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MUZIEKAVOND OP 9 MEI
De avond „Voor kinderen, door kinderen" is bijzonder goed geslaagd.
Toen de voorzitter van het Nut, de heer H. Wesselink,
te ruim 7 uur deze avond opende, kon hij tot zijn
groot genoegen mede namens het Bestuur van het
Dameskoor, het Nutsbestuur en namens de leidster en
leiders, t.w. mej. Legeer uit Warnsveld en de heren
W. en D. de Boer, een geheel bezette zaal met ouders,
familieleden van de leerlingen en een aantal kinderen,
hartelijk welkom heten. Hij prees de prettige samenwerking die tussen de besturen van het Dameskoor en
het Nut bestaan, waardoor deze avond voor de tweede
maal tot stand kon komen en de ouders wederom de
vorderingen van hun kinderen konden beluisteren.
Ook bracht hij hartelijk dank aan de heer G. Bijenhof
voor de medewerking bij de aanschaf van muzieklessenaars.
Het programma werd geopend door de heer W. de
Boer met een korte toelichting, waarin 9 beginnelingen op de blokfluit lieten horen wat zij in 3 maanden tijds hadden geleerd, en waarmede zij zeker de
ouderen aangenaam verrast zullen hebben.
Hierna was de beurt aan het Meisjeskoor dat met een
drietal leuk en goed gezongen liedjes het eerste gedeelte besloot.
Na de pauze was het de heer D. de Boer die met zijn
meer gevorderde blokfluiters voor het voetlicht kwam.
Hij wees erop hoe belangrijk het toch is dat de kinderen muziek leren en legde daarbij de nadruk op het
goede luisteren naar de zuiverheid.
Hierna speelden de kinderen de Nutsbloklïuitwals,
Grootvaders-klok etc., terwijl zij tevens als jonge solisten debuteerden. Opmerkelijk was hoe zij hun best
deden de zuiverheid te bewaren.
Het Meisjeskoor bracht in haar tweede deel bijzonder
goed gezonden liedjes en gespeelde voordrachten, die
/.eer in de smaak vielen.
Daarna k w a m de goed gebrachte, aardige operette
„De droom van Rozemarijntjc" met leuke l-'lfjes en
Kabouters. Ook dit viel zeer in de smaak.
De avond werd besloten met een gezamenlijk gezongen en gespeeld lied, waarna mevr. Klein Brinke
een hartelijk dankwoord sprak tot de Leidster mej.
Legeer en de heren de Boer, er tevens de ouders op
wijzend, dat men nu heeft k u n n e n zien en horen hoe
nuttig het is de kinderen muziek te leren en te laten
beoefenen, iets waar /.ij later veel plezier van zullen
beleven. Zij besloot met de opwekking aan alle ouders
hun kinderen daarom naar Meisjeskoor ol' Nutsblokfluitles te doen gaan.
Rest ons nog te vermelden dat mevr. Besselink de
liedjes en voordrachten van het Meisjeskoor op prettige wijze aankondigde.
HET PARK VAN DE WIERSSE
Zondag 7 juni zal het prachtige park van kasteel
de Wiersse weer voor het publiek opengesteld worden. Men verwacht dat de rhododendrons dan op
zijn mooist zullen zijn.
Te zijner tijd volgen wel nadere bijzonderheden,
maar we dachten er goed aan te doen de datum alvast bekend te maken, dan kunt u met het maken
van eventuele plannen hier rekening mee houden.
OPBRENGST COLLECTE SABOR
De dames van de verschillende vrouwenverenigingen hebben weer een mooi mooi succes geboekt met
hun collecte voor de kinderbescherming Sabor, nl.
ƒ 1595,50.

Voetgymnastieksandalen
(z.g. houten kleppers)

geven vakantie
aan uw voeten

Voorradig van maat 30 t.m. 42
In populaire prijzen v.a. f 6.95

Kijk eerst bij

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist de Schoenenspecialist
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KERKDIENSTEN zondag 17 mei eerste Pinksterdag

LEDENVERGADERING „GROENE KRUIS'

Onder voorzitterschap van de heer W. N. Lulofs
hield „Het Groene Kruis" in het Wijkgebouw een
algemene ledenvergadering. De opkomst was ma1(0.15 uur Ds. J. H. Jansen
tig.
Na een kort welkomstwoord tot de aanwezigen te
Geref. Kerk
hebben gericht werd het woord verleend aan de se9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel
cretaris, de heer D. Luichies, tot het houden van
R.K. Kerk Kranenburg
zijn jaarverslag. Hieraan ontlenen wij het volgen7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
de:
In de week elke dag v.m. 7 en 8 uur H. Mis.
Gezinsverzorging
R.K. Kerk dorp
Onder de beproefde leiding van mevr. Rombach
7.30 uur H. Mis, 10 uur Hoogmis, n.m. 7.30 uur Lof heeft het. le:im gezinsverzorgsters (helpsters) weei
een goed j;iar uehter de ioig. In de gemeente VorDinsdag en vrijdag v.m. 7.45 uur Mis.
den werden 52 gezinnen geholpen met een totaal
van 136K dagen. O]) l jan. 1963 waren 5 verzorgMaandag 18 mei tweede Pinksterdag
sters en 2 helpsters in dienst. Op 31 dec. 1963 beHeru. Kerk
droeg dit aantal resp. 4 en 2 en was er een in op10 uur Ds. J. D. te \\inkel en Ds. J. J. van /orge
leiding. Mej. R u i t e r k a m p verliet de dienst wegens
huwelijk in juni 1963. Op feestelijke wijze werd
Interkerkelijke Dienst
van haar afscheid genomen. Ook deden nieuwelinGeref. Kerk
gen hun entree t.w. mej. J. Lijftogt in januari en
mevr. Schuerink-Hassink in oktober 1963. De da10 uur Interkerkelijke Dienst in de Herv. Kerk.
mes Barink en Tragter mochten het diploma behalen. De gezinsverzorgstendag werd in 1963 te
ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
Vorden gehouden onder leiding van mevr. Rom(alleen spoedgevallen)
harli. Haar werd d a n k gebracht voor al de vrije
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot maandagavond 11
tijd welke /.ij aan de Gezinsverzorging heeft wiluur Dr. de Vries, telefoon 1288.
len geven en de dames voor hun trouw, ijver en
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen doorzettingsvermogen.
half tien en tien uur 's morgens.
Op l oktober 1!H!.°> werden de werkzaamheden uitgebreid niet de h u l p aan bejaarden en chronisch
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.
zieken. Ken comité werd opgericht b e s t a a n d e uit:
Vanaf vrijdag 15 mei t.e.m. maandag |l8 mei mevr. Wuestenenk-Tjoonk, namens de PlattelandsWechgelaer, telefoon 06752-1566.
vrouwen, mevr. Jansen-van Soest, n a m e n s de Ontspanning voor bejaarden, mevr. Schouten-Groot
BRAND MELDEN: no. 1 5 4 1 .
Knzerink, n a m e n s de Chr. Vrouwenbond, mevr.
Bij geen gehoor: Telefoon nu. 1230
Jansen, n a m e n s de K . K . Koerimienhond en mevr.
(Bureau Rijkspolitie) R o m b a c h - l i o s m a n , n a m e n s Het Groene K r u i s , welke ook t i j d e l i j k het leidsterschap op zich heeft genomen. Voor dit werk k w a m e n in oktober 1963 3
WEEKMARKT.
Vrijdag waren 45 biggen op de markt aangevoerd, helpsters in losse dienst. Aan 2 gezinnen chronisch
er was kalme handel, prijzen van f 60.— tot f 75. — . zieken en ,'! bejaardengozimien werd h u l p geboden.
Wijkverpleging.
BURGBUJKE STAND van 6 t.m. 12 mei
/uster StoopJ^'l't in 1963 weer een /eer groot
Geboren: d^Bm F. H. van Lingen en B. Kussy; z. van a a n t a l ziekerA^^rpIeegd en geholpen. Gedurende
H. J. Wenneker en L^^. Vreeman; z. van G. J. h a a r v a k a n t i e en ziekte hebben mevr. Martinus,
Muijser en W. H. W^^^k; tweeling dochters van mevr. R e g e l i n k en mevij^^kker haar vervangen.
J. W. Wagenvoort c^^TH. Seesink; z. van A. G.
Jtoop a l s I W
Schotman en J. G. W.^»lmink ; z. van H. J. Graas- dank gebracht voor al jMfcwerk dat in liefde en
kamp en W. Norde; ^^Bn H. J. Hartman en W. T.
s p o n t a n i t e i t is v e r r i c h t , H^werden 1573 bezoeken
Wieggers.
in de ziekenveMÜeging afgelegd, 1-10 bezoeken aan
Ondertrou\^M. W. Zuurveld en D. H. Wullink; zuigelingen, ^B:m t.b.c., 140 aan kankerhestrijH. L. Bos e^rG, H. Jansen; A. H. Lissenburg en
d i n g , \\"1 aan iTTeumabestrijding. De zuster mocht
H. A. Koerselman'
aan liet consultatiebureau 109 tiieuwe zuigelingen
Gehuwd: J. W. Slöetjes en H. J. Wassink.
inschrijven. Het aantal zittingen van dit bureau
Overleden : A. Westerveld, 80 jr., wed. van S. Kemmink. bedroeg 100. In 1963 gingen 3 kinderen naar een
vakantiekolonie. Ei' werden 465 verplegingsartikelen uitgeleend en 99,lampen door zuster Stoop en
WAT REKENT DE REKENKAMER UIT?
mevr. Luichies. Deze laatste verzorgde ook weer
Heel veel. Onnoembaar meer dan u i l r n k t . K l a n t e n de hoogtezon en het diathermie-appai aat. Hiervan
van Tragter zitten inivsrhirii als /ij een nieuw rij- maakten resp. 2 en 65 personen gebruik. Ook mevr.
Luichies werd hiervoor dank gebracht. Het aantal
wiel gaan kopen wel in de kamer te rekenen.
Maar wij zeggen: kom in elk geval eens k i j k e n w a n t leden bedroeg 1504. Er werden 27 nieuwe leden ingeschreven. De heer Beumer werd bedankt voor het
wij kunnen U uitgerekend in diverse prijsklassen ophalen van de contributie bij de leden.
goed van dienst zijn.
Kraamverzorging.
De kraaim erzorging was bij mej. Oosterink weer in
goede handen. Zij verzorgde 270 verpleegdagen,
VOETBAL
Vorden II speelde zondag de laatste wedstrijd van dit terwijl zij in 10 gevallen alleen de doktoren asseizoen. Men had voor deze gelegenheid (de wedstrijd sisteerde bij de bevalling. Ook mej. Oosterink mocht
werd gespeeld tegen Reunie III en was van geen enkel dank ontvangen voor haar arbeid in dienst van de
belang meer) een vijftal-juniorenspelers opgesteld om Vordense gemeenschap verricht.
deze jongelui al vast aan het seniorenvoetbal te laten De penningmeesteres, mej. Jansen, kon niet helemaal een vrolijk geluid laten horen aangezien het
wennen.
Wie gedacht had nu een stelletje knapen aan het afgelopen jaar niet geheel een voordelig jaar was
werk te zien die zich het v u u r uit de sloffen zouden geweest. De gezinszorg sloot met een nadelig sallopen had het volkomen mis want een paar spelers do, terwijl de wijkverpleging daarentegen een klein
geloofden het wel en bewogen zich niet of nauwelijks voordelig saldo te zien gaf. De voorzitter dankte
op de grasmat. Linksback Ruiterkamp vormde echter mej. Jansen voor haar omvangrijke arbeid en deeleen uitzondering en was zonder twijfel één der beste de mede dat waarschijnlijk in het a.s. najaar bij de
Vordense spelers. Van deze speler kan de v.v. Vorden leden zal worden geïnformeerd of het niet mogelijk is te komen tot een contributieverhoging van
in de toekomst nog veel plezier beleven.
R.buiten Hengeveld deed dikwijls ook heel aardige ƒ 8,— op ƒ 10,— per jaar.
dingen, al hoewel deze speler eerder de bal af moet In verband met het steeds toenemende werk werd
geven. De Vordense stopper Besselink behoorde even- besloten tot uitbreiding van het dagelijks bestuur
eens tot de uitblinkers al is het jammer dat Besselink met een algemeen adjunct.
niet of bijna niet durft te koppen en dat is voor een De vergadering ging met het voorstel van het bestopper toch één van de voornaamste eisen. Zo ont- stuur akkoord om hiervoor de heer J. W. Brummelstond nl. het tweede Reunie-doelpunt toen Besselink man te benoemen. De benoemde zal met dit beaarzelde een voorzet van links weg te koppen waarna sluit in kennis worden gesteld.
midvoor Wissink keihard inschoot. Verder echter niets Het a f t r e d e n d e bestuurslid Ds. J. H. Jansen \verd
dan lof voor het spel van Besselink. Doelman Zweve- herkozen.
rink had deze middag een off-day en ging bij het
Aangezien de rondvraag niets opleverde deelde de
eerste en derde doelpunt niet vrijuit.
v
o o r z i t t e r mede dat voor dit jaar 5 plaatsen zijn
Scoreverloop: na twintig minuten l—O door een doelpunt van de Reunie-r.binnen; l—l door J. de Greef aangevraagd voor uitzending van k i n d e r e n naar
uit een vrije trap; 2—l zoals bovenomschreven terwijl een vakantiekolonie.
na een kwartier in de tweede helft de eindstand 3—l Na de pauze vertoonden de heer en mevr. d'Aumerie prachtige dia's van' hun reis naar Canada, voorwerd bereikt.
Vorden III won op eigen veld met 7—O van Zutphen al in de omgeving van Ottawa, waarbij mevrouw
V, terwijl Vorden IV in Warnsveld met 3—l van d'Aumerie een duidelijke toelichting gaf.
Warnsv. Boys III verloor.
H i e r d o o r kregen de aanwezigen een prachtig beeld
De uitslagen bij de junioren waren: Sp. Brummen B— van dit enorme grote land.
Vorden B 6—0; Almen B—Vorden C 2—2; Socii C— De voorzitter dankte hun beiden voor hun mooie
Vorden D 2—11; Vorden E—Wilh. SSS E l—j.
bijdrage aan deze ledenverkadering.

Herv. Kerk

8.30 uur Ds. J. H. Jansen, Jongcrendien.st

een produkt van Ihinl.ei I)mi(|h>s

mogelijkheden
voor mooier, beter licht en wonen
VRAAG INLICHTINGEN BIJ D£ VAKMAN

BIOSCOOP
Zondagavond' speelt Eddie Constatine de hoofdrol
in de film „Kerst de vrouwtjes" en dat betekent
een film waarin rake klappen worden u i t g i ' . l .
Aan s p a n n i n g is er ook geen gebrek, want Eddie
n handel in verdovende middelen op b
Het is een der beste Kddie Constatinc-lilms die u
ooit'/..

Zondagsschool Jachin"
A s. zondag is er GEEN zondagsschool.
Alle kinderen worden met hun ouders
in de P I N K S T E R - J O N G E R E N D I E N S T
om 8.30 uur in de kerk verwacht.
Ook in de buitenwijken is GEEN zondagsschool.
De leiding van Z.S. „Jacliin"
BAKKERSVAKANTIE
Dadelijk na Pinksteren gaat de eerste groep bakkers met vakantie en dus wordt men verzocht het
brood bij de werkende bakkers te halen. Per advert d i t i e wordt de bakkersperiode bekend gemaakt.
Mocht u dit jaar nieuwe buren hebben gekregen,
w i l t u /.o dan even in de gang van /-aken inwijden?
Ze zullen u er dankbaar voor zijn!

„HET BINNENHUIS"
Woninginrichting

fa. A. POLMAN
Vorden

-

tel. 1314

„HET BINNENHUIS"
hét adres voor betere woninginrichting

Weer voorradig
verse haantjes
f 1.75 per %kg.
Graag vroegtijdig
bestellen.

GEVRAAGD een
divan en een tuinameublement.
Adres te bevr. bureau
Contact.

Reklame vrijdagavond en zaterdag.
200
200
200
500
200

Te koop gevraagd 'n
KOLONIEHOKvoor
Poeliersbedrijf „ROVO" 60
a 70 hennen.
Rossel Robbertsen
A.
W. Uenk,
tel. 1283 - tel. 1214
Zutph.weg C 60.
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

Te koop 4 CLUBJES
met rond tafeltje.
H. J. Meerbeek,
Stationsweg 15,
Vorden

Te koop JONGENSFIETS (5-8 jaar) en
MEISJESFIETS(7-12
Zoekt u voor uw geld jaar). A. F. J. Waarle,
Kranenburg.
een

Te koop 'n gebruikte
DAMESFIETS.
Obligaties v. het N.V Insulindelaan 13,
Vorden.
Bouwfonds Ned. Gem.

rente 4^%

Te koop ± 200 DAKPANNEN en een
Inlichtingen: W.ter Haar JONGE HOND,
Boxer. P G. van Asselt
gemeente-ontvanger
Hertog Karel v. Gelre- TOMATEN, en
SALVIAPLANTEN
weg 3, Vorden
te koop. M. van Eijkeren,
Kranenburg.
Te koop een toom
zware BIGGEN.
Te koop jonge KOH. Derksen, Polweg 7, NIJNEN. H. te Veldhuis, Medler.
Wichmond.

55 et

gram boterhamworst
gram tongeworst
gram bloedworst
gram vet spek
gram gekruide ham

55 et
40 et
80 et
100 et

M. Krijt, Dorpsstraat

zon
kan elk ogenblik doorbreken!!
Zorg dat u er tegen kunt met
een goede

OPTISCHE ZONNEBRIL
(het beste voor uw ogen) en
de prijzen vallen u mee.

Dat doet u op „SHELL BUTAGAS" en met
ons als leverancier! Wij demonstreren graag
het mooie, handige „SHELL BUTAGAS'-fornuis. Natuurlijk zonder verplichtingen voor u!

OPTIEK

Dat past u heren
DE FLES MET 13 kg BÜTAGAS
Inlichtingen en gasverkoop

Hoofddepot:

PRACHT KOLLEKTIE

pantalons

G.EMSBROEK S Zn. c.v. - Vorden
Zutphenseweg 5, tel. (06752) 1546

in zware terlenka, zomer-terlenka,
katoen en spijkerbroeken

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 27 a, tel. 6730

Reeds vanaf de jongensmaten.
KOMT KIJKEN en PASSEN

J. H. Besseling,

Koekoekstr. l, Vierakker, tel. (06750) 3270
H. Klein Lebbink,

Baakseweg l, Wichmond, tel. (06754) 267

H. LUTH

VORDEN

J. A. G. Verstegen,

Dorpsstraat 7, Wichmond, tel. (06754) 353

Zeg Annie
ie hadden met Hemelvaartsdag zuk
lekker krentebrood. Woar had ie dat
vandan?
Now buurvrouw, dat wil ik oe wel
zeggen, dat fijne krentebrood had ik
VAN SCHURINK. Ik heb f r trouwens
veur de Pinksteren ok al ene besteld.
Fijn Annie, ik dank oe wel, ik bel
metene 1384.
Ik wil ook zo'n olderwets lekker
KRENTEBROOD.

Wenst u voor de
PINKSTERDAGEN

Kersen op sap Vi pot
l fl. limonadesiroop
l pot pindakaas
l tube mayonaise
l pakje zoutjes
1 p. custard
8 repen melk of puur
2 bl. sperciebonen
!/2 bl. aardbeien op sap
Klein bl. aardbeien op sap
100 gr. saks. leverworst
200 gram boterhamworst
l bl. rundvlees
Bij 2 fl rijn- of moezelwijn een rijnwijnglas gratis.
Bij 6 pullen of 8 fl Sparbier een
bierglas gratis.
Bij 4 pakjes Sparmargarine een pak wafelmelange
van 110 et voor 85 et

REMMERS
Zelfbediening
DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281
Nieuwstad 58

- Telefoon 1379

nog even een
Import

COSTUUM

of

RE6ENJAS

of andere

HERENMODE-artikelen.

Wij introduceren u
zelf mee met
show-rooms.

of gaan
een van onze

KleermakerfsCHJlENAKER
Ruurloseweg 41

™ Tel. 1478

Jodenkoeken en Hoornse rondjes v. 79 et
5 chocoladerepen
voor 89 et
l pak pindakoeken en l pak cocoskoeken
samen voor 98 et
l blik aardbeien
voor 145 et
l blik ananas
.,
157 et
1 tube mayonaise
„
49 et
2 blikjes tomatenpuree
„
36 et
l fles advokaat
voor 275 et
met BALLON GRATIS
Bij f 5.— boodschappen:

NEST SCHALEN
Zutphenseweg
Telefoon 1256

voor 175 et

Levensmiddelenbedrijf

Voor THUIS en op VAKANTIE:

•4^^-

Amersfoort

(Confectie)

Wed.

TEN BRINKE

KVK

>:
zo passen Liberator volautomatische
wasmachine en tuimeldroogautomaat op 0,37m2
van uw vloer! Blakend schoon, kreukvrij en kastdroog komen alle weefsels (óók de synthetische)
uit deze ideale was-droog-kombinatie van English Electric. De prijs . . . ? Was- en droogautO»
maat samen (resp f1295.- -f f695.-) niet meer
dan elders alléén een wasautomaat eveneens
van topklasse! En dat met zoveel méér resultaat.
Maar daarvoor neemt u dan ook de zelfdenkende
LIBERATOR

VAN

'ENGLISH ELECTRIC'
Ook brengt English Electric een TUMBLE WASH zelfcentrifugerende automaat in dezelfde afmeting waarmee U eveneens met
droge handen wnst voor slechts f 995.-

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

Zutphenseweg C 63 a - Tel. 1415
Ideale vrijetijds-bedden, opvouwbaar, in vele standen
te stellen, frisse tinten of prachtige dessins,
Roestwerend frame
reeds vanaf f 25.—
Opvouwbare tafels, stoelen en fauteuils, o.a.
handige kampeer-tuinstoel met beuken armleggers,
frisse streepstof, opvouwbaar tot 55x50 cm
nu extra voordelig f 12.50

f7.65 per fles

KEUNE
Voor al uw

Familie-en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS

Luchtbedden, in diverse modellen, effen en moderne
bedrukte dessins.
Slaapzakken, dekenmodel, met dons, leacril, draion
of wol, effen of mooie dessins.

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. EIJERKAMP

Telefoon 1386

SPORTHANDEL

zwembad GEOPEND
Natuurlijk moet een of ander aangevuld of vernieuwd worden.
ZIE ONZE ETALAGE.

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
HARTENS

A.S. ZATERDAG wordt het

Drukkerij WOLTERS
fl.N.W.B,-tenlenverhuurder
Nieuwstad 12, Vorden

Badpakken
Zwembroeken
Badmutsen
Badlakens enz.

A. J. A. HELM IN K

TE KOOP GEVRAAGD:

Inplaats van kaarten

Met grote blijdschap
geven wij u kennis
van de geboorte van
een zoon

W/M

landhuisje, villa, bungalow
of boerderijtje

ZUURVELD
en

JOHAN GRADUS
(John)

DILLY WULLINK

in mooie omgeving.
Mag verhuurd zijn.
Ook ander type woonhuis of
bouwterrein komt in aanmerking
mits gunstig gelegen.
Aanbieding met vermelding van adres
en prijs onder nr. 123 bur. dezer.

hebben de eer U, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking D.V. zal plaats hebben op
vrijdag 22 mei om 2 uur ten
Gemeentehuize te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 2.30 uur in
de Herv. Kerk te Vorden, door de
Weleerw. Heer Ds. J. J. van Zorge.

H. J. Wenneker
D. J. WennekerVreeman
Vorden. 6 mei 1964.
Burg. Galléestr. 11

Vordense Bad- en Zweminrichling

Vorden, Hengeloseweg B 8a
Hengelo Gld., Ruurloseweg 33
Mei 1964.

De Heer en Mevrouw
Dwars-van Hoek
geven met vreugde
kennis van de geboorte
van hun zoon

,IN DE DENNEN

Tijdelijk adres: Ruurloseweg 33,
Hengelo Gld.

S/CCO
Almelo, 8 mei 1964.
Schaepmanlaan 128

a.s. zaterdag 16 mei te 2 uur.
Voorverkoop abonnementen vrijdag 15 mei
a.s., van 7 — 8 uur bij Hotel Brandenbarg.

Inplaats van kaarten

Het Bestuur.

Met grote vreugde en
dank aan God geven y Op dinsdag 19 mei hopen onze geliefde V
w
wij u kennis van de i ouders
geboorte van ons zoonA. J. VRUGGINK
X
tje en broertje
X
en

EDWIN

X

H. W.

H
K

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

^fc •^y^**wy^^wv^^^^^^^^^^^^'^^y ^^~"«*^y^^^frj^^^^*^^^*

19 mei a.s. hopen onze

D. PARDIJS
en

J. Wissels
A. WisselsBosman
Vorden, Smidsstr. 7.
Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons 5U-jarig huwelijk
ondervonden.

/ƒ. /?. PARDUS-BRUMMELMAN

X^fc ""•fr*" ^••A*"""%y*" **&^ ^*&** ~*^^^—^i^ **^** ^^** **^^^^^^ ^^^^ *"^y—^~**^^^^fc

afwezig
Waarneming:
J. Wechgelaer

BRANDSTOFFEN

WEEKENDERS, van goede pasvorm
met perfekt kraagmodel
nu f9.75
Zeer aantrekkelijk voorgevormde
BeHa, van nylonkant
nu f 2.98

4 blikjes FRUIT:
ananas, perziken, abrikoos en gem. fruit samen 198 et
nu voor 139 et
150 gram
150 gram
150 gram

Bij elke kilo suiker: l dubbel pak custard voor
Bij elke 2 p. margarine: l blikje leverpastei voor

98 et
45 et
89 et

10 grote repen
Ontbijtkoek
2 stuks
10 theezakjes, Van Nelle

f

98 et
89 et
39 et

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

2 flinke THEEDOEKEN, superdrog
sarfi&n f 2.

A. J. A. H E LM IN K

dag, behalve zaterdags, v a n des \oormiddags 11 tot

55 et
30 et

Siam rijst
l kilo 89 et
Eierbeschuit 2 rol voor 49 et
7 vruchtenrollen
voor 39 et

Zeer mooie 100% wollen VESTEN
met modieuse reverskraag, in een uitmuntende pasvorm.
^k
Zeer mooie tinten deze w^c f 19.95

Fa. J. W. ALBERS
Nieuwstad 5

Vorden

ad- en strandmode
Geniet van zon en water met een leuk BADPAK;
nieuwste dessins en modellen in
NYLON - HELANCA - LASTEX - COTTON

12 uur, ten genieentchuize voor het publiek te spre-

Heren en jongens ZWEMSLIPS en -BROEKJES in

ken zijn.

NYLON
IMPORT

IMPORT

BADTASSEN
STRANDBALLEN

FORDSONFERGUSON-

MEISJE gevraagd v.
enkele morgens of l
hele dag per week.
Mevr. Aaten, Zuivelfabriek Wiersse.
Telefoon 6687.

TRACTOREN

zomerprijzen

Keuze uit meer dan 150 stuks!

Grootste sortering
prima kwaliteiten.

Aiie types ATLAS-kranen

Biedt zich aan R.K.
MEISJE. 20 jaar, bekend met huish. werk,
v. 4 dagen p. week.
Brieven onder letter
M bureau Contact.

Gaarne noteren wij ook uw
bestelling.

Te koop een elekr.
BAKOVENTJE.
Smidsstraat 7.

voor 139 et

De STUNT van de week:

zijn kwaliteitsartikelen tegen
verlaagde prijzen I

NU TEGEN DE LAAGSTE

G. WEULEN KRANENBURG

et
et
et
et

59 et
grote fles 149 et
149 et

l fles cherry-brandy of schilletjes

Uit voorraad leverbaar !

15, 16, 17 en 18 mei

98
89
79
69

Bij elke litersfles frambozen-bessenwijn
a 295 et
l pak kaasdomino's
voor 25 et

y

Warnsveld, mei 1964.
„Berghege" Leesten

DIERENARTS

2 flesjes puddingsaus
Zuivere zwarte bessensap
Zuivere druivensap (rood of wit

TOP-TIPS

Spreekuur
Loco-burgemeester

Receptie op woensdag 20 mei van
3—4.30 uur in „de Pauw" te Warnsreld.

grote potten appelmoes
litersblik doperwten
fijn
litersblik doperwten m
fijn
litersblik dubbele speroiebonen

Heerlijke Gelderse Ham
Boterhamworst
Mooi paardenrookvlees

Profiteert hiervan.

n hun 25-jarige echtvereniging te her- r
denken.
j\
Dat ze nog lang voor elkaar en voor V
y ons gespaard mogen blijven is de V
wens van hun dankbare kinderen
Tijdens het verlof van de Burgemeester van dinsdag
Rikie en Henk w
19 mei tot en niet dinsdag '2 j u n i a.s. /al wethouder
X
Gerda
en
Dick
V
X
A. J. Lenselink als loco-burgemeester iedere werkX
Derk

H. Zweverink
E. Zweverinki
Groot Bleumink ..
Vorden, mei 1964.
y
C 89
}

A. HQRMSMA

X
X
X
X
X

2
l
l
l

Litersblikken perziken

VRUGGINK-SMALLEGOOR

Bij het H. Doopsel X
ontving hij de namen: X h u n 25-jarig huwelijk te herdenken.
Dat zij nog lang voor elkaar en voor
X ons
Edwin Antonius
y
gespaard mogen blijven is de
Maria
Q wens van
A
H. }. Hartman
Riek en Henk
W. Th. HartmanWim
Wieggers
Gerard
n Vordeu, mei 1964.
Johan
X Delden B 52.
Lidy
X
W Gelegenheid tot feliciteren van 3—-4.30 V
Vorden, 12 mei '64.
uur in feestgebouw „Concordia" te v>
Kranenburg D 127a
Hengelo Gld.

in onze Pinkster-aanbieding

Bij f 5.— boodschappen:
l fles advokaat (van verse eieren en brandewijn)
voor 249 et

Opening

Receptie van 4 — 5 uur in zaal Bruggink,
Hengelo Gld.

Naalilscherpe prijzen...,

uit voorraad.
Reparatie - Onderhoud - Revisie
van alle landbouwwerktuigen.

Fa. R. Cohen

Ruurloseweg, Vorden

ZUTPHEN

Telefoon 1217

Houtmarkt 64

VORDEN
Industrieweg

tel. 06750 (2116)

HELANCA

LASTEX

BADMUTSEN
DUIKMASKERS
SNORKELS

ZWEMBANDEN
ZWEMVLIEZEN

MARTENS
SPORTHANDEL

Zutphenseweg 15 a

Inwoners van Vorden!
BEZOEKT VRIJDAG 15 MEI A.S.

DE MEIMARKT
Grote sortering in diverse artikelen.
Bij een bezoek aan de markt behoort u w e l l i c h t tot de gelukkigen, die een attraktie ontvangen.

Leest de folder, die u een dezer dagen krijgt.

MEDLER I WON TOERNOOI
Voor het grote touwtrekkerstoernooi, dat „Medler"
zondagmiddag in een weiland nabij café Eykelkamp
organiseerde, bestond weer veel belangstelling. Tijdens
dit tweede toernooi van het seizoen 1964, dat ook nu
onder auspiciën van de Achterhoekse Touwtrekkersbond werd gehouden, wist Medler I in de A-klasse
zich uitstekend te revancheren, op de nederlaag, die
men onlangs bij het toernooi op de Bruil te Ruurlo
leed. Het Vordense 6-tal werd onbedreigd winnaar in
klasse A met 8 punten. Opmerkelijk was het dat nu
het team van Heure I uit Borculo geen kans zag zich
in de kopgroep te nestelen en nu met 2 winstpunten
genoegen moest nemen.
Het Ruurlose Bruil I vormde ook nu een geduchte
tegenstander in de A-klasse en had in de vroegere
Medler-speler van Ingen een behoorlijke versterking
gekregen. Nu kon Bruil de 2de plaats bereiken.
Nadat voorzitter G. Hendriksen tegen 2 uur een kort
welkomstwoord had gesproken begonnen reeds direct
in de A-klasse enkele spannende wedstrijden. Voor
de pauze waren de uitslagen als volgt:
A-klasse: Warken I—Bruil I 0—2, Medler II—Heure
I Borculo 2—0; B-klasse: Heure II—Bruil II O—2,
Nettelhorst l—Broek I Ruurlo 2—0; C -klasse: Warken II—Hannink I Winterswijk O—2, Medler III—
Kulsdom I Geesteren, Kulsdom niet opg.; A-klasse:
Bruil l—Heure I 2—0, Medler I—Warken I 2—0;
B-klasse: Heure II—Broek II 2—0, Nettelhorst I—
Bruil II 2—0; C-klasse: Hannink I—Medler III 2—0,
Warken II—Kulsdom I, Kulsdom niet opg.; A-klasse:
Medler I—Bruil I 2—0, Medler II—Warken I 0—2.
Ook nu trokken ter opluistering weer 2 teams van
Vordense Lagere Scholen tegen elkaar t.w. de O.L.
School Medler en de R.K. School, Kranenburg.
De wisselbeker, die 2 x achtereen (in 1962 en 1963)
door het Kranenburgse zestal was gewonnen en l x
(1961) door het Medler-team, kwam ditmaal weer
terug bij de jongelui uit het Medler, die hun tegenstanders in alle drie beurten over de lijn trokken. Het
winnende team bestond uit de volgende spelers:
Frekie Eggink, Henkie Bats, Bertus Wentink, Han
Pelgrum, Henkie Bloemendaal en Jan Arfman; leider
was de kranige Herman Tennissen.
De heer Hendriksen reikte de aanvoerder van de
Medlerploeg een prachtige herinneringsstanduard als
eerste prijs u i l , terwijl de wisselbeker na afloop van
het toernooi door de jongelui werd afgehaald bij de
R.K. School op de Kranenburg.
In de pauze werd er een goedgeslaagdc verloting gehouden waarvoor de prijzen door verschillende zakenlieden e.a. beschikbaar waren gesteld. De uitslagen
van de tweede ronde waren als volgt:
A-klasse: Heure l—Medler I 0—2, Medler II—Bruil l
O—2; B-klasse: Broek I—Bruil II 0—2, B-klasse: Nettelhorst I—Heure II O—2; C-klassc: Hannink I—
Kulsdom I (Kulsdom n. opg.), Medler III—Warken II
0—2; A-klasse: Warken I—Heure I 0—2, Medler I—
Medler II 2—0.
De jury bestond uit de heren Th. Hek hardt, Vorden
en K. Tempels, Winterswijk, die het reglement streng
ter hand namen en een enkele maal ploegen wegens
„liggen" moesten affluiten.
Doordat in de B-klasse de teams van Nettelhorst l
Lochem, Heure II Borculo en Bruil II Ruurlo, met
allen 4 punten gelijk waren gekomen, moesten er
beslissingswedstrijden worden getrokken. Bruil II lootte zich vrij. De uitslagen van deze wedstrijden waren:
Nettelhorst—Heure II O—2 en Heure II—Bruil II
O—2. Bruil II kwam hierdoor in het bezit van de
eerste prijs in klasse B.
Voorzitter Hendriksen reikte in café Eykelkamp de
prijzen uit. Hij overhandigde aan de aanvoerders van
de eerste prijswinnaars een prachtige herinneringsstandaard.
De stand in de bondscompetitie is nu na 2 toernooien
als volgt geworden:
A-klasse: 1. Bruil I, 12 pnt.; 2. Medler I en Heure I
beiden 10 pnt.; 4. Warken I, 6 pnt.; 5. Medler II
2 pnt.
B-klasse: 1. Nettelhorst I, 10 pnt.; 2. Bruil II, X pnt.;
3. Heure II, 4 pnt.; 4. Broek I, 2 pnt.
C-klasse: 1. Hannink I, 6 pnt.; 2. Warken II, 6 pnt.;
3. Medler III, 2 pnt.
Op zondag 14 juni zal het eerstvolgende toernooi
worden georganiseerd door de Touwtrekvereniging
„Warken" te Warnsveld.

Extra voordelige
Pinkster-aanbiedingen

bij de

ASO

l literblik perziken!
l literblik ananas j samen 249 et
l fles Castillo wijn
304 et
Hierbij l fles advokaat voor slechts 298 et
l litersfles frambozen-bessenwijn a 330 et
l groot pak pinda's GRATIS
Bij aankoop van f 5.— boodschappen:
l litersblik appelmoes voor slechts 55 et
Bij aankoop van 250 gram koffie (182 et):
l blikje slagroom
van 89 voor 69 et

HILFERINK
LEVENSMIDDELENBEDRIJF
Het Hoge 3

UIT DE RAAD
Bij de aanvang van deze vergadering bedankte de
voorzitter de raad namens de heer Meyer die wegens
ziekte van zijn collega's een bloemenmand heeft gekregen.
Enkele ingekomen stukken werden door de raad voor
kennisgeving aangenomen. De openbare aanbesteding
inzake het maken van plm. 813 m riolering in de uitbreidingsplannen „Zuid" en „Boonk" heeft tot resultaat gehad dat het werk is gegund aan de N.V. Siepe
te Zwollerkerspel voor ƒ 93.940,—. Het maken van
1470 m riolering met bijkomende werken te Vorden
(Enkweg-Ruurloseweg-Industrieterrein) is gegund aan
de aannemer V. J. Dostal te Vorden voor ƒ 198.500,-.
Ter uitvoering van de binnenkort in werking tredende
Algemene Bijstandswet werden de voorschriften betreffende de behandeling van de aanvragen om bijstand en de behandeling van de bezwaarschriften door
de raad vastgesteld.
Aankoop boerderij „De Haar" met bijbehorende
grond
De voorzitter deelde mede dat met de heer W. Norde
D 30, alhier, overeenstemming is bereikt over de koopsom voor de door hem aan de gemeente Vorden te
verkopen boerderij en bijbehorende gronden, bekend
als „De Haar", totaal groot 1.98.37 ha. De totale
koopsom bedraagt ƒ41.779,50.
Voor deze aankoop heeft de heer Norde de navolgende bijzondere voorwaarde gesteld: Mocht de gemeente
Vorden bij aankoop of onteigening voor de als binnenterrein aan te duiden en dus niet aan een verharde
weg gelegen gedeelten van de percelen kadastraal bekend gemeente Vorden sectie K nr. 3046 groot 1.4050
ha en sectie K nr. 3309 groot 2.61.40 ha, eigendom
respectievelijk van de landbouwer E. Wijers en de
caféhouder A. H. A. Hartman alhier, een hogere
grondprijs betalen dan ƒ 1,50 m-, op welke grondprijs evenbedoelde perceelsgedeelten thans zijn getaxeerd, dan dient deze prijs ook aan de heer Norde
te worden betaald. De voorzitter deelde mede dat
B. A: W. met de voorwaarde van de heer Norde akkoord gaan.
De heer H a r l e l i n a n was bang dat de voorwaarde die
de heer Norde stelt een precedent gaat scheppen en
hij zou liever zien dat er een voorstel van één der
raadsleden k w a m tot onteigening van de grond, mede
doordat tic heer Norde zelf raadslid is. De mening
van de heer Martel man werd niet door de raad gedeeld. De heer Albers vond dat de heer Norde verstandig had gehandeld. Ook de heer Klein Brinke
vond het geen bezwaar dat iemand op deze wijze zijn
grond beschikbaar stelt. Hij zag hierin het voordeel
van meer uniforme prijzen. De raad besloot hierna
tot aankoop over te gaan.
Raad besloot tot onteigening gronden in plan
Boonk en plan Zuid
^^
Voor een verdere uitvoering van het uitb^mlingsplan
in onderdelen met bebouvvin^fcorschriften dient de
gemeente in het z.g. plan ..I^Hk" o.m. de beschikking te hebben over de gronuen van d»? heren E.
Wijers, groot 1.40.50 ha en J. F. vanflkk, groot
1.30.90 ha. Deze gronden zijn getaxeer^door het
Contact Orgaan voor Grond- en Pachtzaken in Gelderland.
De grond van de heer Wijers werd getaxeerd op
ƒ 29.368,— en de grond van de heer van Ark op
ƒ 24.477.50. Inkomstenschade en relatieve schade voor
de gebouwen en inventaris wordt in beide gevallen
geacht te worden opgeheven door de rente van het
vrijkomend kapitaal. Mocht in deze weideperiode de
aankoop doorgaan dan dient aan de heer van Ark nog
een vergoeding van ƒ 750,— te worden gegeven voor
voortijdige verkoop van vee en verpleging grasland
1963.
De eigenaren hebben B. & W. medegedeeld dat zij op
basis van het taxatie-rapport niet tot verkoop van hun

gronden wensen over te gaan. Nu de onderhandelingen geen resultaat hebben gehad en in het belang van
de volkhuisvesting is het niet verantwoord nog langer
te wachten, aldus voorzitter. Na overleg met de raadscommissie voor het uitbreidingsplan in onderdelen,
bestaande uit de heren H. Wesselink, H. Klein Brinke
en Z. Regelink. stelde B. & W. voor te besluiten tot
voorlopige goedkeuring van het plan tot onteigening
ten name van de gemeente Vorden. Dit neemt niet
weg, dat B. & W. pogingen om met de heren Wijers
en van Ark alsnog tot een minnelijke schikking inzake
aankoop te komen, zullen voortzetten.
De heer Wesselink zeide in principe tegen elke onteigening te zijn maar omdat de betrokkenen nu altijd
nog alle rechten hebben en er in principe niets voor
hen is verloren, stond hij achter het voorstel van
B. & W. De getaxeerde waarde voor de stenen schuur.
zijnde ƒ 750,—. op het terrein van de heer van Ark,
vond de heer Wesselink echter aan de lage kant en
hij zou graag /ien dat dit alsnog zou worden herzien.
Wethouder I.enselink deelde hierop mede ook niet
voor onteigening te zijn, maar door de taxaticrapporten zijn we in een slob geraakt. De beste weg is voorlopige onteigening, hoewel we heslist niet de betrokkenen moeten gaan praten.
Uit de woorden van de heer Lenselink meende de
heer Bannink te moeten concluderen dat B. & W. het
ook niet met de taxatierapporten eens /ijn. De taxatierapporten kunnen misschien nog bijgeschaafd worden,
meende hij. De taxatierapporten zijn uitgebracht door
deskundige personen en we kunnen nu eenmaal niet
zonder taxatierapporten, dat is de eis van Gedeputeerde Staten, zo deelde B. & W. aan de heer Bannink
mede.
De heer Klein Brinke sloot zich aan hij hetgeen de
heer Wesselink reeds had ge/egcl. Hij bepleitte dat
volkomen onpartijdige mensen dienen te heslissen wat
uiteindelijk de prijs van de grond /al worden. Deze
mensen moeten dan buiten de belangensfeer staan en
worden benoemd door de r e c h t b a n k , zo meende hij.
De heer Bannink kon zich goed voorstellen dat de
mensen huiverig zijn hun gronden (c verkopen. Mensen uit het westen kopen hier alles wat maar mogelijk
is en dat alles komt door tic w a a r d e v e r m i n d e r i n g van
het gekt.
De heer I . e n s e l i n k verleide dal de h e i e n van Ark en
Wijers best bereid zijn de grond Ie verkopen, maar
dat het hier om de dubbeltjes gaal. Dan moeten de
t a x a t e u r s genoegen nemen met een hogeic t a x a t i e ,
meende de heer Kegelink.
De moeilijkheid is, aldus de heer l enselink, dal de
mensen vaak zelf niet welen wat /ij voor de grond
moeten vragen. Dat is allemaal de schuld van de
regering omdat de gulden niet waardevast is, antwoordde de heer B a n n i n k hierop. De raad gimHiierop
met het voorstel van B. & W. akkoord.
^B
Bij de vorige raadsvergadering vu^hct voorstel van
B. & W. om grond in het plan -VP' te onteigenen,
aangehouden, omdat verschillem^^raadsledcn meer
kennis van /aken wilden hchhcl^Hct voorstel van
B. & W. kwam nu opnieuw aan de orde. l^iMu'tiof
hier 1.45.65 ha grond van de Wassink en lO^PF- van
Mevr. de Wed. G. W. Meulcnbrugge.
Door reeds bovengenoemd Contaktorgaan werd de
grond van de heer Wassink getaxeerd op ƒ 34.672,90
en de grond van Mevr. Meulenbrugge op ƒ 4.690,—.
Ook hier besloot de raad tot voorlopige onteigening
te besluiten nadat de heren Gotink en Bannink er hun
verwondering over hadden uitgesproken dat de heer
Wassink ƒ 1,75 per m- voor zijn grond zou krijgen,
terwijl percelen grond, grenzend aan dat van de heer
Wassink, getaxeerd zijn op ƒ 2.50 m-. Het ene bouwland is nu eenmaal meer waard dan het andere, daar
zijn de deskundigen voor, verduidelijkte de heer Plas.

UIDKNVKRGADERING „SAMENWERKING"
Onder voorzitterschap van de heer G. J. Kok, werd
in café p]ijkelkamp in Het Medler een algemene
ledenvergadering- gehouden van de Coöp. Verbruiksvereniging „Samenwerking" te Linde.
Uit het door de directeur, de heer Klein Bleumink,
uitgebrachte jaarverslag over het boekjaar 1962!!)(!'), kan ontleend worden, dat de omzet en het
financieel resultaat zeer bevredigend genoemd mogen worden. Besloten werd het na afschrijving op
de activa van de vereniging resterende saldo ad.
ƒ 268,28 toe te voegen aan het reservefonds,
Bij de gehouden verkiezingen werd in de vakature
ontstaan door het overlijden van de heer H. Verstege, gekozen de heer D. Mey'erink. In gevoelvolle
woorden herdacht de voorzitter het verscheiden van
wijlen de heer Verstege, die ruim 25 jaar als bestuurslid de belangen van de vereniging op voorbeeldige wijze heeft behartigd. Aangezien de voorzitter, de heer Kok, zich wegens hoge leeftijd niet
weer herkiesbaar wenste te stellen, werd in diens
] > l ; i ; i t s benoemd zijn zoon J. Kok. De heren Lindenschot en H. Knoef werden resp. als bestuurslid en
lid van de raad van commissaiissen herkozen.
Aan het slot van de vergadering dankte de vicevoorzitter, de heer J. W. Boeyink, de scheidende
voorzitter hartelijk voor datgene wat de heer Kok
sedert de oprichting, ruim 26 jaar lang, voor de
vereniging heeft gedaan, eerst als secretaris en gedurende de laatste jaren als voorzitter. Als blijk
van waardering werd de heer Kok een cadeau overhandigd.
De heer Kok sprak tenslotte een dankwoord waarin
hij de wens uitte dat de vereniging zich gunstig
mag blijven ontwikkelen en dankte leden en personeel voor het jarenlang genoten vertrouwen en de
altijd prettige samenwerking.

OPBRENGST KOLLKKTE
De in de/.e gemeente gehouden kollekte ten bate
van de Gezamenlijke Militaire Fondsen heeft ruim
ƒ 193,— opgebracht.

(Wordt vervolgd.)

HERVORMDE VROUWENGROEP
Het zal vorige week dinsdag wel rustig zijn geweest in Vorden, want behalve de Boerinnenbond
was ook de Herv. Vrouwengroep naar de Huishoudbeurs.
Tot plm. 3 uur hebben de dames hier rondgekeken
en daarna maakte men per bus een tocht door de
bollenvelden, die op hun mooist waren. In Noordwijk bezocht men even het Noordzeestrand. Daarna
ging; de reis naar Vorden tenig. Algemeen waren de
dames van mening dat een tocht in de meimaand,
met al zijn prachtige kleurschakeringen, een evenement is, waard om herhaald te worden.

Een Vordenaar
kan CONTACT eenvoudig niet
missen (evenmin als degene, die
in de naaste omgeving woont).
Want hoe komt hij anders aan
de weet waar belangrijke koopjes
zijn te krijgen en wanneer b.v.
de bakkers met vakantie gaan?
Daarom . . . lees

CONTACT
hét blad van Vorden
Abonnementsprijs f 2.00 per halfjaar.

Echt het is geen geld !

ZONDAGSSCHOOL VR1JZ. HERVORMDEN
Zondagmorgen vond de sluiting van de zondagsschool van de afd. van V r i j z i n n i g Hei-vormden
voor dit schooljaar plaats. Op het prachtige bosrijke ten-cin hij Oude Voorde, welwillend beschikbaar gesteld door de heer Van Hoek, hebben de kinderen naar hartelust gespeeld en zy'n ze gul onthaald.
Hoewel hei weer minder mooi was dan men had
v e r w a c h t , slaagde een en ander uitstekend en keerden leerlingen, leidsters en bestuur tegen 12 uur
/eer voldaan huiswaarts.
Het nieuwe schooljaar begint weer in september.
De datum zal tijdig bekend gemaakt worden.

E X C U R S I E IN '/ACHT
De gezamenlijke besturen van de C.B.T.B, en de
C.J.B.T.B., afd. Vorden hebben besloten de jaarlijkse exeursiedag voor hun leden te houden op 26 mei.
Deze reis loopt via Ruurlo richting Enschede waar
enige bezienswaardigheden in ogenschouw zullen
RATTI-NIEUWS
worden genomen. Verder zal het vliegveld, Denekamp, Tubbergen, Hellendoorn en de Holterberg Van de senioren-elftallen speelde zondag alleen R a t l i
worden bezocht.
111 een uitwedstrijd tegen Socii III te Vierakker.
De avondexcursie zal worden gemaakt op 22 mei Hoewel de Rattianen in het begin nog goed partij
naar het bedrijf van de heer ter Meulen te Almen wisten te geven, moesten zij tenslotte niet 10—2 het
waar onder leiding van de Inspecteur van het Ned. onderspit delven.
Rundvee Stamboek, de heer I/andeweerd uit Bar- Ook de j u n i o r e n waren vrijaf.
chem, de M.R.Y. veestapel zal worden bezichtigd.
Ook op Tweede Pinkstcrdag speelt alleen Ratti I I I .
D i t m a a l gaan /ij op bezoek bij /utphen V, hetwelk
geen gemakkelijke strijd zal worden.
UITSTAPJE NAAR DK HUISHOUDBKURS
Van de jeugdteams speelt a.s. zaterdagmiddag Ratti A
Een 40-tal leden van de R . K . Boei innenbond „St. een uitwedstrijd tegen het sterke Almcn A, terwijl
Martha" maakten in samenwerking met de zuster- R a t t i M t h u i s haar krachten /al meten met Socii C
uit Vierakker.
vereniging uit Gorssel hun jaarlijkse uitstapje.
De reis ging per luxe touringcar via Apeldoorn en
Amersfoort (waar koffie werd gedronken) naar de
VOLLEYBAL
Internationale Huishoudbeurs in het R.A.I.-gebouw
te Amsterdam. Hier arriveerde men tegen 11 uur.
l er voorbereiding op de deze zomer te houden SportHet gezelschap kon hier op eigen gelegenheid de dag, uitgaande van de Kring ..de Graafschap" van de
beurs bezoeken. De dames hebben bijzonder genoten .1.H.T.B, en M.B.A., werd op de Kranenburg de voorvan allerlei nieuwe snufjes op huishoudelijk gebied, ronde volleybal dames gespeeld tussen de teams van
die bij tientallen waren geëxposeerd. Het was een bij- Kranenburg I en Vierakker II.
zonder geslaagde expositie, waar duizenden huisvrou- Het Kranenburgse zestal bleek reeds in de eerste set
wen een kijkje nemen. Tegen 6 uur vertrok men weer d u i d e l i j k de meerdere te zijn en won overtuigd met
rechtstreeks huiswaarts, waarbij de indrukken van 15—9. Ook in de 2de en 3de set gaf de thuisclub de
deze dag met elkaar werden uitgewisseld.
toon aan en won beide keren met 15—9.

AUTO-VERHUUR

Komt allen
en geniet van de fantastische
klucht
BAD- EN STRANDMODE '64

„Oe onbekende wereld'
in 3 bedrijven door
Anne Marie Kok en Johan Blaaser

vlindercollectie

Gespeeld door:

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306
Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

TUIN- en BLOEMZflDEN
Dorpsstraat
Depot fa. Hobbel, Zevenbergen

Huur PHIL1PSTELEVISIE

T A O"

9 9 l • AA • Vx •

\

VOOR AL U\V

WILDENBORCH
op zaterdag 16 mei a.s.
om 7.15 u. n.m. in zaal Schoenaker
op de Kranenburg

BAL na

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

ÜJ
C/3

H

JUWEEL

<

VERF

S
fc

Koopt op tijd
zekerheid
Assurantiekantoor

l.n tree f 1.75 (bel. inbegr.)

"Nutsgebouw™ 1

5

J. van Zeeburg

Telefoon 1500
VORDEN

N

GO

Bupro-gas

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

u
w
Q<

Het gas uoor iedereen
Maandag 18 mei 2e Pinksterdag
8 uur

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles

Vraagt inlichtingen.

Eerst de vrouwtjes!
met:

Weulen Kranenbarg

FRIVOLY
Helanca-jaquard
Maten 38-44

MODEHUIS

Toegang 14 jaar

Entree: f \.2JM 1-50, f 1.75

Uisseï

VL9SDAGEN

"-^SsL

BESTEL VROEGTIJDIG:

UB koelkast
mot ruimte
ook voor do
toekomst

H. Lijftogt 't Hoge 57

2e Pinksterdag

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

DANSEN
Aanvang 7 uur.
Zaal WINKELMAN

-

Keijenburg

^^
rflp^p

W^-——••^VORt

SIGMA

Ruurloseweg 45
Tel. 1217
en

EDDY GONSTANTINE

Als Eddy het opknapt, knapt alles a f !
TORETTA
Helanca-jacquard
Maten 38-44

JA INDERDAAD
'n Juweel van 'n verf

Rollades
Biefstuk
Rib
Blinde-vinken
Rosbief
Karbonade
Rund-, Varkens- en
Kalfsvlees
Verder alles wat u wenst.

Hoestdruppi
R h e u m a dJ^el
ri^L
Jels
Zenuwsterkende druppels
naar uw D. A. drogist.
D. A. Drogisterij en
Fotohandel

GEVRAAGD:
NETTE WERKSTER
voor enkele halve dagen per week.

P. C. Nipius, Zutphen

J. W. M. Gerritsen

Laarstraat 5

't Hoge 52

Vorden

AUTOVERHUUR
m.en zonder chauffeur

Slagerij M. G.JANSEN
Burg. Galleéstraat 42 - Telefoon 1451

George

Seesing

Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

OP HET
EERSTE
GEZICHT

HET BINNENHUIS"

f»1

WONINGINRICHTING
Vorden

Fa. A. Polman
Telefoon 1314
FLAIR

Wilt u nog meer genieten van de zomer?
MAAK DAN KEUS UIT ONZE ENORME VOORRAAD

Een 126 liter koelkast
en al voor f f 298.—
Er zijn nu ook SIGMA-koelkasten
met een werkelijk diepvriesvak.

zomerstoelen
veldbedden
tuintafels
ligstoelen
parasols
rotan stoelen
rotan tafels

IN VELE UITVOERINGEN
dessins en prijsklassen
Zie

onze

etalage

en folder.

De twen heeft
een eigen stijl:
een eigen
Hriode. Jong en
modern.
Ongedwongen
en zorgeloos

VOOR

MANNEN

MODE
ADVIEZEN:

Komt u ook eens kijken naar onze

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

•

slaapzakken

En de kwaliteit

• luchtbedden

och kijkt u zelf eens

L Schoolderman

„HET BINNENHUIS"

Ook voor effectenzaken

Fa. A. POLMAN
Woninginrichting
Vorden - Tel. 1314

ONZE BANK!
•

Aan- en verkoop.

•

Verzilvering van coupons en dividendbewijzen.

•

Behandeling van claims
en stockdividenten.

•

Open en gesloten bewaarneming.

•

Beleggingsadviezen.

Coöperatieve Boerenleenbank „Vorden
^ Raiffeisenbank

Ruurloseweg 21
gezellig

Onze meubelen zijn
^ smaakvol ^ uan goede kwaliteit

Het Binnenhuis": hét aHres voor betere woninginrichting.

Een heerlijke verrassing...
zo'a

Speciale aanbieding.

fijne

11 staart
met de Pinksterdagen
GaarneVROEGTIJDIGE bestelling

Nu het warmer gaat worden..
meisjesblouses
50 t /m. 100 speciaalprijs f 2.95

D. BOERSM/t
Dorpsstraat

<>

—

Tel. 1553

zomerjaponnen
zolang de vooraad strekt, f 9.95

J

BAKKERSVAKANTIE
Van 19 mei (dus dinsdag na Pinksteren) t.e.m.
maandag 1 juni zijn GESLOTEN de bakkerijen:

l

Kerkhoven, Voskamp
en filiaal Hartman

Van 25 mei t.e.m. 30 mei is GESLOTEN bakkerij

Gebroeders van Asselt
Profiteer van de lage advertentieprijzen

H. LUTH

VORDEN

en hoge reclamewaarde van CONTACT

Door de meerdere drukte is het onderstaande bakkers niet
mogelijk te bezorgen, dus wordt u beleefd gevraagd uw
benodigde brood te willen halen.
Hoornenborg, Hartman (Ruurloseweg), Schuppers,
Schurink, Gebroeders van Asselt en Sarink

De grootste keus in

SANDALEN

Voor uw aller medewerking zeggen wij u bij voorbaat dank.
Het bestuur.

N

Voor het a.s. ZWEMSEIZOEN
U
U

brengen wij een keurkollektie

dames- en meisjes-

K

ZWEMPAKKEN
ZIE ETALAGE

Wullink's Schoenhandel
,,Onbetwist, de Schoenenspecialist"

RAADHUISSTR., VORDEN

