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HEMELVAARTSDAG

In verband met Hemelvaartsdag zal
Contact volgende week op vrijdag
verschijnen.
Wel wordt de krant op woensdag ge-
drukt en ter post bezorgd, dus de ad-
vertenties moeten op de gewone> tijd
d.w.z. liefst maandag binnen zijn. ''

PLATTELANDSVROUWEN
De afdeling Vorden van de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen kwam bijeen onder presidium van
mej. Meinen. Deze kon een groot aantal leden wel-
kom heten, waarna het overleden lid mevr. Schou-
ten-Koning werd herdacht.
Hierna was het woord aan onze plaatsgenote mej.
Arriëns voor haar causerie over een reis door Ne-
derland, toegelicht met een groot aantal prachtige
kleurendia's.
Mevr. Rombach besprak het plan voor het instel-
len van een bejaardenzorg, uitgaande van het
Groene Kruis. De oudere mens die „zelfstandig"
woont kan het zonder hulp niet langer af. Waar-
uit die hulp zal bestaan werd door mevr. Rombach
uitvoerig uiteengezet.
De presidente deelde mede dat met de ingezonden
werkstukken van het handwerkclubje op de hand-
\\erkwedstrijd tijdens de provinciale vergadering
te Barneveld de volgende prijzen waren behaald:
mevr. Visser-Dollekamp, Ie prijs met slaapsok-
ken; mevr. Bogchelman-Bosch, Ie prijs met
schortje; mevr. Groot Bramel-Ruiterkamp, 2e prijs
met kerstloper, mevr. Haverkamp-Olthuys een 3e
prijs met kerstkleed.
Voorwaar een mooi succes!
Het jaarlijkse uitstapje gaat dit jaar naar Wage-
ningen, waar de plattelandsvrouwendag bijge-
woond zal worden. Deze dag is georganiseerd door
<!c studenten van de landbouwhogeschool ter ge-
legenheid van hun lustrum.
Met een woord van dank aan mej. Arriëns werd' de
avond door de presidente 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.

UITSTAPJE DAMESKOOR
I ) i n sda»middag hebben de leden van Vordens Da-
meskoor hun jaarlijkse uitstapje gemaakt. De reis
ging eerst over de Veluwe; vandaar via Arnhem
en Nijmegen naar Berg en Dal, waar het Afrika
museum werd bezichtigd. Hier was veel interes-
sants te zien, o.a. prachtig houtsnijwerk, pijlen en
boj^en, inlandse trommels en muziekinstrumenten
en veel gebruiksvoorwerpen. Ook waren er origi-
nele negerhutten te zien en enkele Afrikaanse
apen.
K ven werd nog gepauzeerd in Elten en tot slot
werd naar Varsseveld gereden, waar bij onze oud-
plaatsgenoot H. Rothman een heerlijke koffietafel
op het gezelschap stond te wachten.
Al met al was het een mooie reis en als vanouds
was de stemming prima.

PERSOONLIJKE DAMKAMPIOENSCHAPPEN
VAN GELDERLAND

Nijenhuis (Vorden) en Heyink (Hengelo)
wonnen beide

In de strijd om het persoonlijk damkampioenschap
van Gelderland Ie klas behaalde de Vordenaar
Nijenhuis een 2—O overwinning op Lacet uit Do-
dewaanl.
In het begin van deze partij ruilde Lacet veelvul-
dig af, kennelijk met de bedoeling remise te
forceren. Tot aan het eindspel slaagde Lacet er
uitstekend in de aanvallen van Nijenhuis te pa-
reren. Op een gegeven moment kon Nijenhuis een
schijf offeren en daarna doorlopen naar dam.
Nijenhuis verkreeg toen 2 schijven winst maar ook
Lacet kreeg een dam. Dankzy een keurig „val-
stri kje" wist de Vordenaar hierna de partij in
zijn voordeel te beslissen.
De Hengeloër Heyink boekte zyn tweede achter-
eenvolgende reglementaire overwinning. Ditmaal
liet v. d. Peppel uit Wageningen verstek gaan. De
overige uitslagen uit de 8e ronde waren: Bergs-
ma —Ronner O—2 (eveneens reglementair gewon-
nen); v. Veelen—v. d. Burg O—2 (reglementair)
en van Schaik—Bootsma l—1.
De stand is momenteel: 1. Van Schaik (Dode-
waard) 8 gespeeld, 12 punten; 2. Nijenhuis (Vor-
den) 9 gesp. 12 punten; 3. Heyink (Hengelo) 8
gesp. 11 punten; 4. Bootsma (Wolfheze) 8 gesp.
10 punten; 5. Ronner Arnhem) 8 gesp. 9 punten;
6 en 7. v. d. Burg (Dieren) en Lacet (Dodewaard)
8 gesp. 7 punten; 8 en 9. Bergsma (Arnhem) en
v. d. Peppel (Wageningen) 8 gesp. 5 punten; 10
van Veelen (Druten) 9 gesp. 4 punten.

KERKDIENSTEN zondag 19 mei.

Herv. Kerk
8.30 uur Ds. J. J. van Zorge. Jongerendienst.
10.15 uur Ds. J. J. van Zorge. Bed. Hl. Doop.

Kapel 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.

Hemelvaartsdag 23 mei.

Her u. Kerk
10 uur Ds. J. J. van Zorge.

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

Zondagsdfenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 1 1 uur Dr. De Vries telef. 1288.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

Van donderdagmorgen 8 uur tot donderdag-
avond 1 1 Dr. de Vries, tel. 1288.

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur H.'Eil, Tel. 06753- 1 420.
Van woensdagavond 12 uur tot donderdag-
avond 12 uur Dr. FSJJX. tel. 06755-266.

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

Brand melrlfe no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: TeVno. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 8 t.em. 15 mei.
Geboren: d. van G.Th. H. Hummelink en
C. J. Winkelman; d. van T. Ruiterkamp en
M.J.Korenblik.
Ondertrouwd: G. J. Hilferink en G. W. Barge-
man; L. Kroezen en M. H. Koster.
Gehuwd: P. Kolling en G. Regelink; W. A.
Klein Lebbink en H. Vruggink.
Overleden: G. Bruyn, vr., 40 jaar, echtgen.
van G. J. Hissink.

MAN, PRAAT ME ER NIET VAN.
't Mag een wonder heten, dat de schepen met
de Feijenoord-supporters op terugweg naar Neder-
land niet gezonken zijn.
Ze hadden immers allemaal lood in de schoenen.
Tragter heeft in rijwielen een pracht kollektie.
Man, praat er maar van! U vaart er wel bij zo'n
keuze. Niemand gaat naar, of komt van die kol-
lektie met lood in de schoenen.

VOLLEYBAL „DE KRAANVOGELS"
De volleybalcompetitie der afd. Zutphen NEVOBO
is bijna ten einde. „De Kraanvogels" alhier hebben
in de maandagavond gespeelde wedstrijden weer
uitstekend hun best gedaan en slaagden er in om
2 ontmoetingen te winnen.
In de eerste wedstiijd tegen Set Up III (Zutphen)
werd de eerste set een benauwde 15—13 over-
winning voor de Vordense dames, maar in de
2e partij kwamen de gastvrouwen aan bod
(15—13) voor Set Up. In de derde partij, die on-
der grote spanning verliep, konden de geelwitten
na flink doorzetten een 17—15 zege behalen en
wonnen zodoende met 2—1.
In de ontmoeting tegen Stedelyk Lyceum werd de
eerste set in het voordeel der Zutphense dames
beslist (15—13), maar hierna waren de rollen om-
gekeerd. De Kraanvogels kwamen flink opzetten
en slaagden er in nu met 15—8 de stand op l—l
te brengen. In de beslissende partij bleken de
Kraanvogels weer in uitstekende vorm te zijn en
trokken met 15—9 aan het langste eind. Eindstand
2—l in het voordeel der Vordense dames.
Op maandag 27 mei worden de laatste competitie-
wedstrijden gespeeld. De Kraanvogels komen dan
uit tegen Wilhelmina II, R.A.S. I uit de Steeg en
Set Up I uit Zutphen. Tot nu toe zijn zy in de
running gebleven en zullen ongetwijfeld in deze
laatste wedstrijden ook hun beste beentje voor
zetten.

VOETBAL
Vorden I heeft haar supporters zondag zeer te-
leurgesteld door met 5—2 van Pacelli te verlie-
pen. De bezoekers bleken net als destyds in Kla-
renbeek over een schotvaardige voorhoede te be-
schikken, die van iedere kans die hun geboden
wordt onmiddellijk profiteert.
De eerste twintig minuten kreeg de Vordense ach-
terhoede nauwelijks een voet aan de bal. Met open
aanval len trokken de bezoekers de geelzwarte de-
fensie uiteen en de O—3 achterstand die Vorden
in deze periode opliep was dan ook geenszins ge-
flatteerd.
Reeds na vijf minuten was de stand O—l toen de
snelle Pacelli-rechtsbuiten in het doelgebied van
Vorden opdook om vervolgens doelman Wissels
met een fraai schot het nakijken te geven. Enkele
ogenblikken later schoot dezelfde speler hard te-
gen de paal.
Het tweede doelpunt ontstond toen de Pacelli
linksbuiten uit een hoge voorzet prachtig inkopte.
Nog geen tien minuten later was de stand reeds
O—3, ditmaal door een effectvol schot van de
rerhtsbinnen. De bezoekers bleven doorgaan en het
was aan doelman Wissels te danken dat de schade

i kt bleef tot 3 doelpunten.
l'acelli vond het nu blijkbaar welletjes en de
thuisclub kon het initiatief overnemen. Doch ook
de Vordense voorhoede had deze middag een off-
day. Kansen kreeg men genoeg maar het liep al-
lemaal op niets uit. Zelfs een strafschop, wegens
hands, werd gemist. Het verwonderde dan ook
niemand dal do O—3 stand tot aan de rust gehand-
haafd bleef.
In de tweede heli't had Vorden een groot veldover-
wicht, maar dit werd slechts in twee doelpunten
in de score tot uitdrukking gebracht. Na tien mi-
nuten verkleinde Rothman de achterstand tot l—3.
Dezelfde speler schoot even later hard tegen de
paal. Ook Eggink en Lindenschot zagen enkele
schoten door het houtwerk gekeerd.
Uit één van de tegenaanvallen van Pacelli bracht
de rechtsbuiten met een schitterende kopbal de
•stand op l—4. Eggink zorgde even later voor
2—4. Legio waren de ka^^u die de Vordense
voorhoede, hierna miste. ^B minuten voor tijd
profi teerde de l inksbinneii^^i de gasten opnieuw
van een misverstand in de Vordense defensie
(2—5).
Vorden 11 heeft het er heel wat beter afgebracht
door het Zutphense Hercules met 5—l te ver-
slaan. Voor de rust werd en aan weerszyden bar
slecht geschoten. D. Bess^K verschafte Vorden
een l—O voorsprong.
In de tweede helft sloegen de geelzwarten hard
toe en met de regelmaat van de klok werd de
stand opgevoerd tot O—5, waarna de thuisclub
vlak voor tyd de eer kon redden.
Vorden a verloor zaterdag op het nippertje met
2—l van A.Z.C, a, terwijl Vorden d met 2—0 het
hoofd moest buigen voor A.Z.C. f.
Zondag a.s. speelt Vorden I de laatste competitie-
wedstrijd van dit seizoen. Deze wedstrijd, tegen
Baak, is alleen voor de thuisclub van belang met
het oog op de onderste plaats. Van Vorden wordt
verwacht dat ze haar sportieve plicht zal doen en
zal trachten deze wedstrijd in een overwinning om
te zetten.
Vorden II bindt zondag op eigen veld de strijd aan
met koploper A.Z.C. V. Wanneer Vorden erin
slaagt deze wedstrijd te winnen dan zit er nog een
uitstekende kans in om als nummer één in de
competitie te eindigen.
Vorden III speelt om twaalf uur tegen Steende-
ren II.
Voor de junioren staat op het programma Be
Quick a—Vorden a; Vorden b—Voorst b en Vor-
den c—B.I.C. b.

AVONDDROPP1NG
Leden van de afd. Vorden van de B.O.G. hielden
gezamenlijk een avonddropping, waarby de deel-
nemers in de nabijheid van „De Lebbenbrugge" in
de gemeente Borculo werden gedropt.
Van hieruit moest men via een controlepost de
binnenweg door naar hotel „In de Groene Jager"
te Barchem.
De deelname was ditmaal niet bijzonder groot.
De uitslag was als volgt:
1. Joh. Pardy's en mej. A. Wuestenenk; 2. mej. J.
Kreunen, mej. R. Schiphorst, mej. T. Pardy's; 3.
mej. J. Horstman, mej. T. Horstman, mej. M.
Klein Ikkink.

POSTDUIVEN VLIEGEN WEER
De Postduivenvereniging „De Luchtbode" alhier
is het seizoen begonnen met twee wedvluchten
vanaf Maastricht, over een afstand van 149 km.
Van de eerste wedvlucht luidde de uitslag als
volgt:
G. J. Jansen l, 5, 6; G. J. Addink 2, 11, 15, 16 en
20; Th. Berentsen 3; H. Zweverink 4 en 7; D. J.
Eggink 8; H. Doornink 9, 10, 12 en 17; W. Wis-
sels 13 en J. Hendriksen 18.
l'.ij de tweede wedvlucht kwamen de volgende
prijswinnaars uit de bus:
J. Hendriksen 1; G. J. Addink 2, 7, 11, 14, 16 en
17; F. Hummelink 3 en 15; H. Doornink 4, 5, 6,
13 en 21; G. J. Jansen 8, 13 en 20; Th. Berentsen
9; H. Zweverink 10 en 12; D. J. Eggink 18 en 19.

Uw huis

een gezellig huis!

Meubelen

Vloerbedekking

Gordijnen

Vitrages

Matrassen

Kies uit sortering.

Voor betere wooninrichting:

VISSER - Vorden
RATTI-NIEUWS

Het eerste elftal kreeg zondag in Warnsveld een
2 — O nederlaag te slikken tegen het sterke team
der Wamsvcldse Boys. Jammer was het dat de
Katti-ploeg onvolledig in het veld verscheen en
zodoende met tien man de gehele wedstrijd moest
uitspelen. Toch lukte het hen om in de eerste helft
het doel nog schoon te houden, wat voornamelijk
te danken was aan de verschillende fraaie safes
van doelman Hartelman. Het was overigens in de
eerste helft een gelijkopgaande strijd, waarbij Rat-
ti's linksbinnen in de voorhoede telkens een te-
rugkerend gevaar vormde voor de Boysdefensie.
Deze speler lanceerde verschillende malen enkele
harde schoten, waarbij de Warnsvcldse defe
de bal soms van de doel l ij n moest trappen. Nadat
ook de thuisclub geen succes had gehad brak de
rust aan niet een dubbelblanke stand (O — 0).
Na de thee kon Ra Ui het niet meer houden en gal'
de numerieke meerderheid der Warnsvelders dr

nuten toen de Boys-middenvoor, die. overigens
juist door de vooruitgeschoven Ratti-verdediging
buitenspel was geplaatst, doorliep en in kennelijke
off-side positie scoorde (l — 0).
Tien minuten voor het einde kon Warnsveld haar
zege veilig stellen. Uit een hoge voorzet van
rechts kon de toestonnende Boys-middenvoor met
een fraaie kopstoot de stand op 2—0 brengen,
welk doelpunt misschien door sneller uitlopen ( le i -
doelman voorkomen had kunnen worden. Doordat
de scheidsrechter nogal vage beslissingen nam
kreeg de strijd af en toe een rommelig karakter.
De Ratti-reserves bly'ven in de running. Nu wis-
ten zij thuis Socii III uit Vierakker met 2 — l te
slaan en hebben op de Vierakkers nu een voor-
sprong van 7 punten. In totaal heeft Ra tl i M t h a n s
28 punt uit 14 wedstrijden, dus ongeslagen.
Direct na de aftrap nam men het initiatief i-n
reeds na 8 minuten werd dit beloond door een ko-
gel van B. Borgonjen. Hartman vergrootte de
voorsprong met een strak schot in de bovenhoek.
Nog voor rust wist de tegenparty vanaf de 16 m
lijn uit een vrije trap, die net onder de lat ver-
dween, de stand op 2 — l te brengen.
Ratti toonde zich na de rust de actiefste ploe^,
maar wist haar meerderheid niet in doelpunten
tot uitdrukking te brengen. Het bleef dan ook 2 — l
in Ratti's voordeel.
Het derde elftal ging naar Voorst V, waar men
een 5 — i nederlaag kreeg te incasseren. B. Jansen
scoorde op fraaie wij ze een verdiend tegenpunt
voor de Ratti-ploeg.
Ratti a was vry. Het b-elftal deed voortreffe-
lijk werk door het bezoekende Baakse Boys b met
een 5 — nederlaag weer huiswaarts te sturen.

PUROL-POEDER
amm*mmi M.6O - M.~

Dank zij voortreffelijk voorbereidend werk van de
gehele ploeg, kan B. Overbeek, die deze middag
in pr ima conditie was, vier doelpunten voor zijn
rekening nemen, terwy'l J. By'en nummer 5 scoor-
de.
A. s. zondag speelt het eerste elftal haar laatste
competitiewedstrijd en wel de zware uitwedstrijd
tegen Pacelli I te Klarenbeek. Ratti zal terdege
op moeten passen, want deze ploeg is op eigen ter-
rein bijna niet te verslaan. Onlangs verloor Vorden
hiervan en ook nu zal Ratti met een gelykspel
zeker tevreden kunnen zijn. Een eventuele over-
winning zou niettemin een mooie afsluiting van
deze competitie zijn.
Ratti II speelt thuis tegen Keyenburgse Boys III
en moet in staat worden geacht de puntjes thuis
te houden. Dit kan ook gezegd worden van het
derde, dat in Zutphen te gast is bij A.Z.C. VII.
Van de junioren is Haïti b vrij en zal het a-elftal
in de uitwedstrijd tegen Voorst a op geduchte te-
genstand kunnen rekenen.



WEEK-SPECIALITEITEN
Geldig van
16 t/m 22 mei'63

Pindakaas
per pot

Zomerdrups
Per zak

Bloemenaarde
per zak

Capucijners
Per pak
è 500 gram

Doperwten
Middel

Fijn

Boterhamworst
l 50 gram

Met óók nog uw
gratis VIVO'Wapentjes

VIVO kruideniers:
óteetl* „af**?.r KISTEMAKER - OPLAAT, Wildenbod
SCHOEN AKER, Kranenburg- FRANS KRUIP/1 Hoge

De

VORDENSE COÖP. ZUIVELFABRIEK
vraagt voor haar afdeling kaasmakerij

2 flinke bij voorkeur jeugdige

WERKKRACHTEN
Aanmelden ten kantore der fabriek.

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281
Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

l pak Bakmeel + l zakje rozijnen 125 et 24 zegels
l pak Tombola's 60 et 24
l pak Jacolino's 100 et 40
200 gram Schuimpjes 52 et 20
150 gram Chocolaadjes 90 et 36
l pakje Europ cacao 52 et 40
l zakje Vruchtenhagel 39 et 16
l pak Macaroni 36 et 14
1 flacon Geconc. Pronto 65 et 26
2 blikjes Italiaanse tomatenpuree 36 et 14
100 gram Ontbijtspek (zonder zwoerd) 50 et 20
100 gram Gekookte Gelderse worst 44 et 18

Zie verder folder.

In de zelfbediening

VOLOP GRAMMOFOONPLATEN

Steeds
weer
iets
nieuws

in onze kollektie:

Damesjaponnen, Deux-pieces
en Zonnejurkjes.

Teenager japonnen, vlotte mo-
dellen.

Kinderjurkjes in vele soorten.

VOOR DE A.S. MOEDER;
Positiekleding in Japonnen, Pakjes, Rokken en Blouses.

KOMT EENS ZIEN EN PASSEN.

H. LUTH Nieuwstad VORDEN

Het mooiste en het beste alleen is

goed, als het om uw

VERLOVINGSRING
gaat.

Fantastische modellen van
het allerbeste fabrikaat en
toch niet duurder!

* Uw lieuelingsring is er zeker bij!

Op graveren kunt u wachten.

SIEMERINK
Juwelier Horloger

Hemelvaartsdag Hengelo (611)
Donderdag 23 mei a.s.

DANSEN
ZAAL LANGELER
ZAAL CONCORDIA

Orkest: „The FavoritaY'
Orkest: ,,The Spitfires"

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Voor

goed schilderwerk
naar

P. van Bodegom
Wilhelminastraat 12 - Bruramen
Telefoon (06756) 323

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

VRIJDAGAVOND-

AANBIEDING

Op alle

ff 1.— reductie

Herenweekenders
van f 9.95 voor ff 8.95

Prima Nylens
Duet extra van f 2.25 voor

f 1.98

A. J. A. HELMINK
Zutphenseweg 14

A.s. zaterdag zijn we wegens huwelijks-

feest de gehele dag GESLOTEN.

Het gaat om de smaak, neem daarom
een

Bakkerskoekje !
Alleen UW BAKKER kan U die
leveren l

f^Nutsgebouw™1

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 19 mei, 8 uur

KAPO
met: Susan Strassberg

Laurent Terzieff - Emmanuelle Riva

De hel der concentratiekampen; dit is
het, waarvoor Eichmann terechtstond.

c Toegang 18 jaar j
M.~ - f 1.25 - f 1.50 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

niet op zondag.

De Kersentuin en de
Knollentuin.

Vorige week hebben velen genoten
van het prachtige toneelstuk van Anton
Tjechow „De Kersentuin" en met deze
uitvoering waren de toneelliefhebbers
echt in hun Knollentuin. Zij waren er
dus mee in hun schik.
„Het was een gave creatie" schreef
de pers.

In

Rap
en

Puch bromfietsen
biedt

TRAGTER
ook bijzondere creatie's en ieder zal
met die kansen ook in z'n knollentuin
zijn.

BRANDSTOFFEN
* DE GROOTSTE SORTERING

^ DE BESTE KWALITEITEN

Nu tegen de laagste

ZOMERPRIJZEN.

Gaarne noteren wij ook uw bestelling.

G. WEULEN KRANENBURG
Ruurloseweg 45—47
Telefoon 1217

KRACHTIG GAS

f 7.65 per fles

KEUNE

WONDER
WIT

PLAFüisÜ- EN
MUURVERF

GEEFT NIET AF

Verkrijgbaar bij;

„HET VERFHUIS"

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Vorden

Telefoon 1523

fa. Hartens
wapen- en sporthandel



Wij betuigen onze
hartelijke dank voor
de vele blijken van be-
langstelling, die wij bij
ons 50-jarig huwelijk
mochten ontvangen.

G. Emsbroek
B. H. Emsbroek-

Bielderman

Vorden, mei 1963.

Tomatenplaten
Vanaf heden sterke
planten m. potkluit ver-
krijgbaar. Tevens eet-
aardappels (pimpernel)
H. G. Breuker,
,,'t Enzerink*' Vorden

Te koop z.g.a.n. hand-
schoffelmachine voor
bieten. Jansen, Schree-
voord, Wildenborch
tel. 6613

BIGGEN te koop.
W. Vlemingh, E 63
Hengelo (Gld.)

A.s. zaterdag

zijn wij wegens
huwelijksfeest
de gehele dag

GESLOTEN

A. J. A. HELMINK
Zutphenseweg 14

Nuts-blokfluitcursus
Eerstvolgende LES
op
dinsdag 28 mei
vanaf 4 uur

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

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

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

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

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

H. Robbertsen,
Tel. 1214

Op zondag 19 mei hopen wij onze
25-jarige echtvereniging te herdenken,

t\ " 1

w Gelegenheid tot feliciteren op vrijdag u
Q 17 mei van 2.30 tot 4.30 uur in fl

Hotel Bakker. X
XDs. en Mevrouw van Zorge u

w Op 20 mei a.s. hopen mijn geliefde
i ouders

JOH. REGELINK
en

G. G. J. REGELINK-REGELINK

hun 25-jarige echtvereniging te geden-
Q ken. Dat ze nog lang voor elkaar en = =
f\ mij gespaard mogen blijven is de wens n
X van hun dankbare zoon Herman. X

X Warken, mei 1963. X
X „Boerkamp". X
U W

) Receptie op woensdag 22 mei 's mid- f
Q dags 3 uur in ,,de Pauw" te Warnsveld. Q

Heden overleed na een langdurig ziek-
bed nog onverwachts mijn lieve vrouw

GERRITJE BRUYN

op de leeftijd van 40 jaar.
G. J. Hissink

Vorden, 11 mei 1963.
Burgem. Galléestraat 33.

De teraardebestelling heeft woensdag
15 mei op de Algemene Begraafplaats
te Vorden plaats gehad.

Heden overleed geheel onverwachts,
onze lieve schoonzuster en tante

GERRITJE BRUYN
echtgenote van G. J. Hissink

Ruurlo: D. Hissink 4B
D. Hissink-Jansen

Vorden: D. J. Ruesink
G. W. Ruesink-Hissink

Vorden: H. Willems
D. Willems-Hissink

Vorden: R. Hissink
G. Hissink-Norde

Ruurlo: A. Hissink
L. Hissink-Velzen

Vorden: H. Hissink
M. Hissink-Tijl
Nichten en Neven

Vorden. H mei 1963.

•

VOOR AL UW

verzekeringen en
financieringen
naar

Assurantiekantoor

J+ van Zeeburg
Almenseweg 12 Telefoon 1531

Berini - Typhoon
Bij BARINK een pracht serie
bromfietsen in de merken Berini
en Typhoon.

O.a. de sensationele Berini
Tour Automatic.

Iets geheel nieuws!!

Nu 14 handelingen in 1.

Dit moet U gaan zien bij

BflRINK's BroiiilielsliaiiJel

Op 13 mei overleed mijn beste Vrouw,
onze Zuster, Schoonzuster en Tante,

ROSALINA PETRONELLA
ZWAGER-SCHRAAGE,
Oud-Hoofdverpleegster,

in de ouderdom van 72 jaren.

J. FRED. ZWAGER
en familie

's-Gravenhage,
Frederik Hendrikplein 28.

De bijzetting in het familiegraf op
„Nieuw Eykenduynen" heeft op 16
mei plaats gehad.

Algemene kennisgeving

Heren- en Jongenskleding

verkrijgbaar bij

L. Schoolderman
VORDEN

„CORRECT"
VOOR

CHEM. REINIGEN - VERVEN
STOPPAGE - REPARATIES ENZ.

Wegens toenemende drukte.
Geeft nu uw kleding in behandeling, zodat
u met Pinksteren niet wordt teleurgesteld.

Bestellingen hebben voorrang.
's Maandagsmorgens voor 9 uur bericht, en
alles wordt dezelfde dag afgehaald en goederen
voor chem. reinigen hebt u dezelfde week thuis.

100 pet. verzekerd tegen diefstal, transport en
brand. Dus veilig. Gratis halen en bezorgen.

H. W. HENDRIKS
Appelstraat 23, Zutphen. Telef. 06750-5197

Als de zon doorbreekt
dan een veilige

Zonnebril
met optische glazen.

Siemerink's Optiek

CONTACT
fièt l)lad

WIJ VRAGEN

FLINKE JONGEMAN
voor onze metaalwerkplaats.

KEUVO Pluimveeartikelen
Stationsweg l ~ N. J. KEUNE

Vergelijk onderstaande prijzen . . .

en u ziet dadelijk, bet scheelt toch te veel.

Op veler verzoek nog één keer:

4 rol closetpapier slechts 39 et
'> jampotten appelmoes slechts 89 et

Profiteert in de maand mei:

Vermicelli (Op kooklengte gesneden) 500 gram 49 et
Elleboogjes*macaroni 500 gram 49 et

Ontbijtkoek Klasse A
2 pak kofflekoeken
Banketbakkerskoekjes

2 stuks

250 gram

79 et
99 et
49 et

Vruchtenhagel
Echte chocoladehagel
2 potten jam Diverse smaken

200 gram 29 et
200 gram 49 et

109 et

Heerlijke Gelderse ham 150 gram 79 et
Extra lange droge boerenmetworsten per stuk 89 et

Bij elke pot jam (Smaak en prijs naar keuze)
1 lolly gratis

Volledig gevitamineerde margarine
deze week 5 pakjes 100 et

Zuiver rundvet NU 500 gram 39 et
Roomzachte slasaus per fles 69 et
Italiaanse tomatenpuree 5 blikjes 69 et
Doperwten fijn deze week van 120 voor 99 et

Litersflessen chocomel NU 89 et
Litersblikken ananas NU 129 et
Grote potten pruimen op sap NU 79 et
Grote blikken californische abrikozen op sap 79 et

WAARDEBON

Alleen op vertoon van deze waardebon ontvengt u

1 grote pot meikersen op sap voor slechts 109 et

Nog nooit is dit vertoond; neem een paar potten
in huis voor de komende feestdagen.

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Speciale aanbieding

12" Gazongras-
machines
op kogellagers,

slechts voor f 43.75.

HENK VAN ARK

Te koop volop

tomatenplanten
met potkluit,

en een kleine partij
BONENSTOKKEN.

Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 54
Tel. 1508

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Tocht voor Bejaarden
op woensdag 12 juni a.s.

Vertrek ± 8 uur v.m. Aankomst Yorden ± 8 uur n.m.

De tocht gaat dit jaar naar de Efteling (sprookjestuin).
Terug over 's Hertogenbosch (St. Janskerk), Groesbeek

Berg en Dal.

De kosten van deze tocht bedragen f 12.50 p.p.

U krijgt hiervoor 3 x koffie, Lunchpakket
-f Diner. Dus u behoeft niets mee te nemen.

EEN DAG VOL AFWISSELING.

U kunt u hiervoor opgeven voor deelname, liefst 20
spoedig mogelijk (omdat de commissie voor deze tocht
nog het een en ander moet regelen) bij de 3 adressen:

D. Boersma
G. Eijerkamp
Hassink

Dorpsstraat
Zutphenseweg
Raadhuisstraat



COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK „VORDEN"
Raiffeisenbank Ruurloseweg 21

Vandaag en morgen duurt onze spaaractie voor iedereen nog voort

Tot en met 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*

iV ledere 25e inlegger een premie van f 5*-^*

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

een aardige verrassing.

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

Ga meteen, voordat U het vergeet!

Je Driesteek"
Aangeboden 2-daagse
KUIKENS en 8 weekse

jonge HENNEN.
A. Bukman - Leesten

Tel. 06750-4765

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

Foto Zeylemakcr,
Houtmarkt 77.

Zutphen

VOLOP VERSE

jonge haantjes
Geen diepvries

W. Rossel, Tel. 1283
H. Robbertsen,

Tel, 1214

Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Telefoon 1404

mode in

DRALON

Kies uit onze
royale collectie!

Setterlainekenmerk van klasse
De leukste modellen,ziet u bij :

L. SCHOOLDERMAN
VORDEN

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram tongeworst 50 et
200 gram boterhamworst 50 et
200 gram ontbijtspek 50 et
200 gram bloedworst 30 et
500 gram fijne rookworst 180 et

M. Krijt, Dorpsstraat
GESLAAGD TOUWTREKKERSTOERNOOI TE

MEDLER
Prachtig voorjaarsweer, een grote schare van ruim
500 belangstellenden, een vlotte organisatie en een
sportieve strijd tussen de ploegen onderling waren
weer enkele van de belangrijkste factoren, die het
traditionele Touwtrekkerstoernooi van 't Medler
tot een alleszins geslaagd festijn maakten.
Deze wedstryden werden weer gehouden onder
auspiciën van de Achterhoekse Bond van Touw-
trekkers en telden mee voor de bondscompetitie.
Er werd o.a. aan deelgenomen door ploegen uit
Ruurlo (Ruurlose Broek en Bruil), Borculo (Kuls-
dom-Geesteren en Heure-Dy'khoek), Winterswijk
(Hannink), Warken (Wanrsveld), Lochem (Net-
telhorst) en Medler, in totaal 17 teams.
De heer G. Hendriksen sprak als voorzitter een
welkomstwoord en sprak de hoop uit, dat een en
ander weer sportief zou verlopen. Hij dankte al
degenen, die pry'zen voor dit toernooi beschikbaar
hadden gesteld. Voor de vele supporters vielen er
hierna spannende en sensationele wedstryden te
zien. Vooral in klasse A bleef de spanning tot het
laatst bewaard, toen Medler I ,de grote favoriet,
en Heure I, Borculo, tegen elkaar uit moesten
komen. Beide ploegen hadden een gelijk aantal
punten. Deze titanenstrijd vergde het uiterste van
de trekkers. De Medlerploeg was bijna aan de
overwinning toe toen de scheidsrechter na drie mi-
nuten het fluitsignaal van onbeslist gaf. Nadat

de teams weer even op adem waren gekomen
moest men andermaal trekken. Nu kon Heure door
een betere techniek tenslotte het zoet der overwin-
ning smaken en was daardoor kampioen van dit
toernooi geworden in klasse A.
Tussen de bedrijven door trokken een 2-tal teams
van de R.K. school, Kranenburg en de O. L. school,
Linde (Medler) om de hoogste eer. Driemaal wis-
ten de jongens van de Kranenburgse school hun
Medler collega's te overtroeven, waardoor men
weer in het bezit kwam van de prachtige wissel-
beker der fa. Siemeri^^ Vorden. Deze was in
1961 door Medler gewoBren en in 1962 door Kra-
nenburg. Tevens ontving de winnende ploeg een
fraaie herinneringsbeker.
De uitslagen waren: Broek I—Bruil I 2—0; Heu-
re I—Warken I 2—0; Medler II—Kulsdom I 2—0;
Nettelhorst I—Hanninjgtf 2—0; Warken II—
Bruil II 0—2; Broek ^^ledler I 0—2; Medler-
school—Kranenburgse school O—2; Heure I—
Bruil I 2—0; Medler II—Heure II 2—0; Heure III
—Hannink I 2—0; R.K. school Kranenburg—Med-

Altijd gaaf fiuldje

POEDER -ZALF-OLIE-ZEEP

lerschool 2—0; Medler III—Bruil II 0—2; Med-
ler I—Warken I 2—0; Broek I—Heure I 0—2;
Medler I—Bruil I 2—0; Broek I—Warken I 2—0;
Heure II—Kulsdom I 2—0; Medlerschool—Kra-
nenburg 1—1; Heure III—Nettelhorst I 2—0;
Warken II—Medler III 0—2; Warken I—Bruil I
0—2; Medler I—Heure I l—1.
De einduitslag werd als volgt:
Klasse A:
1. en kampioen: Heure I, Borculo, met 7 punt
(standaard café Eykelkamp, Medler); 2. Medler I,
Vorden, 7 punt; 3. Broek I, Ruurlo, 4 punt; 4.
Bruil I, Ruurlo, 2 punt; 5. Warken I, Warnsveld,
O punt.
Klasse B:
1. Medler II, Vorden, 4 pt.; 2. Heure II, Borculo,
2 pt.; 3. Kulsdom I, Geesteren-Borculo, O pt.
Klasse C:
1. Heure III, Borculo, 4 pt.; 2. Nettelhorst I, Lo-
chem, 2 pt.; 3. Hannink I, Winterswijk, O pt.
Klasse D:
1. Bruil II, Ruurlo, 4 pt.; 2. Medler III, 2 pt,; 3.
Warken II, Warnsveld, O pt.
Als juryleden op dit toernooi fungeerden de heren
Jansen, Borculo, en Weenk, Ruurlo, terwijl de
muzikale opluistering van deze middag bij radio
Eykelkamp in goede handen was. De voorzitter
reikte na afloop in café Eykelkamp met een toe-
passelijk woord de prijzen uit.
De stand in de bondscompetitie is thans na 2
toernooien als volgt:
Klasse A:
1. Medler I, 2 gesp. 14 pt.; 2. Heure I, 2 gesp. 13
pt.; 3. Broek I, 2 gesp. 5 pt.; 4. Warken I 2 gesp.
4 pt,; 5. Bruil I, 2 gesp. 4 pt.
Klasse B:
1. Medler II, 2 gesp. 6 pt.; 2. Heure II, 2 gesp. 4
pt.; 3. Kulsdom I, 2 gesp. 2 pt.
Klasse C:
1. Nettelhorst I, 2 gesp. 6 pt.; 2. Heure III, 2 gesp.
4 pt.; 3. Kulsdom II, 2 gesp. 2 pt.
Klasse D:
1. Bruil II, 8 gesp. 8 pt.; 2. Medler III, 2 gesp. 4
pt.; 3. Warken II, 2 gesp. O pt.

OFFICIëLE OPRICHTING
„KRANENBURGS BELANG"

Sedert ongeveer l jaar werkte op de Kranenburg
het Comité „Kranenburgs Belang", welk comité
reeds tot enkele goede initiatieven in deze buurt-
schap de stoot gaf.
Toch voelde men dat dit Comité eigenly'k te eng
begrensd was, zodat naar een nieuwe vorm werd
gezocht. Deze vorm is thans gevonden en vrijdag-
avond werd in zaal Schoenaker een bijeenkomst
belegd waarop de vereniging „Kranenburgs Be-
lang" werd opgericht. De^ÉBfeeenkomst stond on-
der leiding van de heer A^^fombarg. Deze zette
in het kort de doelstelling van de vereniging uit-
een. Men streeft er naar om de belangen van de
buurtbewoners en de ontwikkeling van Kranen-
burg in de ruimste zin te bevorderen en stimu-
leren en wil hiertoe in gezj^fenly'k overleg met de
daartoe bevoegde instant^Pi.a. op eendrachtige
en efficiënte wijze een constructieve by'drage le-
veren ten behoeve van deze buurtschap.
Men denkt daarby ook aan een gezonde en goede
samenwerking met het gemeentebestuur. Reeds
werd een eerste bespreking gehouden met burge-
meester en wethouders, welke instantie zeer wel-
willend en geïnteresseerd van de doelstellingen
der vereniging kennis nam.
Spr. noemde reeds enkele belangrijke initiatieven,
o.a. de huisvuilophaaldienst, welke tot volle te-
vredenheid van de bewoners werkt, de aansluiting
op het waterleidingnet der W.O.G. etc.
Achtereenvolgens werden nog diverse actuele pro-
blemen onder de loupe genomen. Besloten werd
hierna tot oprichting over te gaan. In het be-
stuur kregen zitting de heren A. Mombarg, voor-
zitter, W. Wolbert, secretaris en G. Kappert, pen-
ningmeester.
Besloten werd om de contributie zo laag mogelijk
te houden en hiermee de meest noodzakelijke on-
kosten te bestrijden. Deze werd bepaald op ƒ 2.—
per lid per jaar. Een 12-tal leden traden aanvan-
kelijk als lid toe. Men zal nog een grote huis-
aan-huis actie organiseren om ook de ingezetenen,
die niet op deze avond aanwezig konden zy'n te
stimuleren, om zodoende ook meer daadwerkelijke
steun van de buurtbewoners te krijgen. Voorts
werden op deze byeenkomst de plannen bespro-
ken voor de toekomst, o.a. verharding van wegen,
het aanbrengen van lichtpunten etc.
In zijn slotwoord dankte de voorzitter allen voor
hun opkomst. Spr. hoopte dat allen hun volle steun
zouden geven om de jonge vereniging tot grote
bloei te brengen.

VERANTWOORDE GEZINSVORMING
Over bovengenoemd onderwerp sprak op de laatste
avond van dit winterseizoen voor de Ned. Chr.
Vrouwenvereniging Ds. J. C. H. Jörg van Apel-
doorn.
Spr. behandelde de theologische kant van dit on-
derwerp en voor de medische kant citeerde hij ver-
schillende bekende artsen.
Gelukkig wordt er thans meer dan voorheen over
onze verantwoordelijkheid nagedacht, maar uit-
eindelijk heeft de mens niet de laatste beslissing
in deze zaak.
Een groot aantal vragen werd uitvoerig door spr.
beantwoord.
Na de pauze gaven zich nog verschillende leden
op voor de Provinciale Landdag welke op 6 juni
a.s. te Arnhem wordt gehouden.
De presidente, mevr. Kieft, dankte aan het slot de
spreker voor deze leerzame avond en wenste de
leden een prettige vakantie toe.

VOORLICHTING VOOR DE MIDDENSTAND
III

Bij bedrijfsvergelijking gapt men uit van het
principe, „twee weten meer dan een". In een club
zitten ongeveer 8 tot 12 deelnemers, zodat hier-
aan ruimschoots wordt voldaan.
Een duidelijk voorbeeld is het navolgende: „Twee
ondernemers hebben ieder een gulden en wisselen
die uit. Geen van beiden wordt er beter van. Doch
als twee ondernemers ieder een idee hebben en
dat uitwisselen, dan worden beiden er wél beter
van. Ieder heeft er daarna twee".

Wat is bedryfsvergeiyking en waarom wordt
die toegepast?

Bedrij f svergelijking, of ervaringsuitwisseling, is
het met branche-genoten uitwisselen van bedrijfs-
economische ervaringen en cy'fers. Het doel is,
het opsporen en zo mogelyk verhelpen van on-
volkomenheden in de eigen bedrijfsvoering, door
toetsing van de eigen gegevens aan die van de
andere deelnemers aan de club.

Hoe gaat het er in de praktijk toe?

Bedrijfsvergelijking kan zowel schriftelijk als
mondeling worden toegepast. De schriftelyke me-
thode wordt voomamely'k door het Economisch In-
stituut voor het Midden- en Kleinbedrijf in de
praktijk gebracht. Het meest bekend zijn de omzet-
en kostenstatistieken, die regelmatig worden ge-
publiceerd. Aan de hand daarvan kunnen onder-
nemers nagaan — als althans hun administratie
dit mogelijk maakt — hoe hun omzetten en kos-
ten zich hebben ontwikkeld ten opzichte van de
gepubliceerde gegevens. Deze statistieken winnen
uiteraard aan waarde, naarmate het aan ta l deel-
nemers daaraan toeneemt.
Voorts bestaan in Nederland voor enige branches
Centrale Boekhoud-bureaus. De vergelijkende
overzichten, die deze voor hun leden samenstellen,
maken eveneens bedry'f svergelijking mogelijk.
Bij de mondelinge methode, moet de deelnemer er-
van uitgaan, dat hij geen individualist meer is.
Deze methode vraagt van hem een mentale in-
stelling, die openslaat voor samenwerking met
anderen.
Wil mondelinge bedrij l'svurgelyking slagen, dan
zullen de deelnemers er niet voor terug moeten
schrikken, uiteindelijk ook met hun bedry'fscijfers
op tafel te komen en daarover met de anderen te
praten.

DANSMUZIEK
Hemelvaartsdag, aanvang 6 uur

zaal WINKELMAN - Keijenburg

Dit gebeurt dan in clubs, waaraan ongeveer 8 tot
12 ondernemers deelnemen. Daarbij moet natuur-
lijk aan enige voorwaarden worden voldaan. Zij
moeten uiteraard uit dezelfde branche komen.
Bovendien mogen de bedrijfstypen en de bedrijfs-
omvang niet teveel van elkaar afwijken. De ves-
tigingsplaats van de ondernemingen moet zodanig
zijn, dat de operatie-gebieden niet worden over-
lapt. Concurrentie-vrees is dan ongegrond. Een
openlyk en vertrouwelijk gesprek wordt mogelyk.
De leider van de club, de discussie-leider, moet
een ervaren kracht zijn. Hy' moet er o.m. voor zor-
gen, dat iedere deelnemer aan de gedachteriwis-
seling deelneemt en cijfers en ervaringen inbrengt.
De administraties van clubleden moeten op be-
drij fsvergelijking zijn afgestemd. Als dit niet zo
is, wordt vergelijking van cy'fers een moeilijke
zaak. Overigens is het zó, dat serieuze deelnemers
voldoende prikkel ondervinden, om hun admini-
straties aan te passen.
Enige onderwerpen, die op zo'n club-by'eenkomst
kunnen worden besproken zijn: inkoop, verkoop,
reclame, assortiments-samenstelling, voorraadvor-
ming, kosten, omzetten etc. etc.
Er wordt ook aan bedry'fsbezoek gedaan. Sommi-
ge clubs hebben zelfs de gewoonte, hun bijeenkom-
sten om toerbeurt by een van de deelnemers in
het bedry'f te houden. By zo'n gelegenheid be-
kritiseert men dan — in opbouwende zin — el-
kaars bedry'f, de etalages, de winkel-ruimte en de
inrichting, de werkplaats, de ligging van het ma-
gazijn, de opslag van de voorraad enz.
Iedereen — er zijn vaak ook medewerken van de
ondernemer aanwezig — komt met zijn eigen me-
ning en ervaring voor den dag. Het is immers
vaak zó, dat collega's scherper de onvolkomen-

Onrustige Zenuwen?
Mijhhardt's Zenuwtabletten

heden in het bedry'f zien, dan de ondernemer zelf,
omdat zy voldoende afstand ervan kunnen nemen,
om zich een objectief oordeel te kunnen vormen.
In het gezamenlijk gesprek wordt dan gezocht
naar een doeltreffende oplossing van de eventueel
vastgestelde inefficiënte bedrijfstoestanden.
Bedrij f s vergelijking betekent derhalve: „verrijken
door vergelijken".
Voor ondernemers, die over dit onderwerp meer
willen weten, bestaat er alle gelegenheid dit ver-
langen te verwezenlijken. Zij kunnen terecht by
hun vakorganisatie, of bij een van de provinciale
rijksmiddenstandsconsulenten. Deze hebben een
ruime praktykervaring op dit gebied.
Alle inlichtingen worden verstrekt door de Ry'ks-
middenstandsconsulent in Gelderland, Velperweg 5
te Arnhem.



minieren
MET GENOEGEN

kunt U alleen met goed en gegaran-
deerd tuingereedschap. Wij hebben
ondermeer de bekende

Welf gereedschappen.
Voor doelmatig tuingereedschap en
grasmaaimachines (ook repareren en
slijpen)

GEREEDSCHAPPEN- EN
IJZERWARENHANDEL

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

Onteigening ingevolge artikel 77,
4e lid, van de onteigeningswet.

Het hoofd van het gemeentebestuur van
Vorden brengt ter openbare kennis, dat
vanaf vrijdag 31 mei 1963, gedurende één
en twintig dagen, dus tot en met donder-
dag 20 juni 1963, ter secretarie dezer ge-
meente voor een ieder ter inzage zal liggen
het besluit van de raad dezer gemeente,
dd. 22 mei 1963 nr. 4, tot onteigening ten
name van de gemeente Vorden van de
ongebouwde eigendommen zoals deze zijn
aangegeven op de bij dit raadsbesluit be-
horende en gewaarmerkte grondtekening en
lijst, vermeldende de grootte van de te
onteigenen percelen en perceelsgedeelten
en de namen van de eigenaren en mede-
eigenaren, welke onteigening zal plaats vin-
den in het belang van de volkshuisvesting,
ter verkrijging van de beschikking over
gemelde eigendommen, begrepen in de
partiële herziening 1959 nr. l van het uit-
breidingsplan in onderdelen voor de ge-
meente Vorden, vastgesteld bij raadsbesluit,
dd. 21 april 1960 nr. 19 en goedgekeurd
door Gedeputeerde Staten van Gelderland
bij besluit van 22 februari 1961 nr. 3302/
324-3307, om uitvoerig te kunnen geven
aan deze goedgekeurde partiële herziening
van het uitbreidingsplan in onderdelen
(rioolwaterzuiveringsinstallatie).

Vorden, 28 mei 1963.

Het hoofd van het gemeentebestuur
van Vorden,

VAN ARKEL

„Indiana" Rubberstalmatten
Een warme vloer, een zachte
en droge vloer.
Dus koeien met gaaf en gezond
beenwerk.
Hierdoor kan U 80% duur stro
uitsparen.
Ook onmisbaar op de bodem
van de zeugkooi.

Brouwers
Hangkettingen en Hangnylons

worden door ons ook in de stal-
len aangebracht. Laat dit werk
door vakmensen verzorgen. Het
kost U niets meer en U zult vol-
komen tevreden zijn.

Gegalvaniseerde gruproosters
voor spoel- en drijfmest, spijlen
van torstaai. Gaarne zullen wij
U met monsters enz. bezoeken.

Vraag nu reeds aan en wacht niet
tot het staltijd is.

Dinsdags zijn we met monsters bij
café Ketz, Veemarkt, Doetinchem.

A. R. Wagenvoort
VORDEN - Tel. 06752-1259

Vordense Bad- en Zweminrichting
„IN DE DENNEN" Vorden

Voorverkoop van abonnementen
zal plaats hebben a.s. vrijdagavond 31 mei van
7 tot 8 uur in de veranda van Hotel ,.Het
Wapen van Vorden" (Hotel Brandenbarg).
Wij maken U er op attent dat Ie en 2e Pinkster-
dag geen abonnementen worden verkocht.
Vanaf dinsdag 4 juni zijn de abonnementen weer
verkrijgbaar aan de kassa op het bad.

De toegangsprijzen zijn als volgt vastgesteld:
Entreebiljetten voor zwemmers 15 jaar en ouder f 0.75;
tot 15 jaar f 0.40.
Abonnementen personen 18 jaar en ouder f 10.—; van 15
t.m. 17 jaar f 7.50 en kinderen t.m. 14 jaar f 4.—.
Maandkaarten, geldig voor l maand, personen 15 jaar en
ouder f 6.50, tot 15 jaar f 3.50.
l O-baden kaarten, personen 15 jaar en ouder f 6.50; tot 15
jaar f 3.50.
Terraskaarten f 0.40 per persoon. Terrasabonnement voor
het gehele seizoen f 3.50.
Op het tweede en meerdere abonnement voor personen
van 15 jaar en ouder uit één gezin wordt f 1.— reduktie
gegeven. Dit geldt dus niet voor de abonnementen ad. f 4.—
voor kinderen. Hierop is geen reduktie.
Obligatiehouders genieten op abonnementen 10% reduktie.

Het Bestuur.

VOLOP VERSE

jonge haantjes
Geen diepvries

W. Rosscl, Tel. 1283
H. Robbertsen,

Tel, 1214

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Alil) -VERHUUR
chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

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

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

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

VERF

HOOGGLANS
48 MODERNE KLEUREN

Verkrijgbaar b&

„HET VERFHUIS"

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Vorden

Telefoon 1523

„Vivo", Ackerman en Kamphuis H.V.
Groothandel in Levensmiddelen

ZUTPHEN

Wij hebben plaats voor

een accuraat meisje
die voor kantoorwerkzaamheden wil worden
opgeleid.
Sollicitaties aan ons adres: Oostzeestraat 2,
(op het Industrieterrein).

ZOJUIST ONTVANGEN

een nieuwe kolle^ft in

Badgoed
voor

dames, heren, meisjes en jongens

in de nieuwste modellen

Looman - Vorden

ZOEKT U

VOOR FEEST OF VERJAARDAG

EEN PASSEND CADEAU:

't Is

K O E R S E L M A N
waar u slagen kan!

Ook in 1963
zijn we weer ruim gesorteerd in

toer-, sport- en
kinderrijwielen

De merken „Empo" en „Gazelle"

en onze service zijn een waarborg

voor prettig rijden.

Rijwielhandel R. G. J. Kuypers

Laat uw vee
zelf hel water pompen!

Altijd fris en schoon drinkwater.

Hogere melk- en vleesproduktie.

Plaats een

UTINA-
zelfbedieningspomp
Deze pomp betaalt zichzelf door
arbeidsbesparing.

Fa. OELEN-WILTINK
't Hoge 26 — Telefoon 1656

Pinksteraanbieding!!

Prima bankstellen
Moderne bekledingsstof op schuimrubber

gestoffeerd.

Tevens te gebruiken als 2-pers. slaapbank.

Nu slechts f 695.—

Uit voorraad, desgewenst nog voor de
komende zondagen te leveren.

A. J. A. Helmink

N utsgebo u w
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Maandag 3 juni, 8 uur

RAMONA
met: THE BLUE DIAMONDS,

Senta Berger, Joachim Hansen.

Tien populaire tophits - dans - tempe-
rament.
Een sprankelend vuurwerk van vrolijk-
heid.

Toegang alle leeftijden

f 1.— - f 1.25 - f 1.50 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

niet op zondag.

VOOR AL UW

verzekeringen en
financieringen
naar

Assurantiekantoor

J* van Zeeburg
Almenseweg 12 Telefoon 1531

1 JUNI 1 JUNI

H.H. Hengelaars
voor al uw

Hengelsportartikelen
naar

„JAN HASSINK
1 JUNI 1 JUNI



Bad- en strandmode 1963
Bij ons is een bijzonder grote keus in:

Badpakken
Zwembroeken

Badlakens en handdoeken
Badmutsen en tassen

Bovendien deze week dubbele Animo-
zegels op deze artikelen, dus altijd

voordeliger.

A. J. A. HELMINK
Zie etalage Zie etalage

2e Pinksterdag, aanvang 6 uur

D A N S E N
zaal WINKELMAN - Keijenburg

. . . de meest
geperfectionneerde

bromfiets!
Ie Ontwikkeld uit de beroemde 3,6

P.K. Florett, dus enorme kracht-
reserve.

2e Loopt prachtig geruisloos en tri l l ing-
vrij.

3e Trekt zich niets aan van zware
tegenwind of hellingen.

Leverbaar in 2 kleuren.

Prijs f 945.—

Dealer voor Vordert e.o.

FA. KUYPERS

WIJ VRAGEN

een handige jongen
voor onze metaalwerkplaats

N. J. KEUNE

MEVROUW,
Van uw oude verenbedden maken wij

( prachtige CELMATRASSEN.
Tevens leveren wij u gaarne Lpeda
binnenverlngmatrassen, kapok- en
kernmatrassen.

fa. G. W. Luimes - B. Lammers Telefoon 1421

Voor

goed schilderwerk
naar

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

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

Financieringen
Automobielen
Bromfietsen, Scooters
Duurzame gebruiksgoederen

Persoonlijke Jeningen
voor bedrager^vanaf f 500.—

Stichting Nederlai
Middenstands! larbank
Agentschap Vorden:
J. W. M. GERRITSEN
BOEKHOUDBUREAU

Het Hoge 52 Telefoon 1485

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

TELEFUNKEN TELEVISIE
Uiterlijke schoonheid
Technische verfijning.

^ Het goudfilter van gebogen multi-glas vergroot
het contrast en beschermt de ogen.

^ Volledig automatisch.

* Wij maken ieder televisie-toestel geschikt voor het ontvangen van het
2e programma.

Vraagt vrijblijvend inlichtingen en demonstraties.

Alleenvertegenwoordiging voor Zutphen en omstreken:

Fa. P. Bredeveld & Zn.
Weg naar Laren 56 ZUTPHEN Telefoon 3813

BADJASSEN

Koerselman
Burg. Galléestraat 12

Het gaat om de smaak, neem daarom
een

Bakkerskoekje !
Alleen UW BAKKER kan U die
leveren l

Radio Televisie
Een draagbare- of zakradio

al voor f 79. —

Kent u de nieuwe PHILIPS Televisie-
serie al met het gradatie-filter.
Vraag bij ons inlichtingen en
demonstratie (ook bij u thuis).

Vlot geplaatst - servce

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

Wij brengen een pracht sortering

Weekenders
o.a. in Polyester, Bel-o-fast
en no-iron Poplin

LOOMAN Vorden

„Het Binnenhuis"
Woninginrichting - Fa. A. POLMAN

Vorden - telefoon 1314

" Welterusten !
WARM en VEILIG

In de behaaglijke

„TILOMA" slaapzak

is het voortreffelijk slapen!

Fraaie dessins
Effen kleuren

Vrolijke strepen
Bedrukte stoffen

Een degelijke afwerking
kenmerkt onze slaapzakken
met terlenka- of wolvulling.

Kan ook als deken dienst doen.

EEN GROTE KOLLEKTIE
staat tot uw beschikking.

UW VERTROUWEN WAARD

Een pracht kollektie
van de nieuwe modellen

staat voor u klaar.

Voor Pinksteren leverbaar
de Sport in de nieuwe

kleurencombinatie rood-zwart.

Prijzen vanaf f 498.—

ZIE ETALAGES

Firma KUYPERS
Telefoon 1393

Krijgt u met de Pinksterdagen logé's

en zit u met

slaapmoeilijkheden ?
Deze week een bijzonder voordelige

aanbieding in

Divanbedden en Matrassen
Woninginrichting Manufacturen

A. J. A. HELMINK

Nylon regenjassen en -mantels
Nylon jacks

Fietscape's, Poncho's
Nylon Baby-cape's

Fa. Marlens, Wapen- en Sporthandel
P.S. Wegens vakantie gesloten: 4 t.m. 1 juni

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

'n Nieuw gezicht op straat
„Goed zeg, de nieijwe Solex

in die prachtige kleurencombinatie!"

Jonger • Anders - Nieuwer!

SOLEX oto DE LUXE

met volotomatische koppeling.

Haal vandaag nog de nieuwe kleurenfolder bij:
of maak vrijblijvend een proefrit bij:

Q. G. Tragter, Zutph.weg, Vorden


