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NUTSFLORALIA
KERKDIENSTEN zondag 14 juni
De stekplanten zijn nu zo ver gegroeid, dat ze
Herv. Kerk
uitgereikt kunnen worden en wel op donderdag
8.30 en 10.15 uur Ds. J. J. van Zorge
18 juni a.s. Wie een stel stekplanten wil hebben
moet, wat de schoolkinderen betreft, zich opgeven In beide diensten H. Avondmaal
bij de Hoofden van de 5 scholen. De ouders van
Kapel Wildenborch
de kinderen, die buiten het dorp wonen kunnen
10 uur Ds. J. H. Jimmink van Ruurlo
dit ook doen, zodat zij daarvoor niet naar het
dorp behoeven te komen.
Geref. Kerk
Zoals in 't Nutsblaadje vermeld is, krijgen de 9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel
kinderen een oranje insation en een fuchsia en
R.K. Kerk Kranenburg
de groteren een peperonia en een coleus.
Voor opgave van groteren zie men de advertentie. 7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
De opgaven moeten zaterdag 13 juni binnen zijn. In de week elke dag v.m. 7 en 8 uur H. Mis.
De uitreiking heeft donderdagochtend 18 juni
R. K. Kerk dorp
plaats voor de kinderen op de scholen en voor de 7-30 uur H. Mis, 10 uur Hoogmis, n.m. 7.30 uur Lof
groteren 's middags in 't Nutsgebouw.
Dinsdag en vrijdag v.m. 7.45 uur Mis.
De tentoonstelling wordt vrijdag 25 en zaterdag
26 september gehouden, zodat u ruim de tyd hebt
ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
om de kleine stekplanten tot grote sierplanten te
(alleen spoedgevallen)
doen opgroeien.
Over de bloemschikcursus komt nog nader bericht. Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond
11 uur Dr. de Vries, telefoon 1288.
TOUWTREKTOERNOOI WARKEN
Een van de jongste Touwtrekverenigingen van S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
de Achterhoekse Bond, Warken, zal a.s. zondag 14 half tien en tien uur 's morgens.
juni haar jaarlijkse Touwtrekkerstoernooi organiseren. Evenals verleden jaar zal dit sporteveneZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.
ment plaats vinden nabij café Bruil te Warken, Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
waar de organiserende vereniging over een prach. 8 uur Wechgelaer, tel. 05752-1566.
tig terrein de beschikking heeft gekregen.
Dit is de derde wedstrijd van het nieuwe seizoen
BRAND MELDEN: no. 1 5 4 1 .
welke ook meetelt voor de bondscompetitie van de
Bij geen gehoor: Telefoon nu. 1230
Achterhoekse Touwtrekbond.
(Bureau Rijkspolitie)
Er zullen 15 ploegen aan dit toernooi deelnemen,
o.a. de kampioen van 1963 in de A-klasse Heure I,
WEEKMARKT.
Borculo; verder Bruil en Broek uit Ruurlo; Kuls- Vrijdag waren 21 biggen op de markt aangevoerd,
dom uit Geesteren; Hanm'nk, W i n t e r s w i j k ; Net- er was kalme handel, prijzen van f 60.— tot f 75.—'.
telhorst, Lochem. De Vordensr v e r e n i g i n g 't Medler neemt met liefst drie teams deel, /.owel in de
BURGELIJKE STAND van 3 juni t.m. 9 juni
A-klasse als de B-klasse.
(ichomi: /. van P. A. Scheerder en M. J. G. SchrijWarken, dat dit seizoen reeds een uitstekend fiv e r : z. van N. J. M. van Snellenberg en M. G. A.
guur heeft geslagen in de bondscompetitie, zal
Boderie.
ook nu proberen hoge ogen te gooien.
'Ook de Warkense reserves staan goed genoteerd
op de competitieladder, waarvan wij de stand, zoals die momenteel is, zullen geven:
A-klasse: 1. Bruil I, Ruurlo, 12 punt; 2. Medler I
en Heure I, Borculo beiden 10 punt; 4. Warken I
met 6 punt; 5. Medler II met 2 punt.
B-klasse: Nettelhorst, Lochem, 10 punt; 2. Bruil
II, 8 punt; 3. Heure II met 4 punt; 4. Broek I,
Ruurlo met 2 punt.
C-klasse: 1. Hannink I, Winterswijk, 6 punt; 2.
Warken II met 6 punt; .'!. Medler 1IL met 2 punt.
Voor de prijswinnaars in de verschillende klassen
zijn weer mooie prijzen beschikbaar gesteld. Ter
opluistering trekken enkele teams van Lagere
Scholen o.m. de Chr. School, Leesten; de O.L.
School Medler en de U.K. School, Kranenburg.

brui
n ing
en bescherming

Piomaderm f2.95

UITSLAG TREKKING GELDFRSE
ANJERLOTERIJ
De hoofdprijs van ƒ10.000,— is gevalle op lotnr.
178029. De tweede prys van ƒ2.500,— op lotnr.
162476.
Tien prijzen, elk van ƒ500,—, op lolnummers:
144538, 175479, 116744, 41412, 164895, 40662,
164748, 184718, 82797, 101481.
De overige 800 prijzen van ƒ 50,— en ƒ 25,— zijn
mede vermeld op de trekkingslij st, welke in sigarenmag. Eijerkamp ter inzage ligt.
BAKKERS MET VAKANTIE
Van a.s. maandag 15 juni t/m 29 juni gaat de
tweede groep bakkers met vakantie, dus wordt
men weer verzocht gedurende deze twee weken
het brood te halen.
RATTI-NIEUWS
Ratti II speelde zondag in stromende regen in
Vierakker de ontmoeting tegen de Socii-reserves
en kon dank zij een grotere schotvaardigheid een
ruime O—4 overwinning behalen. Al direct na de
aftrap kon de ver naar voren gekomen back H.
Lichtenberg met een formidabel schot Ratti de
leiding geven. Aan weerszijden werden nog verwoede pogingen gedaan om te scoren, maar tot de
rust kwam er geen wijziging in de stand.
In de tweede helft kon l.buiten Takkenkamp de
stand op O—2 brengen, waarna dezelfde speler
ook voor nummer drie zorgde. Uit een goede pass
van Mombarg wist M. Borgonjen ten slotte de
eindstand op O—4 te brengen. Ratti-doelman v. d.
Logt wist zijn heiligdom op succesvolle wijze te
verdedigen en had ook een belangrijk aandeel in
deze overwinning.
Het derde team speelde op eigen terrein de wedstrijd tegen Zutphania III. Nadat de rust met een
O—4 voorsprong voor de bezoekers was ingegaan
en direct na de thee de stand op O—5 was gebracht, besloot de scheidsrechter 7 minuten na de
hervatting om deze ontmoeting wegens de slechte
weersomstandigheden en het slechte terrein te
staken.
Ratti B wist de uitwedstrijd tegen Baakse Boys B
met een mooie 6—2 zege te bekronen.
In verband met de wijziging, welke tussentijds in
de programma's moeten worden aangebracht en
de samenstelling van het competitie-rooster voor
de promotiewedstrijden, wordt het programma
van de Bond voortaan gedurende het verdere gedeelte van het seizoen van week tot week vastgesteld. Het programma voor a.s. zaterdag en zondag is zodoende nog niet bekend.
BIOSCOOP
Zondag draait voor 18-jarigen en onderen de
interessante film: Dokters zonder masker. Hierin
wordt men geconfronteerd niet de vele problemen
waarvoor een dokter, wie zijn ambtseed heilig is,
gesteld wordt. Men krijgt een indruk van de talrijke moeilijkheden die de jonge studenten moeten l
overwinnen, voor hun toekomst verzekerd is.

Ondertrouwd: H. H. \ V i s k u m p en H. B. M. Sessink.
Gehuwd: geen.
Overleden: geen.

Muffe bloembak op wielen.
Zo noemde de off. van Justitie Mr. H. Niemeijer de
kruising van een vee-auto en een landbouwtrekker
waarmee een vee-expediteur uit Koekange 4 koeien
naar Leeuwarden^iet transporteren. Paddestoelen
groeiden in de ^Bnc.
Tragter is er over uit om u zo te helpen bij uw
keuze in rijwielen dat het met uw wensen „op
wieletjes" zal lopen. En dan natuurlijk door moderne leveringen en 't nieuwste!
(adv.)

CO6P. PLUIMVEE- EN EIER AFZET VERENIG ING „LINDE" VORDEN ONTBONDEN
Werkzaamheden overgedragen aan C.L.V. „Ons Belang"
De Coöperatieve Pluimvee- en Eierafzetvereniging C.L.V. „Ons Belang". De voorzitter gaf hierop de
„Linde" heeft opgehouden te bestaan en is ont- volgende toelichting. De werkzaamheden van de
bonden. Dit belangrijke besluit is genomen op een vereniging zijn tengevolge van allerlei omstandigalgemene ledenvergadering van de vei-enigi
heden belangrijk uitgebreid en gewijzigd. Hoewelke de afgelopen week in zaal Schoenaker plaats wel dit t.a.v. de inname van eieren en het gewone
vond en waar het voorstel van bestuur on raad slachtpluimvee in mindere mate het geval is, danvan commissarissen tot ontbinding werd aange- wel met betrekking tot de afzet van mestkuikens,
nomen. Reden hiertoe waren o.a. van organisa- is het toch wel zo, dat verschillende werkzaamtorische administratieve aard en een economischer heden die verband houden met de inname en afbedrijfsvoering van het geheel. Tevens werd hier zet van eieren en pluimvee voor een groot deel
besloten om de werkzaamheden over te dragen door de plaatselijke C.L.V. worden verricht. „Ons
aan de Coöperatieve Landbouwvereniging „Ons Belang" heeft daartoe o.m. bepaalde toezeggingen
Belang".
gedaan en is geleidelijk aan meer en meer „ingeOp deze belangrijke vergadering was meer dan schakeld" bij activiteiten, die gerekend kunnen
3/4 deel van de leden aanwezig of had zich d.m.v. worden te behoren tot haar taken. Om redenen
een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordi- van organisatorische aard, maar ook t.a.v. zakegen. Voorzitter de heer J. W. Boeyink, Barchem, lijke aangelegenheden kwam de laatste tyd meer
heette allen van harte welkom. Omtrent de gang en meer de gedachte naar voren, dat het gewenst
van zaken in de vereniging wilde spr. niet uit- zou zyn, de werkzaamheden uitsluitend te doen
wijden, doch liet hierna het woord over aan de geschieden via de Landbouwvereniging. Tussen
heer D. Klein Bleumink, directeur, die vervolgens de bestuurscolleges is te dien opzichte volkomen
de rekening en verantwoording bracht over het overeenstemming bereikt. Het doen voortbestaan
boekjaar l januari tot en met 31 december 1963. van de eieren- en pluimveeafzetvereniging heeft
Uit het verslag bleek o.m. dat in 1963 de aanvoer naar haar mening geen enkele zin meer. Waar het
van eieren 7.011.262 stuks had bedragen, wegen- beheer van beide coöperatieve vei-enigingen toch
de 413.407 kg, waarvoor werd uitbetaald berust bij de directeur van de landbouwvereniging
ƒ824.383,75. Voor geleverd pluimvee werd uitbe- en de administratieve werkzaamheden door deze
taald ƒ 172.966,79.
toch ten kantore van de landbouwvereniging worDe balans vermeldde per ,'Jl december 1963 een den uitgevoerd, is het ook om die redenen gemaktotaal aan bezittingen van ƒ 38.450,59, het ba- kelijker alle werkzaamheden voortaan door de
lansbedrag van het reservefonds vermeldde per landbouwvereniging te doen uitvoeren. Ook met
dien datum ƒ15.265,51 en dat van de ledenreke- betrekking tot de werkzaamheden die verricht
ning ƒ20.568,23.
worden door personeelsleden van de landbouwverHet aantal leden bedroeg per .'!! december 1963: eniging, is het ook meer economisch voor de be164.
d r i j f s v o e r i n g van het geheel.
Er werd nog even geattendeerd op de kwaliteit Alle l'-M stemgerechtigde leden stemden voor ontder eieren, om een schoon en vers produkt te binding van de vereniging.
leveren.
Het bestuur stelde h i e r n a voor om pro-rato het Hierna werd voorgesteld om de bezittingen der
door ieder lid geleverde; k w a n t u m eiei'en in 1963, vereniging (inventaris en materiaal) tegen boek2/3 cent per l kg eieren na te betalen en het waarde over te dragen aan voornoemde coöperadaarna nog resterende bedrag ad ƒ <>(>,50 toe te tieve landbouw vereniging, het tegoed op ledenvoegen aan het reservefonds. Met dit voorstel rekening aan rechthebbende leden uit te betalen
en het liquidatie-saldo pro/rato ieders tegoed op
ging de vergadering volledig accoord.
ledenrekening tot 60% van het tegoed aan de
Vervolgens kwam het belangrijkste agendapunt leden uit te keren. (De reserve is nml. minder dan
aan de orde, nml. het voorstel om de vereniging het ledenkapitaal). Ook dit voorstel werd goedgete ontbinden en de tot dusverre door haar uitge- keurd met alg. stemmen.
voerde werkzaamheden over te dragen aan de

Internationale Samenwerking
Wederom ^a;U dr IN. V. Hennes Internationaal, 't
gigantische w e r k . <^kr leiding van A. G. Hans
\\ illeniseii. l.ssen e^pfr. L- Krikson. Kopenhagen.
Bailischr Anncline- en Sodafabriekcn. LiKhvigsliafen,
\ » , ii - ( / e i (en bij /.K. Baron >;ui D o r t l i lot Medler.
r ,'t Zelle" Hengelo ''lid.), telefoon 05703-7200.
A.s. zaterdag 13 jn^^wn II nnr \ o l g t wederom

ITO.I,LEKTE A.V.O.
Van 15—21 juni zal de jaarlijkse kollektie worden gehouden voor de Arbeid voor Onvolwaardigen. Als u niet weet wat deze vereniging doet,
luistert u dan volgende week naar de radio en
T.V. Dan wordt u duidelyk dat de A.V.O. heel
veel doet voor de gehandicapte medemens.
De contactman voor Vorden, de heer J. Papperse,
zal volgende week bij u aankloppen en hoopt een
mooi bedrag aan de vereniging te kunnen afdragen.
VORDEN WON MET 3—1 VAN MILITAIR
ELFTAL
Voi'den I speelde dinsdagavond op het Gemeentelijk Sportpark een oefenwedstrijd tegen een militair elftal uit de legerplaats Eefde.
Deze ontmoeting, die over het algemeen aan weerszijden goed spel te zien gaf, werd verdiend met
3—l door de thuisclub gewonnen. Bij de gasten
speelden vooral de l.half en de stopper een goede
wedstrijd, terwijl ook de keeper (van het tweede
elftal van het Hilversumse Gooi) een uitstekende
indruk achterliet.
Na een kwartier spelen namen de bezoekers met
O—l de leiding toen de Vordense doelman Golstein
(die overigens een goede wedstrijd speelde) de bal
door de handen liet glippen waardoor de midvoor
gemakkelijk kon scoren. De gelijkmaker liet niet
lang op zich wachten, de Vordense l.binnen Buunk
bracht dit doelpunt op zijn naam. Tien minuten
later was het opnieuw Buunk die een door Eggink
tegen de keper aangeschoten bal in het net tikte
l—2. Met deze stand brak ook de rust aan.
De wedstrijd bleef ook in de tweede helft het aankijken volkomen waard en had de thuisclub het
beste van het spel. Buunk zorgde na een combinatie met Eggink voor de stand 3—1. De keeper
van de gasten moest hierna nog enkele malen
handelend optreden om de Vordense voorwaartsen
het scoren te beletten. Dit ging hem uitstekend af.
Vlak voor tijd voorkwam doelman Golstein met
een prachtige safe eveneens een doelpunt. Al met
al een voor Vorden nuttige oefenwedstrijd die ver.
diend werd gewonnen.
A.s. dinsdagavond om 7 u u r speelt Vorden thuis
tegen Socii I uit Wichmond.
In stromende regen werd zondagmorgen de wedstrijd De Hoven VI—• Vorden IV gespeeld, welke
in een alleszins verdiende 7—3 zege voor de thuisclub eindigde.
Na vijf minuten sloeg één der Hoven-backs de bal
in het strafschopgebied met de hand weg. De toegekende penalty werd door Stapper ingeschoten
O—1. Nadat de thuisclub gelijk had gemaakt veroorzaakte de Vordense midhalf v. d. Barg eveneens een penalty hetgeen 2—l betekende. Nadat
de thuisclub de stand tot 4—l had opgevoerd was
het andermaal Stapper die via een strafschop
doelpuntte 4—2.
In de tweede helft schoot de thuisclub nog 4 maal
raak d.w.z. 3 maal in het Vorden-doel en éénmaal
in eigen doel waardoor de eindstand 7—3 werd.
Vorden D won zaterdag met 8—l van Almen B. '

een technische uitleg
als vervolg op df zo geslaagde demonstratie van
6 juni j.l.
Dit materiaal, isolatieschuim, genaamd PlastoThermc-, i« ook zeer geschikt voor het

isoleren van huizen
zowel voor bestaande

als nieuwbouw.

Ook hiervan demonstratie. Overtuigt U ter plaatse
van de goede uitvoering.
EEN NATTE BLOEMENSHOW OP
„DE WIERSSE"
Het was voor de organisatoren van de jaarlijkse
Bloemenshow op het landgoed „de \Viersse" zondag wel een pechdag. De bezichtiging van het
landgoed van 's middags 2—5.30 uur viel ditmaal
in het water, door het wel zeer slechte weer.
Al was het hoogtepunt van de bloei der grote
rhododendronstruiken, welke steeds de grootste at.
tractie vormen, nu wel voorbij, toch waren er nog
vele kleuren en variëteiten te bewonderen. De
commissie besloot om de toch nog van alle kanten
opdagende bezoekers groepsgewijze in het park
en de tuinen toe te laten. Onder leiding van de
heren boswachters en jachtopzieners van de
kastelen en landgoederen uit de omgeving werden
de kijklustigen nu op deskundige wijze rondgeleid. In totaal wai'en er, ondanks de weersomstandigheden nog een 1000 tot K.no hezoekers,
waaronder ditmaal vele Duitsers.
Tegen vier uur klaarde de lucht wat op en brak
het zonnetje door, zodat het voor de laatste bezoekers nog een „happy end" werd.
Het is jammer, dat de commissie de kosten voor
dit jaarlijkse bloemenfeest nu niet geheel heeft
kunnen dekken; men hoopt nu maar dat het volgend jaar de weergoden „de Wiersse" niet in de
steek zullen laten.
POSTDUIVENVER. DE LUCHTBODE
Zondag nam de postduivenver. De Luchtbode deel
aan de wedvlucht vanaf Tergnier over een afstand van 342 km. In concours waren 35 duiven.
De uitslagen waren: G. J. Jansen l, 5 en 6; H. J.
Boesveld 2, 3 en 8; Fr. Hummel i nk 4; Doornink
7 en 9.
Ook nam men deel aan een wedvlucht Corbeil
over een afstand van 475 kilometer. In concours
39 duiven. De uitslag was als volgt: H. J. Boesveld l, 2, 6 en 9; H. Doornink 3 en 5; H. Zweverink 4 en 8; G. J. Janssen 7 en 10.
„DE SNOEKBAARS" GAAT VISSEN
Nu het visseizoen weer is geopend heeft de Hengelaarsvereniging De Snoekbaars" definitief h > ' l
volgende wedstrijdprogramma vastgesteld: z;r
dag 27 juni in het Twente-Rijnkanaal om 7 u u r ;
zaterdag 18 juli zelfde plaats; zaterdag 22 aug.
in de IJssel; zaterdag 26 september in de I!
Wij wensen de hengelaars veel beet.

BOERINNENBOND BEZOCHT „STURKA"
De Boerinnenbond afd. Vorden-Kranenburg heeft
een bezoek gebracht aan Sturka's Sportkledingbedrijven in Zutphen. Des middags om twee uur
betraden de dames o.l.v. mevr. Haverkamp het
bedrijf, waar zij in de cantine welkom geheten
werden door de personeelschef, de heer A. Wilderink.
„Dergelijke bezoeken s t d l e n wij altijd op prys,
omdat wij hierdoor in de gelegenheid zijn, de
huidige gang van zaken in een modern confectiebedrijf te laten zien aan de gemeenschap buiten
het bedrijf die vaak een totaal verkeerd beeld
daarvan heeft overgehouden van de vooroorlogse
situaties!" aldus spr. in zijn welkomstwoord.
Vervolgens werden de dames rondgeleid door het
bedrijf door de heer v. Dijke en konden zij de verv a a r d i g i n g van moderne sportkleding voor dames,
heren en kinderen in ogenschouw nemen, vanaf
de binnenkomst der stoffen tot aan de verzending
van het gerede produkt.
Tot slot werd nog de bedrij f sschool bezichtigd,
waar jonge meisjes, die 6 jaar L.O. en 2 jaar
Huishoudschool (of V.G.L.O.) hebben genoten,
worden opgeleid tot gediplomeerd modinette.
Elk jaar in september begint de nieuwe cursus
en gezien het beperkte aantal plaatsen is het nutt i g al geruime tijd vóór de aanvang van de cursus in te schrijven.
Na de rondleiding werd in de cantine bij een koele
dronk gelegenheid gegeven tot vragen stellen,
waarvan door de dames gretig gebruik werd gemaakt.
Een ervaring rijker togen de dames om ± 17.00 u.
weei' huiswaarts, nadat mevr. Haverkamp—Hollink namens de groep een dankwoord had uitgesproken.

Onrustige Zenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtablettei?
„DE SNOEKBAARS" HIELD VISWEDSTRUD
Aan de eerste viswedstrijd in dit seizoen van „De
Snoekbaars" namen 34 personen deel die in totaal
:>(') stuks vis vingen. De wedstrijd werd zaterdagmiddag gehouden in de Beek en duurde van 14.00
tot 16.30 uur. Er waren 10 pryzen. De eerste
vier werden gewonnen door: 1. H. Krauts, 3 stuks
(17 punten; 2. J. W. Krauts, 3 stuks 61 punten;
3. Joh. Golstein, 2 stuks 51 punten; 4. H. Vlogman, 3 stuks 48 punten.

VOOR «W

AJ.fl. HELMINK
tel. 1514 — Vorden

250 gram De Beste koffie met ren
Groninger koek voor 80 et
l pak Brusselse kant voor
59 et
1 fles Slasaus voor
65 et

BAKKERSVAKBNTIE
A.s.

maandag 15 juni t/m maandag 29 juni

gaan met vakantie en zijn dus GESLOTEN

Hoornenborg, Schuppers
en Schurink
Door de meerdere d r u k t e is het de werkende bakkers niet
mogelijk te bezorgen, dus wordt u beleefd gevraagd uw benodigde
brood te willen halen.
Geopend zijn de bakkerijen:
Kerkhoven, Voskamp, filiaal Hartman,
Ruurloseweg, van Asselt yn Sarink.

1 pot Frisco jam voor
l literspot Appelmoes voor
150 gram Boterhamworst
5 rol Pepermunt voor

73
59
-45
89

el
et
et
et

VOOR VADERDAG:
Een Autospons - Autozeem - Vliegenspons
voor f 4.75

Levensmiddelenbedrijf

Wed.

TEN BRINKE

Zutphenseweg C 6 3 a

Hartman

-

Tel. 1415

Waarom wachten
II

moet

Dal

lang

wachten

bij

de

moet andrrs kunnen, n /.on een

paar dagen eerder kunnen gaan en in

'l voren kopen en dan . . . . alles in uw

KOELKAST

Siemerink
Vorden

met diepvriesruimte
U wint tijd, houdt uw levensmiddelen
goed en wachten is er niet meer bij.
KOELKASTEN heeft voor u in verschillende maten:

G. Einsbroek en Zn. cv

Voor uw aller medewerking bij voorbaat dank.
WEGENS VAKANTIE
Het bestuur.

vaak

winkelier.

Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

gesloten

Vorden

Ideale vrijclijds-bedden, opvouwbaar, in vele standen te stellen

Burg.

Galléestr. 42,

Van

Uoestwerend frame

reeds vanaf f 25.—

Prettige V A K A H T I E K L E D I N G
handige kampecr-tninsloel met beuken armleggers, frisse slrcepstof. opvouwbaar tot ,r).r)\.r)0 cm nu extra voordelig

VOOR UW KINDEREN

f 12.50

GEKOLLEKTEERD

H. LUTH
Nieuwstad

MARTENS
A.N.W.B.-tentenverhuurder

Nu bjijfl de m o t o r ook 's winters en bij kortstondig gebruik vol automatisch op de ideale
wcrktcmperatnur hetgeen de levensduur van de motor belangrijk (en goede komt.

—

gas, fles en regelaar f 7.80
(geen statiegeld)

Vorden

"Nutsgebouw""
Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 14 juni, 8 uur

Dokters zonder masker

== BERIN l =
thermostatiscn geregelde ventilatorkoeling

J. Papperse

E v e n t u e e l aan huis hr/orgrn.

Sensationele vinding van

Berini h e f t a l l e nadelen, die lot op heden aan alle geforceerde
koelsystemen kleefden, op, door het o n t w i k k e l e n van een geheel
nieuwe

De

Vanaf heden MA R - G AS

dons. leaeril, drnlon of w o l ,

e f f e n of mooie dessins.

U GKKFT TOCH V V K K R GULV

Blouses, \\eekenders. SporlkoiiMMi,
Sokken, Jack's

dessins.

-

15 — 21 juni wordt

Korte en lange broeken

Luchtbedden, in diverse, m o d e l l e n , e f f e n en moderne bedrukte

Sporthandel

Arbeid voor
onvolwaardigen

voor bovengenoemde stichting.

Opvouwbare (afels. stoelen en fauteuils, o.a.

Slaapzakken, dekenmodel, met

A^-^V j +

Vorden

frisse tinten of prachtige dessins.

Ook leveren wij aan landbouw en bedrijf: Rookgas, Propaangas en alle,
soorten olie.
Alles op pctroleuni-gebied:

Vflf HAMOND - VORDEN
OLIEHANDEL
Telefoon 05752-1755

L

Toegang 18 jaar

LI v i n d t a l l e Bcrini-modcllen bij uw dealer voor Vorden:

JUWEEL
VERF

Q
ft
UJ
OS

s
•fi

f-

G. J. BARINK
Nicuwstad 2-4

—

J

E
at
S

M

VAKANTIE

CO

Mevr. Hartman zegt, ,.zoekt de zon op", en haar
raad opvolgende, gaan we dan.

M
3
-X
J

3
•-

Van 17 juni—2 juli
is de tuigen- en tassenmaker foetsie. De zaak
IS NIET GESLOTEN. »onze volle neef en aangetrouwde nicht nemen waar.

Telefoon 1274

G. W. LUIMES

JA INDERDAAD
'n Juweel van 'n verf

SADLERMEISTER
G r a t i s rijnwijnglas bij 2 flessen rijn- of moezelwijn
Gratis limonadcglas bij elke fles Spar-iimonadesiroop
(J ra t is toeristenkaart bij 8 repen (melk of puur)
2 /aUken droogkokende rijst
2 pakjes zo-klaar pudding
l zak melk chocoladehagel
l zak puur chocoladehagel
\ Itr. blik aardbeien op sap
l p i c n i c blikje aardbeien op sap
l plasticflcs azijn
l z. frisea's (snoepje)
l p. petit beurré
l luchtververstablet
1 zak wienercarré's (koekje)
2 grote potten appelmoes
3 k l e i n e potjes appelmoes
l p. thee

98 et — 20 et zegelkorting
76 et - • 1)5 et zegelkorting
85 et — 17 et zegelkorting
80 et — 16 et zegelvoordeel
108 et — 22 et zegelkortinj
69 et — 14 cl zegelkorting
49 et — 10 et zegelkorting
69 et — 14 et zegelkorting
60 et — 12 et zegelkorting
25 et — 5 et zegclkorting
69 et — 7 et zegelkorting
95 et — 10 et /egelkorting
95 et — 10 el zegclkorting
o() et — 17 cl z e g e l k o r t i n g

toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Wat gezellig
zo'n modern bankstel, of losse clubjes,
met bijpassende (afels en bergmeubelen.

Bypro-gas
Het gas voor iedereen
Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Tel. 1217
en
H. Lijftogt 't Hoge 57

Koopt op tijd
zekerheid

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg

Opgaven voor STEKPLANTEN
kinderen, 2 stuks voor 45 cent bij de hoofden van
scholen, voor zaterdag 13 j u n i . Ook voor g r o t e n - n
die buiten 't dorp wonen.
Groteren 2 stekplanten voor 65 cent eveneens voor
zaterdag 13 juni bij Mevr. Albers, Zutphenseweg,
Mevr. v.d. Borch van Vorden, Mevr. Emsbroekv
Insulindclaan. Mevr. Groot Bramcl. Huurloseweg,
Mevr. Haverkamp, Molenweg, Mevr. Hesselink. Molenweg. Mevr. v. Mourik. /iitphenseweg, Mevr. v.d.
Weij, Zutphenseweg.
Uitreiking donderdagochtend 18 juni voor de kinderen op de scholen. Voor de groteren donderdagmiddag van half vier tot half vijf. Geld s.v.p. meebrengen.

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.
Ook voor
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkendedruppels
naar uw D A.drogist.
D.A. Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Hipius, Zutphen
Laarstraat 5
AUTOVERHUUR
m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool. Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1 4 1 4
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77,
Zutphen

Altijd iets aparts. steeds in diverse
prijsklassen voorradig-

/ie ook a d v e r t e n t i e elders in dit blad.

REMMERS
Zelfbediening
Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281
Nieuwstad 58

NUTSFLORALIA

De Speciaalzaak

Huur PHIL1PSTELEVISIE
voor f 25.95 per mnd.
zonder vooruitbetaling
maar met recht van
koop. Morgen al bij
u thuis? Bel dan 0830050087 (óók 's avonds).

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

Entree: 1.25 — 1.50 — 1.75

Dit alles maakt dat BERINI
weer met kop en schouders overal boven uitsteekt.
Toch kost zo'n mooie volautomatisch gekoelde BERINI Super
Sportbromfiets, geheel compleet met valbeugel, dubbel uitlaat, enz., enz.
slechts f 889.—

Rossel Robbertsen
tel. 1283
tel. 1214

AUTO-VERHUUR

^H Miehael (lallan, C l i f f Hohcrtson, Sn/.y
Parker, Haya Harareet.
W a t gist en bruist er achter de w i t t e jassen
van een ziekenhuisstaf.

Hanen f 1.60 per J kg.

Poeliersbedrijf „ROVO'

SLAGERIJ

M. G . J A N S E N

Kippen £ 1.25 per \ kg.

S.v.p. vroegtijdig
bestellen.

van 15 t.e.m. 27 juni

Voor THUIS en op VAKANTIE:

Enorme
prijsverlaging

- Telefoon 1379

VADERDAG

Eigen stolfeerderij, dus... grotere service

Geef vader een

pocketboek
A. J. A. HELMI N K
Telefoon

1514 —

Vorden

of een ander n u t t i g g

Firma HIETBRINK

f7.65 per fles

KEUNE

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank voor
de belangstelling bij on?
huwelijk ondervonden.

ARIE FLAMMA

PRIJSWINNAAR?

HENNY KLEIN ZESSINK
J. W. /uurveld
D. H. /uurveld\\ u l l i n k

n

hebheu de eer U, mede namens wederzijdse
1
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen u
huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal i
plaats hebben op donderdag 11 juni a.s. om
11 uur ten Gemeentehuize te Vorden.

Hengelo-Gld., j u n i '(> \.
Huurloseweg 33.

De

trekkingslijst van

de loten

VAKANTIE-AANBIEDING
.,()ns

Kind" is in onze zaak aanwezig.

Vorden, B 68
Wichmond, Hackforterweg 21
Juni 1964

G- J. Vruggink
H. G. Vruggink
Toonk

Concordia Hengelo-G.

Toekomstig adres: B 68, Vorden.
Receptie van 4—5.30 uur in
,,Concordia" te Hengelo-Gld.

Vorden, juni 1964.
..Stroetman".
Wij danken allen hartelijk voor de vele belangstelling in welke vorm
ook, bij ons 25-jarig huwelijk ontvangen.

A.s. zaterdag 13 juni
feestgeblouw

(i«> « t
69 et
59 et

voor

98 et

10 grote ehoeoladerepeiu
98 et
\ e r n i i e e l l i . 500 gram
49 et
Rozijnen of abrikozen op sap. grote pot
98 et
.lus d'Orange, grote fles
149 et
L i t e r s h l i k k e n per/.iken
129 et
3 b l i k j e s M - u c h t c n . .perziken, abrikozen en gem. f r u i t
samen voor 1?9 et

DANSEN

Op veler verzoek nog één keer. grote /ak (300 gram)
/ o n I e pinda's slechts 69 et

Orkest .,The Typhoons''

Hij elk pak Hotel Goud k o f f i e a 1<!2 et 14 COCOSkoeken voor 89 et

Laatste busverbinding Vorden: 11.43 uur

Voor de l a a t s t e maal .'{ pakjes (fiOO gram) r l i o c o l a d e l i a g e l !)!> et

HENDRIK VERKERK

De s t u n t \ a n de week . . . . bij elke k i l o s u i k e r .
l grote Friese kruiilkoek voor

21 juni - VADERDAG

WILLEMIEN SLÖETJES

D. Pardijs
H. R. PardijsBrummelman

hebben de eer U kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan .de voltrekking D.V. zal ,plaats hebben op vrijdag 19
juni om 11 uur in het Gemeentehuis te
Vorden.

Leesten, .,Bcrghege".
Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank voor
de vele blijken rvan belangstelling, bij ons 40jarig huwelijk ondervonden.
H. J. Hcuvclink
D. HeuvelinkSehoneveld

Huwelijksinzegening
Irene te Vorden.

om

2

uur

in

Geef vader een mooi cadeau

•r> gebraden gehaktballen in blik. slechts
I) b l i k j e s Hongaarse .tomatcnpurce
2 blikjes soepballen voor
''\\KKH

ONTVANGEN: Room/acl.te

98 et
79 et
105 et

slasans. gr(.(e

fles

69 et

zowel voor grote als kleine beurzen,

Tienhoven, Laan van \Niftarlake 21
Vorden, Almenseweg 36
Juni 1964.
Toekomstig adres: Laan
Tienhoven.

o!) ,-t

Wij hebben voor u een grote keuze,

gebouw

O.a.

Warnsveld, j u n i |%4.
Oude Borculosewcg 10.

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Bureau lampen, Zaklantaarns,

Schcerapparaten, Draagbare Radio's
Koelkasten.

van N i f t a r l a k e 21,

Fa. J.W.ALBERS

E l r k t r o Tedin. l u s t . Bureau

Gelegenheid tot feliciteren:
\ a n 3.30 tot 5 uur in zaal Eskes.

Nieuwstad 5

P. DEKKER

G e v r a a g d voor tijdelijk

Vorden

Tel: 1253 — Vorden

eruv.

adminstr. krachten
Zaterdag 13 juni hopen onze geliefde ouders
cn grootouders

en

typistes

Gemeente Vorden

J. W. ABBINK

Tarieven f 15.30 tot f 20.
per dag netto.
Gehuwd geen bezwaar.

Burgemeester en Wethouders der gemeente Vorden
zullen op MAANDAG 29 JUNI A.S. des voormiddags 11 uur 'ten gemeentchuize in het

J. E. ABBINK-WEENK
hun 40-jarig huwelijk te herdenken.

TYPBUREAU

openbaar aanbesteden:

Dat zij nog lang voor elkaar en vo
spaard mogen blijven is de wens
dankbare kinderen cn kleinkinderen.

„Zutphen"
Sydneystraat

nu

l pak Maggi / w i t s e r s e grocntesoep en
l pak Maggi groente loruatensoep \ a n l.']6 et voor

Kerkelijke inzegening om 11.30 uur in de
Herv. Kerk te Vorden, door de Weleerw.
Heer Ds. J. J. van Zorge.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank voor
de belangstelling bij ons
25-jarig huwelijk ondervonden.

Literablikken spernebonen,
ll-i-o a n y i i r k e i i . per jampot
500 gram mooie .ro/ijnen

,r><>

Ook 's avonds of telefonisch (05750) 5620.

Vorden, juni 1964.
„'t Nijland"

Jongen, 14 jaar, zoekt
werk tijdens de vakantie
van 15 juli—15 aug.
Liefst buitenwerk.
Adres te bevr. Bureau
Contact.

Gelegenheid tot feliciteren van
in Hotel Brandenbarg.

hun

het bouwen van een onderwi^erswoning te Medler (gem. Vorden)
in massa en percelen
^
Restek en t r U r n i n g r n v a n a f
a f 12.50 per stel op het
\ \ e r k e n Vorden \ a n 9—12
zending na ontvangst van f

|.~> j u n i a.s. \ crloï(||li» ai
kantoor van g r m r r n t i - u u r v.m. (franco toe13.—). Geen restitutie.

Vorden, 9 juni 1964.

v

Inplaats van kaarten.

De trekkingslijsten
«M ANJERFONDS X

Burgemeester en

W

de Burgemeester

Bestuur S u r s i i m
Te koop + 40 are HOO1GUAS. Briefjes tot m a a n dag a.s. 6 uur i i . n i . bij
P. de Rijk^ „'t Kiefskamp".
Te koop 2 LEREN jassen
en RKGENBROEK.
v. Heeckerenstr. 17.
Te koop BLOEMPLANTEN en BOEHENKOOL-

PLANTEN.
G. J. Beunier,
11, Vorden.

Kerkstr.

Te koop K1PPKNHOKJE
met overdekte ren.
H. v. Bramerenstr. 9.
Voorradig:

komkommer- en
augorkeoplanteo
en alle soorten

koolplanten
GEBR. KETTELERIJ

Dinsdag 16 juni hopen wij de dag te herdenken dat wij voor 25 jaar in het huwelijk
werden verbonden.
Joh. Groot Jebbink
A. Groot Jebbink
Memelink

• •

U Receptie van 3—5 uur in Hotel Brandenbarg
O te Vorden.

n

A ~*>^f ~~ff ~**^f "*^y^ ~^f ""W*" ~~^fr

de Secretaris
J. V. Plas

Q
X
ft

GEVRAAGD:

een flinke HULP

n

op Nertsfarm. Zelfstandig kunnende
werken. Eventueel woning beschikbaar.
Goed loon.

y

^fr""* "^^f '^^f ~*"^f ""^•~ "^^" *^^y ~*^f~ A

Tevens HULP op zaterdag
gevraagd

bejaarden en

chronisch

een HELPSTER
voor halve dagen, in vaste dienst, liefst op korte
termijn.
Inlichtingen bij Mevr. Rombach, vrijdag tussen 18
en 19 uur.

Aanmelden:

P. A. Baron v.d. Borch
,,Horsterkamphoeve",
Telefoon 05752-1395

Voor een PRETTIGE VAKANTIE

Woensdag 29 juli

TP koop een toom BIGGKN rn slinger-HONlNG.
D. Pardijs, Kranenburg,
Telefoon 6712.

uoor de zomc.rdagen

Te koop 5 zware BJCM \
hij Assink. N'ordcnsc hos

Gaarne V R O E G T I J D I G E bestelling

Te koop 3 toom B l ( i ( . l \
bij Joh. NYesselink,
Kranenburg

D. BOERSMA
Dorpsstraat

6

—

Tel. 1553

Te koop 2 tomen BIGr.KN bij H. Havekes.
„de Weerd", Linde.
Te koop toom zware BIG(',\.\. H. F. Schleedoorn,
Oekhorsterweg 8, N\ ichmotid.

Reklame vrijdagavond en zaterdag.
200
200
200
200
200

'IV koop 7 SCHOTTEh
LINGEN. Joh. \\esselink .
Kranenburg.

gram
gram
gram
gram
gram

kalfspatee
tongenworst
boterham\vor>t
ontbijtspek
hoofdkaas

badcostuurns,

Inlichtingen

kunt

u

krijgen bij:

HENK RL-.MMERS, Z.B.

•

De handel in buitenlands
bankpapier

•

De aan- en verkoop van
reischeques

• Reisverzekeringen
•

Betalingen naar en uit
het buitenland

K o m t onze kollektie zien.

COÖP. BOERENLEENBANK „ V O R D E N

G. REMMERS, Nieuwstad
G. ESKES, Delden
Geeft u zo spo<ïdig mogelijk op.

80 et

Onze
bank

badmutsen,

Rokken. Japonnen, Pullovers, Vrstr.n.

H. LUTH
Nieuwst a d

—

Vorden

et
et
et
et

M. Krijt, Dorpsstraat

badlakens
Voelt u er voor om mee te gaan V

100
80
60
80

Vakantie-combinaties in trirot-nylon.
Blouses met en zonder mouw.

/utphenseweg 54
l lETAARD APPELS te koop
hij G. A. Regelink, Hcngeloscwrg B 11, Vorden.

11 staart

/ w a r e BIGGEN te koop.
J. NV. Wesselink. 't Klshoff.

voor DAMES
Lange cn korte pantalons.

DELTA-WERKEN

fijne

VERZORGT VOOR U:

Prettige kleding

gaan wij naar de

zo'n

Te koop toom zware BIG( l l . \ . 8 st. A. J. Vruggink. . . H j c t l i u i v ' . Deldeii

Ü

Groene Kruis
Bij de afd. . . h u l p aan
zieken" is plaats voor

van Arkel

.

X

. Vorden, juni 1964.
A Linde ,,de Bijvanck"

x

y

Een heerlijke verrassing...

Te koop een neurende
VAARS. G. Berenpas.
D 108, Vorden.

Wethouders voornoemd,

r\

liggen ter inzage bij sig
mag. Kijcrkamp en de heer
J. Lenderink, Hengeloseweg B 8.

^

Te koop een e e r l i j k e nr.
r.l». KOK. 16 juni a.d.
teil., goede nielkl. t. inz.
d. \ a n A r k , \ \ i l i l c n b o r c h

RAIFFEISENBANK
Ruurloseweg 21

REISJE R.K. SCHOOL KRANENBURG
Dr leerlingen van de laagste klassen der St. Antoniusschool op de Kranenburg hebben het afgelopen werkend hun jaarlijkse uitstapje gemaakt
per touringcar. O.l.v. het onderwijzend personeel
ging het gezelschap, dat uit ruim 60 kinderen bestond, 's morgens al vroeg in de richting Ruurlo.
Via Barchem, Lochem, reed men naar Holten,
waar even een korte pauze werd genomen en een
tractatie werd gebruikt.
Tegen 11 uur arriveerde men bij het einddoel, de
speeltuin „De Zeven Provinciën" te Hellendoorn.
Hier amuserde de jeugd zich naar hartelust tot
ruim 3 uur. Tegen r> uur was men weer terug,
met de herinnering aan een prachtige, goed geslaagde dag, die ook door buitengewoon weer werd
begunstigd.

Grote verkoop
\Vij komen met een grote partij prima Amerikaanse Dekkleden
voor Iialvt prijzen, gegarandeerd w a t e r d i c h t en niet verlegen, in
de maten l'x.'J, 3x4, 3x5, 4\o enz. enz.

op MAANDAG 15 juni 1964
10—l uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden
2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
\ \ ' i n d j a c k . s ( \ a i i klein tot de allergrootste mateu en aller kleuren).1
Wollen Broeken, groene Tropenbroeken, Gevechtspetjcs, Motor( h e r u l l s . Jekkers (alle kleuren), Gascapes, Regenjassen, Leren
vesten (zonder mouwen), Tropenschoenen, Tropen-Overhemden
Veldbedden. Wollen OMM-JJISM-M (blauw en khaky), Dekens, Marine-truien, Sokken, Brandweer- en Politiejassen (waterdicht),
Rugzakken, Spotgoedkoop Ondergoed, Waterdiehte Motorbroeken en -jassen. Kanvasjasseii, Valhelmen v. Motorrijders, groene
Werkoveralls, R.A.F. Broeken, Officiers Regenjassen, Werkschoenen (iets bijzonders) van f 7.50 tot f 15.—, Melkjassen, Leren
Jekkers, Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels e.i/.

Voeder dal* u tijd bespaart.
Dat is er! Profiteer er ook van.

Zet Uw biggen, als ze enkele weken oud zijn

ZEUGEN

op

JUMBO

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse legerdekens. Rubberlaarzen voor f 11.50. Dekens v. f 12.50.
Originele dubbele Jagersjasjes, waterdicht, ijzersterk, v. f 17.50.1

van UTD, de reuzenbrok voor zeugen.

P a r l i j n i e i i w w o l l e n Overhemden (spolkoopje). Tevens een grote
partij nieuwwollen Jekkers en Overjassen f 24.'— tot f 32.50{
H e r e n k l e d i n g te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin,
slechts f 127.50. Extra goedl Onder garantie. Extra goedkoop!

• lange levensduur van de zeug
• grote tomen biggen
• zware sterke biggen

SUPERVITEKORRELO

de opfokkorrel voor biggen bij de zeug.

• vlotte opfok.

Grote p a r t i j 4-aderige kabel. spcc. geschikt voor melkmachines,,
voor slechts 50 cent per meter.

voert tot winst

On t v,-m ge n een prachtige s o r t e r i n g d i \ . gereedschappen o.a. ringen slccksJenlels. vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahco-i
s l e u t e l s , k r i k k e n , doppen-sets. enz. en/.
Spotgoedkoop. iets s\ aterschade.

VERKRIJGBAAR BIJ

Onl v a n g e n : Ken p r a c h t i g e p a r l i j nieuwe lage b r u i n e Jongensschoencn. voor de spotprijs van f fK75. m a t e n 32—38. Hoge brninr Jongensschoenen, m a a t .'{!>—:W, \oor slechts f J5.75.
Hoge b r u i n e schoenen, maat 38—50, f 17.50.

J. B. GERRITSEN
Storm van 's-Gravenzandestraat 17
Vorden -*ö^ (05752) 1540

Nieuw! nubberlaar/.en. iels speciaals f (i.95.
K a m p e c r a r t i U e l e n . o.a. l e n l e n . luchtbedden, slaapzakken, plunjezakken, grondzeilen, \ergassers. enz. enz.

Fa. W. Veenstra & Zn., Varsseveld
Telefoon 451

ENORME

KEUZE

Weekend-aanbieding:

„HET BINNENHUIS"
Woninginrichting

5.95

Pracht damesblou'

Op pullovers en vesten
1. —
REDUKTIE
Zomerrokken

10.50

Fa. A. POLMAN
Vorden

- Tel. 1314

Luxaflex

fl.J.fl.HELMINK
DE FLES MET
13 kg B U T A G A S

ZONWERING
Veel of minder zon
Meer en mooier licht
1001 mogelijkheden
LUXAFLEX is geen luxe
het is de onmisbare
daglichtregelaar in huis.

Alg. Nel Bouwbedrijfbond
afdeling Vorden

Zomer inlevering
Inlichtingen en gasverkoop

Hoofddepot:

G.EMSBROEK «Zn. c.v. - Vorden
Zutphenseweg 5, tel. (05752) 1546
SUB-DEPOTHOUDERS:
H. G. Breuker, C 126
A. J. Eykelkamp, Medler E 109, tel. 6718
A. J. Oldenhave. Delden B 76a, tel. 1428
A. F. Wiggers, Linde E 27a, tel. 6730
J. H. Besseling,
Koekoekstr. l, Vierakker, tel. (05750) 3270
H. Klein Lebbink,
Baakseweg l, Wichmond, tel. (05754) 267
J. A. G. Verstegen,
Dorpsstraat 7, Wichmond, tel. (05754) 353

vakantiebonnen
en Registratiekaart op DINSDAG 16 juni in
Hotel Brandenbarg, 's avonds van 7—9 uur.
De plaatselijke vertegcnw.
G. J. Voorhorst
B. v. Hackfortweg 22

Voor een PRETTIGE VAKANTIE

touwtrekwedstrijden
zondag 14 juni a.s.
Bruil, Warken

Deelname plm. 15 ploegen.
Aanvang 2 uur n.m.

VOOR DE HEREN:
lange en korte pantalons
in Tcrlenka, Tergal en Kakhi

weekenders
i u Tricot-Nylon, Bel-o-fast en No-Irqii

Vaderdag
Sigarendag!

pullovers, vesten, sokken
BADBROEKEN,
duikmutsen, badlakens

H. LUTH
l\iniws>tad

—

Vorden

•

Vraagt ons als erkend Luxaflex-dealer
vrijblijvend prijsopgaaf!

Zoekt u voor uw geld
een

veilige belegging?

Grote

bij café

•

Verras Vader met een leuke
KIST SIGAREN.

Sigarenmag. D. BOERSMA
Telefoon 1553

Obligaties v. het N.V
Bouwfonds Ned. Gem.

rente 5%
Inlichtingen: W.ter Haar
gemeente-ontvanger

Hertog Karel v. Gelreweg 3, Vorden
Verhuur van gelegen*
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

fa. Hartens
wapen- en sporthandel

VORDENS DAMESKOOR OP REIS
Het Dameskoor maakte vorige week woensdagmiddag een uitstapje naar het Gooi. Eerst werd
huize Doorn bezocht, met zijn vele herinneringen
aan het langdurig verblijf van Keizer Wilhelm II.
Daarna ging men naar Driebergen, waar een
kijkje werd genomen in het auto-museum. De
eerste „Spijker" viel hier te bewonderen en verder vele merken uit de jaren rond !!)()(>. Een film
over de autorennen in de jaren 1902—1'JIO besloot
deze excursie.
In Soest stond een warme maaltijd te wachten.
Ook werd hier een dansje gemaakt op muziek van
de musicerende robots. Het ging er recht gezellig
toe.

-puistjes
PUROL-POEDER

NACHTRIT „DE GRAAFSCHAPRIJDERS"
De Vordense Auto- en Motorclub „De Graafschapryders" hield in de nacht van zaterdag op zondag
een nachtrit. De rit die werd gehouden in Vorden
en omstreken ging voor de auto's en motoren
over een afstand van 100 kilometer, terwyl de
bromfietsers ca. 50 kilometer af moesten leggen.
De rit was niet al te moeilyk, mede doordat de
organisatoren zandwegen vermeden hadden. Omdat er op meerdere plaatsen wat te doen was viel
het aantal deelnemers enigszins tegen (ca. 30
personen namen deel). De start was by Hotel
Brandenbarg, terwy'l bij café Schoenaker op de
Kranenburg de rust en de finish werd gehouden.
Hier reikte de heer W. Bielderman de pry'zen uit.
By de auto's werd de eerste prijs behaald door
A. J. Wevers Hengelo; 2. D. Beek, Vorden; 3. H.
Bats, Warnsveld.
Motoren: 1. W. Aalderink, Hengelo G.
Bromfietsen: 1. G. te Brake, 2. A. Enzerink, 3.
B. Enzerink, allen te Hengelo G.
NUTSLEDEN BEZOCHTEN DELTAWERKEN
Leden van het Nutsdepartement Vorden brachten
zaterdag een bezoek aan de Deltawerken. Om 7
uur 's morgens ging het gezelschap richting Zutphen, langs A r n h e m op Gorinchem a a n , waar een
kopje koffie werd gedronken.
In Hellevoetsluit ging de reis venier per boot.
naar het H a r i n g v l i e t . Hier worden s l u i z e n ge
h o u w d , die er voor moeten zorgen dat het zoet,
water b i n n e n blijft en dat. er geen overstromingen
meer zullen plaats v i n d e n en nog voor vele andere
dingen. Iedereen was erg onder de indruk van
deze grootse werken.
De terugreis ging via de Europoort en het Botlekgebied en Rotterdam naar Leersum, waar smakelijk werd gedineerd. Daarna werd Vorden weer
opgezocht.
OPGENOMEN IN HET N.R.S.
Door de Inspecteur van het Ned. Rundvee Stamboek, de heer D. Terlouw te Velp werden de volgende dieren van het F.H. veeslag in het stamboek opgenomen: H. Groot Nuelend, 6 stuks, b 79,
b 80, b—78, b 79, b—78 en b—78; J. W. Winkelman, 3 stuks, KS79, KS 80 en b—77; G. W.
Elferink, 2 stuks, b—77 en b 79; H. J. Kaemingh,
4 stuks, KS81, b—77, b—77 en b—77; E. Markerink, 2 stuks, b—77 en b—77; H. W. ten Bokkel,
2 stuks, bc+ 76 en b—77; H. Welbergen, 2 stuks,
KSbSO en b—78; G. J. ten Bokkel, l stuks, bc +
76; G. Lichtenberg, 2 stuks, bc+ 76 en b—77, allen
wonende te Barchem; H. Bouwmeester, Vorden
E 80, 5 stuks, b—77, b—77, b—77, b—77 en bc +
76; H. Pelgrum, Vorden, E 4, 5 stuks, b—78,
b 79, b 80, b 79 en b 80.
JUDOSCHOOL EEN FEIT
De lieer H. Wentink (Ie dan) uit Zutphen die het
initiatief heeft genomen om in Vorden een judoschool op te richten is in zyn opzet geslaagd. Er
gaven zich circa 30 personen op, zodat de gemeente Vorden een sportvereniging rijker is. De
vereniging krijgt de naam: „Judokwai Vorden".
WERELDVENSTER
„DM" schrikbeeld en toeverlaat
NNP — Het weekblad „DM" (Deutsche Mark)
heeft wereldnieuws gemaakt door het proces,
dat door de Volkswagenfabrieken tegen het
blad is aangespannen, zij het tot nu toe zonder
succes.
DM is tegelijk het meest populaire en het
meest verguisde blad in Duitsland. Zonder aanzien des persoons zoekt het uit of fabrikant
en winkelier hun 'klanten waar bieden voor hun
geld.
De Volkswagenfabrieken hebben het zich kunnen
veroorloven, enige tientallen jaren hun „Meikever"-mixlel vrijwel ongewijzigd te handhaven,
dwars tegen alle kritiek in. Maar het „Wirtschaftswunder" begon een rol te spelen. Een auto
is een status-symbool en sommige gezworen
Volkswagenrijders begonnen zich voor hun goedkope karretje te generen. Toen bracht Volkswagen
de „1500" op de markt, een wagen in de middenprijsklasse.
Volgens de gebruikelijke methode hebben de testmannen van „DM" zó maar een VW 1500 bij een
dealer gekocht en zijn er 50.000 kilometer mee
gaan rijden. Ze nemen daartoe geen speciaal doo>'
de fabriek geleverde auto, ze kopen wat en zoals
de gewone klant koopt. En na de rijproef kwamen
ze tot de conclusie, dat de V W 1500 niet aanbevelenswaardig was.
Dat liet V W niet op zich zitten en eiste een
miljoen DM schadevergoeding. Een gevaarlijke
procedure. Want door deze hoge eis lijkt het er
op, of Volkswagen het blad financieel de nek wil
breken, en dat maakt Dr. Nordhoff bepaald niet
populair bij de hondei'dduizenden, die „DM" beschouwen als waker voor de belangen van de consument.
Lever in de leverworst?
Een aardig voorbeeld van de m a n i e r waarop „DM"
te werk gaat is de leverworst-test. In 50 zaken
kopen de DM-mensen leverworst, gewoon over de
toonbank, zoals iedere andere klant. De resultaten
van het onderzoek worden gepubliceerd. De naam
van de leverancier en zijn adres, zelfs een foto
van zijn zaak, het staat er allemaal bij. En zo kan
de klant lezen dat slager Y voor 53 pfennig per
ons zeer goede leverworst, v e r k o o p t , m a a r dat slager X voor 59 pfennig worst verkoopt, waar vrijwel geen lever in z i t , die niet naar lever smaakt,
die vooral veel ingewanden, zenen en water bevat
en waarvan de kwaliteit „miserabel" is. Intussen
blijkt dat minstens 2/.'5 van de onderzochte monsters niet aan de eisen beantwoordt, die de k l a n t
• i a n „leverworst" mag stellen, en dat. de prijzen
soms 100% van elkaar verschillen!
(Wordt vervolgd.)

