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KERKDIENSTEN ZONDAG 23 MEI
OUDEN VAN DAGEN GAAN VAREN
Dank zij de mooie opbrengst van de kollekte langs
H e r v. K e r k
de huizen der ingezetenen voor de ouden van dagen voor hun jaarlijkse bejaardentocht kan dit 8.30 uur ds. W. H. Sorber van Winterswijk
jaar deze tocht per salonboot plaats vinden.
10.15 uur ds. J. J. van Zorge
Vanaf Zutphen gaat de reis via IJsel en Rijn
langs Arnhem naar de Westerbouwing. De tocht
Kapel Wildenborch
zal om half negen aanvangen en plm. te 6 uur des 10.00 uur ds. J. H. Jansen
avonds eindigen en zullen de oudjes in hotel Bakker van een diner kunnen genieten. Voor lunchGeref. Kerk
pakket en konsumpties wordt bovendien gezorgd.
9.30
uur
en
3
uur
ds. J. D. te Winkel
Invaliden die nog geen 65 jaar zijn kunnen zich
ook opgeven voor deze tocht.
R. K. K e r k d o r p
De tocht zal dit jaar op woensdag 2 juni a.s. worden gehouden.
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
GOUDEN BRUIDSPAAR
Onder grote belangstelling herdacht het paar J.
Gotink en J. M. Gotink-Tjoonk wonende op ,,Groot
Brandenbarg" in de buurtschap Linde (Vorden)
de dag waarop het voor 50 jaar door de echt aan
elkaar werd verbonden. Beide oudjes (bruidegom
84 en bruid 72 jaar) genieten nog een uitstekende
gezondheid en doen hun werk nog alle dagen in
en rond de boerderij.
Het gouden echtpaar heeft 5 kinderen en 8 kleinkinderen. Wij wensen het gouden paar nog een
gezegende oude dag toe.

R. K. K e r k K r a n e n b u r g
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.
ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)
van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
dr Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

gingen kwamen, deze loonexplosie overtrof de
arbeidsproduktiviteitsgroei. Prijsstijgingen waren
er het gevolg van. Een gevolg van de loonsverhogingen was ook een krachtiger groei van de
vraag naar verbruiksgoederen, waardoor de besparingen weer in het gedrang kwamen.
Niettemin namen de investeringen krachtig toe
<(o.a. woningbouw).
De ontwikkelingen hadden ook hun invloed op het
bankwezen o.a. steeg t.g.v. de kapitaalschaarste
de prijs hiervoor, dus een stijgende rentevoet. In
augustus 1964 verviel de mogelijkheid van een
tophypotheek met aanvullende credietverzekering.
Ten aanzien van de landbouw en middenstand
verkeert de landbouw, aldus spreker t.o.v. de
middenstand in een moeilijker positie a. minder
mogelijkheid tot mechanisatie b. de landbouw is
algemeen georganiseerd in coöperaties, welke als
het kanaal beschouwd kunnen worden waarlangs
de markt (prijsvorming) tot stand komt.
In 1964 waren de weersomstandigheden redelijk
gunstig, in de pluimveesektor was het slecht,
maar er kwam een heropleving in de slachtpluimveesektor. T.a.v. de varkenssektor konkludeerde
de voorzitter dat al te zeer blijkt hoeveel de Ned.
landbouw afhankelijk is van de beslissingen in de
E.E.G.
Met betrekking tot de eigen bank zei spreker dat
de credietrente was verhoogd om het sparen aantrekkelijker te maken. T.g.v. de stijgende loonkosten ontstond er een druk op de rentabiliteit.
Ook de stichting van een nieuw bankgebouw
brengt konsekwenties met zich voor de rentabiliteit (rente en afschrijving). Desondanks blijft het
bestuur streven naar de stichting van een nieuw
bankgebouw, binnen het kader van het uitbreidingsplan Kranenburg.
Hierna volgde benoeming van de heer A. R. J.
Zents, tot sekretaris van deze vergadering, terwijl de heren G. Tolkamp en B. Rondeel werden
benoemd voor het vaststellen van de notulen van
de vergadering.
Vervolgens werden de balans en het resultatenoverzicht 1964 behandeld door de voorzitter. De
bank maakte in het afgelopen jaar 1964 een alleszins gunstige ontwikkeling door, wat niet alleen
tot uiting kwam in de stijging van de toevertrouwde gelden, doch eveneens in de uitleningen welke
in de vorm van voorschotten en kredieten in lopende rekening werden g^uin. Ook het betalingsverkeer d.m.v. de bankg^^Riam verder toe.
Daarnaast werd de bank zodanig verder ontwikkeld dat men thans van alle diensten gebruik kan
maken, verder werd de rente voor uitleningen
aangepast aan de algemene rentestijging.

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
REUZEN KRENTEBROOD
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
Ter gelegenheid van de geboorte van een jonge 8 uur Harmsma, telefoon (05752) 1277
zoon in het gezin van de heer H. Barendsen, lid
van de Vrijwillige Vordense Brandweer, werd
KERKDIENSTEN DONDERDAG 27 MEI
het jonge paar via de brandweerauto een reuzen
HEMELVAARTSDAG
krentebrood aangeboden. Dat deze geste op prijs
werd gesteld behoeft geen betoog.
Her v. K e r k
10.00 uur ds. J. J. van Zorge
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS
Het is bevreemdend hoe weinig wij van het Rode
Geref. Kerk
Kruis weten, een instelling die wereldvermaardheid bezit, die wars is van alle bekrompen poli- 9.30 uur ds. J. D. te Winkel
tiek, die geen onderscheid kent in rang of stand.
ZONDAGSDIENST DOKTOREN
Welke taken heeft het Rode Kruis?
HEMELVAARTSDAG
a. Een oorlogstaak. Zolang oorlogen nog niet zijn
uitgebannen en zolang oorlogsleed nog over ons Dr. de Vries (alleen spoedgevallen). Tel. 1288.
land kan komen, behoudt het Rode Kruis zijn oorlogstaak: dat is het verlenen van hulp en bijstand
BRAND MELDEN : no. 1 5 4 1 .
aan gewonde en zieke militairen en aan de bur- Bij geen gehoor : Tel. 1 2 3 0 (Bur. Rijkspolitie).
gerbevolking.
b. Vredestaken. In tijd van vrede verzorgt het RowlKtMARKT
de Kruis een 60-tal taken, waaronder:
1. Opsporing en kontakt met vermisten, door het Op de vrijdag gehouden markt waren 84 biggen
aangevoerd. Er was kalme handel. Prijzen van
Informatiebureau.
ƒ 60,— tot ƒ 70,—.
2. Hulp bij rampen en ernstige ongelukken.
3. Vervoer van gewonden en zieken.
BURGERLIJKE STAND
4. Hulp bij sportevenementen.
van 12 nj^fc.m 18 mei 1965
5. Hulpposten langs de wegen.
6. Welfare-werk voor patiënten om deze bezig Geboren: dochter va^^J. Heyenk en G. J. Brumte houden.
melman; dochter van D. J. Weustenenk en R. H.
7. Lektuurvoorziening voor patiënten.
Klein Haneveld; zoon van H. J. Pardijs en A. J.
8. Boot- en autotochten voor chronische invaliden Wuestenenk.
9. Radio-medische hulp voor scheplingen.
Ondertrouwd: Geen.
10. Bevordering van hoornvliesoverbrenging door Gehuwd: T. W. M. Stevens en H. B. A. Vreman.
de Hoornvliescentra.
Overleden: Geen,
11. Trombose-dienst.
12. Bloedtransfusiedienst.
TOUWTREKKERS UIT WARKEN EN
13. Jeugd Rode Kruis.
'T MEDLER FAVORIET OP TOERNOOI
14. Vakantieweken voor chronische invalide
TE MEDDO
jongeren.
De waarde van alles, wat het Rode Kruis jaar- De sterke mannen van onze plaatselijke touwlijks doet, loopt in de miljoenen guldens. Het Ro- trekkersverenigingen uit 't Medler en Warken
de Kruis steunt grotendeels op vrijwilligers. Als hebben zich op het j.l. zondag te Meddo bij Winde enthousiaste kollektanten dezer dagen bij u terswijk georganiseerde toernooi uitstekend geaankloppen rekenen zij op uw aller onmisbare fi- weerd. Alle teams verwierven zich ere-plaatsen in
nanciële steun.
het eindklassement.
Duizenden invaliden en gewonden zeggen u reeds Voor het eerst was de arbitrage nu in handen van
bij voorbaat hartgrondig dank.
door de Nederlandse Touwtrekkers Bond geëngaLeest u vooral de advertentie in dit blad.
geerde neutrale scheidsrechters t.w. de heren Th.
Eckhardt, Th. Zieverink en H. v. d. Barg uit Vorden, die volgens het nieuwe spelreglement de wedAttentie
strijden goed in de handen hielden. Dank aan deze heren.
I.v.m. Hemelvaartsdag (27 mei) zult
In de A klasse was het al spoedig duidelijk dat
u het Contact niet donderdag maar
Warken l (de kampioenen van het onlangs in
VRIJDAG in uw brievenbus vinden.
Ruurlo gehouden toernooi) alles op alles zou zetten om zich te handhaven in de kopgroep.
De copy voor advertenties gaarne
Er waren echter kapers op de kust, 't Medler l
vóór woensdagmorgen 8 uur in ons
won van Heure (Borculo) overtuigend en Warken
bezit.
kreeg tegen Bruil uit Ruurlo ook een nederlaag te
De Redaktie
slikken, waardoor zowel Warken, als 't Medler en
Bruil in puntental gelijk kwamen (6 punten elk),
na enkele spannende beslissingswedstrijden kwam
DANSTEST
Warken als kampioen te voorschijn en werd het
In zaal Bakker werd door dansschool Kroneman zestal van 't Medler eervol 2e.
do jaarlijkse danstest gehouden, waarbij ook vele De reserves van 't Medler werden in klasse B
ouders aanwezig waren.
eveneens tweede, terwijl Warken 2 in klasse C
Voor het bronzen insigne werd deelgenomen door de 2e plaats opeiste met 6 punten. In deze klasse
134, voor het zilver waren er 10, voor zilver met kwam Medler 3 voor een 3e prijs in aanmerking
ster 2 en voor het 10 dansen omvattende wereld- met 2 punten, terwijl Warken 3 in de D klasse
dansprogramma eveneens 10 leerlingen.
ook op de 2e plaats eindigde met 6 punten.
Het resultaat mocht er wezen, want slechts één Op zondag 30 mei a.s. zal de T.T.V. „Warken"
leerling werd afgewezen.
bij café Bruil aldaar, het eerstvolgende toernooi
Met een gezellig dansje na werd deze voor dans- organiseren, onder auspiciën van de N.T.B, (zie
school Kroneman succesvolle avond besloten.
advertentie volgende week in ons blad).

Uitleningen
In 1964 werd ƒ 130.100,— aan nieuwe voorschotten geplaatst, terwijl ƒ 85.944,92 aan aflossingen
werd ontvangen. Op 31 december 1964 was in totaal ƒ 668.431,46 aan voorschotten geplaatst. De
kredieten in lopende rekening beliepen per 31 december 1964 ƒ 73.483,79.
Het verslagjaar gaf verder een stijging te zien
van de bedrijfskosten. De algemene rentestijging
leidde er toe, dat de te vergoeden rente over de
spaargelden vanaf l januari 1964 met l/2 % werd
verhoogd. De daaruit voortvloeiende lasten werden slechts voor een gering gedeelte gekompensrcrd door de eerst in de loop van 1964 aan de algemene rentestijging aangepaste rente voor uitleningen. Dit was uiteraard van invloed op het bedrijfsresultaat.
Na reservering voor belastingbetaling bedraagt
het netto-resultaat ƒ 560,06. Besloten werd om
deze winst bij het reservefonds te voegen.
Bij de bestuursverkiezing werd de aftredende heer
A. F. J. Waarle, Kranenburg bij acclamatie herkozen, evenals de heer W. A. J. Lichtenberg als
lid van de Raad van Toezicht.
De voorzitter herdacht ook in enkele woorden de
overleden oud-kassier de heer J. A. W. Hartman,
die 34 jaar de belangen van <3e bank had behartigd en met raad en daad eenieder ter zijde had
gestaan met liefde en plichtebetrachting.
In zijn slotwoord bracht hij naast de dank aan de
heren bestuursleden, Raad van Toezicht en leden
een speciaal dankwoord tot de kassier de heer
H. J. Hartman, die zich met waardering en toewijding in het afgelopen jaar in dienst van de
bank had gesteld.

BIOSCOOP
De held van Babylonië met in de hoofdrollen Gordon Scott en Moira Orfei.
De fakkel van de opstand wordt ontstoken door
één man. Hij onderwerpt de tiran, verslaat duizenden krijgers en maakt een slavin tot zijn koningin.
Meisjes-slavinnen worden gebruikt als offer voor
de goden.
Een luisterrijk kijkspel over het andere Babyion
Voor het eerst wordt nu in Vorden een cinemascope-film gedraaid door de plaatsing van nieuwe
projectoren.

KOMT NAAR DE
BLOEIENDE RHODODENDRONS
Nog enkele dagen en het is weer zover, op zondag 30 mei 's middags van 2 tot 5.30 uur zullen
op het landgoed ,,De Wiersse" alhier de parken
en tuinen voor het publiek ter bezichtiging worden
opengesteld.
Dank zij de bereidwillige medewerking van de eigenaresse van dit mooie landgoed hebben in de
loop van meer dan tien jaar vele duizenden uit
binnen- en buitenland deze traditionele bloemenshow bezocht. Het is dan ook wel de moeite waard
,,De Wiersse" is bekend om haar duizenden bloei-

JAARVERGADERING BOERENLEENBANK
KRANENBURG-VORDEN

KRIJGT KRANENBURG NIEUW
BANKGEBOUW ?

Onder voorzitterschap van de heer A. J. A. Hartelman werd in zaal Schoenaker alhier de jaarvergadering gehouden van de Boerenleenbank
Kranenburg-Vorden.
In zijn algemeen economisch overzicht zei de
voorzitter hoe de spanningen op de arbeidsmarkt
in 1963 er toe hadden geleid, dat er loonsverho-

Toevertrouwde gelden
De stortingen op de sp^B*ekeningen bedroegen
in het verslagjaar ƒ 749^3,32; de terugbetalingen ƒ 555.187,07, waardoor het spaaroverschot
ƒ 193.916,25 bedroeg. Het aantal nieuwe spaarrekeningen steeg en aan rente werd in 1964
ƒ 42.886,67 bijgeschreven.
Het totaal der spaargelden beliep op 31 december
1964 ƒ 1.450.578,57. De tegoeden in lopende rekening bedroegen op 31 december 1964 ƒ 150.150,22.
Het totaal der toevertrouwde gelden beliep op deze datum ƒ 1.600.728,79.

tiissék
^Z—^^VOKC

A.S. WOENSDAGMIDDAG
GEOPEND

ende rhododendronstruiken, die tegen 30 mei in
vele kleurschakeringen als reuzen bruidsboeketten
staan te pronken. Daarnaast zijn er unieke doorkijkjes, aardige terrasjes en prachtig aangelegde
tuinen als bloementuin, de rozentuin (aangelegd
naar Engelse tuinarchtectuur) e.a. die het geheel
tot een harmonische eenheid vol schoonheid vormen.
Bij goed weer verwacht men ook nu weer duizenden bezoekers. Er is ruime parkeergelegenheid
voor auto's, rijwielen, etc., terwijl ook de dorstige
mens zich kan laven. Met een komst naar ,,De
Wiersse" heeft men niet alleen een aangename
middag, doch steunt men tevens de diverse verenigingen in Vorden en Kranenburg op sociaalcharitatief gebied, waarvoor een kleine entree
wordt gevraagd.
JAARVERGADERING
BUURTVERENIGING „DELDEN"

De buurtvereniging „Delden" (Vorden) hield onder leiding van de heer M. H. Gotink in café ,,'t
Zwaantje" een goed bezochte jaarvergadering.
Uit de verschillende jaarverslagen bleek dat het
ledental thans 125 bedroeg. Er viel een batig
kassaldo te vermelden.
In plaats van de heer E. Steenman, welke niet
herkiesbaar was, werd tot lid van de feestcommissie gekozen de heer B. H. Breuker.
Medegedeeld werd dat op 9 juli a.s. een toneelavond zal worden georganiseerd gevolgd op 10
juli a.s. door het buurtfeest. Naast de normale
volksspelen zal als extra attraktie een bromfietsbehendigheidswedstrjjd worden toegevoegd. Het
buurtreisje in de tweede helft van augustus a.s.
naar Delft en omgeving zal door het bestuur nog
nader onder ogen worden gezien.
Verder werd medegedeeld dat de inschrijving voor
het touwtrekken in het afgelopen jaar vele van de
leden niet had bevredigd.
De kontributie voor 1965 werd vastgesteld op
ƒ 2,—.
In de tweede helft van mei a.s. zal voor de leden
een oriënteringsrit voor rijwielen worden gehouden.

Vordense Bad- en Zwcminrichting
99

„In de dennen'

De Wehme1

vraagt een

Het zwembad is vanaf heden

geopend

hulp in de huishouding
of een

Abonnementen zijn op het bad
verkrijgbaar.

ziekenverzorgster
Aanmelding bij de direktrice

Siemerink

(Voorverkoop op vrijdag a.s.
bij café Eskes gaat niet door).

Het bestuur

Vorden

Lee Cooper
Te koop: jonge en halfwas konijnen
G. van Zeeburg, Almenseweg 12, Vorden

HEREN- EN JONGENS
SPIJKERBROEKEN
RUIME SORTERING

De hele week

Reeds vanaf

Carbonade vanaf
Verse worst
Speklappen

Er is maar één sotex
en dat is de Solex
En er is maar één adres waar u terecht
kunt voor snelle levering en goede ser-

BROMFIETSHANDEL

A. G. Tragter
Solex-Oto de Luxe f 399.—
Solex-Ami (blauw) f 415.—

L. SCHOOLDERMAN

Vrijdagavond en zaterdag
200
v200
200
200
500

gram
gram
gram
gram
gram

ham
boterhamworst
bloedworst
hoofdkaas
rookworst

140
60
50
60
160

et
et
et
et
et

M. Krijt, Dorpsstraat

Geniet van zon en water met een leuk badpak:
Nieuwste dessins, exclusieve modellen uit Nederland, Finland, Italië, Duitsland.

zondag 30 mei
het park van het landgoed

TE VORDEN

Kantoorbediende
BOEKHOUDBUREAU

Klein Lebbink
Dorpsstraat 40

D HEREN- EN JONGENSZWEMSLIPS EN
BROEKJES IN NYLON, HELANCA,
LASTEX
D

BEZOEKT

„De Wiersse"

GEVRAAGD:

mannelijk of vrouwelijk

Bad- en Strandmode 1965

ƒ 9,75

BADTASSEN

Ruim 93 ha groot. Romantische
meterslange lanen, prachtige
vergezichten en duizenden rhododendrons in velerlei kleuren!
Vanaf Ruurlo en Vorden gemakkelijk per
bus te bereiken.
Ten bate van sociaal-charitatieve verenigingen te Vorden
•
en Kranenburg vraagt men
een kleine vergoeding.
Volwassenen 50 et, kinderen
6-14 jaar 10 et. Kinderen beneden 6 jaar vr\j.

Jnen geopend

D BADMUTSEN

van n.m. 2.00 tot 5.30 uur.

D ZWEMBANDEN
D

Honden worden, ook aangelijnd, niet toegelaten!

STRANDBALLEN

D DUIKMASKERS

Te koop: jonge konijnen
Vlaamse reus
II. («. Stapper, Burg.
Galléestraat 15
Te koop: toom zware
biggen
A. J. Vruggink, Riethuis
Delden
Te koop: biggen
J. W. \\Csselink, 't Elshoff
Te koop: toom biggen
l l m n m r l i n k , B 75
Te koop: 2 tomen mooie
zware biggen
L. W. 11 a ruisen, Noordink, 't Memelink
Hengelo (Gld.)
Te koop: toom biggen
9 stuks
H. Bosman bij zwembad
VOOK HEEL DE
BURGERIJ

„Jan Hassink's"
ROOKGEREI

Bupro-gas

Het gas ooor iedereen
Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles

Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Telefoon 1217
en

Concert in het park!

D SNORKELS
D .ZWEMVLIEZEN

H.

Opel automobielen

MARTENS
SPORTHANDEL — ZUTPHENSEWEG 15 a

„HET BINNENHUIS

WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN
VORDEN - TELEFOON 1314

REMMERS
Zelfbediening
Zutphenseweg 41
Nieuwstad 58

—

Telefoon 1393

neem een
VOOR UW WITTE
SCHOENEN

ÏANA Super wit

gaskachel
geheel kompleet met gas en
regelaar
ƒ 99,25

nu met gratis speldje

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

KEUNE
Stationsweg l

Verhuur

van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.
OEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhoflaan l, Zutphen, tel. 2264
PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.
FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen
HUUR PHILJPSTELEVISIE
voor ƒ 25,95 per maand,
zonder vooruitbetaling
maar met recht van
koop.
Morgen al bij u thuis ?
Bel dan 08300-50087
(ook 's avonds).

VEEL OF MINDER ZON,
MEER EN MOOIER LICHT

LUXAFLEX
aluminium jaloezieën
De erkende leverancier

Telefoon 1 2 8 1
Telefoon 1 8 7 9

Garage KUYPERS

KILLE AVONDEN

OP ELK PAKJE SPAR MARGARINE DEZE WEEK
20 % ZEGELKORTING
l zakje melk-hagelslag
85 et - 17 et zegelvoordeel
l zakje puur hagelslag
80 et - 16 et
,,
l pak rijst
64 et - 13 et
500 gram biscuits
88 et - 18 et
l zakje vanille toffees
49 et - 10 et
„
l weekend worstje
69 et - 14 et
,,
150 gram bacon van 120 et voor 95 et - 9 et
100 gr. lunchw. van 44 et voor 35 et - 3 et
,,
l p. wafelmelange v. 135 et voor 129 et - 13 et
,,
l litersp. augurken v. 118 et v. 109 et - 11 et
,,
3 rol Sinas-citroenkwast van 30 et voor 25 et
l blik rode kool van 75 et voor 69 et
l blik spinazie van 55 et voor 50 et
Bij l fles Spar ranja l zakje rietjes gratis

Voor nieuw en reparatie

, B. v. Hackf.w 31

L M DM

BOEKHANDEL

HIETBRINK
Telefoon 1253

f 2.65 per fles

KEUNE

A

Met grote vreugde ge- W GIJSBERTUS CHRISTIAAN STAAL
ven wij kennis van de
en
geboorte van ons doch- W JANNY MEIJERINK
tertje en zusje
hebben de eer u namens hun ouders,
X
ALBEBDIEN
kennis te geven van hun voorgenomen
X
(Berdi)
Huwelijk, waarvan de voltrekking D.V.
X
zal plaats hebben donderdag 20 mei
D. Weustenenk
X
a.s. om 11 uur ten gemeentehuize te
R. H. WeustenenkVorden.
Klein Haneveld X
X
Carla, Erna
Kerkelijke inzegening om 2 uur in de
X
Herv. kerk te Vorden door de Weleerw.
Vorden, 13 mei 1965
heer ds. J. J. van Zorge.
Molenweg 21

X

A

X
X
X
X

U
V
u
'

ü

Vorden, 17 mei 1965
't Lange End, D 40 a

Op maandag 24 mei a.s. hopen onze
geliefde ouders en grootouders
J. G. WASSINK

en

Fam. Heersink
Vorden, mei 1965
A.s. vrydag na 5 u.
's middags wegens
familiefeest

gesloten

vanaf ƒ 11,95

Opvouwbare ruststoelen
reeds vanaf ƒ 27,50

Voor tuinmeubelen naar

H

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fa.G.W.Luimes-Lammers
Weggelopen:
Hond, draagt gele riem,
kleur geelachtig met
bruine kop.
Joke de Jong,
B. v. Hackfortw. 33
Vorden
Gevonden:
Betonschaar, inlichtingen bureau Contact
Te koop: melkkarretje
geschikt voor 2 melkbussen
D. Regelink, Hengeloseweg B 24, Vorden
Te koop: jonge konijnen
keuze uit 40 stuks, groot
soort
L. G. Bekker, Almenseweg 24, Vorden

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

EN6LISH ELECTRIC
volautomatische wasmachine
dus ƒ 1295,— min ƒ 100,— en
een gouden tientje toe.

Vraag demonstratie bij u thuis
of in onze winkel.
Breng gerust een wasje mee!
Ook de A.E.G. automatische
wasmachines kunnen wij u dagelijks demonstreren. Thuis of
in onze winkel.
TURN A ƒ 845,— TURNAMAT ƒ 1095,—
LAVAMAT NOVA ƒ 1545,— REGINA
ƒ 1595,—
A.E.G. - ERRES - ENGLISII
ELECTRIC . PHILIPS

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

Nutsgebouw Vorden
A.S. ZATERDAG 22 MEI

Dansen

/

Bij elk pak Elzet koffie,
l Jij i'lke verpakte rookworst I I J > et,
Bij i'lke fles appelsap 79 et,
Bij i-lke doos wrijfwas 70 et,
Bij elke fles Jus d'Orange 14J) et.
Bij elke 2 flessen vruchtenlimonade,
Bij elke 2 stukken badzeep 98 et,
Bij elke fles Carvan Cevitan,
Bij elke fles Dixap 195 et
Bij elk pak Koopmans havermout 64 et,
IJ ij dke fles alcoholvrije likeur 90 et
Bij elke 4 pakjes remia,
Bij elke afwasborstel 48 cl.
Bij elke dweil,
Bij elke fles olie 132 et,
Bij elke 500 gram vet spek,
Bij elk pak Castella aktief blauw,
Bij elke litersfles koffiemelk,
Bij elk dubbel pak custard 66 et,
Bij elke zak vruchtengries 49 et,
Bij elke 200 gram bonbons 98 et,
Bij elke 200 gram chocolaadjes 98 et,
Bij elke zak Chinese pinda's 59 et.
Bij elk blik doperwten,
Bij elke rol kastpapier,
Bij elk blik gehaktballen,
Bij elke 6 limonadeglazen,
Bij elke 2 pakjes reklame thee a 75 et,
Bij elke bus nootmuskaat 50 gram,
Bij elke bus weekend koffie 192 et.
Bij elke pot knakworst 105 et,
Bij elke bus Nestlé slagroom,
Bij elke bus Nestlé chocoladecremc !>S cl,
Dij elke literspot augurken,
Bij elke tablet chocolade 100 gram 5!) cl.
Bij elke 3 pakjes pudding,
Bij elke fles limonadesiroop,
Bij elke pot abrikozen 149 et,
Bij elke zak koekjes,
Bij elke zak snoep,
Bij elk litersblik aardbeien,
Bij elk litersblik capucijners,
Bij elk litersblik sperziebonen,
Bij elke pot appelmoes 49 cl,
Bij elke 500 gram Goudse kaas,
Bij elk lunchblok kaas 120 et,
Bij elke 200 gram boerenmetworst,
Bij elke 150 gram paarderookvlees,
Bij elke 6 Milky Way repen 89 et,
Bij elke tube gesuikerde koffieroom 69 et,
Bij elk pak Horizon koffie a 182 et,
Bij elke litersfles landwijn a 225 et,
Bij elke litersfles Italiaanse vermouth,
Bij elke spuitbus vliegendood,

ONZE HEERLIJKE

ijslaarten
ZIJN ER.

EEN VERRASSING VOOR HET
HELE GEZIN
Vanaf ƒ 3,50

Zomerstoffen

voor 4, 6, 8, 10 of meer pers.
-/-/ty-^Vv^U'vx

GAARNE BESTELLING EEN DAG
VAN TEVOREN

GEVRAAGD:

een meisje
DENKT U AAN DE

BEJAARDENTOCHT

2 speldjes gratis
3 speldjes gratis

Fa. J. W.ALBERS

Nieuwstad 5

Vorden

ES ALBERS G EEFT GRATIS SPELDJES ALBERS GEEFT GRATIS

Heerlijk zwemmen en

zonnen

in zo'n modern

öadkostuum
uit onze grote kollektie. Komt ze zien
VOOR DE HEREN EN JONGENS MODERNE HKLANCA
ZWEMBROEKEN

D. Boersma
Dorpsstraat 6 - Telefoon 1553

1 speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
2 speldjes gratis
2 speldjes gratis
2 speldjes gratis

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Aanvang 7.30 uur

KOMT U OOK EENS
KIJKEN NAAR ONZE
PRACHT SORTERING

l speldje gratis
1 speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje g r al i s
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje, gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis
l speldje gratis

ALS KLAP OP DE VUURPIJL ! ! !
BIJ ELKE KILO SUIKER, l PAK PAREIN BASTOGNE
KOEKEN VOOR 89 et MET SPELDJE GRATIS

DANS- EN SHOWORKEST
„THE ROCKIN DRD7TERS"

Hoveniersbedrijf
GEBR. KETTELERIJ
Zutphenseweg 54
H.H. LANDBOUWERS
voor
REGENPAKKEN
RUBBERLAARZEN ENZ. ENZ.

voor de eerste klas van het schooljaar
1965 - 1966
Ouders, die hun kind (eren) nog
niet hebben opgegeven, kunnen
dit alsnog doen.
Gaarne vóór l juni a.s. aan
school of bij ondergetekende
aan huis.

f 100.-

Voor de vele blijken van
F. W. WASSINK-ESKES
belangstelling bij ons 40jarig huwelijk, in welke X
hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.
vorm ook, zeggen wijX
heel hartelijk dank.
Dat ze nog lang gespaard mogen blijX
ven is de wens van hun dankbare kinG. J. Bouwmeester X
deren en kleinkinderen.
H. BouwmeesterX Vorden, mei 1965
Abbink
X
Vorden, mei 1965
X Almenseweg 56
't Voorschotje, E 101
Receptie van 3.00 tot 4.30 uur in hotel X
X
,,'t Wapen van Vorden" (F. Smit).
X
X
Voor de zeer grote belangstelling die wij bij
^O
ons 40-jarig huwelijksfeest mochten ondervinden, willen wij u, mede
Heden ging van ons heen ons lief dochtertje
namens kinderen en
en zusje
kleinkinderen, heel harJOLANDE
telijk dankzeggen
op de jeugdige leeftijd van 8 maand.
J. W. Heijenk
H. B. Wiekart
W. G. HeijenkE. J. S. Wiekart-Maters
Lenselink
Peter
Vorden, mei 1965
Vorden, 13 mei 1965
B 103 a
Dorpsstraat 30
Hartelijk dank voor uw
deelneming, ondervonden bij het overlijden
van onze lieve vrouw en
moeder.

Opvouwbare tuinstoelen

ALBERS
geelt GRflTIS SPELDJES

Opgave leerlingen

Zutphenseweg 56

X

X
X
X
X
X

r
M

De/e nieuwelingen moeten vóór l oktober
1965 de leeftyd van 6 jaar bereikt hebben.
G. W. BRINKMAN

w Hoenderlo, Middenweg 7
O Vorden, C 19
mei 1965
Met vreugde en dankbaarheid aan God geven V
Toekomstig adres: Kimweg 28,
wij kennis van de ge- W
Hoenderlo.
boorte van ons zoontje
X
Receptie van 3.30 tot 5.00 uur in zaal
EVERT JAN
W
Eskes te Vorden.
(Erik)
H. J. Pardijs
A. J. Pardijs- n
Wuestenenk

BERS GEEFT GRATIS SPELDJES ALBERS GEEFT GRATIS SPELDJ
OPENBARE LAGERE
SCHOOL DORP

voor halve of hele dagen
HOOG LOON

OPGAVE VOOR 21 MEI A.S.

M. KRIJT

(zie Contact vorige week).

Dorpsstraat 32, telefoon 1470, Vorden

BADLAKENS - BADTASSEN BADMUTSEN

Zie etalages.

H.LUTH
NIEUWSTAD 4. VORDEN
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Kollekte Rode Kruis
SOCIAAL — HUMAAN — URGENT — CHARITATIEF
Het Rode Kruis staat h««t ^Hiclc jaar voor u klaar.
Staat u één keer per jaar financieel klaar voor
het Rode Kruis.
Oir/,«i jf«M»stdriftige k o l l r k l a n t c i i vrry.ooken wij ook
dit jaar vriendelijk, hun onmisbare medewerking

""Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDPN
Exploitatie Jac. Miedema

—

Deventer

ZONDAG 23 MEI, 8 UUR:

De held van
Babylonie
(Jordon Scott, Moira Orfei.

ld verlenen.
TOEGANG 14 JAAR

Het comité:

Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

H. Folmer, Zutph.w. 38,
vertegenwoordiger
J. A. Bleumink, D 4
G. Brummelman,
Gr. v. Limburg Stirumstr.
W. ter Haar
Hertog Karel van Gelreweg

J. Kettelerij, E 102
Joh. Norde, Burg. Galléestr. 10
B. H. Norde, C 42
H. J. Ruiterkamp, E 33
J. G. Wassink, C 132
J. Wesselink, Molenweg 30

HET IS ER WEER
ONS HEERLIJKE

VOOR BERG EN DAL

RAP

Rap klimt en daalt als de beste. Is ook de beste. Met felle Puch-motor en koele remmen.
Full swing comfort voor 2 personen 3 modellen (2 toer en l cross) vanaf ƒ 799.—

VERSE IJS
In plaats van DESSERT

Het Binnenhuis

EEN LITER IJS!

WONINGINRICHTING
FA. A\. POLMAN

VORDEN

TELEFOON 1314

Gaat U deze zomer kamperen?
Onze kollektie

Bromfietshandel

A. G. Tragter

IJS!

D

SLAAPZAKKEN (in dekenmodel)

D

LUCHTBEDDEN (in vele modellen)

D

KAMPEERMEUBELEN

Een heerlijke verrassing
voor het hele gzin !

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Telefoon 1553

IS GROTER DAN OOIT !

Maak nu reeds uw uitrusting in orde!

Uw Raiffeisenbank biedt u
D
D
D
D

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

Coöp. Boerenleenbank „VORDEN"
RAIFFEISENBANK

—

RUURLOSEWEG 21

N.Ï. EN6ROSSLACHTERIJ

„WELLING"
BORCULO EN VORDEN

In onze bedrijven te Borculo en Vorden is plaats
voor geschoolde en ongeschoolde

mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten

in diverse afdelingen.
WIJ BIEDEN U :

5 daagse werkweek
Goede verdienste met prestatie-beloning

TEDDY
voor de zachtste verzorging

H. LUTH
NIEUWSTAD 4. VORDEN

Opname in het bedrijfspensioenfonds

INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN :
Elke werkdag aan onze bedrijven.
Borculo : Telefoon O 54 57-241
Vorden : Telefoon O 57 52-14 41

heren- en
jongenssandalen
Prij/rn van .f !).J)5 tot

Deelname aan bedrijfsspaarregeling

Werkkleding kosteloos in bruikleen
Elke week een vleespakket tegen geringe
vergoeding
Reiskostenvergoeding
Vervoer met eigen busdienst vanuit Doetinchem, Zelhem, Keyenburg, Hengelo (G.) en
Vorden.

De grootste keuze in

Grote sortering

badtassen
Koorsolman
Burgem. Galléestraat

ƒ27,90

K I . I K EERST BIJ

J
Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Vuilnisdienst
I.v.m. Hemelvaartsdag 27 mei
wordt de vuilnis één dag eerder
opgehaald, dus op

woensdag 26 mei a.s.

27e jaargang no. 8

20 mei 1965

V.V.V. VOKDEN BETREURT HOUüiNG
VAN DE KROON

Bij de dinsdagavond in hotel ,,'t Wapen van Vorden" gehouden jaarvergadering van de plaatselijke
V.V.V. sprak de voorzitter, de heer A. E. van Arkel, er zijn teleurstelling over uit dat thans nog
niets konkreets over het kampeercentrum gezegd
kan worden. Tegen de oprichting van het kampeercentrum achter de boerderij „Het Lange End"
zijn indertijd door enige landgoedeigenaren bezwaren bij Ged. Staten ingediend. Deze bezwaren
werden ongegrond verklaard, waarna genoemde
landgoedeigenaren beroep aantekenden bij de
Kroon.
Wel doelde de heer Van Arkel mede dat thans
spoedig een beslissing zal worden genomen. Of
het kampeercentrum er komt is op dit moment
nog niet te zeggen. Dat Vorden zeer bij een kampeercentrum is gebaat bewijst wel het tekort aan
zomerhuisjes dat hier bestaat. Dit tekort zou grotendeels worden opgeheven want op het kampeercentrum kunnen 40 zomerhuisjes worden gebouwd.
De heer Van Arkel had nog een nare mededeling
te doen n.l. dat de poging van het V.V.V. om
„Wuestenenks Vonder" in ere te herstellen op
niets is uitgelopen daar de eigenaar van het landgoed ,,Hackfort" hiervoor geen toestemming verleende. Ook dit werd door de aanwezigen ten zeerste betreurd.
Voorts werd medegedeeld dat de afgelopen week
de banken van de V.V.V. weer zijn geplaatst. Er
is één nieuwe bank bijgekomen. Verder werd er
een nieuwe pensionlijst gedrukt welke er zeer
verzorgd uitzag.
Ondanks het slechte weer werd aan de eierzoekwedstrijd op zaterdag 17 april door 170 kinderen
deelgenomen. De gemeente Vorden heeft het V.V.
V. voor 1965 wederom een subsidie verleend van
ƒ 500,—. De jaarvergadering van het A.N.V.V.,
die op 3 en 4 juni te Deventer zal worden gehouden, alsmede de jaarvergadering van de Prov.
Gelderse V.V.V. op donderdag 10 juni te Epe, zullen door enkele afgevaardigden van het V.V.V.
worden bezocht.
Uit het jaarverslag van de sekretaris van het V.
V.V., de heer G. Eyerkamp, bleek dat de toeristen die Vorden bezoeken dit hoofdzakelijk doen
om louter en alleen van de rust te genieten. Door
zijn natuurschoon heeft Vorden een landelijke bekendheid gekregen aldus de heer Eyerkamp.
De Achtkastelentochten die in de maanden juli en
augustus werden gehouden zijn zeer in de smaak
gevallen. In totaal hebben hieraan 856 personen
deelgenomen. Bovendien maakten nog ca. 1500
personen deze tocht per bus. De avondwandelingen die elke maandagavond werden gehouden
trokken 140 deelnemers. De touwtrekwedstrijden
alsmede de avondmarkt hebben heel wat belangstelling gehad.
Hut V.V.V. informatiebureau van de heer Eyerkamp heeft weer zeer veel inlichtingen verstrekt.
Het ledenaantal van de V.V.V. bedraagt momenteel 148.
Het jaarverslag van de penningmeester, de heer
H. Luth, gaf een batig saldo te zien. Bij monde
van de heer V. d. Woude werd de heer Luth dank
gebracht voor het 'punktueel in orde hebben van

NEDERLANDS DAMKAMPIOEN
Markelo
kelijke tegenstanDI.'S. I . ROOZENBl liG SI'KELT M EI'] IN
der had. Vorden had geluk dat deze speler zo
„ACIITKASTELEN DAMTOEKNOOI
weinig in het spel werd betrokken, anders waren
i.soluut ni
'loelpunten gekomen.
Nog
id van het 25-jurig bestaan orDit neemt niet weg dat de Vorden-overwinning
niging D.C.V. a.s.
meer dan verdiend is te noemen. Zelfs konden de
'uiddag 22 mei in zaal ,,'t Wapen van
geel-zwarten het zien in de tweede helft permit- Vorden" het zgn. „Achtknstelen-damtoernooi".
goede scoringskansen om zeep te Aan dit toernooi zullen 12 ujt'tallen mee doen t.w.
brengen. Vorden startte overrompelend en reeds 6 hoofdklassers en 6 ploegen uit de eerste klas.
na (5 minuten viel het eerste doelpunt toen een
van een vn'ftal wordt tegen een ani • • kombinatie tussen Hcngevr'.d ru Nijenhuis
n vijftal geplaatst. Dit wordt bij
noemde werd besloten met een luivd
i M is dat elke speschot dat hoog in de touwen verdween. Drie minu• • I I , waarbij h i j d e gehele club
ten later was het Hengeveld die, eveneens niet
prachtig doelpunt, Vorden een O—2 voor- In de -enwoordigt.
hoofdklasse k o n n n de volgende verun;
uit:
D.V.A.
r n h e m ) ; A.D.C. (Aalten); DevenBy Markelo kwam het gevaar in de/e eerste helft ter Damclub;( AE.D.C.
(Enschede); Twente's Eern van linksbuiten (lei-ritsen. Na een half uur ste (Hengelo O) en D.C.V.
(Vorden). De damverbracht deze speler Golstein zo in het nauw dat deEerste komt wel heel sterk voor
ze in ei»;vn doel schoot l 2. Vlak voor de rust de d ni; Twente's
aan het eerste hord speelt niemand
L; Eggink nog een goede kans de voorsprong minder dan de
vorige week kampioen van Nete vergroten, doch zijn ingezonden boogbal ging
derland geworden drs. Piet Roozenburg.
juist over de lat.
klas komen uit: D.V.A. (Arnhem);
Het eerste kwartier in de tweede helft kreeg Vor- In de eerste
(Amersfoort); D.V.D. (Doetinchem); E.
den legio kansen waarmee slordig werd omge- A.D.C.
sprongen, terwijl Vrouwe Fortuna duidelijk op de D.C. (Enschede); Damas (Kerkrade) en Damverhand van Markelo was. Eggink en Mombarg eniging N ij verdal. Het vijftal dat in zijn groep de
ste bordpunten behaalt krijgt de eerste prijs,
schoten beide een keer buiten bereik van de doelman tegen de paal, terwijl bovendien twee doel- het daarop volgende vijftal de tweede prijs. Voor
punten van Eggink terecht wegens buitenspel de winnende teams is een wisselpi ijs met een herwerden afgekeurd. Een kwartier voor tijd kreeg inneringsprijs beschikbaar gesteld. De Empo rijMarkelo op rechts een hoekschop te nemen die op wielenfabriek en sporthandel Martens hebben
fraaie wijze door Gerritsen werd ingekopt. Hier- voor dit toernooi beide een beker aangeboden. De
door wakker geschud zette Vorden een fel slotof- heer J. v. d. Zwan, voorzitter van Gewest Gelderfensief in. Vijf minuten voor tijd schudde Eggink land, zal de openingszet verrichten. Het toernooi
twee tegenstanders van zich af om daarna op begint om 2 uur.
prachtige wijze in te schieten. Vlak voor tijd bepaalde rechtsbinnen Nijenhuis één der beste spelers van het veld, de eindstand op 2—4.
GESLAAGD
/ ij d e l ij k met
1 JAARGETIJDE
Wachtmeester der Ie klas J. W. Verheul alhier Door deze overwinning hebben de Vordenaren
slaagde dezer dagen voor het belangrijke politie- zich geplaatst voor de volgende ronde.
SP f LDJf
diploma B. Proficiat.
WORDT VORDEN E KAMPIOEN?
Uit s e r i e van 4
B ij t u b e van f 1.Wanneer het E-elftal van de voetbalvereniging
„Vorden" er a.s. zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Warnsveldse Boys B in slaagt een gelijkspel
i'halen dan kunnen de jongens van E de kamLEDENVEKGADERING NED. BOND VAN
Mijnhardf's Zenuwfabletten
pioensvlag hijsen.
PLATTELANDSVROUWEN
AFD. VORDEN
Tot nu toe is Vorden E in haar klasse nog s t >
ongeslagen en prijkt het met 24 punten uit 13 Onder leiding van mej. Meinen hield de afdeling
wedstrijden nog steeds bovenaan de ranglijst.
Vorden van de Ned. Bond van PlattelandsvrouTwee wedstrijden werden gelijkgespeeld en wel wen in hotel „'t Wapen van Vorden" een goed beMARKELO 2 - VORDEN l 2—4
zochte ledenvergadering.
Mede door het niet meespelen van Ruiterkamp en tegen A.Z.C. C en Sp. Brummen F.
Holsbeke heeft Vorden de gelegenheid aangegre- Verliest Vorden E de wedstrijd tegen Warnsveld- Na een kort openingswoord en een verwelkoming
pen enkele jeugdspelers op te stellen, die over se Boys dan staan beide ploegen gelijk en zal er tot mej. Arriëns vertoonde laatstgenoemde dia's
het algemeen |H| onverdienstelijk hebben ge- een beslissingswedstriÈ^gespeeld moeten worden. van haar reis naar Spanje en Frankrijk en verVeel krachtsversch^W staat er niet want het telde zij van haar belevenissen op die reis, waarspeeld.
^^
middelde van vwden is 53-3 en van Warns- bij tot uiting kwam dat Frankrijk rijk is aan
Met name rechtsbuiten Hengeveld voelde zich
naast de hardwerkende A. Nijenhuis al direkt veld 48-8. HetE-elftal heeft in Warnsveld destijds mooie kerkgebouwen en Spanje als een toeristen• } gewonnen.
land bekend staat waarvai
ste vakant iethuis en vooral in de eerste helft liet dit tw>
de kuststreken bezoeken. De Spanjaardikwijls goed voetbal zien. Linksbuiten Ernst te De wedstrijd begint om halt drie en zal op lu
ntelijk sportpark worden gespeeld.
den zelf zijn erg kunstzinnig.
Veldhuis heeft ongetwijfeld talent maar is o.i. nog
niet rijp voor hej^erste elftal. Bloemendaal speel- Het seniorenprograi||^ vóór a.s. zondag luidt: De j n e s i d e n t e dankte aan het slot mej. Arriëns
de als rechtsha^Men redelijke partij. Rechtsach- Vorden 1--RKDVV ^Büe Hoven 5—Vorden B; voor de zonnige avond en deelde vervolgens mede
dat het reisje naar Aalsmeer op 2 juni a.s. zal
ter W. Golstein kon ons Ruiterkamp niet doen ver- Vorden l Katti 2.
plaats vinden. Vertrekuur per bus vanaf het
ld:
geten maar hier moet onmiddelijk aan toegevoegd Bij de junioren wordt bov<
marktplein des morgens 7 uur precies.
worden dat Golstein in linksbuiten Gerritsen van Zutphania C—Vorden D.

de bescheiden. De heer Remmers bracht de heer
Van Arkel dank voor de wijze waarop deze K;
de üuelnumers aan de Achtkastelentocht rondleid.
Tot leden van de kaskommissie werden benoemd
de lieren Dekker en Weevers. Bij de bestuursverkiezing werden de heren Van Arkel, Emsbroek
en Schurink bij akklamatie herkozen.
Op 30 mei zal de traditionele bloenmenshow op
,,De Wiersse" worden gehouden. Voorts werd het
zomerprogramma vastgesteld. In de maanden juli
en augustus zullen op resp. de maandagen de
avondwandelingen en op de woensdagmiddagen
de Achtkastelentochten worden gehouden. Op 21
juli en 4 augustus zyn er touwtrekwedstrijden.
Op deze dagen zal tevens een avondmarkt worden
gehouden. In de eerste helft van juli (de juiste
datum is nog niet bekend) zal de ruitervereniging
,,De Graafschap" een demonstratie geven. Voorts
staan er een tweetal oriënteringsritten op het
programma, terwijl de dansliefhebbers op 23 en 6
augustus in zaal Brandenbarg hun hart kunnen
ophalen.
De folklore zal evenmin ontbreken. Op 28 juli
treden de „Knupduukskes" op. Deze dansgroep
zal op een nog nader te bepalen datum in augustus eveneens een folklqreavond verzorgen waaraan o.m. een Franse dansgroep haar medewerking
zal verlenen. De mogelijkheid om voor de „Pedaalridders" een wielerronde te organiseren zal
nog nader worden bekeken.
Een suggestie van de heer Graaskamp om de
toeristen op een bepaalde dag de zuivelfabriek,
boerderij, varkensmesterij of i.d. te laten zien zal
nader worden uitgewerkt.
Tot slot deelde de heer Van Arkel mede dat het
Schildershuis Blauboer eveneens in het zomerprogramma wordt gezet.

doen?

Zaal WINKELMAN

Sigma koelkasten

-

Keijenburg

PRACHT KOLLEKTIE:

BIJ AANKOOP VAN l LITER
VALENC'IA K A N'JA

ZONDAG 23 MEI AANVANG 7 UUR

DANSEN
ORKEST: „THE ROCKING DRIFTERS"

EMPO Rijwiellabriek
H. B. EMSBROEK N.V.
VORDEN

DAMESBADPAKKEN
KINDERBADPAKKEN
HEREN. EN JONGENS
NYLON ZWEMSLIPS
BADMUTSEN
BADLAKENS
BADTASSEN

een glas met
cadeau

speldje

Slijterij
't Wapen van Vorden
F. P. SMIT

Vraagt voor spoedige indiensttreding

KOLOSSAAL!

framebouwers
rijwielbiezers
wielenmakers

FOKTBST
9St produk:'Vivice! Cvsrall Altijd.

Ook voor ongeschoolden bestaat de gelegenheid voor een funktie in ons bedrijf te
worden opgeleid.

inhoud vanaf 125 liter voor

f 298.-.

Wij bieden o.a.
GOED LOON
WERKKLEDING
REISKOSTENVERGOEDING

VRAAG VRIJBLIJVEND
FOLDERS EN INLICHTINGEN

Woningen zijn beschikbaar!

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

Sollicitaties zowel mondeling als schriftelijk aan ons adres Enkweg 17 te Vorden.
's Avonds na 7 uur is de heer J. W. Brummelman, H. v. Bramerenstraat 7 ook gaarne bereid alle gewenste inlichtingen te verstrekken.

EXCLUSIEVE

A.S. WOENSDAGMIDDAG GEOPEND

A.s. zondag 2.30 uur

Ter gelegenheid van de opening van het
zwembad, deze week

Vorden l - R K D V V l

DUBBELE ANIMO-ZEGELS
OP DEZE GOEDEREN

Onze badgoed-collectie
1965

Wegens huwelijk der tegenwoordige voor spoedige
indiensttreding gevraagd:

Voor:

ervaren verkoopster

DAMES
UKKEN EN KINDEREN

Wij bieden u een
PRETTIGE WERKKRING
EN GOED LOON.

IS WEER KOMPLEET
Wij brengen de merken:
DELANA EN DULCIA

Aanmelden van 7-8 uur namiddags.

Komt u eens kijken bij

LOOMAN
KONFEKTIE EN
VORDEN

MANUFAKTUREN VORDEN

ZOMERJAPONNEN

MODEHUIS

simcaraoo

Ruimte, comfort, wegligging,
prestige. Vele kwaliteiten in
deze nieuwe Simca verenigd.
4 gesynchroniseerde versnellingen. (Porsche versnellings'bak). 5x gelagerde krukas. 130
km/u. Inclusief: ruitensproeier, kachel en vele andere
accessoires.

modern gezellig...
Dit Is er één,

één van de velen.
De stijl?
Karaktervol l
De afwerking?
Subliem!
De houtsoort?
Eerste klas!
En... toch de
prijs zo aantrekkelijk laag. Kom
eens praten, dan
hoort U er
meer van.
Desgewenst is
crediet-seryice
ook mogelijk.

kom

eens kijken bij
VOOK GOEDE WONINGINRICHTING

A.S. WOENSDAGMIDDAG GEOPEND

Concordia Hengelo-G.

Garagebedrijf

A. G. TRAGTER

dansen

op de voet gevolgd!
door onze kollektic

2 orkesten:
's middags
's avonds

japonnen en
deux-piece's

Coöp. Boerenleenbank Vonten

ZATERDAG 29 MEI

dansen

Rokken en blouses

MET ,,TlIE WHITE COMETS"
kcsten voor cl<
in Hen:;.

IN ALLE MATEN OOK
HEUPMATEN.

Jaarlijkse Algemene ledenvergadering
Do leden worden uitgenodigd tot bijwoning van de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering te houden op donderdag 3 juni
1965 's avonds om 7.30 uur in zaal Eskes.
AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen.
3. Balans, resultatenrekening en jaarverslag over 1964 en
vaststelling daarvan.
4. Voorstel van het bestuur om het voordeling saldo bij de
reserve te voegen.
5. Verkiezing van twee bestuursleden.
Aftredend de heren H. Wesselink en D. Klein Bleumink
(beiden herkiesbaar).
6. Verkiezing van een lid van de Raad van Toezicht.
Aftredend de heer H. Tjoonk (herkiesbaar).
7. Opzegging lidmaatschap aan uit het werkgebied vertrokken leden.
8. Mededelingen.
9. Rondvraag en sluiting.
De jaarstukken alsmede de lijsten met kandidaten voor de
vakatures in bestuur en Raad van Toezicht liggen ten kantore
van de bank voor de leden ter inzage tot na afloop der
vergadering.
Tot zeven dagen voor de vergadering hebben minstens 10 leden der bank het recht de voordracht aan te vullen door een
schriftelijke en ondertekende kandidaatstelling bij het bestuur
in te dienen.
Het bestuur.

:>1
\ MEI

Komt u rustig zien «.-n pa

H.LUTH

voor al uw

NIEUWSTAD 4. VOROEN

Zaal Langeler
HENGELO (GLD.)
A.S. /ATKKDAG 22 MEI

Dansen
ORKEST: „THE STAKLl

Zaal Langeler
HENGELO (GLD.)
HEMELVAARTSDAG
(A.S. DONDERDAG 27 MEI)

Dansen
ORKEST: „THE WOODPECKERS"

Voor elk doel
VERF en BEHANG
VAN

Henyeisport artikelen
naai

Boerstoel

„Jan Hassink 99

Insulindelaan 5, tel. 1567

PoeiiersöedriJI ROVO
tel. 1283

Weekend-aanbieding

tel. 1214

Te koop gevraagd :
nuchtere stierkal veren
voor het mesthok.
BOERS'
vee- en varkenshandel,
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d l Telefoon 1408

Prima keukenstoelen nu ƒ 12,98
mrt plastic bekleding

ƒ 18,95

J. van Zeeburg
voor al uw

EEN
NIEUW

verzekeringen
hypotheken
en financieringen

HART
IN UW

IS GEOPEND TOT 'S AVONDS 17.30 UUR

HUIS

»« ii/.iiu-prijs ƒ 0,48 per liter. Bij 100 liter ÏIKM-IIS
«wtra korting

n voor uw geld een

VAS1 FAPIJ1

Aet wonen, "tot 'n reesé/

Een enorme kollektie.ook op kamerbreed, maakt u het kiezen eenvoudig.
Mogen wij eens een begroting voor u
maken f

EN OLIEHANDEL

Industrieterrein - Vorden

MEI

21 MEI

EET GOEDKOOP
EN LEKKER
HAANTJE
ƒ 3,40 per hele kilo

Assurantie kantoor

Onze
Superbenzinepomp

KEUNE

2 ) MEI

11.11. HENGELAARS

HBBflHHBBHUXMDHBBBVaHnE&Ët&IK^

GAS-

„THE HURRICANES"
„THE SPITFIRES"

99

Het Binnenhuis 99

WONINGINRICHTING FA. A. POLMAN — VORDEN, TELEFOON 1314
HET ADRES VOOR BETERE WONINGINRICHTING

veilige helepging?
obligaties van de N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.
Stukken a ƒ 1000,—
5 l / 2 %rente
Inlichtingen en prospect!
bij:

de Heer W. ter Haar
i Ier log Karel van Gelrewcg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

