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Fa. Marlens heropende zaak

PROGRAMMA FEESTELIJKHEDEN
Door het bestuur van de Oranjevereniging alhier in samenwerking met de
besturen van de buurtverenigingen Delden, Medler, Linde en Wildenborch
werd voor 30 april en 5 mei a.s. het programma voor het Oranje- en Bevrijdingsfeest als volgt samengesteld. De hoofdschotel werd dit jaar naar
5 mei verschoven.

30 a p r i l 1965
In de voormiddag van Koninginnedag worden aanvangende om 8.30 en 9
uur oriënteringsritten per fiets voor schoolkinderen van 11 tot en met 14
jaar, en van 15 jarigen en ouder gehouden. Om 2 uur des namiddags volgt
een oriënteringsrit voor auto's, motoren en bromfietsen.
's Avonds 8 uur komt V.O.P. uit Doetinchem in Irene het blijspel „Groeten
uit Nioe" opvoeren, waarin de aanwezigen enige vrolijke uren aan de Rivièra kunnen meemaken.
Op 4 mei a.s. vindt de Nationale Dodenherdenking plaats met als vertrekuur (19.30 uur) van de Stille tocht naar de Algemene Begraafplaats gevolgd door een Interkerkelijke Herdenkingsavond om 20.45 uur in de Ned.
Herv. kerk.

Bevrijdingsdag (5 mei)
De reeds jaar en dag bestaande geweerhandel, later ook sport- en kampeerartikelen, in deze gemeente van de Firma Martens aan de Zutphenseweg heeft een ware gedaanteverwisseling ondergaan.
Met deze uitbreiding van de winkel en geweermakerij is de Vordense Middenstand weer een prachtig pand rijker geworden.
Door een ruime overzichtelijke etalering van de

talrijk aanwezige goederen, zowel op jachtgebied
alsmede voor de sport- en kampeerliefhebbers,
hadden de talrijke bezoekers gelegenheid een juiste keus te maken. Een groot aantal bloemstukken en een enorme fruitmand verhoogden op uitnemende wijze de heropening.

KERKDIENSTEN ZONDAG 25 APRIL

JAARVERGADERING COÖP. VERBRUIKSVERENIGING „SAMENWERKING" TE LINDE

Wij wensen de Firma Martens met deze belangrijke uitbreiding van de zaak nog veel succes toe.

Herv. Kerk
Onder voorzitterschap van de heer J. W. Boeyink,
8.30 uur ds. J. J. Riphagen
werd in café Eykelkamp te Medler, de jaarver10.15 uur ds. J. J. van Zorge bediening H. Doop gadering gehouden van de Coöp. Verbruiksvereniging „Samenwerking" te^Bpde.
Kapel Wildenborch
De voorzitter sprak in T^f openingswoord met
10.30 uur de heer Eenshuistra van Barchem
voldoening over de in het boekjaar 1963-1964 gestegen omzet en de over dat boekjaar bereikte
Geref. Kerk
gunstige resultaten.
Uit het hierna door de direkteur uitgebrachte
1000 uur en 3.00 uur Ds. J. D. te Winkel.
jaarverslag over het boekjaar l oktober 1963 tot
en met 30 september 1964-J^eek dat de totaal-omR. K. K e r k d o r p
zet ƒ 152.776,74 had bö^B^en. Deze omzet is
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
ƒ 16.816,57 hoger dan die ranhet vorige boekjaar
en in procenten weergegeven een stijging van
R. K. K e r k K r a n e n b u r g
15,3 %. De aktiva der vereniging (winkelinventaris) is thans tot op ƒ l,— afgeschreven en res8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis. teert er nu een voordelig saldo a ƒ 20.328,73.
Besloten werd dit bedrag toe te voegen aan het
reservefonds der vereniging. De voorzitter bracht
hartelijk dank aan het personeel in het bijzonder
ZONDAGSDIENST DOKTOREN
aan de winkeldief de heer Voelman, voor het
(alleen spoedgevallen )
korrekt gevoerde beheer. De administratie der
van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur vereniging werd gecontroleerd door de accoundr Lulofs, telefoon (05752) 1255
tantsdienst van de C.V.A.C, te Zutphen, van welk
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk kantoor gunstig luidende rapporten werden ontvangen.
tussen half tien en tien uur 's morgens.
De direkteur deelde mede, dat ter kompletering
van de winkel-inventaris naast de reeds in gebruik
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
zijnde, een nieuw kassa-register werd aangeschaft
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen Meegedeeld werd voorts dat de heer G. Bannink
8 uur Harmsma, telefoon (05752) 1277
te Ruurlo onlangs is benoemd tot direkteur van
de vereniging, dit omdat de heer D. Klein BleuBRAND MELDEN : no. 1541.
mink eerlangs zijn funktie zal beëindigen.
Bij geen gehoor: Tel. 1 2 3 0 (Bur. Rijkspolitie). Bij de gehouden verkiezingen van 2 bestuursleden en een lid in de Raad van Commissarissen,
zulks ter voorziening in de vakatures van de heren
BURGERLIJKE STAND
B. G. Lichtenberg, D. Meyerink en D. Mulderije,
van 14 april t.m. 20 april
die
alle aftredend en herkiesbaar waren, werden
Geboren : Astrid Esmaralda, dochter van L. Bergbestuursleden met vrijwel algemene
man en H. L. Treep; Vinzenz Heinrich Johann, genoemde
stemmen herkozen.
zoon van H. A. Dostal en H. A. W. Siemes;
Garrit Jan, zoon van M. C. Groot Jebbink en H. De voorzitter lichtte nog nader toe, welke motieJ. Luimes; Hermina Dirkje, dochter van H. Olthof ven hebben geleid tot de aanschaffing van een
nieuw kassa-register en een zo mogelijk, te volen A. H. Sigger.
gen gedragslijn bij de bedrijfsvoering in de toeOndertrouwd : Th. W. M. Stevens en H. B. A.
komst. Met een woord van dank aan de ledenVreman.
verbruikers voor de afname van gezins- en beGehuwd : Geen.
drijfsbenodigdheden in het afgelopen boekjaar en
Overleden : Geen.
aan de aanwezige leden voor hun opkomst ter vergadering volgde sluiting van deze geanimeerde
bijeenkomst.
SPELDJE GRATIS BIJ
AANKOOP VAN

één gulden aan veters
Wüllink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist
BIOSCOOP
Anna, een wereldsucces opnieuw op het witte
doek.
Een vrouw, die strijdt voor het goede, maar de
machten van het verleden drijven haar terug naar
haar leven van ondeugd.
Twee mannen begeerden haar, ieder naar eigen
geaardheid. Ze voeren een vruchteloze, nietsontziende strijd.

Deze feestdag zal met klokgelui worden ingeluid waarna om 8.30 uur een
aubade voor het gemeentehuis door kinderen van de lagere scholen zal
plaats vinden en waarbij burgemeester Van Arkel een toespraak zal houden. (Samenkomst van de kinderen op het schoolplein van de O L. dorpsschool).
Om 9.30 uur wordt een begin gernaaakt met diverse volksspelen als vogelschieten, schijfschieten, enz.
In een grote feesttent achter café ,,De Zon" aanvangende om 2 uur 's middags wordt een gevarieerd middagprogramma gehouden waarin optreden
bekende en onbekende medewerkers (zang, muziek, spel en demonstratie).
Voor de kinderen die nog geen lagere school bezoeken wordt van half drie
tot drie uur gratis draaien aangeboden in de aanwezige draaimolen.
De uitroeping en de huldiging van de nieuwe Schutterskoning begint om
5 uur 's middags.
De clou v^Bfc dag is wel de muzikale show in de feesttent met medewerking van „rhe Flying Rockets" (Eibergen) met de zangeres Ans Hogeweij.
Het populaire zangduo ,,De Gema's" (Enschede) de klassieke zanger Ben
Ween
:.-,mcdc het
komische duo ,,De Nummer Dorders" uit Nijverdal.

EIERZOEKWEDSTRIJD IN DE REGEN
Het slechte weer ten spijt kwamen zaterdagmiddag toch nog 180 kinderen opdagen om deel te
nemen aan de eierzoekwedstrijd die was georganiseerd door het bestuur van de VVV.
Voorafgegaan door de drumband van Concordia
trokken de kinderen tegen goed half drie naar
het terrein in de nabijheid van kasteel ,,Vorden"
waar de eieren waren verstopt. De kinderen werden in 2 groepen verdeeld t.w. van 5-8 jaar en van
8—12 jaar. Hiervoor waren verschillende prijzen
beschikbaar gested.
De stromende regen kon de pret niet bederven en
vol ijver begonnen de kinderen te zoeken. Na een
uur bleken de meeste eieren te zijn gevonden. Een
der bestuursleden van VVV deelde de prijzen uit
waarna de kinderen zo snel mogelijk huiswaarts
togen om zich van droge kleren te voorzien. Elk
kind kreeg een „troostprijs" in de voorm van 2
eieren.

Hierna kujMfcwi liefhebbers van een dansje hun hart ophalen.
Ook dit jaar zullen de beide plaatselijke muziekcorpsen „Concordia" met de
drumband en „Sursum Corda" weer voor de muzikale omlijsting zorgen.

EEN
NIEUW
HART
IN UW
HUIS.

VAST TAPIJT
maaké Aet wonen -tot '*. feest/

ff

Het Binnenhuis

WONINGINRICHTING FA. A. POLMAN — VORDEN, TELEFOON 1314
HET ADRES VOOR BETERE WONINGINRICHTING
VORDENSE DAMVERENIGING D.C.V.
IN HET ZILVER
Dezer dagen is het 25 jaar geleden dat de Vordense damvereniging D.C.V. in het leven werd geroepen. Al is D.C.V. wellicht één der jongste verenigingen in Vorden, 25 jaar voor een damclub
is in elk geval een vrij lange periode.
Het bestuur bestond in 1946 uit : J. Lammers,
voorzitter; G. J. Haverkamp, sekretaris; P. Dekker, penningmeester en de heren H. Wansink en
P. Roozendaal commissarissen, nl 1947 sloot de
vereniging zich aan bij de Prov. Gelderse Dambond, welke laatste in datzelfde jaar toetrad tot
de Ned. Dambond.
In 1953 werd gestart met een jeugdafdeling die,
na een onderbreking van enkele jaren, thans een
bloeiende periode doormaakt. In 1956 legde de
heer Lammers zijn funktie als voorzitter neer.
Hij werd ere-voorzitter, terwijl de heer C. Hesselink als praeses werd gekozen. De donateursaktie
in 1957 die 60 donateurs heeft opgeleverd, heeft

er mede toe bijgedragen dat de vereniging het financieel altijd wel heeft kunnen rooien. In 1957
werd de heer J. Masselink tot ere-lid benoemd.
Wegens vertrek naar elders stelde de heer J. F.
Geerken in 1962 een beker beschikbaar voor de
jaarlijkse kampioen van de onderlinge competitie.
Nadat de heer P. van Ooyen deze beker definitief
in het bezit gekregen had, stelde de heer Lammers een dergelijke bokaal beschikbaar. De vereniging telt thans 23 senior- en 23 juniorleden.
Na eerst in hotel Bakker, later in het Nutsgebouw
gespeeld te hebben worden de clubavonden thans
in café Eskes gehouden. Hier zal het huidige bestuur bestaande uit C. Hesselink, voorzitter; J. F.
Geerken, sekretaris; B. Breuker, penningmeester;
C. van Ooyen en H. Wansink, commissarissen; a.s.
zaterdag 24 april van 16.00 tot 17.30 uur ter gelegenheid van het zilveren bestaan recipiëren.
's Morgens wordt het schooldamtournooi gehouden, terwijl op 22 mei a.s. 'n zgn. vijftallen wordt
gehouden, waarvoor de uitnodigingen inmiddels
zijn verzonden.

Flamingo Behang, Fantastisch! >
„DE OLDE MEULLE"

—

*

Een e n o r m e kollektie.ook op kamerbreed, maakt u het kiezen eenvoudig.
Mogen wij eens een b e g r o t i n g voor u
maken ?

f

DROGISTERIJ

§

J. M. VAN DER WAL —

GEDIPLOMEERD DROGIST

PROGISTERU

JUDO-WEDSTRIJDEN

OUDERS BEKEKEN WERK
VAN HUN KLEUTERS

Judo Kwai Vorden onder leiding van de heer Wentink Ie dan heeft zaterdag 10 april in Lichtenvoorde in zaal 't Zwaantje deel genomen aan de judowedstrijden.
De heren H. Freriks, G. Notten, T. Bobbink, G.
Koerselman en H. Stapelbroek wisten beslag te
leggen op de derde plaats.
Beker voor de beste judostijl van de avond werd
gewonnen door G. Notten van Judo Kwai Vorden
met een schouderworp.
PENSIONLIJST VVV

De VVV geeft dit jaar haar pensionlijst uit in de
vorm van een boekje, waarin tevens advertenties
geplaatst zullen worden van fabrieken, diverse zaken e.a. Diegenen welke nog niet bezocht zijn en
ook in aanmerking wensen te komen voor een
advertentie gelieven dit op te geven voor zaterdag
24 april bij drukkerij Weevers v.h. Wolters telefoon 1404.
GESLAAGDE EIERZOEKWEDSTRIJD

KRANENBURG

Door de buurtvereniging „Kranenburgs Belang"
werd op Ie Paasdag een zeer geslaagde eierzoekwedstrijd voor de jeugd georganiseerd. Het bestuur
had deze middag de volle medewerking van de
weergoden, want de wedstrijd verliep net tussen
de buien door en af en toe zond de zon haar milde
stralen naar beneden. De deelname was ook nu
weer groter dan vorig jaar, 81 kinderen van 4-12
jaar gaven zich op bij het clubhuis ,,de Bezige Bij"
om 2 uur precies trok men gezamenlijk naar het
zoekterrein in het zgn. „Jonkerbos", op welk ideaal gelegen terrein de feestcommissie inmiddels
een 50-tal genummerde eieren her en der had verstopt. Ruim l V2 uur zocht de jeugdige „meute"
op enthousiaste wijze en tegen half vier kon men
de balans opmaken : op enkele eieren na was de
gehele buit gevonden. Voorzitter de heer A. Mombarg reikte de prijsjes aan de winnaars (essen) uit.
Overal in de Achterhoek laaiden met de Paasdagen de vreugdevuren weer op, ook in de buurtschap
Kranenburg werd uitgaande van de buurtvereniging adaar voor het eerst een groot Paasvuur ontstoken. Voor dit typische streekgebruik bestond
een grote belangsteling. Vele honderden waren op
2e Paasdag 's avonds om 8 uur samengestroomd
op de weide van de heer Schoenaker aan de Eikenlaan, die zijn terrein vrijwillig beschikbaar had
v-ld. In de afgelopen weken waren door buurtbewoners talrijke vrachten hout, afval e.d. bijeengebracht, zodat er een flinke brandstapel ten hemel torende. Precies om kwart voor acht werd de
hoop van drie kanten tegelijk aangestoken, gelukkig hield Pluvius zich schuil en was er ook bijna
geen wind, zodat het weer ideaal was.
26 APRIL T.M. l MEI
„SAKOR"

Nationale kollekte

Kinderbescherming
voor alle gezindten

De leidsters van de Prot. Chr. kleuterschool ,,De
Springplank" hebben op bijzonder aantrekkelijke
wijze het werk van de kinderen tentoongesteld.
Het geheel stond in het teken van voorjaar en
Paasfeest. Zowel de gemeenschappelijke als de individuele werkstukjes waren keurig verzorgd.
Hieruit konden de ouders de vorderingen van hun
kleuters aandachtig opnemen, en op welke wijze
aan de school wordt gewerkt. Door middel van
folders van de Ned. Ver. voor Bescherming van
Voetgangers werden de ouders op het gevaar van
de kleuters in het verkeer gewezen. Van een gesprek tussen ouders en leidsters werd een druk
gebruik gemaakt. Ook bleef de nodige traktatie
niet uit.
De ouders gingen dan ook met een zeer goede indruk van het werk van de kinderen huiswaarts.
Ruim 80 procent van de ouders hebben deze tentoonstelling bezocht.
INTERKRINGSPORTDAG
„DE GRAAFSCHAP" TE KRANENBURG

zal hiervoor meer tijd en geld beschikbaar komen.
Omdat er in vele kringen nog diverse vragen zullen zijn t.a.v. dit punt heeft het hoofdbestuur besloten tussen half maart en half april een extra
kringbezoek aan alle kringen te brengen. Voor
de kring „De Graafschap" zal dit plaats vinden
in zaal ,,de Zon" te Vorden met als afgevaardigde
van het hoofdbestuur Ir. Beeker en mej. W. Elsinghorst.
Hierbij zullen dan voorts aanwezig zijn de beide
kringbesturen J.B.T.B. en M.B.A., de voorzitter
(sters), secretarissen (essen), van de afdelingen
der kring.
Hierna werd gesproken over het uitstapje dat
door de plaatselijke afdeling zal worden gehouden
op zaterdag 12 juni a.s. Leden en eventuele .verloofden die mee willen kunnen zich nu reeds opgeven voor deelname. De reis gaat vermoedelijk
naar zuid-Limburg, terwijl op de terugweg getracht zal worden een vriendschapsbezoek te
brengen aan een afdeling in de omgeving met
een gezellig samenzijn tot besluit.
In het kader van het grote Internationale Europafestival van de MI J ARC te Stuttgart (Dld.) dat
van maandag 24 t.m. 31 mei wordt gehouden en
waaraan door alle Kath. Plattelands Jongeren
uit geheel Europa wordt deelgenomen, zal de heer
J. Bleumink de afdeling Kranenburg vertegenwoordigen. De Mijaro beoogt om nauwere contacten te leggen tussen de Europese Jongeren, het
programma omvat o.m. sportwedstrijden, modeshows, tentoonstellingen, excursies etc.
Voorts werd de eventuele naamsverandering van
de J.B.T.B. onder de loupe genomen. Het hoofdbestuur adviseert om een meer neutrale naam te
kiezen om hierin tot uitdrukking te brengen dat
jongeren van het platteland al of niet uit een
agrarisch gezin afkomstig en ongeacht hun toekomstige beroep zich kunnen aansluiten. Zonder
een bredere opzet zullen er diverse afdelingen
anders verdwijnen. Als naam stelt men voor :
K.P.J. (Katholieke Plattelands Jongeren). Het
grootste deel der leden was voor een naamsverandering.

Op zondag 8 augustus zal er te Kranenburg een
grote interkringsportdag worden gehouden, uitgaande van het provinciaal bestuur Gelderland
van de J.B.T.B. en de M.B.A. Hieraan zullen deelnemen de diverse kringen uit de provincie Gelderland.
Dit jaar heeft de kring ,,De Graafschap" waaronder de afdeling Kranenburg ressorteerd, de uitnodiging ontvangen, deze interkringdag alhier te
organiseren. Het wordt een grote sportdag, waaraan naar schatting een 800-tal jongens en meisjes
zullen deelnemen, de takken van sport die o.m.
beoefend zullen worden zijn hardlopen 100 m,
400 meter, 4 x 100 meter zowel voor dames als
heren, verspringen, hoogspringen, rhitmische oefeningen voor dames etc. Door het bestuur van
de kring ,,De Graafschap" zijn thans reeds de
voorbereidingen voor dit grootse sportevenement
begonnen.
In een gecombineerde bijeenkomst van J.B.T.B. en
VOETBAL
M.B.A. werd een en ander door de voorzitter van
de plaatselijke afdeling, de heer J. Bleumink, be- Vorden l was zondagmiddag juist van plan naar
kend gemaakt. Ook zal vermoedelijk de jaarlijkse Markelo te vertrekken om daar de bekerwedstrijd
kringsportdag van ,,De Graafschap" dit jaar (ju- tegen Markelo 2 te spelen, of de Vordenaren kreli) alhier worden gehouden.
gen om één uur een telefoontje waarbij heel lacoOok hier worden alle takken van sport beoefend. niek werd meegedeeld dat het terrein in Markelo
Verdere belangrijke agendapunten waren hier de was afgekeurd.
fusie van de M.B.A. J.B.T.B. Er gaan steeds meer In een gelijkopgaande wedstrijd behaalde Vorden
stemmen op om op gewestelijk niveau te komen 3 zondagmorgen een 2—2 gelijkspel tegen Be
tot een statutaire fusie tussen M.B.A. (Meisjes- Quick 4 uit Zutphen. Na een half uur namen de
beweging der A.B.T.B. en de J.B.T.B. Jonge boe- bezoekers een O—l voorsprong toen de Zutphense
ren en tuindersbond).
midvoor profiteerde van een fout van de VordenDeze fusie zal beslist niet inhouden dat aparte ak- se doelman. Be Quick liep hierna geregeld in de
tiviteiten van de meisjes en jongens daardoor ver- buitenspelval die telkens door Huetinck c.s. werd
waarloosd zullen worden. Juist doordat alles orga- opgezet. Buunk schoot voor de rust tegen de paal.
nisatorisch en administratief vlotter kan verlopen Direkt na de thee bracht de Vordense midvoor

A.s. zondag

Autorijlessen

GEVRAAGD:
Een net

WINKELMEISJE
'.s Maandagsmorgens en
's woensdagsmiddags vrij.
K L UMP E R

-

op de theorie-avond iedere donderdag v. 8-10 uur.
Voor S U C C E S naar rtg^ficieel VAMOR
erkende
^P

Almenseweg 15

-

Telefoon 1619

DORPSSTRAAT 17

-

Vorden

afwisselend, meestal schoon
werk.
—

f7.65 per fles

KEUNE

Siemerink
Vorden

Deventer

Nette Jongen

ZONDAG 25 APRIL, 8 UUR :

MORGEN
$V- MET

Magazijnbediende

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema

Wapen- rn SpnrtliamlH

SCHILDEREN

heeft enkele aantrekkelijke
functies aan te bieden:

f* Nutsgebouw

R IJ S C H O O L „ D E E E N D R A C H T "

fa. MARTENS

VORDEN - Tel. 05752 1546
Zutphenseweg 5—9

GARAGE TRAGTER, Telefoon 1256
CAFé ESKES

AMAB

RATTÏ-NIEUWS

Op 2e Paasdag speelde alleen het 3e elftal, het
werd tegen het bezoekende Zutphen 5 een teleurstellende 2—4 nederlaag, die helemaal niet nodig
was geweest. Het Zutphense elftal speelde nml. de
gehele wedstrijd slechts met 9 man, terwijl er aan
Ratti-zijde deze middag ook bijzonder slecht werd
geschoten, waardoor enkele mooie scoringskansen
verloren gingen.
In de eerste helft ging het mooi tegen elkaar op en
kon Ratti door Lichtenberg de leiding nemen. Na
een kwartier werd het gelijk door de r.buiten der
gasten die uit een pass van de middenvoor ineens
inknalde l—1. Ratti was nu meer in de aanval en
H. Kasteel kon na verloop van tijd andermaal de
voorsprong op 2—l brengen. Nog voor de rust
werd de balans weer in evenwicht gebracht door
een voltreffer van de Zutphense r.binnen 2—2.
Na de thee wisselde het spel gedurig maar waren
de aanvallen der gasten veel gevaarijker, na een
kwartier kon hun r.buiten een fout in de Ratti-de
fensie resoluut afstraffen 2—3. Ratti kreeg hierna
meerdere uitstekende kansen o.a. enkele hoekschoppen en vrije trappen, maar het resultaat was
steeds nihil. De bezoekers konden 2 minuten voor
tijd de zege veilig stellen toen de r.binnen vlak
langs de paal een keiharde bal inzond.

Vorden 1 StGüleren l

HILFERINK, Almenseweg ÏE^elefoon 1619

VOOR • t»

GEMS Metaalwerken O.

2.30 uur

met de nieuwste auto's, ook DAF.
Theorielessen met het nieuwste lesmateriaal.
U kunt u opgeven bij:

Oost de partijen op gelijke voet l—1. Een penaltj
wegens hands werd hierna onberispelijk doo
Buunk ingeschoten 2—1. Tien minuten voor tij<
bracht de Be Quick rechtsbinnen de balans defini
tief in evenwicht.
Vorden 4 leed in de uitwedstrijd tegen Cup;i
kleine 2—l nederlaag. Na een kwartier spelen kon
Vorden juichen toen Johan Stapper de roos trof
Vlak hierop werd de stand gelijk.
In de tweede helft kreeg Cupa een penalty toegc
wezen wegens onjuist aanvallen van de Vordens*
defensie. De strafschop werd door de Vordense
doelman Ter Heurne tot corner verwerkt. Dit wa;
slechts uitstel van executie want uit deze hoek
schop werd de bal ingekopt 2—1.
Zondag a.s. draait het competitierad weer op volle
toeren. Vorden l krijgt thuis bezoek van Steen
deren. De bezoekers die op de ranglijst de tweede
plaats innemen achter Pax zullen natuurlijk alles
op alles zetten beide punten in de wacht te slepen
Zij zullen echter een hardwerkend Vorden-elfta
tegenover zich krijgen dat beslist wil laten zien
dat de fraaie 3—O zege tegen S.H.E. geen uitschieter was. Zo te zien wachten de toeschouwer,
een spannende wedstrijd.
Vorden 2 neemt zondagmorgen een bouquet bioemen mee naar het veld. De geel-zwarten krijgen
n.l. bezoek vann De Hoven 3. Bij een overwinning
zijn de bezoekers kampiooen. Slaagt Vorden n
echter in te winnen dan zal Dierense Boys 2, wanneer het zondag tenminste van Zutphen 3 wint
de kampioensvlag kunnen hijsen. Voor Vorden J
in elk geval de taak haar sportieve plicht te doen

RIPOLIN
Er staat een bus
RipolinSnelverfSOO
voor u klaar bij:
Verfhandel

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 156'

voor werkzaamheden
op kantoor en tekenkamer.

A N N A
met : Silvana Mangano, Raf Vallone, Vittorio Gassmann.
Ook u zult deze film willen zien of wéérzien.

SFEER .KUNT U S C H E P P E N DOOR GOEDE MEUBELEN
GORDIJNEN,VLOERBEDEKKING EN WANDBEKLEDING
TE KIEZEN N A A R UW EIGEN S M A A K EN W E N S E N
M o g e n w ij u e e n s a d v i s e r e n .
W o o n p r o b l e m e n o p l o s s e n is
ons dagelijks w e r k . W ij w e t e n
wat er te koop is en d a a r v a n
profiteert u!
Maak het wonen tot een f e e s t /

TOEGANG 14 JAAR

Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

Uw auto heeft een
kapitaal gekost
Zorgt u er ook voor dat hij dat
waard blijft ?

LEERLING LOSSERS
LEERLING DRAAIERS
Sollicitaties aan bovengenoemd adres, schriftelijk of
persoonlijk op alle werkdagen.
A.s. zaterdag v.m. bij de
Personeelchef, Zutphenseweg 69, Vorden.

Coup. Landbouwvereniging
„DE EENDRACHT" - Vorden

DE M A K E UP VAN
UW WONING
OM EER MEE TE
BEHALEN
VAN BINNENUIT
EN VAN BUITENAF
STERKE RAGFIJNE
WEEFSELS, EFFEN
O P G E W E R K T IN
VELE DESSINS

Laat u hem, nu het voorjaar is,
ook eens een vakkundige beurt
geven.
EEN VERTROUWD ADRES

HET BINNENHUIS
WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN — TEL. 1314 — VORDEN

HET ADRES VOOR BETERE WONINGINRICHTING

OOK V O O R UW
WONING

Garage KURZ
OFFICIEEL GLAS-DEALER
Industrieweg 7 - Telefoon 1649
Tevens verzorgen wjj uw plaaten spuitwerk

Ter gelegenheid van het 50-JARIG
BESTAAN van de vereniging zal er
een receptie gehouden worden op
woensdag 28 april a.s. 's namiddags
van 2 tot 5 uur in Hotel Bakker.

Het Binnenhuis
WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN

VORDEN — TEL. 13]

HET BESTUUR

GLAS, VERF EN BEHANG

't Verf huis

m-^mm—m~m^~m^—~mm*—mmm—mmmam—^—m—^mmmm
ENORME SORTERING — BILLIJKE PRIJZEN

m

J.

M.

UITERWEERD

Fa.WedA.B.MARTENS
re L. 1272
VORDEN

Met grote blijdschap
geven wij u kennis
van de geboorte van
ons dochtertje en
zusje
HEKMINA DIRKJE

(Irma)
H. OLTHOF
A. OLTHOFSIGGER
Qea
16 april 1965
Vorden, C 112 A

Met grote blijdschap
geven wij u kennis
van de geboorte van
ons zoontje
GARRIT JAN

(Jan)
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GERRIT OOSTERINK

ZOJUIST ONTVANGEN

en
DINIE BRUMMELMAN

geven u kennis, mede namens hun ouders, van hun voornemen in het huwelijk te treden D.V. vrijdag 23 april a.s.
om 10.30 uur ten gemeentehuize te
Vorden.

CO W BOY
jongenssandalen

De kerkelijke inzegening zal plaats hebben om 11.00 uur in de Ned. Herv. kerk
te Vorden, door de weleerw. heer ds.
.. J. J. van Zorge.

met Vz jaar garantie.

Langs deze weg zeg ik
familie, buren en kennissen en dokter De Vries
voor het medeleven bij
ziekte en overlijden van
mijn geliefde vrouw

J. BURKINK,
B 95, Vorden.

3 pak pudding
Nu gekocht :
DE HELE ZOMER GEEN

Receptie van 1-2.30 uur in hotel ,,De
Gouden Karper" te Hummelo.

Te koop: toom BIGGEN.
G. J. EIJERKAMP, B 35
Vorden.
Te koop: BIGGEN
een STIERKALF.
G. VLIEM,
,,de Eersteling"
Te koop een g.o.h.
bromfiets, merk Batavus
H. Hesselink „Spieker"
B 74. Vorden
Te koop biggen
H. Bosman bij het
zwembad Vorden
Te koop enige tomen biggen
L. W. Harmsen, Memelink, Noordink Hengelo
(Gld.)

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.
GEBR. WILLEMS

kleermakerij, Rozenhoflaan l, Zutphen, tel. 2264

l lunchblok kaas
1 pot met 8 knakworsten
200 gram boerenmetworst

Aan de vooravond van zijn 84ste verjaardag
werd, geheel onverwacht, van ons weggenomen onze lieve vader en grootvader

Met dichte hiel dus ook
geschikt voor losse steunzool.

Hendrik Jan Holtman
Maten 28 t.m. 40

Uit aller naam:
H. G. HOLTMAN

13 grote vruchtenrollen

Wullink's Schoenliandel

l blikje perziken, l blikje abrikoosjes en l blikje Hawai
ananas samen voor

Onbetwist, de schoenenspecialist

Grote potten prachtige abrikozen van 198 voor

Receptie
damclub Vorden
D C V
1 9 4 0 - 1965
A.s. zaterdag 24 april hoopt de
Vordense damclub D.C.V. haar
25-jarig bestaan te herdenken.
In verband hiermede houdt het
bestuur een receptie in zaal Eskes, Dorpsstraat Vorden, en
wel van 4-5.30 uur.
Ieder, die het bestuur der Vordense dammers wil feliciteren,
met deze mijlpaal in haar bestaan, is van harte welkom.
Tevens maakt het bestuur van deze gelegenheid gebruik om al haar leden met hun
dames uit te nodigen op de feestelijke bijeenkomst, eveneens in zaal Eskes op 24
april 's avonds om 7.45 uur.

Technisch Bureau
G. EMSBROEK S Zn. c.v. VORDEN
Zutphenseweg 5 - Tel. (05752) 1546
VRAAGT:

ELEKTRICIEN
zelfstandig kunnende werken. (Eventueel t.z.t. woning beschikbaar).

om 14.15 uur in het Nutsgebouw
Mej. v. d. Hel zal vertellen

Wolf gereedschappen
In

Gazonmaaiers
en motormaaiers, royale keus.
Snijbreedte van 25 tot 45 cm
kogelgelagerd
GEREEDSCHAPPEN EN
IJZERWARENHANDEL

Coöp. Boerenleenbank „Vorden"
Ruurloseweg 21

Lid van de Bond voor de Geld- en
Effectenhandel in de Provincie.

Fa. J.W.BLBERS

Nieuwstad 5

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

„WELLING"
BORCULO EN VORDEN

In onze bedrijven te Borculo en Vorden is plaats
voor geschoolde en ongeschoolde

mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten
in diverse afdelingen.
WIJ BIEDEN U :
5 daagse werkvveek
Goede verdienste met prestatie-beloning
Deelname aan bedrijfsspaarregeling
Opname in het bedrijfspensioenfonds
Werkkleding kosteloos in bruikleen
Elke week een vleespakket tegen geringe
vergoeding
Reiskostenvergoeding
Vervoer met eigen busdienst vanuit Doetinchem, Zelhem, Keyenburg, Hengelo (G.) en
Vorden.
INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN :
Elke werkdag aan onze bedrijven.
Borculo : Telefoon O 54 57-241
Vorden : Telefoon O 57 52-14 41

De hele week
500 gram magere speklappen
500 gram karbonade vanaf
500 gram verse worst

160 et
250 et
210 et

Voor turn-, gras- en blormzadcn
Dahliaknullen in 20 soorten

Vrijdagavond en zaterdag
hoofdkaas
boterhamworst
plockworst
rookworst

, monbretia's, enz. naar

60
60
100
160

et
et
et
et

M. Krijt, Dorpsstraat

Vorden

N.V. ENGROSSLACHTERIJ

Er zijn veol handige tuinhulpjes die u het werk vergemakkelijken onder andere de bekende

• Aan- en verkoop
• Verzilvering van coupons en
dividendbewijzen
• Behandeling van claims en
stockdividenden
• Open en gesloten bewaarneming
• Beleggingsadviezen

49

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Sollicitaties, schriftelijk of persoonlijk (gaarne omgaand) aan bovengenoemd adres.

T Ul NNE T

Ook voor effectenzaken
onze bank

Bij elke kilo suiker, l Deventer kruidkoek voor

voor administratieve en technische
werkzaamheden (kantoor Centrale
Verwarming) L.T.S.- (of MULO-diploma) strekt tot aanbeveling.

Bescherm uw jonge aanplant
en zaaibedden met een

OP DONDERDAG 29 APRIL A.S.

79
79
89

DE STUNT VAN DE WEEK

MEDEWERKER

verjagen is onbegonnen werk.

BEJAARDENKRING

169

Kwaliteitskoffie staat bovenaan, alleen deze week bij 2 pakken
ELZET koffie pracht porseleinen KOP en SCHOTEL GRATIS

Op ons kantoor is plaats voor:

MUSSEN

gram
gram
gram
gram

139

Dixap normale prijs 195 et nu voor
BOVENDIEN PRACHT SPELDJE GRATIS
Bij l pak maizena en l pak custard GRATIS l grote filmsterfoto en l pracht SPELDJE

Nestlé slagroom normale prijs 97 et bij ons
Grote zakken zoute pinda's 300 gram
5 grote Van Houten repen slechts

HET BESTUUR

200
200
200
500

159

VOOR DE JEUGD ! ! !

V o r d e n , 17 april 1965
Huize „Het Enzerinck"

—

2 pak reklame thee

gulden
gulden
gulden
gulden
gulden
gulden
gulden
gulden
gulden
gulden
gulden
gulden
gulden
gulden
gulden
gulden
gulden
gulden

ALS EXTRA REKLAME ! ! !

eerder weduwnaar van
Anna Gerdina te Roller

Raiffeisenbank

l pak cakemcel voor 18 cakes
1 kg verpakte Siam rijst
11 rol drop

weduwnaar van
JOHANNA NIEUWENHUIS

Gevraagd:
HULP IN DE
HUISHOUDING

Te koop:
Vi<M- tomen BIGGEN.
J. W. WESSELINK,
't Elshof.

2 zakken pinda's

2 pakjes nasi-kruiden

C r e i l, april 1965
Creilerpad 9

Te koop : Jonge R e d s
HENNEN. Volop aan de
leg. (Om plaats te maken voor kuikens).
H. BANNINK, Kranenburg, telefoon 67 66.

1 blik rode kool en l pot appelmoes
l bus vleesgehakt 350 gram

REPARATIEKOSTEN.

J. M. WUESTENENK
B. WUESTENENKWESSELINK
Alda, Wim en Martin

Biedt zich aan:
NET MEISJE
19 jaar, voor winkel
of winkel en huishouding.
Br. onder nr. 4-1 Contact

2 pak Hellema theekransen

2 flessen vruchtenlimonade

Toekomstig adres : Broekstraat 33,
Hummelo.

Hierbij betuigen wij u
onze hartelijke dank
voor uw blijk van medeleven, ons betoond na
het overlijden van ons
geliefd zoontje en
broertje
BERT

voor twee dagen per
week.
A. RIBBERS,
E 102 B, Medler, Vorden
Telefoon 66 23.

1 pot Teo kersenjam

200 gram rumbonen

Hummelo, Broekstraat 33
Vorden, D 99
april 1965

R. H. BURKINKSTEENBLIK

mijn oprechte dank.

één gulden
aanbieding!!
2 pak Hellema pindakoeken

M. C. GR. JEBBINK
H. J. GR. JEBBINKLUIMES
V o r d e n , 19 april '65
C 28a, ,,'t Hoetink"

Wij bieden U deze week

Grote Paardenmarkt
(MEIMARKT)

WOENSDAG 28 APRIL TE HENGELO G.

Gewichttaxatie biggen 8-9.30 uur.
Bezoekt de vrijdagavondmarkt 5-10 uur.

KLUMPER
Depot Fa. Hobbel, Zevenbergen
Nog ci-n kleine partij pootsjalotleii en plantiiitjes

ff

HET BINNENHUIS

f 100,-

WONINGINRICHTING FA. A. POLMAN — VORDEN, TELEFOON 1314

wy houden

GEZELLIGHEID
PER
METER

EN EEN

een enorme keus

GOUDEN TIENTJE

voor u voorradig

MET HALSKETTING IN LUXE ETUI

PLOEGSTOFFEN

OFFEN

BOUSSAC STOFFEN

DAT IS DE INRUILWAARDE VOOR UW VEROUDERD
WASAPPARAAT BIJ AANKOOP VAN EEN

English Electric 99
VOL AUTOMATISCHE WASMACHINE

f 1295,- min f 100,- en een gouden tientje toe (waarde plm. f 85,-)

ROYAL PRINT STOFFEN

MAAK NU GEBRUIK VAN DEZE TIJDELIJKE AANBIEDING.
ALLE DAGEN DEMONSTRATIE IN ONZE WINKEL.
U KUNT HET ZELF PROBEREN. BRENG GERUST EEN WASJE MEE.
OOK DE STERK IN PRIJS VERLAAGDE

TERLENKA STOFFEN

"eindeloze" gezelligheid
door nieuwe
gordijnstoffen
in dessin,kleur en
prijs die u past.
DOE UW KEUS BIJ

en . . met vakmanschap

A.E.G. WASAUTOMATEN
Turna

Turnamat

995,-

1298,-

nu 845,-

Lavamat Nova

nu I095,-

Regina

1795,-

1875,-

nu 1545,-

nu 1595,-

verwerkt
KUNT U IN BEDRIJF ZIEN. VRAAG VRIJBLIJVEND DEMONSTRATIE BIJ U AAN HUIS OF IN ONZE WINKEL.

HET BINNENHUIS

AANSLUITINGEN OP ELEKTRISCH, WATER, AFVOER EN DE
SERVICE KUNNEN DOOR ONS WORDEN VERZORGD.

HET ADRES VOOR BETERE WONINGINRICHTING
A.E.G. — ENGLISH ELECTRIC
GEVRAAGD:

ERRES — RONDO — PHILIPS

Meimarkt Hengelo G.

HULP

WOENSDAG5 28 APRIL

bij onderhoud, verzorging en
afrijden van twee pony's voor
enkele uren per week.
Prettige persoonlijkheid met
ambitie en gewend met paarden om te gaan.

DftNSEN
ZAAL LANGELER
orkest ,,The Woodpeckers'
ZAAL CONCORDIA
orkest ,,The Moodchers"

. EMSBROEK l Zn. c.v.
ZUTPHENSEWEG 5 — VORDEN — TELEFOON 05752-1546

KoMginnedag

C. G. F. STENGER

VRIJDAG 30 APRIL

D 52 g VORDEN - TELEFOON 6731

HET BINNENHUIS
WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN
VORDEN — TELEFOON 1314

DANSEN
ZAAL LANGELER
orkest ,,The Favorita's"
ZAAL CONCORDIA
orkest Van de Berg
ZAAL MICHELS
ZAAL VAN DE WEER
orkest ,,The Meteors"

WILT U PLASTIC OP VILT, KIES DAN

TAPIFLEX

MEVROUW DE VRIES
Ruurloseweg 13

VOOR UW KEUKEN
TRAP
GANG

Vraagt wegens huwelijk van het tegenwoordige

SLAAPKAMERS

EEN M E I S J E

VRAAGT U EENS PRIJSOPGAVE.

meerdere hulp aanwezig.

l z. hagelslag melk v. 85 et voor 69 et - 7 et zegelvoordeel
l z. hagelslag puur v. 80 et voor 69 et - 7 et
,,
l bl. sperziebonen van 79 et voor 72 et - 7 et
,,
150 gr. Berl. leverw. v. 78 et v. 59 et - 6 et
200 gr. gebr. gehakt v. 90 et v. 69 et - 7 et
4 st. Spar toiletzeep v. 110 et. v. 98 et - 10 et
l blik Spar goulash soep
100 et - 20 et
,,
l pakje Spar chocolaatjes
75 et - 15 et
,,
l fles limonadesiroop
150 et - 30 et
,,
l pak speculaas
105 et - 21 et
,,
l ontbijtkoek groot
86 et - 17 et
l ontbijtkoek middel
65 et - 13 et
l ontbijtkoek klein
49 et - 10 et
l pak Spar koffie roodmerk
182 et - 36 et
l pak Spar koffie groenmerk ... 158 et - 31 et
,,
l bl. fruitcocktail v. 155 et v. 149 et - 15 et
l gr. bl. schijf, perziken v. 159 et v. 189 et
250 gram medaillons (koekje)
82 et - 8 et
,,

VOOR

T A P I F L E X
NAAR HET BINNENHUIS

WIE MOET ER NOG

KUIKENS voor de leg

HET ADRES VOOR BETERE
WONINGINRICHTING

nog beperkt leverbaar.
V.P.I. ZWARTJES
A 7 x R 167 x R 228
Kampioen 1964 van het toetsbedrijf Putten
daar in 40 weken 232 eieren gelegd.

De Speciaalzaak

Tevens prima Reds,
Reds x IIrms en witte leghorn
leverbaar.

toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. EIJERKAMP

Ween k

Telefoon 1386

LINDE — TELEFOON 6659

rOOl

spaarbank
nieuws!

REMMERS
Nieuwstad 58

—

Zoekt u voor uw geld een

veilige belegging?
Neem
obligaties van de N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.
Stukken a ƒ 1000,—

5 ' 2 % rent e
Inlichtingen en prospect!
bij:

de Heer W. ter Haar
Hertog Karel van Gelre weg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
GROOT JEBBINK
Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306
Voor elk doel
VERF en BEHANG
VAN

Zelfbediening
Zutphenseweg 41

PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.
FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Telefoon 1 2 8 1
Telefoon 1 8 7 9

Boerstoel

Insulindelaan 5, tel. 1567

Met T.V. geen gokje wagen
'l Beste: Bredeveld gaan vragen

Opel trotseert de tijd
UW SUB-DEALER

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

4 pCt rente -|- dagelijks opvraagbaar
DIT KAN ALLEEN BIJ :

Stichting Nederlandsche Middenstands Spaarbank, Agentschap V O R D E N
STRIKTE GEHEIMHOUDING

PRETTIGE BEDIENING

