CONTACT

Frankering bij abonnement, postkantoor Vorden

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK

Donderdag 13 mei 1965
27e Jaargang no. 7

HET NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN O M G E V I N G
ABONNEMENTSPRIJS F 2,25 PER HALFJAAR

ALGEMENE LEDENVERGADERING
ZWEMBAD „IN DE DENNEN"
Donderdagavond werd in hotel „Het Wapen van
Gelderland" een algemene ledenvergadering gehouden, onder leiding van haar voorzitter, de
heer A. E. van Arkel.
Na een kort openingswoord werd allereerst een
overzicht gegeven van het aantal bezoekers over
het afgelopen badseizoen. Hieruit bleek dat het
aantal bezoekers zich nog steeds in stijgende lijn
beweegt.
Zo werden 2411 algemene abonnementen verkocht
(tegen 1816 in 1963), verkochte maandkaarten 77
(32), terrasabonnementen 11 (6), dagkaarten voor
volwassenen 13817 '(7893), dagkaarten voor kinderen 20639 (12474), verkochte terraskaarten
2515 (2465), verkochte 10-badenkaarten 362
(227), zwemmen voor militairen en schoolkinderen 5701 (3827). Het totaal aantal bezoekers bedroeg derhalve 104358 tegen 69326 in 1963.
Over de financiële resultaten was het bestuur dan
ook zeer tevreden. Hierdoor was het in staat weer
belangrijke verbeteringen in en om het bad aan te
brengen. Zo werd o.a. de rijwielstalling (thans
plaats biedend aan 500 fietsen) geheel gemoderniseerd, terwijl voor de brommers een geheel afzonderlijke stalling is ingericht. De ingang vanaf
het toegangshek werd geheel verbeterd. De toegangswegen naar het bad worden weer van een
nieuwe slijtlaag voorzien. De glijbaan werd geheel vernieuwd. Een voornaam punt voor dit bad
is dat het geheel door geboomte is ingesloten en
daardoor windvrij is vergeleken bij andere openluchtbaden in de omliggende gemeenten waar de
wind vrij spel heeft. Gezien de financiële resultaten worden dan ook de tarieven voor het komende
seizoen niet verhoogd.
Bij de bestuursverkiezing werd de heer Sj. Aartsen (aftredend) herkozen die zich zijn herbenoeming weer liet welgevallen.
Het theehuis zal weer door de heer D. Boersma
worden geëxploiteerd.
De opening van het bad voor het nieuwe badseizoen zal plaats vinden op zaterdag 22 mei a.s.
namiddags 2 uur.
BIOSCOOP
R 2 onder terreur is een film waarin 3 gangsters
de kapitein van een lichtschip willen dwingen het
anker te lichten.
Elke weerstand betekende de dood, toch weet de
kapitein zijn lichtschip op de bestemde plaats te
houden, doch ook hij wordt op het allerlaatste
moment nog neergeknald door de bandieten.

— ADVERTENTIEPRIJS

6 CENT PER MM — UITGAVE DRUKKERIJ WEEVERS v/ h Wolters - VORDEN — TEL. 14 04 - GIRO l 20 58 67

KERKDIENSTEN ZONDAG 16 MEI

Fa. Boersma
heropende zaak

H e r v. K e r k
8.30 uur ds. J. H. Jansen jongerendienst
10.15 uur ds. J. H. Jansen H. Doop
Medlerschool
10.00 uur ds. J. J. van Zorge

Het dorp Vorden is in het centrum weer een geheel gemoderniseerde zaak rijker geworden.
Het betreft hier de sigarenzaak van de heer D.
R. K. K e r k d o r p
Boersma aan de Dorpsstraat. Voorheen bestond
de zaak van de heer Boersma uit een sigaren- en
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
sigarettenwinkel met daarnaast een loket voor de
verkoop van ijs.
R.K. K e r k K r a n e n b u r g
De zaak is nu geheel gemoderniseerd met dien
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis. verstande dat het geheel thans bestaat uit een
winkel voor de verkoop van rookartikelen en chocolaterie en een uitgebreide sortering souvenirs.
ZONDAGSDIENST DOKTOREN
De sigarettenautomaat in de winkel zorgt steeds
(alleen spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond voor een vers rokertje. Naast de winkel is een
ijsbar gekomen waar de mensen rustig kunnen
11.00 uur dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk zitten om te genieten van een ijsje.
Overigens is het loket wel blijven bestaan.
tussen half tien en tien uur 's morgens.
Zaterdagmiddag werd de zaak officieel geopend.
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
Dit gebeurde door de voorzitter van de Vordense
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen Winkeliersvereniging, de heer G. Remmers, die
voor deze gelegenheid het lint doorknipte dat toe8.00 uur Wechgelaer, telefoon (05752) 1566
gang verschafte tot de winkel. De heer Boersma
mocht ter gelegenheid van deze opening vele caBRAND MELDEN : no. 1541.
Bij geen gehoor : Tel. 1 2 3 0 (Bur. Rijkspolitie). deaux en bloemstukken in ontvangst nemen.
Geref. Kerk
9.30 uur en 3 uur ds. D. C. Firet

WEEKMARKT
Op de vrijdag gehouden markt waren 77 biggen
aangevoerd. Er was kalme handel. Prijzen van
ƒ 60,— tot ƒ 70,—.
BURGERLIJKE STAND
van 5 mei t.m. 11 mei 1965
Geboren: Derk Jan, zoon van L. J. Bosch en D.
Bultman; Anita Johanna Geertruida, dochter van
A. Addink en W. A. C. Mentink; Hendrik Albert
Jan, zoon van J. W. Denkers en G. H. Aberson;
Johan Tjarko, zoon van N. J. Edens en A. T. ten
Have; Tristan Johannes Wim, zoon van W. D.
Jansen en J. B. Nijhuis; Susan Agnes Aloysia,
dochter van A. J. ^tojikers en T. J. Tielkes; Arend
Jan Hendrik, zo^Hfran H. Barendsen en H. B.
Wagenvoort; Cor^Rtrtinus, zoon van M. Kuitert
en D. Folkertsma.
^^
Gehuwd: W. J. J. Huisma^ph W. M. Heuveling.
Ondertrouwd: J. W. Klein^Éranenbarg en B. H.
Zomer.
^B
Overleden: Albert ^Veldhuis, oud 75 jaar, echtgenoot van B. J. St^^ Gerritjen Engelina Bensink,
oud 84 jaar, wedinBPvan G. M. E. Weenink.

LEDENVERGADERING BOND VAN
PLATTELANDSVROUWEN AFD. VORDEN
De opkomst voor de ledenvergadering, welke onder leiding van mej. Meinen in de zaal van „Het
Wapen van Vorden" werd gehouden, was goed.
Zij stond in het teken van een voorlichtingsavond
van het Produktschap voor Pluimvee en Eieren
uit Zeist.
In haar openingswoord verwelkomde de presidente inzonderheid leden van „Jong Gelre" alsmede
de vertegenwoordigers van het Produktschap.
Voor de pauze werd een braadkuiken getoond, die
even later in de braadpan verdween om te worden
gebraden om later op jjfcvond verloot te worden.
Verder toverden de ddHb met grote handigheid
schuimomeletten en scïïepomeletten uit de pan.
Toastjes met allerlei eivariatiej^terden geproefd.
Na de pauze volgde de vertoni^Bvan de kleurenfilm ,,5 miljard eieren".
^H
Mej. Meinen dankte de medewffkenden van het
Produktschap aan deT^jeerzame avond en bood
hun een kleine blijk
aardering aan.
Mej. T. Pardrjs, preJ
te van „Jong Gelre",

IN ONS STEEDS GROEIEND GROOTHANDELSBEDRIJF, MET EEN
INTERESSANT LEVERINGSPROGRAMMA VAN MEER DAN 40000
ARTIKELEN, HEBBEN WIJ PLAATS VOOR ENKELE

Magazijnbedienden
van 15 - 55 jaar.
SPECIAAL VOOR ONZE IJZER- EN PIJPENLOODS ZOEKEN WIJ
ENKELE FLINKE, VOLWASSEN MANNEN.
Deze loodsen zijn voorzien van een uitstekende technische uitrusting;
voor het zware werk zijn b.v. takels en elektrische loopkatten aanwezig.
01' DE OVERIGE AFDELINGEN KUNNEN ZOWEL OUDEREN ALS
JONGEREN GEPLAATST WORDEN.
De jongelui kunnen een goede toekomst opbouwen. Aan hun praktische en theoretische opleiding wordt de nodige zorg besteed.

dankte hierna de Bond van Plattelandsvrouwen,
af d. Vorden, voor hun uitnodiging voor deze
avond en het Produktschap voor de goede voorlichting.
Tenslotte werd medegedeeld dat de volgende vergadering van de afdeling op 12 mei a.s. zal worden gehouden, waarin mej. Arriëns dan haar reis
naar Spanje en Frankrijk met dia's zal verduidelijken.
OPBRENGST SABOR KOLLEKTE

De kollekte voor de kinderbescherming Sabor heeft
hier ƒ 1746,— opgebracht. Een mooi resultaat.
RIJKSPOSTSPAARBANK
Aan het postkantoor en het daaronder behorend
ambtsgebied werd in de afgelopen maand april
bij de rijkspostspaarbank ingelegd ƒ 82411,70 en
terugbetaald ƒ 61853,52.
BEROEP AANGENOMEN
Ds. J. D. te Winkel heeft het beroep dat hij had
ontvangen van de Geref. Gemeente van Sassenheim aangenomen.

Elke dag tijdens de kantooruren willen wij gaarne geheel vrijblijvend alle
inlichtingen verstrekken over de mogelijkheden en arbeidsvoorwaarden in
ons bedrijf, doch speciaal te:

HENGELO (GLD.) OP DINSDAGAVOND 18 MEI
van 7.30 tot 8.30 uur in café Leemreis, Spalstraat 40.
VORDEN OP WOENSDAGAVOND 19 MEI
van 7.30 tot 8.30 uur in café Eskes, Dorpsstraat 42.
WICHMOND OP DINSDAGAVOND 18 MEI
van 7.30 tot 8.30 uur in café Krijt, Dorpsstraat 25.
STEENDEREN OP WOENSDAGAVOND 19 MEI
van 7.30 tot 8.30 uur in café Heezen, J. F. Oltmanstraat 5.
ZUTPHEN ELKE MAANDAGAVOND
van 6.00 tot 7.00 uur op ons kantoor, Havenstraat 7.

De magazijnen zijn in het algemeen grote ruimten, waar men niet het
gevoel heeft „opgesloten" te zitten.
Er wordt uitsluitend in DAGDIENST gewerkt; dus geen ploegendienst !
Het is prettig-, afwisselend- en VAST WERK in een goed georganiseerde, solide gemeenschap.

Desgewenst kunt u ook schriftelijk of telefonisch contact met ons opnemen. Telefoon 05750-5551, toestel 353 of 358.

Goede sociale voorzieningen.
Reiskostentegemoetkoming.

H. J. REESINK & CO. N.V.

HAVENSTRAAT 7 — ZUTPHEN

Gemeente Vorden
Burgemeester en wethouders der gemeente Vorden zullen in het

openbaar aanbesteden
het slopen en ruimen van het pand plaatselijk gemerkt A 157 (boerderij De Haar) op dinsdag
25 mei 1965 te 11.00 uur in het gemeentehuis.
Bestekken verkrijgbaar op het bureau van gemeentewerken te Vorden a ƒ 2,— per stuk
<franko per post ƒ 2,50).

model:
Marshall
in Coderen
MagnaTerienka
én Tergal
texturé
, 79

Vorden, 10 mei 1965
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de burgemeester
A. E. van Arkel
de secretaris
J. V. Plas

Boekenweek 14 - 22 mei
Bij aankoop tijdens de boekenweek van tenminste ƒ 7,50 ontvangt u GRATIS het boek

De Geuzen
Tevens verkrijgbaar het
boekje
ONDERWEG
a ƒ 1,25 met prozafragmenten
Boek- en kantoorboekhandel

fa. Hielbrink

52 weken per jaar kunt u
bij VIVO profiteren van
Voordeel
In
Vele Opzichten
AARDBEIEN
OP SAP arbllk
HALF BELEGEN

[KAAS «o,™

SINAASAPPELEN 1 QO
per 7 stuks
n,-kM

T

n4-..lrn

^

CHOCOLADE
MOORKOPPEN

6 stuks van 60 voor

Vorden - Telefoon 1253

^^^^

^^^^

O.49

BUBBLE UP

n

ROOKVLEES
100 gram

O.67

(ook voor long drink) gezinsfles
met 10 wapentjes ^^r *

GEPLASTIFICEERDE
KEUKENKRUKJES
moderne kleuren nu
mooie T.V.-tafels nu

ƒ 5,95
ƒ 37,50

Deze aanbiedingen zijn geldig van 12 t/m 18 mei '65

VERKRIJGBAAR

BIJ

Als bijverwarming in kille dagen is een

ventilator- of straalkachel
EKENDE VIVO WINKELIERS

ideaal
ITHO - DAALDEBOP - INVENTUM ERRES . enz.

PONGERS
ALLE BLIKKEN SPARSOEP DEZE WEEK VAN 100 et
VOOR 89 et MET NOG 10 % ZEGELKORTING
Keuze uit erwtensoep, tomatensoep, kippensoep, groentensoep,
vermicellisoep, goulashsoep.
DE HEERLIJKE SPAR APPELMOES DEZE WEEK VAN
69 et VOOR 59 et MET NOG 10 % ZEGELKORTING
Vacuüm rookw. v. 130 et nu v. 99 et - 10 et zegelvoordeel
200 gram gekookte worst

89 et - 9 et

100 gram sny- of cervelaatworst

49 et -

5 et

,,

l pakje Spar thee

86 et - 17 et

,,

l pakje Spar theebuiltjes

95 et - 19 et

l pakje calypso wafels

68 et - 14 et

,,

l zakje zomermelange (snoepje)

89 et - 18 et

,,

l rol Spar beschuit

34 et - 7 et

,,

l fles Spar slasaus

100 et - 20 et

l beker chocoladepasta

95 et - 19 et

400 gram Marie biscuits

69 et - 7 et

t. 100.en een gouden tientje
is uw oude wasmachine waard
bij aankoop van een

ENGLISH ELECTRIC
volautomatische
wasmachine
dus ƒ 1295,— min ƒ 100,— en
een gouden tientje toe.

l pot kersen op sap van 139 voor 120 et
l blik ananasstukjes nu voor ... 125 et

Breng gerust een wasje mee !

Bij 4 pullen of 6 flesjes Spar bier

Ook andere merken kunnen wij
u dagelijks in onze winkel demonstreren.

ELKE DAG VERS VLEES MET 10 % ZEGELKORTING

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

Telefoon 1 2 8 1

Zutphenseweg 41
Nieuwstad 58

—

Telefoon 1 3 7 9

r* KISTEMAKER - OPLAAT, Wildcnborch
SCHOENAKER, Kranenburg- FR. KRUIP,'t Hoge

Nieuwstad 10

Vraag demonstratie bij u thuis
of in onze winkel.

l pakje druppelvangers gratis

VIVO kruideniers:

A.E.G. - ERRES . ENGLISH ELECTRIC
PHILIPS

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

Kijk!

Onderstaand agentschap
van de Nederlandsche
Middenstands Spaarbank
geeft u:

DRIE GULDEN CADEAU!
als eerste inleg.
Verder:

4V,

rente over geld, dat u dagelijks kunt opvragen.

4°/„

rente over geld, dat voortvloeit uit officiële en nietofficiële spaarregelingen.
rente over geld, dat u voor
minstens zes maanden vast
O plaatst. (De eerste storting
moet dan ten minste f. 1.000,bedragen.)

Ga daarom óók met uw spaargeld naar:
Agentschap
VORDEN
Boekhoudbureau - Makelaarskantoor

J. W. M. Gerritsen
Het Hoge 52 - Telefoon 1485
AGENT: J. VOELMAN

Nederlandsche
Middenstands Spaarbank

AB BRUMMELMAN
en
DINY NAUTA

De heer en mevrouw
Dijkema-Wesselink
geven met grote vreugde
kennis van de geboorte
van hun zoon

hebben het genoegen u, mede namens
wederzijdse ouders, kennis te geven
van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats vinden op woensdag 19 mei a.s. 's namiddags 14.00 uur ten gemeentehuize te
Vorden.

WESSEL PIETER
Amsterdam, l mei 1965
Eastanstraat 127

Kerkelijke bevestiging in de Geref.
kerk te Vorden om 14.45 uur door de
Weleerw. heer ds. A. M. de Hoogh,
Geref. predikant te Dalfsen.

Met grote vreugde geven
wij kennis van de geboorte van onze zoon

N. J. Edens
A. T. Edens-ten Have

hebben de eer u, namens hun ouders,
kennis te geven van hun voorgenomen
Huwelijk waarvan de voltrekking D.V.
zal plaats hebben op donderdag 20 mei
a.s. om 11 uur ten gemeentehuize te
Vorden.

H. Barendsen
M. BarendsenWagenvoort
Vorden, 8 mei 1965
H. Karel v. Gelreweg 2 a

Toekomstig adres: Krimweg 28,
Hoenderlo.

TR1STAN

Receptie van 3.30 tot 5.00 uur in zaal
Eskes te Vorden.

JOHANNES
WIM

We noemen hem
TRISTAN

HET adres is
Julianalaan 30 Vonlrn

X
X
X
X
X
!X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

HENK GROOT JEBBINK

DINI WESSELINK

5 grote Van Houten repen slechts
5 pakken lucifers, zolang de voorraad strekt
Banketbakkerskoekjes, 250 gram

Enige en algemene kennisgeving
In verband met de feestdagen kon deze advertentie niet eerder geplaatst worden

W

hebben de eer u, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen Huwelijk waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben op
vrijdag 21 mei om 2 uur ten gemeentehuize te Hengelo (Gld.).
Kerkelijke inzegening om 2.30 uur in
de Ned. Herv. kerk te Hengelo (Gld.)
door de Weieerwaarde heer ds. J. J.
van Thiel.

v.v. Goudse belegen kaas, 500 gram
Boterhamworst, 200 gram
Saksische smeerleverworst, 150 gram

WILLEM FREDERIK DEKKEK

Gezinsflessen slasaus dubbele inhoud

Uit aller naam
G. C. Dekker-Tammerijn
Vorden, mei 1965
Nieuwstad 44 N
De crematie heeft 3 mei plaats gehad in
het crematorium te Dieren.

H. A. Weenink
J. Weenink-de Vrirs
Vorden: A. J. Jeulink-Weenink
A. J. Jeulink
en kleinkinderen
Vorden, 9 mei 1965
Zutphenseweg 11

Te koop: plm 4000 kg
Los hooi
Socsing, 't Groenedal
Vorden
Te koop: kinderf iets en
step.
Julianalaan 36, Vorden
Wie heeft op 5 mei mijn
n v Ion jark gevonden ?
Gaarne terug bezorgen
Henkie Burger, Julianalaan 12
Te koop kinderfietsje
leeftijd plm. 7 jaar en
een schrijfbureau met
laden.
Steenblik, Delden
Te koop: z.g.a.n.
ponytuig (na 6 uur)
B. Hulleman, Kerkstr.
19, Vorden

Reklame thee, deze week 2 pakjes voor

100

Zolang de voorraad strekt, bij elk pak Omo
l PRACHT AFWASBAK GRATIS

Blikjes varkensvlees extra voordelig nu voor

129
69

Bij 4 kleine blikjes Zwan leverj'
PRACHT SPELDJE GRATIS
DK STUNT VAN DE WEEK !!!!!!
Bij elke kilo suiker, l grote Groninger koek voor

95

SPECIAAL VOOR TOETJE OF OP DE BOWL
NESTLé CHOCOLADE CRÈME DESSERT
(JROOT BLIK VAN 98 CT NU VOOR

79 et
Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J. W.ALBERS

GERRITJEN ENGELINA BENSINK
weduwe van
G. M. E. Weenink

Nieuwstad 5

in du ouderdom van 84 jaar.

Vorden, 9 mei 1965
Zutphenseweg 11

Uw Raiffeisenbank biedt u
D
D

VEILIGE BELEGGING VAN UW
SPAARGELDEN
EEN PASSENDE LENING VOOR UW
BEDRIJF
DE GEMAKKEN VAN HET
REKENING-COURANTVKRKEER
DIENSTVERLENING OP VELERLEI
GEBIED

Coöp. Boerenleenbank „VORDEN"

graag voor l juni a.s., dit geldt
in het bijzonder voor degenen,
die in het a.s. seizoen willen
voetballen.

RAIFFEISENBANK

Entreegeld voor junior-leden ƒ 2,50
Entreegeld voor senior-leden ƒ 5,—

RUURLOSEWEG 21

Het Binnenhuis

Opgave bij de heren:
H. ÊMSBROEK, Groeneweg l
G. W. EIJERKAMP,
Sigarenmagazijn ,,'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP

49

Heden overleed onze lieve oma

Aanmelding nieuwe leden

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

98

Bij elk pak Elzet koffie a 182 et
l luis Néstlr slagroom voor het halve jjrld dus

De teraardebestelling heeft woensdag l
mei.op de Algemene Begraafplaats te Vor
den plaats gehad.

Voetbalver. „Vorden"

toch ook uw zaak?

59
59

Vorden:

Receptie van 3.30 tot 5.00 uur in zaal
Concordia te Hengelo (Gld.).

De Speciaalzaak

169
189

Bij elk pakje pudding
l PRACHT SPEL VOOR DE KINDEREN GRATIS

D
Te koop: Herenpak,
prima kwaliteit, maar 2
maal gderagen.
Te bevr. bur. Contact

*| J3

EEN EXTRA KOOPJE ! ! !

Appelsap, 2 grote flessen voor

Gerrit en Ab
Hengelo (Gld), F 23 ,,De Wisselt"
Vorden, C 3 „Hoogkamp"
mei 1965

v.v. Goudse kaas, 500 gram

Op 28 april overleed tot onze grote droefheid, mijn lieve man en onze zorgzame
vader, grootvader, broer en zwager

GERRITJEN ENGELINA BENSINK
weduwe van
G. M. E. Weenink
in de ouderdom van 84 jaar.

God schonk tot onze
vreugde een zoon en
broertje

l vaal uw schoorsteen
niet elektrisch, maar
door VAKMENSEN
VEGEN

Vorden, mei 1965

89
89
100
59

Grote bussen nootmuskaat van 118 et nu voor

'Nieuwstad 41

Heden overleed, geheel onverwacht, onze
lieve moeder, behuwd- en grootmoeder

Hoenderlo, Middenweg 7
Vorden, C 19
mei 1965

• DIOOOCDIOOC0

HUUR EEN
KOELKAST
voor ƒ 12,75 per maand
zonder vooruitbetaling,
met recht van koop.
Vandaag besteld, morgen bij u thuis.
Bel dan: 08300-50087
(ook 's avonds)

Receptie zaterdag 15 mei van 3.30 tot
5.30 uur in hotel ,,'t Wapen van Vorden" (F. Smit).

Kerkelijke inzegening om 2 uur in de
Herv. kerk te Vorden door de Weieerwaarde heer ds. J. J. van Zorge.

Annette

Vorden, 9 mei 1965
„Schreevoord" D 59

E. J. BEREN PA S-N ORDE

op de leeftijd van 75 jaar.

JANNY MEIJERINK

AREND JAN
HENDRIK
(Henri)

Christof, Barthold

en

WEES NIET ZUINIG MET KAAS ! ! !

Receptie van 4.00 tot 5.30 uur in hotel
,,'t Wapen van Vorden" (F. Smit).

Met grote vreugde geven
wij kennis van de geboorte van ons zoontje
en broertje

biedt u elke week

Bij elke 3 st. toiletzeep naar keuze, l grote tube shampoo voor

Toekomstig adres: B 70 b, Vorden.

Vorden, 4 mei 1965
Dorpsstraat 5

ALBERS' zelfbediening

GRANDIOZE KOOPJES!

H. J. BERENPAS

Vorden. B 70 a
Ede, Celebeslaan 30
mei 1965

JOHAN TJARKO
(Johan)

W. D. Jansen
J. B. Jansen-Nijhuis

Zaterdag 15 mei hopen wij met onze
kinderen, zo de Here wil, ons 40-jarig
huwelijk in grote dankbaarheid gedenken.
%

WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN
VORDEN
TELEFOON 1314

Prettig wonen
in een woning ingericht door
WONINGINRICHTING

Gaat U deze zomer kamperen?
Onze kollektif
D

SLAAPZAKKEN (in dekenmodcl)

D

LUCHTBEDDEN (in vele

D

KAMPEERMEUBELEN

IS GROTER DAN OOIT !

Maak nu reeds uw uitrusting in orde!

Vorden

ff

HET BINNENHUIS

WONINGINRICHTING FA. A. POLMAN — VORDEN, TELEFOON 1314

Wij houden

GEZELLIGHEID
PER
METER

een enorme keus
voor u voorradig

PLOEGSTOFFEN

"Nutsgebouw

Veehouders
We hebben steeds in voorraad zwaar
gegalvaniseerde GRUPROOSTERS
met ingelaste spijlen van torstaai
kamstaal of gladrond of met 2 platte
spijlen voor rundveedrijfmeststallen.
Profiteer nu nog van onze voordelige
winterprijzen.
Indiana Rubbermatten
Brouwers
Hangkettingen - Hangnylon
Alles onder volle garantie.
Onze service altijd.
Gaarne zullen we u geheel vrijblyvend
met monsters bezoeken en u volledig
nader inlichten.

Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema

R 2 onder terreur
met: Helmut Wildt, Dieter Borsche, James
Robertson Justice.
Drie gangstors tyranniseren een schip ! ! !
Elke weerstand betekende .

ROYfll PRINT STOFFEN

TERLENKA STOFFEN

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

VORDEN - Telefoon (05752) 1259
Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

Inwoners van Vorden!

Verhuisd:

BEZOEKT VRIJDAG

Wasserij „Brandenbarg

14 MEI A.S. DE

1$. Siebelinh

VAN

meimarkt

RAADHUISSTRAAT 23

NAAR

Grote sortering in diverse artikelen.

en . . met vakmanschap
verwerkt

INDUSTRIE WEG VORDEN
TELEFOON 1465

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

Opel trotseert de tijd
UW SUB-DEALER

Garage KUYPERS

Zie de ingelegde kaart.

HET BINNENHUIS

Telefoon 1393

HET ADRES VOOR BETERE WONING INRICHTING

*
Wij leveren

alle
HOMOEOPATISCHE
^Keneesmiddelen
opecialité's

N.V. E N G R O S S L A C H T E R I J

„WELLING"
BORCULO EN VORDEN
In onze bedrijven te Borculo en Vorden is plaats
voor geschoolde en ongeschoolde

mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten

ook uit Emmerik.
Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKEN.
DE druppels
naar uw D.A. drogist.
D.A. drogisterij en
fotohandel

P. C. Nipius, Züiphen

in diverse afdelingen.

Laarstraat 5
WIJ BIEDEN U :
5 daagse werkweek
Goede verdienste met prestatie-beloning
Deelname aan bedrjjfsspaarregeling
Opname in het bedrijfspensioenfonds
Werkkleding kosteloos in bruikleen
Elke week een vleespakket tegen geringe
vergoeding
Reiskostenvergoeding
Vervoer met eigen busdienst vanuit Doetinchem, Zelhem, Keyenburg, Hengelo (G.) en
Vorden.
INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN :
Elke werkdag aan onze bedrijven.
Borculo : Telefoon O 54 57-241
Vorden : Telefoon O 57 52-14 4J

BIJ EEN NAT VOORJAAR
TOCH EEN DROGE WAS ?

Bupro-gas
Het gas uour led.
Abonnementsgeld
slechts f S.—- per fles

Vraagt inlichtingen.

Weiilen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Telefoon 1217
en

H. Lijliogt, B. v. Hackf.w 31
PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.
FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

w

Dan natuurlijk een

centrifuge
A.E.G. - ZANKER . ERRES - CORDES enz.

PONGERS
Nieuwstad 10

winstu
U als pluimveehouder heeft één doel
voor ogen: zoveel mogelijk eieren rapen. UTD stelde volledige legvoeders
samen, die in de praktijk hebben bewezen een prima resultaat fe geven:
hogere produktie, méér eieren, méér
winstpunten voor U. Pak ze met beide
handen aan! Bestel nu Legkips of Legmeel,de volledige legvoeders van UTD

voert tot winstf
VERKRIJGBAAR BIJ

Vorden

Denk aan de

Jaarvergadering
A.S. DINSDAG 18 MEI IN
HOTEL „'T WAPEN VAN
VORDEN" (F. Smit).
(Zie Contact van de vorige week)

. de dood !

TOEGANG 14 JAAR

Stalïnrichting

BOUSSAC STOFFEN

Deventer

ZONDAG 16 MEI, 8 UUR:

A. R. Wagenvport,

OFFEN

DOE UW KEUS BIJ

H.H.

J. B. GERRITSEN
Storm van 's-Gravenzandestraat 17
Vorden - B (05752) 1540

13 mei 1965

Tweede blad Contact

50 jaar in de Zuivelindustrie

27e jaargang no. 7

Vorden vierde opgewekt bevrijdingsfeest
DE HEER A. L. GROTENHUIS WERD

Wegens het bereiken van de gepensioneerde leeftijd werd dinsdagmiddag j.l. in de zaal van café
Eskes op hartelijke wijze afscheid genomen van
de heer B. ten Have, welke 50 jaar onafgebroken
iin de zuivelindustrie is werkzaam geweest, in tegenwoordigheid van zijn echtgenote, kinderen en
verdere familieleden.
De jubilaris begon zijn loopbaan op 5 februari
1915 aan de zuivelfabriek te Almen, welke fabriek hij 37 jaar heeft mogen dienen tot 29 december 1952. Op laatstgenoemde datum deed de
heer ten Have intree op de Coöp. Zuivelfabriek
in het dorp Vorden. In maart 1958 werd hij tewerkgesteld op het laboratorium van de melkcontroledienst.
De heer J. Wuestenenk sprak de jubilaris toe namens de Centrale Melkcontroledienst waarin hij
wees op de getrouwe plichtsbetrachting gedurende al deze jaren in de zuivelindustrie betoond,
waarna de heer G. W. Winkel, voorzitter van het
bestuur van de Coöp. Zuivelfabriek in het dorp
Vorden, zijn gelukwensen namens genoemde fabriek overbracht.
Vervolgens sprak de heer H. van 't Sant uit Almen, namens de Oranjevereniging ,,Ons Vorstenhuis" welke vereniging de jubilaris als penningmeester heeft mogen dienen.
GOUDEN ECHTPAAR

Naar wij vernemen hoopt het echtpaar D. Pardijs
en G. Pardijs-Voskamp, wonende C 31, op vrijdag
7 mei a.s. de dag te herdenken waarop het vóór
50 jaar door de band des huwelijks aan elkaar
werden verbonden.
Bruidegom (81 jaar) en bruid (77 jaar) doen nog
lichte werkzaamheden in en om de boerderij.
Het echtpaar heeft 4 kinderen en 15 kleinkinderen.
In verband rnet het niet beschikbaar zijn van
f eestruimte op die dag in het dorp, zal de gouden
bruiloft in zaal Schoenaker op de Kranenburg
worden gehouden.
Bij de vele gelukwensen die het gouden paar ongetwijfeld zullen ontvangen voegen wij gaarne de
onze aan toe.
40 JAAR NUTSFLORALIA

Voor Nutsfloralia is het dit jaar een bijzonder
jaar, want het is 40 jaar geleden, dat het Nutsbestuur het besluit nam deze afdeling op te richten.
Gedurende 35 jaar (tijdens de oorlogsjaren was
het niet mogelijk om door te werken), heeft Nutsfloralia stekplanten uitgereikt aan schoolkinderen
en aan volwassenen tegen een zeer lage prijs,
heeft het cursussen in bloemschikken gegeven en
tentoonstellingen georganiseerd, die vrijwel allemaal goed geslaagd zijn. Het bestuur wil dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan en heeft
grootse plannen om dit feit te herdenken.
Het begint daarom met bijzonder mooie stekplanten uit te reiken op donderdag 20 mei, 's morgens
op de scholen voor de schoolkinderen en voor de
ouders, die buiten het dorp wonen en 's middags
in het Nutsgebouw van half vier tot vijf uur. De
groteren krijgen een Aphelandra, dit is een plant
met heldergele bloemaren boven grote groene
bladeren met diep liggende witte nerven en een
Saintpaulia, het welbekende Kaapse viooltje. De
kinderen die beide stekplanten inleveren, wacht op
de dag van de tentoonstelling bij de opening een
alleraardigste verrassing. Ze moeten dus van begin af aan de planten goed verzorgen, dit kan het
beste buiten geschieden. Er wordt ook weer een
bloemententoonstelling gehouden en een bloemschikcursus gegeven, wie de cursus zal geven zal
in het Nutsblaadje bekend gemaakt. De tentoonstelling wordt op 24 en 25 september gehouden.
Hij wordt geopend door onze burgemeester en diverse verrassingen hebben daarbij plaats.
De kinderen moeten zich opgeven bij de hoofden
van de 5 scholen voor 11 mei en de groteren, eveneens voor 11 mei bij:
Mevr. Albers, Zutphenseweg 75; mevr. v. d. Borch
van Vorden ,,Horsterkamphoeve"; mevr. Emsbroek-Steenman, Insulindelaan; mevr. Haverkamp
Molenweg; mevr. Hesselink, Molenweg 15; mevr.
Van Mourik, Zutphenseweg 10 a; mevr. v. d. Weij,
Zutphenseweg 67; de heer B. Spiegelenberg, jr.,
Nieuwstad.

Het bevrijdingsfeest begon in Vorden met klokluiden, waarna er een samenkomst plaats vond van
de kinderen van de lagere scholen. Voor het gemeentehuis vond de aubade plaats waarbij de
jongelui werden toegesproken door de edelachtbare heer burgemeester A. E. van Arkel.
Het is voor jullie die de oorlog niet hebben meegemaakt moeilijk om de volle betekenis hiervan te
begrijpen, aldus burgemeester Van Arkel. De oorlog betekende angst, honger, gebrek, onderdrukking, bombardementen, vervolging, marteling en
dood en wij die dit overleefd hebben denken na 20
jaar nog met grote dankbaarheid aan God, onze
bevrijders en verzetsstrijders dat wij 5 mei 1945
van deze verschrikking werden verlost.
De leerlingen van de Ie t.in. de 4e klas van alle
lagere scholen in Vorden krijgen als herinnering
aan deze bevrijdingsdag allemaal een drinkglas
en de leerlingen van de 5e en 6e klas hebben allemaal een boekje gekregen, waarin de oorlogsjaren 1940-1945 zijn beschreven. De heer Van
Arkel memoreerde vervolgens de bevrijding van
Vorden op l april 1945. Ter herinnering aan de
bevrijding van Vorden en ter herinnering aan degenen die voor de bevrijding van Nederland hun
leven hebben gegeven is indertijd in het plantsoen
,,Het Emmaplein" bij de Empo-fabriek een monument opgericht. Na de woorden van de heer Van
Arkel werd gezamenlijk het Wilhelmus gezongen.
De kinderen trokken hierna in optocht naar de
feesttent achter café De Zon, waar het poppentheater Frans Kooman de jeugd een tijdje aangenaam bezig hield. Terzelfde tijd vonden bij het
gymnastieklokaal het traditionele vogelschieten,
schijfschieten, etc. plaats.
Met een goed gericht schot gelukte het de heer
A. L. Grotenhuis de vogel van zijn hoge plaats
naar beneden te halen. De overige prezen werden
behaald door: H. Huetink (kop); Jan Besselink
(rechtervleugel); na loting G. W. Plijter (linker
vleugel); Joh. Weenk (staart).
Van de oriënteringsrit voor auto's, motoren en
bromfietsen die reeds op Koninginnedag is gehouden, werden eerst nu de winnaars bekend gemaakt. De uitslag was als volgt:
Auto's: 1. E. Langeler, 71 str.pt.; 2. Smeenk, 84
str.pt.; 3. Bargeman, 92 str.pt.; 4. A. Schouten,
94 str.pt.; 5. G. Klein Geltink, 99 str.pt.
Motoren: 1. H. Meutaibrugge, 29 str.pt.; 2. mej.
N. Wesselink, 161 fli>t.
Bromfietsen: 1. H^Kroekgaarden, 32 str.pt.; 2.

De direkteur van de fabriek, de heer M. Groen,
dankte de scheidende voor hetgeen deze in het
belang van de zuivel en voor de fabriek in het
bijzonder heeft mogen doen en bood hem de gouden medaille met oorkonde van de Zuivelbond
aan.
De personeelsvereniging van de fabriek was vertegenwoordigd in de persoon van de heer J. Koster, welke wees op de zeer goede verstandhouding
van 't personeel onderling en voor de collegialiteit
in al deze jaren van hem ondervonden onder aanbieding van een fraaie schemerlamp.
De zoon van de jubilaris (B. ten Have) sprak zijn
vader toe en wenste deze nog een rijk gezegende
levensavond toe.
De jubilaris dankte vervolgens alle sprekers welke tot hem het woord hebben willen richten waarin tot uitdrukking werd gebracht dat hij 7 jaar
mocht werkzaam zijn op het laboratorium van de
Centrale Fok- ai Controlevereniging voor Melkonderzoek.
^B
De echtgenote Iran de heer Ten Have mocht een
fraai boeket bloemen in^fctvangst nemen.
De heer Elzinga was nal^is de Geld. Ov. ProH. FREERICKS CLUBI^MPIOEN VAN
vinciale Melkeontroledienst aanwezig.
„Jl'DOKWAI \ «K>i
Na afloop van het offi^fe gedeelte bleef men In de Dojo van de heer H. \T^ptink Ie dan werd
nog geruime tijd gezellig^3ijeen.
vrijdagavond j.l. op sportieve wijze het clubkampioenschap van „Ji^fewai Vorden" gehouden.
RECTIFICATIE
De meest spektakl^ire strijd van deze avond
plaats in de kwartfinale tussen H. Freericks
Bij de foto van het jubileum van de heer G. J. vond
en G. Notten.
Janszen stond vorige week vermeld dat de sche- Toen
de 5 minuten waren verstreken moest
merlamp namens de personeelsvereniging werd scheidsrechter
H. Wentink de hulp inroepen van
aangeboden, dit moest echter zijn: namens het be- de hulpscheidsrechter.
De uitslag was onbeslist,
stuur, van de personeelsvereniging.
de wedstrijd met 5 minuten werd verlengd.
Het gezamenlijke personeel had al een cadeau zodat
Het leek er op dat Notten deze strijd zou gaan
aangeboden.
winnen toen hij zijn tegenstander Freericks in de
houdgreep kreeg. Na 15 seconden gelukte het
LAATSTE SEIZOEN VERG ADERING
Freericks
zich met uiterste krachtsinspanning uit
JONG GELRE
deze houdgreep te bevrijden, waarna hij de strijd
De afdeling Vorden van ,,Jong Gelre" hield in met een geslaagde heupworp in zijn voordeel behotel „Het Wapen van Vorden" onder leiding van sliste.
mej. T. Pardijs haar laatste vergadering van dit Er werd besloten de halve finale te draaien door
seizoen.
alle overgebleven judoka's. Dit waren dan FreeIn haar openingswoord heette zij inzonderheid ricks, Wesselink en door vrijloting Klein Brinke.
welkom mevr. Hardenberg van „Huize Baank" Het lot bracht eerst Freericks en Klein Brinke te(Warnsveld) spreester van deze avond.
en elkaar, welke partij door eerstgenoemde werd
De doelstellingen en werkwijze op Huize Baank e wonnen. Klein Brinke kreeg als verliezer een
werden vervolgens uitvoerig door mevr. Harden- lerkansing tegen Wesselink. De partij werd door
berg behandeld. Een aantal gestelde vragen over Wesselink gewonnen, zodat in de finale Freericks
dit onderwerp werden op bevredigende wijze beantwoord. De presidente dankte de spreekster voor
haar interssante uiteenzetting.
Mej. J. Kornegoor bracht hierna verslag uit van
de te Almen gehouden ringvergadcring, terwijl
mej. T. Pardijs zulks deed van de te Arnhem gehouden voorjaarsbondsvergadering.
Medegedeeld werd dat op 16 mei a.s. een oriënteringsrit, met als start de Exelse moien bij Lochem
zal worden georganiseerd.
De provinciale wedstrijddag wordt op 22 mei a.s.
te Twello gehouden, terwijl een wandeltocht in
Zutphen op 27 mei a.s. zal plaats vinden.

SCHUTTERSKONING

M. Wolsing, 41 str.pt.; 3. H. Hulstijn, 46 str.pt.;
4. B. Weijs, 64 str.pt.
In de feesttent achter café De Zon werd 's middags een gevarieerd programma geboden. De
voorzitter van de Oranjevereniging, de heer G. J.
Wuestenenk, sprak een kort welkomstwoord tot
de aanwezigen. De heer Wuestenenk verzocht hen
zich even te realiseren waarom er juist vandaag
feest werd gevierd. Het is liet vierde lu.strum van
de bevrijding van het juk der onderdruking, waarbij wij even moeten stilstaan bij de gedachte dat
er in de oorlogsjaren ruim 5,000 Nederlandse militairen en meer dan 100.000 Nederlandse Joden
het leven hebben verloren. Na het zingen van het
l e couplet van het Wilhelmus droeg de heer
Wuestenenk de leiding van <lc/r middag over aan
• h' in-er J. F. Geerken.
De hoofdschotel van het middagprogramma was
ongetwijfeld het optreden van ,,Judokwai-Vorden"
o.l.v. de gebroeders Wentink uit Zutphen. Dit optivden bestond uit demonstraties en wedstrijden.
De gehnn-dri-s Wentink gaven o.m. een jiu-jitsu
demonstratie ten beste hetgeen bij het publiek
i aak viel. Hierna werd door de judoka's fel gestreden om het jeugdkampioenschap
van Vorden. Na een spannende strijd gelukte het
Paul Bruil uit Doetinchem als overwinnaar uit het
strijdperk te komen. Uit handen van de heer
Geerken mocht deze judoka een leuk prijsje in
ontvangst nemen.
Hierna kregen we het optreden van „The Marian
Band" uit Toldijk die op vlotte wijze enkele nummertjes ten beste gaven. Voor een ander muzikaal intermezzo zorgde de Nutsblokfluitclub onder leiding van de heer D. de Boer. Ook deze
jongelui oogsten veel bijval. De heer G. J. Wuestenenk en de heer J. J. v. d. Peijl reikten om 5
uur in de feesttent aan de verschillende winnaars
van de diverse spelen de prijzen uit, waarbij tevens de huldiging plaats vond van de nieuwe schutterskoning, 's Avonds werd er in de feesttent een
muzikale show gehouden waaraan verschillende
zangers en zangeressen deelnamen met bovendien
het Show- en Dansorest ,,The Flying Rockets"
uit Eibergen.
De drumband van Concordia alsmede de muziekerenigingen ,,Sursum Corda" en ,, Concordia"
verleenden deze dag hun medewerking.
De uitslag van de overige schietwedstrijden waren
Buks personele baan: 1. W. Kamperman; 2. W.
Rossel; 3. D. B. Eskes; 4. A. E. Gotink; 5. W. Nijenhuis.
en Wesselink tegen elkaar zouden uitkomen.
partij vond na de pauze plaats. Afgesproken werd dat de strijd 5 minuten zou duren. Indien de partij dan onbeslist zou eindigen zou er
net zo lang met elke keer 5 minuten verlengd
worden tot er een winnaar uitkwam. Zover is het
niet gekomen want in de derde minuut wist Freericks met een prachtige heupworp de strijd in zijn
voordel te beslissen.
De winnaar mocht vele felicitaties in ontvangst
nemen. Hij werd toegesproken door de heer H.
Wentink (leraar van ,,Judokwai Vorden") die
hem eveneens de kampioensprijs overhandigde.
Hierna bleef men nog een poosje gezellig bijeen
om de houdgrepen, heupworpen, etc. nogeens de
revue te laten passeren.
De einduitslag was als volgt:
1. H. Freericks; 2. E. Wesselink; 3. J. Klein Brinke
RATTI-NIEUWS

Hoewel veel wedstrijden zondag wegens storm,
regen en slechte terreinen moesten worden afgelast, ging de ontmoeting Voorst 6 - Ratti 2 wel
door. De Ratti-reserves zullen van hun tocht naar
het sterke Voorst-elftal geen spijt hebben gehad,
het werd een enorme 12-2 overwinning voor de
Kranenburgers.

Opening nieuwe toonzaal

HERCULES WINNAAR VAN DE
SI'ELREGELCOMPETITIE

Zaterdagmiddag werd in café „Schoonzicht" in
de Hoven de finale gehouden om het kampioenschap van „Zutphen en Omstreken" op het gebied
van de kennis^/van voetbaispci,
men de vijf overgebleven ploegen uit de voorrondes tegen elkaar in het strijdperk.
De vragen waren deze keer verre van gemakkelijk en de deelnemende ploegen, t.w. v.v. Gorssel,
Vorden, Hercules, S.H.E. en Be Quick lieten dan
ook verschillende steekjes vallen.
Na een spannende strijd gelukte het Hercules uit
Zutphen met 145 punten beslag te leggen op de
eerste plaats, waardoor deze vereniging a.s. zaterdag de scheidsrechtersverenig. „Zutphen en Omstreken" zal vertegenwoordigen bij het kampioenschap van Gelderland.
De verdere uitslagen waren als volgt:
2. S.H.E., 131 pnt.; 3. Be Quick, 102 pnt.; 4. Gorssel, 100 pnt.; 5. Vorden, 63 pnt.

Er was j.l. vrijdag 7 mei grote belangstelling bij
de opening van de nieuwe toonzaal van de N.V.
v.h. Fa. Wed. J. Wesselink & Zn., Coenensparkitraat 6 te Zutphen.
De straat waar tot nu toe slechts fabrieksmuren,
pakhuizen en kantoren te zien waren is door de
nieuwe toonzaal, die in moderne stijl is opgetrokken, verlevendigd met een fraaie inrichting welke
VOETBAL
voor een ieder die iets met bouwmaterialen te
Het programma van j.l. zondag is opgeschoven doen heeft, en wie heeft dat niet, wel zeer intenaar a.s. zondag. Vorden l gaat voor de beker- ressant moet zijn.
wedstrijd op bezoek bij Markelo 2.
Ook de leek en vooral de huisvrouw die voor haar

woning het modernste materiaal wenst, zal hier
kennis kunnen opdoen, waartoe de prachtige keukens zeker zullen bijdragen.
Ook op de opgestelde vouwwand, de binnen- en buitendeuren, de vele toepassingen van de verschillende wand- en plafondmaterialen, tegels etc. geven
een goed beeld van wat er vandaag in de bouw
voor uw huis beschikbaar is.
Velen komplimenteerden dan ook de direktie en
de eigenaren, bij de opening van deze fraaie toonzaal, die een bezoek ten volle waard is.

Tent-samenkomsten

Opening Zwembad
OP ZATERDAG 22 MEI A.S.

uitgaande van de

zal de opening van het zwembad plaats vinden.

NEDERLANDSE VOLKSZENDING"

VERKOOP ABONNEMENTEN
OP VRIJDAG 21 MEI

van 7 - 8 uur bij café EskeH.

te Zwolle.
Hierbij wordt u hartelijk uitgenodigd tot de samenkomsten
op:
MAANDAG 17, DINSDAG 18, WOKNSDAG 19, DONDERDAG 20, VRIJDAG 21
EN ZATERDAG 22 MEI A.S.

De samenkomsten vangen aan
's avonds om 8 uur.
Het bestuur

de enige bromfiets is de SOLEX
Benzine erin en hij rijdt. Geen gezeur met technische toestanden.
Solex rijdt altijd. Is eenvoudig, veilig en bctromvbuar. Hij rcsfieetm7
uw kleding en kost nog geen cent per kilometer. Alleen SOLEX geeft
u zoveel echt bromfietsplczier!

BROMflETSHANDEL

A. G. TRAGTER

SOLEX ƒ 399.—SOLEX-Ami (blauw) ƒ415.—

AaBe

Zojuist gearriveerd:
volop ruiten
voor uw ranifci!

Bejaardentocht 1965
Op woensdag 2 juni vindt de jaarlijkse
tocht plaats. Opgave gaarne zo spoedig mogelijk voor 21 mei bij de volgende adressen:
Sig. mag. Boersmu Dorpsstraat Tel. 1553
Sig. mag. Eijerkamp Zutph.weg Tel. 1386
Sig. mag. Hassink Raadhuisstr. Tel. 1332
Dankzij de gulle gaven van de Vordense
burgerij hebben wij het bedrag kunnen terug brengen op ƒ 5,— per persoon (alles
inbegrepen).
Vertrek 's morgens half negen vanaf het
kerkplein. Wij gaan per bus naar Zutphen,
hier stappen wij op een mooie salonboot en
maken een tocht over de IJssel en de Rijn
via Arnhem naar de Westerbouwing.
Voor lunchpakket en consumpties wordt
gezorgd en na afloop plm. 6 uur wordt u
bij hotel Bakker een diner aangeboden. Dus
u behoeft NIETS mee te nemen.
Het comité wil hierbij alle kollektanten en
gevers(sters) hartelijk danken en hopen dat
door hun medewerking onze bejaarden een
onvergetelijke dag zullen hebben.
P.S. Invaliden die nog geen 65 jaar zijn,
kunnen zich ook opgeven.
3T COMITÉ

Kindersamenkomsten woensdagmiddag en
zaterdag namiddag om 5 uur te Vorden terrein de Bleek onder algehele leiding van
ds. Smink te Zwolle.

Zeer belangrijke onderwerpen.
Komt daarom allen.
God heeft u iets te zeggen.

PRACHT KOLLEKTIE:
DAMESBADPAKKEN
KINDERBADPAKKEN
HEREN- EN JONGENS
NYLON ZWEMSLIPS
BADMUTSEN
BADLAKENS
BADTASSEN

Ter gelegenheid van de a.s. opening van het
zwembad, deze week
DUBBELE ANIMO-ZEGELS
OP DEZE GOEDEREN

De hele wee
Aan beide zijden even mooi en ondoorzichtig dicht: AaBe gordijnruiten in rijMkrijpe
kleuren vol warme gloed. Blijvend Mn-statisch dus "hangen niet aan"... Maximaal
kleurecht en krimpvrij, mot- en keverecht
bovendien. Kom ze nu zien: in grote en
kleine, lichte en donkere ruiten, met bijpassende strepen en uni's, allemaal f 13.75 per
meter van 120 cm breed bij
VOOR GOEDE
WONINGINRICHTING

Carbonade W
Verse worst
Speklappen

Vrijdagavond en zaterdag
200 gram hoofdkaas
200 gram boterhamworst
200 gram plockworst
500 gram rookworst
500 gram vet spek

MANNENMODE
60
60
100
160
100

et
et
et
et
et

M. Krijt, Dorpsstraat
LINDA LU
BADPAKKEN

H.LUTH
NIEUWSTAD 4, VOROEN

AUTOMOBILISTEN
OPGELET

Super
benzine
48 cent per liter bij

KEUNE
GAS-

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

First Man is nieuwe
MANNENMODE, met het
accent overduidelijk op
mannen. De collectie
omvat costuums, jassen
en regenjassen, te bewonderen bij:

EN OLIEHANDEL

Industrieterrein - Vorden - Telefoon 1736

L, Schoolderman

A.E.G
TURNAMAT
t 1298,-

NU f 1095,
FA.BREDEVELD
ZUTPHEN

—

WEG NAAR LAREN 56

—

TELEFOON 3813

EIGEN S E R V I C E D I E N S T

Ook in prijs verlaag^

TURNA
995,-

LAVAMAT REGINA

UVUtyT NOVA

1875,-

1795

1545,
Te koop: nieuw melkte
roodbonte koe, 24 liter
melk per dag.
B. Zents, Medler Vorden
Te koop: 3 volbloed
M.R.IJ. vaarzen, beste
melklijsten.
G. Vloginan, veehandel

SCHEP
SFEER
IN HUIS
SFEER .KUNT U SCHEPPEN DOOR GOEDE MEUBELEN
G O R D I J N E N , V L O E R B E D E K K I N G EN WANDBEKLEQING
TE K I E Z E N N A A R UW EIGEN S M A A K EN W E N S E N
Mogen wij u e e n s a d v i s e r e n .
W o o n p r o b l e m e n oplossen is
o n s dagelijks w e r k . W i j w e t e n
wat er te koop is en daarvan
profiteert u)
Maak het wonen tot een f e e s t /

Te koop: 2 tomen zware
afgewende biggen.
G. Vliem, De Eersteling
Te koop: ingeschreven
fokzeugjes.
B. (J. Lichtenberg, D 165
Vorden
Te koop: l toom biggen
Joh. Wesselink,
Kranenburg
Te koop: biggen en een
roodbont stierkalf
J. W. Wesselink 't Elshof
Te koop: 7 beste biggen
B. Rouwenhorst, C 22
,,Op de Kerkhof"

HET BINNENHUIS
WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN — TEL. 1314 — VORDEN
HET ADRES VOOR BETERE WONINGINRICHTING

Te koop: beste gekruiste
biggen.
Erven Groot Jebbink
't Haller, Linde
Telefoon 05753-7253
Wil het verloofde paar,
dat vrijdag 7 mei ons
monsterboek heeft meegenomen, dit zo spoedig
mogelijk terug bezorgen.
Wij zijn er dringend om
verlegen.
Drukkerij Weevers

40 jaar Nutsfloralia
OPGAVEN VAN STEKPLANTEN VOOR KINDEREN EN
OUDERS VAN DE BUITENSCHOLEN BIJ DE HOOFDEN
VAN DE-5 SCHOLEN VOOR 11 MEI.

Voor volwassenen en kinderen, die naar Zutphen
schoolgaan, bij mevr. Albers, Zutphenseweg 75;
mevr. v. d. Borch van Vorden „Horsterkamphoeve"; mevr. Emsbroek-Steenman, Insulindelaan;
mevr. Haverkamp, Molenweg; mevr. Hesselink,
Molenweg 15; mevr. Van Mourik, Zutphenseweg
10 a; mevr. v. d. Weij, Zutphenseweg 67 en de
heer B. Spiegelenberg jr., Nieuwstad.
2 steli|ilunten voor kinderen 50 cent, 2 stekplanteii voor groleren 75 cent.

Uitreiking 20 mei 's morgens op de scholen, 's middags in het
Nutsgebouw voor groteren van 3.30 tot 5 uur. Zie bericht.

Bent u nog geen
abonnee van Contact ?
GEEF tl DAN NU OP !
VOOR SLECHTS ƒ 2,25 p. halfjaar.
U BLIJFT MET ALLE NIEUWTJES
OP DE HOOGTE.
EN VOORAL NIET TE VERGETEN
DE SPECIALE AANBIEDINGEN
VAN ONZE ADVERTEERDERS.

Dat kunt u niet missen !

Verhuur

ONZE HEERLIJKE

van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.
OEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhoflaan l, Zutphen, tel. 2264
EET GOEDKOOP

EN LEKKER

HAANTJE
ƒ 3,40 per hele kilo

tel.

1283

tel. 1214

Voor elk doel
VERF en BEHANG
VAN

Boerstoel

Insulindelaan 5, tel. 1567

ijstaarten
ZIJN ER.

EEN VERRASSING VOOR IIKT
HELE GEZIN

„Droom"
weekend
naar
Londen

Vanaf ƒ «,.->(»
voor 4, 6, 8, 10 of meer pers.
GAARNE BESTELLING EEN DAG
VAN TEVOREN

D. Boersma
Dorpsstraat 6 - Telefoon 1553

Zoekt u voor uw geld een

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

5 H % rente
Inlichtingen en prospect!
bij:

de Heer W. ter Haar

London, 24 april 1965
66 Nederlanders uit alle windstreken van ons land arriveerden hier vrijdagavond per speciale „B.E.A. Vickers Viscount" charter-machine, op het
grote Londense vliegveld.

Hertog Karel van Gelreweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

Onder hen bevonden zich: DE FAM. EMSBROEK, ZUTPHENSEWEG 5
UIT VORDEN, die deze „droomreis", eigenlijk geheel onverwachts namens
de LUXAFLEX ORGANISATIE NEDERLAND, te Utrecht, via de firma
„HET BINNENHUIS" TE VORDEN kregen aangeboden.

Te koop gevraagd :
nuchtere stlerkalveren
voor het mesthok.

De Luxaflex Organisatie Nederland heeft dit jaar 200 weekend-vliegreizen
naar Londen uitgeloofd voor alle kopers van een „LUXAFLEX" Aluminium Jaloezie, tussen l januari en 30 juni 1965, die bereid zijn een hen toegezonden enquête-formulier volledig te beantwoorden.

BOERS'
vee- en varkenshandel,
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
GROOT JEBBINK
Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

Assurantie kantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

verzekeringen
hypotheken
en financieringen

zet de zon spelenderwijs naar uw hand met
LUXAFLEX aluminium jaloezieën

Na aankomst te Landen werden deze gelukkige winnaars per bus naar het
,,Prince of Wales Hotel" in het hartje van Londen gebracht, waar hen een
luxueuze kamer wachtte. Voor vele deelnemers was deze eerste vliegreis
een grandioze ervaring, terwh'l de eerste indrukken van Londen overweldigend genoemd werden.
Na een echt Engels ontbijt op zaterdagmorgen werd er druk gewinkeld in
Oxford Street, waarbij vooral de gigantische warenhuiz^^,Selfridges" en
,,Marks en Spencer Ltd" kennelijk favoriet waren.
Vanzelfsprekend volgde hierna het bijwonen vf^Bet zeer cermoniële „wisselen van de wacht" voor het Engelse Konii^fcke Paleis ,,Buckingham
Palace", dat elke dag opnieuw een onvergetelijk schouwspel voor duizenden
bezoekers betekent.
^k
Na een typisch Engelse lunch, in het hartje van Londen op Piccadilly Circus, in het Oriterion Restaurant, volgde een bezoek aan de „Tower van
London" met zijn wereldberoemde ,,beefeabers", St. Paul's Kathedraal,
de Big Ben en het Parlementsgebouw, gevolgd door een rondrit langs de
meest beroemde gebouwen en bezienswaardigheden van deze magnefieke
stad.

ER is NU OOK

DEL
SMALLlP

LUXAFLEX'

5ILHOUETTE»
•N ZEER SIERLIJK SJjL TYPE JALOEZIE.

MENSEN MET STIJL

Een bezoek aan een echte Engelse pub (café) en ieen diner-dansant in het
vermaarde restaurant ,,The Talk of the Town", waar tot ieders verrassing
de beroemde Amerikaanse zangeres Eartha Kitt optrad, besloten deze
eerste dag.
Na een gezamenlijk ontbijt op zondagmorgen en de kerkbezoeken, volgde
een" bezoek aan het wassenbeeldenmuseum van Madame Tussaud, waar vele
bezoekers tot vermaak van de overigen, inlichtingen vroegen aan de „suppoost" op de trap, die ook van ,,was" bleek te zijn, en een lunch in het
buiten Londen gelegen Barystede Hotel, verblijfplaats van prominente bezoekers aan de vermaarde Ascot paardenrennen.

MODEHUIS

Na deze lunch volgde het bezichtigen van het Koninklijk Paleis ,,Hampton
Court" met zijn beroemde tuinen en schitterende antieke interieurs.
Van ,,Hampton Court" paleis werd de terugtocht naar het Londense vliegveld aanvaard, alwaar de B.E.A. Viscount machine klaar stond om 66 vermoeide, maar tevreden gasten van de Luxaflex Organisatie Nederland,
naar Schiphol terug te vliegen.

WONEN ACHTER
'LUXAFLEX' ALUMINIUM JALOEZIEËN
eis met klem het merk LUXAFLEX

Een ware „droomreis" naar dit „eiland" in de Noordzee, waarvan iedereen
weet waar het ligt, maar dat toch zo weinigen echt zelf gezien hebben.
OE MAKE UP VAN
UW WONING
OM EER MEE TE
BEHALEN
VAN BINNENUIT
EN VAN BUITENAF
STERKE RAGFIJNE
WEEFSELS, EFFEN
OPGEWERKT IN
VELE DESSINS
OOK V O O R UW
WONING

Het Binnenhuis
WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN
VORDEN — TEL. 1314

Bad- en Strandmode 1965

IJS!

Geniet van zon en water met een leuk badpak:
Nieuwste dessins, exclusieve modellen uit Nederland, Finland, Italië, Duitsland.
HEREN- EN JONGENSZWEMSLIPS EN
BROEKJES IN NYLON, HELANCA, LASTEX
BADTASSEN, BADMUTSEN, ZWEMBANDEN,
STRANDBALLEN, DUIKMASKERS, SNORKELS, ZWEMVLIEZEN

Martens
SPORTHANDEL

—

ZUTPHENSEWEG 15 a

Japonnen
en
Deux-pieces

H.LUTH
NIEUWSTAD 4, VORDEN

HET IS ER WEER
ONS HEERLIJKE

VERSE IJS
In plaats van DESSERT

Siemerink
Vorden

EEN LITER IJS!
Een heerlijke verrassing
voor het hele gzin !

AANGEBODEN:

Inruil-automobielen
Volkswagens l»«l - 1957 - l!)5f>
Opeis 1956 - 1955
Sinica's 1SM>4 . 1961
Morris 1955
AUTOBEDRIJF

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Telefoon 1553

TRAGTER

