
Woensdag 30 mei 1962

24e jaargang no* 9

Verschijnt éénmaal per week

Frankenng bij abonnement, po.tkant. Vorden HET NIEUWS* EN A D V ER T E N Tl E B L AD V O O R VORDEN

Abonnementsprijs f 1.60 per halfjaar - Advertentieprijs 5 et. per mm. - Uitga\/e Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 934120 - Tel. 1404

Mensen zoals U!
Mensen zoals u! DIE horen in een ge-
meenteraad ! Mensen met idealen, liefheb-
berijen, problemen, verlangens. Mensen die
zich verheugen over zaken waarover U zich
verheugt. Mensen ook die zich met u er-
geren aan dezelfde dingen. Aan het gebrek
aan speelplaatsen, sportvelden, aan de te
hoge tarieven van water en electriciteit;
aan het steeds gevaarlijker wordend verkeer;
aan bureaucratie, inefficiëntie gemeente-ad-
ministratie en aan het gemeentelijk woning-
beleid. Dit zijn maar voorbeelden. Er zijn
meer problemen. Problemen waarvoor op-
lossingen te vinden zijn met behoud van
menselijke waardigheid, vrijheid. Er ZIJN
mensen die bereid zijn te vechten voor uw
idealen, liefhebberijen, belangen. Voor wel-
vaart in vrijheid. Voor Vorden. Dat zijn de
WD-vertegenwoordigers. Mensen zoals u!

LIJST

5
MEDLEK I WINNAAR

NATIONALE TOUWTREKWEDSTRIJDEN
EN KAMPIOEN VAN NEDERLAND

Hoewel Pluvius door enkele onweersbuien poogde
roet in het eten te gooien, is het door de Medler
Touwtrekvereniging georganiseerde nationale
Touwtrektoernooi een onverdeeld suuces geworden.
Aan deze nationale wedstrijden werd deelgenomen
door alle teams aangesloten by de Achterhoekse
Bond van Touwtrekkers t.w. Heure, Dy'khoek (Bor-
culo),Nettelhorst (Lochem), Warken (Warnsveld),
Bruil (Ruurlo), Broek (Ruurlo), Kulsdom (Geeste-
ren-Borculo), Hannink (Winterswy'k) en Medler I
Vorden. Voorts waren als byzondere gasten aan-
wezig de kampioen van het Noorden Warga I uit
Friesland en de ploeg van de Leeuwarder Melk-
centrale.
Toen de heer Th. Eckhardt namens de organise-
rende vereniging een woord van welkom sprak tot
de deelnemende ploegen en speciaal tot de teams
uit het Noorden van ons land, omzoomden hon-
derden belangstellenden het terrein. Het is voor
de vele supporters geen teleurstelling geworden,
want er vielen telkens spannende wedstrijden te
zien.
Over het algemeen trokken de Friezen en speciaal
de sterke mannen van Warga niet zoals de ver-
wachting was. De geweldenaren uit Warga, waar-
van verscheidene een lengte hadden van ca. 2 me-
ter en met een gewicht van 200 pond, hadden nu
weinig succes. Zij bleken gewend te zy'n om te trek-
ken op de gladde straatklinkers en konden met hun
laarzen practisch geen houvast kry'gen in de door
de regen nat geworden grond. Daarby gaf ook
hun kracht en gewicht ditmaal niet de doorslag,
maar moesten ze het enkele keren afleggen tegen
de tactiek der Achterhoekers; deze trokken telkens
met korte rukjes en werden onder het „één, twee
jaaa" zo gestimuleerd door hun aanvoerders, dat
men steeds zienderogen aan de winnende hand was.
Voor de pauze werd er liefst 24 maal getrokken.
Na de eerste ronde hadden zowel de kampioen van
het Noorden Warga I, als Medler I, de kampioen
van het Oosten, een puntenaantal van 10, zodat ook
de 2de ronde met spanning tegemoet werd gezien.
In deze pauze trokken een 2-tal ploegen van jonge-
lui van ca. 7—8 jaar tegen elkaar, hetwelk even-
eens een spannende strijd opleverde.
Na de 2e ronde was de einduitslag tenslotte als
volgt:
1. Medler I winnaar van het toernooi met 18 pnt.
2. Heure-Borculo 16
3. Kulsdom, Geesteren 14
4. Warga (Fr.) 12
5. Nettelhorst, Lochem 10
6. Bruil, Ruurlo 6
7. Warken, Warnsveld 6
S. Hannink, Winterswyk 2
De deelnemende ploegen uit Friesland kregen als
persoonlijke herinnering allen een prachtige speld
met het wapen van Vorden aangeboden terwyl ook
de winnende teams persoonlyke prijzen ontvingen,
in de vorm van gebruiksartikelen etc.
Als juryleden op dit toernooi fungeerden de heren
H. Oostindien uit Borculo als arbiter, met assisten-
tie van de heren Geels, Ruurlo en Jansen, Dijkhoek
(Borculo).
De voorzitter dankte alle deelnemende ploegen har-
telijk voor hun sportieve prestaties.
Het ligt in de bedoeling dat de Bond van Touw-
trekkers „De Achterhoek" met haar teams een
tegenbezoek aan Friesland zal brengen dit jaar,
vermoedely'k op het toernooi, dat in Bolsward zal
worden georganiseerd.

Onrustige Zenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

OPBRENGST COLLECTE
De in deze gemeente gehouden collecte ten bate
van S.I.M.A.V.I. heeft het mooie bedrag van
ƒ 1423,25 opgebracht.
Voor de Sakor werd onlangs eveneens gecollecteerd.
Dit leverde ƒ 1315̂ - op.
Voorwaar prachtige bedragen.

KERKDIENSTEN Hemelvaartsdag
Heru. Kerk

10 uur Ds. J. H. Jansen.

G ere f Kerk.
9.30 uur Ds. J. D. te Winkel.

Doktersdiensten
Van woensdagmiddag half twee tot don-
derdagavond 11 uur, Dr. de Vries.

Dierenarts diensten
Vorden — Steenderen — Hengelo (G)

Van woensdagmiddag 2 uur tot donderdag-
avond 12 uur W. F. Felix, tel. 06755-266

Vorden — Zutphen
Van woensdagavond 6 tot donderdagavond
12 uur W. Meijers, tel. 06750-3877.

KERKDIENSTEN zondag 3 juni
Heru. Kerk.

8.30 uur Ds. J. J. van Zorge.
10.05 uur Mej. Da. H. B. de Neeling,

Jeugddienst,

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. ƒ. van Zorge.

Geref kerk
9 en 7.15 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
730 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
R.KKapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mus
n'm. 3.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr.de Vries, telef. 1288.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

Zondagsdienst dierenartsen.
* Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566

Vorden-- Zutphen
Vanaf zaterdagmi^Pig 6 uur tot zondag-
avond 12 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen

Tel. 06750-3877

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: ^H. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 23 t.m. 28 mei

Geboren: z. v. H. A. Groot Jebbink en G.
Bulten
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

broeken
voor jongens en meisjes, dames en heren

H. LUTH - VORDEN

NUTSFLORALIA
Hoewel het voorjaar laat is en de tuin aan bloemen
nog niet veel oplevert, wordt het toch tyd om de
stekplanten uit te reiken, want anders wordt het
winter, voordat we de jaarlijkse tentoonstelling
kunnen houden. Dit jaar kry'gen de kinderen een
geranium en een afrikaan, de grotere een fuchsia
en een ageratum.
De prys voor de kinderen heeft het bestuur ge-
handhaafd op 45 cent per stel, maar de ouderen
zullen iets meer moeten betalen, want de stekplan-
ten zyn veel duurder geworden dan verleden jaar.
Zy zullen dit jaar 65 cent per stel moeten betalen.
Dit is toch een koopje, want waar kry'gt men voor
65 cent een fuchsia en een ageratum, zelfs op de
markt in Zutphen niet!
Daarom hoopt het bestuur, dat heel wat planten-
liefhebbers hiervan zullen profiteren en zich op
zullen geven voor een stel plantjes. In achterstaan-
de advertententie kunt u lezen waar en hoe u zich
op moet geven.
De tentoonstelling vindt plaats 21 en 22 septem-
ber a.s., u hebt dus voldoende tijd om er mooi plan-
ten van te maken. Er wordt ook weer een cursus
in bloemschikken gegeven eind augustus en in
september, men is nog in onderhandeling met een
prima kracht, die haar sporen op dit gebied ver-
diend heeft, maar daar komt nog nader bericht over.

B.P.
Partij voor Boer en Burger

Lijst 2
Onze kandidaten zijn:

Marinus Gotink
Berend Groot Jebbink
Jaap Korenblek
Harm J. Mooiweer
Derk A. Lenselink

Onze leus is: „VRIJHEID"
Ons programma: HARD WERKEN
VOOR ECHTE VRIJHEID VOOR
IEDEREEN!

Lijst 2 de B.P.
Partij voor Boer en Burger.

A.s. zondag 3 juni

JEUGDDIENST
Voorganger:

Mej. Da. H. B. de Neeling,
uit Bilthoven

Onderwerp van de preek:
„Ons Visitekaartje".

Aanvang samenzang om 10.05 nor.

AFSCHEID GEZINSVERZORGSTER
Ten huize van mevr. Rombach werd wegens a.s.
huwelyk afscheid genomen van mej. A. Rietveld
als gezinsverzorgster van het Vordense Groene
Kruis, in aanwezigheid van het voltallige dage-
lijkse bestuur, alle gezinsverzorgsters en een depu-
tatie van Vordense ruismoeders uit de gezinnen
waar mej. Hietveld werkzaam was.
In zijn toespraak sprak de voorzitter, de heer W. N.
Lulofs, zeer waarderende woorden ten afscheid
waarin spr. o.a. meedeelde dat mej. Hietveld ge-
durende zes jaar en een half jaar tot volle tevre-
denheid van bestuur en gezinnen haar werkzaam-
heden als zodanig heeft verricht in meer dan 100
gezinnen. Spr. bood haar namens het Groene Kruis
een cadeau aan met de wens dat zy nog vele jaren
voor haar eigen gezin mocht zorgen.
Namens de andere gezinsverzorgsters bood mej.
R. Antink haar een cadeau aan.
Mevr. Schouten-Groot Enzerink overhandigde na-
mens de Vordense huismoeders een album waarin
zes jaren van de arbeid van mej. Hietveld zyn sa-
mengebundeld in de vorm van foto's, krantenknip-
sels, tekeningen, enz.
Nadat mej. Hietveld tenslotte allen hartelyk dank
had gebracht voor de tot haar gesproken woorden
en de ontvangen cadeaus bleef men nog geruime
tijd gezellig byeen.

GEZELLIGE AVOND
De firma's Kistemaker en Kruip verzorgden in sa-
menwerking met enkele merkfabrikanten voor hun
clientèle een gezellige toon-keur-avond.
Deze avond werd geopend door de heer Kistemaker
die mede namens de heer Kruip in het byzonder
welkom heette de heren Dick Smit en Harry Bou-
man die deze avond voor de vrolyke noot zorgden.
Beide heren kweten zich goed van hun taak. Het
was een gevarieerde avond, nu eens een praatje
over de kwaliteit van de diverse artikelen, daarna
weer een humoristisch stukje. Tussen de bedryven
door konden de aanwezigen „proeven en keuren".
Ook werden er diverse kruidenierswaren onder de
aanwezigen verloot. De heer Kruip bracht de heren
Bouman en Smit aan het slot van de avond hartelyk
dank voor deze geslaagde avond.

Lijst Stemt NU

3 .C. H. U
Lijst

3
VORDEN A KAMPIOEN

De A-junioren van de voA»lver. „Vorden" hebben
zaterdag het kampioend^» veroverd van de Ie
klas J. Dit kwam tot standdoor een 5—3 overwin-
ning op haar naaste concurrent Keyenb. Boys A;
deze stonden n.l. l punt op de Vordenaren achter.
In deze wedstrijd werd er aan weerszijden hard en
fel om de puntjes gevochten. Reeds na 7 minuten
had de thuisclub succes; een hoge voorzet van
l.-buiten Jansen werd door de Boys keeper wegge-
slagen precies voor de voeten van Hoogendoorn
die meteen raak schoot l—0. Linksbuiten Jansen
bracht de stand op 2—O die een op maat aangegeven
bal van Hoogendoorn prachtig afwerkte. Vlak voor
de rust bracht de Boys middenvoor met een prach-
tige kopbal de stand op 2—1. Na de thee was het
al spoedig 3—l toen Ruiterkamp van ca. 20 meter
hard in de benedenhoek knalde. Midvoor Norde
zorgde voor 4—l, waarna zijn collega aan de an-
dere kant de achterstand verkleinde tot 4—2. Jan-
sen scoorde hierna het mooiste doelpunt van de
wedstrijd door de bal uit een bijna onmogelijke hoek
langs de verbouwereerde keeper in te schieten.
Direct vanaf de aftrap ondernam de Boys 1-buiten
een rush langs de lijn welke hij besloot met een
schitterend doelpunt 5—3. Met deze stand kwam
het einde. Na afloop werd aanvoerder H. Jansen
door de voorzitter van Keyenb. Boys hartelyk ge-
feliciteerd met het behaalde succes. Een speciaal
woord van hulde bracht de voorzitter aan de
scheidsrechter J. Buunk voor zy'n voortreffelijke
arbitrage. Namens de v.v. „Vorden" complimen-
teerde voorzitter W. Kuiper het A-elftal met het
behaalde kampioenschap. De voorzitter feliciteerde
eveneens de jeugdcommissie, met name de heer
Lyftogt, met dit fraaie succes.

TWEEDAAGSE BUSTOCHT
De kinderen van de hoogste klassen van de by'z.
lagere school aan Het Hoge maakten een 2-daagse
bustocht naar Rotterdam en Den Haag.
Na het bezoek aan de Kralingse bossen werd een
rondvaart door de havens gemaakt waarna een
bezoek aan het Instituut voor de Luchtvaart en
Scheepvaart werd gebracht.
De nacht werd in de Jeugdherberg „Ockenburgh"
in Loosduinen doorgebracht.
In Den Haag volgde bezichtiging van het „Maurits-
huis", „het Binnenhof" als mede het panorama van
„Mesdag".
Het was voor de jongelui een prachtige tocht.

GESLAAGD
In Arnhem slaagde onze plaatsgenote mej. R. Lyf-
togt voor steno-typiste.

Wie goed gekleed wil gaan, zal

ook aan de

schoenen
veel aandacht besteden

Wij helpen U graag om uit onze

uitgebreide

sortering

de juiste schoen voor U te vin-

den.

Kijk daarom eerst bij:

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist „De Schoenenspecialist'

BIOSCOOP

Zondagavond draait de film „Tarzan en de lui-
paardkoningin". Johnny Weissmuller en Brenda
Joyce zy'n de hooofdpersonen, maar ook Cheeta, dé
slimme aap, speelt een belangrijke rol.
Een Tarzanfilm geeft altyd prachtige natuuropna-
men en weet ook daardoor steeds weer te boeien.

Het Rode Kruis is gul voor allen
laten allen gul zijn voor het Rode Kruis

Kollekte van 28 mei t.e.m. 9 juni a.s.



De huisvrouw blijft trouw aan de
Kwaliteit en vriendelijke prijzen
gaan haar immers boven alles

VIVO SPECIALITE N
Geldig van 30 mei t/m 6 juni Puddingsaus

(smaak naar keuze)
2 flesTomaten p u ree

3 blikjes
Piccolo Knak
worst
grote gezin spot

Wafelkoeken
2 pak

Haagse
Leverworst
150 gram . ,

Suikersnoetje
Heerlijke koffiekoek

VIVO kruideniers: Óteeds „nier, KISTEMAKER

SCHOENAKER, Kranenburg
OPLAAT, Wildenborch

SMIT, Zutphenseweg

Nutsgebouw™1

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 3 juni, 8 uur

TARZAN
en de luipaardkoningin

met: Johnny Weissmuller - Brenda
Joyce en CHEETA de slimme chim-
pansee.
Tarzan bindt de strijd aan met mense-
lijke roofdieren.

r Toegang 14 jaar j
f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schuppers, Dorpsstr. 1 1 , Tel. 1373,
niet op zondag.

Leden
V.V. „VORDEN"

denk aan 8 juni a.s.

Nutsfloralia
Opgaven en uitreiking stekplanten

Schoolkinderen opgeven bij 't Hoofd van
hun school tot en met 4 juni a.s. 45 cent
per stel. Uitreiking op school donderdag-
ochtend 7 juni a.s.

Ouders van kinderen op de buitenscholen
en die buiten het dorp wonen ook bij
Hoofd van de school op dezelfde data.
65 et per stel.

Groteren opgaven tot en met 4 juni bij:
Mevr. Emsbroek-Steenman,

Insulindelaan-hoek Dorpsstraat
„ H. Groot Bramel, Ruurloseweg D U
„ Albers-Bloemendaal, Zutph.weg 75
„ Haverkamp Jr, Molenweg 4
„ Hogendoorn, Insulindelaan
„ Hesselink-Heus, Molenweg

v. Mourik-Spoor, Zutphenseweg 10
65 cent per stel

Uitreiking in het Nutsgebouw 's middags
van half vier tot half vijf.

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum
G. W. EIJÊ&KAMP

Telefoon 131

Een grote rol
speelt kleding in

het leven van iedere vrouw.
U zult verrukt zijn van onze prachtige collectie. Ontdek de mode bij

VISSER - VORDEN

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse
Dekkleden voor halve prijzen, gegarandeerd

waterdicht en niet verlegen, in de
maten 2 x 3 , 3 x 4 , 3 x 5 , 4x6 enz. enz.

op MAANDAG 4 juni 1962
10—l uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden

2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en
alle kleuren). Wollen Broeken, groene Tropenbroeken,
Gevechtspetjes, Motor-Overalls, Jekkers (alle kleuren),
Gascapes, Regenjassen, Leren vesten (zonder mouwen),
Tropenschoenen, Tropen-Overhemden, Veldbedden,
Wollen Overjassen (blauw en khaky), Dekens, Marine-
truien, Sokken, Brandweer- en Politiejassen(waterdicht),
Rugzakken, Spotgoedkoop Ondergoed, Waterdichte
Motorbroeken en -jassen, Kanvasjassen, Valhelmen v.
Motorrijders, groene Werkoveralls, R.A.F. Broeken,
Officiers Regenjassen, Werkschoener! (iets bijzonders)
van f 7.50 tot f 15.—, Melkjassen, leren Jekkers,

Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij
nieuwe Amerika^ise legerdekens. Rubberlaarzen
voor f 11.50. De^ ŝ v. f 12.50. Originele dubbele
Jagersjasjes, waterdicht, ijzersterk, voor f 17.50.

Partij nieuwwollen Overhemden (spotkoopje). Tevens
een grote partij nieuw wollen Jekkers en Overjassen
f 24.— tot f 32.5MHlegenkleding te kust en te keur.

Leren jassen zWirt en bruin, slechts f 127.50,
Extra goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Grote partij 4-aderige kabel, spec. geschikt voor
melkmachines, voor slechts 50 cent per meter.

Ontvangen een prachtige sortering div*
gereedschappen o.a* ring- en steeksleutels,
vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahco-

sleutels, krikken, doppen-sets, enz. enz*

SPOTGOEDKOOP, IETS WATERSCHADE.

O N T V A N G E N : Een prachtige partij nieuwe lage
bruine JONGENSSCHOENEN,

voor de spotprijs van f 9,75, maten 32-38.

Nieuw! RUBBERLAARZEN, iets speciaals f 6.95

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

wordt door ons de grootste zorg besteed.

Wel verzoeken wij U deze zoveel mogelijk

's maandags te brengen

U hebt ze dan het vlugst klaar.

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

Een advertentie in Contact
wordt in ruim 1300 Vordense gezinnen gelezen.

Dus* hoge reklamewaarde — Lage regelprijs
Uitgave: Drukkerij Wolters, Nieuwstad 12, Vorden

BRILLEN

ÏCHHIMK
DE OPTICIEN DIE flLTUD

VOOR u KLBflp STAAT'

Zutph.w. 15 Tel. 1505

Ziekenfondsleverancier
Z.f.leden genieten een
korting van 20% op
glazen en monturen.

f 7.65 per fles

KEUNE

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot febbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Attentie!
De prijzen voor

kippen
zijn deze week enorm
hoog. Ruim nu op,
W. Rossel, tel. 1283

H. Robbertsen
tel. 1214

Pluimveehandelaren

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77,

Zutphen

Bupro-gas
Het gas uoor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Verhuur van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l , Zutphen
Telefoon 2264.

AUTO-
VERHUUR

m.en:rnder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheuxnadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

JUWEEL
VERF

Altijd voorradig

Het Verfhuis
. M UITERWEERD

Ruurloseweg 35
Vorden tel. 1523



Hierbij zeggen wij U
allen hartelijk dank
voor de vele geluk-
wensen, cadeau's en
bloemen bij ons vijftig
jarig huwelijk.

J. Lenselink
H. Lenselink-

Klein Bramel

Vorden, mei 1962.
„'t Heuvelink".

Gevraagd een winkel-
meisje voor levensmid-
delenbranche, Uenk,
Eerbeekseweg, Loenen
Inl. bij van Asselt, Linde

Meisjeskoor
Hedenavond (woend.)
repetitie in de zaal v.

HOTEL BAKKER
Jongste groep half 7.
Oudste groep 7.15 u.

Te koop een eikenhou-
ten linnenkast liggend
G. Vreeman, Burg.
Galléestraat l 1.

Te koop 3 pits GAS-
STELenGASSTRIJK-
1JZER. H. J. Eggink.
„De Haar"

Te koop wegens over-
compl waterleidingke-
tel (500 liter) met elek-
trische motor. Tevens
slaapkamer-ameu-
blement Insulindelaan
H, 's avonds na 6 u.

Tekoop wegens vertrek
2 fauteuils met 4 stoe-
len, divan, elektr. for-
nuis, radio, overgor-
dijnen, ledikanten,
lits-jumeaux, vloer-
kl., matten, brand-
kast, etc. Alles in
prima staat,

Nieuwstad 41

Te koop klassiek noten-
houten dressoir, lang
205 cm-breed 55 cm,
prima staat van onder-
houd, zeer solide.
Adres te bevr. bureau
Contact.

Te koop R.I. hennen,
10 weken oud.
W. A. Kreunen, D 40,
Mossel.

Te koop enkele stuks
jongenskleding w.o.
gabardine regenjas, 16
a 17 jaar
Gies, Almenseweg 2,
Warken.

Te koop 'n bakfiets
en een transportrij-
wiel. Smederij Henk
van Ark.

Koolplanten
te koop.

H. C. Kettelerij,
B. van Hackfortweg 4.

Te koop 200 W.L.
hennen. 8 weken oud.
G. Rietman, Timmer-
man, Hackfort.

Te koop een jonge
foxhond, moeder pri-
ma ratten- en mollen-
vanger. H. Derksen,
Tolweg 7, Wichmond.

Te koop vaarskalf,
l maand oud, van
goede productie.
H. Horstman, D 88,
Mossel, Vorden.

Te koop 2 neurende
vaarzen, ab vrij.
G. Berenpas, „Koning"
Mossel.

Te koop'n r.b. vaars-
kalf. G. J. Brummel-
man, B 70.

Biggen te koop bij
Wassink, Nieuwstad.

Te koop een toom
biggen. A. G. Men-
nink, Wildenborch.

Te koop enige tomen
mooie biggen bij L.
W. Harmsen, „Meme-
link'', Noordink,

Hengelo Gld.

\̂ ^ .̂«^^^^^^^^^^^^^ t̂a«^^ .̂̂ ^%b^^^»*^^^».̂ ^^^^^M^r\
Gerrit Lenselink

Annie Hietveld

hebben het genoegen U mee te delen,
dat zij op 5 juni a.s. hopen te trouwen,
en wel om 11.30 uur in het Gemeente-
huis te Vorden.
De weieerwaarde Heer Ds. J. H. Jansen
zal het huwelijk inzegenen in de N.H.
Kerk te Vorden, 's middags om 2.30
uur.
Vorden, Zutfenseweg 33
Vorden, Almenseweg 3
mei 1962.
Toekomstig adres: Slotemaker de

Bruïnestraat 22, Zelhem.
Receptie van 4-6 uur in café Eskes,
Dorpsstraat, Vorden.

X

n

5

n

A
R. d'Aumerie

Will Groot
U
Q geven kennis van hun voorgenomen

j huwelijk, waarvan de voltrekking is
X bepaald op vrijdag 8 juni om 11.30
X uur ten gemeentehuize te Vorden.

X Receptie van 13.30 tot 14.30 uur,
X Zutphenseweg 46.

n

X̂
X

Maak met de a.s. feestdagen méér
kilometers voor minder geld!

Tank TOTAL!
TOTAL met extra trekkracht!

BARINK's
TOTAL-service

Te koop: kleutertafeltjes en stoeltjes
f 3.— per stel, lange lage banken f 1.50
per stuk, boekenkast, lessenaar enz. Te ver-
krijgen vrijdag l juni a.s. tussen half 4 en
half 5 aan de oude Nutskleuterschool, 't Hoge.

EMPO Bromfietsserie 1962
U kunt ze zien in onze SHOWROOM!

EMPO-TOURIST met SAXONETTE-
membraam motor met automatische
koppeling vanaf f 540.'—
Niet schakelen! Niet koppelen!
Gas geven en rijden!

EMPO-DE iUXE
Blauw-ivoor of groen-ivoor

compl. f 785.—

EMPO-SUPER SPORT
Blauw-ivoor compl. f 730.—

EMPO-SPEEDWAY (Italiaans race-
model)

Blauw-ivoor of zwart-ivoor
compl. f 755.—

Levering via Uw handelaar.
Showroom geopend van 8-12 en 2-5 uur.
'B Zaterdags van 8-12 uur.

Empo Rijwielfabriek Vorden
Tel. 1241 (2 lijnen)

Wilt u voor de komende feestdagen
nog iets nieuws op Uw vloer?

Graag maken wij u vrijblijvend prijsopgaaf.

Diverse soorten

tapijt, kokos, sico, linoleum,
balatum
hebben wij in modernste dessins
voorradig.

Hebt u ons 4 meter breed naadloos tapijt
al gezien? f 22.50 per meter. Dit wordt
gratis gelegd.

(/L. (TL. (jLengelaars !
Morgen gaan we weer vissen.

Voor al Uw

hengelsportartikelen
„Jan Hassink

1.200.000 Nederlanders kunnen nu auto-
matisch telefoneren.
Minister KORTHALS ruimde in Warffum
ouderwetse telefoonresten op. Het Neder-
landse telefoonnet is geheel geautomatiseerd.
Automatisch trekken wij de lijn even door
naar onze zaak. Als u kinderzitjes en wind-
schermen zoekt kunt u bij TRAGTER vol-
ledig zelf kiezen. Natuurlijk dat, wat in
Uw lijn ligt. CONTACT met ons zal auto-
matisch GOED zijn. (no. 1256)

VOOR DE
MODIEUZE
VROUW

creëerde TWEKA
dit jaar een
badgoedcollectie
20 charmant
20 stijlvol.
Een vreugde om
te zien. Bij:

VISSER-VORDEN

UW RIJBEWIJS!
Voor een goede rijopleiding
naar de

V.A.M.O.R Rijschool van

G. A. SEESIH6
Alleen de vakbekwame rijschool maakt
van U vakbekwame automobilisten l

VOOR RIJBEWIJZEN:

Personenauto
Vrachtauto
Bus
naar

Seesing's V.A.M.O.R. Rijschool

schilder met

tref ex
LAK EN MUURVERF

Verkrijgbaar bij

Fa. G. Boerstoel & Zn
Insulindelaan 5 Telefoon 1567

Ver, voor Vrijz. Herv. te Vorden

Gezinsdienst
te houden in het Nutsgebouw
(Koffiekamer) op zondag 3 juni
n.m. 16.45 uur (kwart voor vijf),

onder leiding van Ds P. v.d. Vange,
uit Zutphen, met medewerking van
de Zondagsschool.

Wij rekenen op Uw komst!

Het bestuur en
leiding der Zondagsschool

-automatische
Hete

'n Veilige maximum snelheid
van 33 km. per uur, maar ..,.
AUTOMATISCH MEER KRACHT,
BIJ TEGENWIND EN HELLINGEN
de snelheid loopt dus niet terug f

OVERTUIGT UI MAAKT EEN PROEFRIT l

Prgs gebetl tamplttl
met jasbtscbermtr voor
ttt achter, virchrcvmde

f439.'

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

U ZIET HET WEL WEER,

ALBERS IS TOCH VOORDELIGER

Limonadesiroop, grote fles 98 et
tijdelijk hierbij l originele BIC balpoint gratis

2 grote chocoladerepen gratis
bij elke 250 gram Hotel Goud Koffie

Boerenmetworsten per stuk 89 et
Pindakaas per pot 59 et
Fruitassorti, lekker zacht zomervruchtje, 200 gram 49 et
Frisse zuurtjes, 150 gram 39 et
Kersverse margarine, nu 3 pakjes 89 et

Wortelen, fijn, per litersblik 115 et
nu elk 2e blik voor 85 et

Voor uw bowlII
Abrikozen, literspot 109 et
Abrikozen, 2 potjes voor 59 et
Advocaat, van verse eieren en brandewijn

per grote fles 239 et

zojuist ontvangen!!
Jus de Orange, 5% suiker, heerlijk fris,
grote fles normaal 195 et, ter introductie 149 et

Volop volsappige sinaasappelen 6-7-8-9 en 10 stuks
voor l gulden

Echt iets voor U, Mevrouw!

prachtige kop en schotels, Seltmann porselein
winkelwaarde 145 et

nu voor één vol spaarboekje:!

Diverse soorten wafels, 200 gram 49 et

Litersblikken appelmoes per blik 98 et
elk 2e blik voor 75 et

Gratis!
3 prachtige ballen in een netje, bij aankoop van

vier pakjes instant pudding

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u l grote
fles BEAUJOLAIS, een tintelende rode wijn voor 225 et.

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.
Fa. J. W. Albers

Nieuwstad 5, Vorden

Lijst

1

Kiest als één vrouw

Kiest als één man

Niet alleen woensdag, maar liefst ge- IN O* l

regeld

Als Uw woninginrichter

Als Uw meubelleverancier ...
Als Uw matrassenmaker l IJ» t-

iDe Super Vakman, de heer Bert Lammers

No. l van lijst l

Moet U gehaald worden, onze V.W. staat voor

U klaar.

Telefoon 1421.

Aanbevolen door B. Lammers-Beernink

Rudi Lammers

D. Luimes-Groot Enzerink

G. W. Luimes

Onze wettige man, mijn hardwerkende vader, onze volle

neef.

Bezoekt 2e Pinksterdag
het park van de Wiersse te Vorden

Ruim 93 ha. tuin. Temidden hiervan een 16e eeuws
kasteel. Mooie lanen, prachtige vergezichten, schit-
terende rhododendrons in alle kleuren en een mooie
rozentuin stempelen dit tot een romantisch geheel.

Steeds weer de moeite waard voor een uitstap/'e!
*
Het park is te bereiken met de G.T.W.-bussen
vanuit Ruurlo en Vorden.
*
Geopend van 2 uur tot half zes.

Er wordt een kleine vergoeding gevraagd ten bate
van sociaal charitatieve verenigingen te Vorden-Kranen-
burg, n 1. volwassenen 50 et., kinderen van 6^-14 jaar
10 et. en kinderen beneden 6 jaar vrij.

Honden worden, ook aangelijnd» NIET toegelaten*

CONCERT IN HET PARK.



Kollekte Rode Kruis
Sociaal - Humaan - Urgent - Charitatief

Het Rode Kruis staat het gehele jaar voor u
klaar. Staat u één keer per jaar financieel klaar
voor het Rode Kruis.

Onze geestdriftige kollektanten verzoeken
wij ook dit jaar vriendelijk, hun onmis-
bare medewerking te verlenen.

Het Comité:

H. Foltner, Zutphenseweg 38, vertegenw.
H. Groot Bramel, D 15 H. J. Ruiterkamp, E 33
W. ter Haar, v. Bramerenstr. 2. J. G. Wassink, C 132.
J. Kettelerij. E 102. G. H. Weustcnenk, Gil.
Joh.Norde, Burg.Galléestraat 10. J. Wesselink, D 43.
G. Brummelman Gr. v. Limb. Stirumstr.

Gero Zilmeta

Gero Zilduro

met levenslange garantie

Verkrijgbaar bij

G* Emsbroek en Zn* c*
Zutphenseweg 5 - Tel. 1491

4dekrijpeB.B. gelten
te koop, 's avonds na
6 uur. J. A. Eulink
bij klompenfabriek,

B 82, Vorden

Te koop 2 tomen
biggen. H.G. Breuker
't Enzerinck.

Te koop plastic golf-
platen 183x83 cm
Beltman, Boslaan 13
Warnsveld.

In

geraniums
en

perkplanten
ruim gesorteerd.

Tevens volop
tomatenplanten

fa. Gebr. Kttteleri
Telefoon 1508

Auto's te buur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S
ROOKGEREI

Overhemden reparatie
Vernieuwing van

boorden en manchetten

Stomerij Hartman
Burg, Galléestr 44,

Vorden

Bekendmaking
Burgemeester en Wethouders der gemeente
Vorden brengen ter openbare kennis, dat op
de secretarie dezer gemeente gedurende het
tijdvak van l tot en met 18 juni 1962 des
voormiddags van 8.30-12.30 uur ter inzage
ligt een door de Woningbouwvereniging
„Thuis Best" te Vorden ingediend plan
voor de bouw van 4 woningen aan de
noordzijde van de Hertog Karel van Gelre-
weg, nabij de Storm van 's Gravezande-
straat, op een van de gemeente Vorden aan
te kopen gedeelte van het perceel kadastraal
bekend gemeente Vorden sectie K nr. 216.
De bouwvergunning voor dit plan kan wor-
den verleend krachtens artikel 20 van de
Wederopbouwwet.
De eigenaren der aangrenzende en nabijge-
legen gronden worden tot en met 15 juni
1962 in de gelegenheid gesteld schriftelijk
hun eventuele bezwaren tegen dit voorge-
nomen plan aan het college van Burge-
meester en Wethouders te doen toekomen.

Vorden, 28 mei 1962.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
de Burgemeester,

VAN ARKEL
de Secretaris,

J. V. PLAS

Van uw oude verenbedden maken
wij prima 3-delige celmatrassen.

Ook kapokmatrassen maken wij
weer als nieuw.

Nieuw gekochte Cocosmatten wor-
den tot Pinksteren gratis geboord.

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

Of het nu een auto, motor of brom-
fiets is, geef Uw motor wat hem toe-
komt.

Geef hem het allerbeste!

Tank TOTAL!
Extra zuinig! Extra trekkracht!

BARINK's TOTAL-SERVICE
Voor de a.s. feestdagen iets nieuws ?
Lange pantalons

Rokken
Blouses

Pullovers of
Vest

Wij hebben het voor u in moderne kleuren
en dessins voorradig.
Deze week dubbele zegels hierop.

Prima terlenka herenpantalons tegen
speciale prijs a f 27.50

Trakteer uw gasten op een

bakkerskoekje
U weet het!

Kwaliteit en ovenvers

De Vordense Bakkers

Tocht voor Bejaarden
De tocht welke dit jaar georganiseerd wordt
op dinsdag 19 jiuA a.s. gaat dit jaar
naar Schiphol en A^terdam met een rond-
vaart door de grachten en havens.
Opgave voor deelname uiterlijk 14 juni
a.s. bij Sigarenmag. Eijerkamp, Hassink,
Boersma (Olthuys),
Kosten f 8.50 per persoon.

Bestuur Vordense W.V.
afd. Vorden

Kon. Ned. Middenst.bond

KAMPEREN!
Wilt U kamperen?

Huurt u dan een

eerste klas tent
Wij hebben ze voor u

2-3-4-5 persoons met ingenaaide
grondzeilen

Verder

prima luchtbedden

Vraagt a eens inlichtingen

W. Polman W. Bielderman
Dorpsstraat 22 Wilhelminalaan
Vorden Vorden

Oranjevereniging Vierakker - Wiclmiond

Dansmuziek
op zondag 3 juni in café R. G. Krijt

te Wichmond

Aanvang 7 uur. Muziek „de Reukers band*.

Garage
Boesveld

Autobedrijf en -verhuurinrichting

Tel. 1329 b.g.g. 06750-2897

Voor de a.s. feestdagen een

nieuwe fiets of brommer?
Het kan nog net!!

Bij

B AR IN K slaagt u!
Ruime keuze in 't allerbeste.

Fa. HARTENS
Wapen- en Sporthandel

Haal uw diep vrieskist in huis

Geen gesjouw meer door weer en wind

Alles bij de hand
Laag stroomverbruik

Voor vakkundige voorlichting naar:

El. Techn. Install. Bureau

P. Dekker
Telefoon 1253

Reklame vrijdagavond en zaterdag
500 gram sodt 75 et

200 gram tongl^p>rst 55 et
200 gram ontbij tspek 55 et

200 gram boterhamworst 50 et

Zaterdagsavonds om 5 uur gesloten

M. Krijt, Dorpsstraat
Te koop SOLEX, in pr ima staat.
Vordenseweg 28. b d Bojgelaar, Warnsveld,

AFSCHEID B. EYKELKAMP VAN „ST. ELOY"
De R.K. Metaalbewerkersbond „St. Eloy" heeft tij-
dens een in café E&kes gehouden bijeenkomst af-
scheid genomen van een van haar ijverigste leden
en propagandisten, de heer B. R. Eykelkamp.
In deze bijeenkomst kon voorzitter J. C. van Langen
naast de leden der afdeling speciaal verwelkomen
de geestelijke adviseur Kapelaan Sluiter o.f.m., de
heer H. van Hagen, districtsbestuurder van St. Eloy
te Arnhem en mevr. C. Eykelkamp.
De heer van Langen memoreerde in zy'n toespraak
de grote activiteit, die de heer Eykelkamp geduren-
de ruim 16 jaar voor de vakbeweging aan de dag
had gelegd; hij was o.m. jarenlang penningmeester
der afdeling, voorts secretaris der K.A.B., leider
der propaganda-afdeling, reisleider, incasseerder
van het Kanunnik van Schaikfonds e.a. Helaas
moest de heer E. nu afscheid nemen van „St. Eloy"
vanwege verandering van werkkring. Spreker
schetste de heer Eykelkamp als een enorme werk-
kracht, die hy als voorbeeld wilde stellen voor de
andere leden. Ook was hy steeds de contact-persoon
in de bedryfskernen en met de andere vak-organi-
saties.
Mede namens de plaatselijke afdeling der K.A.B,
bood de heer van Langen hierna een prachtige rook-
tafel met rookstel aan, terwyl hij mevr. Eykel-
kamp dank bracht voor de vele uren, waarin zij
haar man moest missen als deze op pad was voor
de beweging. Zy ontving bloemen.
Districtsbestuurder de heer van Hagen bracht na-
mens „St. Eloy" hartelyk dank voor de stuwende
werkkracht van de heer Eykelkamp. Hy hoopte,
dat de plaats van de heer E. zou worden ingenomen
door een even actief bestuurslid hoewel het niet
gemakkelyk zou zy'n diens voetsporen te volgen.
Hierna volgde de verkiezing van het bestuur. Dit
werd als volgt samengesteld: Voorzitter dhr. J. C.
van Langen, secretaris dhr. A. Garritsen, Kranen-
burg, terwyl inplaats van de scheidende penning-
meester by acclamatie werd gekozen de heer C.
Eykelkamp, Enkweg 6.
Voorts verklaarde de heer Th. By'en zich bereid
Dehulpzaam te zy'n by' het incasseren van de con-
tributie onder de verspreid wonende leden, even-
als de heren A. Hoebink en A. Garritsen.
Madat tot slot nog enkele interne punten waren
>ehandeld, volgde sluiting van deze geanimeerde
by eenkomst.

LEDENVERGADERING V.V.V.

Ondanks het feit dat alle 160 leden persoonlijk een
convocatie hadden ontvangen waren er op de in
hotel Brandenbarg gehouden vergadering van
V.V.V. maar een handjevol aanwezig. De voorzit-
ter, burgemeester van Arkel, betreurde dit.
De gele pijlen van de achtkastelenroute, zullen
worden vernieuwd, eveneens is er een nieuwe lijst
van hotels en pensions samengesteld.
Na de mededelingen van de voorzitter gaf de secre-
taris, de heer G. W. Eijerkamp, een overzicht van
de belangrijkste gebeurtenissen in 1961.
Vorden is .een trekpleister gebleven voor vele toe-
risten. Hoogtepunten waren ongetwijfeld de beide
folkloristische boerenbruiloften. Aan dé acht-
kastelentochten onder „reisleider" burgemeester
van Arkel, namen 416 volwassenen en 104 kinde-
ren deel. Daarnaast maakten andere groepen en
toeringscars onder leiding van de heer Folmer de
tocht. Ook de avondwandelingen onder leiding van
de heren Norde en Vlogman trokken veel belang-
stelling.
Uit het jaarverslag van de penningmeester, de
heer H. Luth, bleek, dat de vereniging een batig
saldo heeft. De voorzitter deelde mede, dat de al-
gemene vergadering van de Gelderse V.V.V. in 1964
in Vorden zal worden gehouden. Voor deze verga-
dering moet een bedrag van het saldo worden gere-
serveerd evenals voor de uitgave van nieuwe fol-
ders.
De heer van Arkel werd als bestuurslid herkozen.
De heren van Tongeren en d'Aumerie die niet in
het bestuur terug keren, de eerste wegens vertrek
naar elders, de tweede in verband met gevorderde
leeftyd, werden by' monde van de voorzitter dank
gebracht voor de vele werkzaamheden die zij voor
V.V.V. hebben verricht. De heren hebben resp. 21
en 25 jaar in het bestuur gezeten. Hen werd een
klein blijk van waardering aangeboden.
De heer H. Emsbroek werd tot bestuurslid gekozen.
Mede door de prettige samenwerking met de win-
keliersvereniging is er voor 1962 ook weer een
aantrekkelyk zomerprogramma samengesteld.
De avondwandelingen worden gehouden op maan-
dagavond van 2 juli t/m 27 augustus. De achtkaste-
lentochten op woensdagmiddag van 4 juli t/m 29
augustus. 5, 6 en 7 juli is de jaarlijkse Empo-wieler-
ronde van Vorden. 11 juli een O ld- Vordense markt.
Op deze markt komt tevens een schiettent. Voor de
gast in Vorden, die het hoogste aantal punten
schiet is een beker beschikbaar gesteld. De beste
schutter mag zich tevens schutterskoning noemen.
14 juli geeft de ryvereniging een demonstratie.
De folkloristische boerenbruiloften met medewer-
king van „de Knupduuskes" worden gehouden op
24 juli en 13 augustus. Op 27 juli is er dogcartry-
den. l augustus weer een marktavond en 7 augus-
tus een demonstratie van „de Knupduukskes" met
vendelzwaaien by hotel „de Konynenbult". Het pro-
gramma zal aan de vreemdelingen ter kennis wor-
den gebracht door middel van speciale folders.
Na afloop der vergadering werden door de heer H.
Emsbroek een tweetal aardige films over Vorden
vertoond.

BEDRIJFSVOETBALTOERNO() I

Ook dit jaar zal in Vorden weer het bedryfsvoetbal-
toernooi gehouden worden op het Gemeentelijk
Sportpark. Namen er in 1961 5 ploegen aan de
competitie deel, thans is dit aantal uitgebreid tot
6. De deelnemende teams zy'n bekerhouder Gems;
de Eerste Gelderse Vleeswarenfabriek; de B.O.G.;
de Gemeente PTT Combinatie; de Zuivelfabriek
en de Empo.
De wedstrijden zullen op maandagavond gespeeld
worden. Het ligt dan in de bedoeling om elke avond
twee wedstrijden te spelen; de eerste aanvangende
om half zeven en de tweede om halfacht. Het wed-
strijdprogramma ziet er als volgt uit: maandag
28 mei B.O.G.—E.G.V. en G.P.C.—Zuivel; maandag
4 juni B.O.G.—Gems en E.G.V.—Empo.

VAKANTIE KRUIDENIERS

De kruideniers hebben besloten, evenals vorig jaar,
hun zaken een week wegens vakantie te sluiten.
Wel is er een kleine verandering aangebracht; de
vakantie duurt een dag langer, zodat de zaken nu
op dinsdagmorgen weer open gaan. Natuurlyk slui-
ten allen niet tegelijk; per advertentie wordt t.z.t.
in dit blad bekend gemaakt welke zaak vakantie
heeft. Let u dus goed op, s.v.p.

VOETBAL

Wegens plaatsgebrek moeten we ons deze keer be-
perken tot het noemen van de uitslagen. Vorden II
speelde met l—l gelijk tegen Zutphen II, waardoor
de reserves degradeerden naar de 3e klas. Vorden
IV versloeg Be Quick V met 8—0.
Voor a.s. zondag staat op het programma Zutphen
V—Vorden IV. By de junioren wordt deze week
gespeeld: Zutphen B—Vorden B, Be Quick F—Vor-
den C en Vorden B—Voorst C.

RATTI-NIEUWS

De Ratti-reserves hebben boven verwachting hun
uitwedstrijd welke gespeeld werd tegen Keyen-
borgse Boys 3 tot een verdiende overwinning weten
te brengen. Het werd l—3 voor de Rattianen.
Het Ratti-team vormde een hechte eenheid, waar-
van vooral de achterhoede uitblonk.
Ratti A ging naar Zelhem A, maar was niet zo
gelukkig. Zelhem won met 4—3. De overige elftal-
len waren vry.
A.s. zondag speelt het tweede elftal een thuiswed-
strijd tegen Doesburg 7. Voor de reserves ligt hier
zeker een kans om beide puntjes thuis te houden.
Van de junioren speelt alleen Ratti C uit tegen
A.Z.C. E in Zutphen.

WATERPOLO

In verband met de reconstructie van het zwembad
„In de Dennen" kan de Vordense Zwem- en Water-
poloclub V.Z.V. deze zomer niet aan de competitie
van de K.N.Z.B. meedoen. Gelukkig bestaat er nog
wel gelegenheid om te trainen omdat Jhr. Feith
het sportieve gebaar heeft gemaakt hiervoor zy'n
privé zwembad beschikbaar te stellen. Uiteraard is
de zwemclub de heer Feith daar zeer dankbaar voor.
De Vordense waterpoloërs zy'n wel voornemens om
aan diverse wedstrijden en toernooien deel te ne-
men. In 1963 hoopt men dan weer aan de compe-
titie te kunnen deelnemen.


