het Zwaan-
tje" waren, voerde de deelnemers o.a. door de omgeving
van de buurtschappen Delden, Linde, plan Boonk, plan
Zuid etc. De lengte bedroeg ca 30 km. Onderweg was er
bij café Eskes te Vorden een verplichte rustpauze van
vijftien minuten ingelast.

Na afloop reikte de voorzitter van de buurtvereniging
Delden, de heer M. Gotink, in café „Het Zwaantje" de
prijzen uit. De uitslagen waren:

Auto's: 1. J. van Ark; 2. D. Droppers; 3. A. Boers; 4.
J. v. d. Brink; 5. M. Regelink; 6. G. Schouten; 7. J.
Schuppers; 8. G. Broekgaarden; 9. D. Onstenk; 10.
Smeenk.
Bromfietsen: 1. H. Groot Roessink; 2. A. J. Haverkamp.

Van harte welkom op
onze slaapkamer-expositie

GEOPEND TOT EN MET ZATERDAG A.S.
ELKE AVOND TOT 10 UUR

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
~" FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752) 13 14

KRINGVERGADERING CBTB
De kring Vorden van de CBTB hield onder leiding van
de heer D. J. Luimes in hotel „'t Wapen van Vorden"
een druk bezochte kringvergadering.
In zijn openingswoord heette de voorzitter in het bij-
zonder welkom de aanwezige hoofdbestuursleden van
de Geld. CBTB t.w. de heer G. He ij, voorzitter uit Ede,
de heer drs. Broekhuis, sekretaris uit Arnhem alsmede
de heer Hilferink uit Zelhem.
De heer Heij besprak in korte trekken de vraag: „Heeft
de CBTB heden ten dage als organisatie nog een taak?"
Spreker wees hierbij er op dat door middel van de or-
ganisatie de verlangens en wensen ook bij de EEG be-
kend kunnen worden gemaakt. Zo ook bij de ruilverka-
veling wil zij de leden met raad en daad ter dienste
zijn, wat eveneens geldt voor het onderwijs en de voor-
lichting.
Verder was deze vergadering bedoeld als een vraag en
antwoordavond. Zo werd vraag l aan de orde gesteld
t.w.: Wat kan de oorzaak zijn van de grote achterstand
in het inkomen van de Achterhoekse bedrijven en de
Gelderse Vallei.
Als antwoord werd gegeven dat in de laatste drie jaar
er een gemiddeld verschil van ƒ 4000,— was geweest.
Drs. Broekhuis vond dat dit verschil in hoofdzaak ligt
in het bedrijfsplan. De totale bedrijfsomvang is in de
Geld. Vallei doorgaans groter hetwelk meebrengt dat
men ook per volwaardige arbeidskracht gemiddeld een
grotere omzet heeft. Voor een goed inzicht moet men
ook de cijfers en de spreiding van de individuele be-

drijven kennen waaruit die gemiddelden zijn opgebouwd.
Wij hebben de indruk, aldus spreker, dat zich steeds
duidelijker een kopgroep vormt welke sukses heeft ge-
had met de modernisering en uit de lopende uitkomsten
de bedrijfsaanpassing ook lijkt te kunnen bijhouden.
Dan is er een tweede groep welke de gezinsbesteding
wel uit de lopende inkomsten kan financieren maar
dreigt vast te lopen met de investeringen. Tenslotte is
het reëel te konstateren dat er een groep is welke de
ontwikkeling niet meer kan bijhouden en een steeds gro-
tere achterstand dreigt op te lopen. Men dient er wel
rekening mee te houden dat de prijsontwikkeling van de
gemengde bedrijven de afgelopen jaren niet gunstig zijn
geweest. Dat heeft met name de bedrijven welke hun
inkomen voor een belangrijk deel uit de veredelingssek-
tor moesten halen een extra achterstand gegeven.

Vraag 2 luidde: De graanprijzen gaan steeds omhoog en
er dreigt een overschot aan melk. Moeten de gemengde
bedrijven meer gaan denken aan akkerbouw en grove
tuinbouw ?

Het staat niet vast, aldus de voorzitter, dat de renta-
biliteitsverhouding veranderd. De financiële uitkomsten
van de graantelersbedrijven steken niet gunstig af bij
een goed geleid gemengd bedrijf. Tenslotte is het voor
de toekomst een bezwaar dat de eenheden akkerbouw op
de Gelderse bedrijven algemeen klein zullen zijn.

De keuze van de meest gewenste bedrijfsopzet moet ge-
schieden op basis van een bedrijfsbegroting. Daarbij
moeten nieuwe mogelijkheden niet worden uitgesloten.

Nadat verder nog enige vragen waren besproken, werd

nog besloten dat op een nog te bepalen datum bij de
Bremer in de Toldijk een boerengezinsdag zal worden
gehouden met als spreker de heer Prillefits van de pla-
nologische dienst te Den Haag.
Hierna sprak ds. J. J. van Zorge een kort slotwoord
waarna deze voorging in dankgebed.

Conüiroyisïn'!
Bij ons vindt u een pracht sortering
in

MOLIÈRES
BOOTIES
EN LAARZEN

Kijk eerst bij

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Dorpsstraat — Telefoon 1342



Ibers
SUPiRMARKT
presenteert:

Uit onze hypermoderne slagerij
Donderdag

Vrijdag
en zaterdag

Maandag
en dinsdag

Saucijzen

Malse bietstuk

Runderlappen
Ribstuk
Mager runderpoulet
Slavinken
Hamburgers

500 gram

250 gram

500 gram

500 gram

250 gram

3 stuks

3 stuks

178

Woensdag Mager gehakt (half om half) 500 gram

138
88
88

198
Hierbij een rol beschuit voor slechts 19 et

Laat onze chef slager uw diepvries vullen f
Voorbouten kant en klaar, in porties v.a. f3,50 per kg

Achterbouten kant en klaar, in porties v.a. f4,50 per kg

Uit onze groente afdeling
Jonathans
Glorie van Holland
Bananen
Uien
Gesneden rode kool

2 kilo 69

2 kilo 69

per kilo i w

2 kilo 65

'l, kilo 19

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!

Snij worst 150 gram 69 et
Casselerrib 100 gram 79 et
Kookworst aan stuk 150 gr, 69 et

Groot stuk

badzeep
slechts 59

Speculaas
dubbelpak

cent

Pak mee dit voordeel!
Vruchtengries
(met veel vruchten) 2 zakjes 69
Soepballetjes 2 blikjes 98
Appelsap 2 flessen 119
Jams diverse smaken 75
Middelfijne doppers litersblik 79
Sperciebonen literblik 79
Appelmoes literblik 69

/ÏJTl Uit onze wijnafdeling!
iBs

U Zuivere Ital. vermouth fles 298
| Graves superieur nu per fles 295

Heerlijke advokaat nu per fles 339

Krentebrood ovenvers 98
Bruintje Beer biscuits 2 zak 98
Gemengde koekjes gezinsblik 275
Chocolaadjes 300 gram 119

Extra voordelig!

Groot stuk gevuld speculaas
nu voor 79 et

Kaaschips 2 zakken 98
Chocoladehagel

pak van 400 gram 135
Chocoladerepen 8 stuks 98
Lolly's 6 stuks 25
Goudkoffie per pak 186

Elk tweede pak 119

. .JU

Spaanse wijn per fles 12.98
Hierbij tijdelijk een fles jus d'orange voor cent



Met grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte
van ons zoontje

DIRK WILLEM
(Dick)

D. L. Smit
G. E. Smit-Dijkman

Vorden, 17 oktober 1967
De Haar 6

Voor de vele blijken van be-
langstelling, ondervonden bij
ons 25-jarig huwelijksfeest,
zeggen wij allen hartelijk
dank.

G. J. Beek
G. Beck-Olthof

Vorden, oktober 1967
C 56

Inplaats van kaarten
Voor de vele blijken van be-
langstelling, ontvangen bij
ons 25-jarig huwelijksfeest,
betuigen wij u, mede na-
mens onze kinderen, onze
hartelijke dank.

E. Z. Stegeman
G. E. Stegeman-

Krassenberg
Vorden, oktober 1967
Prins Bernhardweg 20

Langs deze weg willen we
allen die bij het overlijden
van

JAN
hun deelneming en innig
meeleven hebben betuigd,
oprecht van harte dank
zeggen.

Familie Lenselink
Vorden, oktober 1967
Oldenhof, Linde

Hiermede betuigen wij onze
hartelijk dank voor het me-
deleven, ons betoond bij het
overlijden van onze man,
vader, behuwd- en
grootvader

A. JANSEN
Uit aller naam:
J. F. C. Jansen-

van Blokland
Vorden, oktober 1967
Dorpsstraat 34

DAT IS GOEDKOOP
GASKACHEL
kompleet m, fles gas
ƒ 65,—

G. Weulen Kranenbarg

Te koop gevraagd: 25 kub
koemest. L. Velhorst,
Burg. Galléestr. 23, tel. 1880

Te koop: 2 ledikanten met
spiraal; eiken kamertaf el;
2 bloementafeltjes en salon-
tafel; theewagentje met
glasplaten; 2 fauteuils en
enige andere dingen.
Burg. Galléestraat 57
Vorden

Te koop: 35 are knollen en
voederbieten. H. J. Veenhuis
B 78

Te koop: 1.70 ha suikerbie-
tenkoppen. Briefjes inleve-
ren voor zaterdagmiddag 28
oktober 12 uur bij
H. J. Maalderink, Vordense-
weg 11, Wamsveld.

Te koop: Een toom afge-
wende biggen.
L. H. Visschers, Galgengoor
C 111, Vorden

Te koop: 2 tomen biggen.
D. A. Lenselink „Spekop"

Te koop: Biggen bij
M. Groot Wassink, Galgen-
goor C 107, Vorden

KOLENCONVECTOB
z.g.a.n. Ruurlosew. 47

Te koop: 2 tomen zware
biggen w.o. BB zeugjes.
G. J. Ruesink, Noordink
E 54, tel. 05753-1547

Te koop: Biggen en een
ponykar op luchtbanden.
A. Versteege, Klein Bolder-
horst, B 49, Vorden

MELKKARRETJES
ƒ 110,— - ƒ 125,—

WECO
Enkweg 3

GOEDKOOP INRUILEN !
Aardappelvezels - DE
zetmeelaanvulling !
Voederwaarde plm.
ƒ 37,— per ton. Wij le-
veren u voor ƒ 25,—
per ton. Vraagt gratis
de vezelbrochure.

Fa Gebr. Soepenberg
Dronten 03210-2224
Vert.: Zoerink Vorden
05752-6813

hun 50-jarige echtvereniging te herdenken.

A
X Donderdag 2 november hopen onze lieve
W ouders en grootouders
Q
Q H. DECANIJE
A en
X H. J. DECANIJE-ABBINK

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

spaard mogen blijven, is de wens van hun
dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen.

Vorden, oktober 1967
Galgengoor C 109

Receptie van 15.30 tot 16.30 uur in zaal
Lettink, Vorden.

nx
X
X
X
x
X
X

- X
X
X
X
X
X
X
X

Inplaats van kaarten

Op zaterdag 28 oktober hopen onze ouders:

r\
X
X
X
X J. F. van ARK

X en
X J. VAN ARK-KLTJVERS

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I4c

hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

Hun dankbare kinderen
HENK en ANNIE
Adri en Erik
JAN

Vorden, oktober 1967
Zutphenseweg 53

Receptie van 3 uur tot 4.30 uur in hotel
Bakker, Dorpsstraat 24, Vorden.

f

X
X

l
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Beste jongens en meisjes
Jullie zijn natuurlijk erg benieuwd
wie de winnaars van de kleurenwed-
strijd zijn.

Hier zijn ze:

JIM HEERSINK, Zutphenseweg
NICO BOUWMEESTER, H. v. Bramerenstr. 16
DINY BARGEMAN, 't Hoge 46
GERARD BECK, 't Hoge 61
ERNST GROTHE, Ruurloseweg 11 b
JAN MASSELINK, Hertog van Gelreweg 40
NELLY SCHOTSMAN, Zutphenseweg 60
DINIE RUESINK, B 26

Proficiat!

KOMEN JULLIE JE PRIJSJE
AFHALEN?

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

H.H. veehouders
Wij kunnen u steeds direkt uit voorraad leveren:

Gietijzeren gruproosters, 25 jaar garantie; zwaar
gegalvaniseerde gruproosters alleen in de betere
kwaliteiten. Koop niet zo maar een rooster maar
koop het beste wat er is. Hangketting; hangnylon
geheel kompleet. Indiana rubberstalmatten met
recht of antislipprofiel. Laat uw stalinrichting
verzorgen door vakmensen met jarenlange erva-
ring het is uw eigen voordeel. Profiteer van onze
grote voorraad.

A. R. Wagenvoort
Stalinrichting - Vorden - Julianalaan 16
Telefoon 05752-1259 ook na 18.00 uur

Uitslag verloting
VAN DE KANARIEVERENIGING
„DE VOGELVRIEND" Vorden e.o.
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Prijzen al te halen t.m. 18 november
1967 bü A. B. Borgonjen,
Kerkstraat 13 te Vorden

DENKT U OOK AAN DE

grote tentoonstelling
4 EN 5 NOVEMBER A.S. IN CAFÉ „DE ZON" ?

Heden overleed, zacht en kalm, onze geliefde man,
vader, groot- en overgrootvader

BEREND ROSSEL
echtgenoot van H. M. Regelink

in de gezegende ouderdom van 84 jaren.

Zwaar valt ons dit verlies.

Vorden: H. M. Rossel-Regelink

B. Rossel
A. J. Rossel-Wesselink

Warnsveld: G. J. Rossel
G. Rossel-Wesselink

klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, 19 oktober 1967
Gr. Obbink B 33

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

Heden werd uit onze familiekring weggenomen
onze geliefde broer, zwager en oom

BEREND ROSSEL
echtgenoot van H. M. Regelfnk

in de gezegende ouderdom van 84 jaren.

Vorden: Pam. Wed. H. Wesselink
Fam. G. Rossel

Nettelhorst: Fam. D. J. Rossel

"Barchem: Fam. A. Rossel

Vorden: Fam. Wed. D. Bogchelman

Vorden, 19 oktober 1967

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
"• FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL(05752)1314

Tot en met zaterdagavond a.s. kunt u onze grote

slaapkamer ~ expositie
nog bezoeken.

U kunt dan eventueel ook nog van onze

speciale aanbiedingen
gebruik maken, zowel in

• SLAAPKAMERS
• BANKSTELLEN
• DEKENS ENZ.

Of wilt u onze expositie
alleen maar bekijken?

Ook u bent van harte welkom in onze

meubeltoonzalen
Elke avond tot 10 uur geopend. Ook de zaterdagavond
a.s.

Heden nam de Here tot Zich, in Villa Nuova, na
een langdurig lijden, onze inniggeliefde vader en
grootvader

HENDRIK JAN KORENBLIK
weduwnaar van G. H. Lenselink

in de ouderdom van 83 jaar.

Dat zijn heengaan vrede was zij ons tot troost in
dit smartelijk verlies.

G. Korenblik
A. G. Korenblik-Hulshof

M. J. Ruiterkamp-Korenblik
T. Ruiterkamp

9 en kleinkinderen

Vorden, 23 oktober 1967
Linde E 24

De begrafenis zal plaats vinden op donderdag 26
oktober om 13.30 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Empo
Rij wiel fabriek

H. B. EMSBROEK N.V.
VORDEN

li
vraagt voor spoedige
indiensttreding een

flinke werkster,

waar het snel
lekker warm
moet rijn...
deer zet u een Inventum verrijcfoare paneelradiator neer.
Direkt voelt u zijn behaaglijke warmte om u heen.
Want het is een vloeistofloze paneelradiator,
die zijn warmte zonder omwegen direct aan de lucht afgeeft.
De ideale hoofdverwarming in voor- en naseizoen en
de behaaglijke bijverwarming in het stookseizoen.
Leverbaar met of zonder thermostaat, met
2 of 4 standen schakelaar.
Vraag op onderstaande verkooppunten om
brochure of het boekje
„Electrische Ruimte Verwarming."

Nleuwl
Stroombesparing door
de aangebouwde
thermostaat en de
4 standen schakelaar.

r.'o

KONINKLIJKE FABRIEK INVENTUM - BILTHOVEN.

INVENTUM PANEELRADIATOREN o.a. verkrijgbaar bij:

V U K U t N G. Emsbroek & Zn c.v., Zutphenseweg 5, tel. 05752-1546

G. Pongers & Co., Nieuwstad 7, tel. 05752-1474

voor enkele avonden per
week.

Eventueel ook één
middag per week.

Sollicitaties aan ons adres:
Enk weg 17, Vorden

EMPO

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

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

Deze week in de supermarkt:
Bij l vacuüm rookworst a f 1,15
een kilo zuurkool voor l cent

2 ons chocolade menagerie 89 CENT
l blik è, 500 gram gestoomd gehakt slechts 98 CENT
1 blik a 340 gram lunchworst 98 CENT

Batman masker gratis
bij 2 pak A.J.P. instant pudding
3/4 pot kleine augurken 105 CENT
2 blik sperziebonen van 138 et voor 119 CENT
l blik aardbeien van 159 et voor 149 CENT
l blik stukjes ananas van 189 et voor 129 CENT
l blik schijfjes perziken van 149 et voor 139 CENT

Let op:
l paar nylons alle maten 89 cent

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Supermarkt
Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58

Telefoon 1281

Telefoon 1379

Geeft uw St Nicolaas-aduertentie tijdig op!



Win-terd

•rkelijkheid

Soms worden dromen tot tastbare vreugde - zoals nu, bij deze
frappante modellen uit onze verrassende kollektie. Beide klas-

siek en zeer modieus.

Gekleed
mantelpak
van kamgaren bou-
clette. Chic en stijlvol.
Door het slankma-
kende model uiterst
geschiktvoor grotere
maten. De kraag is
van basserik-bont -
"als nerts zo mooi". 165.-

Mantel van velours
drapé met spitsnutria-
kraag. De iets uitlopen-

de lijn geeft juist dat
tikje flair en let u op de

mooie schouderlijn.

U slaagt voor uw rijbewijs
DOOR ONZE GOEDE
VOORLICHTING

ERKENDE VW RIJSCHOOL

„Jan Schuppers"
„Auto Boesveld"

Telefoon 1373

Telefoon 1329

Hervormde Gemeente
Zittingen tot inning der Kerkelijke
bijdragen worden gehouden op:

VRIJDAG 27 OKTOBER VAN 9-11 UUR

in de consistorie
van de Herv. Kerk
EN ZATERDAG 28 OKTOBER VAN 2-3.30 UUR
in het catechisatielokaal achter de kosterswoning

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
ontspiegelde glazen, dubbel focus- en
trifocaal glazen, getinte glazen etc.

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

OPTICIEN

ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN - TELEFOON 1505

Voor al uw
las- en konstruktie-
werk
Kompl. stalinrichting

WECO
Enkweg 3 - Telefoon 1811

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

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

Zoekt u voor uw geld een
VEILIGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—.
61/2% RENTE

Inlichtingen en prospect! bij
de heer:
W. TER HAAR
Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag)

VOOR.,.

Marlens
Wapen- en Sporthandel

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kronenborg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Ltfftogt,
B., van Hackfortweg Sl^^
Wed. Waarle, KranenbuTg
Voor plan Boonk:
H. Teunissen, de Haar

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

VOOR4L UW

Laat u uoor een deskundige reklame-campagne door ons voorlichten!

Marlens
Wapen, en Sporthandel

KOLENCONVECTOR
z.g.a.n. Enkweg 3

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Vorden

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

OVERHEMDEN-
REPARATEE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
Blijf gezond,
eet kip!

GEEN DIEPVRIES
ƒ 2,50 per hele kilo

W. ROSSEL - VORDEN
Hengelosew. l, tel. 1283

TIJDENS DE RAIFFEISEN-SPAARWEEK ONTVANGT IEDERE
NIEUWE SPAARDER EEN PREMIE VAN ƒ 3,50.

VOOR IEDER DIE EEN INLAGE IN DE SPAARBANK DOET HEBBEN
WIJ EEN LEUKE VERRASSING

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

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

U leest toch ook ons
spannende feuilleton ?

IKijken is kopen j
^^i ^^^i

25 oktober • l november 1967

Biscuits
BRUINTJEBEER, 2 pak

i
£ Worteltjes fijn
^ 3/4 pot

I
l
I
I

Choc. sigaretten
3 pakjes

VIVO pils
4 flesjes

Bonuto koffie
bij 2 pakken

150 WAPENZEGELS

> GRATIS WAPENZEGELS: UW SPAARBANK THUIS!
VIVO KRUIDENIERS:

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

De Nationale Kollekte ten bate van het geesteijk ge-
handicapte kind zal gehouden worden van 30 oktober
tot en met 4 november a.s.
Het is een bekend feit, dat het Nederlandse volk royaal
geeft, indien het overtuigd is van het bestaan van de
nood waarvoor gekollekteerd wordt. De nood, waarin
vele zorgenkinderen verkeren is groot.
Zorgenkinderen zijn geestelijk gehandicapte kinderen,
die: moeilijk of niet kunnen leren; weinig of geen loon
verdienen; veelal hun eigen belangen niet kunnen be-
hartigen. Het zijn afhankelijke, kwetsbare mensen; ve-
len van hen blijven kinderen ook als ze volwassen zijn.
De overheid doet al veel aan het onderwijs en heeft ook
andere voorzieningen getroffen.
Er is echter nog veel meer te doen. Er zijn gebouwen,
werkplaatsen noddg, waar deze mensen zinvolle arbeid
gegeven kan worden; voor Zutphen en omgeving een
dagverblijf voor hen. Tuinen, waarin ze tewerkgesteld
kunnen worden. Tehuizen, waar ze een thuis vinden, als
de ouders overleden zijn. Vakantie-oorden, om eens met
vakantie te kunnen gaan. Bureaus waar de ouders om
raad kunnen komen.
Hiervoor is veel geld nodig.
Voor dit doel organiseren de drie landelijke instellingen
voor sociale en pedagogische zorg t.w.: „De Nederland-
se Vereniging voor Sociaal Pedagogische Zorg"; „De
Vereniging van de H. Jozef van Cupertine"; De Protes-
tant Christelijke Vereniging tot Bevordering van Socia-
le en Pedagogische Zorg" en de drie ouderverenigingen
t.w.: „Helpt Elkander"; „Voor het Zorgenkind" en„Phi-
ladelphia", een landelijke kollekte.
De besturen van genoemde drie ouderverenigingen, ho-
pen dan ook dat velen zich op zullen geven als kollek-
tant of kollektrice bij onderstaand adres.
Als nu vele jongeren boven 16 jaar zich opgeven om een
avond of middag op stap te gaan voor hun mindere
leeftijdsgenoten. Bezinnen jullie je eens op je geluk een
goede gezondheid te genieten. Laat de geestelijk mis-
deelden niet in de kou staan.
Namens de drie ouderverenigingen:
Mevr. Hengeveld, Berend van Hackfortweg 24, Vorden

„DE HOVENIERS" UIT BILTHOVEN LIETEN GOED
SPEL ZIEN TIJDENS EERSTE NUTSAVOND

De eerste Nutsavond in het nieuwe seizoen, die zaterdag-
avond in het Nutsgebouw te Vorden gehouden werd, is
een sukses geworden. De bekende toneelgroep „De Ho-
veniers" uit Bilthoven die reeds meerdere malen in Vor-
den hebben opgetreden schoten deze keer met de thriller
„Valstrik voor een man alleen" precies in de roos.
Het is alleen jammer dat het Vordense publiek nog niet
helemaal „Nutsminded" is, want hoewel de zaal redelijk
bezet bleek, toch hadden „De Hoveniers" beslist meer
publieke belangstelling verdiend.
In zijn openingswoord deelde de voorzitter, de heer H.
Wesselink, mede dat het Nutsgebouw van binnen zal
worden opgeschilderd (een gedeelte is reeds klaar). De
buitenkant heeft evenwel ook een schildersbeurt nodig,
maar we weten nog niet hoe we dit moeten bekostigen,
aldus de heer Wesselink. Voorts vroeg de voorzitter
i.v.m. de jubileumavond op maandag 8 januari het be-
stuur ideën aan de hand te doen wat betreft het samen-
stellen van het programma. Op donderdag 2 november
zal er in de koffiekamer een ledenvergadering worden
gehouden, waarvoor de voorzitter een ieder opwekte
deze te bezoeken.
Hierna was het de beurt aan „De Hoveniers". Het detec-
tivestuk in drie bedrijven werd met vaart en enthousias.
'me gebracht. Het stuk speelde zich af in een bungalow
hoog in de Franse Alpen. De acteurs en actrices bleken
hun rollen goed te beheersen. Het publiek heeft dan ook
zeer genoten, vooral de ontknoping was zeer verrassend.
De regie van dit spel was in handen van Miep Engel-
berts, terwijl het kap- en grimewerk uitstekend door de
firma Servaas uit Driebergen was verzorgd.
De heer Wesselink bedankte de toneelgroep na afloop
voor de prettige avond die zij de aanwezigen hebben
bezorgd en bood hij de dames van het gezelschap bloe-
men aan.

Let op de tweede Nutsauond

Forumavond
Streekverbeteringskommissie 'Warnsveld'

Onder voorzitterschap van de heer G. N. Z. Holtslag uit Wichmond werd verleden week
woensdagavond in de zaal van café Eskes een forumavond gehouden van de Streekver-
beteringskommissie „Warnsveld". De opkomst was zeer goed.
In zyn welkomstwoord werden inzonderheid genoemd de heer G. J. Weustenenk, voor-
zitter van de plaatselijke kommissie ruilverkaveling „Warnsveld"; de heer Offereins
van de GMvL en de heer Van de Wall Bake, watergraaf van het waterschap van 'de/
Baakse Beek.
Deze avond moet, volgens de voorzitter, gezien worden als een wenszitting voor de ruil-
verkaveling waarin gelegenheid bestaat om van gedachten te

Als eerste spreker voerde het woord de heer G. J.
Weustenenk, die allereerst in vogelvlucht de totstandko-
ming- van de ruilverkaveling „Warnsveld" de revue liet
passeren t.w. de voorbereiding in 1959 en 1960, de
stemming welke op 30 december 1960 plaats vond, de
installatie van de plaatselijke kommissie in december
1961, terwijl de werkzaamheden in 1962 een aanvang
konden nemen. Tot op heden, aldus spreker, is er ruim
11 miljoen gulden verwerkt. Hierin wordt van de over-
heid 70% subsidie ontvangen, terwijl de resterende 30%
door de aangelanden moet worden gedragen. Voor dit
jaar zijn er nog een aantal kleine werkzaamheden aan
toegevoegd t.w. enkele wegen in Warnsveld en enkele
waterlopen in Hackfort en in Almen.
De werkzaamheden aan de Veengoot vorderen goed.
Deze waterloop heeft een lengte van 4,5 km, de breedte
bedraagt 22 tot 24 meter, terwijl over een lengte van 3,5
km nog kleine waterleidingen zullen worden bijgegraven.
De Veengoot loopt nu door het Vordense bos waartoe
een strook van 30 meter van de grond aldaar is afge-
nomen. Het noordelijk gedeelte dat valt onder het wa-
terschap van de Berkel, aldus spreker, is bijna geheel
gereed wat de wegen en waterlopen betreft, het zuide-
lijk gedeelte, dat onder het waterschap van de Baakse
Beek ressorteerd, 'geregeld vordert waarin 25 km aan
waterlopen is opgenomen. Totaal 60 km aan wegen is
gereed gekomen t.w. in Warnsveld 25 km; in Vorden
15 km; in Gorssel 7 km; in Steenderen 6,5 km en in
Hengelo Gld. 7 km.
In de kosten van deze wegen dragen de vijf genoemde
gemeenten financieel bij. Verkaveling heeft reeds plaats
gevonden in Warnsveld.
De wenszittingen komen nu zo langzamerhand "dichterbij
aldus spreker, welke als basis zullen gelden voor de
nieuwe toewijzingen. Tot op heden waren bij de plaat-
selijke kommissie 700 pachtkontrakten binnen gekomen
welke als zodanig waren geregistreerd. Bij de toedeling
van de gronden zullen de plm. 1200 eigenaren eerst
worden opgeroepen. Is de Pachtwet niet in acht geno-
men, zo vervolgde spreker, dan kan de beslissing van de
Pachtkamer worden ingeroepen.
Als tweede spreker voerde het woord de heer G. Ste-
merdink, bedrijfsdeskundige van de RLV Dienst welke
sprak over het onderwerp: „Ruilverkaveling en bedrijfs-
voering". Deze spreker gaf een aantal nuttige wenken
bij de a.s. te houden wenszittingen t.w. de wenszitting

valt slechts eenmaal in het leven plaats; 2. ga er goed
voorbereid naar toe met toekomstplannen voor ogen; 3.
houdt rekening met de ontwikkelingen die in de land-
bouw gaande zijn.
A. Bij de rundveehouderij: 1. toenemend aantal melk-

koeien per man; 2. weidebedMf op weg naar 30 koei-
en per man t.w. bij 5 koe^B|250 tot 300 uren per
koe per jaar, bij 15 koeien^5ü tot 150 uren per koe
per jaar en bij 25 koeien 80 tot 100 uren per koe per
jaar.

B. Meer koeien per ha door a. meer stikstof; b. mini-
maal jongvee; c. goedkoop krachtvoer en d. geen
jongvee aanhouden.
De invloedsfaktor welke bij de wensen naar voren
kunnen komen zijn o.m. 1. alles bij huis in l kavel;
2. 80% oppervlakte bij huis in l kavel en 20% van
huis in l kavel; 3. 20% bij huis in l kavel en 80%
van huis in l kavel; 4. alles van huis in l kavel.
Het is, volgens spreker, niet zeker dat deze wensen
alle door de landmeter-deskundige kunnen worden
vervuld.

C. Bij akkerbouw gaan bv. bepaalde wensen naar 1.
kijken naar grondsoort; 2. grond met mogelijkheden
voor gewassenkeuze; 3. liefst l kavel, ook al is die
ver weg; 4. meer kavels hier minder bezwaarlijk dan
bij de rundveehouderij. Maar, zo vroeg spreker: „Is
uw opvolger ook akkerbouwer?"

D. Bij te weinig «grond dient men 1. bijkopen of bij-
pachten; 2. aanvullen met verdeling; 3. aanvullen
met loondienst; 4. afstoten van grond. Bij de drie
eerstgenoemde punten kon spreker geen algemeen
advies geven, terwijl bij „veredelaars" en „loondiens.
ters" nogal eens behoefte bestaat aan extensivering.
Volgens spreker heeft bouwland meer mogelijkheden,
omdat bouwland ook heel goed voor grasland is.
Voor bedrijven beneden 15 ha is het nu al niet ge-
wenst om terwille van bouwland 2 kavels te wensen
als l kavel tot de mogelijkheden behoort. Voor gro-
tere tweemans bedrijven geldt hetzelfde, voor gro-
tere eenmansbedrijven voorlopig niet.

De voorzitter dankte de sprekers voor hun geleverde
bijdragen aan deze avond.
Na de pauze werden door een gevormd forum een aantal
schriftelijke vragen op uitvoerige wijze beantwoord.

Een drukmachine vreet papier...

drukken

Zo zou je het tenminste wel kunnen noemen, wanneer
u onze machtige Nebiolo cylinderpers met een snelheid
van 5000 vel per uur „Contact" ziet draaien.

En niet alleen „Contact"!

Wij verzorgen van loonstaat tot piepklein foldertje.
Was uw opdracht daar al bij?

oevers

VERLEDEN WEEK GEOPEND BENZINESTATION
MEDLER UITGEBRAND

Maandagmorgen tegen half tien is het gloednieuwe Shell
benzinestation Medler, eigendom van de heer A. J. Ey-
kelkamp te Vorden, igelegen aan de rijksweg Vorden-
Ruurlo, uitgebrand.
De Vordense brandweer, die ijlings werd gealarmeerd,
en met 2 tankwagens uitrukte, wist gelukkig het vuur
snel onder de knie te krijgen; van het benzinestation
is het voorste gedeelte geheel uitgebrand t.w. de show-
room annex kantoor. Door het snelle optreden van de
brandweer konden het bij het gebouw horende magazijn
de telefooncel en de dames- en herentoiletten blijven be-
houden; dit was in één komplex ondergebracht.
De brand moet ontstaan zijn doordat men thuis de olie-
haard vulde. De olietank behorende bij de kachel voor
de verwarming van de showroom/kantoorruimte, die met
een ondergrondse leiding hiermee in verbinding stond,
schijnt door de hoge druk te zijn overgelopen, waarna de
brand ontstond.
Een bromfietser, die juist wilde tanken, alarmeerde de
familie Eykelkamp, maar aan blussen viel al niet meer
te denken, daar de vlammen aan alle kanten uit het ge-
bouw sloegen. Men heeft slechts enkele verkoopartikelen
uit de showroom die dicht bij de deur lagen, kunnen red.
den. Verder ging de gehele inventaris benevens kan-
toormeubilair verloren. De eigenaar was voor brand
verzekerd.
Juist verleden week had de heer Eykelkamp zijn ben-

zinestation Mtedler dat het enigste is tussen Vorden en
Ruurlo en dit jaar geheel nieuw werd gebouwd, officieel
in gebruik genomen met o.a. een receptie met bezoek
van burgemeester Van Arkel, Rijkswaterstaatautoritei-
ten e.a.
Gelukkig waren de nieuwe bungalow, evenals de vier
benzinepompen op ruime afstand van het benzinestation
gebouwd; men is hierdoor voor een ontploffingsramp
gespaard gebleven. Een gelukkige omstandigheid bij de-
ze grote tegenslag is tevens, dat de benzineverkoop nor-
maal doorgang kan vinden, daar pompen en leidingen
geen schade opliepen. De heer Eykelkamp hoopt niet-
temin dat de ontstane schade, zo snel mogelijk kan wor-
den hersteld en hoopt zijn benzinestation, dat een prach-
tige aanwinst voor de streek en de Vordense midden-
stand vormde, weer spoedig te kunnen heropenen om
ook in de toekomst door snelle bediening en prima ser-
vice zijn klanten tevreden te kunnen stellen.

VERLICHTINGSKONTROLE WAS GROOT SUKSES

De door de afdeling Vorden van het Verbond voor Vei-
lig Verkeer in samenwerking met alle garagehouders
georganiseerde verlichtingskontrole wat betreft motor-
rijtuigen is een groot sukses geworden.
Vier avonden was er kontrole, het totaal aantal perso-
nen, dat zich meldde, bedroeg 160.
In veel 'gevallen bleken de koplampen te hoog te staan.
In vijf a zes gevallen bleek dat de verlichting zeer te
wensen overliet. Ook waren er auto's met gladde banden.

De grote foto-, dia- en
filmwedstrijd „De Toerist" is

een groot sukses geworden !
Was uw opname er ook bij ?

De jury van de Stichting^fc
Bevordering vanTie

Amateur-Fotografie zal nog
wei t-nigu tijd nodig hebben om

het overstelpende aantal
inzendingen te beoordt

Tezijnertijd verschijnt
fotograaf de uitslag.

Breng

JUBILEUM MEESTER ZEEVALKINK

Naar ons werd medegedeeld is het 25-jarig jubileum
van meester Zeevalkink, vanaf l juli 195(0 als hoofd
van de Bijzondere Lagere School aan Het Hoge, niet
onopgemerkt voorbij gegaan.
De jubilaris met vrouw en kinderen mochten vanaf de
woning omringd door een erehaag van kinderen de
school binnentreden en plaats nemen in de hal van de
school, welke een feestelijke indruk maakte door een
schat van blc>emen.
Nadat de kinderen zich op het schoolplein hadden op-
gesteld (wat mogelijk was door het prachtige weer) en
enige toepasselijke liederen hadden gezongen, was het
ds. J. H. Jansen, die als voorzitter van het schoolbe-
stuur, namens bestuur, personeel en ouders in welge-
kozen woorden zijn grote dank vertolkte voor de grote
aktiviteit die. meester Zeevalkink in zijn onderwijzers-
loopbaan aan de school had bewezen.
Het bleef, begrijpelijk, niet alleen bij woorden. Een schat
van cadeaus werden hem aangeboden door kinderen en
personeel, waarbij ook mevrouw Zeevalkink in de „bloe-
metjes" werd gezet.
Een deputatie van de Chr. Huishoudschool onder lei-
ding van de direktrice, mej. Disbergen, en een drietal
leerkrachten, brachten met een aantal leerlingen, uit
een oogpunt van goed „naoberschap" een ovatie waarbij
ook door mej. Disbergen woorden van dank werden ge-
richt aan het adres van meester Zeevalkink en zijn echt-
genote.
Verder werd het woord gevoerd door de inspekteur van
het lager onderwijs in de inspektie Zutphen, de heer
Verburg, die ook zijn grote waardering uitsprak voor
het werk van hem aan zijn school. Spreker wenste hem
nog veel jaren toe aan de school op Het Hoge.
Namens het personeel sprak de heer Radstake, die vol
lof was over de prettige samenwerking die er in de
school heerste onder het personeel.
Het hoofd van de O.L. School in het dorp, de heer
Brinkman, gaf ook door zijn aanwezigheid een bewijs
van goede verstandhouding.
Het bestuur niet hun echtgenotes, personeelsleden en
enkele genodigden brachten vervolgens nog enige uren
in opgewekte gezellige stemming rondom de fam. Zee-
valkink door in de zaal van hotel „'t Wapen van Vor-
den".

Ook hier werd het woord gevoerd door ds. Jansen, die
zich aansluitend aan het reeds gesprokene nu mevrouw
Zeevalkink in het bijzonder betrok in de huldiging door
het aanbieden van een enveloppe met inhoud.
Zeer onder de indruk vertolkte meester Zeevalkink zijn
gevoelens van dank voor de spontaniteit waarmee dit
jubileum werd herdacht.

UITSLAG KEURING DIENSTPLICHT
De uitslag van de keuring voor de dienstplicht van de
lichting 1968 is als volgt: 39 ingeschrevenen werden ge-
schikt bevonden, 13 voorgoed ongeschikt, 10 werden
vrijstelling verleend wegens broederdienst, een vijftal
zullen elders worden gekeurd terwijl van 2 nog een uit-
spraak wordt ingewacht.

SCHOOLNIEUWS

Naar ons werd medegedeeld gaat de handwerkonder-
wijzeres van de Bijz. Lagere School aan Het Hoge,
mevr. W. Wahl-Boerman, wegens vertrek naar Eiber-
gen de school verlaten. In haar plaats is met ingang
van l januari 1968 als zodanig benoemd mevr. H. Hee-
sen-van der Lichte uit Winterswijk.
Meester Snijders die voor ruim een maand onder de wa-
penen moest komen werd vervangen door mej. G. v. d.
Hel.
De verbouwing van het zgn. grote lokaal is nog niet ge-
heel voltooid.
De te houden ledenvergadering van de schoolvereniging
werd vastgesteld op 26 oktober a.s.
De feestelijke ouderavond zal op 17 november a.s. in het
Nutsgebouw worden gehouden.
In dit cursusjaar komen weer twee kijkavonden t.w. één
in december en één in maart a.s.

OPBRENGST KOLLEKTE

De in deze gemeente gehouden kollekte ten bate van de
Nationale Reclasseringsdag heeft f 330,25 opgebracht.



VOETBAL

KOTTEN I — VORDEN I 2—0

De geelzwarten hebben in deze wedstrijd het goede spel
tegen DVOA niet waar kunnen maken en hebben ver-
diend met 2—O verloren. Vooral in de voorhoede wilde
het ditmaal niet lukken, waarbij de geschorste Janny
Bijen wel werd gemist. In zijn plaats stond Hengeveld
opgesteld als rechtsbuiten waardoor Hendriksen naar de
midvoorplaats verhuisde.
Voor de rust was het een gelijkopgaande wedstrijd, bei-
de defensies gaven vrijwel geen kansen weg. Na tien
minuten kreeg Vorden een vrije trap toegewezen, de
door Nieuwenhuis ingeschoten bal werd echter nog juist
door één der Kotten-backs met het hoofd tot corner
verwerkt. Bij de thuisclub speelde de linksbuiten een
goede wedstrijd en kwam het gevaar veelal van deze
speler. Doelman Bannink kreeg, evenals zijn kollega
aan de overzijde, vrijwel geen moeilijk werk op te knap-
pen. Bij de rust was de stand nog dubbelblank.
In de tweede helft kwam de thuisclub in de beginfase
fel opzetten. Na 20 minuten viel het eerste doelpunt.
Rechtsbinnen Boxem kreeg op het middenveld de bal,
dribbelde even en gaf op het juiste moment af naar de
mee naar voren gekomen rechtshalf Damkot, die doel-
man Bannink van tien meter afstand geen kans gaf l—0.
De Vordenaren probeerden hierna de bakens te verzet-
ten. Een vrije schop, genomen door Karel Nieuwenhuis,
werd met veel kunst en vliegwerk door de Kottende-
fensie weggewerkt. Dit was ook vrijwel de enige keer
dat de Vordense voorhoede in de tweede helft gevaarlijk
was. Een kwartier voor tijd viel definitief de beslissing.
Een voorzet naar de buitenspel staande linksbuiten van
Kotten werd, zonder dat de scheidsrechter had gefloten,
geheel onnodig door de Vordense rechtsachter Mombarg
met de hand binnen het strafschopgebied weggeslagen.
De penalty werd door Boxem in een doelpunt omgezet
2—0.

MARKELO II — VORDEN U 4—2
Het tweede elftal van Vorden heeft de uitwedstrijd te-
gen Markelo II verdiend met 4—2 verloren. Hierbij dient
echter aangetekend te worden dat niet alle Vorden-spe-
lers zich voor 100 procent hebben ingezet, hetgeen bij
de rust een 4—O achterstand ten gevolge had.
Direkt na de aftrap ontstond er een gelijkopgaande strijd
waarbij de verdedigingen van beide ploegen overheers-
ten. Na ca 20 minuten nam de thuisclub een l—O voor-
sprong toen de linksbinnen beheerst inschoot. Aan de
andere kant wist de Markelose doelman met veel moeite
een schot van Janssen te keren.
De thuisclub werd hierna sterker en doordat de Vorden-
se defensie niet altijd tijdig ingreep ontstonden er voor
de thuisclub kansen. Na een half uur werd het door
de rechtsbuiten 2—0. Vijf minuten later was de stand
reeds 3—O, terwijl opnieuw de linksbinnen de ruststand
met een fraaie kopbal op 4—O bepaalde.
In de tweede helft werden de zaken bij Vorden beter
aangepakt en hadden de geelzwarten dikwijls het beste
van het spel. De bezoekers kregen enkele goede kansen
doch schoten van Dostal, Janssen en Besselink scheer-
den net over de lat. De Vordense defensie speelde in
deze periode een goede wedstrijd en kregen de Marke-
lose aanvallers weinig kansen. Vijf minuten voor tijd
verkleinde linksbuiten Dostal de achterstand tot 4—l,
waarna Janssen de score even later een dragelijker aan-
zien gaf 4—2. Al met al een verdiende zege van Marke-
lo.

VORDEN IV — AZC VU 2—1

De thuisclub heeft haar goede positie op de ranglijst
behouden door thuis met 2—l van AZC te winnen.
De Vordenaren namen de leiding door een doelpunt van
Doornink l—0. Vorden kreeg hierna een unieke kans de
voorsprong te vergroten toen het een penalty kreeg toe-
gewezen. Doelman Ter Heurne schoot de bal echter
tot tweemaal toe tegen de keeper.
Bij een uitval van de Zutphenaren gelukte het AZC de
balans in evenwicht te brengen l—1.
De geelzwarten werden hierna sterker, wat de midvoor
in een doelpunt in de score tot uitdrukking bracht 2—1.
Na de rust ontstonden er voor beide doelen kansen,
doch gescoord werd er niet meer.

ZUTPHEN V — VORDEN V 2—1

In een gelijkopgaande strijd trok de (gelukkigste ploeg
aan het langste eind.
In de eerste helft werd er niet gescoord, hoewel de
thuisclub éénmaal pech had toen een goed schot tegen
de paal belandde.
In de tweede helft hetzelfde spelbeeld. Na een kwartier
nam Vorden met 0—1 de leiding door een doelpunt van
Meulendijk. De thuisclub liet het hier niet bij zitten en
na een half uur werd de gelijkmaker geboren.
Er ontspon zich hierna een fel duel om de zege, het-
geen Zutphen tien minuten voor tijd op winst bracht
door een hard schot van de rechtsbinnen.

VORDEN VI — SOCIÏ II 2—1

Vorden VI heeft deze wedstrijd, zij het op het nippertje,
verdiend gewonnen.
Na 20 minuten werd het l—O toen aanvoerder Roth-
man met een vleugelschot de roos trof. Tien minuten la-
ter bracht dezelfde speler de stand op 2—0.
Ten koste van een penalty wist Bosch hierna een doel-
punt te voorkomen. De toegekende penalty werd echter
toch ingeschoten 2—1.
In de tweede helft ontstond er een gelijkopgaande strijd
waarbij niet meer werd gescoord.

VOETBALPROGRAMMA

Vorden I—Ruurlo I; Vorden II—Grol III; Zutphen IV—
Vorden III; Baakse Boys II—Vorden VI; Be Quick Al
—Vorden Al; Vorden A2—Almen A2; Be Quick BI—
Vorden BI; Vorden B2—Baakse Boys BI; Almen Cl—
Vorden Cl.

Speel sportief

LONGA III — RATTI I 0—2

Ratti's eerste wist zondag in een zeer spannende strijd
een verdiende O—2 overwinning te behalen op Longa III
in Lichtenvoorde.
Hierdoor staan zowel Longa als Ratti met evenveel
winstpunten bovenaan in hun afdeling.
Ratti had haar opstelling grondig gewijzigd. Op de mid-
denvoorplaats stond nu de jeugdige Th. Heuvelink, ter-
wijl H. Haverkamp en B. Wentink ook van plaats had-
den gewisseld en resp. midhalf en linksbinnen fungeer-
den. J. Schoenaker en A. Geurts vormden nu het defen-
sieblok, geassisteerd door H. Haverkamp, Veenhuis en
F. Baakman.
Ratti begon een stevig offensief, waardoor men onge-
veer 20 minuten het initiatief kon nemen. Een enkele
maal forceerden de Longa-mannen nu een doorbraak,
die geenszins van gevaar ontbloot waren.
Na ruim een kwartier spelen had Ratti het eerst sukses
toen een boogbal vanuit de achterhoede belandde vlak
voor het Longa-doel, waar de keeper en de Ratti-mid-
voor Th. Heuvelink bijna gelijktijdig bij de bal waren.
De Ratti-speler was iets vlugger en schoot in de ui-
terste rechterhoek O—1. Het spel ging hierna gelijk op.
Ratti kreeg in de laatste minuten nog enkele mooie
kansen, maar zowel het schot van B. Overbeek dat via
paal en keeper naast ging, als de 1-2 kombinatie van
Vreman en Wentink, hadden geen resultaat.
Longa begon direkt na de hervatting fel aan te vallen.
Ratti-doelman Huitink, die flinke assistentie kreeg van
de uit vier man bestaande verdediging, redde enkele
malen op fraaie wijze. Een unieke kans voor Longa om
gelijk te maken werd niet benut, doordat men voor het
door de keeper verlaten doel, naast knalde.
Na een kwartier luwde het offensief en kon Ratti weer
verruimd ademhalen. Een ingooibal van Lichtenberg, die
door Vreeman hoog voor het doel werd gezet en na een
eerste kopbal van Heuvelink ten tweede male door Wen-
tink werd ingekopt, werd niet toegekend, doordat de
Ratti-midvoor in buitenspelpositie stond.
Te ver uilopen van de Longa-doelman kostte de thuis-
club een doelpunt; tien minuten voor het einde kon
linksbuiten B. Overbeek van ca 25 meter een boogbal
over de Longa-keeper plaatsen, die hoog in de touwen
verdween.
Ratti had door deze overwinning twee kostbare puntjes
veroverd.

RATTI-JEUGD IN AKTIE

Het BI juniorenelftal van Ratti kreeg zaterdagmiddag
bezoek van Hercules B2 uit Zutphen.
De jeugige Rattianen die in deze wedstrijd zeker niet
minder waren, verloren op het laatste nippertje nog met
O—2. Een kwartier voor het einde was het nog O—0.
De A-pupillen speelden zaterdagmorgen in het kader
van de onderlinge pupillen-kompetitie thuis tegen SVBV
A uit Barchem. Dit werd een 2—O overwinning voor de
Ratti-jeugd, die hierdoor in het totaalklassement goed
genoteerd staan.

VOETBALPROGRAMMA

A.s. zaterdag begint de kompetitie voor het zaterdag-
voetbal voor Ratti op het Ratti-terrein tegen Deeskens-
veld H.
Zondag spelen: Ratti I—Witkampers III; Ratti II—Be
Quick V; Sociï II—Ratti III.

DAMMEN

TWEEDE TIENTAL VAN OTTV DOOR FRAAIE
ZEGE AAN DE KOP VAN DE RANGLIJST

Het tweede tiental van DCV draait dit seizoen buitenge-
woon goed en is nog steeds ongeslagen.
Vrijdagavond werd in zaal Eskes het bezoekende DCH I
uit Hengelo met 13—7 versl^Jp. Opmerkelijk is dat de
Vordenaren slechts één p
De individuele uitslagen waren:
G. ter Beest—H. Luimes O—2; H. W. Esselink—G.
Dimmendaal 2—0; H. Wansink—J. W. Heyink l—1;
C. Hesselink—A. Hoebink l—1; G. Hulshof—Joh. Lui-
mes l—1; J. Leunk—G. J. Half man 2—0; W. Wassink—
B. Vrochten 2—0; J. Hoenink—A. Plant 2—0. De bor-
den 9 en 10 reglementair remise.
De eerstvolgende wedstrijd is donderdagavond 26 okto-
ber. De Vordenaren gaan dan op bezoek bij BDV uit
Brummen. Het eerste tiental van DCV speelt dinsdag
31 oktober in Varsseveld tegen Vadac.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE

Voor de onderlinge kompetitie van DCV werden vrijdag-
avond de volgende wedstrijden gespeeld:
S. Wiersma—J. J. van Dijk l—1; Breuker—Nijenhuis O
—2; Jansen—B. Rietman 2—0; Offereins—J. Wiersma
O—2; A. Wassink—Oukes l—1; Wesselink—Sloetjes 2—
0.

JEUGDDAMKAMPIOENSCHAP GEWEST
GELDERLAND DISTRIKT OOST

In zaal Eskes te Vorden werd zateragmiddag de tweede
ronde gespeeld voor het jeugddamkampioenschap van
gewest Gelderland distrikt Oost.
De mooiste patrij die deze middag gespeeld werd was
die tussen de Vordenaar Wim Wassink en Rougoor van
Denk & Zet uit Laren. Er werd door beide knapen goed
gespeeld. In het ver gevorderde middenspel kreeg Was-
sink een voordelige stand. Door goed afwikkelen wist
Rougoor echter toch nog een verdiend remise te berei-
ken.
G. van Kampen uit Doetinchem (DVD) bleef ook in zijn
tweede partij ongeslagen. Door serieus en agressief spel
kwam hij tegen R. Lonink uit Eibergen (DIO) tot een
duidelijke zege.
In groep B speelde de Vordenaar Ab Wassink in de
„derby" tegen Hoebink uit Hengelo fel op de aanval.
In de slotfase kreeg Wassink één schijf voorsprong,
welke hij uiteindelijk in de volle winst wist om te zetten.
Het jeugdige talent Bennie Smeenk uit Ruurlo, stelde
opnieuw zijn kandidatuur voor de titel (vorig jaar werd
hij kampioen) door de Eibergenaar Binanchie geen kans
te geven.

VOLLEYBAL

WILHELMINA III DASH II l—2

De damesreserves van Dash speelden in Zutphen een
kompetitiewedstrijd tegen Wilhelmina III, welke de Vor-
dense dames met l—2 wonnen.
Na de nederlagen tegen Bruvoc II en Dash I, lijkt het
dat Dash II nu de goede vorm heeft te pakken.
De Vordenaren wonnen de eerste partij, maar Wilhel-
mina sloeg fel terug en bracht de balans in evenwicht.
In de laatste en beslissende set kon Dash door snel en
goed spel de puntjes op haar naam brengen.

Voor de reserves, die nu 2 punten uit drie wedstrijden
hebben, zal er een langdurige rustperiode volgen. Men
speelt pas op maandag 11 december in de zaal van
het Stedelijk Lyceum te Zutphen tegen Set-Up V.

DASH I — BRUVOC II 2—0

Het eerste zestal van Dash gaat voort op het pad der
overwinningen; het ongeslagen rekord bleef gehand-
haafd door in Zutphen de Bruvoc-reserves met 2—O te
verslaan.
Zowel in de eerste als de tweede set wonnen de Vordense
zes met groot verschil.

SET-UP IV — DASH I 0—2

Ook in de vierde kompetitiewedstrijd was Dash onge-
naakbaar; dit ondervond Set-Up IV dat in eigen huis
een O—2 nederlaag kreeg te inkasseren.
In de eerste partij liep men al direkt uit tot 4—O, 5—O
enz. Het eindresultaat was een 15—7 set-overwinning.
Ook de tweede set die wat meer spanning opleverde,
omdat de Zutphenaren na de stand 10—5 fel terugsloe-
gen, werd tenslotte een Dash-aangelegenheid; het werd
15—10.
Dash heeft nu uit vier wedstrijden de volle winst ge-
haald en staat in de 2e klasse dames ongeslagen boven-
aan met 8 punten. De eerstvolgende strijd laat nog even
op zich wachten dit is op maandagavond 11 december
a.s. in Zutphen tegen Wilhelmina IV.

DASH I — WW II 0—2

Het herenteam van Dash ging op bezoek bij WW II in
Warnsveld, maar men had weinig sukses want de thuis-
club won met 2—0.
De ontmoeting werd gespeeld in de zaal aan de Oranje-
laan.
De eerste set ging eerst gelijk op, tot de stand 3—4. De
VVW'ers deden er een schepje bovenop en wonnen nu
met 15—7.
De tweede set werd eveneens door de thuisclub in winst
omgezet 15—10.
Dash I heren zal de volgende ontmoeting spelen op
maandagavond 6 november in de Dethmerskazerne te
Eefde met als tegenstander DKE I. Men zal dan ook
spelen in de sportzaal van de kazerne. DKE het mili-
taire volleybalteam, is onlangs toegetreden tot de Ne-
vobo af d. Zutphen.

BILJARTEN

KOT HERSTELDE ZICH NIET

Het eerste drietal van de Vordense biljartclub KOT is
er in de tweede kompetitiewedstrijd niet in geslaagd
zich te herstellen van de grote nederlaag van vorige
week tegen de Pelikaan.
De uitwedstrijd tegen de Poorte I ging met 5—2 verlo-
ren. Speciaal Pardijs en Klein Hekkelder waren niet bijs-
ter op dreef en kregen een flinke nederlaag te slikken.
Door deze nederlaag zijn de Vordenaren naar de laatste
plaats van de ranglijst geduikeld met l punt achter-
stand op DLS I uit Eefde.
De individuele uitslagen van de ontmoeting tegen Poorte
I waren:
G. A. ter Horst 363 (363)—J. Klein Hekkelder 279 (67);
W. van Praag 140 (140)—W. Pardijs 253 (80); H. de
Boer 134 (88)—J. Wijnbafcn 121 (121).

I 2-
De verdere uitslagen in krasse Cl waren:
Pelikaan I—Kroon I 2—5; DLS II—Voorst
Pauw I—DLS I 6—1; DLS I—DLS H 3—4.
De heer G. A. ter Horst van de Poorte I scoorde een
hoogste serie van 145 caramboles; het hoogste partijge-
middelde kwam met 36,30 op naam van dezelfde speler.
De stand in deze klasse ]^B-: l- Poorte I 12 punten; 2.
Voorst I 12 punten; 3. Pemaan I 8 punten; 4. DLS II
6 punten; 5. Pauw I 6 punten; 6. Kroon I 5 punten; 7.
DLS I 4 punten; 8. KOT I 3 punten.
In klasse C2 kwam KOT II in de uitwedstrijd tegen
Kroon II goed voor de dag en won met 5—4.
De individuele uitslagen waren:
J. Terwel 84 (84)—G. Massen 92 (77); W. Buitenhuis 77
(77)—B. Seesink 84 (69); B. Kastermans 77 (23)—S.
Huizinga 84 (84); C. Schooltink 77 (67)—B. v. d. Stra-
ten 77 '(77).
Verder werd in deze afdeling gespeeld:
Voorst II—DLS III 2—7; Poorte II—Pauw II 9—0;
Poorte II—Pauw II 9—0.
Hoogste serie A. Fokkema van DLS III. Hoogste partij-
gemiddelde 4,26 op naam van G. Swienink van DLS III.
De stand in deze klasse luidt: 1. Poorte II 18 punten;
2. Pauw II 14 punten; 3. DLS III 12 punten; 4. KOT II
9 punten; 5. Voorst II 6 punten; 6. Kroon II 4 punten.
De uitslagen in klasse C3 waren:
Pelikaan III—Carambole I 4—5; Poorte III—Hoven I
2—7; Pauw III—Pelikaan II 7—2.
Hoogste serie L. Nieuwenhuis van Pelikaan II met 22
caramboles. Hoogste partijgemiddelde P. H. Meyer 3,14
van Carambole I.
Het vierde viertal van KOT deed het niet best en ver-
loor thuis met 9-—O van Pauw IV. Hierdoor kwamen de
Vordenaren op de voorlaatste plaats op de ranglijst te-
recht.
De gedetailleerde uitslagen waren:
A. J. Boers 61 (55)—W. Simmelink 61 (61); Joh. Stap-
per 52 (39)—A. Smeerdijk 61 (61); G. Sleuring 44 (37)
—E. Hendriksen 52 (52); Joh. Vriezekolk 44 (12)—W.
Punt 44 (44).
De verdere uitslagen in deze afdeling waren:
DLS IV—Voorst III 4—5; Hoven II—Poorte IV 2—7.
Hoogste serie 20 caramboles van A. Mey van Poorte IV.
Hoogste partijgemiddelde zelfde speler met 2,46.
De stand in klasse C4 luidt:
1. Pauw IV 18 punten; 2. Poorte IV 12 punten; 3. Ho-
ven II 11 punten; 4. DLS IV 5 punten; 5. Voorst III 5
punten; 6. KOT III 4 punten; 7. Carambole II O punten.

Volautomatische wasmachines
o.a. Zanussi en Marynen

reeds vanaf i 849,- en f 799,-
INRUIL VAN ƒ 150,— TOT ƒ 200,—

Afwasmachine
reeds vanaf f 899 -

ELEKTRO TECHN. INSTALLATIE BUREAU

P. DEKKER
Vorden - Telefoon 1253

Speciale aanbieding!
PRACHT STAPELBED
kompleet met trapje en 2 matrasgen

nu f 198,-
LOGEERBED
kompleet met matras

nu f 69,-
TIENERBED
met ombouw en schuif kastjes

nu f 239,-
UW ADRES

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Wij ruimen op
EEN PARTIJ RODE MULDER-
PANNEN EN TWEEDE SOORT
GESCHAAFD GEPLOEGD HOUT

Doe-het-zelf centrum
(Harmsen)

Schoolstraat 6 - Vorden

A.s. zondag 29 oktober

Vorden - Ruurlo
Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden

doe mee aan onze doelpunten-toto !

Wintersportief
zyn onze franse, noorse en Italiaanse

TRUIEN, VESTEN en PULLOVERS
in prachtige dessins.

HELANCA DAMESPANTALONS
EN WOLLEN HEUPPANTALONS
CORDUROY PANTALONS EN
KNICKER-BOCKERS
voor dames, heren en tieners

NYLON EN TERLENKA JACKS
in sportieve modellen

WARME SHAWLS in wol en zijde,
nieuwste kleuren

BADSTOF WOLLEN SOKKEN
moderne kleuren

„JANUS" de echte noorse sokken,
kousen en wanten.

Martens'
Wapen, en sporthandel - Vorden

Hutsgebouw Vorden
A.S. ZATERDAG

DANSEN
Aanvang 7 uur.

Muziek:
„THE ROCKING DRIFTERS"

LEVERBAAR:

kuikens en
jonge hennen
met deskundige voorlichting

*

Uenk-Bongers
C 60 - Vorden - Telefoon 05752 - 1327

Een doos privépost
is niet zo duur!

drukken eevers



Gunstig jaar voor Coöperatieve
Werktuigenvereniging 'Ons aller belang'

De Coöperatieve Werktuigenvereniging „Ons Aller Belang" te Mossel heeft het afgelo-
pen boekjaar gunstige resultaten bereikt. Evenals het ledental, dat in 5 jaar tijds
verdubbelde en thans 42 bedraagt, ging ook de jaaromzet met sprongen omhoog; was
deze in het boekjaar l mei 1961 t.m. 30 april 1962 nog ƒ 5200,—, het boekjaar l meij
1966 t.m. 30 april 1967 gaf een omzet van ƒ 10.100,—, terwyl gedurende de periode
l mei t.m. 31 augustus 1967 de omzet reeds ƒ 8200,— bedroeg.

Als winstsaldo over het afgelopen boekjaar resulteerde dan ook een bedrag van
ƒ 4636,01, een en ander een gevolg van het feit, dat van de machines en werktuigen een
ruim gebruik werd gemaakt. Deze gunstige resultaten werden meegedeeld op de jaar-
lijkse ledenvergadering van de vereniging, die in het verenigingsgebouw in de Wilden-
borch werd gehouden en zeer goed bezocht werd.

Voorzitter, de heer L. Groot Bramel kon meer dan 25
leden verwelkomen, waaronder een tweetal nieuwe le-
den. In zijn openingswoord maakte hij 'gewag van voor-
noemde gunstige resultaten. Hij deelde mede dat de
heer D. Klein Bleumink, die thans de administratieve
werkzaamheden verricht, helaas wegens ziekte niet aan-
wezig kon zijn. Hij wenste hem een spoedig herstel toe.
Na de notulen van' sekretaris, de heer G. Dijkman,
volgde het verslag over het boekjaar l mei 1966 t.m.
30 april 1967, evenals het vaststellen van de jaarstuk-
ken over dat boekjaar. Wegens verhindering van de ad-
ministrateur geschiedde dit door de heer Joh. Braakhek-
ke.
Per l mei 1967 telde de vereniging 40 leden, hetwelk
inmiddels alweer is gestegen tot 42. Het bestuur kwam
tienmaal in vergadering bijeen, 't Bestuur bestaat thans
uit de heren L. Groot Bramel, voorzitter; G. Dijkman,
sekretaris; J. H. Braakhekke, penningmeester; H. W.
Mullink, algemeen bestuurslid; G. J. Ruiterkamp en H.
J. Eggink, leden.
In het afgelopen boekjaar werd een belangrijke voor-
lichtingsbijeenkomst gegeven over de waterbeheersing in
samenwerking met het bestuur van het waterschap der
Baakse Beek en de watengraaf, Mr. v. d. Wall Bake.

De heer J. Nekkers, veevoedingsvoorlichter van de CLV
„Ons Belang" te Linde, igaf een inleiding over de vee-
voeding. Beide avonden werden druk bezocht.
In verband met drukke werkzaamheden op eigen be-
drijf beëindigde de heer Joh. Braakhekke zijn werk-
zaamheden als administrateur; de heer D. Klein Bleu-
mink te Hengelo Gld. nam deze funktie over. De heer
Braakhekke blijft bestuurslid. Aan hem werd dank ge-
bracht voor zijin vele werk voor de vereniging verricht.
De financiële resultaten stemden tot bijzondere tevre-
denheid; dit kon worden bereikt dankzij het ruimer ge-
bruik maken van machines/werktuigen, evenals de uit-
stekende medewerking van de beide machinisten de he-
ren Th. Huls en H. Eggink. Voor een doelmatige en
effektieve bedrijfsvoering is het uitermate belangrijk
dat de leden zoveel mogelijk hun eigen machines en
werktuigen gaan gebruiken; dit werd in het afgelopen
jaar goed onderkend. Naast de aanwezige apparatuur
werden nog in bedrijf genomen een zgn. cylonmaaier
en een handzaaimachine. Alle machines en werktuigen
verkeren in behoorlijke staat van onderhoud, terwijl aan
de berging en het onderhoud van de apparatuur de
nodige aandacht werd besteed.

De debet- en creditzijde van de balans sloten met een
totaaltelling van ƒ 16093,11, de resultatenrekening over
het boekjaar l mei 1966 tot en met 30 april 1967 met
een eindtelling van ƒ 5720,62.
Er resulteerde een voordelig saldo van ƒ 4636,01. Op
voorstel van het bestuur werd besloten a. op de inven-
taris ƒ 4224,50 af te schrijven en b. ƒ 411,51 toe te
voegen aan het reservefonds.
Per 30 april jl. stonden er 40 leden ingeschreven met
in totaal 319,5 ha kultuurgrond, een gemiddelde dus
van 8 ha. Naast de uitbreiding van het aantal machi-
nes/werktuigen is ook het gebruik daarvan toegenomen
met als gevolg gestegen opbrengsten. De totaal-omzet
bedroeg ƒ 10.100,—, een verdubbeling in 5 jaar tijds.

Ook de per heden bereikte omzetten (van l mei t.m. 31
augustus 1967 ƒ 8200,—) stemmen hoopvol voor het lo-
pende boekjaar.
De vereniging beschikt thans over een uitgebreid werk-
tuigen/machineareaal; op de meer dan 30 werktuigen/en
of machines w.o. geulentrekker, weidesiepen, zaaimachi-
>nes, mestverspreiders, graanmaaiers, persen etc.
Deze staan per l mei jl. op de balans voor ƒ 8991,—
(na afschrijvingen). De administrateur besloot zijn keu-
rige en uitgebreide verslag met een opwekking tot de
leden ook anderen te animeren om lid te worden van
„Ons Aller Belang"; het is in het belang van a. de hui-
dige leden; b. degenen, die lid willen worden en c. de
vereniging zelf.
De voorzitter dankte de heer Klein Bleumink voor dit
keurige verslag, evenals de beide machinisten voor hun
medewerking.

De kontrolekom missie bracht bij monde van de heer B.
H. Fokkink een goedkeurend verslag uit.
Wegens het aftreden van de heer G. J. Ruiterkamp, die
zich wegens drukke werkzaamheden niet meer herkies-
baar stelde, werd in diens plaats gekozen de heer B. F.
Bennink. Het bestuur werd eveneens met een lid uitge-
breid, waartoe werd gekozen de heer G. Bannink, waar-
door het huidige bestuur weer uit 7 personen zal be-
staan. Aan het scheidende bestuurslid, de heer Ruiter-
kamp, bracht de voorzitter hartelijk dank voor zijn vele
werk voor de vereniging verricht; men zal in het be-
stuur nog afscheid van hem nemen in intieme kring.
In de nieuwe kontrolekommissie voor het boekjaar 1967-
1968 werden benoemd de heren L. M. Langwerden en
D. Lindenschot.
Besloten werd om de omslag vaste kosten over het
boekjaar 1967-1968 te handhaven op ƒ 12,— per ha.
Het voorstel van het bestuur om een drijfmesttank aan
te schaffen werd geaccepteerd; deze tank van 2500 liter
inhoud de zgn. Welgro zal met verzwaarde banden en
verlichting voor de prijs van ƒ 4850,— worden gekocht
van de Coöp. smederij. Ook werd het bestuur machti-
ging gegeven om een zgn. opraapwagen te kopen, nadat
eerst nog adviezen en/of inlichtingen zijn gewonnen; zo
nodig zal men deze wagen nog voor het nieuwe seizoen
kopen. De drijfmesttank zal in de vaste kostenomslag
vallen. De heer A. Zents stelde nog voor om ook de
grotere werktuigen in de'vaste kostenomslag te doen,
maar dit zal door het bestuur nader worden bekeken.
Meegedeeld werd nog dat van de oude Wildenborchse
Werktuigenvereniging een half-automatische pootmachi-
ne voor ƒ 12,50 werd aangekocht. Deze is gestationeerd
bij de heer J. Nijenhuis, rKanengoor.
„Met de dierenarts de praktijk in" was het onderwerp,
waarover de heer A. Harmsma, dierenarts te Vorden,
vervolgens een gezellig en humoristisch praatje hield.
De heer Harmsma, die dikwijls op zijn praktijktochten
medepassagiers uit stad of dorp had met op hun gezich-
ten duidelijk de uitdrukking „komen we nog weer heel-
huids thuis?" (waarschijnlijk vanwege de snelheid waar-
mee dierenartsen zich over 's Heren wegen voortbewe-
gen), schetste de vele belevenissen en ziektegevallen
waarmee een dierenarts zoal te maken krijgt.
Halve kalveren, tweede kalfskoe, lopende patiënte, zon-
nebrand, fibrio e.a. vaktermen werden hierna verweven
in de vaak verrassende dingen waarvoor een dierenarts
in de praktijk kan komen te staan.
De heer Harmsma besprak ook nog enkele ziektebeelden
en de behandeling hiervan, waarna nog verschillende
vragen door hem werden beantwoord.
De voorzitter dankte hierna d^^^reker voor zijn inlei-
ding, de leden en het bestuur ^or de goede onderlinge
verhouding en de medewerking in het afgelopen jaar.

A^I

Ĵ Pc

III 4 — 2

Nagekomen voetbalverslag

DREMPT VOORUIT II —
Ratti III kon het in de u i t w e d c tegen Drempt Voor-
uit II niet bolwerken en verloor met 4 — 2.
Het was een harde wedstrijd, die door de slappe leiding
van de scheidsrechter die dikwijls tegenstrijdige beslis-
singen nam, ternauwernood in de hand kon worden ge-
houden.
Nadat de eerste twintig minuten beide partijen het spel
in evenwicht hielden, slaagde de thuisclub er in, in de
23e minuut de score te openen door middel van de
Dremptse middenvoor die de bal achter doelman Hoe-
bink schoot; Ratti bracht echter door B. Lichtenberg de
stand spoedig in evenwicht l — 1.
Drempt kwam nu opzetten. Bij een corner over links
stuitte de bal via het lichaam van een Dremptse speler
voor de tweede maal achter Hoebink 2 — 1.
In het laatste kwartier gooide Ratti alles op de aanval.
Uit een toegestane strafschop wegens hands scoorde
Lichtenberg nog voor de rust de stand op 2 — 2.
Na de thee ging het gelijk op. De leiding was vooral na
rust zeer zwak. Drempt kon nog tweemaal tot scoren
komen, eindstand 4 — 2.

Telegram uil Spanje!
Wij ontvingen hedenmorgen een telegram uit Spanje. De inhoud luidde:

WIJ KOMEN 25 NOVEMBER . . . STOP . . . PER TREIN
. . . STOP . . . PLM. 13.00 UUR . . . STOP . . . BRENGEN
VEEL CADEAUTJES MEE . . . STOP . . . OOK EEN
GROTE ZAK VOOR STOUTE KINDEREN . . . STOP

SINT EN PIET.

In opdracht van de Sint wordt er weer een speciale Sint Nicolaaskrant in kleur gedrukt
welke huis aan huis wordt verspreid in een oplaag van 3200 exemplaren.

Deze moet dan uiterlijk 10 november op de post zijn. De advertenties kunnen tot
uiterlijk l november bij ons bezorgd worden met vermelding „St. Nicolaaskrant".

De advertentieprijs is 10 cent per mm; in kleur 15 cent per mm. Voorpagina dubbel
tarief. Wij hebben het tarief zo laag mogelijk gehouden met de rekenschap dat de
advertenties op tijd binnenkomen. Wij vragen dus beleefd uw aller medewerking.

Hedenmorgen werd ons van de zyde van de Winkeliersvereniging meegedeeld dat de
Sint Nicolaasbonnen 16 november uitgegeven worden, dus de mededelingen over de
aktie kunnen dan in onze Sint Nicolaaskrant worden afgedrukt.

P.S. Het gewicht van de krant mag van de zyde der posterijen niet zwaarder zyn dan
30 gram, zwaarder mogen wij de krant niet maken, dus vveest er als de kippen bij ! ! !

Koop nu nog wi^rdekens
legen zomerprijzen!

Pracht wollen 2-persoons dekens

vanaf f 49,75

Zie etalage oude pand Zutphense-
weg 14

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

FOTOWEDSTRIJD LASTECHNIEK

De N.V. Morelisse te Edam heeft een fotowedstrijd
uitgeschreven t.g.v. het 50-jarig bestaan van deze
instelling.

De lastechniek is kennelijk een bijzonder fotoge-
niek onderwerp, want ruim 800 foto's van bijzon-
der goed gehalte zijn bij de organisator binnenge-
komen.

De jury was samengesteld uit professor C. A. A.
van der Woude, namens de Nederlandse Stichting
voor Lastechniek de heer P. D. I. Langenhoff van
de Stichting ter bevordering van de Amateurfoto-
grafie, de heer J. A. Kleyn eveneens van de Stich-
ting ter bevordering van de Amateurfotografie.

De tweede prijs groot ƒ 500,— ging naar de heer
G. van Soest te Schiedam van beroep winkelbe-
diende.

De heer Van Soest legde in een sfeervolle opname
het begrip lastechniek vast. Hij fotografeerde door
een buis heen waarbij de lasser aan het eind in
het centrum van de foto komt te staan.

ERRES 1-PERSOONS ELEKTRISCHE
ONDERDEKEN

75 x 165 van ƒ 69,50 voor f 59,50

ERRES HAARDROGER ROSETTA

van ƒ 69,50 voor f 39,-

ERRES HAARDROGER ROSETTA DE LUXE
in skai koffer van ƒ 99,50 voorf 59,-

De dood van Kubizek
. Henri van Dorsten Feuilleton

a) Alle in dit oorlogsverhaal genoemde personen zijn verzonnen.
Alle stads- straat- en huisnamen of -nummers zijn, in 't gegeven
verband, evenals trouwens het verhaal zelf, verzonnen. In het
bijzonder zij vermeld dat SS-Haupsturmführer lan Kubizek in
geen enkele relatie staat tot Hitler's vroegere Weense vriend,
noch tot diens eventuele verwanten of naamgenoten, maar even-
eens een verzonnen figuur is, die evengoed Muller, Marschreiter
of Gurkengrüber had kunnen heten. Geen enkele beschrijving,
situatie of uitspraak in dit verhaal is gedaan met het oogmerk
overleden of levende personen uit te beelden of in een bepaald
daglicht te stellen. De lezers, die desalniettemin proberen be-
paalde personen of situaties te herkennen, doen bijgevolg ver-
geefse moeite.

b) De belangstellende lezer wordt geadviseerd steeds tenminste
één aflevering te bewaren en eventueel te raadplegen, om het
verband tussen de diverse afdelingen van het verhaal beter te
kunnen overzien. In het eerste deel van het verhaal komen nl.
diverse zgn. „flashbacks" (lett. terugflitsen) voor, terwijl het
verhaal verder regelrecht naar z'n climax gaat.

c) Het is de bedoeling van de uitgever deze novelle met andere
verhalen van dezelfde auteur t.z.t. in boekvorm uit te geven.
Zij, die hiervoor in principe belangstelling hebben, kunnen vrij-
blijvend de condities opvragen, door middel van een BON, die
nu en dan in dit blad zal worden afgedrukt.

„STA ( KOM r

Nauwelijks had Martin het portier van de DKW dichtgetrokken of
de chauffeur ontkoppelde, trok op met vol gas, stuurde scherp de
parallel lopende Rijmenamstraat in, alles in een stroom van vloei-
ende bewegingen. „Je bent ook na je verwonding in de Falaiseketel

nog altijd de beste chauffeur die ik ken!" zei Martin bewonderend.
De chauffeur droeg het uniform van de NSKK. Hij was drager van
het Ridderkruis.

Martin boog zich voorover en vroeg: „Hat 's denn gar nicht an
deine Nerven gefressen, Sigi?"
De chauffeur knikte kort, volstond met een sober: „Doch! Herr
Hauptmann."

Zij zwegen verder de hele rit door de stad. Aan het begin van de
Benoordenhoutseweg stond een auto van de Grüne Polizei. Martin
schrok: m'n papieren! Hij toonde de post het Ausweisz van Speer.
De wacht las hardop: „Martin H. van Anreh. Hauptmann des
technischen uberwachungsdienstes beim Reichsministerium für die
Rüstungsindustrie."

Ze reden verder. Martin borg het legimitatiepapier in zijn porte-
feuille. Zijn blik bleef rusten op de foto van Lia. Lia in de rozentuin
van Adri van Ulzen, een journalist van het Nederlands-Indisch
Dagblad. Lia droeg een zwartharig kind op haar arm: een Joods
kind? Hij had de foto heimelijk genomen, de Leica met Elmarith,
in driepuntsinstelling verborgen in de monsterkoffer met synthe-
tisch materiaal. De opname was onberispelijk belicht. Lia's klas-
sieke vormen kwamen onderscheiden uit tegen een achtergrond
van paarse bloemen, welks gamma tegen de avond lichter lijkt.

Het was een dag met goed licht geweest, een blauwe hemel met
witte wolken, licht dat glans geeft aan alle dingen. En de goede lens
had elke nerf weergegeven van de bomen, elk groef j e in de stenen
en ook de glanzen van Lia's hoogblonde haar.

Martin had zich, naar de aard van zijn werk, getraind, de rol te
spelen, die voor het vervullen van zijn opdracht dienstig kon zijn.

Op het emailleplaatje, aan het tuinhek, las hij de naam van de
schrijver. Toen schoot hem te binnen: medewerker aan het N.I.
Dagblad. En bij intuïtie voelde hij hier de rol van de indolente in-
dische jongen te kunnen spelen. Onhandig morrelde hij aan de

sluiting van het hek. Terwijl hij de koffer neerzette, haar opnam en
verplaatste, ontspande hij telkens de sluiter van de camera. Zo
maakte hij vier foto's, - maar hij zou de vijfde opname nooit maken.
Opziende zag hij Lia en kon hij niemand anders meer zijn dan die
hij was.
Zij naderde hem met bepaald iets verlegens in haar ogen, een aan-
doenlijke hulpeloosheid in houding en gebaar, maar het was alsof
zij op hem toekwam in een kleed van vlammen.

Geen van beiden wist een woord te zeggen, maar de taal van de
ogen was welsprekender dan een schat van woorden: het zwijgen
kon het spreken niet verbeteren. Toen Martin het zich realiseerde
was het voorbij, hij dacht: ik moet iets zeggen, ik moet toch ein-
delijk iets zeggen! Hij stamelde iets van: „Ik ben verwonderd hier
iemand te ontmoeten. Die zo goed is als u. Zo beminnenswaardig.
Zo goed . . ." (Hij dacht: ik spreek mijn tweede taal, het Neder-
lands, nog steeds teveel als een boek. En van mijn werk uit gedacht
is het fout te zeggen „hier"! Is haar dit opgevallen?)

Zij greep zijn arm en met voorbijgaan van alle plichtplegingen en
van het vormelijke „u" zei ze telkens weer: „Ik vind je leuk. Ik
vind je leuk!" En toen ineens: „Maar ik weet helemaal niet hoe je
heet? Zeg, hoe heet je eigenlijk?"

Hij stelde zich voor. Zij zei: „Aangenaam. Ik heet Lia van Beinum.
Lia Jantina van Beinum. Ik werk op het Ministerie van Landbouw.
Zeg ben je eigenlijk een Duitser?"
Nu viel het hem op, dat ze een heldere, modulatierijke stem bezat.
Hij antwoordde: „Het is Van Anreh. Niet „von". Begreep ze het
niet?

„O, ben je van adel?" zong haar stem weer.
Hij lachte en zei droog: „Nee, niet bepaald". Ernstig bezag hij haar
profiel. Hij dacht: „God zij dank. Haar neus is tenminste niet vol-
maakt. Ze heeft verrukkelijke tanden." Ineens wendde hij zich van
haar af, hij dacht: ben ik dan vergeten waarvoor ik hier kwam?

(wordt vervolgd)



Oktober-spaaraktie 1967
VAN MAANDAG 23 OKTOBER TOT EN MET DINSDAG 31 OKTOBER

ledere nieuwe spaarder, die tenminste ƒ 5,— inlegt, ontvangt

een gratis spaarinleg van f2,50
*
De kasuren zijn ruim, zodat u ons kunt bezoeken op een tijdstip dat u zelf het best past

nl. van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - «12.30 uur en van 2 - 4 uur bovendien
vrijdagavond van 7 - 9 uur.

BOERENLEENBANK
de bank voor iederéén
VORDEN-KRANENBURG D 127 a - TELEFOON 6769

Krijgt u binnenkort
een nieuwe woning?

KOM DAN EENS MET ONS
PRATEN.

U zult verstelt staan van:

0 ONZE GROTE VOORRAAD

• VOORDELIGE PRIJZEN
• EN 100% KWALITEIT

UW ADRES VOOR WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Berken kasten
hoog 170 diep 52

100 breed % hang % leg ƒ 89,—

100 breed leg ƒ 93,—
120 breed % hang V2 leg ƒ 99,—
120 breed leg ƒ 104,—
hoog 145 diep 52 breed 100 ƒ 85,—

Doe-het-zelf centrum
HARMSEN - Schoolstraat 6 - Vorden

VOOR ZELF DIEPVRIEZEN

UW

spaar-
varken

een Sigma fortest
diepvriezer!
UW VOORDEEL IS NU

ruim een jaar gratis vriezen!
Sigma diepvriezers zijn er al vanaf
110 liter inhoud.

Vraag vrijblijvend inlichtingen en
folder.

Ook over andere merken kunnen we u veel ver-
tellen, zoals Esta, Linde, Marijnen, Kelvinator

G.EmsbroekftZn.cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

GEVRAAGD ZO SPOEDIG MOGELIJK:

een meisje
voor de huishouding en winkel

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg 23 - Telefoon 1261

Tijdens de

kinderboekenweek
van 25 okt. tot 4 november krijg je
hij het knpcijAui kinderboeken voor
ƒ 5,— of mê ^

gratis een
rammelkarplaat
met beschrijvwg enz.

KOM EENS KIJKEN

Boekhandel Hietbrink
Vorden

Gemeentelijke stortplaats
De nieuwe gemeentelijke stortplaats, gelegen in
het verlengde van de weg langs het woonwagen-
kamp, wordt op woensdag l november a.s. in
gebruik genomen.

De openingsuren zijn:
MAANDAG van 8 - 1 2 uur v.m.
WOENSDAG van 1 - 5 uur n.m.
VRIJDAG van 1 - 5 uur n.m.
ZATERDAG van 10 - 12 uur v.m.

De stortkosten zijn voor:

huisvuil tot en met l kubieke meter gratis en
meer dan l kubieke meter ƒ 2,— per kubieke m;
normaal industrievuil, afval van landbouwbedrij-
ven enz. ƒ 2,— per kubieke m of gedeelte hiervan,
bij doorlopend contract ƒ l,— per kubieke m;
extra-zwaar vuil en afval zoals puin, stobben enz.
ƒ 2,50 per kubieke m of gedeelte hiervan.

Het storten van dierlijk-, vleesafval e.d. is verbo-
den.

Clandestien storten zowel voor als op de stort-
plaats of elders in de gemeente is eveneens ten
strengste verboden.

Voor het storten is een bon vereist, te verkrijgen
bij de toezichthouder op de stortplaats, tijdens bo-
vengenoemde openingsuren. De toezichthouder
neemt tevens de verschuldigde gelden in ont-
vangst.

De oude gemeentelijke stortplaats wordt met in-
gang van l november a.s. gesloten.

Vorden, 25 oktober 1967.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
van Ar kei.

de Secretaris,
J. V. Plas.

Reklamedagen
MAANDAG 600 GRAM

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

50° GRAM

100 GRAM

«»

r><*> GRAM
GRAM

Lever
Gehakt
Speklappen
Gehakt
Verse worst
Kalfspatee
Boterhamworst

Extra reklame!
vrijdag en zaterdag

Varkensvlees
Fricandeau .--«
Rollade
Schouderkarbonade
Fijne rookworst
Heerlijke koffie
Plockworst
Boterhamworst
Margarine
Rundvlees 5.» GRAM vanaf

Zie aanbiedingen in de winkel

M. Krijt

15O
198
135
198
225

80

500 GRAM

«. «,«*
«***

*» «RAM

.««.>.«>.
SPAR

275
275
275
198
75
125
50
3O
84
248

Vorden - Rund-, kalfs- en varkensslagerij
Dorpsstraat 32 . Tel. 1470

OP ONS ATELIER IS PLAATS VOOR

een net meisje
DAT GRAAG MOOI NAAIWERK MAAKT

A. A. IV l O ü J\ Kleermaker^ voor dames en heren

Vorden - Stationsweg 8 - Telefoon 1427

Te koop: 2 zware roodb.
dragende malen met melk-
1 ijst en. Aan de telling 2 nov.
Erven W. Klein Ikkink
D 92 Vorden „Kranegoor"

Te koop: Een nieuwe NSU
bromfiets met versnelling
van de marktverloting.
W. Kreunen, D 40

Te koop: Zware biggen.
J. W. Wesselink 't Elshof

Haal of bestel uw appels en
stoofperen bij H. Makkink,
Revelhorst, Vierakker
telefoon 4354

Wie heeft bij ons 20 aug.
een varken laten slachten
en het spek en de ham niet
opgehaald ?
Gaarne met spoed bericht.
Slagerij Vlogman
Nieuwstad Vorden

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

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

Te koop: 6 biggen bij
E. Pardijs „'t Lange End"

Te koop: Moesappels en
zoete appels ƒ 0,15 per kilo
G. J. Eijerkamp, B 35

Wil degene die per abuis
vrijdag 13 oktober een paar
suöde-booties in een voor
hem te kleine maat heeft
meegenomen deze inwisse-
len. '(Vermoedelijk Kikkers
of Ribbers). Het betreft
reparatieschoenen.

Wullink's schoenhandel
Onbetwist, de schoenen-
specialist

PETROLEUM

Nu ook verkrijgbaar
aan onze pomp

Enkweg 3. Lage prijs
Afgehaald

G. Weulen Kranenbarg
Telefoon 1811 en 1217

Ga vrijdagavond
gezellig winkelen
in Vorden

Hemobigkorrel
VAN HENDRIK BOXMEER

Zakjes van 10 kg gezond en
smakelijk voer voor uw jonge biggen
vanaf de twaalfde dag.

DAN KRIJGT U MINDER
ACHTERBLIJVERS

Uenk-Bongers
C 60 - Vorden - Telefoon 1327

Voor leuke moderne hoeden
in diverse kleuren naar de
speciaalzaak

Kroneman~Jörissen
Burg. Galléestraat 9

Wij hebben ook een pracht kollektie
IMITATIE BONTMUTSEN
in de betere kwaliteit

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR

ROYAAL PLASTIC VERGIET

slechts 75 cent
MOOIE PLASTIC BESTEKBAK
4 VAKKEN

nu f 1,10

Koersolman
WINKELCENTRUM TELEFOON 1364

Te koop bij inschrijving:
l perceel bouwland, groot l ha, 4 a,
60 ca, gelegen in het Galgengoor te
Vorden, kad.: Sectie A, nummer 2014
14 beukenbomen gelegen op hetzelfde
perceel. Alles direkt te aanvaarden.

Briefjes inleveren zaterdag 4 november n.m. 4 uur
bij Mevr. OLdenhof, C 91, Vorden, tel. 05752-1575

Voelt u voor een bezoek
aan de meubelneurs te Utrecht
op zaterdag 11 nov. a.s.?

Wij willen u gaarne in de gelegen-
heid stellen dit 2-jaarlijkse evenement
te bezoeken.

Per bus wordt u dan naar de Dom-
stad vervoerd waar u een volle dag
kunt genieten van hetgeen op
meubelgebied in de komende twee
jaar u wordt geboden

U kunt zich opgeven tot maandag 30 oktober a.s.
in onze zaak of bij sigarenmagazyn Eyerkamp.

Kosten per persoon ƒ 7,— (exclusief toegangs-
kaart)

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
' FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL(05752) 13 14


