Frankering bij abonnement, postk. Vorden

CONTACT
HET N I E U W S -

EN

Vrijdag l mei 1964
26e jaargang no, 5
VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK

AD VE R T E N T I E BL AD

VO O R

VORDEN

Abonnementsprijs f 2.— per halfjaar - Advertentieprijs 6 et. per mm - Uitgave Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 934120 - Tel. 1404
RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal heeft haar laatste competitiewedstrijd niet kunnen bekronen met de begeerde
hoogste titel in haar afdeling; het bezoekende
Kerbeekse Boys II wist Ratti in eigen home een
l—l gelijkspel af te dwingen. Doordat Beekbergen
haar laatste wedstryd tegen Warnsveldse Boys
met 4—O won, ging het kampioenschap 1964 nu
naar de Veluwe.
De, zenuwen speelden de groen-witten^ zeker in de
eerste helft, nogal parten, want er werd eerst
zeer onsamenhangend gespeeld. Na 7 minuten
zette Rutgers de bal keurig voor doel, waarna
Wentink even doortikte naar Dostal, die de Boysdoelman geen schijn van kans gaf. De bezoekers
trokken hierna fel van leer en Ratti moest alle
zeilen byzetten om het doel schoon te houden.
5 minuten voor rust werd de gelijkmaker gescoord
l—1. In deze stand kwam geen verandering meer.
De reserves speelde thuis een goede wedstrijd
tegen het Giesbeekse RKGVV III, waarbij de eindstand 2—2 werd.
De derde uitgave speelde in /utphen tegen Be
Quick V, maar verloor met 6—4.
Ratti A arriveerde zaterdagmiddag slechts met
O man op het Zutphen-veld; enkele spelers lieten
verstek gaan, enkelen hadden pech met hun vervoersmiddel. De wedstrijd kon zodoende niet doorgaan. Ratti B was vrij.
Het eerste elftal heeft de competitie er nu opzitten. Ratti II speelt zondag thuis tegen Steenderen II. Ratti III krijgt thuis een zware dobber
tegen Steenderen III.
Ratti A gaat zaterdag naar Xutphania A; Ratti B
naar Almen D.

A.s.

zondag 3 mei

JEUGDD1ENST
Voorganger:
Ds. A. G. H. Kroneman,
legerpredékant te Arnhem
Aanvanj^Bamenzang om 16.05 uur.

Foto Max Koot
H.M.

Koningin Juliana, die gisteren haar 55ste

DODENHERDENKING 1940—1945
Maandagavond, 4 mei 1964 is, ingevolge het Besluit van de Regering, bestemd tot Nationale
Herdenkingsavond.
Herdacht zullen worden zowel de Nederlandse
militairen, zeelieden en verzetstrijders, als de geallieerde militairen, die voor de bevrijding van
ons vaderland gevallen zijn, en zij die in de oorlogsjaren 1940—1945 zijn gevallen en afkomstig
zijn uit Vorden.
Van des avonds 18 uur af zullen van alle openbare gebouwen de vlaggen halfstok worden gehangen. Particulieren worden verzocht dit eveneens te doen.
Om 19 uur 25 zal een ieder kunnen deelnemen
aan de stille tocht. De deelnemers stellen zich om
19 uur 20 op bij de N.H. Kerk in het dorp.
Om 19 uur 25 precies zal van dit punt de stoet
vertrekken naar de algemene begraafplaats, met
als doel de graven der geallieerde bondgenoten en
het symbolisch graf van hen die vielen uit Vorden.
i
Op deze graven zal door de Burgemeester namens
het gemeentebestuur en de ingezetenen van Vorden een krans worden gelegd.
Te 20 uur zal, nadat dit tijdstip door de Burgemeester is aangekondigd op de plaats van herdenking twee minuten van volkomen stilte in acht
worden genomen. De plechtigheid wordt hierna
met een kort lied, te zingen door het Vordens
Mannenkoor, besloten.
Er zullen geen toespraken worden gehouden. De
weg naar de plaats der plechtigheid zal slechts
te voet in volkomen stilzwijgen zonder vlag of
vaandel worden afgelegd.
Op de ingezetenen wordt een ernstig beroep gedaan om zoveel mogelijk aan de Stille tocht deel
te nemen.

vierde/

VOETBAL
De laatste uitwedstryd die Vorden I zondag tegen
Sp. Doesburg III speelde is in een verdiende O—3
overwinning voor de geelzwarten geëindigd.
Vorden had niet veel moeite met de thuisclub, die
over een tamelijk oude ploeg beschikt, zodat de
Doesburgers traditiegetrouw in deze competitie in
de tweede helft „stoom" af moesten blazen, hetgeen dan vrijwel altijd een nederlaag betekent.
Voor de rust waren de Vordenaren reeds in de
meerderheid doch het eerste doelpunt viel pas in
de vijfde minuut van de tweede helft toen midvoor Eggink met een listige boogbal scoorde O—1.
Hoewel geblesseerd, gelukte het r.binnen Nijenhuis met twee goede doelpunten de eindstand op
O—3 te brengen.
Vorden II, van nature zeer wisselvallig, onderstreepte dit zondag nog eens door de thuiswedstrijd tegen Eib. Boys II met l—3 te verliezen.
Vorden III kwam tegen Steenderen III met de
hakken over de sloot en won met 2—3. De vierde
uitgave stelde zeer teleur door met O—5 van Zutphen IV te verliezen.
By de junioren verloor Vorden B met 3—4 van
Be Quick C, terwijl Vorden D tegen Baakse Boys
met 4—l zegevierde.

GESLAAGD JAARFEEST.
De Wildenborchse Jongens- en Meisjesvereniging
vierde twee achtereenvolgende avonden haar jaarfeest. De zaal v\H^k>id<' keren volledig bezet.
De eerste avond vB« geopend door mej. N. Lenselink terwijl mej. Kuiterkamp een kort slotwoord
sprak. De tweede avond sprak Ds. van Zorge het
openings- en het slotwoord. Voor de pauze vermeldde het programma o.m. declamatie en zang.
Nadat in de pauze een verloting was gehouden
werd nadien het blijspel ,,'n Zomerzotheid" opgevoerd. Dit stuk oogstte veel succes en werd geregisseerd door de heer de Leeuw. Grime werd
verzorgd door de heer Rood. Eveneens vermeldenswaardig waren de zelf geschilderde decors.

Door toenemende groei
hebben wij plaats voor een

kassière
Voor een prettige werkkring
meldt u zich bij:

GOKDK VERTOLKING „FRiiHLINGSLl'l T"
Zo somber het lenteweer buiten was zo sprankelend was de „Frühlingsluft" zaterdagavond in het
Nutsgebouw, waar het. Nntsopérettegezelschap uit
Warnsveld een prachtige vertolking van deze door
Jozef Straus gecomponeerde operette gaf.
Dat dit gezelschap reeds een bekende naam heeft
bewees ook nu een vrywel uitverkochte zaal.
Ken keur van liederen, zowel soli- als koorzang
m a a k t e de avond tot een waar muziekfestijn. De
komische noot ontbrak in deze operette evenmin.
Menig open doekje mochten de vertolkers in ontvangst nemen. Hierbij willen wij noemen de solozang „In lente, in mei" en „Ach wat moet ik
lijden veel", terwijl ook het openingskoor uit het
2e bedrijf „Lentelucht, bloemengeur" zeer in de
smaak viel. Tenslotte willen we nog memoreren
het grote duet „Naai- 't Paradijs".
1):' algehele leiding was de/e avond in handen van
de heer Willy Peters. Decor Th. den Harlogh. De
musici willen we een p l u i m op de hoed steken
voor de voort redelijke begeleiding. Hopelijk zien
we het Warnsvelds gezelschap volgend jaar in
Vorden terug. We rekenen er in elk geval op.

lörandenoarg s

CITROEN!
BIOSCOOP
Zondagavond draait er weer een episode uit de
Tweede wereldoorlog: Heldencommando. Het handelt aan het vergeten front, waar het lot van een
leger in de handen lag van een verraderlijke
vrouw, een verleidelijke spionne. In de hoofdrollen: Howard Keel, Tina Louise, Warner Anderson
en Earl Holliman.

Heren voetbed-S AND ALEN
ENORME
KEUZE
IN PRIJZEN
v.a.

lVorden 1 - Kepburgse Boys 1
A.s. zondag 2.30 uur

Zondag speelt Vorden I de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen. De tegenstander is Keyenb.
Boys. Vorden III kan zondag de kampioensvlag
hysen wanneer het er tegen Warnsv. Boys IV in
slaagt tenminste een gelijkspel uit het vuur te
slepen. Het tweede en vierde elftal zijn vrij.
Het juniorenprogramma ziet er als volgt uit:
Baakse Boys A—Vorden B; Vorden C—Zutphen B
en Be Quick F—Vorden E.

U koopt ze
natuurlijk

Komen de Beatles op 6 juni in den Haag ?
Op een zaterdagmiddag in de Houtrusthallcn V Dan
zal wel niemand meer kunnen zeggen houdt rust
want daar drommen vele jeugdigen op af. Natuurlijk
kunneir wij u geen programma's in deze geest bieden
maar wel is in de moderne kollektie in rijwielen bij
Tragter ook de wens van de jeugd niet vergeten.
Wensen van jonge mensen hebben ook grote aandacht en onze kollektie bewijst dat.

f 9.95

AANBESTEDING
Ten gemeentehuize vond de openbare aanbesteding plaats voor het maken van riolering met
bijbehorende werken in de Enkweg-GroenewegRijks wég-Kerkhof w eg en industrieweg. Er waren
10 inschrijvingen binnengekomen.
Hoogste was J. B. ten Oever N.V. te Oldenzaal ƒ288.500,—; laagste Dostal's Aannemingsbedrijf te Vorden ƒ 198.500,—. Gunning in beraad.

bij:

WULLINK'S SCHOENHANDEL
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

Te koop aangeboden:
Enige wollen Smyrna

KERKDIENSTEN zondag 3 mei
Her u.A Kerk
8.30 uur Ds. J. H. Jansen
10.05 uur Ds. A. G. H. Kroncman, Lcgerpredikant
te Arnhem. Jeugddienst.

vloerkleden
door Groothandel in
modelkamers gebruikt.
Grote maten. £150,,—
p. st. Niet van nieuw
te onderscheiden. Evt.
thuis te bezichtigen.
Brieven nr. 6 bur. van
dit blad

Medlerschool
10 uur Ds. J. H. Jansen
Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel
R.K. Kerk Kranenburg
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
In de week elke dag v.m. 7 en 8 uur H. Mis.

R.K. Kerk dorp
7.30 uur H. Mis, 10 uur Hoogmis, n.m. 7.30 uur Lof
Dinsdag en vrijdag v.m. 7.45 uur Mis.
Kerkdiensten Donderdag 7 mei Hemelvaartsdag
Hcru. Kerk
10 uur Ds. J. H. Jansen.
Geref. Kerk
9.30 uur Ds. J.,D. te Winkel
ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
(alleen spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond
11 uur Dr. de Vries, telefoon 1288.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens.
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566.

M.B A. AFD VORDEN-KRANENBURG.
De onlangs opgerichte afdeling van de Mei s j e.sbe weiging der A.B.T.B. (M.B.A.) hield in zaal Schoenaker
een bijeenkomst, waarbij o.m. tegenwoordig waren
pastoor Bodewes ofm, het bestuur van de J.B.T.B, en
als gast incj. Dekker uit Arnhem, algemeen secretaresse \ a n de M.B.A. De voorzitter der J.B.T.B. dhr.
\V. Lichtenberg opende met een kort welkomstwoord
tot allen (een 20 meisjes waren aanwezig).
Nadat pastoor Bodewes zijn voldoening had uitgesproken over de goede opkomst, werd het woord
verleend aan mej. Dekker uit Arnhem.
Deze gaf een uiteenzetting over het doel en de werkwijze van de M.B.A., welke niet alleen spel en sporl
op haar programma heeft .staan, maar ook de godsdienstige vorming der leden beoogd, handenarbeid
etc.
Nu ook in Vierakker en Hengelo-Keijenburg een afdeling van de M.B.A. is opgericht, is thans de kring
,,de Graafschap" opgericht.
Men is thans ook aangesloten bij de landelijke
M.B.A.
Spreekster deelde mede, dat meisjes, vanaf 16 jaar
zich altijd bij het bestuur kunnen opgeven. Het bes t u u r dat onlangs is gevormd heeft inmiddels haar
taken onderling verdeeld; voorzitster is mej. A.
\\ aenink, secretaresse mej. A. Lichtenberg (Kieftskamp) en penningmeesteresse mej. L. Berendsen.
Nadat mej. Dekker in haar slotwoord de hoop had
uitgesproken dat de nieuwe afdeling een grote bloeiperiode zou tegemoet gaan, dankte de heer Lichtenberg haar voor haar duidelijke uiteenzettingen.

Pfaff
naaimachines
altijd nog de beste

Vorden

inlichtingen aan uw

Pfaff-vertegenwoordiger
van Vorden:

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21

OP aiie damesrokken

Zoekt u voor uw geld
een

BRAND MELDEN: no. 1541.
Bij geen gehoor: Telefoon no. 1230
(Bureau Rijkspolitie)

Siemerink

Vraag zonder enige verplichting

f7.65 per fles

KEUNE

en

-blouses
deze week

Obligaties v. het N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.

BURGELIJKE STAND van 22 t.m. 28 april
Geboren: z. van H. J. Schut en T. J. de Bruijn:
f . van J. A. Eulink en E. M. Reulink: d. van H.
Rietman en G. Klein Bennink: z. van J. ter Maten
en W. J. Marsman.

u nieren

rente 4^%
Inlichtingen: W.Ier ta
gemeente-ontvanger
Hertog Karel v. Gelreweg 3, Vorden

Ondertrouwd: geen.
Gehuwd: J. T. Hoenink en B. M. Besscling.
Overleden: B. Nout, 48 jr., echtg. van H. W. Kleijn
Winkel; H. E. Stieding, 75 jr., echtg. van F. F r a n U r .

DUBBELE Animo-zegels

A. J. A. H E L M I N K

met genoegen
k u n t u alleen met goed en gegarandeerd

blijf jong... blijf fit...

tuingereedschap.

fiets!

\Vij hebben ondermeer de bekende

Wolf gereedschappen

Moeder zal er van genieten
van al die leuke en mooie artikelen voor

HEDEN VRIJDAG

Voor doelmatig tuingereedschap en
grasmaaimadiines (ook repareren en

aanvang der

slijpen).

MOEDERDAG

Er staat bij ons een ruime sortering gezonde lichaamsbeweging voor u klaarl

W

gymnastieklessen
heren-senioren

Tragter

Gereedschappen- en IJzerwarenhandel

gymnastiekvereniging „S P ART A"
G. Emsbroek en Zn. cv

Komt u eens kijken naar onze uitgebreide kollektie's.

H. LUTH

Nieuwstad

-

Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

Vorden

Zutphenseweg
Telefoon 1256

Opgave nog mogelijk.

U VINDT VOOR ELKE GELEGENHEID

zegelvoordeel
2 pak Spar thee
1 z. melk en l z. puur hagelslag
2 fl. vruchtenlimonade
2 p. appelmoes
2 z. droogkokende rijst
1 bl. sardines
2 pak lucifers
l blik spinazie
l doos theezakjes
l rol tarwekoeken
10U gram gekookte ham
200 gram boterhamworst
l blik gebraden gehaktballen

172
165
122
118
98
72
60
65
95
73
64
49
129

et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et

42
42
37
37
20
14
12
13
19
15
6
5
13

et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et

Dorp

O.L, School

AANGIFTE nieuwelingen
voor het komende

een passend cadeau

schooljaar

Ouders, indien U Uw kind(eren) nog niet
hebt opgegeven, wilt U dit dan alsnog doen V
De nieuwelingen moeten vóór l okt. 1964
de leeftijd van zes jaar bereikt hebben..
Opgave gaarne z.sp.m. aan school, Kerkstr.
17, of bij ondergetekende aan huis, Zutphenseweg 56.
G. W. Brinkman, hds.

bij

KOERSELMAN
Burg. Galléestraat

Telefoon 1364

Bij 6 pullen of 8 flesjes Spar bier een bierglas GRATIS
10 van Nelle's theebuiltjes
2 blik rundvleessoep
2 blik erwten-wortelen
2 blik sperciebonen
l blik perziken

39
199
98
129
149

Bij 2 pak Sunil a 185 et:
Bij 2 pak Sunil a 100 et:

l flacon Lux a 98 et GRATIS
l flacon Lux a 58 et GRATIS

et
et
et
et
et

De dansles
van a.s. zaterdag 2 mei is uitgesteld

tot

zaterdag 9 mei
Aanvang 7 30 uur.
A.s. zondag 3 mei

REMMERS
Zelfbediening
DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

om 2 uur

voor de laatste maal
g
^

dansen in ZUTPHEN

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

DANSSCHOOL

Nieuwstad 58

KROHEMAH

- Telefoon 1379

fBLAUW EN ZWART) NAAR

Tragter
Zutphenseweg

-

Telefoon 1256

Biedt zich aan een
MEISJE voor de dag.
Inlichtingen Bur. Contact.

Jan Wullink

X

-

Hebt u een oppas nodig?
Dicky Meulenbrugge
Net MEISJE ervaring met
kinderen, belt u dan telef. W hebben de eer U kennis te geven van hun
1656 voor 4 uur.
voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekLinie Wiltink.
king D.V. zal plaats hebben op dinsdag 5 mei
A om 10.30 uur ten Gemeentehuize te Henge-

X

X

WONINGRUIL

X lo-Gld.

Bestuur Ghr. Nat. School
n
't Hoge vraagt omstreeks
ft
augustus a..s.

x

nieuwbouw-woning x
Aangeboden woning
Schoolstraat 14.
Inlichtingen bij:
J. W. Bijenhof, Zutphenseweg 66, Vorden.

De heer H. H. Bijkerk

X
X
X

Berendina Nout
u
i
Q
n

X

Kerkelijke inzegening om 11 uur in de Herv. A
Kerk te Hengelo-Gld., door de Weieerwaarde
Heer Ds. K. G. Kwint.
Hengelo-Gld.,

afwezig
tot

nader

aankondiging.

V Toekomstig adres: G 80, Hengelo-Gld.

n

Receptie van 4 tot 5 uur in de feestzaal . .
,,Concordia"
Concordia" te Hengelo-Gld.
Henelo-Gld.

X

X

ALBERS' zelfbediening
is toch het voordeligste

1964.

Huurloseweg D 8 b.
De teraardebestelling heeft plaats gevonden
op woensdag 29 april op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden is ingeslapen, na een langdurig, geduldig gedragen lijden, nog onverwachts, op
de leeftijd van 48 jaar, onze lieve, dierbare
zuster, behuwd-zuster en tante

Berendina Nout

w

Wim Sloetjes

w

n

G. W. Nout
D. Nout-Donderwinkel

X

en

X

H. A. Helman-Nout
Th. J. Heiman

n

G.o.h. BROMFIETS te
koop, Solex.
L. Velhorst, Burg. Galleestraat 23, Vorden.

Kerkelijke inzegening om 2 uur in de Herv.
Kerk te Vorden door de Weieerwaarde Heer
Ds. J. H. Jansen.
Vorden, Linde D 167 a

VIOLENPLANTEN
te koop. M. v. Eijkeren,
Kranenburg, telef. 6660

Vorden, Delden B 29

Mei 1964
Toekomstig adres: /utphenscweg 41 a.

Eetaardappels te koop
(Pimpernel), 10 et per kg.
en VOEDERBIETEN.
J. .Wiggers, Brandenborch
Vorden, telef. 6704.

V

X
W

H. G. Mullié-Nout
J. Mullié

y
Q

Neven en Nichten

A

X

X
X
X
H
X
X
X

Receptie van 3.30 tot 5 uur in Hotel Branden- n
barg te Vorden.
j\

De teraardebestelling heeft plaats gevonden op
woensdag 29 april 1964 op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

De stunt van de week:
Bij elke kilo suiker

Hendrik Everhardus Stieding
echtgenoot van F. Franke

en

G. Besselink-Kooijers
50-jarig huwelijk te herdenken.

„de Wehme"
De teraardebestelling zal plaats vinden vrijdag l mei om 14.30 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Dat ze nog lang gespaard mogen blijven is
de wens van hun dankbare kinderen en kleinkinderen.
Vorden, mei 1964.
Mossel D 112.

Te koop dr. B.B. ZEUG,
1ste worp; een stamb.
Heceptie van 4—5.30 uur in zaal Schoenaker
/EUG met biggen; en
te Kranenburg.
dekr. ZEUGJES, V. Jos
K.I. Harfsen, M. sterzeug
Idelia.
B. G. Lichtenberg, D 165,
Q Zaterdag 9 mei a.s. hopen onze geliefde
Vorden.
ouders, behuwd-, groot- en overgrootouders
Te koop 2 dr. ZEUGEN,
W. Regelink
1ste worp; en 'n KRIELENHOK.
L. H. Visschers, GalgenH. Regelink-Eijerkamp
goor C 111.

X

Voetbalver. „Vorden1

200
200
200
200

gram
gram
gtam
gram

boterhamworst 60
ontbijtspek
60
tongeworst
60
ham
130

et
et
et
et

M. Krijt, Dorpsstraat

Hotel Goud thee
per 100 gram 75 et
elke tweede 100 gram HALF GELD
Schouderham
Zure zult

150 gram
150 gram

98 et
49 et

voor

19 et

Bij f 5.— boodschappen:

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J.W.ALBERS
Vorden

Nieuwstad 5

Voor al uw HANDELSDRUKWERK
is het adres

DRUKKERIJ WOLTERS, Vorden

Dames-badcostuums
elastisch, heerlijk om te dragen en modern

Aan al onze bekenden hebben wij

X

x

X
X
X
X
W

BIGGEND te koop bij B. W hun 40-jarig huwelijksfeest te herdenken.
Hun dankbare kinderen, behuwd, klein- en u
Woerts, „Bonenkamp",
achterkleinkind
Q
Telefoon 6773.
A
X Vorden, april 1964.
X
Zware BIGGEN te koop
X \\ildenborch D 73.
X
en een MELKKAR voor
X
4 bussen v. 40 1.
H lieccptic van .'5—l n n r in zaal Schoenaker te X
Q
G. J. Rossel, Koekoek- Q Kranenburg.
straat 13, Vierakker.
X
X

Reklame vrijdagavond en zaterdag.

Grote potten meikersen op sap
119 et
Grote potten abrikozen of rozijnen op sap slechts 98 et
Vermicelli
500 gram voor 49 et
10 grote repen chocolade
voor 98 et

kleinkinderen

Vorden, 27 april 1964.

Uit dankbaarheid zal 's morgens om 10 uur
een gezongen H. Mis worden opgedragen.

Te koop een best F.H.
VAARSKALF.
L. H. Wiltink, Wildenbprch, D 58.

Stieding-F^

/ u t p h e n : F. A. H. Stieding
A.

H. Besselink

hun

250 gram Bruintje Beer Biscuits
voor 49 et

Rotterdam: G. Biesma-St
E. Biesma

Op dinsdag 5 meii hopen onze geliefde ouders
en grootouders

Te koop 300 jonge HENNEN, W.L., 7 weken oud.
L. Oosterink, Kerkhofweg 6, Leesten.

179 et

o a. perziken, abrikoos, ananas en gemengd fruit

Heden overleed, geheel onverwachts, mijn l i e \ e
man, onze lieve vader, behuwd- en grootvader

Vorden: F.

± 1000 kg. ROGGESTRO
te koop. H. J- Eggink,
„de Boomgaard", Linde.

voor

l pakje a 100 gram cacao

op de leeftijd van 75 jaar.

TE KOOP
± 500 kg. VOEDERBIETEN. W. Jansen, Burg.
Galléestraat 59.

nu per kilo 79 et
per blikje 85 et
3 blikjes voor 98 et

Grote afslag Siam rijst
Nu voordeelblikjes zalm
Leverpastei

echtgenote van H. W. Kleijn Winkel

X

Toom zware BIGGEN te
koop. G. J. Harmsen,
,,Esselenbroek", Noordink, Hengelo-Gld.

ledereen zegt h e t . . . .

4 blikjes fruit

April 1964

X

BIGGEN te koop bij G.
Vliem, ,,de Eesteling",
Vorden.

Vorden, 25 april

Vorden, Nieuwstad 45

Johanna Wassink
Te koop een DAMESJASJE, m. 42; en een
W geven U, mede namens hun ouders, kennis
FOKNU1SFOT.
L van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de
;W. Kreunen, D 40, Vorvoltrekking D.V. zal plaats hebben op vrijdag
den, telefoon 6785.
8 mei om 1.30 u. ten Gemeentehuize te Vorden.

Te koop 4 tomen zware
BIGGEN.
J. W. Wesselink, 'tElshoff

echtgenote van H. W. Kleijn Winkel

C 80

(Asoka)
is wegens ziekte

Heden overleed na een langdurig, geduldig gedragen lijden, op de leeftijd van 48 jaar. mijn
inniggeliefde, zorgzame vrouw

REGISTRATIEKAARTEN

Meisjes-badpakken
moderne modellen en leuke kleuren

ter invulling gezonden voor de

Heren-zwembroeken

TOTO
1964-1965

prima kwaliteit en pasvorm

Jongens-zwembroeken
in vele kleuren

/ij. die geen registratiekaart ontvingen, k u n nen deze alsnog bekomen bij:
H. Lijftogt, 't Hoge 57; Café Uenk;
Sig.mag. Hassink, Kijerkamp, O l t h u y s
en Hotel Brandenbarg.
In de komende dagen zullen wij de gezonden
registratiekaarten graag ingevuld in o n t v a n g s t
nemen.
Tevens kunnen bij bovenstaande adressen de
pools ook ingeleverd worden.
Onze jeugd is U dankbaar voor Uw onmisbare financiële medewerking.
\ \ i s t U dat wij het a.s. seizoen waarschijn^
lijk met 6 elftallen in de jeugdcornpetitie
zullen spelen V

Badmutsen - Badlakens - Baddoeken
KOMT ONZE GROTE KOLLEKTIE ZIEN

H. Luth

Nieuwstad

-

Vorden

UIT DE RAAD
Onteigening gronden in plan „Zuid" opgeschort
Ter uitvoering van het plan „zuid" van het uitbreidingsplan dient de gemeente o.m. nog de beschikking te hebben over een perceel grond, groot
1.49.60 ha, eigendom van de heer J. Wassink, en
percelen van Mevr. de Weduwe H. J. Meulenbrugge—Wentink.
Op basis van het door het Contactorgaan voor
grond- en pachtzaken uitgebrachte taxatie-rapport
heeft de gemeente getracht de grond langs minnely'ke weg in eigendom te verkrijgen. Dit heeft echter nog geen resultaat opgeleverd. In belang van
de volkshuisvesting achtte de gemeente het niet
verantwoord om nog langer met de uitvoering van
de plannen te wachten. B. & W. stelden de raad
dan ook voor te besluiten tot voorlopige goedkeuring van het plan om tot onteigening van genoemde percelen over te gaan.
Dit voorstel stuitte bij het raadslid de heer Bannink op felle tegenstand. De gehele gang van zaken betreffende de taxatie van de grond van de
heer Wassink vind ik niet juist. In de eerste plaats
is de taxateur Dorrestein zowel voor de gemeente
als voor de heer Wassink opgetreden. Men kwam
echter niet tot overeenstemming en de gemeente
besloot toen met de heer Wassink te gaan onderhandelen. Dit is ook geheel onjuist, na een taxatierapport moet men niet meer gaan „pingelen"
meende de heer Bannink. Beter was geweest dat
er twee taxateurs aangesteld waren, voor beide
partijen één. Was men het dan nog niet eens dan
had de gemeente altijd nog onteigening voor kunnen stellen, aldus de heer Bannink.
Het leek de heer Gotink het beste met de mensen
te gaan praten, zowel de eigenaar als de gemeente
is hiermee gediend.
De heer Wesselink had bij de stukken het rapport
van de „schatter" gemist. Dit punt moet verdaagd
worden tot een volgende vergadering. Benoem een
derde taxateur en ga dan praten. Ik heb de indruk
dat de heer Wassink beslist wel mee wil werken,
zo oordeelde hij.
De heer Koerselman was bang dat hier dezelfde
lijdensweg bewandeld zou worden als met de
„grond voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie".
Wethouder Wuestenenk was ervoor zo gauw mogelijk tot onteigening te besluiten want het voorstel van B. & W. sluit verder onderhandelen beslist niet uit, zo zei hy.
De raad besloot uiteindelijk dit agendapunt tot
een volgende vergadering aan te houden.
Verkoop bouwterreinen
Het voorste;! van B. & W. om 1257 m- bouwterrein
in het z.g. plan Boonk aan het N.V. Bouwfonds
Nederlandse Gemeenten te verkopen bracht opnieuw de tongen der raadsleden in beweging. Het
Bouwfonds wil op genoemd terrein een blok van
6 woningen bouwen. De grondprijs bedraagt ƒ 14,per m? is totaal ƒ 17.598,^-.
Deze prijs van ƒ 14,— per m'2 is mij niet duidely'k,
waarom moet bv. de heer Wolters voor een stuk
bouwgrond in plan Zuid, groot 522 m? ƒ 18,— per
m2 betalen? Zo vroeg de heer Bannink. Het plan
Zuid is verdeeld in bouwprijzen en het zit in de
ligging dat sommigen ƒ 18,— moeten betalen, antwoordde de voorzitter. Wij zitten met onze grondprijzen knap aan de top en ik vraag me af waar
dat naar toe gaat, zei de heer Wesselink. Hier is

Muziekexpress 1964

Amateurmuzlekwedstrijd

onder auspiciën van de Federatie Amateurmuziek „Oost Nederland", georganiseerd
door de Oranjevereniging

op a.s. zaterdag 2 mei,
7.30 uur in het Nutsgebouw
PROGRAMMA:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Jeugddrumband, Vorden
The Cromatica's, Voorburg
Mej. Foka Pardijs, Vorden
The Valiant Fighters, Deventer
De Brugmani's, Klarenbeek
The Black and White's, Vorden
Mej. W. Rozenkamp, Nw.-Heeten
Mej. Joke Peeters, Brummen
De Heetino's, Heeten
Mej. M. Visser, Laag-Soercn
The Hurricanes, Hengelo-GId.
De Rima's, Vorden
De Vico's, Laag-Soercn
The Marico's, Wilp
The Challengers, Zutphen
The Loco Sisters, Groenlo
Mej. Thea de Rover, Voorburg
Mej. Piëta Star, Amsterdam
De Bobino's, liijsscii
De Vrijbuiters, Brummen
The Rocking Drifters, Deventer

Kaarten in voorverkoop bij Sigarenmagazijn Eijerkamp en voor zover de voorraad strekt aan de zaal.

l

IN SPIERENJ B^"

geen sprake van opjaging van de grondprijzen,
deze prijzen zijn berekend, bracht wethouder
Wuestenenk naar voren. Zolang plan „zuid" nog
niet rond is, is er geen sprake van prijsberekening
sprak de heer Bannink fel.
Er is wel terdege een exploitatiebegroting zette
de heer Plas uiteen. Plan Zuid is meer voor elite
dan Plan Boonk, dus in het eerst genoemde plan
mag de grond best iets duurder zijn, merkte de
heer Regelink op. Luid gelach.
Nee zegt de heer Bannink, het betreft hier iemand
uit Vorden die ƒ 18,— betaalt. Het Bouwfonds
Ned. Gemeenten betaalt voor 1860 m'^ grond in
plan Zuid, bestemd voor de bouw van 4 bungalows,
ook ƒ 14,— per m-. Totale koopsom ƒ 26.040,—.
De raad besloot hierna tot verkoop van de onderhavige bouwterreinen over te gaan.
Een stapje dichterbij
De voorzitter deelde mede dat de onteigening van
de grond voor de zuiveringsinstallatie bij Koninklijk Besluit was goedgekeurd, waarna de raad besloot tot de volgende stap: rechtsgeding.
Overigens deed Mr. A. Baron van Westerholt van
Hackfort opnieuw van zich spreken.
De heer van Westerholt had nl. 24 bezwaarschriften ingediend tegen aanslagen Baatbelasting
Electrificatie.
Overeenkomstig het advies van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten stelden B. & W. voor deze
bezwaarschriften ongegrond te verklaren. Nadat
de heer Norde desgevraagd was medegedeeld dat
de heer Westerholt nu „hogerop" kon besloot de
raad het voorstel van B. & W. te bekrachtigen.
Industrieterrein
In verband met de in omvang toenemende fabricage van automatische voeder- en waterinstallaties voor pluimvee, besloot de raad aan de heer
N. J. Keune een stuk grond in erfpacht uit te
geven. Het is 4621 m- groot en is gelegen op het
industrieterrein. De erfpacht bedraagt ƒ 1386,30
per jaar en de heer Keune heeft ten alle tijde
het recht de grond voor ƒ 6,— m- te kopen.
De N.V. Bijenhof's Fynhoutbewerking heeft op
het industrieterrein het optierecht op een stuk
grond groot 2212 m-. Op verzoek van genoemde
N.V. besloot de raad dat het recht van eerste koop
met 660 m'-* wordt uitgebreid tegen een rente van
ƒ 198,— per jaar.
Diversen
Ten behoeve van de woningbouw en de aanleg van
we.^en en plantsoenen in het „Plan Boonk" besloot
de raad het z.g. „Vogelbosje" te onteigenen.
Voor de drie plaatselijke kleuterscholen zijn de
volgende voorschotten op «Exploitatievergoedingen vastgesteld: NutskleuSpchool ƒ3.856,-; R.K.
Kleuterschool ƒ 1.423,— en c* Pro t. Chr. Kleuterschool ƒ 1.365,67.
De raad van de gemeente tingeradeel heeft de
.Nederland verzocht
raden van de gemeenten
,ndse Zaken op aan
erby de Minister van Bin
ificatie zo spoedig
te' dringen de gemeente-c
mogelyk af te schaffen. De raad besloot dit voorstel te ondersteunen.
De jaarwedde van de wethouders in de gemeente
Vorden is verhoogd en zal thans ƒ3230,— bedragen.

houdt de.huid

smetteloos zuiver

OPERETTE O.L. SCHOOL LINDE
Door de leerlingen van de O.L. School Linde, werd
op twee achtereenvolgende avonden de operette
„het Ivoren Hartje" in zaal Eykelkamp voor het
voetlicht gebracht o.l.v. het hoofd der school, de
heer Hazekamp, mevr. Hazekamp en mej. Schiphof.
Beide avonden kon de voorzitter van de oudercommissie de heer H. Pelgrim een volle zaal verwelkomen.
Mocht het spel de eerste avond hier en daar nogeens wat haperen, de tweede avond werd het stuk
vrij vlot gespeeld en toonden veel medespelenden
duidelijk hun toneel-aanleg.
De heer Pelgrim bracht dank aan de leiding, die
tijd nog moeite gespaard had om dit stuk, waarin
veel jonge kinderen meespeelden ook uit de derde
klas, te kunnen brengen. Ter bestryding van de
kosten werd een verloting gehouden, die voor
100% slaagde.
Aan de heer en mevrouw Hazekamp werd een
fruitmand aangeboden, terwyl mej. Schiphof bloemen ontving.
JAARFEEST
De Herv. meisjes- en jongemannenvereniging
hield de jaarlijkse uitvoering in gebouw Irene.
Beide avonden was de zaal goed bezet.
De eerste avond werd geopend door mevr. Stegeman. Mej. Pardy's zong met gitaarbegeleiding op
verdienstelijke wijze enige zangnummers, die zeer
werden gewaardeerd.
De clou van de avond was de opvoering van het
toneelstuk „Waarom zweeg je zolang". De spelers
hadden de rollen zeer goed ingestudeerd, zodat alles goed tot zijn recht kwam en de aanwezigen hebben genoten van dit spel. Ds. Jansen dankte aan
het slot de medespelenden voor deze opvoering.
De tweede avond sprak Ds. van Zorge het slotwoord. Mevr. Stegeman en de heer Wuestenenk
kregen uit handen van de heer Dy'kman een geschenk voor hun aandeel in deze avonden.

FEESTAVONDEN C.L.V. „ONS BELANG"
Ter gelegenheid van het 50-ja r i.:;- heslaan van de
C.L.V. „Ons Belang" te Linde werden voor de 252
leden met hun echtgenotes twee grote feestavonden georganiseerd in zaal Schoenaker.
Voorzitter H. J. Kaemingk heette allen van harte
welkom, speciaal de genodigden o.m. burgemeester
van Arkel en echtgenote, benevens gemeentesekretaris de heer Plas, de oud-directeuren Wesselink, Winterswy'k; Klein Lebbink, Lochem en
vele anderen.
Het gezelschap „Tetman de Vries" uit Leeuwarden verzorgde deze avond. Dit uit 5 personen bestaande gezelschap bracht op uitstekende wy'ze
een toneel- en zangspel voor het platteland, onder
de titel „Eigen paard is goud waard". In dit spel
kon men kennis maken met de familie Renema, die
een boerderij exploiteert. De oudste van de broers
is echt een liefhebber van paarden en droomt zijn
leven lang van successen met een harddraver. De
jongste broer daarentegen voelt meer voor mechanisatie in het bedrijf en beschouwt een paard als
overbodige luxe. Op onnavolgbare wy'ze wist dit
gezelschap het stuk voor het voetlicht te brengen.
Er werd met veel vaart en verve gespeeld, terwyl
de prachtige decors ook een lust voor het oog
waren. Al met al een sublieme opvoering, die de
aanwezigen van begin tot eind heeft geboeid. Tussen de bedrijven door kregen de feestvierders volop gelegenheid hun dorstige kelen te laven, terwyl ook de versnaperingen voor de dames niet
ontbraken.
Tegen middernacht besloot voorzitter Kaemingk
deze feestavond, met een zeer bijzonder dankwoord tot het Friese gezelschap, voor haar prachtige spel.
„Ons Belang" kan op een zeer geslaagde feestelijke herdenking van haar 50-jarig bestaan terugzien.

„HET BINNENHUIS"
Woninginrichting

Fa. A. POLMAN
Vorden

- Tel. 1314

Luxaflex
ZONWERING

ff

Veel of mintar
na^r zon
Meer en mooier licht
1001 mogelijkheden
LUXAFLEX j* geen luxe
het is de on^kbare
daglichtregelaar in huis.
•

Vraagt ons als erkend Luxaflex-dealer
vrijblijvend prijsopgaaf!

TOUWTREKKEN
Het nieuwe touwtrekseizoen is weer begonnen.
Zondagmiddag j.l. vond de inzet der Achterhoekse
Touwtrekcompetitie plaats naby café „'t Haantje"
op de Bruil te Ruurlo.
Medler en Warken bleken in de A-klasse niet bij
machte om het sterke Heure I uit Borculo, de
kampioen van 1963, te verslaan.
Eindstand A-klasse: 1ste prijs: Heure I, Borculo
met 8 pt.; 2. Bruil I, Ruurlo, 6 pt.; 3. Warken I,
Warnsveld, 4 pt.; 4. Medler I, Vorden 2 pt.; 5.
Medler II, O pt.
Eindstand C-klasse: 1. Warken II met 2 pt.; 2.
Hannink I met O pt.
Bij de scholen verwierf de O.L. School Medler de
3de prijs. De wedstrijden werden op deskundige
wijze geleid door de heer Th. Eckhardt met assistentie van de heren K. Tempels, Winterswy'k en
Jansen, Borculo.
Tevens werden de namen bekend gemaakt van de
leden der aangesloten verenigingen, die werden
uitgekozen voor de Centrale training i.v.m. de
deelneming van de Achterhoekse Touwtrekkersbond aan Internationale Wedstrijden te Zweden.
Voor 't Medler waren dit de heren: D. Brummelman, W. Lichtenberg, J. Dimmendaal, J. Besselink, A. Steenbreker, W. Wesselink en G. Dimmendaal; voor Warken de heren: E. Hoogkamp, J.
Harmsen, H. Klein-Brinke, J. Stege, A. van Hussel
en J. Stokkink.
Zondag 10 mei zal door de touwtrekvereniging
Medler, het eerstvolgende toernooi van de A.T.B,
worden georganiseerd. Deze wedstrijden tellen
mee voor de bondscompetitie 1964.
OUDERAVOND NUTSKLEUTERSCHOOL
In de Nutskleuterschool „De Kroezestulp" werd
onder leiding van de heer H. Wesselink een ouderavond gehouden. Ondanks de concurrentie van een
voetbalwedstrijd op T.V. kon een groot aantal
ouders welkom worden geheten.
De sekretaresse, Mevr. Albers maakte tijdens haar
jaarverslag o.m. melding van de wisselingen die
het afgelopen jaar onder de leidsters hebben
plaatsgevonden.
In verband met te late afrekeningen van de Minister kon de penningmeester, de heer J. F. Geer-

k e n nog geen juist beeld van de financiële positie
v a n de school geven.
Hierna was het ogenblik voor „afscheid nemen"
aangebroken. Na 32 jaar als voorzitster werkzaam
te zy'n geweest nam Mevr. van Mourik officieel
afscheid. Ook de sekretaresse, Mevr. Albers, besloot na een zittingsperiode van 17 jaar afscheid
te nemen.
Beide dames, die zeer veel werk verzet hebben,
werden toegesproken dooi- Mevr. v. d. Broek, lid
van de oudercommissie. Natuurlijk bleven de blyken van waardering niet achterwege.
De heer Plas en Mevr. Kater werden nu in het
bestuur gekozen, resp. als voorzitter en sekretaresse.
Na de pauze hield de districtstandarts <le heer \ a n
't Hoff een causerie over het gebit van kleuters,
waarbij hij o.m. uiteenzette hoe een kleutergebit
behandeld moet worden.
De huidige leidsters Mej. Schekman en Mej. Uenk
toonden na afloop aan de ouders het werk van de
kleuters. Momenteel heeft de school 80 leerlingen.
(OOP. ZUIVELFABRIEK „DE W1KRSSK"
In zaal Eykelkamp, hield de Coöp. Zuivelfabriek
„De Wiersse" haar Jaarvergadering onder voorzitterschap van de heer W. Norde, die in zy'n openingswoord in het kort het zuivelbeleid en de
nieuwe melkpry's besprak. De directeur de heer
R. Aaten deed hierna verschillende mededelingen
en gaf zijn toelichting hierop o.m. met betrekking
tot de richtprijs voor de melk in E.E.G.-verbaml.
Aangaancie de Melkpoederfabriek „de Berkelstroom" te Lochem en de Condensfabriek te
Deventer deelde spr. mede, dat deze bedryven hun
grote nut bewezen hebben.
De a.s. zomer zullen de leden waarschy'nlyk een
bezoek aan „de Berkelstroom" brengen als de verbouwing aldaar gereed is. In de toekomst zal „de
Wiersse" de 5-daagse werkweek invoeren. Op donderdag 16 juni zal op het bedrijf van de heer J.
W. Boeyink te Barchem een demonstratie-byeenkomst worden gehouden waarby de beoordeling
der melkkwaliteit ter sprake komt. Dit jaar zal
ook weer een melkmachine-cursus worden gehouden. Deze lessen worden besloten met een praktische les; het aantal deelnemers moét minimaal
20 bedragen, de cursus wordt 's winters gehouden.
Hierna volgde rekening en verantwoording over
het boekjaar 1963 door de directeur. De balans
per 28 december 1963 sloot met een totaal bedrag
van ƒ 479.740,96 en de exploitatie-rekening met
ƒ1.704.883,71. Het voordelig saldo bedroeg dit
jaar ƒ136.328,12. Besloten werd dit als volgt te
bestemmen: ƒ38.211,— voor afschrijvingen en
ƒ98.117,12 voor nabetaling-. Dit komt neer op een
nabetaling van ƒ 1,40 per 100 kg melk, als volgt
te regelen nml. ƒ 1,30 uit te betalen en ƒ 0,10 per
100 kg melk bij te schrijven op ledenrekening.
Uit het jaarverslag over 1963 kunnen we melden,
dat het ledental per 31 december 1964, 227 bedroeg. Er werden 2 nieuwe melktanks geplaatst,
waardoor er een oplossing is gekomen voor het
opslagprobleem van de af te leveren melk en
tegelykertyd de mogelijkheid werd geschapen te
beginnen met de afgifte van wei in augustus j.l.,
welke afzet zich gunstig ontwikkelt.
De boterproduktie beliep dit jaar 111.576 kg, vorig
jaar 138.457 kg. Ruim 90% van de van de veehouders ontvangen melk werd afgeleverd via Berkelstroom.
De melkaanvoer in 1963 beliep 7.008.373 kg met
een gem. vetgehalte van 3,70% (vorig jaar
6.733.737 kg met 3,73<>/0 vet). De af schry vingen
op gebouwen, machines en wegenverbetering bedragen in totaal ƒ38.211,—, terwyl de onkosten
dit jaar bedroegen ƒ 167.371,09 (vorig jaar
ƒ167.613,50).
Het aantal leden van het Onderling Boerenverzekeringsfonds steeg tot 138 met in totaal 183
verzekeringen, het verzekerd bedrag bedraagt nu
ƒ 784.152,—.
By de gehouden bestuursverkiezing werd de aftredende heer B. J. Bannink op „Larenschot"
Ruurlo herkozen, evenals de heer W. Kamperman
(Wiersse) in de Raad van Commissarissen. In de
vacature Joh. Wesselink (die vorig jaar als bestuurslid werd gekozen) werd nu gekozen de heer
A. Knoef „Weverink".
De voorzitter dankte aan het slot de directie en
het personeel hartelijk voor het goed gevoerde
beleid en de accuratesse en de leden voor de goede
opkomst en prettige besprekingen.
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'ENGIISH
ELECTRIC

uit vele!

LIBERATOR

Vesten

Pullovers

wasautomaat

-

Pakjes
Amersfoort

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

Ingesteld op MODE 1964
Voor leuke, moderne

Kijken is

strohoeden

kopen bij

in diverse kleuren

Modehuis

KRONEMAN-JÖRISSEN

LOONBEDRIJF

Kollekte Militaire fondsen
m>c jaarlijkse huis-aan-huis-kollekte voor het Comité
^A Gezamenlijke Militaire Fondsen zal in deze gemeente worden gehouden gedurende het tijdvak van

Nieuw adres:

4 t.e.m. 9 mei a,s.

Zwiep L 53
Telefoon (06734) 439

De Heer G. J. Beumer, Kerkstraat 11 alhier, zal zich
daartoe bij de ingezetenen vervoegen.
De kollekte wordt in de belangstelling van de ingezetenen aanbevolen.

Speciaalzaak DAMESHOEDEN

week kwam de

Batavuskrant
huis aan huis. Lees die k r a n t van A tot Z.

Bankstellen
Moderne eethoeken

U weet toch dat uw BATAVUS-agent

H. W. Groot Eozerink
is?

Slaapkamers
Bergmeubelen

Ga daar eens praten en kijken, dan wordt uw oordeel DAT is mijn voordeel l

Dressoirs en
theemeubelenj
Tafels

met

Inlichtingen en gasverkoop

Hoofddepot:

Zutphenseweg 5, tel. (06752) 1546
SUB-DEPOTHOUDERS:
H. G. Breuker, C 126

A. J. Eykelkamp, Medler E 109, tel. 6718
A. J. Oldenhave, Delden B 76a, tel. 1428
A. F. Wiggers, Linde E 27 a, tel. 6730
J. H. Besseling,

Koekoekstr. l, Vierakker, tel. (06750) 3270
H. Klein Lebbink,

Baakseweg l, Wichmond, tel. (06754) 267
J. A. G. Verstegen,

Dorpsstraat 7, Wichmond, tel. (06754) 353

Voor een

KEURKOLLEKTIE
EXCLUSIEVE

A. J. A. Helmink

zomerstoffen
dan even kijken bij

Zaal LANGELER - Hengelo (Gld.)
HEMELVAARTSDAG

DANSEN
Aanvang 5 uur.

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles

Weulen Kranenharg
Ruurloseweg 45
Tel. 1217
en
H. Lijftogt 't Hoge 57
Wij leveren alle
HQMOEQPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.
Ook voor
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende druppels
naar uw D.A.drogist.
D.A. Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen

George Seesing

* Billijke prijzen

G. EMSBROEK X Zn. c.v. - Vorden

J. van Zeeburg

AUTOVERHUUR
m.en zonder chauffeur

tuimelblad

* Alles uit voorraad

Assurantiekantoor

Laarstraat 5

Salontafels enz.

DE FLES MET 13 kg BUTAGAS

Koopt op tijd
zekerheid

Doe uw voordeel er mee!

Los de prijsvraag op

Wat een keus!

Huur PHIL1PSTELEVISIE
voor f 25.95 per mnd.
zonder vooruitbetaling
maar met recht van
koop. Morgen al bij
u thuis? Bel dan 0830050087 (óók 's avonds).

Vraagt inlichtingen.

en probeer één der prachtige BATAVUSprijzen te winnen.

„SHELL BUTAGAS", een
moderne geiser er b i j . .
klaar bent u! Zelfs huren
van een geiser is mogelijk.
Voor deze (en andere)
service draaien wij onze
hand niet om. Informeer
maar!

Poeliersbedriji „R O V O"
Rossel Robbertsen
tel. 1283 - tel. 1214

Anoraks
Regenmantels

J. W. Hoftijzer

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

Weer voorradig
verse haantjes
f 1.75 per y 2 kg.
Graag vroegtijdig
bestellen.

Elegante zomermantels

ADRESWIJZIGING:

AUTO-VERHUUR

Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

staat altijd
paraat!

Een passende rok

Japonnen

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.
Z itphen

L. Schoolderman

Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

WEEKEND-AANBIEDING:

Onze bank biedt U:

Op alle tuinmeubelen deze week
een gulden REDUKTIE

• Een goede spaarrente

Geplastificeerde KEUKENKRUKJES

• Renteberekening over het volle bedrag

A. J. A. Helmink

nu f

4.95

Tei.

• Veiligheid ener landelijke organisatie
• Jeugdspaarboekjes znet 10 pet. toeslag
• Goede service in alle bankzaken

Hemelvaartsdag 7 mei

OOK VOOR U

Motor-cross

LIGT EEN SPAARBOEKJE KLAAR!

HENGELO GLD
500 cc

Coöperatieve Boerenleenbank „VORDEN
Raiffeisenbank

„HET BINNENHUIS" 1924
Woninginrichting
fa. A. POLMAN
Vorden

-

Aanvang 13.30 uur.

Gemeente Vorden

OXFORD

KIPPENHOK
staande achteri- ^ ,1

waarom1 nog 'n
, loper op m
trap?

Circuit 't Zand.

Ruurloseweg 21

Te koop een

tel. 1314

50 cel Meetellend voor het Kampioenschap van Nederland.

pas,

t u i n van de Heer H. J. Beren-

HEREJxl- en

JNieuwstac i

Briefjes inleveren u i t e r l i j k maandag -4 mei a.s., gericht aan de Burgemeester.

JONGÏNS-

COSTÜMS
Nucsgebouw

u/jj kunnen ter
bekleden met
•tapijt of
y
linoleum
/

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedetna - Deventer

VERKRIJGBAAR

bij

Zondag 3 mei, 8 uur

Heldencommando

L SCHOOLDERMAN

met: Howard Keel — Tina Louise.

en 20 gemflkkelük
Voor goed VAKWERK naar
„HET BINNENHUIS"
hét adres voor betere woninginrichting

Het verhaal van de beruchtste spionne van
de tweede wereldoorlog!

Toegang 14 jaar
Entree:

1.25 - 1.50 - 1.75

Geef moeder een mooi geschenk
waar ze ueel plezier mee heeft!

Hemelvaartsdag 7 mei

DANSEN
Aanvang 7 uur.
Zaal WINKELMAN

-

Keijenburg

Vordense Bad- en Zweminrichting
„IN DE DENNEN"
•

HEERLIJK
zo n

l) staart
van

D. BOERSMA
VORDEN

-

Telefoon 1553

MOEDERDAG

10 mei

Algemene Vergadering
op dinsdag 5 mei a.s. te 20.00 uur bij Hotel
Bakker.
Het Bestuur.

o.a.

een
een
een
een

draagbare radio >" de keuken
mixer
koffiemolen
broodrooster enz.

OF IETS HEEL BIJZONDERS:

een VOLAUTOMATISCHE WASMACHINE

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

GEEN WASPROBLEMEN MEER!
Elektro-Technisch
Installatiebureau

P. DEKKER
Telefoon 1253

