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EIERVEBENIGING LINDE
Maandagavond hield de Coöperatieve Eiervereniging „Linde" G.A. te Linde in zaal Eykelkamp op
het Mcdler haar algemene ledenvergadering.
Voorzitter dhr. J. W. Boeyink GWzn te Barchem
heette in zijn openingswoord speciaal de heren F.
liobers, directeur der O.P.C, te Enschede en Steenhagen, deskundige op pluimveegebied, welkom.
Het afgelopen jaar was wederom gunstig geweest
voor de pluimveehouders en vereniging. In zijn
verslag over het boekjaar 1960 constateerde ook
de heer D. Klein-Bleumink, administrateur, dat de
f i n a n c i ë l e - resultaten tot tevredenheid stemden. De
aanvoer van eieren bedroeg in 1960: 8.352.126
stuks, met een gewicht van 489.995,6 kg.
In 1960 werden ontvangen: 54035 stuks pluimvee,
tegen 28.280 in 1959.
Bij de bestuursverkiezing werden het aftredende
bestuurslid de heer H. te Velthuis te Medler en
het lid in de Raad van Commissarissen, de heer D.
A. Lenselink „Spekop" herkozen.
De heer Robers gaf een interessante uiteenzetting
over de ontwikkeling op de pluimveemarkt en de
prijsvorming der eieren.

Bronch i letten
Hoestdrank in tabletvorm. 95ct

BENOEMD

De heer A. Meijer uit Exel, werkzaam bij de
C.L.V. „Ons Belang" te Linde, is benoemd tot
assistent-directeur bij de Coöp. Aan- en Verkoopvereniging voor Zuid-Oost Drente „Landbouwbelang G.A." te Nieuw-Amsterdam.
Ds. VAN ZORGE LEGERPREDIKANT

Naar wij vernemen is ds. van Zorge, Ned. Herv.
predikant alhier met ingang van l juli a.s. voor
de tijd van 4 maanden aangesteld als legerpredikant bij de Nederlandse militairen in La Courtine.
AANBESTEDING NUTSKLEUTERSCHOOL
Dinsdag vond in het Nutsgebouw de aanbesteding plaats van de tweeklassige Nutskleuterschool op de hoek Dokter C. Lulofsweg-Berend
van Hackfortweg onder architectuur van de heer
P. Bakker alhier. De uitslag was als volgt:
Perceel l, Grond-, metsel-, timmer- en smidswerk: J. C. v. d. Sande, den Bosch ƒ 70.000,— ;
Fa. W. H. Timmer, Vaassen f 70.750,—; P. v. d.
Schoot, Tilburg ƒ 68.330,—; H. G. Harmsen, Vorden ƒ 67.700,—; Fa. G. W. Bielderman, Vorden
ƒ 66.480,—; fa. J. W. Bijenhof, Vorden ƒ 66.390,-;
J. H. W. Lubbers, Vorden ƒ 66.302,—; A. Huigen,
Zutphen ƒ 66.200,—; fa. H. N. A. Bijenhof, Vorden ƒ 65.890,—; N.V. v.h. S. J. v. d. Kemp, Silvolde ƒ 64.200,— ; J. B. A. Venten, Lichtenvoorde f 63.845,— ; J. Rhebergen, Borculo ƒ 61.340,— ;
G. H. Roetgerink, Goor ƒ 61.190,— ; Fa. Kappert,
Warnsveld ƒ 61.120,—; H. J. Ruiterkamp, Vorden ƒ 60.120,—; fa. G. Bargeman, Vorden
ƒ 60.800,— ; E. v. d. Ploeg, Lochem (laagste)
ƒ 59.975,—.
Perceel 2, Loodgieters werk: M. C. Horstink
Baesselman, Zutphen ƒ 4690,—; G. Emsbroek &
Zn, Vorden ƒ 3885,— ; Inst. bedrijf Winters, Hengelo (Gld.) ƒ 3880,— ; fa. Pongers, Vorden
ƒ 3786,—; H. KI. Lebbink, Wichmond ƒ 3413,—;
H. J. Eijkelkamp, Lathum (laagste) ƒ 3100,—.
Porceel 3, Elektrische geleidingen: M. C. Horstink Baesselman, Zutphen ƒ 1712,—; fa. Pongers, Vorden ƒ 1680,—; G. Emsbroek en Zn C.V.
Vorden ƒ 1585,—; H. Klein Lebbink, Wichmond
ƒ 1575,— Inst. bedrijf Winters, Hengelo (Gld.)
ƒ 1560,—; P. Dekker, Vorden ƒ 1495,—; de
Vrught, Zelhem (laagste) ƒ 1469,—.
Perceel 4, Schilder- en glaswerk: H. Dolphijn,
Ruurlo ƒ 5600,—; fa. J. H. Wansink, Vorden
ƒ 4989,—; J. M. Uiterweerd, Vorden ƒ 4950,—;
P. v. Bodegom, Vorden ƒ 4918,—; B. Hesselink,
Zutphen ƒ 4826,— ; H. Weustenenk, Vorden
ƒ 4676,—; W. G. Winkelman, Hengelo (Gld.)
ƒ 4600,—; fa. Wed. G. Goossens & Zn, Keijenburg ƒ 4262,— en Wed. Weenink, Ruurlo (laagste) ƒ 3882,.

Zomerschoentjes
in moderne snitten

De leukste kollektie vindt u natuurlijk bij

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist De Schoenenspecialist"

VOETBAL
KERKDIENSTEN zondag 4 juni
Vorden IV heeft zondag met de sprekende cijHervormde kurk.
fers 7—O gewonnen van Ratti II. Vooral voor
8.30 uur Ds. J. J. van Zorge.
rust was de Vordense voorhoede goed op dreef
10.05 uur Ds. P. Visser van Apeldoorn.
en scoorde 6 doelpunten. In de tweede helft deed
(Jeugddienst) Vorden het wat kalmer aan en maakte even voor
het einde Eggink het zevende doelpunt. Ratti
Kapel Wildenborch.
had overigens wel een tegenpunt verdiend.
10.00 uur Ds. J. J. van Zorge.
Vorden b speelde onder zeer ongunstige weersomstandigheden zaterdagmiddag in Voorst tegen
Geref. Kerk
de kampioen Voorst b. De Vordenaren leverden
onder de gegeven omstandigheden maar weinig
9.30 uur en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.
strijd en verloren tenslotte met liefst 17—0.
R.K. Kerk
Vorden c was op bezoek bij Be Quick e en moest
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 3.30 uur Lof. hier een 7—3 nederlaag incasseren.
Voor a.s. zondag zijn liefst 3 elftallen van VorR K. Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
den in touw. Vorden II speelt in Zutphen tegen
n.m. 3.30 uur Lof.
A.Z.C. V. Daar dit elftal nog tot de bovenste
groep behoort, zal het de Vordenaren niet geZondagsdiensl Doktoren
makkelijk vallen de beide punten te behalen.
(alleen voor spoedgevallen)
Men kan niet veel meer missen.
Vorden III krijgt 's middags bezoek van het sterVan zaterdagmiddag 1.30 uur tot maandag- ke Drempt I, dat onlangs met 3—l verloor van
avond 11 uur Dr. de Vries. Telefoon 1288. Vorden IV.
Drempt zowel als Vorden hebben nog veel beZondagsdienst dierenartsen.
lang bij de uitslag. Wanneer het derde er in
slaagt om Drempt een nederlaag toe te brengen,
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
dan kan Vorden IV zich praktisch kampioen
Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag- wanen.
We geloven nu niet direct dat dit het
avond 12 uur H. Eil, Tel. 06753-1420.
derde elftal zal lukken. Een gelijk spel zou al
een prachtig resultaat zijn.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot dinsdag- Vorden
IV krijgt op eigen terrein vooraf bezoek
morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.
van Steenderen in, dat ook al geen zwakke tegenstander is. Vooral de laatste tijd komt SteenBrand meiden: no. 1541.
deren geducht opzetten. Het vierde zal dan ook
Bij geen gehoor: Tel. no 1230
alle krachten moeten inspannen om te kunnen
(Bureau Rijkspolitie) winnen en daardoor de kampioenskansen te behouden. Zo men ziet zijn het allemaal belangvVeekmarkt.
rijke wedstrijden.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 132 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 62,— tot f 72,— per stuk.
Voor verhuur van auto's
Handel was traag
zonder chauffeur

Burgelijke stand Ai 24 i.m. 30 mei.
Geboren: z. v. G. W. Enzerink en G. Nijenhuis; d. v. J. Brandenburg en T. Wiersma; z. v. H. Scheffer en G. }. Lebbink;
z. v. C. W. EijkelkA en M. E. Stapelbroek; d. v. J. D. H^^ndoorn en A. Blikman.
Ondertrouwd: G. Wonnink en C. F. Bargeman.
Gehuwd: Geen.
Overleden: G. Riethorst, vr. 76 jr.
OPBRENGST KOLLEKTE.
Kollektanten van de Vrouwenbond N.V.V.
brachten in de week van 15 tot 20 mei een
bedrag van f 417,20 bij elkaar ten bate van
het Sanatorium te Hellendoorn. Een mooi
resultaat.

JEUGDDIENST
op zondag 4 juni 1961

Voorganger: Ds. P. VISSER
uit Apeldoorn
Aanvang samenzang om 10.05 uur.

Volkswagen - Opelftf.W. caravan
A iitomobielbedrijf

T. J. Bomveld
Dorpsstraat 8, v orden
Tel. 06752-1329 of 06750-2897
Nog enkele weken vrij:

VOLKSWAGENBUSJE
ingericht als CARAVAN
ook voor het buitenland
Bespreek vroegtijdig, dit voorkomt
teleurstellingen!
BIOSCOOP
Zondagavond laat de film u getuige zyn van een
der verschrikkelijkste episoden uit de oorlog: de
aanval op Pearl Harbour en de vernietiging van
Hiroshima door middel van de atoombommen.
De film toont hoe stap voor stap het Japanse rjjk
benaderd wordt, maar het kost duizenden mensenlevens. Japan geeft zich niet over, ook al is de
situatie hopeloos. Er rest Amerika maar één middel: de atoombom.
Het is een verbasterende film, met veel originele
opnamen van dit oorlogsfront.

OOK KLEINE
BADNIMFEN
DRAGEN
T WEK A!
En
u kiest
het snoezigste
badpakje voor
uw kleine meid
natuurlijk uit
onze rijke
Tweka-collectie.

VISSER - VORDEN
UITSTAPJE
Woensdag 24 mei heeft de Herv. Vrouwengroep
„Linde" weer het jaarlijkse uitstapje gehad.
Met prachtig weer ging het 's morgens om half 9
richting Deventer, waar de tropische kassen en
het museum werden bezichtigd, wat zeer de moeite
waard was. Daarna ging het naar Heino waar
koffie werd gedronken. Vervolgens door Staphorst
naar Giethoorn waar het middagmaal werd genuttigd, wat iedereen zich erg goed liet smaken.
Voor de liefhebbers was hierna een boottocht door
Giethoorn, de overigen konden rustig een kopje
thee drinken. Van hieruit door de Noord-Oostpolder naar Kampen waar gelegenheid was om even
te winkelen.
Over de Veluwe ging het naar het kasteel de
„Cannenburgh" te Vaassen.
Omstreeks 9 uur arriveerden allen zeer voldaan
over de fijne dag weer by van Asselt.
SUCCESSEN VOOR DE TOUWTREKKERS

De touwtrekkers uit het Medler, die ook verleden jaar reeds verschillende successen boekten,
blijken dit seizoen van plan om hoge ogen te
gooien. Nadat zij onlangs reeds in 't Ruurlose
Broek de eerste prijs behaalden op het aldaar
georganiseerde toernooi, behaalden zij zondagmiddag weer een opmerkelijk succes.
Medler I en II namen deel aan het toernooi, dat
te Ruurlo werd georganiseerd door de vereniging „Veldhoek".
In klasse A slaagden de Vordense mannen er in
om al hun tegenstanders van zich af te schudden. Zij wonnen resp. van Bruil I, Ruurlo, Heurne I, Borculo en Nettelhorst I, Lochem, terwijl
tegen 't Ruurlosebroek I een gelijkspel werd behaald. Medler I behaalde zodoende 7 punten,
terwijl hun grote concurrent Broek I 5 punten
behaalde. Als eerste prijs mochten zij een prachtige lauwerkrans in ontvangst nemen, benevens
een bedrag in enveloppe.
Medler II dong in de klasse B mee. Het slaagde
er in om een 3e prijs te behalen. In de Bondscompetitie staat Medler I thans bovenaan.

GOED GESLAAGDE SPORTDAG
BEDRIJFSVOETBAL

In de bedrijfsvoetbalcompetitie speelde het
Gemselftal tegen dat van de Empofabriek. De
Gemismannen wonnen deze wedstrijd met de
overtuigende cijfers 5—1. De ruststand was l—1.
Vooral in de laatste 20 minuten had de Empoverdediging het zeer moeilijk en dat de score
niet hoger werd, was te danken aan het nogal
nonchalant omspringen met de kansen door de
Gems.
De eveneens gespeelde wedstrijd gemeente/P.T.T. tegen de Vleeswarenfabriek eindigde
na een prettige wedstrijd in een verdiende 2—O
zege voor de combinatie Gemeente/P.T.T.
A.s. maandag worden gespfeeld de wedstrijden
Gems Metaalwaren—Gemeente/P.T.T. en de Empo-rijwielfabriek tegen de B.O.G. Vorden.
LEDENVERGADERING B.O.L.H.

Onder leiding van mej. D. Brummelman, kwamen de Vordense dames van de B.O.L.H. voor
de laatste maal in het winterseizoen bijeen. Na
het bondslied en enkele huishoudelijke mededelingen, werd de avond met een bont programma
gevuld, o.a. hersengymnastiek en „ken je hem
terug".

De sportmiddag, welke „Sparta" zaterdag organiseerde, is in alle opzichten uitstekend geslaagd. In de eerste plaats dank zij de medewerking van het weer. Het was niet bepaald
warm, doch het bleef tenminste droog. Maar
ook, en dit dient ten zeerste gewaardeerd te
worden, de uitstekende bijstand die „Sparta"
mocht ondervinden van enige dames en heren en
jongelui, heeft ertoe bijgedragen dat de diverse wedstrijden zo vlug en ordelijk verliepen.
Juist hierdoor kan het bestuur met vol vertrouwen 't volgend jaar weer zo'n sportdag op touw
zetten.
De uitslagen luidden:
Meisjes: 1ste prijs: Erna Braakhekke, Reinie
Pelgrum, Nardy Norde; 2e prijs: Wilma Velhorst, Ineke Nijhof, Janneke Aartsen; 3e prijs:
Rietje Kreunen, Ansje Bijenhof, Rietje Jansen.
Jongens: 1ste prijs: Jan Klein Geltink, Gerrit
Oukes, Tonny v. d. Linde; 2e prijs: Gertie Stokkink, Hans Schouten, Piet v. Bodegom; 3e prijs:
Ate Jeeninga, Karel Cornegoor, Jan Wassink.
De meisjes en jongens, die de eerste twee plaatsen bezetten werd een medaille overhandigd, terwijl de derde prijs uit een speldje bestond.
De niet-leden van Sparta, die hun medewerking
verleenden, ontvingen als blijk van waardering
een pocket-book.

H ui d genezing
Huidzuiverheid-Huidqezondheid
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Puistjes verdrogen door Purol poeder
HENGEL WEDSTRIJDEN

De Hengelaarsvereniging „De Snoekbaars" zal
a.s. zaterdagmiddag in het Twente-kanaal haar
eerste onderlinge wedstrijd houden, waarbij gestart wordt vanaf café De Zon.
De wedstrijden tussen de leden van Almen, Laren en Vorden zijn vastgesteld op zaterdag 22
juli en zondag 20 augustus. Zij worden gehouden in Het Groene Kanaal, Almen.
Ook dit jaar zal er een jeugd wedstrijd gehouden
worden en wel op zaterdagmiddag l juli. De
deelname staat open voor de leerlingen van alle
scholen.
Tenslotte werd nog de snoekwedstrijd vastgesteld. Deze zal op 5 november in de IJssel gehouden worden.
Bij de heer H. Vlogma'n, Burg. Galleestraat, bestaat weer gelegenheid om vis te laten wegen,
welke meedingt in de competitie om de zwaarste
vis.

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

P. C. Nipius, Zutpben
Laarstraat 5

BEZOEKT

U KUNT MEEDOEN met

ex

O!

Wessanen's mestvarkens- onderzoek !
O
O

Mest op UW manier en win een prijs.
Deelname-formulieren met alle gegevens bij de WL-handelaar verkrijgbaar.

HfEUANEN

Formulieren verkrijgbaar bij :
WL-handelaar A. R. HEUVELINK Kranenburg, Tel. 6781

1700 Vege kruideniers
kopen gezamenlijk voor u in
mevrouw, en zie hieronder
het resultaat:
l grote fles limonadesiroop
170 ct-f 68 z.

250 gr. chocoladehagelslag
80
l pak zoute pinda's
50
l groot pak Prince Fouire
125
l rol Butterfly biscuits 58
l pak chocolade wafelrepen
75
4 rol fruittella's v. Melle 75
200 gram gevulde Wieners
55
l
l
l
l
l
3
l

HORMERVEER

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 kleurenkombinaties.

ct+32 z.
ct-f 20 z.

heeft het voor U!

Levering via Uw handelaar. Showroom geopend van 8—12 en van 2—5 uur

EMPO-RIJWIELFABRIEK VORDEH
Tel. 06752-1241-1242

1 prima divanbed (15 jaar garantie)
compleet met matras

f 49.75

H.&W.

ct+11 z.
et
et
et
et
et
et
et

Een deskundige voorlichting garandeert U
een goede koop!

A.s. vrijdagavond en zaterdag

ct+15 z.
ct+15 z.

109
139
69
39
159
59
85

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

Speciale aanbieding!

ct+25 z.
ct+10 z.

liter koffiemelk
grote pot abrikozen op sap
blik heerlijke sperciebonen
grote pot appelmoes
blik bami of nasi goreng
flesjes vruchtenlimonade
kersverse eiercake

(zonder enige verplichting)
ONZE SHOWROOM
Empo en Ervo rijwielen in diverse
rock and roll uitvoeringen.

(A. J. A. Helmink)
Uw keus is RAP gemaakt bij:

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.
TE KOOP:
alle soorten KOOL- en
Koolraapplanten.
H. Ch. Kettelerij
B. v. Hackfortweg 4
Vorden.
Te koop alle soorten
KOOLPLANTEN bij
M. Hartman
Eikenlaan D 138 c
Kranenburg
v.h. Wed. B. A. Heuvelink, D 129.
Te koop alle soorten
KOOLPLANTEN
D. Klein Geltink
„Klein GarmeP

Voor al uw

A. G. TRAGTER
Telefoon 1256

ZutpheiMfiweg 95

A. Siemerink

Hengelsportartikelen
„JAN HASSINK"

Pracht kollektie

Zomerstoffen
Exclusiem dessins

Schoolreisje . ..
Wat is het heerlijk om sportief en gemakkelijk gekleed mee te kunnen gaan.

Tegen zeet voordelige prijzen.

L+ Schoolderman
VORDEN

Daarom voor de meisjes:
lange en korte broeken,
blouses, truitjes, sokjes
en «en leuke pyaxna.

Groot en klein
grijpt donderdags
het eerst naar

Voor de jongens:

CONTACT

een warme trui, blouses,
korte en lange broeken,
sokken, sportkousen
en een pyama.

hét blad uoor Vorden

H.H. Pluimveehouders.

En mocht het nog eens regenen:
Voor allebei een plastic jas.

H. LUTH NIEUWSTAD VORDEN
Nutsgebouw
Telefoon 1500
YORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

KEUNE
Vakkleding nodig?
Bedenk dan:
Voor hetzelfde geld

Zondag 4 juni, 8 uur
Een film zoals U nog nimmer zag

Pearl Harbour-Hiroshima
Een film over de gigantische strijd tijdens de tweede wereldoorlog in het
verre oosten.
Geheel Nederlands gesproken
commentaar

C

AUTOVERHUUR
m. en zonder chauffeur

George Seesing
vakkleding
Het betere merk voor leder A
werk I Wend u O^
—
tot de Lonnekerspecialistenl

Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Bupro-gas
Het gas uoor iedereen
Prijs f 7 50 per fles.

Toegang 14 jaar

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schuppers. Dorpsstr. 11, Tel. 1373.

Wij betalen hoge
prijzen voor al uw
PLUIMVEE
Alles wordt vakkundig
geselecteerd en contant betaald.
Vraagt prijs.
W. Rosscl, tel. 1283
H. Robbertsen
tel. 1214

H. &W.
Zutphenseweg 14

Weulen Kranenbarg
en
H. Lijftogt 't Hoge 57

Profiteer steeds weer, ook van onze
extra veertiendaagse aanbiedingen.

Toerfïetsen, sportfictsen,
kinderfietsen niet duur.
maar duurzaam.

Grote pot gesneden zuur
39 et
2 bl. leverpastei a 200 gram
78 et
2 pak maggi soep van 110 voor
98 et
400 gram zoute pinda's
98 et
2 tuben Prodent tandpasta van 140
voor 125 et
Fles Riesling witte wijn van 295
voor 255 et
2 pakken wolwas voor
90 et
3e pak gratis
Nu ook een pracht bordje GRATIS bij
250 gram groenmerk koffie
Doesburgse moppen 250 gram
69 et

A. G. TRAGTER

Smit - Zutphenseweg

AUTO-VERHUUR

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

Reklame vrijdagavond en zaterdag
500 gram vet spek 95 et
200 gram boterhamworst 55 et
200 gram ontbijtspek 55 et
200 gram snijworst 100 et
200 gram ham 110 et

Dat is

Gazelle!

Telefoon 1256

Verhuur van gelegen*
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr,
Willems, kleermakerij,
Rozenhof!, l, Zutphen
Telefoon 2264.

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

JUWEEL
VERF

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat
Altijd voorradig
Ruim 1300 gezinnen in Vorden
dat is meer dan 90%
zijn op CONTACT geabonneerd.
Geen wonder, dat de aktieue zakenman zo
trouw adverteert.
Hij benut zijn kans!

„Het Verfhuis"
J.M.UITERWEERD
Ruurloseweg 35
Vorden

Gradus Bultman
Met grote vreugde en
dank aan God en zijn
en
H. Moeder geven wij •
Reina Elizabeth Schurink
kennis van de geboorte K
van ons zoontje. Bij 't ^ hebben de eer u, mede namens wederH. Doopsel ontving hij V zijdse ouders, kennis te geven van hun
de namen
u voorgenomen huwelijk, waarvan de
Wilhelmus Johannes Q voltrekking zal plaats hebben op dinsi dag 13 juni om 2 uur ten Gemeente*
Maria
X
huize te Vorden.
(Wilko)
\ Kerkelijke inzegening om 2.30 uur in
C. W. Eykelkamp
X de Herv. Kerk te Vorden, door de
M. E. Eykelkamp- X Weleerw. Heer Ds. J. H. Jansen.
Stapelbroek
Vorden, 27 mei 1961 nW Hengelo-G., Varssel F 66 juni lybl.
n Vorden, Nieuwstad 9
Enkweg 6.
Q Toekomst, adres: Nieuwstad 9 Vorden

Hiermede betuigen wij M
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van deelneming, ons
betoond bij het overlijden van onze lieve X
vader en grootvader
Hendrik Jan Arfman

Xw

Receptie van 4—5.30 uur
in hotel Brandenbarg.

Tocht voor bejaarden
Ook dit jaar zal deze tocht weer worden
georganiseerd en wel op
dinsdag 20 juni a.s.

De tocht gaat deze keer via de Veluwe
naar Harderwijk en Zuiderzeewerken.
Opgave voor deelname uiterlijk 15 juni a.s.
bij: Sigarenmagazijn Eyerkamp
Sigarenmagazijn Hassink
Sigarenmagazijn Boersma (Olthuys)
X
i^ Kosten f 6.— per persoon.
Bestuur Vordense Winkeliersver.
U
Bestuur Kon. Middenstandsbond
afd. Vorden.
Q
W

Oom Jan Bargeman

en

XW

Tante Dina Bargeman-Wijers

GROENE KRUIS afd. VORDEN
Ouders, die menen dat één van hun
kinderen in aanmerking komt voor uitzending naar een Gezondheidskolonie,
worden verzocht dit vóór 6 juni a.s.
op te geven bij hun huisarts of bij
zuster Stoop.
Gezien de hoge uitzendkosten wordt
van de ouders een minimum bijdrage
van f 25.— verwacht.
Het bestuur

Fam. Arfman X hopen 6 juni te gedenken, dat ze voor X
Vorden, Leuke D 29. X 25 jaar in het huwelijk werden ver- X
W bonden. Dat ze nog lang voor elkaar W
) gespaard mogen blijven is de wens van
Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank X
hun nichten en neven.
voor de vele blijken
Hebt U Uw vakantie al bepaald?
van deelneming, ons Af\ Vorden, juni 1961.
7\
betoond tijdens de ziek- M Gelegenheid tot feliciteren van 3—5 uur W
Wij verhuren prima luchtbedden
te en na het overlijden
in zaal Bakker.
van onze lieve moeder ^fc •**A^"^h^ ^fr*"**'^fr^'^^^~^^'***^'—^y *^^^^^^"^'dh*"'—^y^^^ ~"^^ ~*^f ^^
Prijs?
en grootmoeder,
i

Vorden, juni 1961.

Deze week 200 gram heerlijke vruchtjes
voor slechts 19 et
bij aankoop van l pak Hotel Goud koffie a 148 et
Ons succes artikel

Hotel Goud thee per 100 gram
hierbij het tweedt pakje voor het halve geld.

79 et

Nieuw!!
Californische gedroogde perziken 200 gr. slechts

49 et

Limonadesiroop per fles 98 et, tijdelijk hierbij l forse
reep chocolade gratis.
Ant. Huninks leverpastei per blik van 59 et v. 49 et
Heerlijke ham, 150 gram
79 et
Cornedbeef, lekker en niet duur, 150 gram
69 et
De echte Weense knakworsten, 8 stuks
. 89 et
Profiteert hiervan, dit komt nooit weer

500 gram Maria biscuits voor

59 et

Maak de soep lekker met een blikje soeprgoenten.
2 blikjes slechts
39 et
4 grote rollen closetpapier voor

49 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

r

30 cent per dag

Bcrendina Albcrtha
Coroelia Wonnink..
Langwcrden A

Fam. J. VoskampWonnink

U ziet het weer . . . .
bij ALBERS slaagt U toch beter

w
Woensdag 7 juni hopen onze geliefde f Bespreek vroegtijdig
S ouders, grootouders en kinderen

Xw

H.&W.

B. Rossel

X

cn

Telefoon 1514

A. J. Rossel-Wesselink

Wegens huwelijk der X hun 25-jarige
tegenw. gevraagd een W denken. Dat
NET MEISJE v. de W mogen blijven
huish. Liefst zo spoed,
mogel. Mevr Stoffels
Raadhuisstr. l Vorden

Pracht dekens vanaf f 14.75
echtvereniging te
zij nog lang
is de wens van
X
Dika, Wim en Marian ^
Bakkerskoekjes
Berend
Dina
zijn lekker en niet duur!
Gerda
Gevraagd p. l juli a.s.
Koop daarom de koekjes van Uw
Vader en Moeder
een NET MEISJE v.
bakker!
3 dagen per week.
X Vorden, juni 1961.
H. A. Bogchelman
X „Groot Obbink" B 33
Nieuwstad
Vorden
steeds OVENVERS!
y Receptie
rtecepue v. 3
J'—
—p4.30
i. ju uur in hotel
noiei Bakker.
oaKKer. u
Een nette jongeman
De Vordense Bakkers
vraagt voor zo spoed,
mog. een KOSTHUIS
Brieven onder letter
Bejaardenkring
K Bureau Contact
WOENSDAG 7 juni n.ra. 2.30 uur
in de koffiekamer van het Nut.
Te koop g.o.h.
Berkelkade 15 - Zutphen
KINDERWAGEN
De heer G. J. Bannink komt vertellen:
vraagt voor het magazijn
B. v. Hackfortweg 18
Mens, dier en plant; strijd tegen ziekten.
Vorden
Met plaatjes.

Ackerman l Kamphuis N.V.
Zo wil de man
er uit zien...

flinke jongeman

Te koop een g.o.h.
Schriftelijke of mondelinge sollicitaties.
KIN DER WAGEN en Gevraagd voor spoedige indiensttreding
gevraagd een wandelZaal Langeler - Hengelo-GId.
wagentje.
Zaterdag 3 juni a.s.
Julianalaan 32, Vorden
Het bezit van het diploma M.U.L.O. en/of
Ter overn. aangeb.
Middelbare Landbouwschool, kan tot aanDANSEN
'n rode gabard. dames beveling strekken.
REGENMAN TEL
Sollicitaties worden ingewacht uiterlijk 3 juni
Orkest H. Brugman
m. 44 en 'n blauw kort e.k. ten kantore van de
LEREN JASJE m. 40Gevraagd
C.L.V. „ONS BELANG"
42. Zutph.w. 6 Vorden
te Linde E 110 post Vorden
chauffeur
Te koop een z.g.a.n.
voor spoedige indiensttreding.
WRINGER met bok.
Zware
werkhemden
Molenweg 20.
Pracht kollektie

Vlot en elegant de coituums
(e.v. sportcombinaties)
in het „zomerse jaar" 1 9 6 1 .
Prijzen vanaf f 98.—.

een flinke kantoorbediende

VISSER - VORDEN
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

Speciale Koopavondaanbieding

weekend model

Te koop een mooie
grote eiken TAFEL
m. kmisstuk. Te bevr.
Gerstekamp 15
Warnsveld
BROMFIETS te koop
Batavus, v.e.a. telesc.
2 versn , weinig gel.
J. W. Heersink, Linde
E 23.
Was-spoel-droogcombinatie
van f 598.— voor f 398.—
of f 5.— p. w. Direkt van
fabriek, daarom f 200.—
korting. Vraagt vrijbl.zichtzending. Dutrag, Postbus
485' Den Haag.

l/oorjaars~

en

oCome/'japonnen^
Ook in de grotere maten een
ruime keuze.

Komt U geheel vrijblijvend
eens kijken en passen

nu slechts f 5*95

L. Schoolderman
VORDEN

Adverteert in CONTACT

Graanhandel

•

Vorden

Voor mooier en beter schilderwerk
gebruikt U toch ook

Trefex
De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

LOOMAN - VORDEN

FA KLUVERS

Sigarenmagazijn 't Centrum
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

superlak- en muurverf

Speciaal samengesteld voor de amateurschilder
Alleenverkoop
FA. G. BOERSTOEL & ZN.
Schilders- en behanger sbedrijf - Verf handel
Insulindelaan 5 - Vorden, Tel. 1567

Groot Roessink's
Timmerwinkel
't Hoge
Telefoon 1495

Te koop: alle soorten

Koolplanten

Voor Sporlcolberts en Pantalons:

Tevens nog voorradig
perk- en snijbloemplanten
en een restant
tomatenplanten

Looman - Vorden
BATTI-NEEUWS
In de zondag op eigen terrein gespeelde ontmoeting tegen Vorden IV werd het lot van de Rattireserves praktisch wel beslist.
Doordat zij met O—7 van dit sterke Vordense team
verloren zullen zij degraderen naar de nieuwe 4e
klasse der G.V.B., daar deze Ratti-ploeg nu bij de
onderste 6 elftallen behoort in klasse 3 der G.V.B.
Deze ontmoeting kenmerkte zich vooral voor de
rust door een grote produktiviteit van de Vordense voorhoede. Na tien minuten reeds lag nummer
l in de touwen en doordat Vorden hierna fel kwam
opzetten kreeg een der Ratti-spelers de bal verkeerd op de schoen en scoorde in eigen doel. Ratti
probeerde met enkele wijzigingen in haar opstelling de kansen te doen keren, maar hun aanvallen
wuren vaak slecht afgewerkt en het juiste schot
ontbrak. Vorden wist door beter samenspel haar
voorsprong geleidelijk te verhogen en met de rust
hadden zij reeds een O—6 voorsprong.
Hoewel de Rattianen na de thee het spel meer in
evenwicht wisten te houden, slaagden zij er toch
niet in, ondanks veel doorzettingsvermogen, om
iets van hun achterstand in te halen. Het werd in
de laatste minuten O—7 voor de Vordenaren door
een prachtige kopbal van E. Eggink.
Voor komende zondag is het programma nog niet
bekend. Waarschynlyk zal voor de Ratti-reserves
de laatste wedstrijd en wel een ontmoeting te
Kcyenborg tegen Keyenborgse Boys II worden
vastgesteld.

Damesgemakschoenen
gemaakt op speciale leesten, die de voet op de
juiste plaats ondersteunen
en toch aangepast aan de
slanke mode.

Kijk hiervoor eerst bij

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist",
U vindt er een ruime sortering!
VOLLEYBAL
Zondagmiddag speelden de beide teams van de
R.K. Damesvolleybalclub „De Kraanvogels" in de
voorronde van de in juli a.s. te houden grote, jaarlijkse sportdag van de kring „De Graafschap". Het
eerste team ging naar Vierakker I, maar door
ziekte e.a. kon men niet in volle sterkte in het veld
verschijnen.
Dit kwam de kwaliteit van het vertoonde spel dan
ook niet ten goede. Eerst konden de Kraanvogels
in de eerste set nog wel de volle winst behalen
(15—13), maar de thuisclub had haar antwoord
klaar en won de 2e set.
Ook de laatste partij eindigde in een Vierakkerse
overwinning, zodat de eindstand 2—l werd voor
de thuisclub.
Kraanvogels II deed hetzelfde in eigen home.
Hier was Vierakker II op bezoek. Ook nu was de
eerste set een Vordense aangelegenheid (15—4),
maar de bezoeksters bleken nog meer in hun mars
te hebben en wonnen zowel de 2e als 3e set.
TOUWTREKKERSHUWELIJK
Toen het bruidspaar G. Hulshof en mej. W.
Ruumpol na de voltrekking van hun huwelijk
het gemeentehuis alhier verliet, vormden de
touwtrekkers uit „het Ruurlose Broek", waarvan de bruidegom lid was, een erehaag. Het
bruidspaar werd als het ware in een touw „gevangen". Dat een en ander veel publiek trok
behoeft geen betoog.

UITSTAPJE ST. ANTONIUSSCHOOL
De leerlingen van de school op de Kranenburg
hebben hun jaarlijks uitstapje gemaakt. Ruim 90
kinderen uit de klassen 4, 5, 6 en 7 hebben samen
met het onderwijzend personeel een prachtige en
onvergetelijke dag gehad.
De reis ging met 2 touringcars en men vertrok
's morgens reeds om 8 uur. De stemming was vanaf het begin puik.
Via Zutphen ging het naar Arnhem, waar meester
Boekhout en een drietal jongens uitstapten voor
het uitzetten van een speurtocht op de Veluwe.
De tocht werd hierna voortgezet naar Nijmegen,
waar een bezoek werd gebracht aan het Afrikamuseum, waar veel interessante dingen te zien
waren.
Nadat de jeugd zich nog enige ttfd naar hartelust
had geamuseerd in de speeltuin Erica in Berg en
Dal, ging het full speed naar de Hoge Veluwe,
aan de zoom waarvan men een grote speurtocht
zou houden. Het gezelschap werd in drie groepen
gesplitst, die ieder op hun beurt een bepaalde opdracht kregen.
Het werd een boeiende middag in de Veluwse
bossen en toen tegen half 6 de stand was opgemaakt bleek de groep Bertie Overbeek met 204
punten als winnaar uit de strijd te zijn gekomen.
De heer Boekhout en zyn drie helpers werd een
aardige verrassing aangeboden. Ook de tractaties
ontbraken niet en zo werd het een zeer amusante
dag. De terugreis ging over Loenen, Woeste Hoeve. Om 7 uur bereikte men moe, doch zeer voldaan
de finish.
NACHTRIT
De V.A.C.M, „de Graafschaprijders" heeft voor
de nacht van 3 op 4 juni a.s. een nachtrit op
het programma staan met een lengte van ong.
90 km. Dit is de laatste rit voor het z.g. gesloten seizoen. In Markelo is een half uur gelegenheid om een dutje te doen, waarna de rit weer
teruggaat in de richting Vorden. Bromfietsen
behoeven maar 50 km te oriënteren.
SCHIETWEDSTRIJDEN
Op de schietbaan „Hame^ad" van de fa. Martens werden zaterdagmid^Bde jaarlijkse schietwedstrijden op kleiduiven gehouden.
De uitslagen waren:
Ingekomen duiven: 1. Sachtleven, Doetinchem;
2. A. J. van Veen; 3. W.^^cassen, Drempt; 4.
Stikker, Winterswijk; 5. ^K>e Raadt, Lochem.
Rabbits: 1. Mensink, Rijlron; 2. Peters, Laag
Soeren; 3. Dr. Hagemeijer, Raalte; 4. Lucassen,
Drempt; 5. J. B. Kruisselbrlnk, Winterswijk.
Afgaande doubletten: 1. W. Lucassen, Drempt;
2. Grijzen, Winterswijk; 3. J. B. Kruisselbrink;
4. Stikker; 5. H. Braakhuis.
Hazenbaan: 1. Arends; 2. Mensink, Rijssen; 3.
Rabers; 4. Hesselink, Winterswijk; 5. Huigens.
Dwarsvliegers: 1. W. Wassels, Rijssen; 2. Lucassen, Drempt; 3. Dr. De Raadt, Lochem; 4. J. B.
Kruisselbrink; 5. H. ter Meulen, Almen.
De wisselbekers voor de vrije- en vaste baan
werden gewonnen door de heer W. Lucassen uit
Drempt.

Dansschool Th. A. Houtman
GROENLO

Laatste inschrijving
en aanvang a.s. maandag om
7 uur voor snelprivé en clublessen in zaal Eskes.
Om 7 uur wordt u verwacht.

School m. d. Bijbel

Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 54
Telefoon 1508
Te koop jonge hennen. 125 W . L . x R . I 8
w. oud, 40 W L. 4 m.
oud. H. J. Hietveld,
Hackfort, Vorden.
Te koop 3 B.B zeugjes, a. d. telling half
juni. \Vagenvoort,
Timmermanshuis, Delden.
Roodb STIERKALF
te koop. H. J. Memelink, B l Vorden
Te koop drag B.B.
ZEUGEN, a.d. teil.
5 juni. W. Norde
D 30 Vorden

pittig
verfrissend

Heineken
Bier

Een toom BIGGEN
te koop. G. J. Haneveld, Kranenburg.
Een toom BIGGEN
te koop. T. Schotsman
Almenseweg C 140
MOTOR te koop. in
g.st. merk B.M.W.
250ccbouwj.'57.Ook
gen. te ruilen v. goede
bromfiets. J. W. Hilhorst, Viersprong E 72
Te koop een onderstel op luchtbanden,
zeer gesch. voor kar
Raadhuisstraat 26
Te koop een hooihark
en eiken graafposten
D. Pardijs.
Kranenburg.

! Heineken <

Te koop een i.g.stz.
HARKMACHINE.
M. Regelink.
B 45
Perceel HOOIGRAS
te koop. E v. Zuilekom
Veldwijk C 82.
HOOIGRAS te koop
i 1.70 h.a. Briefjes inleveren voor din>^dag
6 j u n i . Weenk, B 47
„Trekop" Vorden
\yz h.a HOOIGRAS
te koop. Briefjes inlev.
voor a s. zaterd.avond
7 uur bij Wed. Reugebrink, Linde E 13

Het Hoge 42

Te koop 25 are gemaaid HOOIGRAS.
Willen de ouders, die nog geen kaart hebben W. Nieuwenhuis
Vorden
ingevuld, hun kind(eren) spoedig opgeven 't Hoge 15
voor de nieuwe cursus bi) de heer
Te koop een perceel
A. J. Zeevalkink (h. d. s.).
HOOIGRAS plm. 35
P.S. Aanvang nieuwe cursus
are. Briefjes inleveren
voor 6 j u n i 12 uur bij
dinsdag 22 augustus
P.
de Rijk, 't Kiefskamp
De kinderen moeten voor l oktober a.s.

6 jaar zijn.
ORIëNTERINGSRIT
Te koop zwaar perc
Voor de leden van de B.O.L.H. en de B.O.G. werd l h.a. HOOIGRAS te koop. Briefjes inlev. HOOIGRAS. J. Zieeen oriënteringsrit gehouden met rijwielen en voor a.s. zaterd.avond 7 u u r . G. M. Jansenverink, de Viersprong
bromfietsen. De uitslagen waren:
Delden.
Vorden.
Bromfietsen: 1. B. Rossel, 5 str.p., 2. A. Flamma, 8 str.p., 3. W. Vruggink, 11 str.p., 4. A.
Vruggink, 14 str.p., 5. J. M. Wuestenenk, 17 str.p.
Rijwielen: 1. J. Rouwenhorst, 50 str.p., 2. R.
Wesselink, 51 str.p., 3. W. Bielderman, 60 str.p.
P.V. „DE LUCHTBODE" VORDEN
De P.V. „De Luchtbode" Vorden organiseerde
een wedvlucht (oude) vanaf Andernach over een
afstand van 200 km. In concours waren 59 duiven. De duiven werden losgelaten om 7.15 uur.
De uitslag was als volgt:
G. J. Addink, l, 7, 9, 10; H. Zweverink, 2; J.
Krimp 3, 5; H. Doornink 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15.

Heineken
morgen een paar flesjes
in de boodschappenmandt
Heineken's bier
verkrijgbaar bij

Kistemaker

Het Rode Kruis is gul voor allen,
laten allen gul zijn voor het Rode Kruis
Kollekte van 29 mei t.e.m. 10 juni a.s.

