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Firma Sessink opende nieuwe zaak

Vorige week vrijdag opende de firma Sessink,
Kranenburg, hun geheel verbouwde en gemoder-
niseerde zaak in luxe en huishoudelijke artikelen,
alsmede speelgoederen, elektrische artikelen,

byouterieën en souvenirs. Het geheel zag er keu-
rig en overzichtelijk uit. De vele bloemstukken,
die de firma mocht ontvangen, fleurde het geheel
bijzonder op.

KERKDIENSTEN ZONDAG 5 JUNI
Her v. K e r k

8.30 uur: ds. Visbeek.
10.05 uur Jeugddienst, de heer Mik uit Lochem.

M e d i e r s c h o o l
10.00 uur: ds. Visbeek.

G e r e f . K e r k
9.30 uur: ds. R. J. A. Hanenburg van Geesteren-
Gelselaar.
7.00 uur: ds. Th. P. van Belzen

R.K. k e r k D o r p
1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur

R.K. k e r k K r a n e n b u r g
1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(aücen spoedgevallen)

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.

WEEKEND-DEENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond
18.00 uur zuster J. E. v. d. Schoot (tel. 1487).

SPREEKUUR MAATSCH. WERKSTER
Mejuffr. M. Kersten, „'t Elshof" 7, Plan Boonk,
telefoon (05752) 1772 van maandag t.e.m. vrijdag
v.m. 8.30—9.30 en donderdagmiddag van 2—3 u.

ZONDAGSDIENST DD3REN ARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur Harmsma, telefoon (05752) 1277

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

BURGELIJKE STAND
van 23 t.e.m. 28 mei

G e b o r e n : Carolien Christine, d. v. A. J. Jan-
sen en A. H. Boers; Irma Jacoba Hermina, d. v.
H. B. Rutgers en A. W. M. Boerkamp; Yvonne
Gerarda Maria, d. v. J. J. Spithoven en H. W. T.
Hendricks-Franssen.
O n d e r t r o u w d: E. J. Arendsen en J. A.
Lijftogt; K. Tonkes en H. H. J. van der Nol.
G e h u w d : B. J. M. Stijntjes en G. H. M. Vreman.
O v e r l e d e n : geen.

BEDKIJFSVERZORGINGSDIENST
De Bedrijfsverzorgingsdienst Vorden-Warnsveld
hield in het café „De Boggelaar" een matig be-
zochte vergadering o.l.v. de heer A. G. Mennink.
In zijn openingswoord wees spr. er op dat de
vereniging op verschillende bedrijven het afgelo-
pen jaar, dank zij de bedrijfsverzorger de heer
Suzebeek, uitstekende diensten tot genoegen der
leden en het bestuur heeft bewezen. Dit is voor
ons een bewijs dat deze vereniging op haar plaats
is. Ook het financiële gedeelte gaat gelukkig naar
wens dank zij de ontvangen subsidies van enige
plaatselijke instellingen, waarvoor spr. zijn harte-
lijke dank betuigde.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer H.
J. Berenpas, bleek dat de vereniging welke in '62
was opgericht met 40 leden thans 253 leden telde.
De heer Suzebeek die zijn werk in dienst van de
vereniging steeds tot grote waardering van het
bestuur en leden verricht werd daarvoor harte-
lijk dank gezegd door de secretaris.
De boekhouder van de vereniging, de heer J. W.
Addink, kon een klein batig saldo bekend maken.
In de kascontrolecommissie werden benoemd de
heren Ruesink en Smallegoor.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werd in
plaats van de heer H. J. Berenpas, die zich we-
gens gevorderde leeftijd niet herkiesbaar stelde,
gekozen de heer M. Eggink (Hoge Weide D 164),
Vorden.
De jaarlijkse contributie werd vastgesteld op ƒ 15,
terwijl het verschuldigde uurloon onveranderd
bleef. Besloten werd de bedrijfsverzorger ook bij
vakantie, indien mogelijk, beschikbaar te stellen
tegen een vergoeding van ƒ 5,—• per uur.
De leden werden er nogmaals op attent gemaakt
zich tegen ziekte en ongeval te verzekeren ter
voorkoming van hoge onkosten in dergelijke ge-
vallen.
Als blijk van waardering werd de heer H. J.
Berenpas een geschenk overhandigd.
De heer Berenpas dankte voor de tot hem ge-
sproken woorden en voor het ontvangen cadeau.

Met een druk bezochte receptie in hotel „Het
Wapen van Vorden" herdacht woensdag het echt-
paar D. J. Jolink en G. J. Jolink-Wisselink in
tegenwoordigheid van hun kinderen en kleinkin-
deren de dag waarop zij vóór 50 jaar door de
band des huwelijks aan elkander werd verbonden.
De gouden bruidegom (77 jaar) en de bruid (71
jaar), welke in één der bejaardenwoningen bij het
bejaardencentrum „De Wehme" intrek hebben
genomen, mogen zich nog in een goede gezond-
heid verheugen.

NAAR GODS BESTEK

Ter inleiding van het Pinkstergebeuren werd in
de r.-k. kerk in hJJdorp donderdagavond door de
Interkerkelijke gl^P „Lekton" opgevoerd het ex-
clusieve Pinksterspel van ds. Jan Wit t.w. „Naar
Gods bestek". De opkomst was zeer goed.
Het inleidende woord werd gesproken door Pater
Rector Pans.
Verder werkten mede een gemengd zangkoor on-
der leiding van deheer D. Woudstra alsmede de
sopraan mej. P. j^febi> lerares aan de Landbouw -
huishoudschool. D^Rtostuums en de verdere be-
nodigdheden waren afkomstig van de fa. Doornik
uit Arnhem; het decor van de fa. Boerstoel uit
Vorden. De artistieke leiding en regie was in han-
den van de heer W. D. Jansen, Vorden.
Ds. J. J. van Zorge, Ned. Herv. predikant te Vor-
den sprak het slotwoord.
De medespelenden waren goed in hun rollen in-
gesteld, zodat de opvoering zeer goed tot haar
recht kwam.

Na het praktisch schoolverkeersexamen bleek dat
er van de 106 scholieren er 22 overbleven, die het
ge-hele examen foutloos hadden beëindigd. Tien
leerlingen voldeden niet aan de gestelde eisen en
moesten worden afgewezen, terwijl er eveneens
tien leerlingen niet aan het praktisch examen
konden deelnemen, wegens toelatingsexamen el-
ders. Voor dezen zal getracht worden alsnog een
mogelijkheid te vinden om hun bekwaamheid op
de weg te tonen.
De met lof geslaagden werden uitgenodigd in
Hotel Bakker, alwaar de voorzitter van de afd.
Vorden van Veilig Verkeer, de heer J. J. v. d.
Peyl, de diploma's, speldjes en vlaggetjes officieel
uitreikte. Dit gebeurde in tegenwoordigheid van
de leerkrachten van de scholen.
De voorzitter was blij zoveel bollebozen in het
verkeer te kunnen feliciteren, waaruit wel bleek
dat het verkeersonderwijs op de scholen goed ver-
zorgd wordt. Hij verzocht de jeugd een voorbeeld
te willen blijven voor anderen, want goede voor-
beelden in het steeds gevaarlijker en drukker
wordende verkeer zijn dringend geboden. Een bij-
zonder woord van dank kreeg wachtmeester Ver-
heul voor zijn ook nu weer bekwame leiding van
het examen.
Hierna werd de jeugd een slaatje aangeboden en
Auke Eskes was de tolk van de jeugd toen zij
Veilig Verkeer dankte voor het heerlijke onthaal.
De met lof geslaagden zijn: Emiel Cnoops, Rudie
Cornegoor, Auke Eskes, Johan Dekkers, Erich
Grothe, Erik Koning, Anneke Rossel, Gerrit Jan
Oldenhave, Henk Ruessink, Boukje Wiersma,
Maarten Slotemaker, André te Veldhuis, Benny
Tiessink, Wim Assink, Dini Memelink, Catrien
Regelink, Jannie Weenk, Jan Hissink, Frans Rob-
bertsen, Bertus Zweverink, Reind Fokkink en
Elly Kaemingh.

UITSTAPJE HERV. VROUWENGROEP
„LINDE"

Bovengenoemde vereniging heeft haar jaarlijkse
uitstapje weer achter de rug. Het is een fijne dag
geworden. Alles werkte mee: het heerlijke weer,
mooie natuur én het programma. De route be-
vatte meermalen verrassende onbekende gedeel-
ten, zoals het gedeelte dwars door de bossen naar
de „Elf Provinciën" in Hellendoorn. We gingen
verder naar het noorden en zagen in Westerbork
het Knipselmuseum, in Schoonoord het kleine,
aardige openluchtmuseum en het hunebed bij het
Papeloze Kerkje. We genoten van het Drentse
landschap en zakten weer af naar het zuiden. In
Lemelerveld hadden we onze warme maaltijd.
Dankbaar voor al het goede arriveerden we om
klokslag 9 uur bij Van Asselt, waar vandaan we
's morgens om 9 uur vertrokken waren.

VORDEN l —BREDEVOORT l 0—2
Vorden heeft de voorlaatste thuiswedstrijd in deze
competitie genoegen moeten nemen met een ver-
diende nederlaag tegen Bredevoort.
Bij de thuisclub trad deze middag nog eens dui-
delijk de schotloosheid van de voorhoede aan het
licht. Speciaal in de eerste helft hadden de geel-
zwarten een veldoverwicht, maar éénmaal voor 't
doel van Bredevoort igekomen was alle gevaar
geweken. Tien minuten voor de rust werd het
O—1. Bij een aanval over links nam de Vordense
achterhoede een afwachtende houding aan waar-
van de linksbinnen van Bredevoort dankbaar pro-
fiteerde. Eén minuut voor de rust verzwikte de
Vordense aanvoerder Besselink zijn enkel. Hij
kwam weliswaar na de rust nog weer in het veld
maar na twee minuten werd hij vervangen door
Hans Stokkink.
B. Nijenhuis die hierna de stopperplaats innam
raakte na 10 minuten eveneens geblesseerd. Door
dit alles was het verband bij Vorden volkomen
zoek en kon Bredevoort een sterk offensief ont-
ketenen. Twaalf minuten voor tijd werd het 0—2
toen Maalderink trachtte de linksbinnen te pas-
seren, hetgeen mislukte en een doelpunt tot ge-
volg had.

NED. HERV. KERK
Zondag 5 juni

JEUGDDIENST
de heer Mik uit Lochem.

ZVV l—RATTI l 3—2

Ratti heeft haar laatste kans om uit de gevaren-
zone te komen, niet weten te benutten en verloor
in Apeldoorn met gering verschil (3-2) van ZVV.
Ook de Apeldoorners behoren tot de zwakke zus-
jes der afdeling, maar zij staan nu iets gunstiger
dan Ratti, zodat degradatie van de groen-witten
naar de 3e klas praktisch zeker is.
Het begin van deze ontmoeting was voor de gast-
heren, die met goed gerichte schoten vanaf de
beide vleugels, de groenwitte verdediging danig
in het nauw bracht. In de 10e minuut was 't raak,
een corner over rechts zeilde met een boog onder
de lat, net boven de iets te traag reagerende
Ratti-doelman (l—0). Het anwoord van Ratti
kwam niet lang daarna. Uit een goed opgezette
combinatie kon Haverkamp de Apeldoornse kee-
per handig passeren (l—1).
Het spel verplaatste zich nu gedurig. Bij Ratti
kwam de voorhoede geregeld voor het ZVV-doel,
maar het mankeerde nog al aan de afwerking
van de aanvallen. Na een half uur werd het 2—l
door een laag en ha^fcechot van de Apeldoornse
r.binnen. In de twee^Hnelft waren er nauwelijks
enkele minuten gespeeld of de thuisclub kon op-
nieuw de score opvoeren tot 3—1. Hierna een
langdurige periode van wisselend spel, waarbij
harde schoten van Lichtenberg en Veenhuis beter
lot verdiend hadden. Tien minuten voor 't einde
kwam Ratti naar voj^i'. De tegenpartij werd
agressiever en de P^B& leidende arbiter moest
verschillende overtrecBgen bestraffen met vrije
trappen. Twee minuten voor het laatste signaal
kon Geurtsen een Ratti-aanval met een uitste-
kend doelpunt afronden (3—2). De tijd was te
kort voor Ratti om aan deze stand nog iets te
veranderen.

Op alle

JAPONSTOFFEN

20 pCI korting
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VOORJAARSVERGADERING VOETBALVER.
„VORDEN" WERD MATIG BEZOCHT

De voorjaarsvergadering van de v.v. „Vorden"
die in zaal Smit werd gehouden, werd dit keer
maar matig bezocht. In zijn openingswoord deel-
de de voorzitter, de heer W. Kuiper mede, dat 't
bestuur met straffe hand zal optreden tegen die
spelers, die uit het veld gezonden worden tijdens
de wedstrijd of een officiële waarschuwing ont-
vangen. Dit naar aanleiding van onordelijkheden
die sommige junioren de laatste tijd hebben ver-
oorzaakt. Om te beginnen zullen eventuele zon-
daars voortaan zelf de boetes dienen te betalen
die de vereniging van bondszijde krijgt opgelegd.
De heer Kuiper deed een beroep op de leden het
niet zover te laten komen.
Hierna nam de voorzitter de resultaten van de
verschillende wedstrijden onder de loep. Voorts
wees de heer Kuiper erop, dat het voetbalveld de
nodige rust moet hebben. Dit in verband met de
bedrijfsvoetbalcompetitie die binnenkort weer een
aanvang zal nemen, hetgeen nu niet bepaald be-
vordelijk is voor de toestand van het terrein. De
heer Emsbroek zal zich met het gemeentebestuur
in verbinding stellen teneinde deze wedstrijden op
het tweede veld te doen plaats vinden.
De aftr. bestuursleden de h.h. Eyerkamp en Smit
werden bij acclamatie herkozen. In de elftalcom-
missie zullen het volgend seizoen de h.h. Smit,
Visscher, Peppelman en Buunk zitting hebben.
De heer Zieverink zal de taak van grensrechter
van het Ie elftal weer op zich nemen. De heer
Meijer die bedankte als lid van de elftalcommissie
werd door de voorzitter dank gebracht voor de
bewezen diensten aan de vereniging.
Voorts kwam tot uitdrukking dat de vereniging
een grote behoefte heeft aan leiders om met de
verschillende elftallen mee te gaan. Mede doordat
de vereniging de a.s. competitie met 5 senior-
elftallen zal uitkomen. In de jeugdcommissie zul-
len de heren v. d. Barg, Meyerman, Golstein, Roo-
zendaal, Westerveld, Grothe, Berkelder on N
huis zitting hebben.
In augustus zal wederom het nederlaagtoernooi
gehouden worden om de „J. Lammers-wisselbe-
ker". Hiervoor zijn behalve bekerhouder Ruurlo
de volgende ploegen uitgenodigd, nl. Silvolde en
Wijhe. Op 3 juli zal het jeugdtoernooi worden ge-
houden. Trainer Jochemsen blijft in elk geval tot
april '67 aan de vereniging verbonden. De datum
van de te houden feestavond zal zo spoedig mo-
gelijk door het bestuur worden bekend gemaakt.

OECUMENISCHE VOETBALWEDSTRIJD WERD GROOT SUCCES

Wie had dat ooit kunnen denken? Dominees, r.-k.
geestelijken, Gereformeerden en de jeugd tesamen
op het voetbalveld. Het gebeurde vrijdagavond in
Vorden, op het gemeentelijk sportpark bij het
zwembad, waar meer dan 750 personen getuige
zijn geweest van een bijzonder fraaie, maar ook
heel spannende strijd tussen een elftal bestaande
uit vrijwel de gehele protestantse geestelijkheid,
paters Franciscanen van het klooster op de Kra-
nenburg en een elftal gevormd uit de gerefor-
meerde jeugd. Het idee is ontsproten aan 't brein
van Bennie Groot Enzerink; doel van deze wed-
strijd was om geld bijeen te brengen voor het
nieuwe jeugdgebouw voor de gereformeerde jeugd
van Vorden.
Pastoor Bodewes van de Kranenburg sprak voor-
af een kort inleidend woord en was ervan over-
tuigd dat de meesten gekomen waren uit nieuws-
gierigheid. Wij zijn als christenen van Vorden al
verschillende malen bij elkaar geweest, aldus spr.
om gezamenlijk te bidden of te zingen, maar nog
nimmer buiten het kerkgebouw. Hij hoopte dat
deze wedstrijd opnieuw mocht bijdragen om sa-
men de wereld op te bouwen en samen iets goeds
tot stand te brengen en wenste vooral de spelers
een waardige wedstrijd toe.
Om precies kwart over 7 verrichtte rector P.
Pans O.F.M. (Christus Koningkerk) de eerbied-
waardige aftrap. De oecumenen, die weliswaar de
zon en wind mee hadden, kregen het in het begin
zwaar te verduren. Reeds na 2 min. moest ds. Van
Belzen de bal uit het net wurmen, terwijl een
knoert van de jeugdmiddenvoor in de 4e min. de
dominee opnieuw bijna een katzwijm bezorgde :

2—0. Nadat Ben Groot Enzerink met een enorme

sliding de stand op 3—O had gebracht, knalde
broeder Leo een mooie bal net naast. Jan Dijk-
man bracht de stand op 4—O, maar toen vonden
de oecumenen het welletjes. Pater v. Holstein, die
de bal keurig van ds. Van Zorge kreeg toege-
speeld passeerde met handige schijnbewegingen
zijn tegenstanders gaf de bal door aan mede-con-
frater-invaller Erkens, die onder luid applaus ten
slotte het eerste tegenpunt onder Bert Groot En-
zerink inknalde (4—1).
Ds. Jansen stond ook zijn mannetje en weerde
zich, toen hij ds. Van Belzen onder de lat verving
als een ware Eddy Pieters Graaf land. Toen Jaap
Buunk na een half uur het eindsignaal van de
eerste helft floot was de stand 5'—2 voor de ger.
jeugd.
De cola, die in de rust aan de vermoeide spelers
werd aangeboden door de Coca-Cola Mij., scheen
vooral de oecumenen goed te hebben gedaan en
als ware voetbalhelden vochten zij ervoor om de
schade in te halen. En dit lukte hen wonderwel;
ballen è. la Eusebio werden naar voren geknald
en in no time werden er enkele sublieme goals
gescoord. Toen de vermoeide spelers tegen kwart
vóór 9 het veld met knikkende knieën verlieten,
waren er vele doelpunten gevallen; de jeugd won
met miniem verschil. Namens de Cola Mij. ont-
ving Ben Groot Enzerink een fraaie beker, ter-
wijl alle spelers een fraaie cocarde met speld (wa-
pen van Vorden) kregen aangeboden door wet-
houder loco-burgemeester A. J. Lenselink, die ook
zijn waardering uitsprak voor deze prachtige sa-
menwerking, die voor het nieuwe jeugdgebouw 'n
flink batig saldo zal hebben opgeleverd.



Makelaardij in onroerende goederen
C. G. M. GERRITSEN-ETMAN
makelaar en beëdigd taxateur in onroerende goederen.

Voor Uw opdrachten bevelen wij U
ons gaarne aan !

VORDEN — HET HOGE 52 — TELEFOON 05752-1485

J. W. M. GERRITSEN
makelaar en beëdigd taxateur In roerende en onroerende
goederen. Lid N.B.M.

BAKKERS MET VAKANTIE
Vanaf maandag 6 tot en met 20 juni gaan de
eerste groep bakkers met vakantie.
U wordt verzocht in dit tijdvak uw brood te ha-
len. Zie advertentie elders in dit blad.

KRING VORDEN NKV
De kring Vorden van het NKV houdt op 7 juni
a.s. een bijeenkomst in café Eskes in Vorden .
De gespreksleider is de heer J. Blok, maatschap-
pelijk consulent te Doetinchem, die reeds eerder
een boeiende instruktie gaf over „Menselijke ver-
houdingen in het bedrijfsleven".
Het gaat nu over een uitermate praktische zaak
ml. „Hoe kan ik in deze veranderende tijd mijn
funktie als bestuurslid goed vervullen ?"
Dit geldt dus voor voorzitters, sekretarissen, pen-
ningmeesters en alle andere bestuursleden. Ook
voor die van de vakafdelingen, de instellingen
KAV en KW J.
Het gaat over samenwerking in het bestuur en de

BESCHERMT

BRUINT
SNEL

onderlinge kommunikatie. Het verschijnsel ver-
gadering zal worden doorgelicht, terwijl ook de
gespreksgroep aan de orde komt.
De naam van de heer Blok staat er borg voor dat
het een interessante en leerzame avond wordt.
Zie advertentie in dit nummer.

Vorden l—Bredevoort l O—2; Sp. Doesburg 3—
Vorden 2 8—2; De Hoven 7—Vorden 4 6—0; Vor-
den A—SSS A 3—1; Be Quick B—Vorden B
8—2; Vorden D—Pax B 4—1.

Pax l—Vorden 1; Vorden 3—Be Quick 4; Vorden
A—DVOA A; Vorden C—Wilhel. SSS B; Vorden
D—Doetinchem C.

VOETBALLERS BRACHTEN
KRENTENBROOD

Ter gelegenheid van de geboorte van een zoon
kreeg de fam. Velhorst vrijdagavond van het 2e
elftal van de v.v. „Vorden" een reuzenkrenten-
brood aangeboden, dat letterlijk en figuurlijk zeer
in de smaak viel. De vader is aanvoerder van
Vorden 2.

ORIËNTERINGSRIT JONG GELRE
Zaterdagavond hielden de leden van de Ring Ber-
kelstreek een oriënteringsrit voor auto's, brom-

OP REIS
CARBOViT tegen maag-
en darmstoornissen.

MUGOLIM • (reukloos)
j ter voorkoming van muggebeten.

fietsen en motoren. Hieraan namen een 30-tal
auto's en 11 bromfietsen deel. De rit was uitge-
zet door de heer Joh. Pardijs en voerde door Veld-
wijk, Warken, Galgengoor, Wildenborch en terug
naar Vorden. De lengte bedroeg 31 kilometer.
Door enkele listigheden en „valletjes" liepen de
deelnemers verschillende strafpunten op.
Na afloop reikte de heer Joh. Pardijs in hotel
„'t Wapen van Vorden" de prijzen uit.

VORDENS JEUGDVIJFTAL NEEMT DEEL
AAN KAMPIOENSCHAP DAMMEN

Het jeugdvijftal van DCV dat onlangs kampioen
is geworden van het distrikt Oost zal binnenkort
deelnemen aan het kampioenschap van Gelder-
land. Aan dit kampioenschap zullen vijf teams
deelnemen.
Vorden start op 11 juni met de ontmoeting tegen
DIO (Eibergen).

BILJARTSUCCESSEN VOOR VORDENAREN

Tijdens de jaarlijkse feestavond van de Onder-
linge Biljartbond „de IJsselkring" zijn de uit-
slagen bekend gemaakt van de gehouden kam-
pioenschappen.
Vooraf werd voorzitter Jos Arends in de bloe-
metjes gezet, omdat hij tien jaar lang de voor-
zittershamer had gehanteerd. De heer B. Schoen-
aker uit Vorden sprak hem toe en hing hem een
gouden plakkette om.
In de A-klasse behaalde plaatsgenoot „de Kets" l
(café Bloemendaal) de 2e prijs met 73 punten,
vlak achter kampioen Drempt Vooruit (75 pnt.).
Bij het persoonlijk kampioenschap driebanden
werd H. Zieverink van „de Zon" alhier eervol
derde, terwijl de hoogste serie van dit seizoen ook
door hem werd gescoord ml. 39 caramboles.
In de afdeling B van 80-100 caramboles werd G.
Jansen van „de Kets" l tweede. Aan deze per-
soonlijke kampioenschappen namen dit seizoen
liefst 125 personen deel.

ZWEM- EN WATERPOLOCLUB VORDEN '64
De in 1964 door badmeester Verstoep opgerichte
zwem. en waterpoloclub „Vorden '64" heeft vorig
seizoen voor het eerst aan de competitie deelge-
nomen met één dames- en één herenzevental.
Voor het komende seizoen, die deze week van start
gaat, is het de heer Verstoep gelukt om 4 teams
te formeren en wel 2 heren- en 2 dames.
Bij de dames zijn Vorden l en 2 bij elkaar inge-
deeld. De andere ploegen in deze afdeling zijn:
WWV l uit Winterswijk en BZ & PC l uit Bor-
culo.
Bij de heren is Vorden l ingedeeld bij Yssel-
meeuwen 3 uit Zutphen, AZC 2 uit Apeldoorn en
WWV 2 uit Winterswijk. Het tweede zevental van
de heren is ingedeeld bij Yssel 2 en 3 uit Deven-
ter, OKK l uit Eerbeek en WZC 2 uit Wijhe.
In alle afdelingen wordt een volledige competitie
gespeeld.
Voor Vorden begint de competitie op donderdag
2 juni te draaien. Bij de heren gaat Vorden l in
Apeldoorn op bezoek bij AZC 2. Aanvang 7.30 u.
Het tweede team speelt om 7.30 uur thuis tegen
OKK l uit Eerbeek. Om acht uur speelt daarna
Vorden 2 (dames) tegen BZ & PC l uit Borculo.

Voor volgende week ziet het programma er als
volgt uit:

Maandag 6 juni Vorden l (dames)—WWV l, aan-
vang half acht. Vorden l (heren)—WWV 2, aan-
vang acht uur.

Donderdag 9 juni Vorden l (dames)—Vorden 2.
Aanvang half acht. ^^
Vrijdag 10 juni WW\^Hp-Vorden 2 (dames), aan-
vang half acht. WWV^—Vorden l (heren), aan-
vang 8 uur. BZ & PC l—Vorden l (dames), aan-
vang half acht.

fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

N.V. E N G R O S S L f l C H Ï E R I J

„WELLING"
BORCULO EN VORDEN

In onze bedrijven te Borculo en Vorden is plaats
voor geschoolde en ongeschoolde

mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten
in diverse afdelingen.

WIJ BIEDEN U:

• 5-daagse werkweek
0 Goede verdienste met prestatie-beloning
• Deelname aan bedrijfsspaarregeling

• Opname in het bedrijfspensioenfonds
9 Werkkleding kosteloos in bruikleen
9 Elke week een vleespakket tegen geringe

vergoeding
O Reiskostenvergoeding
• Vervoer met eigen busdienst vanuit

Doetinchem, Zelhem, Keyenburg, Hengelo (G.)
en Vorden.

INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN:

Elke werkdag aan onze bedrijven.
Borculo: Telefoon O 54 57 - 241
Vorden: Telefoon O 57 52 - 14 41

Wegens familiefeest
donderdag 9 juni de ge-
hele dag gesloten.
A. J. Eijkelkamp
Café, Medler

MR. R. A. v. d. WALL BAKE NIEUWE
WATERGRAAF BAAKSE BEEK ?

Tijdens een gehouden vergadering van het ge-
kombineerd college van het Waterschap van de
Baakse Beek is de volgende aanbeveling opge-
maakt voor de funktie van Watergraaf, die per
l januari 1967 vacant komt in verband met het
feit dat de huidige Watergraaf, Mr. W. Baron
van Heeckeren van Keil van Huize Ruurlo op 25
oktober a.s. 70 jaar wordt.
1. Mr. R. A. van den Wall Bake, Den Haag; 2.
Mr. R. E. Baron van Dorth tot Medler, Vorden
en 3. A. B. F. Hulshof te Lichtenvoorde.
Op elk van de drie werden 12 stemmen uitge-
bracht.
Mr. v. d. Wall Bake is thans directeur algemene
zaken van het departement van landbouw en vis-
serij en plaatsvervangend directeur^generaal van
de landbouw. Op een vraag uit de vergadering
antwoordde de Watergraaf dat Mr. v. d. Wall
Bake de konsekwenties van een eventuele benoe-
ming zal aanvaarden. Hij zal zich dan in Vorden
vestigen, waar hij oorspronkelijk ook vandaan
komt. Hoofdgeërfde Schut merkte nog op dat
men in de vorige vergadering deze samenstelling
had aangehouden om overleg te plegen met de
standsorganisaties. Men was na dit gesprek tot
de conclusie gekomen, dat de thans voorgedragen
kandidaten voor de Baakse Beek de meest aan-
vaardbare zijn. Ook watergraaf van Heeckeren
deed het een genoegen straks zijn taak aan een
bekwaam man te kunnen overdragen.
Opnieuw werd kritiek geuit op de slechte onder-
houdstoestand van de Baakse Beek in de buurt-
schap Medler onder Vorden. Men verbaasde zich
erover dat zoiets in een waterschap enkele jaren
had kunnen duren. De watergraaf deelde, maar
aanleiding van een brief van de aangelanden, me-
de dat het dagelijks bestuur het niet in alle geval-
len met de inhoud eens is. Een definitieve verbe-
tering is eerst te verwachten zodra het verbin-
dingskanaal van de Baakse Beek naar de Veen-
goot is gegraven. Inmiddels is alle hout in de
beek onder Medler geruimd. Door de hoge water-
stand kon de bodem nog niet volledig geëgali-
seerd worden en ook de beschoeüng kon nog niet
hersteld worden. Zodra genoemde verbinding
klaar is, kan er meer aan het onderhoud van dit
gedeelte van de beek worden gedaan. Intussen
wordt al het mogelijke gedaan om de beek zo
schoon mogelijk te houden. De heer Welling ver-
baasde zich erover dat dergelijke dingen nog kun-
nen gebeuren temeer daar o.a. de heer Bou-
meester al herhaaldelijk hierover klaagde. Het
dagelijks bestuur schoof deze gang van zaken af
op de onbekwaamheid van het vroegere hoofd
van de technische dienst.
Opgemerkt werd dat de^Bakse Beek in de toe-
komst geen grote fuktie n^rer zal hebben daar het
water via de Veengoot wordt geleid en in de ruil-
verkaveling Warnsveld een nieuwe beek wordt
gegraven.

flig. Nel Bedrijfsbond
Vakantiebonnen inleveren

met staatje van het totaal,
bedrag op dinsdag 7 juni in
hotel „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit).

Georganiseerden van 19.00 tot 21.00 uur.
Ongeorganiseerden van 21.00 tot 22.00 uur.

De plaatselijke voorzitter
G. J. Voorhorst

B. v. Hackfortweg 22, Vorden

V.B. Benzine verkoop

Kranenbarg
ENKWEG 1-3 — VORDEN

l litersfles Spar koffiemelk van 173 et voor 155 et — 10%
1 fles Spar salata van 100 et voor 89 et — 10%
3 fl. Spar limonadegazeuse van 132 et voor 100 et — 10%
3 stukken Spar toiletzeep van . . . 110 et voor 89 et — 10%
2 grote bl. tuinerwten M II van 166 et voor 118 et — 10%
Bij 2 pakjes Spar cacao een plastic tafelmatje GRATIS !
Alle Spar thee en theebuiltjes met 20% zegelkorting

Zegelkorting
l fles Spar beugelbier 58 et - 12 et „
l pot Spar pindakaas 122 et - 24 et „
l pak Spar tafelkoeken 85 et - 17 et „
l blikje laliaanse omaenpuree 25 c - 5 et „
l blik gehaktballen 138 et - 28 et „
150 gram snij- of cervelaatworst 78 et - 8 et „
l zak palettes oranges 79 et - 8 et „
150 gram lunchvvorst 78 et - 8 et „

R E M M E R S
Zelfbediening

DE SPAR
'KOPEN BIJ DE SPA*
« St>AR£H BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1 2 8 1

Telefoon 1 3 7 9

Gemeente Vorden
WEGAFSLUITING

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN
VORDEN
maken bekend, dat in verband met vernieuwing
van de bruggen over de Veengoot, het gedeelte
van de Mossel-Lindeseweg, gelegen tussen de
„Leopoldhoeve" en de „Kosstede" en het gedeelte
van de Schimmeldijk gelegen tussen „het Garmel"
en „het Schimmel" voor alle verkeer, m.u.v. het
voetgangers- rijwielverkoer, zullen zijn gesloten
van 2 juni 1966 tot en met 15 oktober 1966, of
zoveel langer of korter als in verband met de
werkzaamheden noodzakelijk is.

Vorden, 2 juni 1966.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
van Arkel

de Secretaris,
J. V. Plas

A.S. MAANDAG TOT EN
MET ZATERDAG

GESLOTEN
WEGENS VAKANTIE

SIGARENMAGAZIJN

't Centrum
G. W. Eijerkamp, Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 1386

Geopend sigarenmagazyn
Boersma en l lassink

Gemeente Vorden
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN
VORDEN
maken bekend, dat in de maanden juni en juli
geen zittingen voor woningzoekenden zullen wor-
den gehouden.

De eerstvolgende zitting zal worden gehouden op
dinsdag 9 augustus 1966 des namiddags van half
acht tot half negen in het gemeentehuis.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
van Arkel

de Secretaris,
J. V. Plas

V.B. Benzine verkoop

Kranenbatg
ENKWEG 1-3 — VORDEN

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

fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

UW JUISTE ADRES VOOR
EEN VAKKUNDIGE
REPARATIE EN GOEDE
SERVICE

garage KURZ
OFF. GLAS DEALER — Telefoon 1649



Met grote blijdschap ge-
ven wij u kennis van de
geboorte van ons
dochtertje

CARLA

A. J. Jansen
A. H. Jansen-Boers

Vorden, 28 mei 1966
Dorpsstraat 14
D8OOOOC5SOC3C

Voor de vele blijken van
belangstelling bij ons 50-
jarig huwelijk ondervon-
den, zeggen wij u har-
telijk dank.

H. Kettelerij
H. J. A. Kettelerij.

Bruggeman
Vorden, juni 1966
Het Hoge 35

Langs deze weg betui-
gen wij onze hartelijke
dank aan allen voor de
belangstelling en atten-
ties die wij bij ons
huwelijk ondervonden.

D. J. G. Harmsen
M. J. Harmsen-

Marsman
Vorden, juni 1966
't Schimmel, D 170

Te koop: ±2500 Holl.
rode en blauwe dakpan-
nen. Gratis verkrijgbaar
een partij brandhout.
H. J. Boersbroek, E 89
Vorden

Te koop bij inschrijving
ca 50 are hooigras.
Briefjes in te leveren
voor of op zaterdag
4 juni voor 4 uur.
G. Tjoonk, Wiersse
E 114, Vorden

Net meisje zag zich
gaarne geplaatst in
winkel. Bij voorkeur
kruidenier of textiel.
Brieven onder no. 10-1
bureau Contact.

Te koop: ± % ha hooi-
gras. Briefjes voor za-
terdag a.s. 12 uur bij
W. Roelvink, Kranen-
burg

Te koop: Savoie en witte
koolplanten.
H. Broyl, Rietgerweg 2
Warken

Te koop: Efel-kolencon-
vector met haardplaat.
Molenweg 19, tel. 1569

Te koop: Elektrische gi-
taar, 3 elementen met
handtremolo. Te bevr.
H. v. Bramerenstraat 3
Vorden, iedere dag na 6
uur en zaterdag

Te koop: Alle soorten

KOOLPLANTEN
D. Klein Geltink, Klein
Garmel

Te koop: Solex oto
i.z.g.st. W. Oortgiesen
C 83, Vorden

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

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

Te koop: Eetaardappe-
len. G. Wentink, Delden

Te koop: Mooi jongens-
pakje, leeftijd 7-8 jaar.
Raadhuisstraat 12, Vor-
den

Te huur: Caravan met
inventaris in Zandvoort
voor 2, 3 of 4 personen
ƒ 25,— p. p. p. w. voor
9 juli en na 27 aug.
Inlicht. Het Hoge 18

Gevraagd voor klein ge-
zin waarvan de vrouw
hulpbehoevend is: Huis-
houdelijke hulp die gene-
gen is lichte verpleging
te geven. Hulp voor ruw
werk beschikbaar. In- of
extern. Aanmeldingen
's avonds na 7 uur.
P. F. H. van Hille, Bos-
laan 12, Warnsveld, tel.
05750-2884

Te koop: l toom biggen.
T. Roeterdink, B 21,
Vorden

f\
6 juni hopen onze geliefdeX

X
K «
X
X
V hun 25-jarige echtvereniging te

X
X
H
X
X
X
H
X
X

J. MENNINK
en

H. J. MENNINK-HISSINK

n 25-jarige
herdenken.

Dat God hun nog lang voor elkaar en
voor ons wil sparen is de wens van
hun dankbare kinderen

Ria en Dick
Willy

Vorden, juni 1966
C 26

Wegens omstandigheden wordt het
feest uitgesteld.

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
N
X
X
X
X
X
X
X

Op zondag 12 juni hopen onze geliefde
kinderen en ouders

G. J. BLOEMENDAAL

en

Z. BLOEMENDAAL-GREUTINK

hun 25-jarige echtvereniging te
herdenken.

Dat zij nog lang gespaard mogen blij-
ven is de wens van hun dankbare
ouders en kinderen:

Opa
Henk - Tineke
Toos - Tonny
Diny _ Gerrit
Gerry - Tonny
Zwennie
Hennie
Joke
Wilma

Wichmond, juni 1966
Hackforterweg 25

Gelegenheid tot feliciteren op maandag
13 juni van 3.00-5.00 uur in het
St. Ludgerusgebouw te Vierakker.

X

Op zaterdag- 11 iuni hopen onze ge- n

H
UQ H. J. BRINKERHOF

en
X E. BRINKERHOF-BOOMKAMP

X
X
X
X
X
X
M Vorden, juni 1966
W „Slagman" C 48

liefde ouders en grootouders

hun 40-jarige echtvereniging te
herdenken.

Dat ze nog vele jaren met elkaar in
gezondheid mogen leven is de wens van
hun dankbare kinderen en kleinki^^
deren.

Gelegenheid tot feliciteren 's middags W

X van 3.30 tot 5.00 uur in hotel
„'t Wapen van Vorden" (P. P. Smit). Q

" n

A

X

X
X
X
X
K
Xv

Gelegenheid tot feliciteren 's middags •
van 3.30 tot 5.00 uur in zaal Schoen- X
aker, Kranenburg, Vorden. V

n
X
X
X
X
X
X
^ Vorden, juni 1966

^ 't Olthuis D 110

X
X
X

Zaterdag 4 juni hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen onze 40-
jarige echtvereniging te vieren.

W. BOUWMEESTER

en

G. BOUWMEESTER-LINDENSCHOT

Dinsdag 7 juni a.s. hopen onze ouders
en grootouders

W. VAN RESTEREN

en

M. VAN KESTEREN-VERNOOY

hun 50-jarig huwelijk te herdenken.

H. Mis uit dankbaarheid om 2.30 uur
in de kerk van Christus Koning te
Vorden.

Kinderen en kleinkinderen.

Vorden, juni 1966
Zutphenseweg 87

Receptie van 4.00-6.00 uur in café
„De Zon".

H
K
X
X
K
X
X
X
X
X
X
X

NS U bromfiets
l 570.-

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21

Snperreklame
Superbenzine

45 cent
KEUNE

INDUSTRIETERREIN — VORDEN

Bejaardeiitoclii
HEBT U ZICH AL OPGEGE-
VEN VOOR DE TOCHT OP
WOENSDAG 15 JUNI ?

Vertrek 8.15 uur vanaf het
Marktplein.

U kunt dit deze week nog doen bij de
bekende adressen.

Het comité

Onze weekreklame

JAMPOTTEN APPELMOES 2 voor

DOPEKWTEN II per blik

69
69

ROYAL SNOEPMELANGE per zak

+ gratis verrassing !
98

VRUCHTENHAGEL per zak

Elke tweede zak

48
20

BLOEMENAARDE twee zakken voor 89

CLOSETROLLEN 4 rollen voor 49

PRIL AFWASMIDDEL met g r a t i s afwasborstel

ONZE K O F F I E R E C L A M E ! ! !

RECLAME-KOFFIE per pak 198
Bij aankoop van het tweede pak het derde g r a t i s

Bij elke kilo SUIKER, l pak koffiekoeken voor 89

Twee pakjes ZOUTE PINDA'S

Het derde pakje g r a t i s
130

Heel blik GEMENGDE BISCUITS (l kg) 189

Twee zakjes A.J.P. SOEPEN 118 cent, hierby l pakje

pudding, vrije keuze, gratis.

DIVERSE SMAKEN JAMS, nu per pot

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J . W . A L B E R S
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

V.B. Benzine verkoop

Kranenbarg
ENKWEG 1-3 — VORDEN

Zaal Langeler
HENGELO (GLD.)

A.S. ZATERDAG 4 JUNI

Dansen
Orkest: „THE WHITE WAVES"

Toegang voorbehouden

Kring Vorden N.K.V.
A.s. dinsdag 7 juni in zaal
Eskes zal de heer J. Blok,
maatschappelijk consulent te
Doetinchem spreken over

HOE KAN IK IN DEZE VERANDE-

RENDE TIJD MIJN FUNKTIE ALS

BESTUURSLID GOED VERVULLEN.

BAKKERSVAKANTIE
VAN MAANDAG 6 TOT EN MET MAANDAG
20 JUNI GAAN MET VAKANTIE

Kerkhoven en Voskamp
VAN 13 TOT EN MET 18 JUNI

Gebr. van Asselt, Linde
Door de meerdere drukte kunnen de werkende bakkers niet
bezorgen dus wordt u gevraagd uw benodigde brood te willen
halen.

GEOPEND ZIJN:

SCHUPPERS — SCHURINK — HOORNEN-
BORG — HARTMAN — SARINK

Aanvang 8 uur.

BEJAARDENKRING
op donderdag 9 juni om 14.15 uur

in het Nutsgebouw.

U kunt dan de dia's van ons reisje zien

AAN ALLE KANTEN
GEDEKT MET
VERZEKERINGEN VAN

Assurantiekantoor

't Jebbink l, Vorden, telefoon 1531

(Inschrijving Register B.)
(Sociaal Economische Raad)

Ook HET adres voor uw
financieringen en hypotheken

BIJLESSEN IN:
— BOEKHOUDEN
— ECONOMIE
— HANDELSREKENEN
— HANDELSKENNIS

H. A. ALBE > S
Ec. Drs. (onderwijsbevoegdheid)
Zutphenseweg 75, Vorden, telefoon 1228

WEGENS FAMILIEFEEST
DINSDAG 7 JUNI

's middags na 12 uur
GESLOTEN

Fa. van Kesteren
Zutphenseweg, Vorden

DENKT U AAN DE

f i l m a v o n d
ZATERDAG 4 JUNI A.S.

Aanvang 7.30 uur in gebouw
Irene. Toegang vrij.

Gemeente Vorden

Spreekuur
Loco-burgemeester

Tijdens het verlof van de Burgemeester van
maandag 6 juni tot en met woensdag 22 juni a.s.
zal Wethouder A. J. Lenselink als loco-burgemees-
ter iedere werkdag, behalve zaterdags, van des
voormiddags 11 tot 12 uur ten gemeentehuize
voor het publiek te spreken zijn.

Te koop: Een in z.g.st.z.
Empo bromfiets, zonder
versnelling.

Nieuwstad 29

Gevraagd: Medelezer

voor Zutphens Dagblad
én óf Trouw. Centrum
dorp. Tel. 1596

Te koop gevraagd: 4 of
6 knopstoelen, matten
mogen vuil zijn.

Brieven onder no. 10-2
bureau Contact

Te koop: Een ruwharige
foxhond, fel op onge-
dierte. Jan Janssen, B 95
telefoon 1592

Te koop: 2 dr. B.B. op-
fokzeugen a. d. t. en 2
met biggen l en 2 weken
oud. D. Pardijs, C 31
Vorden, tel. 1509

Te koop: Toom zware
biggen. H. J. Decanije,
Galgengoor

Te koop: B.B. geiten

bijna aan de telling, te-
vens verkrijgbaar jong
hondje. G. Vliem
„de Eersteling"



Siemerink
Vorden

Te koop gevraagd :
nuchtere stlerkalveren
voor het mesthok.

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

Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

H. JANSSEN
Hypotheken
Verzekeringen
Financieringen

Ruurloseweg D 18, Vor-
den, telefoon 1460

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts ƒ 5,— per fles

Weulen Kranenbars
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen.
Telefoon 1217

H. Lijftogt,
B. van Hackfortweg 31

PASFOTO'S

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

Houtmarkt 77, Zutphen

VOOR HEEL DE
BURGERIJ

„Jan Hassink's"
ROOKGEREI

Voor kijker en luisteraar
staat „Bredeveld"
vakkundig klaar.

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56
telefoon 3813

ATTENTIE
Alle dagen
voorradig

VERSE HAANTJES
Vrijdag ook aan de
markt.

Poeliersbedrijf ROVO
Hengeloseweg l
Tel. 1283 b.g.g. 1214

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

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

ƒ 7,65 per fles ƒ 8,10
thuisbezorgd. Statiegeld
vry. Gasdcpot

KEUNE
Stationsweg l, tel. 1289

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 gevulca-
niseerde 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 kampeer-
gastoestellen.

MARTENS
Wapen- en Sporthandel
Zutphenseweg

ANWB TENTENVERHUURDER

ZONDAG 5 JUNI A.S.

Bezichtiging park van hef

„Landgoed de Wiersse"
te Vorden.
Ruim 93 ha groot. Prachtige vergezichten,
romantische, meterslange lanen en duizen-
den rhododendrons in allerlei kleuren !

Vanaf Ruurlo en Vorden ge-
makkelijk per bus te bereiken.

Ten bate van sociaal-charitatieve vereni-
gingen te Vorden en Kranenburg wordt een
kleine vergoeding gevraagd.

Volwassenen 50 et, kinderen 6-14 jaar 10 et
kinderen beneden 6 jaar vrij.

Tuinen geopend van 11.111. 2 tot
5.80 uur.

Honden worden, ook aangelijnd, niet toege-
laten. Ruime parkeergelegenheid.

CONCERT IN HET PARK ! !

ONDANKS ALLE PRIJS-
VERHOGING BIJ ONS NOG
STEEDS DEZELFDE LAGE
LESPRIJS

f 8.50 per les
Deze prijs kunnen wij hand-
haven door onze leswagens uit
te rusten met moderne gasin-
stallaties.

STEEDS TOT UW DIENST

V.A.M.O.R. AUTORIJSCHOOL

„de Eendracht"
Telefoon 1619 b.g.g. 1256 — Vorden

Voor Opel automobielen
NAAR

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

Zoekt u voor uw geld een f

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

6 rente
Inlichtingen en prospect!
b«:

de heer W. ter Haar
Hertog Karel van Gel-
re weg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

MORGEN
SCHILDEREN
tfffi- MET
RIPOLIN

Er staat een bus
RipolinSnelverfSOO

voor u klaar bij:

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

Ieders devies . . .
een COMBINA-servies

GLAS- EN PORSELEINSER-
VIEZEN.

KOMBINEER ZELF UW
COMBINA SERVIES

PONGERS
Nieuwstad 10 - Telefoon 1474

WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

UW ADRES VOOR EEN

goede occasion

Garaye
Kurz

OFF. GLAS DEALER

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

Vrijdag en zaterdag
l kg vet spek 150
200 gram boterhamworst 50
200 gram hoofdkaas 50
200 gram bloedworst 50

200 gram kalfspattée 100
200 gram gekruide ham 100

M. Krijt Dorpsstraat

i huidverzorging
en make-tip

parfums

LANCÓME
BDQDBBHHBHP^HHBHDSSZBSBI

ÜBPOSITAIEE»

DROGISTERIJ

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

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

Zondag 5 juni, 8 uur

In opdracht van de O.O.M.
Geheim agent SOLO neemt het op tegen

een internationale misdadigersbende.

c TOEGANG 14 JAAR

V.B. Benzine verkoop

Kranenbarg
ENKWEG 1-3 — VORDEN

UIT VOORRAAD LEVERBAAR:

MEUBELEN

VLOERBEDEKKING
MATRASSEN
GORDIJNSTOFFEN
VITRAGE

UW WONINGINRICHTING

OP ALLE WEGEN

KOMT U ZE TEGEN

De kaptein EEG bromfiets
van f 399,-

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21

Doorsmeren
-r Olieverversen

Accessoires
Shellina kant en
klaar uit de pomp

touring service

Aufo- Motor- en Bromf/efsbedn/Ven Shell Tankstations

Kuypers Tragter
Vorden

SHELL BIEDT MÉÉR!

Corselten
en B U's

M
Prima
pasvorm

Hooigras
Ruilverkaveling Warnsveld

De plaatselijke commandant van de ruilverkave-
ling „Warnsveld" wil bij inschrijving verkopen
diverse percelen zwaar gemest hooigras in per-
celen en massa's t.w.

2 perc. i.d. weide van Baron v. Dorth (bij 't Tjoonk) Hengelo
2 perc. i.d. weide van G. Broekman, Hengelo
4 perc. i.d. weide van T. Hiddink, D 100, Hengelo
2 perc. i.d. weide van Wed. Tolkamp, Koningstraat, Hengelo
2 perc. i.d. weide van J. Rietman, D 92, Baakse Dijk Hengelo
2 perc. i.d. weide van Nijveld (achter Wiskamp) Toverstraat

Baak
2 perc. i.d. weide van Brunesse (achter Jansen Wienholts)

Wichmond
l perc. i.d. weide van A. Nijenhuis (bij ter Bogt) Vierakker
8 perc. i.d. weide van o. h. Oldenkamp (v.h. Rietman)

Hackfort
3 perc. i.d. weide van G. Veldhuizen, Delden
6 perc. i.d. weide van Kattepol (v.h. Maalderink), Delden
3 perc. i.d. weide van Z. Regelink „Strodijk", Vorden
1 perc. i.d. weide van o. d. Boggelaar (v.h. Broekgaarden)

Leesten
2 perc. i.d. weide a. d. Blekdijk (v.h. Roelofs), Leesten
2 perc. i.d. weide a. d. Lag. Lochemseweg (v.h. Rietman)

Warken
1 perc. i.d. weide a. d. Emmersteeg (v.h. E. W. Makkink)

Warnsveld
2 perc. i.d. weide a. d. Ooierhoekseweg (weide H. Lammers)

Ooierhoek
5 perc. i.d. weide van J. Onstenk, Baronsbergen

Briefjes inleveren op woensdag 8 juni 's avonds
8 uur bij café Krijt in Wichmond.
De verkoop geschiedt a contant (rek. courant)

De plaatselijke commandant ruilverkaveling „Warnsveld"
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Partijen

P. v. d. A.

BOERENPARTIJ

V.Ï.D.

C.H.Ü.

K.V.P.

A.R.

Nutsgebouw

1962

188

107

156

95

73

149

1966

211

167

186

176

78

144

School Het Hoge

1962

254

67

89

103

88

127

1966

268

106

102

174

94

136

Zaal

1962

219

65

92

111

105

113

Smit uaal Sctoenaker

1966

201

119

1962

59

34

107 j 43

134

112

106

89

181

81

1966

49

78

•„

120

175

76

O.L.S.

1962

83

74

48

99

90

63

Linde

1966

54

105

52

159

91

64

TOTAAL

1962

803

347

428

497

537

533

1966

783

575

498

763

550

526

GEKOZEN

G. J. Wuestenenk
G. Koerselman
H. Klein Brinke
M. Gotink
J. W. M. Gerritsen
H. Wesselink
H. S. J. Albers
G. J. Bannink
W. Horde
A. J. A. Hartelman
W. B. J. Lichtenberg
A. J. Lenselink
Z. Regelink


