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Met grote blijdschap
en dankbaarheid ge ven
wij u kennis van de
geboorte van ons doch-
tertje en zusje

Gerdina Wilhelmina
Geertruida

(Wilma)

G. Groot Roessink
J. A. Groot Roessink-

Momberg
Joke

Vorden, 15 april 1962.
't Hoge.

Met vreugde geven wij
kennis van de geboorte
van onze zoon en
broertje

Robert Anton

A. Schiphorst
P. H. Schiphorst-

Restiau
Marion

Vorden, 17 april '62.
Zutphenseweg 83.

N. J. EDENS
Tandarts

afwezig
Woensdag 25 en don-

derdag 26 april.
Voor spoedgevallen:
tandarts J. v. Dijke,

Hengelo-G. speekuur:
9-10 uur

Gevraagd:
wegens huwelijk der

tegenwoordige een net

meisje
LUNCHROOM
„De Rotonde"

Verloren: van Kuypers
naar Julianalaan 24 'n
blauwe gym. schoen
Bert Kettelerij.

Verloren van Wich-
mond naar Vorden,
vorige week donder-
dagmorgen, 'n zwarte
br om f iet slaar s.
Klein, Kranenbarg,
Wichmond. Telefoon
06754-269

Te koop kinderfietsje
6-9 j r , zg.a.n.; huis-
houdkachel in prima
staat. J. W. Heersink,
Linde E 23.

Te koop z.g.a.n. gang-
loper, een vloerkleed
en een linnenkast
B. v. Hackfortweg 62.

Een gierpomp te koop
H. Weenk, B 20,

Vorden.

Te koop een z g.a.n.
3 pers. dubbeldaks tent
f 75.—, en een 5 pers.
dubbeld. tent, f 155.—
Te bevr. W. Polman
en W. Bielderman.

Gevraagd een g.o.h.
kippenhok ]. A. Bleu-
mink, Kerkhofweg D4,
Vorden, tel. 1651.

Te koop een partij
voederbieten bij
B. Voskamp, Voskuil

Voederbieten te koop
en een bromfiets bij
H. J. Winkelman, B.
40, Delden.

f>
Zondag 22 april hopen onze ouders, W
behuwd- en grootouders

G. Zuurveld

en 5
J. W. Zuurveld-v.d. Noort X

X
M hun 40-jarig huwelijk te herdenken. W

X Dat zij nog lang gespaard mogen blijven
X is de wens van hun dankbare kinderen,
u behuwd- en kleinkinderen

X Vorden, Hengelosweg B 8 a.

( Gelegenheid tot feliciteren, dinsdag 24
X april van 3-5 uur in café 't Zwaantje.
J w

f l

X

Met vreugde en blijdschap kondigen
wij U de geboorte aan van:

Lijst 7
Haar achternaam is:

Boerenpartij
Wij noemen haar
BURGER PARTIJ,
vrijneid.

Het borelingske heeft tot taak te zeggen:

Boeren ... let op uw zaak
Gelegenheid tot feliciteren op 30 mei
in het stemlokaal.

Lijst 7 dus! VRIJHEID!

ook BOEREN
de partij voor

Ophaaldienst Vorden
Het huisafval op de Nieuwstad wordt in-
plaats

van vrijdag op

donderdag opgehaald

Magneet en Veeno fietsen
in alle uitvoeringen en
verschillende prijzen

Fantastisch mooi!

BARINKS
Rijwielhandel

Voor Uw gazon ...

een gazongrasmachine van ONS
U weet zich dan van het juiste merk voor-

zien, want wij kennen de hoedanigheden
van iedere machine.

Voor U is dit van het grootste belang.

Koopt uw grasmachine
dus bij de man,
die ze ook slijpen en re-
pareren kan!

Henk van Ark
Tel. 1554

HOERA

Het Sprookjes ijs is er weer!

Ook die heerlijke ijstaarten
Echt iets voor de a.s. feestdagen

D. Boersma
Dorpsstraat 6 - Tel. 1553

2e Paasdag

DANSEN
zaal WINKELMAN, Keijenburg

Rusthuis voor A.O.W. paarden in Soest
Deze afgewerkte Oude Werkers (nu dn«
PAARDEN BEDOELD) kunnen bij de heer
C. J. 't Hart in Soest trrccht Er is een
stichting HET PAARDENKAMP gevormd
In het bedrijf bij TRAGTER werken wij
allemaal als ,,paarden" om elke k lan t ser-
vice te geven en goede bediening. Gerust
man en paard noemen: voor r i jwie len een
goed adres: A. G. Tragter.

Wilt U met de Paasdagen op
z'n Paasbest zijn?

Komt dan onze nieuwe kol lek t ie
vesten - pullovers
blouses - rokken
terlenka heren- en jon-
genspantalons
weekenders - over-
hemden - sokken enz.

eens bekijken

Als steeds staan wij ook dit jaar hier-
mede weer aan de spits.

Een aardige byou
op de juiste plaats,
geeft een verzorgde indruk.

Komt u eens bij ons kijken ?

R. J. Koerselman - Tel. 1364
Nylon regenjassen

de ideale jas

met alle voordelen van nylon en
klein opvouwbaar

Plastic jassen vanaf f 4.70
capes - beenpijpen

Fietscapes
imitatieleer

in plastic vanaf f 2*95

Fa. HARTENS
Wapen- en Sporthandel

Ook voor de a.s.

PAASDAGEN
IS

Hotel Brandenbary
hét aangewezen adres

lekkere hapjes

Deze reclame is een aanvulling op onze
Paasaanbieding

Zie Contact vorige week

Hotel Goud koff ie , per pak 148 et
Deze week het tweede pak voor het halve geld
Hotel Goud thee, per pakje 79 et
Ook deze week het tweede pakje voor het

halve geld

6 extra grote jaffa's 98 et
10 extra grote citroenen 100 et
12 mooie bloedsinaasappelen 69 et

't Is een koopje
Appelmoes van goudreinetten, grote pot 89 et
de 2e pot voor 49 et

Bij elke l i terskruik Zw. Bessenwijn è 295 et
l fles sherry-brandy of schilletje voor 25 et

Soepgroenten per blikje 29 et,
deze week 3 blikjes voor 69 et

Grote tulbandcake 89 et
Pindakoekjes, 250 gram 65 et
Koffiesprits, 250 gram 65 et
Prachtige cadeaux op Broekema koff ie o a. koffieper-
culators, theepotten, f lui tketels , prachtige kop en schotels
Vraagt inlichtingen binnen.

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u l kg
prachtige Jonathan-appelen voor 69 et

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

Nieuwstad 5, Vorden

Door de

verbouwing en splitsing
van onze zaak,

kunt U vanaf zaterdag 21 april door de nu
verkregen overzichtelijke opstelling van de artikelen
op prettige wijze Uw keus uit de kollektie maken.

Komt U eens kijken!
0 Koelkasten
0 Diepvrieskisten
O Fornuizen
0 Heetwaterreservoirs
O Huishoudelijke elektr. apparaten
0 Verlichtingsartikelen grote sortering
O Radio, Televisie enz.

Elektro Technisch Installatie Bureau

P. DEKKER - Tel. 1253

Utina
weidepompen

Altijd fris water voor
Uw vee.

JOH. DOHDERWINKEL
Koekoekstraat 6
Vierakker-

Vorden

Voor smaakvol schil-
derwerk is

trefex
de aangewezen verf.

Fa. G. BOERSTOEL & Zn.

Insu l inde laan 5.

Tel. 1567

r jaar!

n
e grote

arscollectie

heel het gezin

-VORDEN



Op zijn Paasbest!
Een pracht collectie

japonnen en deux-pièces
kunnen wij u tonen.

Komt onze collectie zien, altijd iets aparts.

Voor teeners en grotere maten.

Ook heupmaten.

Vasana nylons
de betere kous reeds van f 1.95 per paar

H. LUTH VORDEN

Te koop een r.b. drag.
VAARS, ad. telling,
ab. vr i j L ten Have,
„De Pol", Wichmond

Te koop 2 PINKEN,
l jaar oud. H. Bos-
man bij zwembad,

Vorden

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

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

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

De Boeren gaan ook „meedoen1'
met de verkiezingen voor de gemeenteraad

Lijst 7
Boe ren part ij

P.S. A(in hen die de vorige keer op de
Boerenpartij stemden . onze hartelijke dank.
Voortvaar een mooi begin.

SPARTA. Een klasse apart

Dealer voor Vorden e.o.

FA. KUYPERS
Dorpsstraat 12 Tel. 1393

IDUNA

Korsetten en B.H/s

H. LUTH
Vorden

Schoonmaaktijd - Stoomtijd
Wollen dekens 1.75 Gestikte dekens 4.0

Spreien vanaf 4.00
Overgordijnen stomen 1.50 per m
Overgordijnen verven 250 per m
Tafelkleden v.a. 3,00 Divankleden v.a. 4.0'

Beleefd aanbevelend:

„Óuper (^teaning
Filiaal Theo Hartman, Burg. Galléestr. 4

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram ham 100 et

200 gram hamworst 80 et
200 gram l^terhamworst 55 et

200 gratBIntbijtspek 55 et
200 gram plockworst 100 et

Bestel uw PAASROLLADE s.u.p.
öoor zaterdag.

Zaterdagsavonds om 5 uur gesloten

M. Krijt, Dorpsstraat
Doe mee aan de wedstrijd:

Een fiets
voor niets

3 maanden lang, door heel het land, elke
dag een rijwiel met toebehoren GRATIS!

Vraagt inlichtingen bij

H* W* Groot Enzerink
Zutphenseweg 21 - Tel. 1254

AUTO'
VERHUUR

m.en zonder chauffeur

George Seesing
utorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14

Telefoon 1414

Een fijne sigaar is
toch maar je ware!

Koop ze bij de sigarenwin-
kelier, want daar worden
ze het best verzorgd.

Ons assortiment is groot!

Sig.Mag. D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Tel. 1553

Hebt ge te verkopen
een fiets of koe?

Contact
brengt de liefhebbers

wel naar u toe!

al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Telefoon 1404

DE HEEK JOCHEMSEN TRAINER
VOETBALVER. „VORDEN"

D;- v o e t b a l v e r e n i g i n g „Vorden" belegde vrijdag-
avond in Hotel Bakker een ledenvergadering,
, v u ; i r b i j de ,,training" besproken werd. Mede door
het feit dat de lieer K. Romvenhorst zich voor ten-
minste een jaar uit het actieve verenigingsleven
te rug t rek t , anderzijds om de spelers meer baltech-
n i e k bij te brengen, heeft het bestuur van de v.v.
,,Yorden" zich genoodzaakt gezien een nieuwe
t r a i n e r te benoemen. Hiervoor is aangezocht de
heer Jochemsen uit Zutphen, die zich bereid heeft
ve rk l aa rd de t r a i n i n g van „Vorden" op zich te
nemen. De ve rb in t en i s niet de heer Jochemsen
wordt aangegaan voor de duur van l jaar. Dan
zal de s i tuat ie opnieuw bekeken worden, omdat de
lieer Jochemsen 's zondags niet bij de wedstrijden
van het eerste elftal aanwezig kan zijn i.v.m. zijn
v e r p l i c h t i n g e n ten opzichte van A.Z.C., van welke
club hij eveneens t r a ine r is.
Hef bestuur zal trachten dit probleem te onder-
vangfi i door een vaste leider aan te stellen voor
het eerste elftal, die in nauw contact zal staan met
de nieuwe trainer.
Bij de aanvang van de vergadering sprak de heer
Kuiper enkele woorden ter nagedachtenis van het
overleden lid, de heer D. te Slaa, waarna de aan-
wezigen enkele minuten stilte in acht namen.
De voorzitter bracht dank aan de heer Rouwen-
horst voor het vele werk dat deze in de loop der
jaren voor de vereniging heeft gedaan. De trai-

is a l t i jd belangeloos door de heer Rouwen-
horst verricht, hetgeen de vereniging veel geld
bespaard heeft. „Wij stellen dit zeer op prijs," al-
dus de voorzitter.
Na de pauze kregen de leden de gelegenheid hun

ing te zeggen over het door het bestuur ge-
nomen beslui t . Op een enkele uitzondering na kon-
den a l l e n zich hiermee wel verenigen.

LEDENVERGADERING C.J.B.T.B.
De (I .J .B.T.B. afd. Vorden hield onder leiding van
de heei- A. J. Oltvoort Jr. in zaal Eskes een leden-
vergadering. In het Welkomstwoord werd in zon-
derheid be t rokken de heer J. v. d. Brake, secreta-
ris van de C.J.B.T.B. te De Steeg, die als spre-

;OU optreden.
A l l e r e e r s t werd medegedeeld dat op zondag 22
ap r i l in de Her. kerk alhier 'n gezamenlijke zang-
diens t zal worden gehouden door de jeugdorgani-
saties met een korte meditatie, aanvang des mor-
gens ha l f negen.
Op 11 j u l i a.s. wordt te Putten de jaarlijkse land-
dag gehouden. Er zal getracht worden een excur-
sie te organiseren naar de werktuigendag te
1/iemde op 9 en K) ^A a.s. Opgave hiervoor bij

ecretariSi de hcer^Norde.
De wereldkampioens-ploegwedstrijd zal op 4 en •">
oktober a.s. op Oostelijk Flevoland worden ge-
houden.
De datum voor de Ring-kringwedstrijd, die te
Vorden zal plaats vi^L'n, zal nog nader worden
bekend gemaakt. ^B
Hierna besprak de lieer v. d. Brake het onder-
werp: „In het organisatiespoor de winter en zo-
mer door".
Spr. vergeleek de organisatie met een spoortrein
n.l. bestuur en leden. Georganiseerd zy'n is nodig
om een vast doel te bereiken. Door verschil van
m e n i n g kan in de organisatie veel van elkaar wor-
den geleerd. Het moet geen sleur worden, lid van
een organisatie te zijn. Wij hebben thans nog het
voorrecht om in onze jeugd lid van een organisatie
te worden. Wij kunnen niet alleen door het leven,
v ij moeten wandelen in Christus' spoor.
Vervolgens wees spr. op de vei'schillende te be-
handelen onderwei-pen in het winterseizoen en op
de attracties in de zomermaanden.

VOETBAL
Vorden III is er zondag niet in geslaagd het be-
zoekende Soci I uit Wichmond van een overwin-
ning af te houden. Met 3—O werden de geelzwar-
ten verslagen, waardoor de bezoekers de kam-
pioensvlag konden hijsen.
Voor de rust speelde de thuisclub met de wind in
de rug. In de voorhoede werd dikwijls systeemloos
gespeeld zodat de Soci-achterhoede steeds kon in-
grijpen. Toch kreeg Vorden de kans om de score
te openen toen rechtsbuiten Eggink vrij voor de
keeper verscheen; zijn ke iharde schot ging echter
juist naast. Zeer fortuinlijk was de Soci-keeper
toen hij een ui ts tekend schot van Groot Roessink
tegen de lat sloeg. Vlak voor de rust opende Wie-
gerink van Soci de score door een vrije trap in
te schieten.
Na de thee werd het door een fout van de Vor-
dense rechtsback O—2. Een kwartier voor tijd
zorgde rechtsbuiten Wiegerink voor de eindstand
0—3.
Voor Vorden I, dat zelf niet speelde, was het een
gunstige dag, want R.K.D.V.V. kreeg haar tweede
nederlaag te incasseren. Momenteel is de situatie
zo dat R.K. D.V.V. 4 verliespunten heeft en Vorden
en Pacelli (>. Dit belooft dus een spannend slot van
de competitie.
Vorden A deed zaterdag wat van haar verwacht
werd door Zelhem A met een 7—O nederlaag huis-
waarts te sturen. Vorden C verloor met 4—O van
Voorst D.
Voor tweede paasdag staat enkel de wedstrijd
Drempt Vooruit II—Vorden III op het program-
ma. De kans bestaat echter dat de G.V.B, voor de
overige senioren-elftallen alsnog wedstrijden in-
last.
Vorden A krijgt zaterdag bezoek van één van haar
naaste concurrenten, nl. Keyenburgse Boys A, ter-
wijl Vorden B eveneens thuis speelt en wel tegen
Cupa A.

GESLAAGD
Aan de r.k. Lagere Landbouwschool der A.B.T.B.
te Baak slaagden de volgende plaatsgenoten voor
het e inddiploma ( I e j aars): A. Helmink, Kranen-
burg; Fr. Helmink, Kranenburg en Fr. Humme-
link, Delden.

Kinderschoenen
kopen is een kwestie van

vertrouwen.

Koop ze daarom in een

zaak waar speciale aandacht

wordt geschonken aan

kwaliteit, pasvorm en
soepelheid

Koop ze daarom bij

Wullink's Scboenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialiit"

RATTI-NIEUWS
liet. eerste elftal was j . l . zondag v r i j a f .
De Rattl-reaerveB beg innen in het laatst dei- com-
peti t ie steeds beter op dreef te komen en hebben
zich van hun eerste nederlagen behoorli jk weten
te herstellen.
In de uitwedstrijd tegen Drempt Vooru i t 111 werd
een succesvolle 4—l zege behaald, waardoor zij
thans op de ranglijst weer hogeron k lommen. De
felle wind was in de/e ontmoeting herhaaldel i jk
spelbreker en er ontstonden vaak gevaarlijke si-
tuaties voor beide doelen. Kat t i had voor de rust
de wind tegen, maar de spelers wi s t -n desondanks
goede aanval len op te bouwen door de bal zoveel
mogelijk laag te bonden.
Het m i d d e i i t r i o ve r s tond baar taak ui ts tekend en
voedde de voorhoede herhaaldel i jk met scherp aan-
gegeven passes, waaruit middenvoor Borgonjen
tenslotte op fraaie wijze Ratti de leiding kon
geven (O—1). Nadat de thuisclub enkele vergeef-
se pogingen had gedaan keeper Herentsen te ver-
murwen, had Ratti andermaal succes met een flit-
send schot (O—2). Het tegenpunt der Drempte-
naren ontstond enkele minuten voor rust, door-
dat een indirecte vrye trap van ca. 15 m afstand
prachtig door een der gastheren werd ingekopt
(1—2). ^
De groen-witten hadden na de thee weer de beste
kijk o)) het spel. A. Hartman schoot Ratti met
een loeiend hard en laag schot van ca. 18 .n af-
stand naai ' de derde; goal (l—3), hetwelk de
Dremptse doelman totaal verrastte. Nadat Ratti
nog een penalty had gemist, kon men via goed
combinatieapel tenslotte de stand op l—4 brengen.
De junioren-teams waren a l l en in actie. Zaterdag-
middag trok Ratti B naar Cupa A bij Voorst. Er
werd verdienstelijk gespeeld en Ratti won met
3—O dank zij enkele voortreffelijke goals van B.
Overbeek.
Ratti C speelde in Brummen, maar verloor met
6—O van Brummense Boys C. Ratti A won zon-
dagmiddag verdiend met 7—l van het bezoekende
Pax B uit Hengelo (G.).
Op tweede paasdag is het eerste weer vrij. Ratti
II trekt dan naar Zelhem III en kan, gezien het
succes der laatste wedstrijden, wel een gelykspel
behalen.
Ratti A gaat naar Doetinchem en speelt tegen de
Graafschap C; zaterdag a.s. speelt Ratti B uit
tegen Be Quick C ( Z u t p h e n ) terwij l Ratti C thuis
bezoek ontvangt van Voorst E, waar wel een
kansje in zit.

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

reeds op maandag te bezorgen?
Als ze pas op woensdag worden
gebracht, kunnen we niet meer
voor plaatsing instaan.

DRUKKERIJ WOLTERS, TELF. 1404


	Pagina 1 Weekblad Contact Deze pagina ontbreekt
	Pagina 2 Weekblad Contact Deze pagina ontbreekt
	Pagina 3 Weekblad Contact Deze pagina ontbreekt
	Pagina 4 Weekblad Contact Deze pagina ontbreekt
	CVO16-19-04-1962 deel 2

