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HEMELVAARTSDAG

In verband met Hemelvaartsdag zal Contact
volgende week op vrydag verschijnen. Wel
wordt de krant op woensdag gedrukt, dus de
advertenties moeten op de gewone tijd, d.w.z.
liefst maandag binnen zijn.
ANJERACTIE 1961

In de maanden mei en juni worden weer de
bekende loten verkocht van het Prins Bernhard
Fonds en de Provinciale Anjerfondsen.
Tegen de achtergrond van de 50e verjaardag
van Z.K.H. Prins Bernhard, regent van het
Prins Bernhardfonds, is een nationale actie opgezet, met als doel bovengenoemde fondsen in
staat te stellen extra steun te verlenen aan het
culturele werk. .
De loterij, gevoerd onder het motto: „Eén op
tien", bevat 150.000 prijzen tegen 1.500.000
loten.
De zeer aantrekkelijke prijzen zijn: 3 woonhuizen of 3 x ƒ 25.000.— in goederen; 12 droomprijzen, elk ter waarde van ƒ 2500.—; 135 draagbare radio's van ƒ 158.—; 1350 elektrische koffiemolens van ƒ 24.50; 13500 grammofoonplaten
(een plaat met lievelingsmuziek van de Prins)
en 135000 prijzen, elk ter waarde van ƒ 1.25.
De prijs per lot is ƒ 1.—.
Gaarne doe ik een beroep op de ingezetenen om
door het kopen van één of meer loten steun te
verlenen aan het culturele werk in het algemeen
en het werk van de colporterende vereniging in
het bijzonder.
Laat de opbrengst der loterij getuigenis afleggen van onze waardering voor de Prins, in het
bijzonder om zijn arbeid op velerlei terrein.
De Burgemeester van Vorden,
A. E. van Arkel.
BLOEMENSHOW DE WIERSSE

We delen alvast mede, dat de openstelling van
het landgoed de Wiersse, met zijn prachtige
lanen van rododendrons, dit jaar op pinkstermaandag zal plaats vinden. Dan kunt u met het
opstellen van uw plannen daar rekening mee
houden.

Last van zenuwen?

Mijnhardt's Zenuwtabletten
helpen U eroverheen
NIEUWSTADBEWONERS BODEN
SIERBOMEN AAN

De buurtbewoners van het nieuw geopende
Bejaardencentrum „De Wehme" boden ter attentie van de overkomst van de „Rusthoeve"bewoners naar het nieuwe centrum een tweetal
sierbomen aan, dat woensdagavond bij monde
van Ds. J. N. Jansen, het bestuur en de directrice werd aangeboden.
In optocht trok het gezelschap naar de pas aangelegde tuin en werden de bomen door de
oudjes geplant, waarbij de directrice de eerste
schop grond in het plantgat deponeerde.
Na afloop trok men naar de conversatiezaal
waar het Vordens Mannenkoor een concert aanbood, dat zeer op prijs werd gesteld.
De voorzitter van het bestuur, de heer H. J.
Radstake, dankte de gevers (geefsters) voor het
aangebodene. Het Vordens Mannenkoor werd
dank gebracht voor zijn medewerking. Tevens
deelde spr. mede dat het Vordens Dameskoor en
de Toneelver. D.E.V. enz. reeds toezeggingen
hadden gedaan om ook voor de bejaarden op
te treden.
Door de Heer en Mevr. Dolphijn was een prachtig fotoalbum aangeboden met foto's uit de tijd
van het oude rusthuis „Rusthoeve" tot in het
nieuwe Bejaardencentrum, alsmede enige mooie
plekjes van Vorden en omgeving.
De voorzitter van het Vordens Mannenkoor, de
heer A. Bielderman, bood namens het koor zijn
felicitaties aan met dit prachtige gebouw en
en sprak de wens uit dat dit niet de laatste keer
zal zijn dat het Vordens Mannenkoor hier zal
concerteren.
Hierna bleef men nog enige tijd onder aanbieding van een traktatie gezellig bijeen.
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN

Ter gelegenheid van de verjaardag van H. M.
de Koningin kregen twee Vordenaren die een
lange staat van dienst achter de rug hebben een
koninklijke onderscheiding. De heer Groot Jebb|ink, die 40 jaar op het landgoed „de Kiefskamp" van de familie W. A. van de Wall Bake
werkzaam is geweest ontving uit handen van
Burgemeester van Arkel de eremedaille in brons
behorende bij de Orde van Oranje Nassau. De
heer Eskes, die onlangs 40 jaar bij de fa. Gebr.
Haverkamp was kreeg de zilveren medaille van
deze orde, eveneens uit handen van de Burgemeester.

KERKDIENSTEN zondag 7 mei
Hervormde kerk.
8.30 uur Ds. J. H. Jansen
10.05 uur Ds. D. Groeneboer van Zeist
(Jeugddienst)
Kapel Wildenborch.
l O uur Ds. J. H. Jansen.
Geref. Kerk
9.30 uur en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.
R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 3.30 uur Lof.
R.K.Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
n.m. 3.30 uur Lof.

Donderdag U mei.
Herv. Kerk.
9.30 uur Ds. J. J. van Zorge.
Geref. Kerk.
.9.30 uur Ds. J. D. te Winkel.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 uur Dr. de Vries. Telefoon 1288.
Donderdag 11 mei Dr. Lulofs. Tel. 1255.
Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden *— Steenderen — Hengelo (G.)
Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566.
Donderdag 11 mei H. Eil, tel. 06753-H20
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.
Van woensdagmiddag 10 mei 12 uur tot
vrijdagmorgen 8 uur Dierenarts W. Meijers.

Brand meldMV no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouAp weekmarkt waren
aangevoerd 89 biggel^waarvan de prijzen
varieerden van f 64,— tot f 72,— per stuk.
Handel was vlug.
Burgelijke stand v. 26 april t.m. 2 mei.
Geboren: d. v. T. Beek en J. Lelie; z. v.
B. G. J, Olthof en G. J. Camperman.
Ondertrouwd: H. Jansen en H. W. Braakhekke.
Gehuwd: H. P. Verbrugge en M. F. Beekman.
Overleden: Geen.
DEFILE H. M. DE KONINGIN.

Dit jaar viel de Algemene Nederlandse Vereniging Het Groene Kruis de eer te beurt
om met drie groepen (een groep wijkverpleegsters, een groep gezinsverzorsters en
een groep kraamverpleegsters) aan het bloemendefile te mogen deelnemen.
Het Groene Kruis uit Vorden was vertegenwoordigd door Zuster Stoop en de dames
Hietveld en Ruiterkamp.
Een aardige bijzonderheid hierbij was, dat
Mej. Hietveld met nog 'n andere gezinsverzorgster een pop aan mocht bieden aan
H. M. de Koningin.

JEUGDDIENST
op zondag 7 mei 1961

Voorganger: Ds. D. Groeneboer
uit Zeist
Onderwerp van de preek:
„'s Zondags en door de week."
Aanvang samenzang om 10.05 uur.

BEVORDERD

Onze plaatsgenoot, B. G. Vlogman, met ingang
van l nov. '60 benoemd tot administratief ambtenaar C Ie klas ter griffie van het kantongerecht te Deventer, is met ingang van l mei
1961 bevorderd tot Administratief ambtenaar
B Ie klasse ter griffie van voornoemd kantongerecht.

MEESTER LENSELINK NAM APSCHED3

Wegens zijn vertrek naar de Jan Ligthartschool
te Zelhem werd vrijdagmiddag in de o.l. Dorpsschool afscheid genomen van de onderwijzer
G. Lenselink, welke aan deze school 3 jaren verbonden was.
Het hoofd der school, de heer Brinkman, hield
een korte toespraak tot de leerlingen, waarin hij
het betreurde dat meester Lenselink de school
ging verlaten. Twee leerlingen uit de derde
klasse boden de heer Lenselink vervolgens een
geschenk aan namens de leerlingen, bestaande
uit een boekenbon en een schemerlamp. Nadat
de kinderen getracteerd waren, sprak de heer
Brinkman in het bijzijn van verschillende ouders,
de ouderoommissie en het onderwijzend personeel de heer Lenselink toe. Hij bracht hem dank
voor de zeer prettige samenwerking en roemde
hem als een uitstekende leerkracht. Het speet
hem dan ook zeer dat de heer Lenselink de
school ging verlaten. Hij wenste hem tenslotte
in Zelhem, waar hij binnenkort in het huwelijksbootje hoopt te stappen, een goede toekomst toe.
Namens het personeel der school bood hij de
vertrekkende collega een grammofoonplaat aan.
Namens de oudercommissie sprak hierna nog
de heer Pelgrum. Ook hij roemde de kwaliteiten
van de heer Lenselink als onderwijzer en wenste
hem alles goeds toe in zijn nieuwe woonplaats.
Als herinneringsgeschenk bood hij de heer Lenselink een fraaie asbak aan. Deze was zeer erkentelijk voor de gesproken woorden en de
aangeboden attenties en bracht dank voor de
prettige samenwerking.
In plaats van de heer Lenselink is als onderwijzer aan de o.l. school Dorp benoemd de heer
Stertefeld uit Twello.
VOETBAL

Vorden II was op bezoek bij Zutphania 3 en
wist hier ondanks het feit dat er slechts met
10 man gespeeld werd, een 4—l overwinning te
behalen. De doelpunten vielen in het laatste deel
der wedstrijd, nadat ZuJBhania een l—O voorsprong had genomen. 1^
De wedstrijd Vorden III—Vorden IV eindigde
in een 8—4 overwinning voor de jongste uitgave. Vooral de voorhoede van Vorden IV had
weer een produktieve bui, wat haar een reeks
fraaie doelpunten oplevj«^e.
Voor a.s. zondag staat J^lelangrijke wedstrijd
Vorden IV—Drempt I op het programma.
Beide elftallen hebben evenveel verliespunten,
nml. drie. Er is voor het vierde dus alles
aan gelegen om Drempt een nederlaag toe te
brengen en hierdoor een voorsprong te nemen
op deze concurrent voor de bovenste plaats. In
Drempt werd destijds met één doelpunt verschil
verloren. Nu Vorden IV wat beter ingespeeld
is, moet het mogelijk zijn om Drempt een nederlaag toe te brengen. Doch daarvoor dient er
vlot gespeeld te worden en de bal zo snel mogelijk afgegeven te worden. Alleen door in een
hoog tempo te spelen kan er gewonnen worden
en openen zich gunstige perspectieven voor het
kampioenschap. De wedstrijd vangt om 2 uur
aan.
Vorden II heeft vrijaf. Vorden Hl speelt thuis
tegen Keyenburgse Boys in, welke wedstrijd
gewonnen kan worden.
Tenslotte speelt Vorden B zaterdagmiddag in
Brummen tegen BIC B.

LEDENVERGADERING ZWEMBAD
De Vordense Bad- en Zweminrichting „In de
Dennen" hield onder voorzitterschap van de heer
A. E. van Arkel in hotel Bakker een algemene
ledenvergadering die slechts matig was bezocht.
Na een kort welkomstwoord herdacht de voorzitter wijlen de heer Poesse, die vanaf de oprichting bestuurslid en lid zowel van de technische- als van de financiëlecommissie is geweest.
De heer W. Kuyper heeft zich bereid verklaard
de onstane vacature weer aan te vullen.
Het bestuur hoopt, zo de omstandigheden dit
toelaten, het bad op zaterdag 13 mei a.s. weer
voor het publiek open te kunnen stellen.
Tevens werd de wens uitgesproken dat de plannen tot algehele restauratie van het bad na het
zomerseizoen verwezenlijkt kunnen worden, zodat het volgend jaar een geheel vernieuwd bad
kan worden geopend.
Uit het verslag van de penningmeester, de heer
Sessink, bleek dat in het afgelopen jaar het bad
door 33965 personen was bezocht (in 1959 bedroeg dit 57359 wat te danken was aan de
uitzonderlijk warme zomer) t.w. 19934 pers. met
een abonnement, 8107 met een dagkaart, 1064
pers. met een strandkaart, 1440 pers. met een
tienbadenkaart, terwijl 3420 kinderen aan het
schoolzwemmen deelnamen.
In het afgelopen jaar werden 1018 algemene
abonnementen afgegeven, 22 maandkaarten en
2 strandkaarten werden verkocht, totaal 1042
(in 1959 bedroeg dit aantal 1032), t.w. 1005
abonn., 24 maand- en 3 strandkaarten.

Speerpunt van de

Vrijdagavond
Bij aankoop van een

BADHANDDOEK
2 washandjes voor
de halve prijs

Dat „treft" U bij

VISSER-VORDEN
Woensdagmiddag voor Hemelvaartsdag
geopend.

EINDLES

In de Bijz. Lagere Landbouwschool werd de
eindles gehouden van de cursus „Landbouwbedrijfsleer".
Hierbij waren tegenwoordig de heer D. W.
Scholts, Rijkslandbouwtoezichthouder, de heer Z.
Regelink en A. G. Mennink, namens de Commissie van Toezicht. De examinatoren waren
de heren G. J. Bannink en E. Snoeijink, leraren.
Het diploma werd toegekend aan de navolgende
leerlingen: H. J. Berenpas, H. G. Beumer, J. W.
L. Bloemendaal, H. B. J. Snellink, W. H. Wassink, allen te Vorden; J. B. H. Buunk, J. G.
Maalderink, H. W. Waarlo, Joh. Hendriksen,
allen te Hengelo (Gld.), H. Ch. de Greef, H. J.
Klein Brandenbarg, beiden te Almen, G. J. Pardijs, Vierakker, J. H. Poorterman, Steenderen,
L. J. Rietman, Warnsveld, J. G. Harmsen, Wichmond.
De geslaagden werden gelukgewenst met hun
behaalde resultaten door de heer Scholts, welke
hen tevens wees op het grote nut van de landbouwbedrijfsleer. Hij sprak de wens uit dat het
geleerde in de toekomst nog van veel nut mag
blijken te zijn.
Een der cursisten dankte de leraren voor het
genoten onderwijs.
„DE KRAANVOGELS" PROMOVEERDEN

Het team van de R.K. VoUeybalvereniging „De
Kraanvogels" alhier is gepromoveerd naar de Ie
klas van de Nederlandse Volleybalbond afd. Zutphen (dames). Dit succes hebben de dames op
een wel zeer bijzondere wijze bereikt.
Maandagavond moesten zij, daar zij als tweede
van boven in de competitie eindigden (2e klas)
een promotiewedstrijd spelen te Zutphen in de
zaal aan de Kattenhaven, waar het team van
de R.K. Ulo te Zutphen, dat eveneens 2de werd
in een andere afdeling, hun tegenstandsters
waren.
Daar de tegenpartij na de daarvoor vastgestelde
wachttijd niet kwam opdagen verklaarde de
wedstrijdleider „De Kraanvogels" reglementair
gepromoveerd. Vanzelfsprekend was de vreugde
in het kamp der Kraanvogels groot. Men ontving gelukwensen, de dames werden op de gevoelige plaat vereeuwigd en vanzelfsprekend
werd deze promotie op feestelijke wijze intiem
gevierd.
Na de bekendmaking van dit succes speelden
de Kraanvogels nog een vriendschappelijk partijtje tegen een gecombineerde ploeg, bestaande
uit enkele bondsscheidsrechters, aangevuld met
de reserve-speelsters der Vordense dames. De
setstanden waren 15—11 en 15—12 zodat de gecombineerde ploeg won.
BIOSCOOP

Zondagavond gaat een mooie kleurenfilm,
waarin vooral de bewonderaars van Louis
Armstrong hun hart kunnen ophalen. In La
Paloma worden de hoofdrollen vertolkt door
Bibi Johns, Karlheinz Böhm en Ruth Stephan.
Louis Armstrong neemt een groot gedeelte van
de muziek voor zijn rekening. Een echte revuefilm.
Volgende week komt hier de veelbesproken film
„Mein Kampf", de opkomst en ondergang van
Adolf Hitler. Het is een stuk Europese geschiedenis, die iedereen moet gaan zien. Het zijn alle
echte foto's van de meest schokkende gebeurtenissen uit die dagen, de opkomst van het
Derde Rijk, de verwoesting van Warschau, de
ellende in de Poolse concentratiekampen, de
slag bij Stalingrad, de geallieerde landingen in
Normandië, enz. enz.
KINDEREN IN NOOD

A.s. week zullen de leden van de Bond van
Plattelandsvrouwen, bijgestaan door die van de
R.K. Boerinnenbond, weer bij u aankloppen voor
de jaarlijkse kollekte voor de Kinderbescherming. De SAKOR steunt verenigingen van letterlijk alle gezindten. 55000 kinderen worden
mede door uw bijdrage ondersteund.

ZEER GESLAAGD ORANJEFEEST
Te koop wegens aanschaf auto, een in zeer
Het Oranjefeest werd traditioneel ingeluid van goede staat verkerende RAP bromfiets, 2
8—8.15 uur met klokgelui, waarna de leerlingen versn. 5000 km gelopen. D. Meyerink, E 95
der lagere scholen voor het gemeentehuis een Vorden.
aubade ten beste gaven, gevolgd door een toespraak van burgemeester van Arkel, waarin hij
U weet waar u aan toe bent
de grote plichtsbetrachting en verantwoordelijksheidsgevoel van de Koningin aan de jeugd
ten voorbeeld stelde.
Voor de leerlingen van de 4 laagste klassen der
scholen trad vervolgens in het JNutsgebouw de
goochelaar Prof. Herbe Maison op met een
alleraardigst programma. Vooral de goocheltoer
met de duiven ontlokte een storm van bijval in
de zaal. De kinderen werden na afloop bovendien nog getracteerd.
Voor de leerlingen van 11 t/m 14 jaar was er een
oriënteringsrit per rijwiel, waarvan het parcours 12 km lang was.
Iedere VAP is compleet uitgerust.
Op de Gemeentebleek werd het vogelschieten
gehouden, evenals het schijfschieten en vogelDe VAP wordt afgeleverd met jasgooien.
beschermers vóór en achter, verchroomDe muziekvereniging Sursum Corda zorgde
de valbeugel en slot. U hoeft dus
voor de muzikale omlijsting.
geen kostbare accessoires er bij te
's Middags vonden op de terreinen bij de Empokopen. Bij de aankoop bespaart u dus
fabriek de wedstrijden in het ringrijden per
al
direkt geld!
tilbury's voor dames plaats, evenals de behendigheidswedstrijden voor auto's, motoren en
Prijs compleet f 439.—
bromfietsen. Vooral deze laatste wedstrijden
trokken veel belangstelling.
Maak vrijblijvend een proefrit bij
In Hotel Brandenbarg werd de nieuwe schutterskoning, de heer H. Barendsen en koningin
(mej. M. Wagenvoort) plechtig geïinstalleerd,
waarna het koninklijk paar in een open landauer
met muziek van Sursum Corda voorop een rondrit door het dorp maakte. Het was de bedoeling HEMELVAARTSDAG
dat de inwoners achter de landauer een optocht
zouden formeren, doch daar bleek weinig animo
voor, zodat de optocht tenslotte gevormd werd
door enige kinderen.
IN HENGELO GLD.
In Irene werd een herhaling gegeven van het
boeiende toneelstuk „Ruwe Stormen" door de Concordia: The Favorita's
Chr. Toneelvereniging V.O.P. uit Doetinchem, Langeler: Brugman
welke reeds op zaterdag voor een stampvolle
Aanvang 4 uur
zaal dit stuk met veel succes had opgevoerd.
Op het marktplein stonden enkele vermakelijkRATTI-NIEUWS
heden o.a. een zweefmolen en een draaimolen,
Voor
de
Ratti-senioren
waren zondag geen wedin welke laatste de kinderen enige tijd gratis
konden draaien. Op enkele plaatsen in het dorp strijden vastgesteld i.v.m. de landenontmoeting
Nederland—Hongarije.
was gelegenheid tot dansen, waarvan een druk
Alle junioren-teams waren evenwel in touw.
gebruik werd gemaakt.
Ratti a trok naar Keyenborgse Boys b, waar zij
Over 't geheel genomen is het weer een uiteen
verdienstelijke wedstrijd speelden. Dank zij
stekend geslaagd koninginnefeest geworden.
voortreffelijke doelpunten van H. Mombarg,
De uitslagen van de verschillende wedstrijden
Takkenkamp, Haverkamp, H. Lichtenberg en
zijn als volgt:
T. Lichtenberg slaagden de Rattianen er in om
Vogelschieten: Koning: H. Barendsen; r. vleutenslotte met 10—4 de ^A te behalen.
gel: H. Golstein, 1. vleugel (na loting): C. SplinRatti b was te gast bij plrc c in Hengelo G. en
ter, kop: D. Golstein en staart: H. Barendsen.
was bijzonder goed op dreef. Zij wisten hier de
Schijfschieten, prijsbaan: l B. Steenman, 2 H. puntjes mee huiswaarts te nemen door een verTragter, 3 H. Weenk, 4 D. Meenink, 5 M. H. diende 2—O overwinning.
Gotink.
De jongste uitgave: Ral^^c kreeg bezoek van
Schijfschieten, vrije baan: l D. Pardijs (Lange
Pax b, maar hier waren ^Ballen omgekeerd. De
End).
Ratti-jongens legden me^5—O het loodje.
Komende week is het eerste vrij. Ratti 2 krijgt
Vogelgooien, dames: l M. G. Rothman, 2 Sweneen zware uitwedstrijd tegen Angerlo Vooruit 1.
nie Bonke, 3 M. G. Rothman—Rietman, 4 L. te
Gezien de successen van de laatste weken mag
Kamp—Hilferink.
echter verwacht worden, dat de Ratti-reserves
Vogelgooien, heren: l J. Stokkink, 2 B. Golstein
de zege zeker niet cadeau zullen geven.
en 3 A. Horstman.
Ratti a en c zijn vrij, terwijl het b team in HenRingrijden, tilbury, dames: l Mevr. Klein
gelo G. haar krachten kan meten met Pax b.
Brinke—Wesselink, 2 mevr. Gosselink—WesseEen gelijk spel is niet onwaarschijnlijk.
link, 3 mevr. Wuestenenk—Jansen, 4 mevr. Beltman—Voskamp, 5 me j. A. Hompert, Amsterdam,
TOUWTBEKKEBSSUCCESSEN
6 mej. R. Bakker, 7 mevr. Norde—Grotenhuis. De Medler touwtrekkersvereniging is het nieuOriënteringsrit per rijwiel voor ouderen: l Dini we seizoen succesvol begonnen. Zij namen zonWuestenenk, 2 Bea Jurriëns, 3 G. Holsbeke, 4
dagmiddag deel aan de door „Ruurlosebroek"
Henk Wolsheimer, 5 G. Tragter, 6 S. Wiersma,
georganiseerde wedstrijden. Zowel Medler I als
7 H. Jeeninga, 8 G. W. Wahl, 9 mevr. Visschers, Medler II boekten hier fraaie successen.
10 L. W. Visschers.
In Klasse A, waarin het eerste team uitkwam
Oriënteringsrit meisjes 11 jaar: l José van
slaagden de Vordenaren er in om de eerste
Dorsten, 2 Mar j a Denkers, 3 Baukje Wentink,
plaats in dit toernooi te eindigen. Zij wisten
4 Henny Zweverink, 5 Hennie Gotink, 6 Wille- resp. te zegevieren over hun tegenstanders t.w.
mien Lenderink, 7 Ans Bijenhof, 8 Ria Hoetink, Bruil l, Ruurlo, Nettelhorst l te Lochem, Heur9 Rika Roeterdink, 10 Annie Wentink.
ne l, terwijl als zeer bijzondere prestatie kan
Idem jongens 11 jaar: l Dick Bogchelman, 2 worden vermeld, dat ook 't Ruurlosebroek, dat
Jean Huitink, 3 Bertie Overbeek, 4 Albert Groen, op> eigen terrein praktisch niet te slaan is, werd
5 Gerrit Groot Jebbink, 6 Jan Knoef, 7 Gerrit overwonnen. Medler l behaalde aldus 8 punten
Bargeman, 8 Martie Pardijs, 9 Wim Koerselman, en werd voor deze fraaie prestatie beloond met
10 Jeek Raukema.
een lauwertak, benevens een geldprijs.
Idem meisjes 12 jaar: l Joke Hiddink, 2 Annie In Klasse B wisten de Medlerreserves de 3e
Arfman, 3 Thea Brummelman, 4 Gerrie Bloe- plaats te bereiken, waardoor zij in het bezit
mendaal, 5 Henny Wentink, 6 Hennie de Nijs,
kwamen van een geldprijs.
7 Antje Besselink, 8 Riki Groot Wassink, 9
BEKBOOND
Gertie Bijenhof, 10 Mieke Ruesink.
Op de te Zutphen gehouden Centrale StierenIdem jongens 12 jaar: l Wim Barink, 2 Gerrit
kleuring werden van de K.I. vereniging „De
Vreeman, 3 Gerard Hulshof, 4 Tonny Eggink,
Wiersse-Ruurlo" een viertal stieren bekroond
5 Henk Ruiterkamp, 6 Bennie Wunderink, 7
t.w. in rubriek 3 (stieren van 2 jaar): „Paul"
Jan Lenselink, 8 Hans Stokkink, 9 B. Pardijs
(Mulder) 2b, Rubriek 5 (stieren van 3 jaar):
(Julianalaan), 10 Henk Groot Roessink.
„Manus" 2c en „Daan" 3b. Rubriek 8 (stieren
Idem meisjes 13 en 14 jaar: l Gerrie Bruggink,
van 7 jaar): „Henny's Roland" 2, 2a.
2 Joke Takkenkamp, 3 Toos Meenink, 4 Antje
van Eyckeren, 5 Dinie Korten, 6 Gerrie Bats,
OBIENTEBINGSBIT
7 Ali Mennink, 8 Willemien Mennink, 9 Hermien
De Vordense auto- en motorclub „de GraafWonnink, 10 Willy Smeenk.
schaprijders" heeft zondag het seizoen geopend
Idem jongens 13 en 14 jaar: l Herman Kettemet een rit over ong. 50 km, waaraan 54 lieflarij, 2 Gerrit Bloemendaal, 3 Jan van Ark, 4 Ab. hebbers deelnamen.
Berenpas, 5 Wim Golstein, 6 Henk Robbertsen, De uitslagen zijn: bromfietsen: l G. te Brake,
7. Arie Elsman, 8 Henk Barink, 9 Wim Bijenhof, Hengelo Gld., l strfpt, 2 G. A. ten Brinke, Vars10 Jan Rouwenhorst.
seveld, 2 strfpt., 3 H. Bultman, Hengelo Gld,,
Behendigheidswedstrijden auto's, motoren en 2 strfpt, 4 G. Brandenbarg, Vorden 3 strfpt, 5 J.
bromfietsen.
Hissink, Warnsveld, 3 strfpt, 6 F. Wolsink, VorBromfietsen: l L. J. Pardijs, 2 K. Weustenenk, den 6 strfpt.
3 H. J. Groot Roessink, 4. H. Meulenbrugge, 5 G. Motoren: l B. Klein Gotink, Hengelo Gld., 68
Massen, 6 H. Klein Brinke, 7 Joh. Norde.
strfpt, 2 W. H. Rouwenhorst, Zutphen, 69 strfpt,
Motoren: l D. J. Rouwenhorst, 2 P. Bergsma, 3 J. B. Enserink, Hengelo Gld., 74 strfpt, 4 J.
Almen, 3 B. Klein Gotink, Hengelo Gld.
Groot Roessink, 74 strpt.
Auto's: l P. Reinders, Zutphen, 74 strfpt, 2 G.
;Auto's: l A. G. Tragter, 2 G. de Greeff, 3 P.
Bergsma, Almen, 4 A. Schouten.
Rexwinkel, Almen, 92 strfpt.
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Gevraagd

Een flink MEISJE of
WERKSTER voor alle voorkomende werkzaamheden. Hotel ,,De
Konijnenbult" Vorden
Te koop r. b. drag.
maal a. d. telling of
nieuwmelkte koe,
± 24 liter melk.
melklijsten ter inzage
W. Steenblik, Delden.

Vrijdagavond

Koopjesavond

Heineken
OUD BRUIN

Heren creps van f 2.45
voor f 1.95
Naadloze nylons van
f 2.25 voor f 1.95

is zoeter en frisser
dus lekkerder

Waar?
Vanzelf bij

H. & W.
Telefoon 1514

gratis DANSEN

Oxfor)
het nieuwste
op het gebied
van herenmode
wordt u
gepresenteerd
....... door:

L. Schooldennen
VORDEN

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende druppels
f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ontvangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel

r

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
Groot Jebbink.
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

Heineken

VOOR.

morgen een paar flesjes
in de boodschappenmand

Heineken's bier
Fa. Hartens

verkrijgbaar bij

Kistemaker

wapen- en sporthandel
KOLLEKTE MILITAIRE FONDSEN

BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN

Ten bate van de gezamenlijke militaire fondsen
zal in deze gemeente van 2 tot en met 6 mei een
kollekte worden gehouden. De fondsen stellen
zich ten doel de weduwen en wezen van gesneuvelde militairen en de verminkten en hun
gezinnen steun te verlenen in aanvulling op hun
staats pensioen.
Wegens ziekte van de heer Beoimer, zal de kollekte dit jaar worden verzorgd door de heer
Nipius.

Aan de wedstrijden om het persoonlijk biljartkampioenschap hoofdklasse der Zutphense Biljartbond namen de leden W. Pardijs en J. Klein
Hekkelder van K.O.T. deel.
De heer Pardijs werd in dit toernooi derde met
6 punten en de heer Klein Hekkelder 6e met
2 punten.

Ook vandaag wordt weer bewezen,
CONTAC7 wordt van A tot Z gelezen.

Een net MEISJE gevraagd v. hulp in de
huish. Mevr. Hylkema,
Boggelaar, Warnsveld
Gevraagd net MEISJE
v. hele dagen of d.e.n.
in gezin v. volwassenen
te Warnsveld. l middag en 's zondags vrij.
Rijksweg 158, telefoon
(06750) 4048.

Zaterdagreklame!

Henk Graaskamp

c>
enn

Slagroomtompoesen 25 et per stuk
dan 5 voor f 1.—

Miep'Norde
W
u
}
Q
X

hebben de eer U, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk, waarvan
de voltrekking D.V. zal plaats vinden
op woensdag 10 mei om 2 uur nam.
ten Gemeentehuize te Vorden.

^ Kerkelijke inzegening om 2.30 uur in
BROMFIETS te koop A de Herv. Kerk te Vorden door de
z.g.a.n. Sparta 2 versn. X Weleer w. heer Ds. H. Gordeau.
B. G. Vlogman, Burg.
H Eibergen. E 53
Galléestraat 21.
X w—
r^ ~
mei 1961
Q Vorden, D 30n
Te koop gevraagd 'n n
Toekomstig adres: Vorden, D 30.
box door J. Stokkink
Julianalaan 10, Vorden
Receptie van 4 tot 5 uur in zaal
Bakker, Vorden.
Te koop 'n jongens—
rijwiel v. leeft. 5-8 jr.
H. W. Groot Enzerink
r\
Zutphenseweg 21
Op vrijdag 12 mei a. s. hopen onze
w
ouders
Een partijtje holle
blauwe pannen te X
G. J. Haverkamp
koop en 3 dakramen
en
Nieuwstad 20 Vorden X

K

X

Mocca boomstammen

(roomboter) 25 et per stuk
dan 5 voor f 1.—
Slagroomsoezen 28 et per stuk
dan 5 voor f 1.10
Neemt proef met ons heerlijk krentebrood
Volop voorradig.

Bakker Schurink
Telefoon 1384
Zondag 14 mei
Moederdag
Gaarne ontvangen we uw bestelling hiervoor vroegtijdig.

Onze weekstunt!
Bij 4 gulden boodschappen ontvangt U l grote fles
limonadesiroop voor slechts
79 et
of l grote pot abrikozen op sap voor
79 et
of l litersblik aardbeien op sap voor
129 et
Boerenmetworst, 200 gram
Heerlijke ham, 150 gram

85 et
79 et

7 zware chocoladerepen voor
Bommeltjes, gevulde ijsbonbons, 200 gram
Brusselse kermis, 250 gram
Koffiekoekjes, 250 gram

98
49
39
49

Reclamekoffie, 250 gram

69 et

Grote rollen Zaanse beschuit, 2 rol voor
Grote ontbijtkoek, slechts
Alle smaken jam, per pot
V.v. Goudse kaas, 500 gram

H. J. Haverkamp-Oortgiesen

50 jonge HENNEN Q hun 50-jarige echtvereniging te herte koop, G. J. Hen- n denken.
driksen, Medler D 96.
Telefoon 6764.
Hun dankbare kinderen, behuwd' en kleinkinderen.
Te koop 50 stuks
13-weekse HENNEN
Vorden. mei 1961.
R.I.R. J. Kettelerij,
Schoolstraat 8
't Hoge 35
n Receptie van 3.30 — 5.30 uur in café
Te koop een toom X „de Zon".
zware BIGGEN.
T. Roeterdink, B 21

Bij Albers vindt men de grootste keus,
de beste kwaliteit en .. de laagste prijzen

39
39
55
129

et
et
et
et
et
et
et
et

Del-monte tomatenpuree, de beste ter wereld
2 grote blikken

98 et

Vruchtengries, met veel vruchten, 200 gram

38 et

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

np

Te koop een eerlijke Uw schoonmaak is pas dan voltooid,
r. b. dragende koe, als U uw kamer opfleurt met
goede productie, 8 mei
a. d. telling. H. M. A.
Helmink E 79.
Wij hebben
Was-spoel-droogAlle soorten vitrage zowel in terlenka
combinatie
als
katoen voorradig.
van f 598.- voor f 398. ~
of f 5.— p. w. Direkt van Grote keus in moderne en fleurige overfabriek, daarom f 200.—
korting. Vraagt vrijbl.zicht- gordijnstof.

NECCHI
SUPERNOVA

JULIA

Fa. J. W. Albers
De
wondernaatmachinQ
die alles kan.
Deze Supernova
Julia is
uitgerust met

Voorradig:

Tomatenplanten
met potkluit.

Gebr. Kettelerij
Zutphensew. 54
Telefoon 1508

jflartenj^££e modeïien uit
voorraad en o?ider
garantie teverêaar

Fa* Martens

m. en zonder chauffeur

George Seesing

Excursie C.B.T.B.

Het Bestuur

A.s. zondag 2 uur

Gebr. Barendsen

Speciaal samengesteld voor de amateurschilder
Alleenverkoop

FA. G. BOERSTOEL & ZN.
Schilders- en behangersbedzijf - Verf handel
Insulindelaan 5 • Vorden, Tel. 1567

Voorlopige Commissie Dorpshuis

Verhuur van auto's
zonder chauffeur

Op vakantie? il
Dan op een
Rap!

Volkswagen

-

Opel

Automobielbedrijf

T. J. Boesveld

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

Weulen Kranenbarg
en
H. lijftogt 't Hoge 57

Dorpsstraat 8 - Vorden
Telefoon 06752-1329
bij geen gehoor 06750—2897

Bouwbedrijfs Bond
Verzilvering

TOTAL
producten zijn zo zuiver als
goud.

*
Alleen vrijdagavond

Wie Total tankt, tankt trekkracht en dus meer kilometers

plastic botervloten

Barinks Total service

voor 98 Ct

Alle plaatselijke verenigingen worden dringend verzocht een afvaardiging te sturen.

Vorden IV - Drempt l

superlak- en muurverf

voor

Zie onze speciale etalage

Bespreking

Plannen tot oprichting Dorpshuis

voor 9 mei

Trefex

Koop uw geschenk
bij

op dinsdag 9 mei, 8 uur in Irene

de belangrijke competitiewedstrijd

3 x 9 stuks
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14 Op vrijdag 12 mei van 7 tot 8 uur.
Telefoon 1414
De P.V.
B. van hjackfortweg 22

Moederdag

GEEFT MET MILDE HAND!
Bijeenkomst

wapen- en sporthandel

AUTOVERHUUR

met haar kollekte, welke van 8 t.m. 13 mei a.s. over het gehele
land wordt gehouden.

Kerkstraat 13 - Vorden

Opgave deelname gaarne

Voor mooier en beter schilderwerk
gebruikt U toch ook
met aan yoede

B. A. Borgonjen

Complete woninginrichting

Vraagt Animozegels

Zij rekenen op U.
1

Datum van de excursie is 18 mei.

H.&W.

Ook zij hebben uw hulp nodig!

steunt de l»..SAKOR "

ons vakkundig gemaakt en geplaatst.
Manufacturen

Vergeet hen niet!

Duomaat én Micro Electro Regeling De 55.000 kinderen van alle gezindten roepen om uw hulp en
Vraagt nadere inlichtingen aan medewerking. Daarom,

nieuwe gordijnen

zending. Dutrag, Postbus
485, Den Haag.
Desgewenst worden al Uw gordijnen door

Nieuwstad 5, Vorden

EXTRA REKLAME
• De Rap is volledig geconstrueerd voor vervoer van 2 personen • zeer krachtige motor
• unieke zweefarmvering voor en achter
• ruim 500 service stations in de Benelux
Prijzen vanaf ƒ 609."

Inclusief alle accessoires.

Vraag gratis proefrit bij:

500 gram fijne rookworst 160 et
500 gram jonge haantjes 225 et
500 gram gesmolten vet 45 et
500 gram vet spek 90 et
200 gram boterhamworst 55 et
200 gram ontbijtspek 55 et
-•
A. O A 200\ gram snijworst
90 et
200 gram ham 100 et
200 gram kookworst 55 et
Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

A. G. TRflGTER
Zntphenseweg 95
Telefoon 1256

M. Krijt, Dorpsstraat
Contact houdt u op de hoogte.

Groot Roessink's
Timmerwinkel

't Hoge
Telefoon 1495
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

ZEER GESLAAGD ORANJEFEEST

Het Oranjefeest werd traditioneel ingeluid van
8—8.15 uur met klokgelui, waarna de leerlingen
der lagere scholen voor het gemeentehuis een
aubade ten beste gaven, gevolgd door een toespraak van burgemeester van Arkel, waarin hij
de grote plichtsbetrachting en verantwoordelijksheidsgevoel van de Koningin aan de jeugd
ten voorbeeld stelde.
Voor de leerlingen van de 4 laagste klassen der
scholen trad vervolgens in het iNutsgebouw de
goochelaar Prof. Herbe Maison op met een
alleraardigst programma. Vooral de goocheltoer
met de duiven ontlokte een storm van bijval in
de zaal. De kinderen werden na afloop bovendien, nog getracteerd.
Voor de leerlingen van 11 t/m 14 jaar was er een
oriënteringsrit per rijwiel, waarvan het parcours 12 km lang was.
Op de Gemeentebleek werd het vogelschieten
gehouden, evenals het schijfschieten en vogelgooien.
De muziekvereniging Sursum Corda zorgde
voor de muzikale omlijsting,
's Middags vonden op de terreinen bij de Empofabriek de wedstrijden in het ringrijden per
tilbury's voor dames plaats, evenals de benendigheidswedstrijden voor auto's, motoren en
bromfietsen. Vooral deze laatste wedstrijden
trokken veel belangstelling.
In Hotel Brandenbarg werd de nieuwe schutterskoning, de heer H. Barendsen en koningin
(mej. M. Wagenvoort) plechtig geïinstalleerd,
waarna het koninklijk paar in een open landauer
met muziek van Sursum Corda voorop een rondrit door het dorp maakte. Het was de bedoeling
dat de inwoners achter de landauer een optocht
zouden formeren, doch daar bleek weinig animo
voor, zodat de optocht tenslotte gevormd werd
door enige kinderen.
In Irene werd een herhaling gegeven van het
boeiende toneelstuk „Ruwe Stormen" door de
Chr. Toneelvereniging V.O.P. uit Doetinchem,
welke reeds op zaterdag voor een stampvolle
zaal dit stuk met veel succes had opgevoerd.
Op het marktplein stonden enkele vermakelijkheden o.a. een zweefmolen en een draaimolen,
in welke laatste de kinderen enige tijd gratis
konden draaien. Op enkele plaatsen in het dorp
was gelegenheid tot dansen, waarvan een druk
gebruik werd gemaakt.
Over 't geheel genomen is het weer een uitstekend geslaagd koninginnefeest geworden.
De uitslagen van de verschillende wedstrijden
zijn als volgt:
Vogelschieten: Koning: H. Barendsen; r. vleugel: H. Golstein, 1. vleugel (na loting): C. Splinter, kop: D. Golstein en staart: H. Barendsen.
Schijfschieten, prijsbaan: l B. Steenman, 2 H.
Tragter, 3 H. Weenk, 4 D. Meenink, 5 M. H.
Gotink.
Schijfschieten, vrije baan: l D. Pardijs (Lange
End).
Vogelgooien, dames: l M. G. Rothman, 2 Swennie Bonke, 3 M. G. Rothman—Rietman, 4 L. te
Kamp—Hilferink.
Vogelgooien, heren: l J. Stokkink, 2 B. Golstein
en 3 A. Horstman.
Ringrijden, tilbury, dames:
l Mevr. Klein
Brinke—Wesselink, 2 mevr. Gosselink—Wesselink, 3 mevr. Wuestenenk—Jansen, 4 mevr. Beltman—Voskamp, 5 mej. A. Hompert, Amsterdam,
6 mej. R. Bakker, 7 mevr. Norde—Grotenhuis.
Oriënteringsrit per rijwiel voor ouderen: l Dini
Wuestenenk, 2 Bea Jurriëns, 3 G. Holsbeke, 4
Henk Wolsheimer, 5 G. Tragter, 6 S. Wiersma,
7 H. Jeeninga, 8 G. W. Wahl, 9 mevr. Visschers,
10 L. W. Visschers.
Oriënteringsrit meisjes 11 jaar: l José van
Dorsten, 2 Marja Denkers, 3 Baukje Wentink,
4 Henny Zweverink, 5 Hennie Gotink, 6 Willemien Lenderink, 7 Ans Bijenhof, 8 Ria Hoetink,
9 Rika Roeterdink, 10 Annie Wentink.
Idem jongens 11 jaar: l Dick Bogchelman, 2
Jean Huitink, 3 Bertie Overbeek, 4 Albert Groen,
5 Gerrit Groot Jebbink, 6 Jan Knoef, 7 Gerrit
Bargeman, 8 Martie Pardijs, 9 Wim Koerselman,
10 Jeek Raukema.
Idem meisjes 12 jaar: l Joke Hiddink, 2 Annie
Arfman, 3 Thea Brummelman, 4 Gerrie Bloemendaal, 5 Henny Wentink, 6 Hennie de Nijs,
7 Antje Besselink, 8 Riki Groot Wassink, 9
Gertie Bijenhof, 10 Mieke Ruesink.
Idem jongens 12 jaar: l Wim Barink, 2 Gerrit
Vreeman, 3 Gerard Hulshof, 4 Tonny Eggink,
5 Henk Ruiterkamp, 6 Bennie Wunderink, 7
Jan Lenselink, 8 Hans Stokkink, 9 B. Pardijs
(Julianalaan), 10 Henk Groot Roessink.
Idem meisjes 13 en 14 jaar: l Gerrie Bruggink,
2 Joke Takkenkamp, 3 Toos Meenink, 4 Antje
van Eyckeren, 5 Dinie Korten, 6 Gerrie Bats,
7 Ali Mennink, 8 Willemien Mennink, 9 Hermien
Wonnink, 10 Willy Smeenk.
Idem jongens 13 en 14 jaar: l Herman Kettelarij, 2 Gerrit Bloemendaal, 3 Jan van Ark, 4 Ab.
Berenpas, 5 Wim Golstein, 6 Henk Robbertsen,
7. Arie Elsman, 8 Henk Barink, 9 Wim Bijenhof,
10 Jan Rouwenhorst.
Behendigheidswedstrijden auto's, motoren en
bromfietsen.
Bromfietsen: l L. J. Pardijs, 2 K. Weustenenk,
3 H. J. Groot Roessink, 4. H. Meulenbrugge, 5 G.
Massen, 6 H. Klein Brinke, 7 Joh. Norde.
Motoren: l D. J. Rouwenhorst, 2 P. Bergsma,
Almen, 3 B. Klein Gotink, Hengelo Gld.
Auto's: l A. G. Tragter, 2 G. de Greeff, 3 P.
Bergsma, Almen, 4 A. Schouten.

Te koop wegens aanschaf auto, een in zeer
goede staat verkerende RAP bromfiets, 2
versn. 5000 km gelopen. D. Meyerink, E 95
Vorden.

U weet waar u aan toe bent
fc.

Gevraagd
Een flink MEISJE of
WERKSTER voor alle voorkomende werkzaamheden. Hotel ,,De
Konijnenbult" Vorden
Te koop r. b. drag.
maal a. d. telling of
nieuwmelkte koe,
db 24 liter melk.
melklijsten ter inzage
W. Steenblik, Delden.

Vrijdagavond

Koopjesavond
ledere VAP is compleet uitgerust.
De VAP wordt afgeleverd met jasbeschermers vóór en achter, verchroomde valbeugel en slot. U hoeft dus
geen kostbare accessoires er bij te
kopen. Bij de aankoop bespaart u dus
al direkt geld!

Heren creps van f 2.45
voor f 1.95
Naadloze nylons van
f 2.25 voor f 1.95

Prijs compleet f 439.—

Vanzelf bij

Maak vrijblijvend een proefrit bij
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Waar?

Heineken
OUD BRUIN
is zoeter en frisser
dus lekkerder

H. & W.
Telefoon 1514

HEMELVAARTSDAG

gratis DANSEN
IN HENGELO GLD.
Concordia: The Favorita's
Langeler: Brugman
Aanvang 4 uur
RATTI-NIEUWS

Voor de Ratti-senioren waren zondag geen wedstrijden vastgesteld i.v.m. de landenontmoeting
Nederland—Hongarije.
Alle junioren-teams waren evenwel in touw.
Ratti a trok naar Keyenborgse Boys b, waar zij
een verdienstelijke wedstrijd speelden. Dank zij
voortreffelijke doelpunten van H. Mombarg,
Takkenkamp, Haverkamp, H. Lichtenberg en
T. Lichtenberg slaagden de Rattianen er in om
tenslotte met 10—4 de ^A te behalen.
Ratti b was te gast bij Psrc c in Hengelo G. en
was bijzonder goed op dreef. Zij wisten hier de
puntjes mee huiswaarts te nemen door een verdiende 2—O overwinning.
De jongste uitgave: Ra^^c kreeg bezoek van
Pax b, maar hier waren ^Bollen omgekeerd. De
Ratti-jongens legden me^5—O het loodje.
Komende week is het eerste vrij. Ratti 2 krijgt
een zware uitwedstrijd tegen Angerlo Vooruit 1.
Gezien de successen van de laatste weken mag
echter verwacht worden, dat de Ratti-reserves
de zege zeker niet cadeau zullen geven.
Ratti a en c zijn vrij, terwijl het b team in Hengelo G. haar krachten kan meten met Pax b.
Een gelijk spel is niet onwaarschijnlijk.
TOUWTREKKERSSUCCESSEN

De Medler touwtrekkersvereniging is het nieuwe seizoen succesvol begonnen. Zij namen zondagmiddag deel aan de door „Ruurlosebroek"
georganiseerde wedstrijden. Zowel Medler I als
Medler II boekten hier fraaie successen.
In Klasse A, waarin het e-erste team uitkwam
slaagden de Vordenaren er in om de eerste
plaats in dit toernooi te eindigen. Zij wisten
resp. te zegevieren over hun tegenstanders t.w.
Bruil l, Ruurlo, Nettelhorst l te Lochem, Heurne l, terwijl als zeer bijzondere prestatie kan
worden vermeld, dat ook 't Ruurlosebroek, dat
op> eigen terrein praktisch niet te slaan is, werd
overwonnen. Medler l behaalde aldus 8 punten
en werd voor deze fraaie prestatie beloond met
een lauwertak, benevens een geldprijs.
In Klasse B wisten de Medlerreserves de 3e
plaats te bereiken, waardoor zij in het bezit
kwamen van een geldprijs.

Oxfor)
het nieuwste
op het gebied
van herenmode
wordt u
gepresenteerd
...... door:

L. Schooldennen
VORDEN

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zennwsterkende druppels
f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ontvangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

AUTO-VERHUUR

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

Heineken

VOOR

*

BEKROOND

morgen een paar flesjes
in de boodschappenmand

Op de te Zutphen gehouden Centrale Stierenkleuring werden van de K.I. vereniging „De
Wiersse-Ruurlo" een viertal stieren bekroond
t.w. in rubriek 3 (stieren van 2 jaar): „Paul"
(Mulder) 2b, Rubriek 5 (stieren van 3 jaar):
„Manus" 2c en „Daan" 3b. Rubriek 8 (stieren
van 7 jaar): „Henny's Roland" 2, 2a.

Heineken's bier

ORIËNTERINGSRIT

De Vordense auto- en motorclub „de Graafschaprij ders" heeft zondag het seizoen geopend
met een rit over ong. 50 km, waaraan 54 liefhebbers deelnamen.
De uitslagen zijn: bromfietsen: l G. te Brake,
Hengelo Gld., l strfpt, 2 G. A. ten Brinke, Varsseveld, 2 strfpt., 3 H. Bultman, Hengelo Gld,,
2 strfpt, 4 G. Brandenbarg, Vorden 3 strfpt, 5 J.
Hissink, Warnsveld, 3 strfpt, 6 F. Wolsink, Vorden 6 strfpt.
Motoren: l B. Klein Gotink, Hengelo Gld., 68
strfpt, 2 W. H. Rouwenhorst, Zutphen, 69 strfpt,
3 J. B. Enserink, Hengelo Gld., 74 strfpt, 4 J.
Groot Roessink, 74 strpt.
Auto's: l P. Reinders, Zutphen, 74 strfpt, 2 G.
Rexwinkel, Almen, 92 strfpt.

Fa. Hartens

verkrijgbaar bij

Kistemaker

wapen- en sporthandel
KOLLEKTE MILITAIRE FONDSEN

BILJABTKAMPIOENSCHAPPEN

Ten bate van de gezamenlijke militaire fondsen
zal in deze gemeente van 2 tot en met 6 mei een
kollekte worden gehouden. De fondsen stellen
zich ten doel de weduwen en wezen van gesneuvelde militairen en de verminkten en hun
gezinnen steun te verlenen in aanvulling op hun
staatspensioen.
Wegens ziekte van de heer Beumer, zal de kollekte dit jaar worden verzorgd door de heer
Nipius.

Aan de wedstrijden om het persoonlijk biljartkampioenschap hoofdklasse der Zutphense Biljartbond namen de leden W. Pardijs en J. Klein
Hekkelder van K.O.T. deel.
De heer Pardijs werd in dit toernooi derde met
6 punten en de heer Klein Hekkelder 6e met
2 punten.

Ook vandaag wordt weer bewezen,
CONTACJ wordt van A tot Z gelezen.

