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Uitstekend geslaagd „Achtkastelen-
damtoernooi" te Vorden

A.D.C. (Aalten) en Humus (Kerkrade)
werden winnaar

In de gezellige zaal van hotel ,,'t Wapen van
Vorden" vond zaterdagmiddag het zgn. „Acht-
kastelendamtoernooi" plaats waaraan door ver-
schillende prominente verenigingen uit Nederland
werd deelgenomen. Dit toernooi was nog een uit-
vloeisel van het 25-jarig bestaan van D.C.V. dat
onlangs op feestelijke wijze werd herdacht.
Er werd gespeeld in 2 klassen n.l. de hoofdklasse
en eerste klasse. In elke klasse namen 6 ploegen
van 5 spelers deel.
Namens de organiserende vereniging D.C.V. wer-
den de deelnemers welkom geheten door de se-
kretaris, de heer J. F. Geerken. Deze richtte een
speciaal woord van welkom tot de damvereniging
Damas uit Kerkrade, die ondanks de grote af-
stand van Kerkrade naar Vorden, toch aan de
uitnodiging gevolg had 'gegeven om aan dit toer-
nooi deel te nemen.
De voorzitter van Damas, de heer Reuleaux,
bracht D.C.V. dank voor de ontvangst en hij hoop-
te dat de vriendschapsbanden die er bestaan tus-
sen D.C.V. en Damas hierdoor nog nauwer zullen
worden aangehaald. Ter gelegenheid van het 25-

jarig bestaan bood spreker een kleine attentie
aan.
De heer A. C. Busch uit Arnhem, oud-voorzitter
van de K.N .D .B., sprak hierna een kort openings-
woord. Spreker memoreerde het zilveren jubileum
van D.C.V. en verheugde zich over de aanwezig-
heid van één der pioniers van het damspel in Gel-
derland, de heer J. Lammers uit Vorden. De heer
Lammers ziet thans de vruchten van de boom die
hij indertijd geplant heeft, aldus de heer Busch.
Spreker doelde hierbij o.m. op de aanwezigheid
van de damkampioen van Nederland, drs. Piet
Roozenburg, die speciaal door de heer Busch werd
welkom geheten. Het damspel maakt i.v.m. tele-
visie etc. een moeilijke tijd door zodat we grote
aandacht moeten schenken aan het jeugdwerk.
Een voorbeeld is D.C.V. dat in Gelderland de
grootste jeugdafdeling heeft.
Na de woorden van de heer Busch werd het stil in
de zaal en werd het denkvermogen van de dam-
mers op de proef gesteld. Aan spanning ontbrak
het niet. De grootste belangstelling ging uiteraard
uit naar de partij tussen Wiggers (E.D.C. Ensche-
de) en drs. Piet Roozenburg '(Twente's Eerste
Hengelo). Onze nationale kampioen werd het vuur
na aan de schenen gelegd. In de slotfase werd
Wiggers toch gedecideerd door Roozenburg naar
het tweede plan verwezen.

UITKOMEN, HOE DOET MEN DAT TOCH?

Over bovengenoemd onderwerp sprak mevr.
Stroeken-Goumans, docente van het Gezins-Be-
grotingsinstituut op de laatste vergadering van
het seizoen van de Ned. Chr. Vrouwenbond af d.
Vorden in zaal Eskes.
Na een verwelkoming door de presidente, mevr.
Van Zorge, begon spreekster met te zeggen dat
zelfs deze tijd zijn eigen moeilijkheden heeft. Al-
lemaal hebben wij te rekenen met onze inkomens-
grens.
Het beste is, aldus spreekster, om een begroting
te maken, zodat de huisvrouw niet voor onaange-
name verrassingen komt te staan.
De basis en het begin van het huishouden is be-
langrijk. Tevens gaf spreekster enkele voorbeel-
den van verantwoorde afbetalingen.
De presidente dankte mevr. Stroeken voor de
prettige behandeling van dit praktische onder-
werp voor alle huisvrouwen.
Ten slotte gaven zich meerdere vrouwen op voor
een uitgaansmiddag op 22 juni a.s. met o.a. een
bezoek aan een kledingfabriek.

MOLENS IN DE ROUW

In verband met het verscheiden van de 78 jarige
Vordense molenbouwer, de heer G. ten Have,
zijn de molens van de gemeente Vorden (molenaar
de heer Garritsen) en die van de fam. Kluvers
(eigenaar de heer Van Ark) stilgezet in de rouw-
stand.
De bovenwiek is derhalve in de stand van ,,de
gaande" kortgezet, ten teken van de vergangke-
lijkheid van het aardse leven.

NIEUWE KOSTER

In de kerkdienst van de Hervormde Gemeente
van zondag a.s. om 10.15 uur, vindt het afscheid
plaats van koster Rozie en zal de nieuwe koster,
de heer H. J. Eggink, geïnstalleerd worden.

BIOSCOOP

De rode lampjes, een gedurfde film over de lichte
vrouwen van een havenstad.
Wie kan er zich aan het oudste beroep van de we-
reld ontworstelen en wie gaat er aan te gronde?
De film ,,De Rode Lampjes" geeft u hierop ant-
woord.

DES HEILANDS TUIN

Woensdag 2 juni a.s. zal in de R. K. kerk dorp
het Pinksterspel ,,Des Heilands tuin" worden op-
gevoerd door de Interkerkelijke Lekenspelgroep.
Verder zal het R. K. kinderkoor van de Kranen-
burg haar medewerking verlenen.
Het is voor iedereen toegankelijk en de entree
is vrij. Zie advertentie in dit nummer.

Gezondheidssandalen
(houten kleppers)

VOOR VOETENVAKANTIE

Het beste middel voor verster-
king der voetspieren.

KOM ZE PASSEN BIJ

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

GEVRAAGD:

Kantinejuffrouw
Werkster
Jongens en meisjes

ZEER

REISGELD~VERGOEDING

GRATIS WERKKLEDING

GRATIS KOFFIE EN THEE

Voor iedere serieuze w^^Bracht die aange-
bracht wordt ontvangt men een beloning
van ƒ 300,—.
(dit geldt ook voor resp. ouders)

METAALWARENFABRIEK

„NIEUWVELD N.V.
Industrieweg 7 - Vorden
Telefoon (05752) 1733

TOEDIENING VORMSEL
DOOR MGR. HENDRIKS

Zaterdag j.l. heeft Mgr. Hendriks, hulpbisschop
van het aartsbisdom Utrecht, in de parochiekerk
op de Kranenburg alhier het H. Vormsel toege-
diend aan 59 meisjes en 55 jongens uit de pa-
rochie Kranenburg-Vorden.
Tegen half twaalf arriveerde de bisschop met zijn
sekretaris, de Weleerw. heer Braam, aan de pas-
torie en werd er door de parochiegeestelijkheid
verwelkomd.
Tijdens een plechtige eredienst, waarbij het jeugd-
koor o.l.v. de heer M. Boekhout voortreffelijk
zong, diende de bisschop hierna het H. Vormsel
toe. Peter was de heer G. Bekker, hoofd der R. K.
school en meter me j. A. Besselink. Mgr. Hendriks
hield een feestelijke toespraak, waarin hij er op
wees, hoe de nieuwgevormden nu matrozen zijn
geworden op het Schip der Kerk en zij aan de
heiliging van deze Kerk dienen mee te werken.
Ook vele ouders woonden deze plechtigheid bij.

RATTI-NIEUWS

Ratti 3 kreeg in Zutphen een fikse nederlaag te
inkasseren van Be Quick 5;, het werd 9—l in het
voordeel van de Zutphenaren, die over alle linies
sterker waren.
In verband met de bekerwedstrijden en de komen-
de promotiewedstrijden heeft de GVB thans be-
sloten de programma's van week tot week vast
te stellen, zodat de wedstrijden voor a.s. zondag
30 mei nog niet bekend zijn.

In de maand juni zullen de Ratti-elftallen niet
stil behoeven te zitten, op de zondagen 13, 20 en
27 juni a.s. nemen het eerste en tweede elftal
deel aan de seriewedstrijden van de V.V. „Klein
Dochteren" (Lochem). De A-junioren hebben in-
geschreven aan het door de V.V. ,,Vorden" geor-
ganiseerde jeugdtoernooi op zondag 20 juni a.s.

KERKDIENSTEN ZONDAG 30 MEI

Her v. K e r k
8.30 uur ds. J. H. Jansen
10.15 uur ds. J. H. Jansen

G e r e f . K e r k
9.30 uur ds. J. D. te Winkel
3 uur ds. H. J. Huyzet

R. K. K e r k d o r p
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.

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 uur tot zondagavond
11.00 uur dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

ZONDAGSDIENST DD3RENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8.00 uur Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

BRAND MELDEN : no. 1541.
Bij geen gehoor : Tel. 1230 (Bur. Rijkspolitie).

WEEKMARKT
Op de vrijdag gehouden markt waren 84 biggen
aangevoerd. Er was kalme handel. Prijzen van
ƒ 60,— tot ƒ 70,—.

BURGERLIJKE STAND
van 19 mei t.m. 25 mei 1965

Geboren: Reinder Jan, zoon van J. Westerveld en
J. Veerman.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: G. C. Staal en J. Meyerink; J. F. W.
Gröniger en P. M. A. Eijkelkamp; J. W. Klein
Kranenbarg en B. H. Zomer.
Overleden: Gerrit ten Have, ouA78 jaar, weduw-
naar van Johanna Berendina

omL7£

•VORDEN l — RKDVV (DOESBURG) 3—0

Door deze wedstrijd tegen het Doesburgse RKD
W verdiend met 3—O te winnen heeft Vorden het
eersteklasserschap definitief veji^ gesteld.
Voor de rust leek het alsof er^Hpr beide ploegen
niets op het spel stond want el^werd aan weers-
zijden dikwijls zeer lusteloos gespeeld. De eerste
aanvallen waren voor de thuisclub, doch veel ge-
vaar leverde dit niet op voor de Doesburgse de-
fensie. Na ruim twintig minuten kreeg doelman
Golstein voor het eerst een moeilijk karwei op te
knappen. Het harde schot van Bremer werd ech-
ter bekwaam door Golstein gestopt.
Eggink liet hierna een goede kans verloren gaan
doordat hij te lang wachte met schieten. Ook
Hengeveld kreeg een reeële kans, hij schoot ech-
ter hoog over. Een kopbal van Holsbeke dat rake-
lings over de lat verdween had een beter lot ver-

diend. Na een half uur spelen plaatste de Does-
burgse defensie foutief terug op de keeper. Eef
Eggink was er als de kippen bij om de bal te on-
derscheppen en in het doel te tikken l—0. Dit was
tevens de ruststand.
In de tweede helft werd er aan weerszijden feller
gespeeld. De Doesburgse voorhoede probeerde het
met verre schoten waar doelman Golstein niet de
minste moeite mee had. Uit een pass van Hols-
beke scoorde Eggink na twintig minuten het 2e
Vordense doelpunt. De strijd was hiermee beslist.
Een paar minuten voor tijd probeerde de RKDVV
linksachter met handen en voeten een boogballetje
van Eggink uit het doel te houden. De bal ging
toch in het doel doch de scheidsrechter besliste
penalty. Het harde schot van Besselink werd in
eerste instantie door de Doesburgse keeper gestopt
maar door snel toe te lopen scoorde Besselink
toch 3—0.

VORDEN E KAMPIOEN

Het E-elftal van Vorden slaagde er zaterdagmid-
dag in om ongeslagen kampioen te worden door
met 1—1 gelijk te spelen tegen haar grootste ri-
vaal Warnsveldse Boys B.

De jeugdige Vordenaren behaalden 25 punten uit
14 wedstrijden en speelden gelijk tegen A.Z.C. C,
Sp. Brummen F en Warnsveldse Boys B.

DE HOVEN 5 — VORDEN 3 2—5

Vorden 3 heeft de kompetitie besloten met een ro-
yale 2—5 zege op De Hoven 5.
De Vordenaren speelden deze wedstrijd met
slechts 10 man. Direkt na het begin namen de
geel-zwarten een O—l voorsprong toen één der
Hoven-verdedigers in eigen doel schoot. Direkt
daarna bracht de thuisklub de balans weer in
evenwicht.
In de tweede helft gaf Buunk Vorden met een af-
standsschot de leiding l—2, waarna De Hoven-
defensie voor de tweede maal in eigen doel schoot
l—3. Door doelpunten van Buunk en Zweverink
liep Vorden hierna uit tot l—5. Vlak voor tijd viel
het 2e Hoven doelpunt.

VORDEN 4 — RATTI 2 3—2

De vierde uitgave van Vorden behaalde een on-
verwachte zege op het veel hoger op de ranglijst
geklasseerde Ratti 2.
De Rattianen kwamen op gelukkige wijze aan het
eerste doelpunt toen Klein Brinke in eigen doel
schoot. De bezoekers vergrootten de voorsprong
tot 2—O, waarna Vorden voor de rust tegen scoor-
de 1—2.
Nadat de thuisklub de balans in venwicht had ge-
bracht, was het tenslotte Arfman die voor de
overwinning zorgde 3—2.

JONG GELRE VERLOOR

Een voetbalelftal van de plaatselijke afdeling van
Jong Gelre speelde op het „Warkenseveld" een
wedstrijd tegen Jong Gelre uit Laren. Na met de
rust reeds een O—4 voorsprong te hebben geno-
men wonnen de jongeren uit Laren tenslotte met
0—7.

Groot Touwtrekkerstoernooi
te Warken

Komende zondag 30 mei staat Warken in het te-
ken van de touwtreksport, dan zullen alle bij de
Nederlandse Touwtrekkers Bond aangesloten ver-
enigingen deelnemen aan het grote toernooi, (het
derde van deze kompetitie) dat door de Touw-
trekkersvereniging ,,Warken" bij café-restaurant
Bruil, wordt georganiseerd onder auspiciën van
de N.T.B. Uiteraard zullen alle touwtrekkersver-
enigingen uit de Achterhoek hier vertegenwoor-
digd zijn, want er zullen voor de bondskompetitie
weer kostbare puntjes te verdelen zijn.

In klasse A heeft de organiserende vereniging
,,Warken" tot nu toe de toon aangegeven in de
kompetitie, zij hebben thans 14 punten, maar 't
Medler l uit Vorden zit hen met 12 punten dicht
op de hielen. De verwachting is dan ook, dat de
strijd om de bovenste plaats tussen deze 2 teams
zal worden uitgevochten. Men zal echter nog ter-
dege rekening moeten houden met nummer drie
van de ranglijst Bruil l uit Ruurlo dat met 10 pun-
ten zich de kaas niet van het brood zal laten eten,
misschien dat de Ruurlose ploeg als lachende der-
de met de winst gaat strijken? De beide andere
A ploegen Heure l uit Borculo en Bruil 2 hebben
tot nu toe weinig succes behaald.
In de B klasse zijn de „Hannink-Steengroeve-
Kombinatie" uit Winterswijk en Medler 2 Vorden
de beide favorieten, met 14 punten staan ze gelijk
aan kop, zodat men hier op spannende wedstrij-
den mag rekenen.

Warken 2 zal proberen om de achterstand, die zij
in de 2 voorgaande toernooien op koploper ,,Jonge
Kracht" uit Meddo-Winterswijk heeft opgelopen,
teniet te doen. ,,Jonge Kracht" heeft 12 punten,
Warken 2 heeft er 8.

In de D klasse is het alweer een Winterswijkse
ploeg ,,Jonge Kracht" 2 Meddo, die haar naam
eer aan doet en nog ongeslagen de ranglijst aan-
voert met 14 winstpunten. Bruil 3 uit Ruurlo
volgt met slechts 2 punten verschil: 12, terwijl
Warken 3 derde is met 10 punten.

In totaal nemen er een 19-tal ploegen deel, terwijl
ter opluistering ook een aantal jeugdteams o.a. uit
Warken-Leesten, Winterwijk en Borculo zullen
meetrekken.

De T.T.V. Warken heeft voor de diverse prijswin-
naars in de A, B, C en D klasse, evenals voor de
schoolteams, prachtige prijzen in petto.

De wedstrijden beginnen 's middags om 2 uur.
(Zie advertentie in ons blad).

Als bijzonderheid kunnen we vermelden, dat het
bestuur van de Nederlandse Touwtrekkers Bond
voornemens is om tijdens het te Warken te hou-
den toernooi een aantal spelers vanuit de verschil-
lende ploegen te selekteren, om te komen tot een
selektieploeg van 8 man, deze ploeg zal ons land
vertegenwoordigen op de grote Internationale
Touwtrekwedstrijden, welke op zaterdag 2,1 au-
gustus a.s. in het Crystal Palace Stadium te Lon-
den zullen worden georganiseerd door de Engelse
Tug-of-War-Association (Engelse Touwtrekkers
Bond). Hieraan zullen naast de ploegen van Enge-
land en Nederland deelnemen een team uit Rus-
land, Duitsland, Zwitserland, Noorwegen, Zweden
en Denemarken. De centrale training zal evenals
verleden jaar voor de reis naar Zweden, plaats
vinden nabij het klubhuis van de T.T.V. „Heure"
te Borculo, trainer is de heer J. W. Markink,
voorzitter van de N.T.B.



DesHeilandstuin
van M. Nijhoff

Dit Pinksterspel zal D.V. woensdag 2 juni
a.s. opgevoerd worden in de R. K. kerk in
het dorp. Aanvang 20.15 uur.

Medewerking verlenen:

Het R. K. kinderkoor van de Kranenburg en
de interkerkelyke Lekenspelgroep.

Kap- en grimeerwerk
Dekors
Belichting

Kostuums
Tenor
Vokale leiding
Souffleuse
Regie

fa. Boltjes, Almen
Johan Boerstoel, Vorden

B. Braakhekke, Barchem
fa. Doornink, Arnhem

de heer J. W. Weys, Vorden
de heer K. Boekhout, Kranenburg

mej. S. v. d. Valk, Vorden
Wim D. Jansen, Vorden

Toegang vrij. Kerk open om 19.56 uur.

N.V. ENGROSSLACHTERIJ

„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
Deelname aan bedrijf «spaarregeling
Opname in het bedrijfspensioenfonds
Werkkleding kosteloos in bruikleen
Elke week een vleespakket tegen geringe
vergoeding
Reiskostenvergoeding
Vervoer met eigen busdienst vanuit Doetin-
chem, Zelhem, Keyenburg, Hengelo (G.) en
Vorden.

INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN :
Elke werkdag aan onze bedrijven.
Borculo : Telefoon O 54 57-241
Vorden : Telefoon O 57 52-14 43

l bl. appelmoes van 69 et voor 59 et - 6 et zegelvoordeel
l fl. druivensap van 149 et voor 124 et - 12 et ,,
200 gr. Gelderse ham v. 144 et v. 105 et - 10 et
100 gr. Berliner worst v. 52 et v. 39 et - 4 et
l pot Spar jam 110 et - 22 et ,,
l pak Spar koffie 182 et - 36 et
l blik Europ ananas 110 et - 22 et ,,
150 gram Spar chocolaadjes ... 90 et - 18 et ,,
l blik Spar knakworst 136 et - 27 et
l zak knabbelkoeken 80 et - 16 et ,,
l pak griesmeel l
l flesje bessensap
l pak macaroni l
l blikje tomatenpuree f
l p. zilveruitjes van 115 et voor 109 et - 11 et ,,
l pot kersen op sap van 135 et v. 120 et
l pot morellen op sap v. 125 et v. 119 et
SOOgram vol vette Goudse kaas 175 et

Bij 3 pakjes Spar margarine EEN SPELDJE GRATIS

OP AL HET VERSE VLEES - 10 %ZEGELKORTING

samen 119 et - 12 et

samen 69 et - 7 et

R E M M E R S
Zelfbediening

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58

Telefoon 1 2 8 1

Telefoon 1 8 7 9

EEN PRACHT SORTERING

muilen en sandalen
STAAT VOOR U KLAAR

Wullink's sclioeiiliainlel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Het Binnenhuis
WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN
VORDEN - TELEFOON 1314

ONTVANGT U BEZOEK MET DE
FEESTDAGEN

VOOR LOGEERBEDDEN

MATRASSEN

DEKENS

SPREIEN

ki innen wij u van dienst zijn.

NJet Binnenhuis
HET ADRES VOOR BETERE
WONINGINRICHTING

Na een overwinning op
F.C. Kuukenmanus

vrijdagavond om 7 uur
de voetbalmatch (Vorden-ter-
rein) tussen de

oud-strijders van V.V. Vorden
tegen

„Oe Rotonde United"
De veteranen komen op het
veld met voor u bekende inter-
nationale oudheden.

Komt dat zien!

25 et entree ten bate van trainingsmate-
riaal voor de V.V. Vorden.

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

BEZOEKT

zondag 30 mei
het park van het landgoed

„De Wiersse"
TE VORDEN

Ruim 93 ha groot. Romantische
meterslange lanen, prachtige
vergezichten en duizenden rho-
dodendrons in velerlei kleuren!

Vanaf Ruurlo en Vorden gemakkelyk per
bus te bereiken.

Ten bate van sociaal-charita-
tieve verenigingen te Vorden
en Kranenburg vraagt men
een kleine vergoeding.
Volwassenen 50 et, kinderen
6-14 jaar 10 et. Kinderen bene-
den 6 jaar vrij.

tuinen geopend
van n.111. 2.00 tot 5.30 uur.

Honden worden, ook aange-
lijnd, niet toegelaten!

Concert in het park!

GEVRAAGD:

Flinke mannelijke
krachten

voor de machinale borstelfa-
brikage en magazijnwerkzaam-
heden.

Goede sociale voorzieningen.

Prettige werkkring.

N. V. BORSTELFABRIEK

Inboedel te koop
Op zaterdag 29 mei om 9 uur
't Hoge 40 te Vorden.

O.a.
Kompleet slaapkamerameublement
mooie clubs en stoelen, tafels,
vloerkleden, enz. enz.

B R O M F I E T S H A N D E L

A. G. T R A G T E R

A.S. MAANDAG 31 MEI ZIJN
DE KAPPERSZAKEN DE
GEHELE DAG

GEOPEND

DE GEZ. KAPPERS

ARCHITECTENBUREAU

VAN HOUTE
Nieuwstad 17

GESLOTEN
VAN 31 MEI TOT 5 JUNI

De hele week
Carbonade vanaf
Verse worst
Speklappen

Vrijdagavond en zaterdag

280 et
230 et
160 et

140 et
60 et
50 et
60 et
160 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Vliegenstrips

op deurmaat nu ƒ 7,50



Te koop een herenfiets
'(sportmodel) met dubbe-
le handrem en elektrisch
licht, prijs ƒ 40,—.

Tevens een paar Quick
voetbalschoenen m. 8l/z,
geel-zwart shirt en
zwarte broek (slechts
enkele keren gebruikt)
samen ƒ 20,—.

Nieuwstad 12, Vorden

Te koop: tuinslang met
sproeier, 25 meter lang
grote was teil, droog voe-
derbak voor kippen.

Joh. Weenk, C 143
Kleine Veld, Vorden

Te koop: tomatenplanten

M. van Eykeren
Kranenburg

Te koop: NSU Super
Max, in zeer goede staat
's avonds na 6 uur.

Schoneveldsdük E 121
Vorden

Te koop: jongensfiets v.
leeftijd van plm. 6 jaar.

G. van Til, Wildenborch

Te koop: Sparta brom-
fiets, in prima staat

J. W. Heersink, Linde

Te koop: eetaardappelen
Rode Star

J. W. Weenk, E 34 a
„Vosheuvel" tel. 6609

Te koop: jonge en half-
was konijnen.

H. Gal, bij 't zwembad

Te koop: r.b. vaarskalf

L. H. Visschers, Galgen-
goor, C 111, Vorden

Te koop: 2 tomen beste
biggen.

H. W. Mullink, D 155

Te koop: mooie dragen-
de varkens, bijna aan de
telling.

H. J. Graaskamp,
„Nieuw Wenneker"
D 30, Vorden

Te koop: biggen

J. W. Wesselink,
,,'t Elshoff"

Te koop:
kinderwagen, uitneem-
baar, ook te gebruiken
als wandelwagen.

Te bevragen:
Bureau Contact

HUUR PHILIPS-
TELEVISIE

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).

w
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KOOS OUDSEN X

en X
RIKY VOS X

Xhebben het genoegen u, mede namens Q
wederzijdse ouders, te laten weten dat A
zij elkaar het H. Sacrament van het X
huwelijk hopen toe te dienen op maan- X

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

dag 31 mei a.s. om 10 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Remigius te Dui-
ven.

Hierna wordt een gezongen H. Mis op-
gedragen om Gods zegen voor hun
nieuwe levensstaat te vragen.

Vorden, Stationsweg 4
Duiven, Rijksweg 16

Toekomstig adres:
Vorden.

mei 1965

Wilhelminalaan 3,

Gelegenheid tot gelukwensen van 14.00
tot 15.30 uur in zaal Hugen te Duiven.

r\
X
X
X
X

f\

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
He

Zaterdag 29 mei hopen onze geliefde
ouders, behuwd- en grootouders

A. ROSSEL
en

G. J. ROSSEL-MEULENBRUGGE

hun 40-jarige echtvereniging te her-
denken.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven, is de wens
van hun dankbare kinderen, behuwd-
en kleinkinderen.

Barchem, mei 1965,
N 26

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag
29 mei van 2.45 tot 4.30 uur n.m. in
café Eskes te Vorden.

Heden ging van ons heen onze lieve vader,
behuwd-, groot- en overgrootvader

GERRIT TEN HAVE
weduwnaar van J. B. Oberink

op de leeftijd van 78 jaar.

Ruurlo: A. B. Wevers-ten Have
G. J. Wevers

Brummen: J. ten Have
W. M. ten Have-Oldenhave

Vorden: G. J. te Velthuis-ten Have
E. te Velthuis

kleinkinderen en achter-
kleinkind

Vorden, 23 mei 1965
Stationsweg 2

De begrafenis heeft woensdag 26 mei op
de Algemene Begraafplaats te Vorden
plaats gehad.

BEJAARDENKRING
OP DONDERDAG 3 JUNI A.S.
om 14.15 uur in het Nutsgebouw

Ds. Te Winkel brengt een bezoek

TE KOOP:

Gebruikte machines
1 Busatis maaibalk

2 vorkjesschudders

l harkkeerder

l hooihark

A. F. WIGGERS
Smederij - Vorden . Telefoon 6730

MANNENMODE

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

L. Schoolderman

ONZE
WEEKAANBIEDING!

Dubbele flessen slasaus, slechs

Grote potten abrikozen op sap

2 grote flessen vruchtenlimonade

3 grote flessen limonadegazeuse

98
139
98

100

Bij elke 2 pakken Horizon koffie a 182
PRACHT KOP EN SCHOTEL GRATIS

NIEUW ! ! !

Vla zonder koken, vanille 4 x l/2 liter chocolade 3 x y2 liter 75
volledig gesuikerd

Vitella Instantpudding tijdelijk 3 pakjes voor Q9

Van Houten repen tijdelijk 5 voor 89

2 rol Parein Marie van 120 et voor 98

l grote zak Chinese pinda's 49

200 gram bonbons 98

Grote stukken badzeep, 2 stukken voor 89

EXTRA REKLAME VOOR DE JEUGD ! !!

Bij elk zakje ijspoeder 2 LOLLY'S GRATIS

Paarderookvlees, 150 gram

Nierkaas, 150 gram

95
74

Deze week bij aankoop van elke kilo suiker,

250 gram banketbakkerskoekjes van 79 et voor 69

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J .W.BLBERS
Nieuwstad 5 Vorden

Voor slechts

4995r
kunt u nu een echte auto kopen

l TYPE 900

• 128 km/u 50 pk • 4 gesynchroni-
seerde versnellingen • verwarming
• min. onderhoud: oJie 10.000 km

doorsmeren 20.000 km

Maak een proefrit bij:

AUTOHANDEL

A. G. TRAGTER

KOELKASTEN

D I E P V R I E S K I S T E N
EN -KASTEN

P. DEKKER
ZUTPHENSEWEG 8 — TELEFOON 1253



PROBEER
DE NIEUWE

PUCH
SKYBOLT

'PUCH1

Skyboltf 895.-
6 modellen v.a.

l 710.-

BROMFIETSHANDEL

A. G. Tragler

Het zit er weer volop in
Bij VIVO winkelen betekent:

„Winst voor uw gezin'
BIJ 3 GULDEN AAN BOODSCHAPPEN:

l GROTE
PLASTIC BAL

O VEN VERSE
BISCUIT

O.69

pak a 250 gram
met 5 wapentjes

DRUIVENSAP
rood of wit
Gezinsfles •

SCHRIJFBLOC r\
100 vel gelinieerd ^^

VARKENSVLEES
blik 425; gram 1 35I*O%J

SPERCIBONEN
literblik

Deze aanbiedingen zijn geldig van 26 mei - 3 juni 1965

VERKRIJGBAAR BIJ

DE

BEKENDE VIVO WINKELIERS

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

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

Zoekt u voor uw geld een

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

5 Vt% rente
Inlichtingen en prospecti
bij:

de Heer W. ter Haar
Hertog Karel van Gel-
reweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

VIVO kruideniers:
r.' KISTEM AKER - OPLAAT, Wildenborch

SCHOENAKER, Kranenburg , FR. KRUIP, 't Hoge

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

Gaat U deze zomer kamperen?
Onze kollektie

D SLAAPZAKKEN (in dekenmodel)

D LUCHTBEDDEN (in vele modellen)

D KAMPEERMEUBELEN

IS GROTER DAN OOIT !

Maak nu reeds uw uitrusting in orde!

Assurantie kantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

verzekeringen
hypotheken

en financieringen

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

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

Poeliersbedrijf ROVO
tel. 1283 tel. 1214

Voor elk doel
VERF en BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.
FOTO ZEYLEMAKER

Houtmarkt 77, Zutphen

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen, tel. 2264

Bupro-gas
Het gas voor iedere»*

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Telefoon 1217

en

H. Lijftogt, B. v. Hackf.w 31

VOOR HEEL DE
BURGERIJ

Jan Hassink's
ROOKGEREI

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.

Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKEN-
DE druppels

naar uw D.A. drogist.
D.A. drogisterij en
fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Voor uw vakantie

vindt u bij ons vele leuke en
mooie geschenken, enkele tips:

Vrijetijdskleding-:

ZONNEPAKJES, TRUITJES,
PULLOVERS, SHORTS, enz.

GEMAKKELIJKE KAMPEER-
TUINSTOELEN

met armleuningen, frisse
streepstof, opvouwbaar vanaf

ƒ 12,25

IDEALE RUSTBEDDEN

opvouwbaar, in vele standen te
stellen, frisse tinten of prach-
tige dessins reeds vanaf

ƒ 25,—

HARTENS
Wapen, en Sporthandel
Zutphenseweg 15 a

Sigma koelkasten
IJZINGWEKKEND WAP!

vorstelijke Fortest produktenl
Top Service l Overal! Altijd.

inhoud vanaf 125 liter voor

f 2fÖ,-
VRAAG VRIJBLIJVEND

FOLDERS EN INLICH-

TINGEN

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

B R O M F I E T S H A N D E L

A. 6. T R A G T E R

Laat uw schoorsteen niet
elektrisch, maar door

vakmensen vegen

HET ADRES IS:

JULIANALAAN 30, VORDEN

ZUTPHENSEWEG 60, VORDEN

"Nutsgebouw""
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema — Deventer

ZONDAG 30 MEI, 8 UUR:

De rode lampjes
Een gedurfde film over de lichte vrouwen
in een havenstad.

TOEGANG 18 JAAR

Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

Damespantalons
moderne kleuren o.a. zwart

vanaf ƒ 13,95

Dameszomerschoenen
in sportieve en geklede mo-
dellen vindt u in grote
verscheidenheid in onze
kollektie.

KIJK EERST BIJ

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Volop voorradig alle soorten

BLOEM-, PERK- EN
TOMATENPLANTEN

Fa. Gebr. Kettelerij
Hoveniersbedrijf - Tel. 1508

UNIEK AANBOD:

Gratis
EEN SCHOONHEIDSSPE-
CIALISTE BIJ U THUIS
VOOR U EN UW
VRIENDINNEN !

Een service van

PIERRE ROBERT
verantwoorde voorlichting zon-
der enige verplichting.

Vraagt gratis folder en inlichtingen bij

DROGISTERIJ

„DE OLDE MEULLE"
J. M. VAN DER WAL

Gedipl. drogist

Sportieve
damesblouses

in populaire prijzen

EFFEN POPLIN BLOUSES
zonder mouw ƒ 5,95

BEDRUKTE POPLIN
BLOUSES
zonder mouw en korte mouw

vanaf ƒ 6,90

L. Schoolderman
VORDEN
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GEKOMBINEEKDE FEESTAVOND
A.B.T.B. . K.P.O. - M.B.A. - JBTB

Door de plaatselijke afdelingen van de A.B.T.B.,
K.P.O, M.B.A. en J.B.T.B. werd op feestelijke wij-
ze het jaarlijkse St. Isidorusfeest gevierd,
's Avonds om half acht werd eerst door de gees-
telijk adviseur, pastoor Bodewes o.f.m., in de pa-
rochiekerk een plechtig danklof gecelebreerd,
waarbij velen tegenwoordig waren.
Hierna volgde in zaal Schoenaker op de Kranen-
burg de feestelijke viering, welke door de voorzit-
ter van de A.B.T.B., de heer A. Zents, met een
korte toespraak werd geopend. Spreker was ver-
heugd over de grote opkomst en zeide, hoe thans
na enkele jaren voor het eerst weer een gezamen-
lijke jaarlijkse feestavond werd gehouden. De
avond zou geheel door de jongerenorganisaties
M.B.A. en J.B.T.B. worden georganiseerd.
Nadat allen uit volle borst het Bondslied ,,Kruis
en Ploeg" hadden gezongen, richtte pastoor Bo-
dewes zich in waarderende woorden tot de feest-
vierenden, hij wees er op dat deze feestavond het
sluitstuk vormde van een seizoen waarin men bij-
zonder aktief was geweest. Naast de diverse fo-
rumavonden, die door de A.B.T.B. en J.B.T.B.
waren belegd, toonde zich ook de Kath. Platte-
landsvrouwen Organisatie aktief door haar maan-
delijkse ontwikkelingsavonden. De verleden jaar
opgerichte afdeling der M.B.A. had ook haar spo-

ren reeds verdiend en organiseerde diverse avon-
den voor de jeugd. De g.a. wees ook op de ge-
meenschapszin, die hier zeer groot is.
De heer Joh. Engberts had hierna';de verdere lei-
ding van de feestavond, die praktisch geheel door
eigen krachten werd verzorgd. Bijzonder in de
smaak viel het openingsnummer van de M.B.A.
waarbij de in keurig tenue gestoken dames uitste-
kende rhitmische oefeningen en volksdansen uit-
voerden. Bennie Mullink kwam op het podium
met diverse aardige deklamaties, terwijl een van
de hoogtepunten van de avond het optreden was
van het Vordense gezelschap „Eight castle five",
dit uit 5 personen bestaande bandje (4 gi-
taristen met drummer) bracht een aantal zeer ge-
slaagde nummers o.a. „Wedding", 2 eigen kom-
posities en de herkenningsmelodie. Manager was
de heer B. Jansen.
Ook na de pauze volgde er een gevarieerd pro-
gramma van korte schetsjes, deklamatie, zang en
toneel, etc., terwijl er ook een quiz werd gehou-
den. We willen nog vooral noemen het
goed gebrachte ,,Ladderdrama" van mej. A. Wae-
nink en de heer Joh. Engerts in zijn kreatie als
de „pastoor van Scharrebeek". Ook het verdere
optreden van ,,Eight castle five" die ook in
de pauzes voor de muzikale begeleiding der dans-
liefhebbers zorgde, viel vooral bij de jongeren erg
in do smaak.
Het was een geslaagde feestavond, waarbij de

CHEM. REINIGEN VERVEN

Voor

chem. reinigen en verven
met al uw kleding naar het
vanouds bekende adres:

H. W. Hendriks
(The Luxor Cleaners) Zutphen
Telefoon 05750-3745

LET OP
HET OUDE TEL. NUMMER
IS HIERDOOR VERVALLEN

STOPPAGE ENZ.

Moderne weekenders
van ƒ 14,95 voor ƒ 11,95

STICHTING DIAGONAAL
MAATSCHAPPELIJK WERK
HENGELO - VORDEN

Maatschappelijk werkster

MEJ. M. KERSTEN

Adres: ('t Boonk) 't Elshof 7, Vorden
Telefoon 1772

Bereikbaar:
maandag t.m. vrijdag 8-9 uur
Donderdags van 2-3 uur.

Te Hengelo:
Dinsdags van 2-3 uur
Groene Kruisgebouw

ZONDAG 30 MEI A.S.

groot

bij café Bruil, Warken.

Georganiseerd door T.T.V.
Warken.

19 deelnemende ploegen o.a.
jeugdteams uit Winterswijk,
Leesten en Borculo.

Fraaie prijzen.

Aanvang 2 uur n.m.

A.s. zaterdag 4 uur

Vorden 1 - S S S E 1

supralux
GOUDMERK
verf van 'n
nog betere

KWALfEIT
toch

LAGE
DROGISTERIJ

„De Olde Meulle"
J. M. VAN DER WAL

gedipl. drogist

Concordia Hengelo-G.
ZATERDAG 29 MEI

dansen
MET „THE WHITE COMETS"

Het orkest op dit gebied voor de eerste maal in
Hengelo

Voor Opel automobielen
NAAR

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

heer Zents in zijn slotwoord hartelijk dank bracht
aan de Jongeren, voor het vele voorbereidende
werk aan deze feestviering verbonden.

bruining
en bescherming

Picmaderm f2.gs

ONDERLINGE SCHIETWEDSTRIJDEN

Uitgaande van de afdeling Gelderland van de
Vereniging van Jachtopzichters vond maandag
j.l. op de schietbaan „Hameland" van de fa. Mar-
tens een onderlinge schietwedstrijd plaats.

De uitslag was als volgt:

Afgaande en inkomende kloiduivcn

1. H. Olthof jr.; 2. H. Olthof sr.; 3. G. Wolters.

Rabbits

1. W. Bakker; 2. Ir. A. F. Wehlburg en 3. H. Olt-
hof jr.
Voor deze wedstrijden bestond een grote belang-
stelling.

Purol heel de huid

Uw Raiffeisenbank biedt u
G VEILIGE BELEGGING VAN UW

SPAARGELDEN
D EEN PASSENDE LENING VOOR UW

BEDRIJF
D DE GEMAKKEN VAN HET

REKENING-COURANTVERKEER
D DIENSTVERLENING OP VELERLEI

GEBIED

Coöp. Boerenleenbank „VORDEN"
RAIFFEISENBANK — RUURLOSEWEG 21

Heerlijk dragen
zo'n weekender

[T ONZE GROTE KOLLEKTIE

ALLE MATEN

MODERNE DESSINS

MT ZE ZIEN

H. LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

Kijk!
Onderstaand agentschap
van de Nederlandsche
Middenstands Spaarbank
geeft u:

DRIE GULDEN CADEAU!
als eerste inleg.

Verder: 41/,
4V,

rente over geld, dat u dage-
lijks kunt opvragen.

rente over geld, dat voort-
vloeit uit officiële en niet-
omciële spaarregelingen.

rente over geld, dat u voor
minstens zes maanden vast

O plaatst. (De eerste storting
moet dan ten minste f. 1.000,-
bedragen.)

Ga daarom óók met uw spaargeld naar:
Agentschap

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

Nederlandsche
Middenstands Spaarbank

Siemerink
Vorden

OF 35CHRPPEN-.
SLflflGT U VOORDELIGER BU

fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

f7.65 per fles
KEUNE

VOOR

la. MARTENS
Wapen- en Sporthandel



Extra Bulletin!
Wij kochten voor u een partij
goederen, die wij tegen fabri-
kantenprijzen op zaterdag 29
mei a.s. om 9 uur gaan verkopen.
Deze unieke aanbieding is
slechts éénmalig.

Dames, lierenen jongenskleding
Japonnen en pakjes vanaf 9^5
M eis j es jurk j es vanaf 7.95
Dames en meisjesrokken vanaf 5.95
Heren Terlenka pantalons vanaf 31.50
Poplin regenjas, voor meisjes vanaf 14.75

Haast u, de voorraad is slechts beperkt!

LOOMAN
Konfektie Manufakturen - Vorden -Telefoon 1231


