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GESLAAGDE „MUZIEKEXPRESSE"
In het kader van het Oranjefeest vond zaterdag-
avond in het Nutsgebouw een teenagershow plaats,
dat gebracht werd onder de naam „muziekexpres-
se". Toen de heer J. J. van Dijk, namens de Oranje-
vereniging, de avond opende bleek dat er voor dit
gebeuren zeer veel belangstelling bestond, want de
•/aal was praktisch uitverkocht.
Het programma vermeldde 10 deelnemers, duo's en
bands die vol enthousiasme, zowel voor als na de
pauze, hun nummers brachten. Een deskundige
jury, gevormd door de heren J. B. G. van Aken,
Keyenborg, D. Wolters en K. Wolters uit Vorden,
stond voor een moeilijke taak over de dikwyls zeer
uiteenlopende programmaonderdelen een oordeel te
vellen. Niettemin kweten deze heren zich uitstekend
van hun taak, want met de uitslag toonde iedereen
zich tevreden.
De deelnemers werden op 7 punten beoordeeld t.w.
ritme voordracht, zuiverheid, uitspraak/klankge-
halte, volume, presentatie en algehele indruk.
De favorieten van het publiek ,The Black & Whites'
uit Vorden, die vorig jaar de eerste prijs in de wacht
sleepten, stelden nu zeer teleur want met 238.5 punt
eindigden zij op de voorlaatste plaats.
De eerste prijs werd gewonnen door ,The Flying
Rockets' uit Eibergen met 304 punten, die ver boven
de andere deelnemers uitstaken. De buitenlandse
gasten ,The Scorpions' uit Kleef kwamen eveneens
goed voor de dag. Met 287 punten eisten zij de
tweede plaats voor zich op. De derde prijs werd ge-
wonnen door de Zutphense zangeres mej. Keek
Merz met 279,5 punt.
Zeer veel succes met hun optreden hadden ,The'
Roya's' uit Oldenzaal, twee jongens van 12 en 13
jaar. Een vierde plaats met 274.5 punt was het
resultaat. De overige uitslagen waren: 5. ,Duo X'
uit Zutphen met 267 punten; 6. ,The Hurricanes'
uit Hengelo (G.) met 264 punten; 7. mej. Buunk
uit Wilp met 259.5 punt; 8. ,De Rima's' uit Vorden
met 250 punten; 9. ,Black & White' uit Vorden met
238.5 punt; 10. mej. F. Pardijs uit Vorden met 231.5
punt.
Namens de jury reikte de heer K. Wolters na af-
loop de prijzen uit. Hij adviseerde de deelnemers in
het vervolg meer aandacht te schenken aan het re-
pertoir van na de pauze, want het was hem diverse
malen opgevallen dat de kwaliteit voor de pauze
veel beter was dan daarna.

Onrustige Zenuwen?
Mijnhardfs Zenuwtabletten

„DOKTER IN HET PARADIJS"
In het kader van het Oranjeprogramma vond maan-
dagavond voor een bijna geheel gevuld Irene de
opvoering plaats van het blijspel „Dokter in het

' l i j s ' ' , door de Chr. Toneelvereniging V.O.l', u i t
Doetinchem.
Nadat de heer J. A. Berenpas, namens de Oranje-
vereniging, een kort welkomstwoord had gesproken
en twee coupletten van ons Volkslied waren ge-
zongen, kwam V.O.P. aan het woord.
Het stuk speelt zich af op een klein, welvarend
dorp, ten huize van Kapitein Brand, een oud-zee-
officier die zich ontpopte als een goedhartige bul-
derbast, bezield met een jeugdig idealisme.
Ten huize van genoemde Kapitein had de jonge
dokter Storm een verlopen praktyk overgenomen,
wat bleek uit het feit dat er geen patiënten kwamen
opdagen.
Na een groot aantal liefdesverwikkelingen bleek
aan het slot dat de dokter bij de eerste hulp, die
hij bij een brand had verleend, het vertrouwen van
de dorpelingen had gewonnen, zodat hij met een
zeer drukke praktijk als „dokter in het paradijs"
zijn doktersloopbaan kon voortzetten.
Zoals wij van V.O.I', al vele jaren gewend zijn werd
ook dit stuk weer op uitmuntende wijze voor het
voetlicht gebracht. Voortdurend klonken de lach-
salvo's door de zaal.
Wij wensen V.O.P. een volgend jaar een hartehj'k
tot weerziens in Vorden toe.

Woninginrichting

A. J. A. H e l m i n k

Manufacturen

Telefoon 1514

LEDENVERGADERING N.C.B.O.
De afdeling Vorden van de Ned. Chr. Bond van
Overheidspersoneel hield een goed bezochte ver-
gadering in zaal Eskes.
Na een kort welkomstwoord door de voorzitter,
de heer B. Bekman, waarin in het bijzonder de
heer J. Ploeg Jr., hoofdbestuurder, werd be-
trokken, deelde de penningmeester, de heer J.
Schuurman, mede, dat er over het afgelopen
jaar een batig saldo viel te melden.
Tot leden der kascommissie over 1963 werden
benoemd de heren G. Bijenhof en B. Bloemen-
daal.
De aftredende bestuursleden, de heren J.
Schuurman en G. Potman, werden herkozen.
De heren J. Schuurman, D. Norde en G. Potman
werden benoemd tot afgevaardigden naar het
bondscongres dat op 28, 29 en 30 mei a.s. te
Arnhem zal worden gehouden.
De heer Ploeg hield vervolgens een inleiding
betreffende de werkclassificatie en de spaar-
regeling bij het overheidspersoneel. Over dit on-
derwerp ontspon zich een uitvoerige discussie.

KERKDIENSTEN zondag 5 mei.

Heru. Kerk

8.30 uur Ds. J. H. Jansen.
10.05 uur Dr. A. v. d. Hoeven. Jeugddienst.

Wildenborch
10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
R.K. Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. De Vries telef. 1288.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgen s.

Zondagsdlenst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur Dr. Felix. tel. 06755-266.

Vorden — Ruurlo
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts A. Harmsma,
telefoon 06752-1277.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 24 april t.em. l mei.
Geboren: z. van B. A. Heijenk en A. H.
Peterkamp; d. van G. Bultman en R. E.
Schurink; z. v. J. W. Heijenk en S. A. Faas.
Ondertrouwd: H. J. Pardijs en A. J. Wueste-
nenk.
Gehuwd: H.W. Wesselink en A.H.Wesse-
link.
Overleden: B. G. Tiessink, m., 16 jaar;
J. Bloemendal, vr., 76 jr., echtgen. v. A. de
Lange; J. B. Kets, 73 jaar, ongehuwd.

•T WAS WEER ^LAGGETJESDAG IN URK.
De Marine zette he^^^er feest luister bij. De havens
waren feestelijk met ^R3Jes versierd en er was een
visserijtentoonstellin,^^)efilé van de vloot. U gaat
in zee met Tragter voor rijwielen. Een goede haven:
tevredenheid bereikt U. De kolickue *int
en wimpel en U.R.K.. kan ook z i jn : een uitstekende,
royale keuze. (adv.)

*-FR»A.s. zondag

JEUGDDIENST
Voorganger:

Dr. A. van der Hoeven

Onderwerp van de preek:

Van wie ben jij?

Aanvang samenzang om 10.05 uur.

VOETBAL
Voor de senioren elftallen van „Vorden" stond j.l.
zondag op het programma de ontmoeting Vorden
III—Pax III. Deze wedstrijd, die van groot belang
was voor de bezetting van de onderste plaats, ein-
digde in een verdiende 5—2 zege voor de bezoekers.
Door deze nederlaag is de situatie op de ranglijst
er voor Vorden III niet rooskleuriger op geworden.
De stand in de staartgroep in de derde klas J luidt
momenteel als volgt: Socii II10 gespeeld, 8 punten;
Vorden III 11—8; Pax III 10—7; Angerlo Voor-
uit I 10—7. Er moeten hier in totaal 14 wedstrij-
den worden gespeeld.
In verband met het plotseling overlijden van de
rechtsback van het B-elftal, de jeugdige Bennie
Tiessink, werden de wedstrijden die voor Vorden
B, C en D waren vastgesteld, afgelast. Wel werd
gespeeld de ontmoeting Daventria A—Vorden A,
welke in een 5—l overwinning voor de thuisclub
eindigde.
Zondag a.s. hebben het eerste en derde elftal vrijaf.
Vorden II ontvangt bezoek van Voorst IV. Wan-
neer de voorhoedespelers zich niet laten verleiden
tot „soloacties" doch daarentegen het spel open
houden, dan verwachten we dat Besselink c.s. met
een royale overwinning uit de bus komen.
Vorden A en B hebben zaterdag eveneens rust. Vor-
den C ontvangt thuis bezoek van De Hoven C ter-
wijl Vorden D bij Zutphania D op bezoek gaat.

OMGANG EN OMGANGSVORMEN
Voor de afdeling Vorden van de Ned. Chr. Vrou-
wenbond sprak in Irene mevr. M. Berenpas-v. d.
Kamp over bovengenoemd onderwerp.
Spreekster wees er op dat de grondslag van alle
goede vormen in de Bijbel te vinden is. Goede
manieren zijn meer een kwestie van zijn dan
van doen. Aan de hand van een aantal voorbeel-
den tekende spr. ons vriendelijkheid, voorko-
mendheid, hulpvaardigheid, bescheidenheid en
gastvrijheid. Aan de andere zijde hoorden wij
over kwaadspreken en het leugentje om best-
wil.
Nadat in de pauze mevr. Rombach de leden
enigszins wegwijs kwam maken over de bejaar-
denzorg, welke in Vorden in voorbereiding is,
volgde nog een prettige bespreking over het ge-
houden onderwerp.
De presidente, mevr. Kieft, dankte de spreekster
voor haar lezing.

DODENHERDENKING 1940—1945
Zaterdagavond, 4 mei 1963 is, ingevolge het Be-
sluit 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 afkom-
stig zijn uit Vorden.
Er zal weer een „Stille tocht" naar de Algemene
Begraafplaats worden gehouden.
Om 19 uur 25 zal een ieder kunnen deelnemen
aan de tocht. De deelnemers stellen zich om
19 uur 20 op bij de N.H. Kerk in het dorp. Op de
graven der geallieerde bondgenoten en het sym-
bolisch graf van hen die vielen uit Vorden zal
door de Burgemeester namens het gemeente-
bestuur en de ingezetenen van Vorden een krans
worden gelegd.
Te 20 uur zal, nadat dit tijdstip door de Burge-
meester is aangekondigd, op de plaats van her-
denking twee minuten van volkomen stilte in
acht worden genomen.
De plechtigheid wordt hierna met een kort lied,
te zingen door het Vordens Mannenkoor, be-
sloten.
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 ge-
daan om zoveel mogelijk aan de Stille tocht deel
te nemen.

KRANENBURGS BELANG
Tijdens een bijeenkomst van het Comité „Kranen-
burgs Belang" is de wens naar voren gekomen om
eventueel tot uitbreiding over te gaan. Men ziet de
mogelijkheid hiertoe, door het oprichten van een
officiële vereniging, waardoor de belangen van de
buurtbewoners beter zullen kunnen worden behar-
tigd. De buurtbewoners en belangstellenden krijgen
hiertoe de gelegenheid op vrijdag 10 mei a.s. in zaal
Schoenaker. Nadere mededelingen hierover worden
bekend gemaakt in de advertentie in „Contact" van
donderdag 9 mei a.s.

WEINIG ATTRACTIES TIJDENS
ORANJEFEEST

Het programma dat de Vordenaren dit jaar op
Koninginnedag voorgeschoteld kregen was nu niet
bepaald voor „elck wat wils" te noemen. Speciaal
het middagprogramma bleef ver beneden de ver-
wachting.
De gecostumeerde voeÜ^^vedstryd die 's middags
gehouden werd met ald^Bet de „Oranje-cup" trok
overigens wel veel toe^nouwers. Het was inder-
daad een leuk gezicht mannen als „De Gaulle",
„Dorus" e.d. acht' i l te zien hollen. M n n r
dit was dan ook het enige wat er 's middags te doen
was.
Het feest werd 's mo^ .̂s begonnen met klok-
luiden, waarna een san^Pkomst van de leerlin^'n
der lagere scholen plaats vond, waarbij de kinderen
werden toegesproken door burgemeester A. E. van
Arkel. Deze kon zich voorstellen dat vele kinderen
's nachts niet zo goed geslapen hebben als anders,
omdat het Koninginnefeest voor de deur stond.
„Jullie behoeven nu niet naar school, zoals anders
op een dinsdag wel het geval is en allerlei leuke
spelletjes, voor de kleintjes het optreden van „de
Bonte Kindertrein", (waar de kinderen zeer van
genoten hebben) en voor de groteren een oriën-
teringsrit op de fiets, staan vandaag voor jullie op
het programma", aldus de burgemeester. Hij noem-
de de taak van Koningin Juliana moeilijk en wees
op de grote verantwoordelijkheid en plichtsbetrach-
ting die het regeren met zich meebrengt. Op deze
punten is Koningin Juliana een voorbeeld voor jong
en oud in ons land. Een voorbeeld ook voor jullie,
want de Koningin denkt altijd eerst aan het wel-
zijn van ons land en volk en pas in de laatste plaats
aan zich zelf, aldus de burgervader.
De uitslagen van de hierboven genoemde
oriënteringsritten waren als volgt:
Jongens 13 en 14 jaar: 1. H. Arfman; 2. H. Wen-
tink; 3. Gerrit Nijenhuis; 4. G. Bijenhof; 5. Tonnie
Bos.
Jongens 12 jaar: 1. Gy'sberth van Dorth; 2. Henk
Elbrink; 3. T. Buunk; 4. Frans Zieverink; 5. Bert
Brinkman.
Jongens 11 jaar: 1. Gerrit Vlogman; 2. Bennie
Horsting; 3. Bernard Mombarg; 4. Appie Knoef; 5.
Frits Bennink.
Meisjes 13 en 14 jaar: 1. Annie Arfman; 2. Gerrie
Jansen; 3. Janny Bannink; 4. Hennie Lijftogt; 5.
Gerrie Bloemendaal.
Meisjes 12 jaar: 1. Ansje Arfman; 2. Janny Wues-
tenerik; 3. Reina Eggink; 4. Truus Oonk; 5. Betsy
Besselink.
15 jaar en ouder: 1. G. Bloemendaal 11 strafpunten;
2. H. Kettelarij, 11 strafpunten; 3. J. van Ark, 11
strafpunten; 4. A. Berenpas, 12 strafpunten; 5. G.
H. de Greef, 16 strafpunten.
Op de Gemeentebleek werden de wedstrijden in het
schieten gehouden. Bij het vogelschieten werd de
heer A. Golstein uit Warnsveld schutterskoning;
de tweede prijs werd gewonnen door de heer J. Gol-
stein die de „kop" voor zijn rekening nam; 3. L. J.
A. Klein Geltink, rechtervleugel; 4. A. J. Klein
Ikkink, linkervleugel; 5. C. Martens, staart.
Bij het buksschieten vrije baan werd de eerste prijs
gewonnen door de heer A. Tragter; 2. D. Pardijs;
3. D. Eskes en 4. W. Kamperman.
Bij de personele baan was het wederom de heer A.
Tragter die de eerste prijs in de wacht sleepte, 2.
J. W. Lijftogt en 3. D. B. Eskes.
De muziekvereniging „Sursum Corda", versterkt
met enkele leden van „Concordia" zorgde deze dag
voor de muziek.
's Avonds vond er in Irene een herhaling plaats
van het blijspel „Dokter in het Paradijs".
De voorzitter der Oranjevereniging, de heer G. J.
Wuestenenk, reikte in de zaal van Hotel Bakker
aan de diverse prijswinnaars de prijzen uit. 's Mid-
dags en 's avonds bestond er op verschillende plaat-
sen gelegenheid om een dansje te maken, waarvan
een druk gebruik werd gemaakt.

Voor de mooiste dag der dagen zult u zeker
uw keuze kunnen maken uit onze nieuwe mo-
dellen, zowel in het eenvoudige genre als in
meer luxueuze creaties.

BOND VOOR STAATSPENSIONERING
Maandag hield de Bond voor Staatspensionering
afd. Vorden in café De Zon haar algemene jaar-
vergadering.
Voorzitter Harwig toonde zich in zijn openings-
woord teleurgesteld dat deze vergadering maar ma-
tig was bezocht temeer daar, zoals o.m. uit het
jaarverslag van secretaris Kip bleek, de afd. Vor-
den ca. 825 leden telt.
Het jaarverslag van penningmeester Doornink ver-
meldde een batig saldo, zodat uit financieel oog-
punt bezien, de vereniging er goed voor staat.
Bij de bestuursverkiezing werd het aftredend lid,
de heer G. Stapper, bij acclamatie herkozen. In de
vacature die was ontstaan door het overlyden van
de heer Lijftogt, werd voorzien in de benoeming
van de heer A. L. Velhorst. De leden voor de kas-
commissie zullen t.z.t. worden gekozen.
Medegedeeld werd dat de landdag dit jaar gehou-
den zal worden in de „Heuninkmaat" te Winters-
wijk. Tevens werd besloten dat de afd. Vorden in
oktober weer een toneelavond zal organiseren. Na-
dat nog enige voorstellen waren besproken omtrent
te geven reiskostenvergoeding aan afgevaardigden
naar landdagen, districtsvergaderingen e.d., werd
deze geanimeerde vergadering door de voorzitter
gesloten.

Nutsbibliotheek Vorden
Geopend: dinsdags van 4.30 — 5.30 uur
en 's zaterdags van 4 — 5.30 uur.

10 cent per boek per week.
Kinderboeken 5 cent.

LEDENVERGADERING C.J.B.T.B.
Onder leiding van de heer A. J. Oltvoort Jr. hield
de afd. Vorden van de C.J.B.T.B. in zaal Eskes
een matig bezochte ledenvergadering.
In het openingswoord werd in het bijzonder wel-
kom geheten de heer W. Braakhekke.
Medegedeeld werd dat op 28 augustus te Zelhem
of Vorden de jaarlijkse Landdag zal worden
gehouden. Er zal een openluchtspel worden op-
gevoerd, waarbij de Koninklijke Marechaussee
uit Apeldoorn medewerking zal verlenen.
Te Kampen wordt in de gehoorzaal aldaar op
29 mei een voordrachtwedstrijd gehouden en op
30 mei de Bondsdag.
Er bestaat gelegenheid voor jongens boven de
17 jaar met boerenzoons1 uit Drente, Overijssel
of Friesland voor twee maanden uit te wisse-
len.
In mei wordt een avonddropping georganiseerd.
De heren Oltvoort en Norde maken deel uit van
het Bondsdagbestuur.
De heer Braakhekke vertoonde vervolgens een
aantal films van het Coöp. Landbouwinstituut,
o.a. oprichting ener Coöp. Werktuigenvereni-
ging, enz.
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Abrikozen
literpot

119Appelmoes
3/4 literpot

Droogkokende rijst
1 kg (2 pond)

Gebraden gehakt
150 gram

Pikant
belegen

kaas
Etui verbandmiddelen
Ook handig voor
de vakantie . . . .
met 30 wapent j es

Met óók nog uw
gratis VIFO-wapentjes

VIVO kruideniers:
óteed* <,a£crir KISTEMAKER - OPLAAT, Wildenborch
SCHOEN AKER, Kranenburg- FRANS KRUIP/t Hoge

u aan IlLoederdag f
Zondag 12 mei

MOOIE DUURZAME

cadeau's
o.a.

Haardrogers

Elektr. koffiemolens

Theelichten

Broodroosters

Wat dacht u van een

draagbare
radio

voor moeder in de
keuken?

P. DEKKER VORDEN — Telefoon 1253

„de Driesteek"
Aangeboden 2-daagse
KUIKENS en Sweekse

jonge HENNEN.
A. Bukman - Leesten

Tel. 06750-4765

Speciale aanbieding!!
Zeer soliede T»V« tafels met
onderblad, deze week 27.5O

A. J. A. HELMINK, Telefoon 1514

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281
Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

l fles Spar-limonadesiroop 1.65
l 40n a M

Gekookte ham, 100 gram 0.58
600 gram witte bonen 084
Appelstroop O 65
Pakje 100 gram chocolaadjes 075
150 gram vruchtenkoekjes 0.59
l blik 350 gram varkensvlees 1.24
100 gram gebraden gehakt 0.32
l pakje 100 gram thee (roodmerk) 0.90
Spar theezakjes 0.98
Galetta's (koekje) 250 gram O 68
3 stukken toiletzeep (l stuk gratis) 0.98

20% zegelvoordeel
33 et
28 ct
12 ct
17 ct
13 ct
15 ct
12 ct
25 ct

6 ct
18 ct
18 ct
12 zegels
20

In de zelfbediening VOLOP

GRAMMOFOON-PLATEN
U kunt zelf uw platen uitzoeken.

Op vrijdag 10 mei a.s.
weer een ORIGINEEL

K l ave r j as-
tournooi
Aanvang 7.15 uur

De twee Ie prijswinnaars ontvangen:

2 grote ROLLADE'S

en als extra Ie prijs
2x20 halve liters bier
Verder vele mooie prijzen.

Opgave zo spoedig mogelijk bij

„DeRotonde"
of bij A. WENTINK

P.S. Iedereen is welkom, maar s.v.p.
geen lieden die stiekum namen van
spelers noteren om bij een COLLEGA
ook een wedstrijd te organiseren.
Als zij het voor de slappe avonden
nodig achten ook iets dergelijks te
organiseren, kunnen zij een lijst met
namen en adressen bekomen bij onder-
getekende.

NICO VAN GOETHEM
Kerkstraat 3, VORDEN
Telefoon 1519

KUIKENS
op 3 W.L.

TE KOOP:
mei, W.L. en 8-weekse

HENNEN, CRI.
H. BANNINK Kranenburg - tel. 6766

Ernstige waarschuwing!!
Door bijzondere omstandigheden ben ik mo-
menteel in staat zeer hoge prijzen te betalen
/oor eiken en opgelegde kabinetten, antieke
ichrijfbureaus, ladekastjes, hoekkasten, mahonie
stoelen en ronde tafels, canapé's, klaptafels,
oude kisten, petroleumlampen, knopstoelen,
kristallen en koperen kronen, Friese staart- en
stoeltjesklokken, staande klokken, schilderijen
uit de 17e eeuw, romantische en Haagse school,
kristal, koper- en tinwerk, tegeltjes, bolpoot-
ïasten, glazenkasten, potkachels en alle andere
roorkomende antieke goederen.

Ben oud en vertrouwd adres t

ROEMERMAN - Antiekhandel - ZUTPHEN
Polsbroek 45 - Telefoon 06750-3701

Bij geen gehoor 2103

DANSMUZIEK
zaterdag 11 mei, aanvang 7 uur

zaal WINKELMAN - Keijenburg
Prima 4-pers. dansorkest

Voor

goed schilderwerk
naar

P. van Bodegom
XVilhel minastraat 12 - Brummen
Telefoon (06756) 323

Geen lange wachttijden! Een staf van
geschoold personeel staat u ten dienste.

Nog op te ruimen: enkele zakken

Noordeling Poters

Fa. J. W. Albers Teief.i232

De Huis-aan-huis

kollekte
voor de

Kinderbescherming „SAKOR"
zal gehouden worden

in de week van

6 t.e.m. 11 mei a.s.

De Textielspecialist
DEZE WEEK:

Prima wol Mousse
Heren-sokken

Ass. kleuren 1.95

Dames-pantalons
Blauw-groen-bruin/geel 8.50

Dames-japonnen
in grotere maten 46-47-48-49 19.90

H. LUTH
Nieuwstad — Vorden

Gevraagd in Vorden of omgeving, door
rustig gepens. echtpaar, won. in het Westen
des lands,

gedeelte van een woning
om zo nu en dan enige weken buiten te
wonen. Eigen meubilering. Ook genegen tot
KOOP van het huis, waarbij de bewoners
kunnen blijven wonen.
Brieven onder letter H. bureau Contact.

Bejaardenkring
op WOENSDAG 8 mei a.s.

's middags om 4 uur
in de grote zaal van het Nut.

Wilt u s.v.p. door de grote deuren
(voorkant) binnenkomen.

Gaat u kamperen?
Wij verhuren TENTEN waaronder 'n pracht
bungalowtent met ingenaaid grondzeil.
Tevens te huur achter uw auto een
kampeervouwwagen. Bespreekt vroegtijdig!

fa. G. W. LUIMES - B. LAMMERS Telefoon 1421

Rejame vrijdagavond en zaterdage
'

200 gram ham 100 ct
200 gram plockworst 100 ct
200 gram ontbijtspek 50 ct
200 gram boterhamworst 50 ct

Krijt, Dorpsstraat
A.s. zondag

Ratti t - G.S.C.D. 1 (Dieren)
Aanvang 2 uur

Wij brengen deze week een

extra voordelige aanbieding in
Dames-bloeses voor f 3.95

^k Plastic Regenmantels
Damesmaten f 4.95

Meisjesmaten f 2.95

Fa. LOOMON - Vonten

uiigtreidschap
Met goed gekozen gereedschap
wordt tuinieren voor u ont-
spanning.

Voor doelmatig tuingereedschap
en grasmaaimachines (ook repa-
reren en slijpen):

Gereedschappen- en
IJzerivarenhandel

G. EMSBROEK & ZN. c.v.
Zutphenseweg 5
Telefoon 1491

Zutph.w. 15 Tel. 1505

Ziekenfondsleverancier
Z.f.leden genieten een
korting van 20% op
glazen en monturen.

f7.65 per fles
KEUNE

Voor uw kinderen
hebben wij een leuke
sortering in:

jacks
regenjassen
overhemdjes
truien
spijkerbroeken
terlenka shirts

,, overgooiers
rokjes
jumpert jes

(Delana)
vestjes
bloesjes
jurkjes
regenmanteltjes

Ook hebben wij een
prima kollektie in

baby- en kleuter-
kleding

Ga eerst eens kijken bij

Fa. Looman
VORDEN

Kippen GEVRAAGD
tegen de hoogste prijs.
W. Rossel, Tel. 1283

H. Robbertsea,
Tel. 1214

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.

Zutphen

VOLOP VERSE

jonge haantjes
Geen diepvries

W. Rossel, Tel. 1283
H, Robbertsen,

Tel. 1214

JUWEEL
MUUR EN

BEHANGMAT

WASBAAR MET
WATER EN ZEEP

14 MODERNE KLEUREN

Verkrijgbaar bij:

„HET VERFHUIS"

J. M. ÜITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Vorden

Telefoon 1523



Met grote dankbaar-
heid geven wij u er
kennis van, dat God
ons een derde zoon toe-
vertrouwde.

Bernard Anne
(Ben)

S. A. Heijenk-Faas
J. W. Heijenk

Wim
Maarten

Vorden, 30 april '63.
Insulindelaan 27.

Hierbij betuigen wij
hartelijk dank aan al-
len die ons 25-jarig
huwelijksfeest tot een
onvergetelijkedag heb-
ben gemaakt.

fam. B. Koers

Vorden, april 1963.
Kranenburg

Mevr, Nienhuis, Wil-
helminalaan 24, vraagt
per l jun i net meisje
voor dag en nacht,
niet ben. 20 jaar. Eenv.
kunnende koken.
Weekends vrij. Aanm.
zaterdagmiddags na
3 uur.

Gevraagd HULP in
de huish. L. Weijel
Sprongstr. l, Zutphen
telefoon 2323

Biedt zich aan net
MEISJE, 4 a 5 dagen
per week.
P.a. G. J. Scheffer,
Varssel, Hengelo (G.)

Div. bijverdiensten
(avondwerk) aangebo-
den. Inl. „de Tipgever"
afd. 463 - Postbus 21,
Hendrik Ido Ambacht

VERLOREN een V-
snaarriem van graan-
maaier. Gaarne bericht
aan M. J. Wuestenenk
Hackfort C 11,

telefoon 1397

Een wandelwagentje
gevraagd.
Nieuwstad 9, Vorden

Te koop een straal-
kacheltje, op Butagas.
B. H. Koning, Linde
E 3

Te koop een g.o.h.
HARKMACHINE.
H. J. Rouwenhorst.

Almenseweg 37

G.o.h. DAMESFIETS
te koop; compl .m. lamp
Bekker, Almensew. 24
Vorden

Te koop een OPEL
1200, eind 1961.
Gelopen 66.000 km.
A. v. d. Berg, Delden
B 7, telefoon 1606

EETAARDAPELS te
koop; Noordeling en
Pimpernel, f 7,50 per
mud. B. Rouwenhorst
„den Kerkhof",

Hackfort

TE KOOP eetaard-
appels, Pimpernel en
elektr. motor, 0,4 p.k.
lichtnet. Heersink
Linde E 23

Te koop 'n dragende
GEIT. a.d. teil. 15 mei
„Jachtlust"

Te koop r.b.VAARS-
KALF, 3 weken oud.
L. H. Visschers, C 111
Galgengoor

Te koop 3 tomen
BIGGEN. B. Berenpas
Mossel D HOa

Te koop ±150 10-
weekse jonge hennen
van het ras Austerl.
xReds, de beroemde
zwarte. Van Hussel
Leesten, Warnsveld.
tel. 06750-4642

Ijzeren MELKBAKte
koop v. 10 koeien en
een dresseerkar.
G. J. Groot Jebbink
Almenseweg 41.

JO WESSELINK

DINIE MEKKING

hebben de eer U, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking D.V. zal plaats hebben op
vrijdag 3 mei om 11 uur ten Gemeente-

huize te Vorden.
Huwelijksinzegening nam. 2 uur in de
Herv. Kerk te Vorden, door de
Weleerw. Heer Ds. J. J. van Zorge.

Vorden, Lochemseweg D 43

Ruurlo, Zuivelweg l
Mei 1963

Toekomstig adres:
Molenweg 30, Vorden. X

y
Receptie van 3—4.30 uur in Hotel Bran- i

denbarg, Vorden.
n

PIM KOLLING

en

GOOSINA REGELINK

geven U, mede namens de ouders,
kennis van hun voornemen op woens-
dag 8 mei a.s. om 11.30 uur in het
Gemeentehuis te Vorden in het huwelijk

te treden.
Kerkelijke bevestiging door de Weleerw.
Heer Ds. J. H. Jansen, om 14.30 uur

in de Herv. Kerk te Vorden.
Mei 1963.

Zeist, Bergweg 86
Vorden, „Nieuw Gazoor", C 94

Toekomstig adres: Thorbeckestraat 24, Zelhem

Receptie van 4—5.30 uur n.m. in
Hotel Bakker te Vorden.

WIM KLEIN LEBBINK
t>n *

W
MINY VRUGGINK

A
hebben de eer U, mede namens weder- ft
zijdse ouders, kennis te geven van hun W
voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaats hebben
donderdag 9 mei a. s. om 10.30

ten Gemeentehuize te Vorden.
Kerkelijke inzegening nam. om 2 uur
in de Herv. Kerk te Wichmond, door
de Weleerw. Heer Ds. C.

Wichmond, Baakseweg l
Mei 1963 W

*ft
Vorden, B 67
t*Toekomstig adres:

Baakseweg 3, Wichmond. u

Gelegenheid tot feliciteren des namid- X
dags om 4 uur in feestgebouw „Con- V

cordia" te Hengelo (Gld.) w

M *
HERMAN RUTGERS

A
ft en ft
ft ANNIE BOERKAMP ft

X hebben de eer U, mede namens weder- X
X zijdse ouders, kennis te geven, dat zij X
V voornemens zijn elkaar het H. Sacra- ft
u ment van het huwelijk toe te dienen v
Q op donderdag 9 mei 1963 om 10 uur Q
t in de parochiekerk van de H. Antonius t

X van Padua te Kranenburg. X
X Hierna zal tot hun intentie een H. Mis X

aan God worden opgedragen. ft

Hengelo(Gld.), Prunusstr. 15
Mei 1963 X

w Vorden, Kranenburg D 123 u

A Toekomstig adres :
X Kranenburg D 123, Vorden

in} Receptie van 16.30—17.30 uur
zaal Schoenaker, Kranenburg.

X X

W W
Q Op maandag 6 mei hopen onze ge- Q
\ liefde ouders en grootouders

1 WCLHORST
A
X
X
Xu hun zilveren huwelijksfeest te vieren, v

' Dat ze nog lang gespaard mogen blij- ?

H. F. VELHORST-OUDENAMPSEN

ven is de wens vanx
K
X
K
X
X Vorden, mei 1963.
X Burg. Galléestraat 23.

Ap en Diny
Lucje en Marieke
Hermien

Receptie van 3.30
zaal Brandenbarg.

tot 5.30 uur in

Heden overleed na een noodlottig
ongeval onze inniggeliefde Zoon

BEREND GERRIT TIESSINK

in de jeugdige leeftijd van 16 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies.

D. J. Tiessink
D. H. Tiessink-Eelderink

Vorden, 25 april 1963.
B 32.

De begrafenis heeft maandag 29 april
op de Algemene Begraafplaats te
Vorden plaats gehad.

Heden overleed plotseling na een
noodlottig ongeval onze beste vriend

BEREND GERRIT TIESSINK

op de jeugdige leeftijd van 16 jaar.

Zijn trouwe vriendschap zal in dankbare
herinnering bij ons blijven.

Zijn vrienden:
Jongelui Poorterman
J. Broekman
M. Regelink
W. Vruggink
R. Pelgrum
H. Vruggink
M. Eijerkamp

Vorden, 25 april 1963.

Dansschool Houtman
Laatste inschrijving danscursus

zaal Eskes t*e«m* 8 mei*

Boerenarbeider b.z.a.
v. 3 dagen per week.
Wil ook wel ander
werk. D. J. Ribbink
Holtmaatweg 4

Leesten

Te koop enige inge-
ruilde grasmaaimachi-
nes. Henk van Ark

Telef. 1554

Aangeboden een in
pr. st. verk. VOLKS-
WAGEN, kleur zwart
met schuifdak Vraag-
prijs f 3100.—
F. G. Smit. Zutphen-
seweg 39. Tel. 1608

Jonge KONIJNEN te
koop. J. van Zeeburg
Almenseweg 12.

Te koop nuchter r.b.
STIERKALF. B. Vos-
kamp „de Voskuil"

Op bestelling steeds
leverbaar KUIKENS
om te mesten. Weenk
Linde. Telef. 6659.

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

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

Koopjes van de week
Effen Terlenka Vitrage

90 breed, 1.75 per meter

TerSenka Val
exclusief dessin, 1.75 per meter

Draion Damespul lovers, korte mouw
in de modetinten, nu slechts 10.90

Effen Denim ZomersTCffen
met bijpassend geruit en gestreept Denim voor garnering

in de modetinten rose, blue, anthraciet en beige,
nu slechts 2,95 per meter.

Deze aanbiedingen gelden vanaf vrijdag t.m. donderdag a.s.

Denk aan uw voordeel.

Bij bezoek aan de zaak klantenboekje meebrengen.

RAADHUISSTR., VORDEN

liLeurouiv,
kijkt U gerust al deze prijzen na.

Al deze artikelen zijn

beneden de vastgestelde prijzen

Koekjes, Jan Hagel 250 gram 49 et
Goud koffie 250 gram 89 et
Diverse soorten jams per pot 59 et
Echte chocoladehagel 200 gram 49 et
Macaronie 500 gram 49 et
Vermicelli 500 gram 49 et
Roomzachte slasaus per fles 59 et
Tomatenpuree 5 blikjes 69 et
Vanillesuiker 12 zakjes 39 et
Slaolie per fles 98 et
Soepballen per 2 blik 79 et
Instant Pudding Koopmans 2 pak 66 et
AJ.P. pudding 5 pak 85 et
Lucifers 5 pak 79 et
Oersterke dweilen per stuk 59 et
Abrikozen op sap 2 potjes 59 et
Erwten met wortelen 2 litersbl. 109 et
Aardbeien flink blik 69 et
Gestampte Muisjes per pakje 39 et
Echte chocolaadjes 200 gram 89 et
Nootmuskaat grote bus 79 et
Kaneel grote bus 39 et
Pierik beschuit 2 rol voor 49 et
Kersverse margarine 5 pakjes 100 et
Litersblikken ananas 119 et
Litersblikken perziken 119 et
12 grote knotsen 39 et
Gezinsflessen sinas per fles 49 et
Jus de Orange grote fles 149 et
Polman limonadesiroop per fles 98 et
Koffiemelk Nutricia per fles 79 et
Nasi Goreng litersblik 129 et
Lodaline voor de afwas nu 69 et
Geconcentreerd bleekwater p.bus 25 et
Gr. bl.de fijnste abrikozen op sap 79 et
Gr. bl. de fijnste ananas
Cacao 2 pak
Siam rijst per kilo
Zelfrijzend bakmeel per pak
Vruchtenhagel 200 gram
Dubbele pakken custard Koopmans 56 et
Grote potten appelmoes 2 pot 138 et
Mooie kleine augurken jampot 89 et
V.V. Goudse Kaas 500 gram 129 et
V. V. Goudse belegen kaas 500 gr. 149 et
200 gram boerenmetworst 79 et
9 Venz chocoladerepen 100 et
Gedr. pruimen op sap per pot 85 et
Bij l fl. fi jne vruchtenwijn a f 1.60

1 pakje TUC gratis
2 blikjes kersen op sap 79 et

Nooit wachten Altijd vrije keus

Stukken voordeliger

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5 VORDEN

f fCOÖPERATIEVE BOERENLEENBANK „VORDEN
Raffeisenbank Ruurloseweg 21

Ter gelegenheid van de ingebruikneming van ons nieuwe kantoor organiseren wij een

spaaractie voor iedereen.

In de periode van 6 mei t.m. 17 mei 1963 ontvangt:

^ Iedere nieuwe spaarder een gratis inleg van f 2*50
(mits tenminste f 10.— wordt ingelegd).

^ Iedere 10e inlegger een premie van f 2*50*

^ ledere 25e inlegger een premie van f 5*—*

Bovendien ontvangt iedereen die gedurende deze periode een inlage in de spaarbank doet

een aardige verrassing.
(Per spaarder wordt niet meer dan éénmaal een premie of verrassing toegekend).

Spaar nu voor Uw hartewens!



r
Inwoners van Vorden!

Bezoekt vrijdag 10 mei a.s.

De Meimarkt
Grote sortering in diverse artikelen.

Bij een bezoek aan de markt behoort u wellicht tot de
gelukkigen, die een attraktie ontvangen.

Leest de folder, die u één dezer dagen
thuis bezorgd krijgt.

Dames!
Komt u eens geheel vrijblijvend

kijken naar onze pracht kol lekt ie

Zomerstoffen
Wij brengen uitsluitend coupons in

de meest moderne stoffen, o.a. natuur-

zijde, acetaatzijde, dri-sil, enz. enz.

Fa. LOOMAN
VORDEN

Tennisclub „Vorden

VERGADERING
op vrijdag 3 mei, 's avonds
8 uur in Hotel Bakker

Alle leden worden dringend verzocht te
komen, mede in verband met reparatie's
tennisbaan en vertrek voorzitter.

Het Bestuur.

TELEVISIE
NIEUWS NIEUWS

Binnen enkele dagen ontvangen wij
de nieuwe serie Philips televisie.

Nu kunnen we U alvast inlichten over
de nieuwtjes van deze serie.

Televisie - Radio
Vlot geplaatst. Snelle service.

G. EMSBROEK & ZN c.v.
Zutphenseweg 5
Telefoon 1491

LET OP!

Denken alle Jonge kerkers en in het

bijzonder de nieuwe lidmaten aan de

begroetingsavond ?
Vanavond (donderdag) om kwart voor

acht in Irene.

Een vrolijk programma met vaart.

Zang - Spel - Muziek

KLflVERJAS-ÏOURNOOI
IN CAFÉ „DE ZON"

a.s. dinsdagavond 7 mei

Aanvang 19.30 uur

Opgave t.e.m. 7 mei.

12 uur 's middags.

Beleefd aanbevelend,

A. H. HARTMAN

Beste BIGGEN te
koop. G. Vliem,

„Weideman" Linde

AUTO-
VERHUUR

m. en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. H
Telefoon 1414

Bapro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

oetter kSel
NYLONS

in de
nieuwe

kleuren 3abelnul

REEDS VANAF 1.95

L Schoolderman

U stemt toch ook

C.
H.
U.

lijst 5

Mr. H. K. J. Beernink

Wegens plaatsgebrek TE KOOP:

prima kaïïierbegonia's
Rode én witte voor slechts 50 cent

Resten Violen, 30 stuks voor f l ,—

We zijn a.s. zaterdag 4 mei

wegens familiefeest de gehele dag

GESLOTEN

W. VAN KESTEREN - Vorden
BLOEMISTERIJ en ZAADHANDEL

Telefoon 1206

Machtig mooi!
Ja werkelijk,machtig mooi, en niet
alleen op papier . . maar ook in
werkelijkheid.

Het allersnelste is de nieuwe

Typhoon Supersport '63
Bekijk en vergelijk alles aan deze
fantastische, Italiaanse bromfiets
eens met andere, zelfs veel duur-
dere merken. U zult dan tot de
conclusie moeten komen:
Ja, deze fantastische bromfiets is
werkelijk machtig mooi en . . . .
goed! ! En de prijs?

Toch maar f 848.—

geheel compl. m. alle toebehoren l

Ga deze machtige machine eens bekijken
bij

Barink - Vorden

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJFRKAMP

Telefoon 1386

Het gaat om de smaak, neem daarom
een

Bakkerskoekje !

Alleen UW BAKKER kan U die
leveren!

VOOR AL UW

verzekeringen en
financieringen
naar

Assurantiekantoor

J* van Zeeburg
Almenseweg 12 Telefoon 1531

Dames
bent U toe aan een

nieuwe
vloerbedekking

Graag laten wij U onze kollektie zien.

Zowel in diverse soorten ta-
pijt, als linoleum, balalux-bala-
tum en kokos steeds de mo-
dernste dessins in voorraad.

Ook voor OVERGORDIJNEN
en VITRAGE zult U bij ons
beslist een keus kunnen maken

Complete woninginrichting
Manufacturen

fl. J. A. felmink
Telefoon 1514ÉJ

RATTI-NIEUWS
De beide senioren elftallen waren zondag vrijaf.
Ratti III speelde op eigen tegBjn, maar moest in
het bezoekende B.I.C. IV uit^^mmen met l—7
haar meerdere erkennen. Het Ratti-team kwam met
een zwaar gehavend elftal in het veld en telde 4
invallers, waardoor het verband in de ploeg veelal
zoek was. Er waren dan ook verschillende zwakke
plekken, waarvan de Brummenaren gebruik wisten
te maken.
Reeds in de 2de minuut werd keeper Roelvink ge-
passeerd. Ook hierna bleven de aanvallen der tegen-
partij veel gevaarlijker. De ruststand was O—4.
Na de thee herstelde Ratti zich enigszins en was
het, dank zij goed doorzetten van H. Mombarg
spoedig l—4, met welk doelpunt Ratti echter al
haar kruit had verschoten. Er kwamen nog wel
enkele kansen tot scoren, maar de voorhoede was
niet doortastend genoeg. De gasten wisten nog drie-
maal te doelpunten en wonnen tenslotte met l—7.
Van de junioren-ploegen speelde Ratti A thuis tegen
Zutphania A, maar leed een O—7 nederlaag. Ratti
B deed het beter en kon in De Hoven tegen De
Hoven E een fraaie 3—O overwinning behalen.
A.s. zondag speelt het eerste thuis tegen G.S.C.D.
(Gazelle) uit Dieren, waarvan men nog lang niet
gewonnen heeft. De gasten hebben onlangs tegen
Vorden ook een behoorlijke partij gespeeld en Ratti
zal vooral in de eerste helft zwaar op de proef wor-
den gesteld.
Van Ratti II en III is het program niet bekend.
De junioren zyn allen vry.

En 1OOO+1 gevallen
wat de huid ook deert of ontsiert

helpt PUROL

JAARVERGADERING ALG. BOND MERCURIUS
In café-restaurant „Bloemendaal" vond vrijdag-
avond de algemene jaarvergadering plaats van de
bond „Mercurius" afd. Vorden.
Voorzitter Roekevisch richtte in zijn openingswoord
een speciaal woord van welkom tot de heer Schnalke
40 jaar lid van het N.V.V. en de districtsbestuurder,
de heer J. Luttje.
Het jaarverslag van penningmeester Wolsink ge-
tuigde van een klein batig saldo. De voorzitter deel-
de mede dat het jaarverslag van de secretaris niet
gegeven kon worden omdat de heer H. J. Meerbeek
zyn functie als zodanig had neergelegd. In de nu
opengevallen vakature werd gekozen de heer G. J.
Golstein. Verder werden de aftredende bestuurs-
leden, de heren M. M. Wolsing en D. Bosch her-
kozen. Eveneens tot bestuurslid werd gekozen de
heer H. Huetink. Tot leden van de kascommissie
werden gekozen de heren Boers en G. Huetink.
Hierna werd de heer Schnalke wegens het 40-jarig
lidmaatschap namens de Bond gehuldigd door de
heer Luttje. Deze gaf hierby in vogelvlucht een
overzicht over de loonpolitiek van 40 jaar geleden
tot heden. Hy wees er hierbij o.m. op dat de be-
langen van de vakbeweging heden ten dage veelal
op internationaal niveau liggen. De heer Schnalke
werd hierna het gouden ere-insigne van de Bond
opgespeld. Namens de afdeling overhandigde de
heer Wolsink de jubilaris een blijk van waardering.
Na de pauze werden er dia's met geluidsband ver-
toond van het Kindervreugdekamp 1962 op de
„Scheleberg" te Lunteren.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
V.V.V. VORDEN

Onder leiding van de heer A. E. van Arkel werd in
café „De Zon" de algemene ledenvergadering van
de Ver. voor Vreemdelingenverkeer Vorden gehou-
den. Het bezoek was matig.
De voorzitter deelde in zyn openingswoord het na-
volgende mede:
De bekende 8 kastelentocht bestaat dit jaar 50
jaar. Op initiatief van de heer Van Mourik, destyds
secretaris van V.V.V., werd op de eerste woensdag
van de maand juli 1913 deze tocht voor het eerst
gereden. Ieder jaar nam het aantal deelnemers
(sters) toe.
De heer E. J. van Ebbenhorst Tengbergen van het
Provinciaal Archief te Arnhem zal over deze tocht
en over de 8 kastelen een populair boekje schrijven,
dat zal worden uitgegeven door de Walburgpers te
Zutphen. In dit boekje zullen wat uitvoeriger ge-
gevens over deze tocht voorkomen voor gasten die
de gegevens uit de V.V.V. folder te summier vinden.
Het verzoek van het bestuur aan mevr. Gatacre—
de Stuers van het kasteel „De Wiersse" om dit jaar
te mogen meedelen uit de opbrengst van de bloe-
menshow op de Wiersse op 2e pinksterdag, kon niet
worden ingewilligd, aangezien deze opbrengst al-
leen bestemd is voor de in Vorden werkende chari-
tatieve verenigingen. Een en ander werd betreurd.
Verder dienen de kosten van 10.000 nieuwe folders
te worden gedragen, aangezien de oude voorraad
spoedig is verbruikt. Bovendien zal V.V.V. in 1964
haar 60-jarig bestaan gedenken, hetgeen ook extra
uitgaven met zich meebrengt.
Spreker spreekt de wens uit namens het bestuur
dat de leden en de Vordense Middenstand de 60-
jarige Jubilaresse in 1964 met extra financiële gif-
ten zal willen gedenken om dit jubileum op waar-
dige wijze te kunnen vieren.
De banken plus de papiermanden zullen weer wor-
den geplaatst, terwijl de gele pijlen die de 8
kastelentocht aangeven zullen worden vernieuwd.
De restauratie van het zwembad nadert zijn vol-
tooiing. Eind mei, begin juni a.s. wordt het bad ge-
opend, voorzien van een zuiveringsinstallatie, een
zon- en speelweide, enz. zodat dit bad één der mo-
dernste uit de omgeving zal worden en alzo een
grote attractie voor de vreemdelingen zal beteke-
nen. Tevens uitte de voorzitter de wens om de
nieuw ingekomen ingezetenen uit te nodigen zich
als lid van V.V.V. te Vorden op te geven, aangezien
onze vereniging veel te weinig leden heeft.
De voorzitter deelde mede, dat er een partiële her-
ziening van het uitbreidingsplan in hoofdzaken dei-
gemeente Vorden in voorbereiding is, om medewer-
king te kunnen verlenen voor het totstandkomen
van een kampeercentrum te Vorden aan de Wilden-
borchse weg (achter de boerderij ,Het Lange End').
Spreker hoopt dat dit plan zo spoedig mogelyk mag
worden verwezenlykt.
De secretaris, de heer G. W. Eyerkamp, deelde in
zijn jaarverslag mede dat het vreemdelingenbezoek
aan Vorden in het afgelopen jaar weer bevredigend
is geweest. Er bestaat nog steeds een stygende be-
langstelling voor zomerhuisjes. Het probleem va-
kantiespreiding is nog immer niet zoals dat wezen
moet, maar spr. hoopt dat dit nog een keer zal
komen.
Aan de 8 kastelentocht werd door 575 personen
deelgenomen en aan de avondwandelingen door 181
deelnemers.
Voor de folkloristische boerenbruiloften en boeren-
dansen was de belangstelling minder goed. Ook de
Oud Vordensemarkt trok minder belangstelling,
doch dit is volgens spr. to wijten aan het feit dat
er geen touwtrekken was. Het ledental bedraagt
thans 155. De gemeente Vorden verleende de ver-
eniging een subsidie van ƒ 400,—.
De penningmeester, de heer H. Luth, kon een batig
saldo meedelen.
Ter bevordering van de kasmiddelen stelde de heer
v. Arkel voor de prijs van het deelnemen aan de 8
kastelentocht te verhogen tot 25 cent voor per-
sonen beneden 16 jaar en 50 cent voor personen
boven die leeftyd. Hetzelfde tarief zal dan ook
voor de avondwandelingen gelden. Een en ander
werd goedgevonden.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredenden
leden, t.w. de heren J. Bielderman, Baron v. d.
Borch en H. Luth herkozen, welke allen hun her-
benoeming aanvaarden. De voorzitter dankt ge-
noemde heren voor hun bereidwilligheid.
De voorzitter deelde vervolgens het zomerprogram-
ma mede. Hieruit bleek dat in de maanden juli en
augustus op de maandagen weer de avondwandelin-
gen onder leiding van de heren D. Norde en Bello
zullen worden gehouden en de 8 kastelentocht onder
leiding van burgemeester Van Arkel op woensdag-
middagen in genoemde zomermaanden. Verder zal
de Landelijke Ruitervereniging een demonstratie
geven, de Vordense Boerendansers „De Knupduuks-
kes" zullen tweemaal optreden, terwy'l de Oud Vor-
densemarkt weer op 2 avonden op woensdag zal
worden gehouden.
By de rondvraag kwamen enkele denkbeelden naar
voren de vereniging betreffende en enkele sugges-
ties gegeven om het a.s. seizoen weer aantrekkelyk
te maken voor de vreemdelingen.

DODELIJK ONGELUK
De 16-jarige B. Tiessink uit het buurtschap Deldon
is woensdagavond om het leven gekomen toen hij
op zyn bromfiets in botsing kwam met de motor-
rijder A. Wentink uit Hengelo (G.). De heer Wen-
tink werd met ernstige wonden naar het zieken-
huis in Zutphen vervoerd. Hy verkeert nu niet meer
in levensgevaar, doch waarschijnlijk zal hy een oog
moeten missen.
Het ongeluk gebeurde op de Wichmondsewop; te
Hengelo (G.). De juiste toedracht is nog niet be-
kend, daar niemand getuige is geweest van het on-
geval.
De deernis met de familie Tiessink, die hun enige
zoon op zo tragische wy'ze verloren, is zeer groot.

Cursus autotechniek

De eerste avond zal gegeven worden
op dinsdag 7 mei. Aanvang 8 uur.

SAKOB KLOPT WEER BIJ U AAN
Traditiegetrouw wordt in de meimaand de kol-
lekte gehouden voor „Sakor", de vereniging wel-
ke de kinderbescherming voor alle gezindten
beoogt. Deze kollekte is hier al zo ingeburgerd,
dat het ons echt niet meer nodig lijkt een extra
beroep op uw gulheid te moeten doen. Voor de
„Sakor" geeft iedereen!


