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VERDER NIEUWS OVER DE NUTSTOCHT
NAAR WIJK BIJ DUURSTEDE

Ih'L aantal oorlopige liefhebben voor deze tocht is
zo groot, dat de tocht wel door kan gaan. De inlich-
tingen, die; de l'a. Vlaswinkel hierover gegeven
l n - c f t , maken niet a l leen , dat de tocht zeer mooi en
de moeite waard zal worden, maar ook niet al te
prijzig.
De prijs zal per advertentie bekend gemaakt wor-
den als we weten hoe groot de deelname precies zal
zijn, want hoe meer er mee gaan, hoe goedkoper het
wordt.
Maar nu iets naders over de tocht. Eerst was het
plun op woensdag te gaan, maar nu zijn er ver-
scheidene deelnemers, die voelen meer voor de za-
terdag. Dit zal nu afhangen van wat de liefhebbers
overwegend willen.
's Middags om 13 uur wordt gestart vanaf het Nuts-
gebouw. De tocht gaat dan over Zutphen, Voorst,
Klarenbeek, Loenen, Woestehoeve, Hoenderlo, Ot-
terlo, Ede, Bennekom, naar het Kalkoentje, een
oude boerderij, antiek ingericht als restaurant,
waar op het grasveld in een grote bocht van de Rijn
de thee gebruikt wordt en de pottenbakkerij in een
oude schuur (op hetzelfde terrein) bezichtigd kan
worden. Vandaar gaat 't naar Wageningen, Rhenen,
Doornwerth, waar het kasteel met bezienswaar-
digheden hr/.ocht wordt of naar Driebergen, waar
het Automuseum de deuren voor u openzet. (Meeste
s l i ' i n n u ' i i gelden.)
Na afloop h ie rvan naai ' café restaurant Darthuizen
in Lcersum, waar een uitgebreide koffiemaaltijd
wacht. Als men ui tgerus t is en de inwendige mens
versterkt is, op naar Wijk bij Duurstede, waar, na-
dat eerst liet stadje doorgereden is en van alle kan-
ten de mooie plekjes en geveltjes van dit antieke
stadje bekeken zijn, het klank- en lichtspel wacht.
De tocht zal plaats hebben de laatste week van
augustus of de eerste week van september. Zou het
niet verstandig zijn als degenen, die er iets voor
voelen een avond bij elkaar kwamen in 't Nut om
a l l e belangen van de deelnemers te bespreken en
dan de dag, de tocht en de prijs vast te stellen? U
hoort er een volgende keer meer van, maar wie er
in p r i n c i p e i e t s voor voelt, die geve zich op bij een
der bestuursleden van het Nut.

VORDEN I BLIJFT WINNEN
In een dooi' beide ploegen slecht gespeelde wedstrijd
heeft Vorden I zondag op eigen terrein een kleine,
doch verdiende 2—l overwinning behaald op
A.G.O.V.V. VI.
Vergeleken bij de wedstrijd tegen B. & O. speelde
Vorden nu zeker een klasse minder. Hier komt bij,
dat vooral in de tweede helft de A.G.O.V.V.-defensie
keer op keer de. bal buiten de lijnen trapte, zodat er
van goed voetbal geen sprake kon zijn.
De Apeldoorners, waarvan sommige spelers reeds
de vier k r u i s j e s gepasseerd waren, lieten de e>
i w i m i g m i n u t e n e n k e l e i r.taie staaltjes voetbal zien.
De Vordense defensie kreeg dan ook handen vol
werk. Na tien minuten resulteerde het Apeldoomse

asief in een doelpunt, toen midvoor Kanselaar
een hoog schot doel trof 0—1. Enkele minuten

later schoot dezelfde speler via de buitenkant van
de paal naast.
Doelman Wissels zorgde ervoor dat de achterstand
beperkt bleef tot één doelpunt. Toen de thuisclub
zich enigszins aan de druk had ontworsteld bleek
dat ook de Apeldoornse defensie kwetsbaar was.
Dit bleek na een half uur toen rechtsbinnen Buunk
alle gelegenheid kreeg om van dichtbij raak te
schieten l—1.
Vorden kreeg hierna nog enkele fraaie kansen om
een voorsprong te nemen doch de juiste richting
bleef zoek.
In ilc tweede- helft begon het uithoudingsvermogen
een woordje mee te spreke*. Gestuwd door de onver-
moeibare linksbinnen Lindenschot (o.i. de enige
speler bij Vorden die deze middag een voldoende
haalde) trokken de geelzwarten ten aanval. Doch
wat men ook probeerde het fel begeerde doelpunt
wilde maar niet komen totdat een kwartier voor
tijd Nijenhuis de bal precies op het hoofd plaatste
van middenvoor Eggink, hetgeen 2—1 betekende.
Tot aan het eimlsignaal van de overigens zwak lei-
dende scheidsrechter Tempelhof, slaagde Vorden
erin deze kostbare voorsprong te handhaven.
De rode lantaarndragers B. & O. II en K.C.V.O. 11
speelden Vorden precies in de kaart door tegen el-
kaar gelijk te spelen 2—2. De stand in deze pro-
motie-competitie luidt momenteel als volgt: 1. Vor-
den, 2 gespeeld, 4 punten; 2. A.G.O.V.V. VI, 2 ge-
speeld, 2 punten; 3 en 4 B. & O. II en K.C.V.O. II,
2 gespeeld, l punt.
Zondag a.s. krijgt Vorden I bezoek van K.C.V.O.
Mochten de geelzwarten erin slagen om ook de/,e
wedstrijd te winnen, dan kan hun de promotie naar
de eerste klas praktisch niet meer ontgaan.
Naast de vreugde rondom het eerste elftal kreeg
„Vorden" zaterdagavond een bittere pil te slikken
in de vorm van degradatie van het derde elftal naai-
de vierde klas G.V.B. Dit gebeurde na een beslis-
singswedstrijd tegen Soci II, welke gespeeld werd
op het terrein van Warnsveldse Boys. In een slecht
gespeelde wedstrijd ging Vorden in de tweede ver-
lenging met 3—2 ten onder.
Slecht wegwerken van Lijftogt stelde de Wich-
mondse linksbuiten in staat zyn middenvoor te lan-
ceren die met een laag schot de stand op 0-1 bracht.
Vlak voor de rast maakte de Greef gelijk l—1.
In de tweede helft brachten de Soci-voorwaartsen
de stand al spoedig op 1—2. Vijf minuten voor tijd
schoot de rechtsback van Soci in eigen doel 2—2.
Deze stand bleef tot het einde gehandhaafd zodat
een verlenging noodzakelijk was. In de tweede ver-
lenging was het de linksback van Soci die het be-
slissende doelpunt maakte.

B.O.LJÏ. LIEP AVONDVIERDAAGSE
De B.O.L.H. afd. Vorden heeft in Zutphen met een
11-tal dames de avondvierdaagse meegelopen.
Nadat zij dinsdag, woensdag en donderdagavond 15
km per avond in de regen hadden gelopen, werden
de laatste kilometers vrijdagavond met mooi weer
voltooid.
Alle dames hebben de GO km goed uitgelopen, en
zij kregen voor de groep een plaquette en persoon-
lijk een medaille.

KERKDIENSTEN zondag 30 juni.
Heru. Kerk

8.30 uur Ds. ƒ. J. van Zorge. H. Avondmaal.
10.15 uur Ds. J. J. van Zorge. Gezinsdienst
met de kinderen van de zondagsschool.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof,
R.K. Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis.
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs telef. 1255.
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 H. Eil, Tel. 06753-1420.

Vorden — Ruurlo
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts A. Harmsma,
telefoon 06752-1277.

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

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 19 t.em. 25 juni.
Geboren: d.v. H.L.Memelink en G.Voskamp;
d. van E. J. Kamperman en J. A. Boersbroek.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: E. R. H.Larsen en J. G. Kettelarij;
H. Broekman en H. J. Ruesink.
Overleden: A. Knol, vr., 89 jaar, weduwe
van J. Bennink.

A.s. zondag 30 juni

Gezinsdienst
in de Herv. Kerk

Aanvang

10.15 uur

Voorganger: QÉ^Ï. J. van Zorge

Alle kindeen van de zondags-
school wc^Bn met hun ouders

rlPreryracht.

géS^zondagsschool.

in de ker

Er is dus

GEEF VROUWEN DE RUIMTE
Niet alleen Valentina Tersjkova maar alle vrou-
wen zijn immers graag „op de hoogte" ruimte-
ontdekkingen te doen, en zeer veel vrouwen vat-
ten hun keuze in rijwielen niet luchtig op, maar
zijn in de wolken met de kqllektie bij Tragter. Een
winkelruimte waarin het nieuwste is. (adv.)

SCHOOLFEEST NUTSKLEUTERSCHOOL
De kinderen van de Nutskleuterschool vierden dins-
dagmiddag 25 juni schoolfeest. De bedoeling was
eerst om een reisje te maken, maar door ziekte van
mevrouw Van der Louw, hoofd van de kleuterschool,
werd het veranderd in een schoolfeest.
Tijdens het genieten van de zeer vele traktaties,
werden er een paar filmpjes vertoond, w.o. „Cir-
cus" en „De Melkboer", die zeer by de met feest-
mutsjes getooide kleuters in de smaak vielen.
Aan het einde van de middag werden de kinderen
nog verrast met een cadeautje, zodat ze allen zeer
voldaan huiswaarts keerden.

INGEZONDEN MEDEDELING
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie)

SPORTTOTO
Daar sport behoort te verbroederen, zal er van de
zijde der „kapitalistische" G raaf schap ryders niet
nader op het ingezonden schrijven van de heer Stee-
man worden ingegaan.
Alle personen, dus ook de heer Steeman, die een
betere voorlichting wensen, kunnen zich wenden tot
het secretariaat der Graaf schapryders: Raadhuis-
straat 14 te Hengelo (G.).

D. J. Rouwenhorst.

KOLLEKTE HERWONNEN LEVENSKRACHT
De alhier gehouden kollekte, bestemd voor patiën-
ten in Sanatoria, zwakke kinderen en bedlegerige
patiënten, gehouden ter gelegenheid van het gouden
jubileum van „Herwonnen Levenskracht", heeft de
mooie som opgebracht van ƒ 87,57.

TOUWTREKKERS IN DE RUNNING
In het kader van de bondscompetitie van de Achter-
hoekse Bond van Bouwtrekkers, zullen de ploegen
van 't Medler (3 teams) en Warken (2 teams) a.s.
zondag 30 juni deelnemen aan het grote toernooi,
dat georganiseerd wordt door de Touwtrekkersver-
eniging „Kulsdom" te Geesteren bij Borculo.
Medler l bezet in de competitie de eerste plaats met
21 punten in Klasse A, terwijl haar ernstige rivale
Heure I (Borculo) met 19 punten op de 2de plaats
staat, zodat hier volop spanning zal te beleven zijn.
Warken I bezet de 5de plaats met 4 punten.
In Klasse B gaat ook Medler II aan kop met 10
punten, terwy'l Warken II in Klasse D 3 punten
heeft en als derde staat geklasseerd.
Medler III staat in Klasse D nummer 2 met 4
punten.

AFSCHEID ALS GEZINSVERZORGSTER
Eén dezer dagen nam me j. T. Ruiterkamp afscheid
als gezinsverzorgster van het Groene Kruis alhier,
wegens haar huwelijk.
Deze feestelijke bijeenkomst vond plaats in de tuin
van de Leidster, mevrouw Rombach. Mej. Ruiter-
kamp en haar verloofde werden o.a. toegesproken
door dokter Lulofs, de voorzitter van het Groene
Kruis, door mevrouw Rombach, de leidster van de
Gezinverzorgsters, mej. Wassenaar, de landelijke
leidster en door mej. Kieft, als collega.
Veel cadeaus werden het bruidspaar overhandigd.
De gezinsverzorgsters htldden voor een leuk pro-
gramma gezorgd, hetgeen onder leiding stond van
mej. Lyftogt.
Het was een leuke middag ei^de goede woorden
die er werden gesproke]«tii>1.^B^velgeineeiid. Het
Groene Kruis verliest in Jjf. Ruittrkamp een goede
kracht.

V.V.V.
Nu de maand jul i we<^^^Ê>Jand komt, begint
V.V.V. zijn zomer-aktivl^H^^^L'er te ontplooien.
Zoals gewoonlijk is de surrt^^Bieiden. Maandag-
avond gaan de wandelaar ; op sTap onder de goede
hoede van de heren Norde en Bello.
Woensdagmiddag stapt l 'irgemeester Van Arkel
weer op de fiets om de deelnemers aan de Acht-1

kastelentocht te begeleiden.
We gunnen ze van harte mooi weer!

GESLAAGD
Alle kandidaten van de Bijz. school aan het l
slaagden voor 't toelatingsexamen van het Baudar-
tiuslyceum te Zutphen, n.l. Lidy Bannink, Henk
Eenink, Robbie Kei'khoven, Dick Norde, Arend Jan
Schoolderman en Casper Wechgelaer.
Helaas kwam dit bericht net te laat door om nog
geplaatst te kunnen worden in Contact van de
vorige week.
Frans Cnoops, leerling van de O.L.S. dorp slaagde
ook voor het toelatingsexamen van het Baudartius-
lyceum.
Voor de eindexamens van deze school slaagden:
afd. M.M.S.: mej. C. Aartsen; afd. H.B.S. A:mej.
G. Brummelman, L. Luimes en J. Norde.

Onze grote

VERBOUWINGS-OPRUIMING
begint zaterdag 29 juni

om 8 uur

KOOPJES voor groot en klein en prijzen te laag om op te noemen!

Denkt u vooral aan onze bekende DOZEN met KINDERSCHOENEN.

Alles a contant. Buiten de opruiming 10 pet korting.

Profiteer nu van de koopjes bij

A. Jansen /t Schoenenhuis

KOALA - fijne pyjama.
Warm en sterk. In frisse

'effen kleuren. Kreukt niet.
Nooit strijken. Heerlijke
dracht. Maar let op het
-j merk: ^_koala
uw 6ovw-~fobowleh-goed

VERKRIJGBAAR BIJ:

GOUDEN HUWELIJKSJUBILEUM
Vandaag, donderdag 27 juni, herdenkt het echtpaar
Woerts-Marsman, „Bonenkamp" Linde het feit dat
het voor 50 jaar geleden in het huwelijksbootje stap-
te. De heer Woerts, die 73 jaar is, mag zich nog in
een goede gezondheid verheugen. Als het weer maar
een beetje redelijk is, is hij meestal buiten te vin-
den, waar de dagelijkse werkzaamheden op de boer-
derij al zyn aandacht opeisen.
Zijn echtgenote, 72 jaar oud, is ook by'na nooit ziek
geweest en is evenals haar man nog mj zonder vi-
taal. Zij helpt haar dochter met diverse huishoude-
lijke bezigheden en breit nog zonder bril. Uit hun
huwelijk weiden 2 dochters en l zoon geboren, ter-
wijl het gouden paar 7 kleinkinderen heeft.

VOETBALWEDSTRIJD
Op het sportterrein van „Ratti" werden door het
voetbalelftal der Eerste Gelderse Vleeswaren-
fabriek een tweetal vriendschappelijke wedstrijden
gespeeld.
De eerste ontmoeting was tegen een team van een
fabriek voor technische apparatuur uit Hengelo
(O.). De bezoekers waren in deze wedstrijd be-
duidend sterker en wisten met 5—O te winnen.
In een wedstrijd tegen de Technische Dienst van
Welling, Borculo, moest het E.G.V. team met 6—l
in de Borculoërs haar meerdere erkennen. De E.G.V.
linksbuiten wist de eer voor de Vordenaren te
redden.

Nutsbibliotheek Vorden

Geopend: dinsdags van 4.30 — 5.30 uur
en 's zaterdags van 4—5.30 uur.
10 cent per boek per week.
Kinderboeken 5 cent.

VIS WEDSTRIJD „DE SNOEKBAARS"
Zaterdagavond hield de visvereniging „De Snoek-
baars" in het Twenthe Rijnkunaal een onderlinge
viswedstrijd, waaraan 25 personen deelnamen. In
totaal werden er 41 stuks vis gevangen met een
puntenwaarde van 318.
De uitslag luidde als volgt: 1. G. Hellewegen, 61
punten; 2. Joh. Fleming, 45 punten; 3. V. H. Eykel-
kamp, 37 punten; 4. Joh. Golstein, 34 punten; 5.
Wessel Brokke, 32 punten.
Na twee wedstrijden is de stand in de onderlinge
competitie als volgt: 1. G. Hellewegen, 61 punten;
2. V. Eykelkamp, 53 punten; 3. Joh. Fleming, 45
punten; 4. Joh. Golstein, 34 punten; 5. W. Brokken,
32 punten; G. H. N ij land, 31 punten; 7. A. J. Jansen,
21 punten.
Op zaterdag 6 juli zal „De Snoekbaars" in het
Twenthe Rynkanaal de stry'd aanbinden met de col-
lega's van de visverenigingen uit Almen en Laren.

ZEER GESLAAGDE ROODE KRUIS KOLLEKTE
De huis aan huis kollekte ten bate van het Neder-
landsche Roode Kruis heeft hier ƒ 2.367,15 opge-
bracht. Een schitterend resultaat.
Niet alleen het comité, doch vooral de vde gewon-
den en invaliden zijn dankbaar gestemd jegens de
kollektanten die hun vry'e tijd beschikbaar stelden,
en jegens de gevers voor hun prachtige bijdrage.



WEEK-SPECIALITEITEN
Geldig van
27 juni t/m 3 juli '63

Gehakt
Blik, 500 gram . . . .

Kotfiemelk
Blik

41 O gram
Groninger koek
Stuk

Wortelen
Literblik Gebraden

gehakt

Capucijners

Met óók nog uw
gratis V IVO-wapent j es

VIVO kruideniers:
óteetl* vaker: KISTEMAKER - OPLAAT, Wildenborch
SCHOENAKER, Kranenburg ~ FRANS KRUIP, 'i Hoge

Voor uw vakantie
reistassen, fiets-
tassen, f ietsriemen,
koffers, portemon-
naies enz. enz.

Fa. G. W. Luimes
B. Lammers

Burg. GOORSTRAAT
Vorden

MESTKUIKENS
Wekelijks af te geven
kuikens van onze be-
kende zware slachtras-
sen Hypeco. Gunstig
voederverbruik en snel
groeiend. Conc. prijs.
Beleefd aanbevelend:

H. BURKINK
Kuikenbr. Wichmond
Telef. (06752) 1233

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Kippen GEVRAAGD
tegen de hoogste prijs.

W. Rossel, Tel. 1283
H. Robbertsen,

Tel. 1214

Wij kunnen nog enkele

PRIMA (1830)
ONGESCHOOLDE KRACI
plaatsen.

Vast werk. Goed loon plus premie. Kinder-
bijslag. 45-urige werkweek. Vakantietoeslag
e.a. sociale voorzieningen. - Reiskosten-
vergoeding. - Omscholing is mogelijk!

Stuur onderstaande bon in aan:

Speciale aanbieding

van f 14.75

MOOIE

Bel-o-fast

damesblouses
Deze week f 12.95

HELMIHK

'"Nutsgebouw™
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema • Deventer

Zondag 30 juni, 8 uur

Drie dolle tantes
met: Günther Philipp - Trude Herr

Bill Ramsey - Vivi Bach

De meest dwaze muzikale klucht , die
u in jaren gezien hebt.

c Toegang alle leeftijden

f 1.— - f 1.25 - f 1.50 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

niet op zondag.

BUITENBEITS
versmeen

S^tlüjd tteyeerd f

* Geeft een allerbeste bescherming.

* Arbeidsbesparend.

* Te gebruiken op nieuw en oud
carbolineum en oud verfwerk.

* 29 moderne kleuren uit voorraad
leverbaar.

4 Ook verkrijgbaar in wit, licht en
donker eiken.

* Een groot assortiment in kleuren,
voor zomerhuisjes, schuren, bal-
kons, schuttingen, hekwerken enz.

+ 'n fraai en radicaal conserverings-
middel.

VERKRIJGBAAR BIJ

„ (stet " l/erf huis

J. M. Uiterweerd
Telefoon 1523

Enorme sortering. Billijke prijzen.

Ook vandaag wordt weer bewezen
CONTAC7 wordt van A tot Z gelezen

g GEMS Metaalwerken n.v.
l Vorden
•S Zutphenseweg 5-9 - Telef. 06752-1546
c

00

Naam:

Adres:

Plaats:

M.H., Ik verzoek U mij vrijblijvend na-
dere inlichtingen te verstrekken omtrent
bovengenoemde aanbieding.

Ik ben thuis om uur v.m./n.m.

kunt u nu een echte auto kopen

WK&IOOO
• 128 km/u 50 pk • 4 gesynchroni-
seerde versnellingen • verwarming
• min. onderhoud: olie 10.000 km

doorsmeren 20.000 km

Maak een proefrit bij.-.

A. G. Tragter

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

Elk pak Spar koffie
V2 L. fl. koffiemelk
l fl. V-t L. sinas
l pak Vanille frou
150 gram sinas stiks
l blik 430 gram gehaktballen
100 gram boerenmetworst
100 gram paling worst
Zakje kristalfruit
250 gram Nogatines (koekje)

148 et en
97 et en
57 et en
65 et en
72 et en

120 et en
52 et en
42 et en
49 et en
64 et en

60 zegels
38 zegels
22 zegels
2(j zegels
28 zegels
48 zegels
20 zegels
16 zegels
20 zegels
12 zegels

ZIE VERDER FOLDER

In de zelfbediening volop GRAMOfOONPLATEN

TWENS
dragen

Setter Set
NYLONS

Want Setter Set heeft
extra slanke, extra lange

rmaten, dus voor jonge,
ranke benen. Voor twens
normale damesmaten.
Sterke nylons met vol-
maakte pasvorm in de
nieuwe

kleuren 1.95

L Schooldennen

TELEFUNKEN TELEVISIE
Uiterlijke schoonheid

Technische verfijning.

^ Het goudfilter van gebogen multi-glas vergroot
het contrast en beschermt de ogen.

^ Volledig automatisch.

+ Wij maken ieder televisie-toestel geschikt voor het ontvangen van het
2e programma.

Vraagt vrijblijvend inlichtingen en demonstraties.

Alleenvertegenwoordiging voor Zutphen en omstreken:
l

Fa. P. Bredeveld & Zn.
Weg naar Laren 56 ZUTPHEN Telefoon 3813

BRILLEN

ÏEMERINK
DE OPTICIEN DIE flLTJD

VOOR U KLAAR STflPT.

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

f7.65 per fles

KEUNE

VOOR

fa. Hartens
wapen- en sporthandel

Toerfietsen, sportfietsen,

kinderfietsen niet duur,

maar duurzaam.

Dat is

Gazelle!

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg
Telefoon 1256

Verhaar vangelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems. kleermakerij,
Rozenhof!, l, Zutphen
Telefoon 2264.

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

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Voor werkelijke
verfraaiing
kunt U niet

De ipeciale "Dot 't Zelf"

mojelljkheden.

Ve/e moderne Deuren.
Makkelijk Ie verwerken.
Grote dcMrocht.
Snel droog.
Lange /evenirfuur.

tref ex
f lukverf en muurverf

m

Verkrijgbaar bij

Fa. G. BOERSTOEL i Zn.
Jnsulindelaan 5 Tel. 1567



Met grote blijdschap
en dankbaarheid geven
wij kennis van de ge-
boorte van ons doch-
tertje en zusje

Bernarda
(Berdie)

E. J. Kamperman
J. A. Kamperman-

Boersbroek
Annie

Vorden, 23 juni '63.
C 53.

Voor uw betoonde be-
langstelling en het me-
deleven tijdens de ziek-
te en bij het overlijden
van onze dierbare va-
der

Henricus Franciscus
Helmink

zeggen wij U hartelijk
dank.

Namens allen:
fam. Schotman-

Helmink

Kranenburg, D 124,
Vorden.

W. N. LULOFS
arts

zal met vakantie

afwezig zijn
vanaf maandag 1 juli
t.e.m. zondag 21 juli

Dr. de Vries neemt
waar.

K. H. DE VRIES
arts

houdt gedurende de
vacantie van Dr. Lulofs

géén spreekuur
voor a.s. moeders

Deze worden op het
ochtendspreekuur van
7.30 — 9.30 uur ver-
wacht.

Biedt zich aan net
MEISJE om in de va-
kantie op kleuters te
passen, leeftijd 14 jaar.
Adres te bevr. bur.

Contact.

Net MEISJE, 15 jaar,
Mulo-leerlinge, zoekt
werk in de vakantie
liefst in winkel of der-
gelijke, Adres te bevr.
bur. Contact.

Gevraagd MEISJE
voor hele dagen in de
huishouding. Slagerij
Vlogman.

BIJVERDIENEN?
Avondwerk?
Thuiswerk? U slaagt.
Inl. EUREKA, Rosen-
daalsestraat 496,

Arnhem

Te koop gevraagd 'n
kinder ledikant je.

Schoolstraat 11

Wegens plaatsgebrek
te koop: eiken tafel
en een in prima staat
verkerend huisorgel
zeer geschikt voor stu-
dieorgel. Insul indel . 5

Te koop wegens over-
compleet een TUIN-
BANK met TAFEL,
en een auto-imperial.

Decanijeweg 2.

Te koop BERINI M
21, een DRESSOIR
en een ETAGE-BED.
Na half zes 's avonds.

Schoolstraat 14.

Te koop l % jarige
PINK en een toom
BIGGEN.
B. Wunderink,
Kranenburg, Tel. 6735

Te koop 5 BIGGEN
eetaardappels bijen

M. Groot Wassink,
Galgengoor, C 107

Te koop toom biggen
bij W. A. Kreunen,
D 40.

Te koop BIGGEN bij
G. Wuestenenk,

„Weideman".

Inplaats van kaarten

JAN DE RUITER

en

WILLY WESSELINK

i geven U, mede namens hun ouders,
Q kennis van hun voornemen op vrijdag
\ 5 juli om 11 uur ten Gemeentehuize

X te Vorden in het huwelijk te treden.
X Kerkelijke inzegening in de Herv. Kerk
M te Vorden om 11.30 uur, door de

Weleerw. Heer Ds. J. H. Jansen.

Alkmaar, Oudegracht 119

Vorden, Insulindelaan 11
juni 1963.

/\

u Toekomstig adres: Voordam 9, Alkmaar

^ Gelegenheid tot feliciteren van 3-4.30
W uur, Insulindelaan 11 te Vorden.

Op vrijdag 28 juni a.s. hopen onze
ouders en grootouders

L. Klein Haneveld

J. A. Klein Haneveld-Dommerholt

hun 40-jarig huwelijk te herdenken.

Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen

Vorden, juni 1963.
Julianalaan 34

Gelegenheid tot feliciteren zaterdag
29 juni 's avonds 7-9.30 uur in zaal
Eskes, Dorpsstraat, Vorden.

Heden overleed na een langdurige
ziekte onze lieve moeder, behuwd-,
groot- en overgrootmoeder

AAGJE KNOL
weduwe van Joh. Bennink

in de ouderdom van 89 jaar.

Vorden:
H. T. Bennink
G. Bennink-Groot Jebbink

Loenen (Vel.):
G. Wansink-Bennink
J. M. C. Wansink A

Lobith:
W. G. Koldeweij-Bennink
Klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, 21 juni
„De Wehrae"

1963.

De crematie heeft plaats gehad op
dinsdag 25 juni te Dieren.

Bekendmaking
Burgemeester en Wethouders van Vorden
brengen ter openbare kennis, dat op de
secretarie dezer gemeente gedurende het
tijdvak van maandag l juli tot en met
dinsdag 9 juli 1963, des voormiddags van
8.30—12.30 uur

ter inzage ligt
een door V. J. Dostal, E 102c te Vorden,
ingediend plan voor de bouw van een
woonhuis met garage aan de weg van
Medler naar het Onstein op de percelen
kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie
D nr. 1773-1689.
De bouwvergunning voor dit plan kan
worden verleend krachtens artikel 20 van
de Wederopbouwwet.
De eigenaren der aangrenzende en nabij-
gelegen gronden worden tot en met dins-
dag 16 juli 1963 in de gelegenheid gesteld
schriftelijk hun eventuele bezwaren tegen
dit voorgenomen plan bij Burgemeester en
Wethouders in te dienen.

Vorden, 27 juni 1963.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
de Burgemeester,

van Arkel,
de wnd. Secretaris,

S. Kulsdom

A.s. zondag 2.30 uur

Promotiewedstrijd
Vorden 1 -

K.C.V.O. 2

Wij brengen een

grote
voorverkoop

m

japonnen v.a. 7.5O
ook in grote maten

rokken v.a. 9.95

blouses v.a. 2.95

kinderjurkjes v.a. 5.95

GOEDE KWALITEIT
VOOR WEINIG GELD

fa. Looman

Aanbesteding
Het Arch. Bureau van Houte te Vorden,
zal namens dhr. J. F. Barendsen aanbesteden:

het bouwen van een bungalow
aan de Hertog Karel van Gelreweg

te Vorden
in 2 percelen (mets. en timm.)

De aanbesteding zal gehouden worden op
dinsdag 9 juli 1963 om 11 uur in café
„de Zon".
Bestek en tekeningen zijn vanaf vrijdag 28
juni, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar
ten kantore van voornoemd Arch. Bureau,
tegen betaling van f 10. — .
Restitutie bij inlevering f 5. —.

Arch. Bureau van Houte

Ned. Bond. van Plattelandsvrouwen
Afdeling Vorden

Woensdag 3 juli a.s.

een gezellige puzzelrit per tiet
Aanvang 2 uur. Gratis deelnam

Vertrek en prijsuitreiking Hotel Brandenbarg.

VOOR AL UW

verzekeringen en
financieringen
naar

Assurantiekantoor

J+ van Zeeburg
Almenseweg 12 Telefoon 1531

Voor uw VAKANTIE hebben wij

Kaarten en Atlasjes
van Binnen- en Buitenland.

Lectuur
om mee te nemen.

BOEKHANDEL

Fa. HIETBRINK

Weekend-aanbieding

Prima DIVANBED

+ WOLVLOKMATRAS

Samen nu f 49.75

HELMINK

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Het regent weer KOOPJES in

ALBERS' Zelfbedieningszaak:
4 pakjes margarine 99 et
500 gram belegen kaas 159 et
Limonadesiroop, grenadine of frambozen, p.fl. 98 et
10 chocoladerepen 99 et
Diverse soorten jam, per pot 59 et
Slasaus, grote fles 59 et
150 gram boterhamworst 39 et
3 flessen bier, 2 licht en l donker 99 et
Macaroni, 500 gram 49 et
Vermicelli, 500 gram 49 et
Eierbeschuit, 2 rollen 55 et
Castella vaatwas, per kegel 79 et
2 zakjes groentesoep 89 et
l kg. siamrijst 89 et
16 spritsstukken 75 et
200 gram snoepdragee's -f- balspel 49 et
Sunil, drielingpak 99 et
Campingbeker appelstroop 79 et
Gestoomd gehakt, per blik 89 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

ff Het Binnenhuis
Woninginrichting

Fa. A. POLMAN — Vorden — Telefoon 1314

Vakantie-
en

Weekendplannen
U SLAAGT DAARVOOR BIJ ONS.

Wij verhuren en verkopen

Tenten
Luchtbedden

VERDER EEN ENORME KOLLEKTIE:

^ Zomerstoelen

* Tafels

^ Veldbedden Zie etalage

-^ Parasols

^ Plaids enz. enz.

Kent U onze SLAAPZAKKEN met wol of terlenka
gevuld?

Ruime keus en niet duug 100% garantie.

Zo lang de voorraad
strekt:

een kleine partij

aardbeien.
Tevens nemen wij be-
stellingen op voor

doperwten
en

tuinbonen
Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg
Telefoon 1508

Voor

goed schilderwerk
naar

P. van Bodegom
Wilhelminastraat 12 - Brummen
Telefoon (06756) 323

Geen lange wachttijden! Een staf van
geschoold personeel staat u ten dienste.

Voor thuis en op vakantie
Vouwfauteuil, met armleuningen vanaf f 12.50
Vis- en kampstoeltjes vanaf f 3.25
Opvouwbare tafels, voor tuin en kamp v.a. f 14.50
Veldbedden met 4 scharnieren, in alle standen
verstelbaar, in frisse tinten of prachtige dessins

vanaf f 27.90
Luchtbedden, rubber-kanvas vanaf f 19.75
Slaapzakken, effen en bedrukte dessins, met dons,
leacril, terlenka, acryl of wol vanaf f 24.75
Primus, Vapa en Campinggaskooktoestellen

vanaf f 15.75

Fa. Hartens Wapen- en Sporthandel

A.N.W.B. Bondstentenverhuurder



gemaakt

berekend op vervoer van 2
personen • zweefarm-vering
voor en achter - rotsvaste weg*
ligging-' f

Vraag een RAP-proefrit bij«

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg
Telefoon 1256

WONDER
WIT

PLAFOND- EN
MUURVERF

GEEFT NIET AF

Y«rkrij0baar b«i

„HET VERFHUIS"

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Vorden

Telefoon 1523

Adverteer regelmatig
in

CONTACT

BERMUDA
'iet extra soepele fijnrib-
ïrico dat bij vaders en
zoons steeds meer in de
mode komt. Hlet ver-
wisselbaar cli stiek.
Maten 4 t/m 1. Slips of
shirts vanaf 2.55

L. Schiolderman

DIEPVRIEZER

DE
um

VORST
IN
HET
VRIEZEN

n

EMSBROEK & Zn. c.v.
Zutphenseweg 5

telefoon 1546

STOKVIS FIETSEN

fantastische fietsen
Waarom Junger rondgekeken als u een complete
merkfiets reeds koopt voor f 153,50 ? Wij bieden u
een ri jke collectie Stokvis fietsen, zowel met origi-
nele Torpedoremnaaf, knijprem als knijprem-3 ver-
snellingsnaaf. Keus uit sportfietsen, tourfietsen, f ietsen
voor de leeftijd van 6—Is jaar.

De vakman weet er alles van:

A. G. Tragter
Zutphenseweg
Telefoon 1256

H*H, Adverteerders*
Mogen we oog eens dringend
verzoeken uw advertenties voor
Contact

reeds op maandag te bezorgen?

WESSANEN'S

'VOL-LEG
VOEDERS

((n meel- en korrelvorm)

zéér hoge energiewaarde

moeite

Eikenlaan D 138e
Kranenburg

v.v.v.
Maandag l juli Avondwandeling
onder leiding, langs Vordens mooiste
plekjes. Vertrek 7.30 uur van het
Marktplein Deelname 50 et per pers.
Kinderen beneden 14 jaar 25 et.

Woensdag 3 juli Achtkastelentocht
per rijwiel, onder deskundige leiding.
Vertrek 1.30 uur vanaf het Markt-
plein. Deelname 50 et. per pers. Kin-
deren beneden H jaar 25 et.

Wij vragen voor onze zagerij

geschoold en
ongeschoold personeel

Fa. B. H. Groot Bramel & Zn.
Het gaat om de smaak, neem daarom
een

Bakkerskoekje !

Alleen UW BAKKER kan U die
leveren!

Te koop KINDER-
FIETSJE, 4-7 jaar,
f 25. — . Mombarg,
Nieuwstad 3, Telef.
1480.

Te koop wegens ver-
trek huishoudkachel,
3-pits gasstel, F.M.-
antenne met 40 mtr.
kabel, traploper, com-
mode, mandoline, een
theetafel, hobbelpaard
en weckflessen.
Alleen op zaterdag.

Insul indelaan 27.

Te koop DIVAN +
KLEED en bijpassend
tafelkleed, str i jkplank,
2 één-persoons ledi-
kanten met of zonder
matrassen. 2 stoelen,
tafel en nacht

Molen

Te koop een part
holle blauwe pann<
bij G. Sarink,

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.

Zutphen

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT"

Oldenzaal
Uw adres voor Chem. rei-
nigen, Drymastern, Verven,
Onz. stoppen en Plisseren.
Ook verven wij lederwaren
en suede in elke gewenste

modekleur.
Als speciale reklame reini-
gen wij gedurende de maand
jul i Vesten en Jumpers

voor f 1.50-
Profiteert van deze unieke

aanbieding.
LUTH, Kledingmagazijn
Nieuwstad Vorden

Te koop mooiVrtrop-
sla en boerenkool-
planten.
H. Broijl, Rietgerweg
4, Warken.

Te koop 3 percelen
HOOIGRAS. Briefjes
inleveren voor a.s.
maandagavond 7 uur
bij J. Slagman, D41a,
Vorden.

Te koop perc. HOOI-
GRAS. 70 are.
H. Leunk, Rietger-
weg 5, Warken.

Te koop perc. HOOI-
GRAS, gelegen bij
Lammert Visschers,
Galgengoor-Vorden.
Briefjes inleveren voor
a.s. vrijdagavond 9 u
bij Joh. Berenpas,
D 128, Hengelo-Gld.

Te koop dragende b.b.
GELTEN, bijna aan
de telling, met certifi-
caat, ingeënt tegen
mond- en klauwzeer.
G. A. Gotink, Rouw-
broekweg 2, Leesten.

Te koop STIERKALF
bij W. Steenblik,

Delden.

Te koop BIGGEN
bij H. J. Pardijs,

Mossel D 113.

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

VOLOP VERSE

jonge haantjes
Geen diepvries

W. Rossel, Tel. 1283
H. Robbertsen

Tel. 1214

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

STICHTING

Ned. Middenstands-
spaarbank

Agentschap VORDEN (Gld)

Rente-spaartegoeden
3fc%
Direct opvraagbaar

Hypotheken
vanaf 4V 2 %

Persoonlijke leningen
v. f 500,-tot f 5000,-
5% rente

Financieringen
op auto's, scooters,
bromfietsen
en alle duurzame
gebruiksgoederen
vanaf 5% rente

Wij geven u gaarne
vrijblijvend

inlichtingen.

BOEKHOUDBUREAU

J. W. M. Gerritsen
Het Hoge 52-Vorden
Telefoon H85

BIOSCOOP
Zondagavond kunt u een lachkuur ondergaan bij de
film „Drie dolle Tantes".
Drie jongens, die verliefd zyn op drie meisjes in
een streng pensionaat, verkleden zich als „tantes"
om de meisjes te kunnen bezoeken. Natuurlijk komt
het uit en dan zijn de poppen aan het dansen!
Het is wel een oud thema, maar het succes is altijd
groot en daarom kunt u zich met deze film 'n avond
kostelijk vermaken.

KRONIEK VAN HET LAND
Nederland wordt groter... en te klein?

II
Rotterdam blijft groeien als kool. In tien jaren is
lid een wereldstad geworden met een Lijnbaan, die
de Fifth Avenue van Europa is geworden. In het
jaar 2000 zal Rotterdam 1.325.000 inwoners hebben.
Waar moet de „Poort van Europa" hen bergen?
Kn Den Haag — de Residentie — is al over vijf
jaren volgebouwd. Maar toch zullen er zovelen naar
Den Haag trekken, dat de Hof stad rond 1980 bijna
één miljoen inwoners zal moeten bergen. Waar?
In een nieuwe satellietstad, zegt drs. Willems.
De grote drie zijn niet de enigen, die zich onstuimig
uitbreiden. Eindhoven bijvoorbeeld is hard op weg
Utrecht als vierde in het land op zij te zetten. De
bevolking van Nederland verdubbelde deze eeuw,
maar Eindhoven werd zeven malen groter. In Zee-
land zullen Vlissingen en Middelburg uitgroeien
tot een dubbelstad met 200.000 inwoners. Dit alles
vraagt grond voor woningbouw. Het vraagt ook
goede wegen en verbindingen.
„Er is een verkeersstorm op til. Een lawine ver-
plaatst zich door het land, uiterst technisch, vol on-
vriendelijk gebrul, een spoor van olievlekken ach-
terlatend. Een lawine, waarvan het geweld in banen
moet worden geleid, maar die nooit kan worden ge-
stuit." Waaruit die lawine bestaat ? Uit meer dan
zeshonderdduizend personenauto's, honderd vijftig-
duizend vrachtauto's, motoren en scooters en uit
meer dan 1.25 miljoen bromfietsen. De wegen zullen
te smal worden, de verbindingen te stroef. Ruimte
en grond moeten de oplossing brengen.
Nederland heeft een ander gezicht dan dat van
molens, tulpen, kaas en Delfts Blauw. Dat wordt
snel duidelijk door de flitsen, welke drs. Willems
van ons land geeft. Éénderde van de bevolking van
de Randstad Holland verlaat in de vrije tijd de
woonplaats op zoek naar ruimte en lucht. Maar op
een zonnige dag trekken zo'n kleine miljoen be-
zoekers naar de kust van de Noordzee. Geen won-
der dat men nu al de borden kan vinden „Strand
vol". Recreatieruimte moet voor iedereen worden
geschapen. In nieuwe gebieden inSallandenTwente,
in Brabant en Zeeland. Als Nederland maar niet te
klein wordt.

TOUWTREKKERS IN HET CIRCUS
De Touwtrekkers uit Warken hebben de laatste tijd
blijk gegeven van een grote activiteit. Een t i en ta l
sterke mannen van de Warkense vereniging hebben
dezer dagen de grootste sensatie van hun leven be-
leefd.
/ij waren door de directie van hot circus Tony Bol-
tini uitgenodigd om het op te nemen tegen de sterk-
ste man ter wereld, de krachtmens Acron uit
Australië. Dit sensationele gebeuren vond plaats
tijdens de première-voorstelling van dit circus in
Zutphen. Acron beweerde dat hij sterker was dan
de tien Warkense touwtrekkers en hij heeft dit in-
derdaad laten zien.
Zowel aan zijn linker- als aan zyn rechterarm had
Acron een touw bevestigd, waarbij aan weerszijden
5 mannen moesten proberen zijn armen uit elkaar
te trekken.
Hoewel aanvoerdejgfitege zijn mannen enthousiast
aanvuurde kon H«pRes Acron gedurende tien tel-
len de trekkende ploegej^n bedwang houden. Ken
grote handicap voor de^Brkense mannen was liet
„touw", dat meer gelee^p een stuk staaldraad en
zodoende praktiscbfceen houvast bood. Dat Acron
echter over een \^B oerkracht beschikte liet hij
nog eens zien, toen hij, liggend op de grond, de
Warkense touwtrekkers (tien man sterk) die ge-
zeten waren op een y'zeren balk, met zijn benen de
lucht in tilde.
Hy' verplaatste hierbij een gewicht van niet min-
der dan 700 kg.

GESLAAGD
Aan de St. Ludgenukweekachool te H i lve r sum
slaagde de heer H. A. A. Mullink voor de L.O. Akte
onderwijzer. Tevens behaalde hij de akte J. en R.
Aan de r.k. Kweekschool voor opleiding tot kleuter-
leidsters „St. Theresia" te Enschede, slaagde mej.
B. A. M. Wolbert voor de akte B (Hoofdleidster).
Uitgaande van het Voortgezet Leerlingenst.
slaagden onze plaatsgenoten, de heren J. Zweve-
rink, Delden en L. Eyltelkamp, Medler voor Gezel
Metselaar, terwijl de heer H. Horstink, Kranenburg
slaagde voor het gezeldiploma afd. Timmeren.
Voor het toelatingsexamen aan de R.K.H.B.S. „Ma-
rianum" te Groenlo slaagde Theo Heuvelink, Kra-
nenburg.

BEDRIJFSVOETBAL
Door met 2—l van de Eerste Gelderse Vleeswaren-
i'abriek te winnen maakt het elftal van de B.O.G.
dit jaar een goede kans het bedryfsvoetbaltoernooi
te winnen.
De wedstrijd tussen beide teams, die gely'k boven
aan de ranglijst prijkten, stond op een redelyk peil.
Reeds na drie minuten had B.O.G. succes toen D.
Eggink via de onderkant van de lat scoorde l—0.
Gesteund door deze voorsprong ondernam B.O.G.
een serie gevaarlijke aanvallen, hetgeen in de tien-
de minuut tot een 2—O voorsprong leidde. Ditmaal
was het D. Pardijs die met een laag schot de roos
trof.
In het begin van de tweede helft was B.O.G. op-
nieuw de betere ploeg doch paal en lat stonden een
verder succes in de weg. Bovendien stak de E.G.V.-
doelman Nales in een goede vorm. Het gelukte
E.G.V. de bakens hierna te verzetten.
Enkele minuten voor tijd reduceerde midvoor Bod-
hof, uit een pass van Eykelkamp, de achterstand
tot 2—1.
De ontmoeting tussen de Gems en de Gemeente/
PTT die reeds om zes uur werd gespeeld, eindigde
in een 5—l overwinning voor de Gems. Na tien
minuten gaf linksbuiten Hoefman zijn ploeg met
een laag schot de leiding l—0. Vy'f minuten later
bracht rechtsbuiten Meyer de stand op 2—0. Door
een fout van de keeper kon linksbinnen Boers nog
voor de rust de achterstand verkleinen tot 2—1.
In de tweede helft verhoogde de Gems de voor-
sprong geleidelijk tot 5—l door doelpunten van
Engberts (2 maal) en de ver mee naar voren ge-
komen spil.
De stand luidt momenteel: 1. B.O.G. 3 gespeeld, 6
punten; 2 en 3 de Gems en E.G.V., 3 gespeeld, 4
punten; 4. Zuivel, 3 gespeeld, 2 punten; 5. Gemeen-
te/PTT, 4 gespeeld, O punten.
Maandagavond wordt de laatste ronde gespeeld.
Het programma ziet er als volgt uit: 6 uur E.G.V.—
Zuivel en om 7 uur Gems—B.O.G.

V K K B O N I ) VOOR VEILIG V K K K H K I t
Waarom «i-en eisen aan valhelmen gesteld'/

In opdracht van het Verbond voor Veilig Veikeer
beeft het Centraal Bureau voor de Statistiek een
onderzoek naar de aard van het letsel, dat bij een
verkeersongeval betrokken bromfietsers en hun duo-
passagiers opliepen in december 1961 en januari
1962, ingesteld.
Hierbij is komen vast te staan dat van de 21 door
bekende oorzaak om bet leven gekomen brom tietseis
er 19 overleden tengevolge van schedelbasis t iaelmen;
een overleed aan de gevolgen van ernstig hersen-
letsel en aan de gevolgen van het opgelopen hoofd-
letsel. Van de in deze periode omgekomen duopassa-
giers van bromfietsers overleden drie aan de gevolgen
van schedelbasisfractuur, terwijl van het vierde
slachtoffer de schedel werd verbrijzeld.
Van de 1156 ernstig gewonde bromfietsers liepen
566 (49%) eveneens ernstig hoofdletsel op: 54 waren
het slachtoffer van schedelbasisfraetuur, 214 van een
zware hersenschudding, 184 hersenschudding en
overig letsel. Bij de duopassagiers een zelfde beeld:
van de 96 ernstig gewonden liepen 38 (40 %) ernstig
hoofdletsel op, te weten 3 een schedelbasisfractuur,
19 een zware hersenschudding, 5 een zware hersen-
schudding en overige hoofdverwondingen en 11 een
zware hersenschudding en overige verwondingen.
Het zijn deze gegevens die het Verbond voor Veilig
Verkeer leidden tot de conclusie, dat schedelverwon-
dingcn bij bromfietsongevallen dikwijls optreden
waardoor het voor bromfietsers aanbevelenswaard
zou zijn een valhelm te dragen. Hierbij wordt nu
niet onmiddellijk gedacht aan een zware valhelm,
maar ook zou reeds goede diensten bewijzen een
sierlijke „cap". met sterk materiaal gevoerd.
In Frankrijk is het dragen van een valhelm door
zgn. „vélo-motcins" door de Overheid verplicht ge-
slekl. Hui len beschouwing latend of het al dan niet
wenselijk zou zijn dat de Overheid in ons land een
zelfde maatregel t r e f t , is het Verbond van mening
dat het dragen van valhelmen wel sterk moet worden
aanbevolen. Maar dan rust naar de mening van hel
Verbond op de Overheid de taak om ervoor zorg te
dragen dat met de meeste spoed normen worden op-
gesteld, waaraan goed te keuren valhelmen hebben
te voldoen: het is zaak dat zij, die de gevolgen van
een eventueel verkeersongeval willen verzachten dooi
het dragen van een valhelm, de overtuiging moeten
hebben dat zulks geen i l lusie is.
Niet de verpl iehtslel l iny, maar de veilig-stelling is
hier, le t ter l i jk en f i g u u r l i j k , „hoofd"-/.aaL

I'L V i T K L A N D S V U O t l V V U N
A.s. woensdagmiddag 01-. de Üond van
Plattelandsvrouwen voor haar leden ren ye/.i
pazzelrit.
De deelname is gratis en hel bes tuur hoopt dat . en
groot aantal dames aan de start bij Hotel Üranden

/.al \ er.M-hijnen.
Voor verdere bijzonderheden raadplege men d.
vertentie.

SCHOOLREIS O.L.S. LINDE
Verge/.eld \ : i j i mooi weer, t rokken de k inderen van
de laagste k l a s s e n van d;- I V I e d l e r s c h o o l er d i n
25 juni een dagje op uit.
Om half negen stapten ze in de bus en ging het
r i c h t i n g /utph( n. In de buur t van Kla renbeek speel-
den ze een poosje heer l i jk in de bossen. Vandaar
ging de toch t naar 1.oenen, waar de k inderen de
w a t e r v a l bez ich t igden en een w a n d e l i n g e t j e langs
de Loenei ise b.'ek m a a k t e n . Daarna werd aan de
rand van een hos het lunchpakke t aangesproken,
's Middags gingen ze naar de k inderboerder i j Mal-
kenschoten bij Apeldoorn. De k i n d e r e n hebben wer-
kelijk genoten van de vele vogels, geiten, bokjes,
schapen en andere dieren. Een ware a t t rac t ie was
de fietsboot, waai' ze om de beur t in mochten \ a ren .
Na nog een poosje in de speeltuin „Julianatoren" te
Apeldoorn te zijn -n ze weer naar
huis . Vro l i jk zingend en zeer voldaan kwamen de
kinderen om half vijf weer bij de Medlerschool aan.

()I' EN BA K K A A N M KST EU1NG
In de raadzaal ten gomeen tehu ize a l h i e r vond de
a a n b e s t e d i n g plaats voor 't leggen enz. van X30 m
riolering in Hengeloseweg en Nieuwstad , onder le i -
ding van het Adviesbureau Bongaer ts en K u y p ' T te
Den Haag. Er werd door 7 firma's ingeseluv\en
t.w.: N.V. Aannemersbedr i j f H. .}. te Siepe te Win-
terswijk ƒ 133.!)00,—; J. Temmink en /oon te Un-
scbede ƒ 132.700.— ; N.V. Aannemer sbed r i j f v/1: II.
v. d. l'.erg te Ni jmegen ƒ 131.000,— ; N.V. En-
schedese Bouw- en Beton Mij, Enschede ƒ 129.500;
N.V. Aannemersbedrijf „Kerkdriel" te K e r k d r i e l
ƒ 119.600,—; Aannemersbedr i j f (J. van l l e t e r e n te
Almelo ƒ 114.900,—; Fa. J. C. Bouwmeester;.
Goor ƒ 98.780,—.
Gunning in beraad.

Een abonnement op CONTACT

brengt u wekelijks voordeel!

De Vordense zakenman gaat met zijn
tijd mee en telkens geeft hij u door
middel van advertenties in dit blad
kennis van zijn extra aanbiedingen.

Door gebruik te maken van deze aan-
biedingen haalt u het abonnements-
geld van slechts 6 et. per week er
dubbel en dwars weer uit.

Heeft u buren, welke niet op
CONTACT zijn geabonneerd?

Wek hen dan op dit alsnog te doen.
Zij zullen u dankbaar zijn voor de tip!

(Contact,

fwl dlad van Vorden


