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VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
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woensdag 18 mei 1966
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HET NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN O M G E V I N G
ABONNEMENTSPRIJS

ƒ 5,— PER JAAR

— ADVERTENTIEPRIJS 6 CENT PER MM — UITGAVE DRUKKERIJ WEEVERS v/h Wolters - VORDEN — TEL. 14 04 - GIRO l 20 58 67

Fa. Boesueld opende nieuwe garage

Mopperen of kritiek
alléén helpen niet ..

daarom

Kiest straks in uw gemeenteraad
de allerbeste kandidaat!!!

Dus : Geeft uw stem aan de VVD
Onze lijst aanvoerder:

H. Wesselink
Voor de middenstand:

H. S. J. Albers
Voor de Landbouw:

H. Tjoonk
Voor de industrie:

J. W. Emsbroek
OVERIGE KANDIDATEN:
G. J. VRUGGINK; H. F. G. STENGER-TORRINGA;
B. WUNDERINK; H. W. C. HAVERKAMP; H. BANNINK;
J. DEKKER.

U weet het toch?
De Gemeenteraad behartigt geen
landelijke problemen maar UITSLUITEND
mv dorpsbelangen in Vordvn.

Geeft Uw stem aan hen, die bewezen hebben verantwoordelijkheid te kunnen en willen dragen.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
KERKDIENSTEN DONDERDAG 19 MEI
(Hemelvaartsdag)
Her v. K e r k
10.00 uur ds. J. H. Jansen
G e re f . k e r k
9.30 uur ds. Th. P. van Belzen
KERKDIENSTEN ZONDAG 22 MEI
Her v. K e r k
8.30 uur ds. M. G. Sterringa van Zutphen
10.15 uur ds. J. H. Jansen
Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. J. van Zorge
Geref. Kerk
9.30 uur ds. Th. P. van Belzen
19.00 uur ds. D. C. Firet van Eefde
R. K. K e r k d o r p
8 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 on 8.00 uur Heilige Mis.
ZONDAGSDIENST DOKTOREN

(alleen spoedgevallen)
Hemelvaartsdag dr. Lulofs dienst van 7 uur v.m.
tot 11 uur n.m.
van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

BURGELIJKE STAND

van 11 t/m 16 mei 1966
Geboren: Carel A. zoon van J. T. Bosch en A. C.
Agelink; Evert J. zoon van G. E. J. Makkink en
R. H. Riefel; Gerritdina dochter van G. Berendsen
en H. Rouwenhorst.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: W. Bielderman en H. H. Rosse!.
Overleden: Geen.
NUTSFLORALIA

Het wordt weer tijd dat Nutsfloralia zijn werkzaamheden gaat beginnen, nu alles buiten weer
zo mooi uitloopt en de narcissen en de crocussen
tot het verleden behoren, dat de stekplanten uitgereikt worden, zodat ze op de tentoonstelling op
23 en 24 september in hun volle pracht kunnen
schitteren in de Nutszaal.
De kinderen krijgen 'nu l Fuchsia en l Begonia
semper florum voor 50 cent het stel en de groteren een Gelegoma, een nieuw soort bladplantje en
een knolbegonia, samen voor 75 cent. De stekplanten worden op dinsdag 24 mei uitgereikt,
's morgens op de scholen en op de buitenscholen
ook voor de moeders van de kinderen, die mee
willen doen en liefhebbers, die het dorp te ver
vinden om ze op te halen. Voor de dorpsbewoners
heeft de uitreiking plaats in het Nutsgebouw van
3.30-4.30 uur. Het bestuur hoopt, dat er weer
evenveel planten uitgereikt zullen worden als verleden jaar, liefst nog meer. Toen is het een pracht
tentoonstelling geweest en al is het nu geen jubileumjaar, de tentoonstelling moet toch minstens
even mooi zijn en graag mooier.
Begin dus met stekplanten te bestellen, u krijgt
nergens voor zo weinig geld zulke mooie planten.
Bestel dus vlot, dan krijg je een mooie plant in
pot.

WEEKEND-DDENST WIJKVERPLEEGSTEBS

van vrijdagavond 18.00 uur t/m zondagavond
18.00 uur zuster M. A. Stoop (gewijzigd tel. 1762)
ZONDAGSDIENST DD3RENARTSEN

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8.00 uur Wechgelaer, telefoon (05752) 1566
SPREEKUUR MAATSCH. WERKSTER

Mej. M. Kersten „'t Elshof" 7 telefoon 05752-1772
van maandag t/m vrijdag voorm. 8.30-9.30 en
donderdagmiddag van 2-3 uur
BRAND MELDEN : no. 1541.

Bij geen gehoor : Tel. 1 2 3 0 (Bur. Rijkspolitie).

Voetbedsandalen
STEEDS VOORRADIG IN
VERSCHILLENDE
UITVOERINGEN

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Zaterdag opende de fa. Boesveld haar nieuwe
garage en benzinepompstation aan de Enkweg,
waar vroeger de loods van de fa. Wesselink
stond
Het geheel geeft een keurige indruk en de heer
Boes'.eld is thans in staat om met moderne mid-

delen zijn cliënten service te verlenen.
Zaterdag en zondag werd er een Volkswagenshow gehouden waarvoor flinke belangstelling bestond.
Bij de vele gelukwensen die de fa. Boesveld mocht
ontvangen voegen wij de onze gaarne toe.

GESLAAGD

Beatrix Horsting, Enkweg 12, Vorden ontving
BRIEF VAN HET KONINKLIJK PAAR

Onze plaatsgenoot de heer Jan Woltering slaagde
te Den Haag voor het vakdiploma voor het beroepsgoederenvervoer over de weg.

De jaarlijkse kollekte voor het Rode Kruis wordt
gehouden van 23 mei tot en met 4 juni.
Gedurende deze twee weken vragen affiches,
spandoeken, radio en televisie onze speciale aandacht voor deze inzameling.
Niet ieder kan of „durft" het hoogste offer van
naastenliefde te brengen door zijn bloed te geven,
wel kan ieder zijn medewerking verlenen door
een gift naar vermogen te geven.
Duizenden chronische zieken en gewonden zeggen
u reeds bij voorbaat hartgrondig dank.
(Leest u vooral de advertentie in dit blad).
RONDE VAN VORDEN 1966

Na een noodgedwongen onderbreking i.v.m. rekonstruktie van de wegen organiseert de „EMPO" Personeelsvereniging dit jaar weer een wielerronde en wel op
dondc -dag 7 juli voor junioren van 13 t/m 15 jaar
vrijtfa^ 0 juii voor adspirameii van 10 c/m 12 jaar
zaterdag 9 juli voor senioren van 16 t/m 21 jaar.
Er is een prachtig circuit beschikbaar gekomen
met een lengte van 1200 meter en gezien de fraaie
prijzen (o.a. twee splinternieuwe Empo-fietsen)
belooft dit weer een groot festijn te worden.
Deelnemers kunnen zich opgeven bij A. Gossink,
Molenweg 27 Vorden en naar wij vernemen dient
men hier niet te lang mee te wachten want er
wordt uit de wijde omtrek deelname verwacht
terwijl het aantal deelnemers beperkt moet worden.
Wielersportliefhebbers zullen in juli (vakantiemaand bij uitstek) hun hart zeker kunnen ophalen in Vorden, dat zich dan op z'n best zal tonen.
De sluitingstermijn voor inschrijving is bepaald
op 11 juni a.s.

Wij laten hieronder de tekst volgen.
Aan Beatrix Horsting, Enkweg 12, Vorden (Gld.)
Beste Beatrix,
Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Beatrix en
Prins Claus hebben mij gevraagd je heel hartelijk
te bedanken voor je brief met gelukwensen ter
gelegenheid van hun huwelijk en voor je beschrijving van jullie carnavalsavond.
Prinses Beatrix en Prins Claus vonden de ingesloten foto van jullie als bruidspaar erg mooi en
zenden je hierbij hun foto van 10 maart toe.
Met hartelijke groeten,
De Particulier-Secretaresse van
H.K.H. Prinses Beatrix,
voor deze,
Jonkvrouwe C. E. B. Röell.

Cbemisélines

BEZICHTIGING PARK EN LANDGOED
„DE WIERSSE"

Nog enkele weken en het is weer zover; op zondag 5 juni a.s. 's middags van 2 tot 5.30 uur zullen
de parken en tuinen van het landgoed „de Wiersse" alhier weer voor het publiek ter bezichtiging
worden opengesteld.
Dank zij de bereidwillige medewerking van de
eigenaresse van dit mooie Achterhoekse landgoed
hebben vele duizenden in de loop der jaren kunnen genieten van de fabelachtige bloemenpracht
van „de Wiersse". Uniek zijn de in velerlei kleuren
bloeiende rhododendrons, die als reuzenbruidsboeketten staan te bloeien, en waarvan men verwacht
dat zij juist omstreeks 5 juni in volle pracht staan.
Daarnaast zijn er unieke doorkijkjes aardige terrasjes en prachtig aangelegde tuinen als bloementuin, de rozentuin (aangelegd naar Engelse architectuur) e.a. die het geheel tot een harmonische
eenheid vol schoonheid vormen.
Al diverse malen hebben radio, pers en T.V. aandacht aan dit jaarlijkse evenement geschonken,
Bert Garthof, de alombekende natuurliefhebber
van de zondagmorgenrubriek „Weer of geen
weer" hoopt ook nu weer zijn medewerking te
geven. Vele tientallen plaatsgenoten hebben in de
loop der jaren door een harmonieuze samenwerking meegeholpen aan het slagen van deze middag en ook nu weer hebben velen zich hiertoe
bereid verklaard. Kunnen wij daarom achter blijven? Wij hebben met een komst naar „de Wiersse" nie* alleen een aangename middag in de vrije
natuur, maar steunen daardoor tevens de diverse
verenigingen in Vorden en Kranenburg op sociaalcharitatief gebied. Waarvoor slechts een geringe
bijdrage wordt gevraagd.
Er is ruime parkeergelegenheid voor auto's, rflwielen etc. De muziekvereniging „Concordia" zal
tijdens de openingsuren een concert verzorgen.
(Zie advertentie volgende week in ons blad).

Stemt C.H.U. Juist nu !
Lijst 4

VLOT EN CHARMANT
IN EFFEN EN MODERNE
DESSINS.
GEZELLIGE PRIJZEN
VANAF
ƒ 19,95
U VINDT HET BIJ:

Uisscl

^——^IMTVORE

1. G. J. BANNINK
2. W. NORDE
3. J. F. GEERKEN
VOLMACHTEN KUNNEN VANDAAG
NOG INGELEVERD WORDEN.

Bejaarden e.a. die moeilijk ter been zyn
kunnen l juni afgehaald worden, tel. 1600

Voor
VLOERBEDEKKING
GORDIJNEN
VITRAGE
MEUBELEN
MATRASSEN

Vitrage
HET VISITEKAARTJE
VAN UW WONING.

DOE DAT MET ONZE
VITRAGEGORDIJNEN

uw adres

r

'/iïï! \T-V'

zonneparade

in terlenka of katoen

A.J.A.
VOORDELIGE
PRIJZEN
PRIMA SERVICE

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

Siemerink

IN VELE KWALITEITEN
EN DESSINS VOORRADIG.

—
—
—
—
—

Vorden

EFFEN VITRAGE
MET GEBORDUURDE RAND
LANGE GORDIJNEN MET EEN
RAND AAN DE ONDERZIJDE
VITRAGEVALLEN
GEDESSINEERDE VITRAGE

AAN

met verzekeringen van
Assurantiekantoor

U maakt beslist een keus bij

J. van Zeeburg

HET ADRES VOOR BETERE
WONINGINRICHTING

ZONDAG 22 MEI, 8 UUR:

TflRZAN'S verborgen schat
met: Johnny Weissmuller als Tarzan.

De K.V.P.
in verschillende
kleuren, afgewerkt
niet witte franje,
kleurecht,
met knik

Fauteuils

opvouwbaar,
bekleed met gezellige bonte stof
op schuimplastic,
aluminium buis

Klaptafel
weinig ruimte
innemend, royaal
tafelblad, ook met
onderblad

zal ook in de komende 4 jaar
meewerken aan een vooruitstrevend gemeentebeleid.

Zij heeft op lijst 5
jonge, geschoolde kandidaten,
met een brede, algemene ontwikkeling, die de problemen
aan kunnen.
Wilt u een:
DAADWERKELIJKE
OPBOUWENDE
VOORUITSTREVENDE

't Jebbink l VORDEN
Telefoon 1531
(Inschrijving
Register B.)
(Sociaal Economische
Raad)
Ook HET adres voor uw
financieringen en hypotheken

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSTRAAT 22 VORDEN
TEL.(05752)1314

TOEGANG 14 JAAR

ALLE KANTEN
GEDEKT

l blik Spar Nasi Goreiig van

175 et voor 155 et — 10%

l blik Spar Bami Goreng van

175 et voor 155 et — 10%

1 fles Spar-Up van

61 et voor

2 rollen Spar beschuit van

74 et voor

49 et — 10%
67 et — 10%

150 gram boerenmetworst van ...

99 et voor

78 et — 10%

3 rollen Spar pepermunt van

63 et voor

55 et — 10%
Zegelkorting

l pak Spar koffie roodmerk

198 et - 40 et

l potje Spar poederkof f ie

208 et - 42 et

l pak vruchten frou frou

68 et - 14 et

l f las olieshampoo

125 et - 25 et

l fles cremeshampoo

145 et - 29 et

l fles Spar slasaus

100 et - 20 et

l blik tuinerwten M.F

95 et - 19 et

l pak Siamrijst

69 et - 14 et

l blik aardbeien

165 et - 33 et

l blik a 200 gram leverpastei

58 et - 12 et

l blikje a 100 gram leverpastei

46 et -

9 et

GEMEENTEPOLITIEK

Stemt dan lijst 5
draadstoel
kunt u buiten
laten staan,
opstapelbaar voor
opberg
ƒ 16,95

Eenvoudige
klapstoel

handig om mee te
nemen, prima zit
ƒ 9,75

slaapzakken
prachtige dessins,
Ueacril- vulling,
rits rondom,
160 x 190 cm
's winters te gebruiken als dekdeken

K.V.P.

REMMERS
Zelfbediening
DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
ö SPAREN BIJ DE KQOg

Ziitphenseweg 41

Telefoon 1 2 8 1

Nieuwstad 58

Telefoon 1 3 7 9

Ouders en belangstellenden
denkt u aan de

openbare les
van de blokfluit-, melodicaclub
en meisjeskoor nu a.s. zaterdag
21 mei 's avonds 7 uur in het
Nutsgebouw ?

Vouwbed

Tuintafel

opklapbaar, hoofden voeteneind
verstelbaar.
Bij onverwachte
gasten een prima
bed

verstelbaar op
verschillende
hoogten,
uitneembaar

Doorsmeren

V.B. Benzine verkoop
Kranenbarg
ENKWEG 1-3 — VORDEN

-r Olieververcen

BEJAARDENKRING
op donderdag 26 mei om 14.15 uur
in het Nutsgebouw.

(§

k*»4
"^f

Accessoires

Ds. Visbeek brengt ons een bezoek.

Gevraagd per september a.s.:

Shellina kant en
klaar uit de pomp

meisje
voor 5 halve of 2 hele dagen
per week.

si touring service

Mevr. H. Wesselink
Insulindelaan 11, telefoon 1315
Aufo- Motor- en Bromfiefsbedn/ven Shell Tankstations

SetterSet

SABRINA - AMANDA - MUSCATA - BIBERELLA
\ Setter Set nylons reeds vanaf l .98 /

Lijst 2

de B.P.

Kuypers

Vorden

Tragter

OP l JUNI A.S. VERKIEZING.
STEMT ZEKER !
STEMT RECHTS !

RAADHUISSTR.. VORDEN

de B.P. op lijst 2

SHELL BIEDT MÉÉR!

Voor de vele blijken van
belangstelling bij ons
huwelijk ondervonden,
zeggen wij allen hartelijk dank.
G. J. Heersink
A. HeersinkHartelman
Vorden, mei 1966

Inplaats van kaarten
JAN HARMSEN
en
JOKE MARSMAN

Gevraagd: Hulp in de
huishouding.
Hotel „'t Jachthuis"
Warnsveld,
tel. 05750-2914

GEOPEND
Dinsdag 31 mei
GESLOTEN
Kapsalon Heersink
telefoon 1215

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

HENDRIK JAN BERENPAS

en
HENDRIKA JOHANNA MEIJERINK
hebben de eer u, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk waarvan de voltrekking zal plaats hebben op donderdag 26 mei om 2 uur n.m. ten gemeentehuize te Warnsveld.
Kerkelijke inzegening om 2.30 uur n.m.
in de Ned. Herv. kerk te Warnsveld
door de Weleerw. Heer ds. H. Y. Talens.

Te koop van particulieren: Renault 4 L Luxe,
in zeer goede staat, b.j.
1963, model 1964, kilometerstand 43000.
's Avonds na 6 uur
De Bongerd 2, Vorden
telefoon 05752-1751

"
?V7
W

hun 50-jarig huwelijk te herdenken.
Hun dankbare kinderen en
kleinkinderen.
Vorden, mei 1966
Het Hoge 35

JAFFA VRUCHTENLIMONADE, 2 fles voor

AFWEZIG
van 1-9 juni
DINY WOLSING
algehele voetverzorging

Te koop: Drachtige B.B.
zeug, bijna a. d. telling.
J. Mokkink, D 90, Vorden m
Te koop: Toom biggen.
A. J» Wentink, „Bergkappe"
Te koop: Zware biggen,
keuze uit 3 tomen.
A. J. Vruggink „Riethuis" Delden
Te koop: Biggen.
J. W. Wesselink,
„'t Elshof"

X
X
X

H. FLEMING
en
A. C. FLEMING-BROKKE

hun 45-jarig huwelijksfeest te vieren. Q
Hun dankbare kinderen en kleinkinde- A
ren.

voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.
FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen
Voor kijker en luisteraar
staat „Bredeveld"
vakkundig klaar.
FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56
telefoon 3813

OERSTERKE VAATDOEKEN, per 3 stuks

CHOPPED PORK (varkensvlees), 150 gram
VAN NELLE SUPRA KOFFIE
TIJDELIJK OP ELK PAK 20 et REDUCTIE

BIJ ELKE KILO SUIKER
GROOT PAK KOFFIEKOEKEN VOOR

H
X
X

Fa. J.WJLBERS
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

LENTE

Bejaardentocht

X

y

HEBT U ZICH AL OPGEGEVEN VOOR DEZE REIS ?

betekent

Receptie van 4.00 tot 6.00 uur. Q

A

Doe het dan direkt, in elk geval vóór a.s.
zaterdag 21 mei.
Het Comité.

x,
X
X
X
X
X

sX

hun 40-jarig huwelijk te gedenken.
Moge de Here hun nog vele jaren sparen voor elkander en voor ons, dat is
de wens van de fam. Peppelman.
Vorden, mei 1966
Kerkhofweg D 7 a

X
H
X
X
X
X
X
X
H
X

Op woensdag 25 mei a.s. hopen onze A
ouders en grootouders
D. J. JOLINK

X
H«
X
X
X
X

J. JOLINK-WISSELINK
hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren.
Hun dankbare kinderen en kleinkinderen.

Vorden, mei 1966
Nieuwstad 44 I

HX

Gelegenheid tot feliciteren op woensdag
25 mei van 3.30 tot 5.00 uur 's middags
in hotel „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit).

F
X
X

Zo de Heer wil en zij leven, hopen onze
geliefde ouders en grootouders

X

X

XW

X
X
H
-

H
•
X

tuinieren

X

Op zaterdag 21 mei hopen onze lieve
oom en tante
A
B. G. LENSELINK
en
A. LENSELINK-VELTHORST

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

Hedenmiddag zijn de zaken geopend!

Werkelijk plezier geeft dit
werk met goed gekozen
gereedschap

TUINGEREEDSCHAPPEN
HELPEN U BIJ UW
BEZIGHEID
WANT WIJ HEBBEN VIER
TROEVEN IN ONZE
VLOERBEDEKKINGEN

Ook voor

gazonmaaiers
kunt u beslist uw keus vinden
bij

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

hun 50-jarig huwelijksfeest te herdenken.
Dit is de wens van hun dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen.
Vorden, mei 1966
C 13

100%

wol

WESTONTflPIJT
wol (Deens tapijt)

SAFARITAPIJT
100% haargaren

2 Boerenpartij 2
ALOM IN DEN LANDE
BEKEND OM HAAR KLARE
TAAL.

ï;

INTERTELTAPIJT
100% haargaren
WIJ LEVEREN U DEZE
TAPIJTEN ONDER VOLLE
GARANTIE EN MET
VAKMANSCHAP GELEGD
TEGEN EEN GERINGE
MEERPRIJS

Vloerbedekkingen

X

x

Gelegenheid tot feliciteren op vrijdag n
'27 mei van 7.00 tot 8.30 uur in zaal
Eskes te Vorden.

PLOEGTflPIJÏ
100%

X
X
X
X
X
H
H
X
X

IS EEN ZAAK VAN
VERTROUWEN EN

Vrijdag en zaterdag
200 gram boterhamworst

60

200 gram hoofdkaas

60

200 gram leverworst

50

200 gram bloedworst

50

500 gram rookworst

180

M. Krijt

Dorpsstraat

De vrouwelijke kiezers in Vorden stemmen bij voorkeur
eens een vrouw en
natuurlijk:
MEVR. v. d. HEIDEv. d. PLOEG
PARTIJ VAN DE
ARBEID LIJST l
Te koop: 2-pers. ledikant
staaldraad matras en
1-pers. staaldraadmatras
Wilhelminalaan 16
Te koop: Bromfiets Batavus Whippet, g.o.h. en
Junker bromfiets.
Julianalaan 36, Vorden

STANLEY — WOLF
HELIOS — FREUNDE

n

en

89

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

B. G. LENSELINK
A. LENSELINK-VELTHORST ^

H

109

VERPAKTE ROOKWORST, 250 gram

Wij hopen deze dag feestelijk te vieren op
maandag 23 mei in hotel „'t Wapen van
Vorden" (F. P. Smit).

x
X

99
79

PRACHT TUTTI FRUTTI, 250 gram

V gedenken.

Q Vorden, mei 1966
ft „Buitenkist" D 7a

89
79

BOERENMETWORST, 150 gram

Gelegenheid tot feliciteren van 3.30 tot
5.00 uur in hotel „'t Wapen van Vor- v
den" (F. P. Smit).

X" Zaterdag 21 mei hopen wij, zo de Here wil,
X ons 40-jarig huwelijk in dankbaarheid te

ft

69
69

OERSTERKE DWEILEN, per stuk

X
X
X
W

Vorden, mei 1966
Insulindelaan 34

Receptie van 4-5 uur in hotel „'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

A F. A. STEENBLIK-BARGEMAN
PASFOTO'S

10% KORTING OP ELKE BUS GECONCENTREERDE
BLEEKWATER

Toekomstig adres: Strodijk C 27, Vorden,

X

98
115
98

VOLOP SUNIL MET KORTING
OMO MET KORTING
LUX AFWASMIDDEL MET 25 et KORTING
PRIL MET GRATIS AFWASBORSTEL

Op vrijdag 27 mei hopen onze lieve t
ouders en grootouders
ft

Warnsveld, Boggelaar 9
Vierakker, Heerlerweg 7
mei 1966

X H. A. STEENBLIK
Te koop: 100 jonge hennen. G. J. Hulshof, C 62

Gezinsflessen SLASAUS

g VITELLA INSTANTPUDDING

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

WERKNEMERS!
Stem bewust en
overtuigd de partij
met uw medearbeiders
PARTIJ VAN DE
ARBEID LIJST l

APPELSAP, 2 fles voor

Receptie op zaterdag 21 mei van 3.00
tot 4.30 uur in hotel „'t Wapen van
Vorden" (F. P. Smit).

A "**&*" *^y **s^' ~*^f "^&f"^^F" **«** "*^f" ^"^^"" "*^~~ ""^"""^^^"^^^ "*^^*"*S^ A

Te koop gevraagd:
Boerderijtje
Woonhuis
Landhuis je
Villa
Bouwterrein
Aanbiedingen aan:
Makelaarskantoor
HOOGENRAAD
Villapark Barchem, tel. 05734350

Onze weekreklame

PRACHT TANDENBORSTEL GRATIS bij elke
3 stuk KARNEMELKZEEP

Receptie van 3.30 tot 5.00 uur in zaal
Schoenaker, Kranenburg, Vorden.

Te koop: Een goed onderhouden en in prima
staat verkerende Volkswagen de Luxe, b.j. 1960
H. J. Velhorst, Raadhuisstraat 32, Vorden

In verband met de Pinksteren zijn wij maandag
23 mei de gehele dag

X
X
X
X
X
X
X

Toekomstig adres: 't Schimmel D 170,
Vorden.

Heel Medler en
Linde stemt
A. J. RIBBERS
PARTIJ VAN DE
ARBEID LIJST l

Te koop: Eetaardappelen
Pimpernel. H. Fokkink,
E 87, Linde

ft

Vorden, 't Schimmel D 170
Lochem, Koopmansweg 2
mei 1966

Te koop: Sparta bromfiets. Ruurloseweg D 25
Vorden

Donderdag 19 mei a.s. hopen onze lieve
ouders en grootouders

Q H. KETTELERIJ
en
X H. J. A. KETTELERIJ-BRUGGEMAN

hebben de eer u, mede namens wederzijdse ouders, kennis te igeven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben op
vrijdag 20 mei 1966 om 11.00 uur ten
gemeentehuize te Vorden.
Kerkelijke inzegening n.m. om 2.00 uur
in de Ned. Herv. kerk te Vorden door
de Weleerw. Heer ds. J. J. van Zorge.

Te koop: 3 zaadbergen.
H. J. Berenpas, Strodijk
C 27, Vorden

VERHUISD:
J. Slagman
Electriciën
van Raadhuisstr.
16 naar
HET HOGE 33. Vorden
Telefoonnummer
ongewijzigd 1511

ft

DAT VINDT U BIJ
HET ADRES VOOR BETERE
WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT 22 VORDEN
TEL(05752)1314

Ondergetekende is zijn
grijze herenparapluie
(met grijs-leren handgreep) kwijt.
Inlichtingen verwacht
gaarne de heer
H. Wesselink, Insulindelaan 11, tel. 1315

Bupro-gas

Het gas voor iedereen
Abonnementsgeld
slechts ƒ 5,— per fles

uien
Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Vraagt inlichtingen.
Telefoon 1217
H. Lijftogt,
B. van Hackfortweg 31
RAADSVERKIEZINGEN
13 raadszetels te
verdelen ! !
Eén daarvan behoort stellig een
vrouw en wel:
MEVR. v. d. HEIDEv. d. PLOEG
PARTIJ VAN DE
ARBEID LIJST l
Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
H. JANSSEN
Hypotheken
Verzekeringen
Financieringen
Ruurloseweg D 18, Vorden, telefoon 1460

Naar Gods bestek"

n
een Pinksterspel van G. Wit.

Ieders devies . . .
een COMBINA-servies

CONCORDIA
HENGELO (GLD.)

GLAS- EN PORSELEINSERVIEZEN.

HEMELVAARTSDAG

dansen

OP D.V. DONDERDAG 26 MEI 8 UUR IN DE R. K. KERK
DORP DOOR DE INTERKERKELIJKE GROEP

KOMBINEER ZELF UW
COMBINASERVIES

Orkest: „THE SPITFIRES"

LEITOI

dansen

met medewerking van pater rector Pans en een zanggroep o.l.v. de heer D. Woudstra.
mejuffrouw P. Jacobi
Sopraan
fa. Boltjes, Almen
Grimmeur
fa. Doornik, Arnhem
Kostuums
fa. Boerstoel, Vorden
Dekors
mejuffrouw J. Norde
Souffleuse
W. ten Broeke
Orgel
Leiding 26 mei mejuffrouw R. van Reenen
mevrouw E. Boers-Lecijt
de heer B. Groot Enzerink
de heer T. Dolphijn
mejuffrouw W. Steensma
de heer W. Bulten
de heer A. de Greeff
de heer G. Brummelman
mevrouw A. van Diest
de heer H. Mombarg
de heer K. Roodnat

Proloog ds. J. J. van Zorge
Artistieke leiding en regie Wim D. Jansen, Vorden

Stop een Tijger
in uw tank ,
Tank dan ESSO
NU OOK VOOR
DIESELBRANDSTOF EN
MIX (mengsmering)

Auto Boesveld
ENKWEG
ONS TELEFOONNUMMER
IS ONGEWIJZIGD

1329

bij geen gehoor 1743

Wij zijn elke vrijdagmorgen op de markt met
VERSE
HAANTJES
Ook zaterdags aan
huis.
„Eens geprobeerd
altijd begeerd"

682T uoojopj, — T

Voor de buitenscholen ook voor
de ouders van de kinderen en
liefhebbers, die het dorp te ver
vinden om ze op te halen, voor
20 mei. Voor groteren eveneens
voor 20 mei bij:
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

UITREIKING 24 MEI

i oor
huidverzorging
en make-up
parfums

van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.
GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhoflaan l, Zutphen, tel. 2264

ÖBPOSITAIRB*

DROGISTERIJ
f>

De Olde Meulle"
J. M. VAN DER WAL & ZN.
Gedipl. drogist

GROENTEZADEN
BLOEMZADEN
GEDROOGDE KOEMEST
KUNSTMEST
POTGROND
BLOEMPOTTEN
naar

Neem schuldbrieven van
de N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—

6 v»% rente
Inlichtingen en prospect!
bij:
de heer W. ter Haar
Hertog Karel van Gelreweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

S6W l
j,K>iduio\|

Japuoz Haads -uapotnaus g

uooiouiiuejfipGnar

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

Voor al uw

veilige belegging ?

aaNaxna aa NI

MANNENMODE

Emsbroek-Steenman, Insulindel. 2;
Albers, Zutphenseweg 75;
Haverkamp, Molenweg 4;
Hesselink, Molenweg 15;
Groot Braniel, Ruurloseweg 11;
v. d. Weij, Zutphenseweg 67;
van Mourik, Zutphenseweg 10 a

Verhuur

Zoekt u voor uw geld een

aa 'v 'w

RAADHUISSTR.. VORDEN

Borgonjen

MORGEN

Kerkstraat 13, Vorden, telefoon 1385

SCHILDEREN

DEPOT LOENEN ZADEN

d^ anvcn wo /op

NIEUWSTAD

OPGAVEN STEKPLANTEN
VOOR KINDEREN BIJ DE
HOOFDEN VAN SCHOLEN.

BOERS'
vee- en varkenshandel,
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

SNHOHAV IHH iz

WINKELCENTRUM

NUTSFLORAUA

Poeliersbedrijf
ROVO
tel. 1283
tel. 1214

Te koop gevraagd :
nuchtere stierkalveren
voor het mesthok.

Nieuwstad 10 - Telefoon 1474

Orkest: „THE MOODCHERS"

ROLVERDELING:

Maria
Markus
Neger
Negerin
Roodhuid
Chinees
Indiër
Germaanse
Johannes
Petrus

PONGERS

A.S. ZATERDAG

AUTO-VERHUUR

$$- MET

(zonder chauffeur)
GROOT JEBBINK
Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

RIPOLIN
V.B. Benzine verkoop

Er staat een bus
RipolinSnelverfSOO

w

Vorden

Alg. Ledenvergadering
op dinsdag 24 mei 1966 in café
Eskes om 8 uur.

de Boerenpartij

voor u klaar bij:

Kranenbarg

Boerstoel

ENKWEG 1-3 — VORDEN

ZIJ PLOEGT VOORT
RECHTAAN !

LIJST 2 - de B.P.

VOOR IEDER GEZIN EEN

KOELKAST

v

Insulindelaan 5, tel. 1567

Kollekte Rode Kruis

OP MAAT.

Sociaal - Humaan . Urgent - Charitatief

AGENDA:
Opening.
Mededelingen.
Notulen.
Jaarverslag sekretarisJaarverslag penningmeester.
Verslag kaskommissie.
Benoeming nieuwe kaskommissie.
Bestuur sverkiezing:
Aftredend de heren
Baron v. d. Boren, J. Bielderman en H. Luth (allen herkiesbaar).
Zomerprogramma 1966
Rondvraag.
Sluiting.
Namens het bestuur:
A. E. van Arkel, voorzitter
G. W. Eijerkamp, sekretaris

Algemene Ned. Bouwbedrijfsbond
FEESTDAGEN
VERZILVEREN (25 stuks)
op vrijdag 20 mei in hotel
„'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit).

UW JUISTE ADRES VOOR
EEN VAKKUNDIGE
REPARATIE EN GOEDE
SERVICE

garage KURZ
OFF. GLAS DEALER — Telefoon 1649

ERRES en SIGMA
koelkasten

SIGMA
ERRES
ERRES
SIGMA
ERRES
SIGMA
ERRES

inhoud
inhoud
inhoud
inhoud
inhoud
inhoud
inhoud

130
145
170
180
200
275
305

liter
liter
liter
liter
liter
liter
liter

298,335,425,478,478,698,748,-

Een royale keus uit een ruime
sortering van inhoudsmaten.
Komt u zelf eens kijken wat
voor uw gezin het beste past.

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

Het Rode Kruis staat het gehele jaar voor u klaar. Staat u
één keer per jaar financieel
klaar voor het Rode Kruis.
Dames en heren, verleen uw
onmisbare medewerking, door
u als kollektant beschikbaar te
stellen.
Het Comité:
H. Folmer, Zutphenseweg 38, tel. 1563
voorzitter;
B. Bargeman, D 59;
J. A. Bleumink, D 4;
G. Brummelman, Gr. v. L/imb. Stirumstr. 5
W. ter Haar, H. K. v. Gelreweg 3
J. Kettelerij, E 102;
B. H. Norde, C 42;
Joh. Norde, Burg. Galléestraat 10;
H. J. Ruiterkamp, E 33;
J. G. Wassink, Almenseweg 56.

18 mei 1966

Tweede blad Contact

welkomen en sprak een bijzonder welkomstwoord
EHBO DEELDE DIPLOMA'S UIT
Het aantal gediplomeerde EHBO'ers in Vorden tot de ere-voorzitter de heer J. Lammers.
is flink gestegen toen de cursisten van de deze Uit het jaarverslag van de sekretaris, de heer
De coöp. Boerenleenbank te Vorden hield in ho- afgelopen winter gehouden cursus examen deden. J. F. Geerken, bleek o.m. dat de vereniging 32
tel „'t Wapen van Vorden" een matig bezochte Het theoretische gedeelte werd afgenomen door seniorenleden en ca. 15 jeugdleden telt. Voorts
jaarvergadering o.l.v. de heer H. Wesselink.
dokter Itjeshorst uit Colmschate, terwijl het ka- werd in het jaarverslag het 25-jarig jubileum van
Deze heette in zijn openingswoord in het bijzon- derlid de heer Koers uit Deventer de praktische de vereniging gememoreerd, terwijl tevens aander de heren Kapelle en H. J. Gotink welkom. vaardigheid beoordeelde.
dacht werd geschonken aan het damtoernooi te
Bovendien wees hij erop dat dit het 60ste boekjaar In tegenwoordigheid van de medisch leider dr. de Kerkrade, Amersfoort en Zutphen aan welke toervan de bank was.
Vries en praktisch leidster mej. Post uit Eiber- nooien DCV het afgelopen seizoen met succes
De heer Wesselink wees erop dat de kapitaals- gen, werden de 18 deelnemers stevig aan de heeft deelgenomen. De heer B. Nijenhuis werd
schaarste in de eerste vier maanden van het tand gevoeld. Dat de opleiding in goede handen gelukgewenst met het behalen van het damkamnieuwe boekjaar nog duidelijker naar voren is geweest was bleek wel uit het feit dat slechts pioenschap van Zutphen, welke titel hij vorig
gekomen. De 6%% obligatielening van de Gas- drie kandidaten moesten worden afgewezen.
jaar veroverde. Voorts werd het kampioenschap
unie is gedeeltelijk mislukt. Hypotheekbanken en
gememoreerd van de jeugdkampioen Ab WasDe nieuwe EHBO eenheidsdiploma bezitters
1
Bouwkassen
vragen een hypotheekrente van T ^ (sters) zijn:
sink en van de heer Simon Wiersma die er on1
a 7 /2%- De schaarste komt bij onze bank even- H. J. Brinkerink; mej. G. v. d. Broek; mevr. J. langs in slaagde het kampioenschap van de 2e
eens tot uitdrukking aldus de heer Wesselink. De W. Harmsen-Norde; mevr. C. W. Hendrik-Koen- klas distrikt Oost op zijn naam te brengen. De
spaargelden liepen in de eerste vier maanden nl. hen; H. J. Meulenbrugge; H. J. Kip; mevr. Kok; heer B. Nijenhuis mocht uit handen van de eremet ruim ƒ 40.000,— terug. Dit is op zichzelf niet mevr. Kusters-van Keulen; mevr. B. E. Bulten- voorzitter de „J. Lammers-wisselbeker" in ontzo verontrustend, omdat het voorjaar nooit de Schurink; mej. G. Woudstra; mevr. W. E. Schuur- vangst nemen.
beste tijd is voor de spaarbank. Dit jaar zijn de man-Wissels; A. Tangenberg; mevr. G. C. Ver- Uit het jaarverslag van de penningmeester, de
cijfers echter wel erg mager. In de eerste vier stoep-Grakist; mevr. M. J. Vlogman-Norde; mevr. heer B. H. Breuker, bleek dat de financiële positie van de club, buiten verwachting, goed is te
maanden werd voor een bedrag van ƒ 300.000,— H. C. W. Wagenvoort-Weenk.
noemen.
meer aan voorschotten verstrekt dan er werd afBij de bestuursverkiezing werden de aftredende
gelost. Er is nog toegezegd een bedrag groot
PARTIJ VAN DE ARBEID AFD. VORDEN
ƒ 285.000,— terwijl er alweer voor ruim WIL MEER SPEELRUIMTE VOOR DE JEUGD bestuursleden t.w. voorzitter C. W. Hesselink,
ƒ 115.000,—• aanvragen ter behandeling liggen Onder voorzitterschap van de heer G. Koerselman sekretaris J. F. Geerken en de kommissaris H.
voor de eerstkomende bestuursvergadering. Het is hield de P.v.d.A. afd. Vorden een ledenvergade- Wansink bij akklamatie herkozen. In de plaats
van de heer Breuker, die zich hiervoor niet meer
dit jaar niet uitgesloten dat de rentetarieven tus- ring.
sentijds moeten worden herzien.
Mede in verband met het feit dat de huidige ge- beschikbaar stelde, werd de heer B. Nijenhuis geUit het jaarverslag van de kassier, de heer Es- meenteraad bijna aan het eind van haar zittings- kozen tot penningmeester. Wel blijft de heer Breukes, bleek dat de Bank op 31 december 1965 635 periode is, werd er gediscussieerd over tal van ker bestuurslid. De heer C. van Ooyen stelde zich
niet meer voor deze funktie beschikbaar.
leden telde. Op genoemde datum waren er 5464 onderwerpen welke bij de leden sterk leven.
spaarbankboekjes in omloop en bovendien waren De vergadering sprak zich uit voor een scherp Tot leden van de kaskommissie werden benoemd
er 31 december jl. nog 7 spaarkontrakten en 31 toezicht bij de bouw van gemeentewoningen, daar de heren A. D. Smeenk en B. Nijenhuis. Voorts
rekeningen bijz. spaarregeling lopende. Op 31 de- het toch niet zo mag zijn, dat reeds kort na het mocht de voorzitter van de fam. Eskes ter gelecember 1965 was het saldo spaarg. ƒ 15.657.807,55. ingebruik nemen de muren vocht blijken door te genheid van het behaalde kampioenschap een
Over 1965 werd aan spaargelden ingelegd een laten, vloeren rottingsverschijnselen tonen en wedstrijdklok in ontvangst nemen. Het lid de
heer D. Klein Bramel, die nog steeds ziek is,
bedrag van ƒ 6.910.489,53 en terugbetaald een be- schoorstenen mankementen vertonen.
drag van ƒ 504.137,30. Vanaf l januari 1966 be- Ook aan het onderhoud en verbetering der ge- werd een fruitmand gezonden. Vanaf >eind juni
draagt de spaargeldrente resp. voor direkt op- meentewoningen dient volle aandacht geschonken tot begin september zal er niet gespeeld worden.
vraagbaar spaargeld 3%%,
voor l jaar vast 4% te worden. Bij opknappen binnenshuis dient men Het Achtkastelendamtoernooi zal in september
en voor 2 jaar vast 4 1 /2%. Het aantal rekening- één lijn te volgen, mits men door bepaalde om- voor de tweede maal worden gehouden. Het nieuhouders bedroeg op 31 december jl. 284. Op ge- standigheden gedwongen is anders te handelen. we seizoen zal de onderlinge kompetitie weer volnoemde datum bedroegen de verstrekte voorschot- Wat betreft de aankoop van gronden voor de wo- gens rooster worden gespeeld. Om de spelkwaliten totaal ƒ 3.624.995,59, de rente hiervan bedroeg ningbouw meende de vergadering, dat hier sneller teit op te voeren zal in 2 groepen worden ge5% en is ingaand l januari 1966 vastgeseld op en voor alle belanghebbenden eerlijker gewerkt speeld.
5%%. Besloten werd het voordelig winstsaldo bij kan worden door minder te onderhandelen maar
de reserve te voegen.
sneller tot onteigening over te gaan waarbij dan
Het afgelopen boekjaar werd ƒ 4.573,— aan sub- door neutrale schatters de prijs bepaald wordt.
sidies verstrekt t.w. Praktisch hulpbetoon blin- Betreurenswaardig is het dat er bij de planning Eibergse Boys l—Vorden l O—1; Voorst 7—Vorden ƒ 20,—; Bond van Plattelandsvrouwen ƒ 25,— voor nieuwe woonwijken nog steeds te weinig den 4 2—2; Vorden A—Fortuna A 3—2; Vorden
Gemeentelijke rattenbestrijding ƒ 25,—; Fokdag aandacht geschonken wordt aan speelruimte voor C—Zutphen B 3—2; AZC D—Vorden E 10—2;
varkensfokvereniging „De Graafschap" ƒ 75,—; de jeugd en dat zelfs ruimte voor dit doel aan de Vorden F—AZC F l—4.
Bejaardenkring ƒ 25,—; Bijenvereniging ƒ 25,—; jeugd ontrokken is en bestemd werd voor volksReumafonds ƒ 25,—; Rode Kruis ƒ 25,—; Me- tuintjes, hoe inuttig deze op zichzelf ook kunnen Programma a.s. zondag:
daillefonds K.I. xokveedag ƒ 50,—; Veekeuring zijn.
4—Vorden 3; Vorden 4—Wamsveldse B.
ƒ 25,—; Wedstrijddag Jong Gelre ƒ 50,—; Be- Invoering van éénzijdige wachtverboden voor di- Voorst
3; Vorden A—Grol A; Vorden B—Almen A; Vordrijf sverzorgingsdlenst Vorden-Warnsveld
verse straten in het dorp zijn reeds dringend ver- den E—Be Quick C; AZC G—Vorden F.
ƒ 2.000,—; Stichting maatschappelijk werk Vor- eist daar het doorgaande verkeer veel hinder onden-Hengelo (Gld.) ƒ 2.000,— ; Warm drinken dervindt van de aan beide zijden van de weg geschoolkinderen ƒ 203,—.
parkeerde auto's. Om het steeds uitbreidende aanAUTOMOBIELBEDRIJF
Bij gehouden bestuursverkiezing werden de af- tal ontsierende TV-antennes tegen te gaan dient
tredende bestuursleden de heren M. Groen en E. gestreefd te worden naar het systeem van één
Pardijs alsmede het aftredende lid van de raad antenne per blok. ^fe
van toezicht de heer H. J. Eggink, herkozen. Be- Ook wenste de verga|Wing te komen tot een gesloten werd de statuten te wijzigen met dien ver- meentelijke vuilophaaldienst, met uniforme vuilGevraagd voor spoedige indiensttreding:
stande dat de Bank voortaan zal heten Coöp. Raif. nisemmers en daarbij enige malen per jaar de
feisen Bank.
mogelijkheid om extra „groot vuil" mee te geven.
Een spoedige totstandkoming van een kampeer
ZWEMBAD TROK REEDS RUIM
en campingcentrum vond men dringend geboden.
on een leerling-monteur
3000 BEZOEKERS
De loting om lijstnummers voor de gemeenteraadsverkiezingen
adfee
men
uit
de
tijd
en
is
Nieuwstad 45, Vordc^^elefoon 1794
Zaterdagmiddag werd het zwembad „In de Den- een bijna nergens m^ff gebruikt systeem. Eennen" officieel door de heer J. Lammers voor het zelfde nummering als bij de verkiezingen voor
b.g.g. 1306
publiek opengesteld.
Staten of Kamer zou minder verwarring
Tot dusver heeft de openingsdag nog nooit zoveel Prov.
toeschouwers getrokken. Ook zondagmiddag heer- geven bij de kiezers, daar elke partij dan zijn
ste er een gezellige drukte op het bad. In totaal reeds bekende nummers houdt.
hebben reeds meer dan 3000 bezoekers de weg
JUDOKWAI VORDEN NAM DEEL AAN
naar het zwembad afgelegd.
V.B benzine verkoop
JUDOVVEDSTRIJDEN
De individuele judowedstrijden welke werden georganiseerd door de gebr. Wentink van Judokwai
Kranenbarg
Groenlo zijn een groot succes geworden.
Bij deze wedstrijden, waaraan werd deelgenomen
ENKWEG 1-3 — VORDEN
door leden van de judokwai Groenlo, Vorden,
HEDENMIDDAG ZIJN DE
Hengelo, Deventer, Lichtenvoorde, Doetinchem,
ZAKEN
Kilder, waren 160 judoka's vertegenwoordigd.
De jeugd die 's middags op de mat kwam liet
mooi werk zien, waarvan velen hebben genoten.
In het lichtgewicht behaalde Tjoerd Tuinstra van
judokwai Deventer de eerste prijs en in het middengewicht Paul Bruil van judokwai Vorden de
eerste prijs. Bij het zwaargewicht werd W. Peters
Wie wil ons weekblad Contact
van
judokwai Lichtenvoorde de overwinnaar en de
wekelijks bezorgen in de kom
DANSTEST
Onder auspiciën van de Nederlandse Bond van stijlprijs ging naar Jac Rijsbergen van judokwai
van het dorp tegen een goede
Lichtenvoorde.
Dansleraren werd door dansschool Kroneman in In
beloning ?
de
seniorenklasse
zwaar-midden-lichtgewicht
hotel „'t Wapen van Vorden" de jaarlijkse dans- en open klasse werd zeer hard gestreden waarbij
test gehouden.
vele mooie worpen te zien waren. De eerste prijs
Behalve de Ie jaarsleerlingen voor het bronzen zwaargewicht
Aanmeldingen:
naar judokwai Groenlo geinsigne waren er ook enige paren voor zilver en wonnen door J. ging
Wentink
1ste
dan.
De
tweede
prijs
voor het 10 dansen omvattende werelddanspro- was ook voor Groenlo gewonnen door H. HeinsDRUKKERIJ WEEVERS
gramma en tot slot 2 paartjes voor het gouden inman gele band.
signe. Alle leerlingen behaalden het begeerde in- In
v/h
Wolters, Nieuwstad 12, telefoon 1404
het middengewicht won J. Vos van judokwai
signe met certificaat.
Doetinchem,
tweede
werd
W.
Peters
van
judokwai
Met een gezellig dansje na, waaraan ook werd
deelgenomen door de aanwezige ouders, werd de Kilder.
In het lichtgewicht werd l H. Keepers en 2 Haavond besloten.
verkamp beide van judokwai Deventer.
Als scheidsrechters waren aanwezig de heren
IJSVERENIGING „VORDEN" STELDE
van Linschoten en Tuinstra beiden uit Deventer
STATUTEN EN HUISHOUDELIJK
VOOR HEREN, JONGENS EN MEISJES
de heer J. Rosman uit Winterswijk en de heer
REGLEMENT VAST
W.
Wentink
uit
Zutphen.
Maandagavond hield de ijsvereniging „Vorden"
IN ZWART EN BRUIN VANAF ƒ 15,90
voor de eerste maal sinds haar oprichting op 20
EERSTE
PRIJS
IN
VOETBALTOTO
oktober 1965 een ledenvergadering.
Gezien de zomerse temperaturen mocht het geen De heer B. Koers, Kranenburg, bleek zondag 13
verwondering heten dat de voorzitter van de ver- uitslagen goed te hebben ingevuld van de voeteniging, de heer M. Groen, slechts een handjevol baltoto. Hij werd hierdoor winnaar van de 1ste
belangstellenden kon verwelkomen. De voorzitter prijs, die ƒ 133.000,— bedraagt. Tot nu toe zijn
had ook niet anders verwacht en deelde mede dat er echter al meer dan 100 gegadigden voor de 1ste
deze vergadering gehouden diende te worden ten- prijs, zodat de spoeling wel iets dunner wordt.
einde de statuten en het huishoudelijk reglement Niettemin een aardig buitenkansje voor de gelukkige winnaar, die poollid is bij de Sportvervast te stellen.
Wanneer we een terugblik werpen op het afgelo- eniging „Ratti".
pen seizoen kunnen we niet anders zeggen dan De heer B. Lichtenberg, eveneens poollid bij „Ratdat het indertijd door de heer Wesselink genomen ti" had 12 uitslagen juist ingevuld en werd hierinitiatief om in Vorden een ijsvereniging op te door een van de vele gelukkige 2de prijswinnaars.
richten een succes is geworden aldus deelde de
P.V. DE LUCHTBODE
heer Groen mede.
Hierna werden de statuten en het huishoudelijk De Vordense postduivenvcreniging de Luchtbode
reglement doorgenomen en door de vergadering- nam deel aan de wedvlucht vanaf Vilvoorde.
akkoord bevonden. Het belangrijkste punt van de De duiven werden gelost om 7.40 uur. In constatuten is art. l waarin staat vermeld dat de cours waren 33 duiven. De eerste duif werd geijsvereniging „Vorden" op 20 oktober 1965 is op- klokt om 10.04.51 en vloog met een snelheid van
gericht en is te rekenen van l-10-'66 te zijn aan- 1284.05 meter per minuut. De laatste duif werd
gegaan voor de tijd van 29 jaren en elf maanden, geklokt om 10.18.58 uur en vloog met een snelderhalve eindigend op l september 1966. Tenmin- heid van 1162.50 meter per minuut.
ste een half jaar voor het verstrijken van geuitslagen waren als volgt:
noemd tijdvak zal de algemene vergadering be- De
H. Doomink l, 3, 4, 5, 7; B. J. Hendriksen 2, 6
slissen over het voortbestaan van de vereniging. en 8.
Voorts werd bepaald dat de jaarvergadering in
oktober zal worden gehouden.
DAMCLUB VORDEN HAD EEN GOED JAAR
Na dit gedeelte kwamen er nog verschillende problemen ter sprake die om een oplossing vragen In café Eskes werd vrijdagavond de jaarvergaOnbetwist, de schoenenspecialist
en die door het bestuur nader zullen worden be- dering van de Vordense damclub DCV gehouden.
Voorzitter C. W. Hesselink kon vele leden verkeken.
COÖP. BOERENLEENBANK HEET VOORTAAN COÖP. RAIFFEISENBANK

Driekus Groo^Jebbink
HULPMONTEUR

Voiiiense WiÉeliersverenipg
geopend

Weer een portoverhoging

Wullink'sSchoenhandel
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VORDEN B WERD GESTAAKT

Het B-elftal van „Vorden" bezorgde de vereniging het afgelopen weekend nu niet bepaald een
goede naam. De wedstrijd tegen Wilhelmina SSS
A werd nl. door de scheidsrechter gestaakt.
De Vordenaren kwamen met 10 spelers in het
veld, waarna er bovendien nog één geblesseerd geraakte. Aangezien de scheidsrechter ook nog genoodzaakt was om twee spelers van Vorden uit
het veld te zenden, moest de wedstrijd omdat
Vorden nog slechts 7 spelers over had, vroegtijdig worden beëindigd. De stand was op dat moment 12—2 in het voordeel van Wilhelmina SSS.
Bij de wedstrijd Vorden A—Fortuna A moest ook
al een speler van Vorden uit het veld gezonden
worden. Hopenlijk neemt het bestuur van Vorden drastische maatregelen zodat de vereniging
niet door sommige jeugdspelers in een verkeerd
daglicht wordt gesteld.
COÖP. VERBRUIKSVERENIGING
„DE SAMENWERKING" LINDE

Bovengenoemde vereniging hield onder voorzitterschap van de heer J. W. Boeyink GW zn. haar
jaarvergadering in zaal Eykelkamp, Medler, welke zich kenmerkte door een goede sfeer.
De direkteur, de heer G. Bannink, bracht verslag
uit over het boekjaar l oktober 1964 t.m. 30 september 1965 en gaf een uitvoerige toelichting
over de balans met resultatenrekening.
We ontlenen hieraan dat het ledenaantal per l
oktober 1964 112 bedroeg en door toetreding van
20 nieuwe leden per 30 september 1965 op 132
kwam.
Het bestuur van de vereniging bestaat thans uit
de heren J. W. Boeyink, voorzitter; B. G. Lichtenberg, sekretaris; J. Kok, 2e voorzitter; H. Lindenschot, 2e sekretaris en D. Meyerink, lid.
Raad van kommissarissen de heren D. Mulderije,
voorzitter; H. Knoef, lid en H. Meulenbrugge, lid.
In de samenstelling van het personeel ontstond in
de loop van het boekjaar enige mutatie. De heer
D. Klein Bleumink beëindigde wegens het bereiken van de pensioenegrechtigde leeftijd per 30
juni 1965 zijn dienstverband bij de vereniging,
terwijl de heer R. Voelman door het aanvaarden
van een andere werkkring te Lochem, eveneens
vertrok.
De omzet over het boekjaar 1964-1965 bedroeg
ƒ 128.837,48 terwijl er na een ruime afschrijving
op de aktiva der vereniging nog een bedrag resteerde van ƒ 2.088,44. Het vorig jaar bedroeg de
omzet rond ƒ 126.420,—-, zodat de omzet-stijging
rond ƒ 2400,— bedroeg.
Door de ledenvergadering werd besloten om over
de periode van 14 juli t.m. 30 september, omdat
per 14 juli het daarvoor benodigde kassa-register
in gebruik werd genomen, 8% van de afname uit
te keren aan de leden, en het restant ad. ƒ 236,08
toe te voegen aan het reservefonds. De kontrole
op de administratie werd verricht door de „CEVAC" te Zutphen.
In de loop van het boekjaar werden o.m. aangeschaft een nieuw kasregister en een zgn. „diepvriezer".
Bij de gehouden bestuursverkiezing werd het aftredende lid, de heer J. W. Boeyink GW zn., herkozen, evenals het aftredende lid in de raad van
kommissarissen, de heer H. Meulenbrugge.

Voor thuis en
voor de vakantie
Opvouwbare tuin- en campingtafels, stoelen
en fauteuils.
Veld- en campingbedden, 2- en 3-poots,
verstelbaar, in frisse tinten of prachtige
dessins, reeds vanaf
ƒ 25,—
Phoenix en Hammersholm warm gevulcaniseerde luchtbedden, in effen en moderne
dessins.
Sherpa en Jamet slaapzakken, dekenmodel,
met dons, draion of leacril, effen en in
mooie exclusieve dessins.
DEALER:
Camping Gaz - Primus en Vapa kampeergastoestellen.

MARTENS
Wapen- en Sporthandel
Zutphenseweg
ANWB TENTENVERHUURDER

EenHeinzelmann
zit altijd goed...
zelfs in't water!

fa.
MHRTENS
Wapen- en Sporthandel

ONDANKS ALLE PRIJSVERHOGING BIJ ONS NOG
STEEDS DEZELFDE LAGE
LESPRIJS

Supralux
kwaliteitsverf
VOOR BINNEN- EN
BUITENWERK.

f 8.50 per les
Deze prijs kunnen wij handhaven door onze leswagens uit
te rusten met moderne gasinstallaties.
STEEDS TOT UW DIENST
V.A.M.O.R. AUTORIJSCHOOL

Je Eendracht"

Bobbie

KOST GEMIDDELD ƒ 1,50
MINDER
DROGISTERIJ

Brooks
Kleding

H.LUTH

,De Olde Meullé'
3. M. VAN DER WAL, & ZN.

NIEUWSTAD 4. VOROEN
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

Telefoon 1619 b.g.g. 1256 — Vorden

Speciale aanbieding
Zonneparasols
200 cm diam.
Sterke stalen buis met knik.
De prima linnen bekleding is
rotproof en afneembaar

39.75

FA. MARTENS
Wapen- en Sporthandel
Zutphenseweg
ANWB TENTENVERHUURDER

Vraag niet hoe het kan,
maar profiteer er van!

STEMT A.R. Lijst

PRIMA JONGENSBLOUSES
moderne dessins en kleuren
met korte mouw
ƒ 8,50
met lange mouw
ƒ 3,95

DAN STEMT U VOOR :

een gezonde ontwikkeling
van de gemeente Vorden

A.J.A.H O L M l N K

UW ADRES VOOR EEN

goede occasion

Garage
Kurz

Superreklanie
Superbenzine
45 cent

OFF. GLAS DEALER

KEUNE

Een van onze pluspunten is b.v. iedere wagen boven ƒ 2.500,— wordt een half jaar
gegarandeerd.

INDUSTRIETERREIN — VORDEN

Ruime sortering

28 MEI

DAMESBADPAKKEN
HERENSHORTS
MEISJESBADPAKKEN
JONGENSSHORTS
BADMUTSEN
BADLAKENS
BADTASSEN

LMn
SPECIALE AANBIEDING
KINDERZWEMSLIPS ƒ 1,75

V.B. Benzine verkoop
Kranenbarg
ENKWEG 1-3 — VORDEN

28 MEI

H.H.

HENGELAARS

Hengelsportartikelen
„jan Hassink
28 MEI

28 MEI

BEHANGSELPARADE 1966
WIJ HEBBEN WEER
NIEUWE BEHANGSELPAPIEREN IN VOORRAAD.

SOLEX SERVICESTATION
Zutphenseweg, Vorden

TRAGTER

ALLEMAAL VOORGEVERFD

Breng gezelligheid en
sfeer in uw woning
DOOR NIEUWE OVERGORDIJNEN TE KIEZEN
UIT ONZE SMAAKVOLLE
KOLLEKTIE

PLOEGSTOFFEN
BOUSSACSTOFFEN
KLASSIEKE STOFFEN
U hebt de g-arantie op de
kleurechtheid en
door ons met zorg en vakmanschap gemaakt tot een
prachtig gordijn.
VRAAGT U EENS OM ONZE
STALEN EN OOK U KOMT
TOT DE ONTDEKKING

Hel Binnenhuis
UW ADRES VOOR BETERE
WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSStRAAT22 VORDÈ"
TEL(05752)1314

SOLEX AGENTEN
RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

KUYPERS
Telefoon 1393

KOMT U EENS KIJKEN ?

BARINK
RIJWIELHANDEL
Nieuwstad, Vorden

DROGISTERIJ

De Olde Meullé'
J. M. VAN DER WAL & ZN.
Gediplomeerd drogist
VOOR

Op ons kantoor is plaats voor
een

NET MEISJE
Moet u nog examen doen ?
Is geen bezwaar maar komt u
nu al vast eens even praten.
Met eventuele vakantie-afspraken wordt rekening gehouden.

MARTENS

GROOTHANDEL IN CHOCOLADEEN SUIKERWERKEN

Wapen, en Sporthandel

G. H. ADDINK
Nieuwstad 45, Zutphen, telefoon 05750-4028

Wij hebben het; kom dus kijken bij

Opel automobielen
Voor nieuw en reparatie

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

VOOR HEEL DE
BURGERIJ

Jan Hassink's'
ROOKGEREI

