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Uit de Raad.
1

Binnen 4 jaar riolering .
In de maandagavond gehouden raadsvergadering deed de voorzitter, burgemeester van Arkei, de verheugende mededeling dat voor de
uitvoering van de rioleringsplannen in de kom
van het dorp van rijkswege en eventueel door
de provincie een behoorlijke subsidie zal worden verleend. Deze subsidie zou een bedrag belopen van ruim anderhalf miljoen gulden.
De totale kosten werden door het ingenieursbureau Bongaerts geraamd op ruim 3 miljoen
gulden, waaronder een bedrag begrepen is van
ƒ 660.000,— voor het leggen van rioolbuizen in
de toekomstige uitbreiding van het dorp.
Het ongedekte gedeelte van de totale kosten zal
moeten gevonden worden door het opleggen van
een Riool-aanlegbelasting, terwijl daarnaast een
exploitatiebelasting geheven zal moeten worden. Onder de totale aanlegkosten is een bedrag
van ƒ 400.000,— begrepen voor het mechanisch
gedeelte van de zuiveringsinstallatie. Dit bedrag
heeft betrekking op de exploitatie van de riolering. Voorts was er al op de kapitaaldienst een
bedrag van f 147.200,— gereserveerd voor de
aanleg der riolering.
In het totaal zal voor de industrie, de woningen, winkels, villa's etc. een bedrag naar globale
schatting van ongeveer f 850.000,— een afkoopsom moeten worden opgebracht, te verdelen
over 30 jaar.
Om een globaal voorbeeld te noemen gaf de
voorzitter als jaarlijkse rioolaanlegbelasting
voor een woningwetwoning een bedrag ad
ƒ 24,56. Dit gedurende 30 jaar.
Wanneer de raad in principe accoord kan gaan
met het heffen van deze baatbelasting, dan kan
binnenkort de goedkeuring tegemoet gezien
worden voor de aanleg van de riolering in de
Zutphense weg, de Dorpsstraat en de Stationsweg.
Het ligt in de bedoeling het gehele dorp binnen
4 jaar van riolering te voorzien.
Wanneer we — aldus de voorzitter — het bedrag ten bate van de dorpsuitbreiding ad
ƒ 660.000,— buiten beschouwing laten, dan worden de globale cijfers wat de aanlegkosten betreft, als volgt gedekt: Uit de rijkssubsidie
ƒ 1.635.000,—, uit de baatbelasting ƒ 835.000,—
en uit het reservefonds ƒ 147.000,—.
De riolerings-aanleg zal dus voor de gemeente
geen extra lasten betekenen voor de gewone
dienst.
De gedeputeerde staten eisten echter wel van de
gemeente, dat de begroting 1961 reëel sluitend
moest worden gemaakt, hetgeen later in de vergadering nog de nodige discussies uitlokte.
Wat de jaarlijkse exploitatiekosten betreft, hierover gaf de voorzitter eveneens nog enige globale cijfers. In het totaal werden deze geraamd
op ongeveer ƒ 45.000,— per jaar.
Voor een woningwetwoning komt deze belasting
ten laste van de huurders op ƒ 12,25 per jaar.
Bezwaren tegen de bezuinigingsposten.
Om aan de voorwaarde van een reëel sluitende
begroting 1961 te kunnen voldoen — wil de ge«meente in aanmerking komen voor de anderhalf
miljoen gulden subsidie op de rioleringsaanleg
- nebben B. & W. enkele uitgaafposten op de
begroting 1961 drastisch moeten verlagen.
Hieronder behoren de nieuwe en grotere ramen
voor de prot. chr. Dorpsschool en de r.k. lagere
school. Trouwens de urgentieverklaring wordt
hiervoor niet in 1961 door de inspectie afgegeven. Op, de verbetering van een gedeelte van
't Hoge zal eveneens een aanzienlijk bedrag bezuinigd worden. Thans zal alleen verbeterd worden het gedeelte van 't Hoge van de Hendrik
van Bramerenstraat tot de Graaf van Limburg
Stirumstraat.
Het bedrag van ƒ 22.100,— voor het teren der
wegen zal teruggebracht worden op ƒ 12.100,—.
De gemeentelijke bijdrage in de verbetering van
wegen in het ruilverkavelingsplan, waarvoor
een bedrag geraamd was van ƒ 128.045,— zal
teruggebracht worden op ƒ 45.413,50.
De G.S. had trouwens dit oorspronkelijk bedrag
niet goedgekeurd.
Tenslotte was nog ƒ 8.000,— voor de verbetering
van de Almense weg van de begroting 1961 afgevoerd.
Door al deze bezuinigingen kwam men op een
sluitende begroting en daardoor in aanmerking
voor de subsidie.
Er kwam nogal oppositie tegen het voorstel om
de verbetering van de Almense weg een jaar op
te schorten.
Het merendeel van de raadsleden vond de weg
zoals deze momenteel is, levensgevaarlijk. De
toestand blijft zodoende onhoudbaar. De heer
Wesselink stelde voor de post voor de aan te
stellen schilder en werkman een jaar uit te stellen en hiervoor de Almense weg te verbeteren.
Ook baron van Westerholt was hiervoor. Ook
wethouder Lenselink, die dagelijks gebruik
maakt van deze weg, moest beamen dat zij voor

wielrijders en voetgangers levensgevaarlijk is.
Baron van Westerholt vond dat de veiligheid
van de mens moet gaan boven het aanstellen
van een schilder.
Wethouder Wuestenenk wilde dit punt als eerste en urgentste plaatsen op de begroting 1962.
Daar de gemeente niet over voldoende personeel beschikt, kan zij dit niet in eigen beheer
uitvoeren. De heer Wesselink maakte van zijn
suggestie een voorstel dat echter door de raad
met alleen de stemmen van Baron van Westerholt, Wesselink en Heerink voor, werd verworpen.
Wel drongen de raadsleden er op aan, dat er
door de gemeente provisorisch dit jaar wat aan
deze weg moet worden gedaan.
Eervol ontslag onderwijzeres Medlerschool.
Aan mej. H. A. Zwerus, welke sedert l febr. 1959
als onderwijzeres aan de o.l. school in het Medler werkzaam was, is per l juni door de raad
eervol ontslag verleend uit haar functie. Als
tijdelijke onderwijzeres zal mevr. Turfboer alhier dienst doen tot voorzien is in de vakature.
Er heeft zich op de geplaatste oproep l sollicitant gemeld, wat voor een voordracht te weinig
is. Door de aanschrijving van diverse kweekscholen hoopt men meer kandidaten te krijgen.
Wat er verder ter tafel kwam.
't Hoge krijgt trottoirs, althans ten behoeve
hiervan hebben een aantal eigenaren van gronden aan 't Hoge stroken om niet aan de gemeente afgestaan. De aanwezige hekken, heggen e.d. zullen worden verplaatst op kosten der
gemeente. Verder kocht de gemeente van de
heer L. Schoolderman een strook grond gelegen
tussen de panden Raadhuisstraat 13 en 25. Hier
is een weg geprojecteerd naar een aan te leggen
bungalowpark. De 89 m- kost ƒ 2,50 p.m.
Gezien het feit dat iedereen spontaan voor de
aanleg van trottoirs gratis grond afstaat, meende de heer Heerink dat de heer Schoolderman
dit mooie voorbeeld had moetenen volgen en er
geen geld voor ha'd moeten ik J? ' Ook de heer
Wesselink was deze meninj^y^?edaan. De heer
Bannink vond dat de trJ^Kr-aangelanden er
wat voor terugkrijgen en oKieer Schoolderman
niet. Met 7 stemmen voor -er. twee tegen werd
het voorstel aangenomen^^ heren Aaten en
Norde waren afwezig. W
Koop van woning uitgesteld.
Het voorstel van B. & W. om de woning, Zutphense weg 60, bewoond door de familie Huisman, eigenaresse mevr. van Lennep, te kopen
voor ƒ 6.850,— werd door de raad uitgesteld.
Op verzoek van de heer Wesselink wilde de raad
eerst het rapport horen van de commissie Publieke Werken.
Dit naar aanleiding van de mededeling van de
voorzitter dat er bovendien nog ongeveer
ƒ 2.000,— reparatiekosten bij op komen, om het
huis weer goed bewoonbaar te maken.
Daar het huis toch t.z.t. wegens wegverbreding
zal moeten verdwijnen, vonden enkele raadsleden het jammer om dit huis nog op te knappen, hoewel de burgemeester mededeelde dat het
nog wel 10 jaar kan duren voordat het verdwijnt.
De aanleg van de riolering in de Stationsstraat
zal volgens de begroting ongeveer 6 weken duren. Dagelijks toezicht is hierbij een vereiste.
Dat dit toezichthouden de gemeente op ƒ 3176,—
in 6 weken komt te staan, vonden enkele raadsleden toch wel wat veel. De voorzitter deelde
mede, dat de gemeente door allerlei dringende
werkzaamheden geen geschikt personeel beschikbaar heeft. Er zou dan iemand voor aangenomen moeten worden, die technisch voldoende
op de hoogte is van de werkzaamheden, wat de
gemeente nog meer kost. Tegelijk met de riolering zal in de Stationsstraat, Dorpsstraat en
Zutphense weg de waterleiding gelegd worden.
Rondvraag.
De heer Wesselink bracht tijdens de rondvraag
het Dorpshuis ter sprake, waarvoor goede kansen bestaan dat het er zal komen. In dit verband
wees hij nog eens op de mogelijkheid om de
o.l. Dorpsschool hiervoor in te richten en in
plaats van restauratie van deze school een geheel nieuwe school te zetten. Dit zou veel kosten
besparen. De voorzitter wees er op dat hij nog
eens een onderhoud had gehad met de inspecteur, doch er was geen schijn van kans op een
urgentieverklaring voor een nieuwe school.
Baron van Westerholt had het een daad van hoffelijkheid gevonden, wanneer de mening van de
raad gevraagd was bij de instelling van de vijfdaagse werkweek voor gemeentepersoneel. Hij
had het nu uit Contact vernomen. Hij wilde ten
behoeve van de buitenmensen het uur van openstelling der Burg. Stand op zaterdag van 8.30
tot 9.30, wat later gesteld zien.
De heer Regelink vond dat het pad langs de
Vordense beek nabij het dorp niet goed meer
begaanbaar is, ook al met 't oog op het komende V.V.V. seizoen. De eigenaren, aldus de voor-

KEKKDIENSTEN zondag 21 mei
(Ie Pinksterdag)
Hervormde kerk.
8.30 uur Ds. F. v. d. Heijden van Lochem.
10.15 uur Ds. J. J. van Zorge.
Geref. Kerk
9.30 uur en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.
R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 3.30 uur Lof.
R.K.Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
n.m. 3.30 uur Lof.

Maandag 22 mei
(2e Pinksterdag)
Herv. kerk
10 uur Ds. J. H. Jansen en Ds. J. D. te
Winkel. (Interkerkelijke dienst.)
Geref. kerk
Dienst in Herv. Kerk.

Zondagsdfenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot maandag'
avond 11 uur Dr. de Vries. Telefoon 1288.

Zondagsdlenst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566.
Maandag W. F. Felix, tel. 06755-266.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot dinsdagmorgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230
(P- Leau Rijkspolitie)

Weeks'
Op de vrijdag gehouden
aangevoerd 142 biggen,
varieerden van f 65,— t
Handel was traag.

kmarkt waren
rvan de prijzen
72,— per stuk.

Burgelijke stand van

t.m. 16 mei.
jendsen en G.
Huitink en M.

l

Geboren: d. v. A H. M.
W. Cornelissen; z. v. A:
H.Rondeel.
Ondertrouwd: G J. Hulshof en W. J.
Ruumpol; H. L. H. Havekes en H. B. A.
Eijkelkamp..
Gehuwd: H. J. Graaskamp en W. Norde.
Overleden: J. W. Kraassenberg, m. 63 jr.
echtgen. v. J. Groot Roessink; G. C. Leemkuil, vr , 67 jr. echtgenote van H. N. A.
Bijenhof.

RUSTIG EXAMEN
Mijnhardt's Zenuwtabletten
Gegrond op 10-tallen jaren ervaring

Br uids j aponnen
U wekt bewondering met uw
japon, die u uitzoekt in onze
speciale afdeling.
En onze kollektie is zó gevarieerd
dat u beslist zult slagen.

Visser - Vorden
DE BEJAARDENKRING OP REIS

Vorige week dinsdagmorgen was het verre van
mooi weer. Het waaide, het regende en het was
koud.
Desondanks was er bedrijvigheid op het marktplein, want de bepaarden van de Bejaardenkring
kwamen van alle kanten.
Ze kwamen per auto... ze kwamen per bus ...
ze kwamen zelfs lopend om zich te verzamelen
voor het dagreisje.
Allen hadden hun goede humeur meegebracht
en waren vast besloten er tóch een gezellige dag
van te maken.
Ook onze dorpsfotograaf, de heer Dolphijn, was
niet door deze natte tegenslag thuisgebleven en
onverstoord knipte hij enige aardige momenten
van dit gebeuren.
Iets na 9 uur vertrok de bus uit Vorden. Eerst
ging de reis naar Holten, onze eerste stop, waar
een vriendelijk zonnetje ons verwelkomde, zodat opnieuw enige foto's konden worden gemaakt. De koffie smaakte al lekker. Daarna genoot iedereen van het prachtige Nat. Hist. Museum Piet Bos. Verder ging. het langs de begraafplaats op de Holterberg, waar nog even
werd gestopt.
Vandaar door het zeldzaam mooie landschap
naar Hellendoorn, waar de grote koffiepauze
werd gehouden. Het was te koud om buiten te
zitten, maar binnen was het gezellig vol en de
stemming was prima.
Gelukkig was het wel droog en konden we nog
genieten van het schitterende panorama; de
lachspiegels verwekten veel hilariteit.
In de middag vertrokken we naar de Waarbeek,
waar de thee werd gebruikt. Maar al te gauw
ging de tijd om en moesten we weer instappen
voor de terugreis.
In Vorden aangekomen wachtte ons een heerlijk
etentje in de Huishoudschool. We ondervonden
daar hoe heerlijk onze toekomstige vrouwtjes
daar leren koken. De maaltijd werd nog opgeluisterd met muziek, zang en voordrachtj es door
enige leerlingen. Het is prettig te ondervinden
dat ook de tegenwoordige jeugd, onder goede
leiding, zich met plezier voor de bejaarden wil
inspannen. Al met al een gezellig slot aan een
geslaagde dag, waaraan de bejaarden zeker een
goede herinnering zullen bewaren.
Vrijwillige automobilisten zorgden dat de bejaarden weer vlot en veilig thuis kwamen.

RU1TERSUCCES
Op het ruiterconcours, dat met Hemelvaartsdag te Ruurlo is gehouden, behaalde de
heer B. f. Groot Jebbink met Tibea een 3e
prijs met landbouwtuigpaarden open klasse.

Speciale aanbieding

Bernal Sherry f 4*25

HOTEL 8 R A N D E N B A R G
Óandalettes
de ideale luchtige schoentjes
die u bij Wullink in grote
sortering vindt.

Kijk eerst bij

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist'
zitter, moeten hier voor verbetering zorgen.
De heer Bannink vroeg hoe het zat met de verlichting op het voetbalveld, waarvoor een aanvrage tot een bijdrage was binnengekomen van
de voetbalvereniging Vorden. De kosten, aldus
de voorzitter, belopen ongeveer ƒ 1600,— en
deze kunnen — mede in verband met de bezuinigingen op de begroting — niet voor rekening
van de gemeente genomen worden. De voetbaltoto moet hier maar uitkomst brengen.

Telefoon 1391
VEEL BELANGSTELLING BIJ 50-JARIG
HUWELIJK

In café De Zon heeft het gouden echtpaar G. J.
Haverkamp—H. J. Haverkamp-Oortgiesen onder grote belangstelling zijn 50-jarig huwelijksfeest gevierd.
Tijdens de receptie kwamen zeer velen het krasse echtpaar hun gelukwensen aanbieden o.w.
burgemeester van Arkel en echtgenote.
Op verzoek van het bruidspaar bleef de gebruikelijke serenade van de beide plaatselijke muziekkorpsen achterwege.
Tientallen bloemstukken en andere geschenken
vergezelden de vele gelukwensen.
MOOI SUCCES

De heer W. Jansen, Wildenborch, heeft het Nederlands kampioenschap voordragen behaald.
Deze wedstrijden zijn onlangs in Coevorden gehouden.
GESLAAGD

De heer P. Potma slaagde aan de R.K. Tuinbouwschool „De Drietelaar" te Borculo voor het
eind (school) diploma en voor het diploma 2e
knecht in de groenten- en fruitteelt.

WIN
F.
1000.
met
Wessanen's mestvarkens - onderzoek !
1e prijs TV-toestel

of f 1000.- (naar keuze)

2e prijs Koelkast

of f

650.- (naar keuze)

3e t/m 5e prijs Wasmachine

of f

450.- (naar keuze)

6e t/m 10e prijs Rijwiel

of f

200.- (naar keuze)

11e t/m 50e prijs Electr. koffiemolen of f

25.- (naar keuze)

A. Siemerink
v.h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
de opticien die altijd voor
u klaar staat.

Ziekenfondsleverancier

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

ledere deelnemer ontvangt bovendien een aardige verrassing
Zó kunt U winnen!

• haal vóór 1 juli 1961 Uw gratis deelname-formulier bij een WL-handelaar
• mest Uw varkens op UW manier
• vul de gegevens in op het deelname-formulier

IEDERE varkensmester kan meedoen aan dit unieke
onderzoek omtrent huisvesting, isolatie, ventilatie,
enz. in de varkensmesterij.

Haal vandaag nog het gratis deelname-formulier en
doe mee aan
WESSANEN'S MESTVARKENS ONDERZOEK!

HfiHANEN HORMERVEER

Formulieren verkrijgbaar bij W.L. IMelaar A. HEUVELINK, Kranenburg. Tel. 6781

ENERGIEKE MEISJES

ZE WiLLEN!
fË3

je wil werken en veel leren tegelijk. Dat kan!
la de ORCON-ateliers is plaats voor :

MOD/NETTES en LEERUNG-MODINETTES
waar op een prettige en gezellige manier de bekende
ORCON-vakkleding-voor-elk-beroep wordt vervaardigd.
Reiskosten worden volledig vergoed. M.i.v. mei 1961
elke zaterdag vrij. Voor gehuwde vrouwen gelden speciale
werktijden. U i t s t e k e n d e
sociale voorzieningen.
Wat wil je meer weten ? Kom gerust eens aan en vraag.
Of stuur onderstaande strook ingevuld in.

MODINETTE
een interessant en
vrouwelijk beroep!

*GODETIA
* * * *met
* *de
**
**
**
luxe
kant
die het geheim van Hollandia trico is! Slechts 5.90
(maat 48 6.80) Godetia
opera (semi-strapless) 6.35

L. Schoolderman

\

AUTO-VERHUUR

KLEDINGATELIERS

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

ONDERGETEKENDE!

VOOR

LEEFTIJD^
ADRES:

WOONPlAATST"

Wenst nadere inlichtingen aangaande een event. dienstverband
te Zutphen/Doetinchem/Hengelo (G.)
KUIPERSTRAAT 20-22,
ZUTPHEN
telefoon 06750-5141
WICHMONDSEWEG 2,
HENGELO (G.)
telefoon 06753-1268
ATJEHSTRAAT 23,
DOET1NCHEM
telefoon 08348-3170

Bij voorkeur bezoek op
tussen ...

en ....

HANDTEKENING:

BEDRIJFSKLEDINGATELIERS
ZUTPHEN - DOETINCHEM - HENGELO (G.)

Fa. Martens
wapen- en sporthandel

LEE-COOPER

Het Bedrijfskleding huis

De beroemde AMERIKAANSE SPIJKERBROEKEN

Firma K. BODDE & Zn,

lang en kort. in diverse kleuren, vanaf 6 jaar.

Groenmarkt 1 - Telefoon 2595 - Zutphen

Aan allen die ons zilveren huwelijksfeest
tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt,
betuigen wij onze hartelijke dank.

Gerrit Kreunen

O

Ook voor de Pinksterdagen

en

A. L. Grotenhuys
R. M. GrotenhuysBoers
Vorden, B 7.
„'t Veldslag".
VERLOREN een
dames armb.horloge,
waarsch. op l mei.
Tegen bel. terug te bez.
bij Drukkerij Wol ter s

Riek Zevalkink

hebt u over onze koopjes niet te klagen!

geven U kennis, mede namens wederzijdse ouders, van hun voorgenomen
huwelijk op woensdag 24 mei a.s., des
morgens om 11 uur ten Gemeentehuize
te Lochem.
Kerkelijke bevestiging en inzegening in
de Ned. Herv. Kerk te Lochem, om
11.30 uur, door de Weleerw. Heer
Ds. M. S. J. de Jong.

Zie onderstaande lijst,

zoals u ziet: zeer laag geprijsd.

Toek. adres: Nieuwstad 9, Lochem.
Wegens huwelijk van
haar tegenw. dienstReceptie van l tot 3 uur in hotel Bak
meisje zoekt mevrouw
te Lochem.
Lulofs nieuwe HULP
tegen juli a.s. in doktersgezin. Zutphense- ,\3^,.^<^«^^^^3i^«J*t^^^^^B^,^^^»^^^^»^^^^^^£»^^^-^S
A
r
weg 43, Vorden.
X
Gerrit Jan Hulshof

H

-

Gepensioneerd heer
Wilhelmina Johanna Ruumpol
zoekt enkele bezighe- V
den. Inlichtingen bevr. ^ geven U, mede namens hun ouders,
Bureau Contact.
W kennis van hun voorgenomen huwelijk,
u dat D. V. woensdag 24 mei 's nam. om
Wegens sterfgeval
J 2 uur voltrokken zal worden ten GeQ meentehuize te Vorden.
vrijdag 19 mei
Q De kerkelijke huwelijksbevestiging is
n om 2.30 uur in de Herv. Kerk te Vorden
)^ door de Weleerw. Heer Ds. J. J. van
BIJENHOF
W Zorge.
Zutph.w. 42, Vorden
X Ruurlo, Broek H 115
DOKTER LULOFS W rr~Ti
*7—r~
r*-> mei 19"1
Vorden, Zutph.weg
C 62
houdt de zaterdag
Toekomstig adres:
vóór Pinksteren
Zutphenseweg C 62, Vorden.
geen spreekuur
S.v.p. Boodschappen
die dag tussen 8 uur
Inplaats van kaarten.
en half negen.
Op vrijdag 26 mei hopen onze dierGRATIS af te halen:
bare ouders
lieve jonge POESJES

gesloten

B. v. Hackfortweg 26
Vorden.

J. A. Bleumink
en
J. B. Bleumink-Besselink

y

C.Z. MOTOR te koop
150 cc. Bevr. Hummelosew. 19. Hengelo-G.
Voetbalschoenen te
koop, m. 36, z.g.a.n.
liefst ruilen voor 38.
J. Peppelman, Kerkhofweg, Vorden
Te koop jonge of halfwas KONIJNEN,
(hollander). J. Kettelerij
Dr. Lulofsweg 16.
Een BAD te koop.
W. Leunk, Nieuwst. 8
Te koop een z.g.a.n.
GIERVAT, inh. 600 1.
compl. op wagen met
Inchtb. en 'n vorkjesschudder + harkmach.
bij B. Verkerk, D l
achter 't station.
6012-w. HENNEN
te koop, Parmenters.
B. Bargeman, C 93.

Duomaat én Micro Electro Regeling
Vraagt nadere inlichtingen aan

B. A. Borgonjen
Kerkstraat 13 -

Vorden

Q
A
^

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

[
Q
y
w
u

kollektie 1961
Vier komplete, ongelooflijk mooie bromfietsen. Door en door betrouwbaar, speciaal gebouwd voor vervoer van 2 personen. Met: stuurdemper, geruisloos uitlaatsysteem, zweefarmvering voor en achter,
in drie meesterlijke kleurenkombinaiies.

op de leeftijd van 67 jaar.
Vorden:
Hengelo-G:
Vorden:
Haarlem:

H.
A.
G.
G.
H.
H.
A.

N. A. Bijenhof
C. Harmsen-Bijenhof
J. Harmsen
Bijenhof
W. Bijenhof-Scholten
C. Ringlever-Bijenhof
C. D. Ringlever
en kleinkinderen

nu
nu
nu
nu
nu

voor 124
voor 149
voor 98
voor 98
voor 98

Voor uw boterham:
het neusje van de zalm, voor een zacht prijsje.
160
100
100
100

gram 79
gram 69
gram 75
gram 36

Groot blik rundvlees
slechts 139
Groot blik gehaktballen
slechts
89
Goulasch, heerlijk vooreen macaronischotel p. blik 119
12 extra lange Gelderse knakworsten, p. pot slechts 165
dit is nog geen 14 et per stuk.
Twee prachtige limonadeglazen gratis
bij l fles limonadesiroop van 149 et
Grote Eiercake, vruchten of gewoon,
slechts 89
Pinkstermelange, rijk gesorteerd koekje, 250 gram 65
Bitterkoekjes
200 gram 55
Goudsprits
250 gram 59
Pennywafels,
15 stuks
slechts 69
Reklame toffee's
200 gram 39
Chinese pinda's, vers gebrand, per zak 59

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

BOERENLEENBANK
Kranenburg D 127a - Vorden

Heden nam de Here tot Zich mijn
inniggeliefde vrouw, onze lieve moeder,
behuwd- en grootmoeder
Gerdina Christina Bijenhof
geb. Leemkuil

138
178
118
118
118

Maak zelf Bowl, het scheelt u stukken!
Schijven Hawaiïan ananas, groot blik v. 110 v. 98
van 98
vo voor 89
o»
erties.
litersblik
Hele peertjes,
litersblik
van 139 voor 125
Kersen op sap,
grote pot
van 159 voor 139
Ananas,
litersblik
van 240 voor 198
Fruitcocktail
litersblik
per blikje 65
Aardbeien op sap,

Onze bekende Ham
Gekookte Casseler rib
Rosbeef
Saksische smeerleverworst

K
y

Jonge KONIJNEN te
koop en 3 Oost Ind. X de dag te herdenken van hun 25-jarige
DUIFJES. Wim Wesechtvereniging. Dat God hen nog lang
selink, Hackfort C 3.
mag sparen is de wens van
Opa en
BED met spiraal te
koop. Bejaardencentr.
hun dankbare kinderen. V
Kamer 19.
Vorden, mei 1961.
JAWA te koop, 250
„Klein Voskamp", Kerkhofweg D J
cc, bouwj. '55, in prima
Receptie van 4—5 uur in hotel Bakker.
staat. Bevr. bij Joh.
Weenk, E 92, Vorden
Wegens afsch. te koop
z.g.a.n. SOLEX.
Pr. Bernhardweg 8.

De
wondernaaimachins
die alles kan.
Deze Supernova
Julia is
uitgerust met

Vorden, D 40
mei 1961.
Ruurlo, stationsstraat 12

Enorme korting op blikgroenten.
2 litersblikken, van
Doperwten
2 litersblikken, van
Sperziebonen
2 litersblikken, van
Appelmoes
2 litersblikken, van
Spinazie
Erwten/wortelen 2 litersblikken, van

Spaar-, Voorschot- en Giro-instelling
Uw keus is RAP gemaakt bij:

A. G, Tragter

A.s. zaterdag 20 mei is het kantoor
wegens familieomstandigheden

voor alle bankzaken gesloten

JUWI

VORDEN, 15 mei 1961.
Zutphenseweg 40.

L
Ier» jöweel van een verf. Strijkt
enorrn uit. Dekt en glanst prachtig
•n... JUWEEL is niet duur!

De begrafenis zal vrijdag 19 mei om
2 uur plaats vinden op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

VRAAGT GRATIS BOEKJE
SCHILDER IK MIJN
HUIS"

Bejaardenkring
WOENSDAG 24 mei n.m. 2.30 uur
in de koffiekamer van het Nut.
O.a. foto's over ons reisje.

Vier l-jarige KIPPEN
te koop. Koekoek Wyandot, a.d. leg, m. haan In notarisgezin van 4 pers. wordt gevraagd
kriel. G. J. Beumer,
een hulp in de huishouding
Kerkstraat 11
voor dag of dag en nacht.
% ha. HOOIGRAS
te koop. J. A. Eykel- Mevr, Bloemhof, Burg. Dijkmeesterweg 8
Zutphen
kamp, café.

o me r japonnen^
Ook in de grotere maten een
ruime keuze.
Komt U geheel vrijblijvend
eens kijken en passen

LOOMAN • VORDEN

Het Verfhuis
J. M. UITERWEERD

Bezoekt 2e Pinksterdag

Voor mooier en beter schilderwerk
gebruikt U toch ook

Trefex

het park van de Wiersse te Vorden

Speciaal samengesteld voor de amateurschilder
Alleenverkoop

Steeds weer de moeite waard voor een uitstapje!
+

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

Het park is te bereiken met de G.T.W.-bussen
vanuit Ruurlo en Vorden.
*
Geopend van 2 uur tot half zes.
Er wordt een kleine vergoeding gevraagd ten bate
van sociaal charitatieve verenigingen te Vorden-Kranenburg, n.l. volwassenen 50 et., kinderen van 6 —14 jaar
10 et. en kinderen beneden 6 jaar vrij.

Naast onze wekelijkse

VIVO aanbiedingen
bieden wij u elke 2 weken nog een
extra aanbieding.

Honden worden, ook aangelijnd, NIET toegelaten.
CONCERT IN HET PARK.

HIER IS DE EERSTE:
250 gram Dessert Koffie
148
het 2e pak van 250 gram voor 100
100 gram Ceylon Thee
90
het 2e pak van 100 gram voor 45
2 pak Pudding, voor l % liter. 64
het 3e pak gratis.
Bij elke fles Limonade, naar keuze,
limonadeglas gratis.
Bij elke fles Wijn
vanaf 135
een borrelglas gratis.
5 zware repen Chocolade
69
300 gram Bruintje Beer biskwie 49
Op veler verzoek: wederom
bij 250 gram groenmerk Koffie 148
een pracht kop en schotel gratis.

Heeft u ook al

een japon van Luth?
Daar moet u eens gaan kijken!

*

Een pracht kollektie voor dames en meisjes.

En de prijs. .. een verrassing!

( Nylons - Rokken - Blouses - Vesten J

HIEUWSI1D

Tweede Pinksterdag 2 uur

Vorden IV Angerlo Vooruit l

Reklame vrijdagavond en zaterdag
500 gram fijne rookworst 160 et
500 gram jonge haantjes 225 et
500 gram gesmolten vet 45 et
500 gram vet spek 80 et
200 gram boterhamworst 55 et
200 gram ontbijtspek 55 et
200 gram snijworst 90 et
200 gram ham 100 et
200 gram kookworst 55 et
200 gram bloedworst 30 et

Elke week iets nieuws, altijd wat goeds.
Telefoon 1281.

VORDEN

Sigarenmag. D. Boersma

PASFOTO'S vc
half één gemaakt,
zelfde dag nog kl
Foto Zeylem
Houtmarkt
Zutphen
Het adres voor

Dorpsstraat 6

Uw

Pluimvee
is van ouds

W. ROSSEL
Telefoon 1283
bg.g. 1214

De door het wereldconcern C F P.
geproduceerde produkten worden thans
in 21 landen gedistribueerd.
Zo werd in juli 1957 in Nederland de
Ie Totalpomp geplaatst. Na 3 jaar, in
1960 al de 300ste, en deze opmars
gaat in snel tempo door.
Wel HET bewijs voor de kwaliteit
van Total motorbrandstoffen en smeerolieën.
Daarom: tank Total voor extra trekkracht, soepelheid en zuinigheid.

BARINK's
Total service

Rookartikelen
Souvenirs
Ansichtkaarten
Ijs

Zaterdag 20 mei

DANSEN

M. Krijt, Dorpsstraat
een wereldnaam

Telefoon 1553

Concordia Hengelo-G.

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

TOTAL

Heineken
Bier

Smit - Zutphenseweg

KOMT ZIEN EN PASSEN

H. LUTH

Heerlijk
pittig
verfrissend

superlak- en muurverf

Ruim 93 ha. tuin. Temidden hiervan een 16e eeuws
kasteel. Mooie lanen, prachtige vergezichten, schitterende rhododendrons in alle kleuren en een mooie
rozentuin stempelen dit tot een romantisch geheel.

Groot Roessink's

Heineken
morgen een paar flesjes
in de boodschappenmand!

Timmerwinkel

't Hoge
Telefoon 1495

Bupro-gas

Heineken's bier

Het gas voor iedereen
Prijs f 7 50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en
H. Lijftogt 't Hoge 57

AUTOVERHUUR

verkrijgbaar bij Kistemaker

- 2 zondagen . . .
Allicht hebt u koekjes nodig.
Neem ze van uw bakker.

m.en zonder chauffeur

Hij heeft de juiste sortering

George

en... OVENVERS!

Seesing

Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon 14 H

De Vordense Bakkers

Ook met de

Pinksterdagen:
VOOR HEEL
DE BURGERIJ
.JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Voor uw gazon

een maaimachine
van

Henk van Ark

200 jonge HENNEN
w TE KOOP:
te koop, W.L.xR.I. .. Maandag 22 mei a.s. hopen onze ge- Q
9 w.oud. E. Brummel- n liefde ouders en kinderen
man, de Kruisweg,
X
X
G. Berenpas
C.L.V. DE
B 46, tel. 1576, Vorden

X

voorgekiemde pootaardappelen

en

x

x

8-weekse HENNEN
H. Berenpas-Pelgrum
J
te koop, Reds, m. C.
P.L certif. H. Bannink ^ hun 25-jarige echtvereniging te her- ^
W denken. Dat zij nog lang voor elkaar W
Kranenburg.
en voor ons gespaard mogen blijven,
Te koop prima EETis de wens van
AARDAPPELS. G. v.
Henk
Veldhuizen, B 104.
Peter
;
Herman
Toom BIGGEN te
Vader en Moeder J
koop. G. Vliem,
Weidetnan Vorden
X
Warnsveld, Boggelaar 3.
X
BIGGEN te koop. bij
T. A. Koning, Linde
E 3

i

Regelmatig te koop
gevraagd:

Voor de +rinksterdagen
DIVERSE SCHOTELS

r.b. stierkalveren

o a. Huzarensalade
Russische eieren
Zalmmayonnaise
Ook leveren wij op bestelling:
IJSTAARTEN en
GEBRADEN HAANTJES

B. Bargeman
Veldwijk C (J3
Telefoon 1558
35 Are HOOIGRAS
bij inschrijving te koop
Briefjes inleveren voor
25 mei bij D. Bosman
Lankhorsterstraat,
Wichmond
Te koop een g.o h.
KINDERWAGEN
Bevr. Molenweg 30.
Nog voorradig

Tomatenplanten

Verder volop perke. snijbloemplanten
ATTENTIE:
vrijdagmiddag 19 mei
GESLOTEN

Hotel Brandenbarg
p

"Nutsgebouw

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Maandag 22 mei, 2e Pinksterdag, 8 uur
De charmante film

Hopla Conny
met: Conny Froboess

Gebr. Kettelerij

Hoveniersbedrijf
Zutph.w. 54, Vorden

Toegang alle leeftijden

FIETSEN
is
GEZOND

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schuppers, Dorpsstr. 1 1, Tel. 1373.

„INVITA" SPORT
geheel compleet
met remnaaf, lamp, slot,
jasbeschermer en pomp.
Dames- of herenmodel

149.50
Wij hebben een geregelde
voorraad van plm. 200 ToerSport- en Kinderrijwielen
in diverse kleuren en modellen.

Fa. K. SIERSMA
(H. Hüsken & Zn.)
Overwelving 3
Rozengracht 15
Telefoon 2824
Zutphen

Agent: Gazelle
Invicta en Solex

H.H. Pluimveehouders.
Wij betalen hoge
prijzen voor al uw
PLUIMVEE

Alles wordt vakkundig
geselecteerd en contant betaald.
Vraagt prijs.

W, Rossel, tel. 1283
H. Robbertsen
tel. 1214
Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr,
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

-

Met de Pinksteren

VORDEN

er eens lekker buiten bij gaan zitten

BEDRIJFSTECHNIEK L. E».bro*k
C 73 VORDEN 06752-1286
vraagt voor zo spoedig mogelijk

Maak het u gemakkelijk, als de zon schijnt.
Onze fauteuils en klapbedden zijn comfortabel.
Ja, uw zomer - zonne - comfort staat voor u klaar l

MEDEWERKER
Functie: Assisteren bij opbouw van
tech. handelszaak.
Vereist: Grote techn. belangstelling.
Enige ervaring, liefst op
tekenkamer.
Gewenst: Enige kennis van talen en
administratie.
Leeftijd: : j . 22 jaar.
Woonachtig: in Vorden of Zutphen.

*

V ouwfauteuils
met trek veren
Vouwbedden één greep verstelbaar
Ligstoelen gelakt - met frisse loper
Zonneparaplu's
met knik

Koopjes voor de heren

Weekenders
Prima kwaliteit

7.50

H. L U T H - NIEUWSTAD

Pfaff
Naaimachines
Betere zijn er niet J
Vraagt vrijblijvend inlichtingen
en demonstratie.

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21
Telefoon 1254

Donderdag 25 mei, 7.45 uur in Irene

Toegelicht met dia's.

Heerlijk krentebrood, vanaf f 1.35
(Gaarne vandaag nog bestellen)
Roomboter Uddelermeertjes 20 et p. st

GRATIS TOEGANG
voor alle belangstellenden.
Organisatie: De Jonge Kerkcommissie

VISSER - VORDEN
Openbare Aanbesteding
Burgemeester en Wethouders van Vorden
zullen op woensdag 31 mei '61, des v.m.
11 uur ten gemeentehuize openbaar aanbesteden :

Het buitenschilderwerk van
17 woningen Hendrik v. Bramerenstr.
11 woningen Dokter C. Lulofsweg
11 woningen Dr. W. C. H. Staringstr.
7 woningen Berend v. Hackfortweg
in percelen en in massa, volgens bestek en
voorwaarden.
Bestekken, zolang de voorraad strekt, verkrijgb. bij bureau Gemeentewerken Vorden
a f 5.00, franco per post f 5.50.
Restitutie wordt niet gegeven.
Inlichtingen worden tot 3 dagen vóór de
aanbesteding verstrekt op bureau Gemeentewerken, dagelijks des v.m. van 9-12 uur.
16 mei 1961.
gemeester en Wethouders voornoemd:
de Burgemeester,
VAN ARKEL
de Secretaris,
J. V. PLAS

«

door de Papoea Frits Kirihio.

Zeer actueel.

A. G. TRAGTER
Telefoon 1256

Aanbesteding
Op dinsdag 30 mei 1961 zal door ondergetekende, namens het Departement Vorden
van de Mij. tot Nut van 't Algemeen, te
10.30 uur in de koffiekamer van het Nutsgebouw te Vorden worden aanbesteed:

Het bouwen van een
tweeklassige kleuterschool

Gesorteerd slagroomgebak

aan de Dr. C. Lulofsweg, hoek Berend
van Hackfortweg te Vorden.
De inschrijving kan geschieden voor:
de mooiste kollektie l IGtSGfl
perceel 1. Grond-, metsel-, stucadoor-,
timmer- en smidswerk;
Heerlijke roomb. Cake 40 et p. 100 gr.
vindt u bij B A R l N K
perceel 2. Loodgieterswerk;
Super melkbrood, 60 et per 800 gram
perceel 3. Elektrische geleidingen;
Prijzen vanaf f 137.—
(alleen op bestelling)
perceel 4. Verf-, glas- en behangwerk.
Betaling in overleg.
Bestelt u dus vandaag nog ?
Bestek met tekening zijn tegen betaling van
Kom eens vrijblijvend praten!
f 15.— (restitutie f 10.^-) verkrijgbaar aan
het kantoor van de architect.
Inschrijvers moeten bestekhouders zijn. InTelefoon 1384
lichtingen tot 3 dagen vóór de dag van de
aanbesteding.
Een fles Advocaat voor 100
P. BAKKER, architect B.N.A.
Voor het as.
bij elke fles Castello Wijn van 298
VORDEN, Zutph.weg 44 a
Een Friese Koek voor 45 bij 250 gr. koffie
Telefoon (06752) 1392.
zwemseizoen
Een litersblik Perziken op sap 149
brengen wij een leuke kollektie
Een litersblik Ananas
voor 159
l
Brandstoffen
Een /2 liter Aardbeien voor 98
Katoen
Een grote pot Knakworst voor 159
Lastex
nu tegen zomerprijzen
250 gram koekjes 69 et
Crepe mousse badpakken
150 gram bonbons 69 et
Badtassen
p
De grootste sortering
N.G.V. Kruidenier
Prima kwaliteiten

Bakker Schurink

17.50
29.50
11.50
39.50

Y Is „zonneklaar" dat u dat vindt bij

Nieuw Guinea
in de nieuwe tijd

Neem voor Pinksteren
t ff
• f •
iets lekkers in huis

28 et per stuk, dan 5 voor f 1.25
Slagroomtompoesen 25 et per stuk
dan 5 voor f 1.—

f
f
f
f

Vrijdagavond

Telefoon 1500
VORDEN

Het teenager-idool
CONNY danst en zingt vele schlagersl

Zie in de etalage ons
t RECLAME RIJWIEL

EENDRACHT

MAAR. . .

KEUNE
VOORRADIG:

prima slachthaantjei
zeer billijke prijzen.
W. ROSSEL
Telefoon 1283
H. ROBBERTSEN
Telefoon 1214

Voor de a.s. Pinksterdagen:

Loeman - Vorden G. H. H I L F E R I N K
l Voor al uw stoffeerwerk: H. & W. l

Kranenbarg's Speciaalzaak
Ruurloseweg 45

Telef. 1217

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

L Sclioolderman

Voor Sportcolberts en Pantalons: Looman - Vorden
VOETBAL
Vorden II ging op het pad der overwinning voort
door zondag van de Hoven VI met liefst 12—O
te winnen in Zutphen. Het was gelijk een spel
van kat en muis.
Vorden III kwam met een gehavend elftal in
Baak tegen de Boys II in het veld en moest
hier een onverwachte 6—l nederlaag incasseren,
een resultaat wat wel tegenvalt.
Vorden IV draaide ook al niet zo best op eigen
terrein tegen Pax IV, dat aanvankelijk met 9 en
later met 10 man speelde. Vooral de voorhoede
opereerde te traag om de uitstekende Pax-defensie te overrompelen. Voor de rust wist de midvoor met een zuiver schot de stand op l—O te
brengen. In de tweede helft werd er eveneens
zonder veel samenspel en overleg gespeeld. Wel
waren de Vordenaren doorlopend in de aanval,
doch de schoten waren te onzuiver of veel te
zacht. Ook wilde vrouwe Fortuna deze middag
niet meewerken en kwam zij Pax nogal eens
te
hulp. Tot 10 minuten voor het einde was1 de
stand, dank zij een doelpunt van een der Paxbacks en een schot van dichtbij van de Vordense
rechtsbinnen.op 3—O gebracht. Toen maakte
Pax door een blunder van de invaller-doelverdediger en door een fraai onhoudbaar schot twee
doelpunten en moesten de Vordenaren alle zeilen bijzetten om een dreigend gelijk spel te ontgaan.
Tweede pinksterdag staat Vorden IV een heel
wat zwaardere tegenstander te wachten, want
dan komt Angerlo I op bezoek. In Angerlo werd
gelijk gespeeld en dus zouden de Vordenaren op
eigen veld moeten winnen. Gezien echter het
minder goede spel van de laatste tijd en het
trage tempo, waarmee de aanvallen worden opgezet, zal het Vorden IV zeker niet meevallen
om de beide puntjes thuis te houden. Hopenlijk
is de doelverdediger van zijn ongeval hersteld
zodat hij zijn plaats weer in kan nemen.
Vorden II gaat op bezoek bij Zutphen III en zal
ook hier wel de overwinning weten te behalen.
Vorden C speeld zaterdagmiddag thuis tegen
Zutphen C.
NIEUWE BOEKEN IN DE NUTSBIBLIOTHEEK
Zaterdag voor Pinksteren komen er weer, zoals
gewoonlijk, nieuwe boeken in de Nutsbibliotheek.
In 't geheel zijn 't er 79 stuks en wel 27 romans,
7 Engelse boeken, 8 detectives, 12 ontwikkelingsboeken, 9 boeken voor oudere jongens en meisjes, 7 kinderboeken en 9 ontwikkelingsboeken
voor de jeugd. Onder deze laatste zijn weer
prachtige boeken met schitterend gekleurde platen, vooral het Gouden Knutselboek van de Natuur zal niet alleen zeer in de smaak bij de
jeugd vallen, maar ook
de moeders zullen er van
genieten en er iets1 uit willen namaken. „Kinderen uit de eenzame vallei", „Kleurrijk Italië"
en niet te vergeten „José en Pedro uit Portugal"
zijn boeken om lang te bekijken. Onder de romans bevinden zich 't nieuwe boek van Campbell Barness: „'s Konings nar", de trilogie van
M. de Lannoy „Madame Royale", van Bart
Schwarz „De laatste der rechtvaardigen". Dit
moet volgens de kritieken tot de belangrijkste
werken van de laatste jaren horen. Het behandelt de jodenvervolging, speciaal die van de kinderen.
Onder de ontwikkelingsboeken voor groteren
zijn er verscheidene, die de hedendaagse politieke figuren behandelen, als „Rusland onder
Kroetsjew", „President Kennedy", „In de greep
van Soekarno" en „Het witte hart van Nieuw
Guinea".
De grotere meisjes zullen blij zijn dat er weer
een vervolg op Pitty is, n.l. „Pitty's laatste kostschooljaren". De detectiveboeken behoren tot
het nieuwste genre. U ziet een keur van boeken
is weer aangeschaft; vergeet het dus niet om
er een te halen.
BIOSCOOP
Op pinkstermaandag komt de nieuwste film van
Conny Froboess in het Nutsgebouw. Het is al
leven en vrolijkheid wat de klok slaat en Conny
zingt vele geliefde schlagers. Vooral voor de
jeugd een film om van te smullen.
GESLAAGD
Onze plaatsgenote, me j. M. A. W. Oudsen, klerk
ter gemeentesecretarie alhier, slaagde te Mep
pel voor het diploma Bevolkingsboekhouding en
burgerlijke stand.
Aan de Technische School te Zutphen behaalden
de heren H. Kappert en W. Sessink, Kranenburg
het diploma elektrisch lassen voor gevorderden
De heer H. Lichtenberg, Kiefskamp, slaagde
voor de cursus elektrisch lassen voor beginners
AANBESTEDING NUTSKLEUTEBSCHOOL

Volgens achterstaande advertentie zal op dins
dag 30 mei in het Nutsgebouw de aanbesteding
plaats vinden van de nieuwe Nutskleuterschool
De architectuur berust bij de heer Bakker al
hier.
EERSTE H. COMMUNIE
Zondag deden 10 meisjes en 17 jongens van de
St. Antonius van Padua-parochie alhier hun
eerste H. Communie.

BATTI-NEEUWS
Op Hemelvaartsdag trokken de Ratti-reserves
naar Hengelo (G.) en zij hebben van hun reis
geen spijt gehad. Tegen het team van Pax V gelukte het de Rattianen om een verdiende 2—3
overwinning te behalen.
De zege heeft echter lange tijd aan een zijden
draadje gehangen, maar door goed verdedigen
in de laatste minuten wist Ratti haar voorsprong te behouden. Middenvoor Lichtenberg
had in deze overwinning een werkzaam aandeel
en wist alle drie doelpunten te scoren. Reeds
vrij spoedig na de aftrap kon de Ratti-middenvoor na een goed aangegeven bal van rechts de
verraste Pax-keper het nakijken geven (O—1).
Ratti had nog geruime tijd een overwicht en
wist andermaal een aanval met een doelpunt al
te ronden (O—2). Het Pax-team herstelde zich
echter snel en nog voor rust wisten de tegenstanders, gebruik makend van een slechte dekking en een fout van de doelverdediger, de stand
gelijk te maken (2—2), maar nog net voor rust
had Lichtenberg voor de derde maal succes toen
hij een throughpass van Borgonjen prachtig inkogelde.
Na de hervatting kwam er in deze stand geen
verandering meer. Wel werd er aan weerszijden
hard en fel gestreden, maar beide defensies konden de aanvallen weerstaan.
Ratti a speelde zondagmiddag
een uitwedstrijd
tegen Baakse Boys1 b. Hier zorgden Lichtenberg,
Roelvink en Takkenkamp voor doelpunten,
waardoor een 3—O eindstand werd bereikt. Ratti c speelde zaterdag te Hengelo (G.) tegen
Pax c, maar de Kranenburgers verloren met
7—0.
Voor het komende weekend is alleen de wedstrijd Baakse Boys II—Ratti II vastgesteld, een
ontmoeting, welke voor de Ratti-reserves van
het grootste belang is. In het komende seizoen
zal er nl. een 4e klas G.V.B, bijkomen en daar
de 5 onderste ploegen van de ranglijst (3e klas)
alle degraderen naar de vierde klas zal Ratti
alles in het werk moeten stellen om haar plaats
in de 3e klas veilig te stellen. Bij een overwinning blijft de Ratti-ploeg in ieder geval in de
middenmoot. Voor de junioren is de competitie
geëindigd.
RONDE VAN NEDERLAND DOOR VORDEN

De deelnemers aan de Wielerronde van Nederland zullen dit jaar ooMbcr Vorden komen, en
wel op a.s. vrijdag 19^HP De renners komen
uit de richting Zutphen en gaan dan voorbij het
gemeentehuis in de ridftftg Hengelo (G.) met
als eindpunt van deze^roippe Doetinchem.
Zij kunnen omstreeks kwart voor zeven in Vorden verwacht worden. De karavaan wordt zoals
gebruikelijk vergezeld door een stoet van reclame-auto's en wagens met officials.

Voor de
Pinksterdagen
verkrijgbaar:
KO LO BAK m. zuur/zoete
SaUS p. portie f 2.00

POE YONG HAI „ f 1.50
SATEE BABI stok f 0.30
Bestellingen worden vanaf
vandaag verwacht. Zaterdag na 6 uur 's middags
worden geen bestellingen
meer aangenomen.
B. v. Hackfortweg 26

Vorden

Groot en klein
grijpt donderdags
het eerst naar

CONTACT
hét blad voor Vorden

Neem voor de
Pinksterdagen

'n Sprookjes qstaart
als dessert.
Overheerlijk l
Hele taart f 3.—
Halve taart f 1.60

Boersma
Dorpsstraat 6
Telefoon 1553

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

P. C. Nipius, Zulphen

BEZOEKT
(zonder enige verplichting)

ONZE SHOWROOM
Empo en Ervo rijwielen in diverse
rock and roll uitvoeringen.
Wasmachines in diverse merken
o.a. Empo, Rondo, Blue-air
Centrifuges in diverse merken
o.a. Empo, Rondo en Ruton
Electr. naaimachines Empo
KALORIK mixers, strijkijzers, koffiemolens, broodroosters, electr. dekens
en kussens
Electr. scheerapparaten fabrikaat
Remington, Top-star en Belcut
Straalkachels merk Vulcania
Bestuurbare rolschaatsen
Autopeds en kinderdriewielers met
aanhangwagentjes
Een deskundige voorlichting garandeert U
een goede koop!
Levering via Uw handelaar. Showroom geopend van 8—12 en van 2—5 uur

EMPO-RIJWIELFABRIEK VORDEN
Tel. 06752-1241-1242

Laarstraat 5

Vrijdagavond aanbieding
Bij aankoop van een

Voor thuis
en op vakantie

Badpak

Een ideaal kampbed
tevens zonnestoel,
in alle standen verstelbaar.

ontvangt u naar verkiezing een dubbel
aantal Animo zegels of een badmuts
voor halve prijs.

Slaapzakken met deelbare rits
ook als deken te gebruiken.

H.&W.
Zutphenseweg 14 Vorden

Luchtbedden in diverse prijzen

Alleen de betere kwaliteiten!

Fa. MARTENS

Nutsbiblrotheek
Zaterdag nieuwe bo en in de Nutgvan 4—5.30 uur.
bibliotheek. Geop
kinderboeken
5 et
10 et per boek per wee
Engelse boeken 15 et.
Alle Vakboeken geheel gratis op aanvraag

Wapen- en sporthandel

Telefoon 1272

Batavus
Bromfietsen

Koopavond
in Vorden

-

in diverse modellen voorradig

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21
Telefoon 1254

iedere vrijdagavond
RETEXTURINGB'DR' '

CCUFUAT

De winkels zijn geopend tot 9 uur
AFSCHEIDSDIENST VBIJZ. HERV.
ZONDAGSCHOOL
Zondagmiddag werd in het Nutsgebouw de afscheidsdienst gehouden voor de kinderen, welke
de Vrijzinnig Hervormde Zondagsschool gingen
verlaten.
De leiding berustte bij Ds1, v. d. Vange uit Zutphen. Na de opening en samenzang hield deze
een korte toespraak en zongen de kinderen op
uitstekende wijze een aantal liederen. Ds. v. d.
Vange vertelde een boeiend verhaal over een
meisje dat in haar dromen mee werd genomen
naar de hemel en hier de resultaten van het
aardse leven der kinderen en van haarzelf zag.
Het viertal kinderen, dat de school verliet, ontving een gezangenboekje. Tevens werd afscheid
genomen van de leider J. Pardijs, welke bijna 5
jaar aan de zondagsschool als leider verbonden
was geweest.
Ds. v. d. Vange bracht hem hartelijk dank voor
hetgeen hij voor de kinderen en de school gedaan heeft en overhandigde hem namens het
bestuur een boekenbon.
Medegedeeld werd dat op 17 september a.s. de
zondagsschool weer aanvangt met een openingsdienst. Het kerstfeest zal gehouden worden op
vrijdag 22 december a.s.
Met samenzang werd deze sfeervolle en uitstekend geslaagde afscheidsdienst besloten.

VERGADERING B.O.G.
De B.O.G. afd. Vorden hield in het hotel „Het
Wapen van Vorden" een goed bezochte ledenvergadering, onder leiding van de heer R. Wesselink, voorzitter van het z.g.n. schaduwbestuur.
In zijn openingswoord heette hij inzonderheid
welkom de heer G. J. van Roekei, leraar aan de
Middelbare Landbouwschool te Doetinchem en
een nieuw toegetreden lid. Verder deelde spr.
mede dat er alsnog gelegenheid is voor deelname aan het uitstapje naar Duitsland (Bergisch Land). Het doel van een schaduwbestuur
is dat niet alleen het bestuur doch ook de leden
aktief deelnemen aan het verenigingswerk.
De heer Van Roekei gaf vervolgens een uitzetting van zijn verblijf- en reiservaringen op landbouwgebied in West-Duitsland.
Verder vertelde spr. op zeer interessante wijze
over enige bezienswaardigheden enz. van dit
land, toegelicht met enige dia's.
De voorzitter dankte aan het slot de spr. voor
het gebodene en bood hem een blijk van waardering aan.
Medegedeeld werd nog dat op 11 juli a.s. in de
Bommelerwaard trekkerbehendigheids- en veebeoordelingswedstrijden zullen worden gehouden.

ItoM

accuraat
Steeds voor u

PARAAT!
i"?ING&EDRIJf

accuraat

Dat is

ACCURAAT

Ernstige waarschuwing!
Door bijzondere omstandigheden ben ik momenteel in staat ZEER HOGE PRIJZEN te betalen voor eiken en opgelegde gebogen kabinetten, antieke schrijfbureaus, ladekastjes, hoekkasten, mahonie stoelen en ronde tafels, canapés
klaptafels, oud-Hollandse kasten, glazenkasten,

potkachels, oude kisten, kristallen en koperen
kronen, Friese staart- en stoeltjesklokken, staande klokken, schilderijen uit de 17e eeuw, romantische en Haagse school, kristal, koper- en tin-

werk, tegeltjes en alle andere voorkomende
antieke goederen. CONTANTE BETALING

Roemerman - Antiekhandel
ZUTPHEN - Polsbroek 45 - Tel. 06750-3701

Profiteer van de lage advertentieprijzen

