Frankerio» bi, abonnement, postkant. Vorden

CONTACT
HET

NIEUWS-

EN

--

—

Vrijdag 24 mei 1963

25e jaargang no* 8
Verschijnt éénmaal per week

ADVERTENTIEBLAD

VOOR

VORDEN

Abonnementsprijs f 1.60 per halfjaar - Advertentieprijs 6 et. rfef^mm - Uitgave Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 934120 - Tel. 1404
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BEJAARDENHULP
l ld, Groene Kruis bestuur maakt bekend dat de
bejaardenhulp tegen oktober zal starten.
Deze hulp wordt tegen zeer geringe vergo<
• • v e n aan echtparen, alleenstaanden, samenwonenden broers en zusters enz. Het ligt in de be< lor l ing (lat men steeds dezelfde hulp krijgt, opdat
er een band groeit tussen geholpene en hulp.
Aan de huishoudelijke hulp word, hoewel niet verplicht, i en cursus bejaardengymnastiek verbonden,
bestaande uit 12 ö 13 lessen van l1/! uur, in het
Groene Kruis gebouw; leden betalen ƒ 3,— per cursus; niet-leden ƒ 7,50.
Het bestuur hoopt op deze wijze bij te dragen tot
•*iet l'irmvr zelfstandig kunnen blijven wonen van
onze oudere inwoners.
De bejaarden kunnen zich om inlichtingen en opjravo vervoegen op donderdag 30 mei om 3 uur in
het Groene Kruis gebouw.
Het Bestuur.
HET NEDERLANDSE
ROODE KRUIS
•
Het stemt tot grote voldoening, dat ieder een warm
hart toedraagt, aan het Roode Kruis. Het is echter
he\Yeri>i'.!''i!d, hoe weinig wij van het Roode Kruis
n instelling die uitgaat boven religie, ras,
' f e i t , geslacht of welke slagboom er dan
Missen mensen of volken moge bestaan.
Er zijn maar weinig mensen, die volledig op de
hoogte zijn van alle takken van Het Nederlandsche
Roode: K'-uis; daarom menen wij goed te doen, om
de voornaamste taken hier even te noemen. Behalve
u ing aan de internationale hulpver"npen, zijn er de volgende taken:
I !!<>(•'
i-dienst,
Bloe(i|ilasinaprodukten,
Welfare, Boottochten voor invaliden, Lectuurd ( p ' ) ( s , Beentransplantaties, Radio-medische hulp
Ziekenwagentjes op stations. Opsporing van vermisten, Hulp bij sport, Jeugd Roode
K ruis, Si i 1 "::.(posten, Ziekenvervoer, ruim 900 hulpposten lai.gs de wegen, Trombosedicnst, Kampen<!( puts, Tochten voor ouden van dage:;, Moederziel k voor/ie n ing, Hoornvliesoverbrenging enz.
Het gaat niet om het Roode Kruis, maar om de vele
lijdenden, die door het Roode K r u i s moeten worden
• Ipen. Daarbij komt, dat het Roode Kruis geen
.a n overheidswege geniet. Als de kollekzer dagen bij u aankloppen, rekenen
-p uw aller onmisbare financiële steun.
Duizenden invaliden en gewonden zeggen u reeds
bij voorbaat hartelijk dank.
i Ie advertenties in dit blad.

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

KERKDIENSTEN zondag 26 mei.
Herv. Kerk
8.30 uur Ds. P. J. v.d. Vange, Zutphen
10.15 uur Ds. J. J. van Zorge
Medler school.
10 uur Ds. J. H. Jansen
Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.
R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mfs. n.m. 7.30 uur Lof.
R.K. Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. M .
n.m. 3.30 uur Lof.
Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 uur Dr. Lulofs telef. 1255.
S.v.p. 'boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tussen half tien en tien uur 's morgens.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G-)
Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566
Vorden -— Ruurlo
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 8 uur Dierenarts H. S. van der
Meulen, telefoon 06735-200.
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230
(Bureau Rijkspolitie)
Burftelijke stand van 15 t.em. 21 mei.
Geboren: z. van B. A. Hesselink en E. Kuijperij; z. van G. }. Hulshof en W. J. Ruumpol; z. van J. Nijhuis en H. J. Barendsen;
d. van H. Barendsen en H. B. Wagenvoort.
Ondertrouwd: A, J. Boers en }. W. Hissink.
Gehuwd: G. G. v. Asselt en H. L. Heersink;
H. J. Pardijs en A. J. Wuestenenk; G. Walgemoet en G. D. T. Wezinkhof.
Overleden: Geen.
ZAL HET NAT ZIJN OP 31 AUGUSTUS A.S.?,
Ja! Althans voor de deelnemers aan dq jubileumwedstrijden van de Kon. Ned. Zwembond, die in het
Soester Natuurbad zullen worden gehouden.
Wij zullen nu niet verder zwammen over zwemmen.
Maar ver vóór die datum zult u toch telkens weer
bij Tragter in rijwielen aar^w-dingen treffen „van het
zuiverste water".
^B
VOETBAL
i.D l heeft Z.Ó1

J.B.T.B. VOETBALDE
'n't Ratti-veld hebben de afdelingen der J.B.T.B.
Vorden/Vierakker een vriendschappelijke voetbal'.\edstrijd gespeeld tegen een combinatie J.B.T.B.
K.Tde/Gorssel.
•:• de rust werd het een gelijkopgaande strijd,
•rskanteti herhaaldelijk gevaarlijke
. a l l e n , l'ij Vorden/Vierakker bleek keper W.
i.'idi.
"üdo vorm te zijn. Met rust
^r stand nog dubbelblank O—0.
^Bkorte adempauze kon de snelle middenvoor
Eefde/Gorssel combinatie na tien minuten tenslotte het eerste en ook enige doelpunt scoren, een
lage bal, net in de hoek. Eefde/Gorssel won
• atmoeung, die op sportieve en rustige
^•ijzo door F. Lichtenberg werd geleid.

Uw huis

een gezellig huis!
* Meubelen
* Vloerbedekking
* Gordijnen
« Vitrages
* Matrassen

NIJENHUIS OP DE TWEEDE PLAATS
In een uitermate boeiende partij heeft de Henvyink zaterdagmiddag het loodje moeten
Kies uit sortering.
en tegen Van Schaik uit Dodewaard, die daarle het persoonlijk kampioenschap van Gelderland Ie klas behaalde. De Vordenaar Nijenhuis, die
Voor betere wooninrichting:
s uitgespeeld bezet de tweede plaats met
/! punten achterstand op Van Schaik.
' ie ve eindstand luidt als volgt: 1. (en kam:i van Gelderland) Van Schaik (Dodewaard)
M 14 punten; 2. Nijenhuis (Vorden) 9 geVERKIEZING TWEEDE KAMER.
ld 12 punten; 3., 4. en 5. Bootsma (Wolfheze),
ink (Hengelo) en Ronner Arnhem) 9 gespeeld
Uitslag van Vorden.
.linten; (i. Van der Burg (Dieren) 9 gespeeld
2e kamer
Prov. Staten
2e kamer
mten; 7. en 8. Bergs ma (Arnhem) en Lacet
1963
1962
1959
( D o d e w a a r d ) 9 gespeeld 7 punten; 9. v. d. Peppel KVP
551
540
505
(Wagenj«ffen) 9 gespeeld 5 punten; 10. Van Veelen PvdA
853
929
913
:te^^ gespeeld 4 punten.
VVD
384
421
484
AR
460
431
513
CHU
725
686
641
CPN
12
9
7
SGP
13
14
14
PSP
22
24
12
Lib.St.P.
18
Ec. A p p e l
11
N.Dem.P.
4
GPV
3
3
2
Veilig Verk.
9
Boerenpartij
274
270
177

VISSER - Vorden

Voetbaltoto

seizoen 1963—1964

Het woord VOETBAL-TOTO
zegt het reeds.
Door een registratickaart te
halen bij:
11. Lijftogc, ^l^ge 57,
Café Uenk, iN*uwstad,
Sigarenmagazijnen Boersma,
Eijerkamp en Hassink
steunt u de ^-

wacht werd en Baakse Boys op e
d een verdiende 4—2 nederlaag taj^ebracht.
De wedstrijd tussen Ba;.«W Vorden w;(s van slecht
ilte, al dient hier onmiddellijk aan toegevoegd
„DE SAMENWERKING"
Onder voorzitterschap van de heer G. J. Kok, werd te worden dat de felle wind, die schuin over het
Iedereen kan voor f 1.50 meein café. „Kijkelkamp" te Medler de jaarlijkse leden- veld stond, veel afbreuk aan het spel deed.
vergadering van de Coöp. Verbruiksvereniging Reeds na vijf minuten kreeg de Baak-1. buiten een
spelen in de VOETBAL-TOTO en
prachtige kans om de score te openen," doch zijn
„Samenwerking" gehouden.
U
hebt kans op f 50.000.—.
harde
schot
vloog
voor
het
doel
langs.
De
geelD.•>«!• de directeur, de heer K l e i n Bleumink, werd
het jaarverslag over het boekjaar l oktober 1961 zwarten lieten het hier niet bij zitten en dankzij het
tot en met 30 september 1962 uitgebracht. Uit dit aktieve spel van de binnenspelers Buunk en Lindenverslag blijkt o.m., dat de omzet over dat boekjaar schot werd het doel van Mank enkele malen onder
ƒ 124.817,93 bedraagt. Na een behoorlijke afschrij- zware druk gezet. Dat dit offensief tot een doelving op de activa der vereniging resteert nog een punt zou leiden was iedereen duidelijk. Het was
DOE HET NU!
voordelig saldo, groot ƒ 1.289,79. Besloten werd, dit Kef Kggink die na vijftien minuten deze openingstreff'or
li"i
aantekenen
door
uit
een
pass
van
Linbedrag toe te voogen aan de reserve der vereniging.
Het bestuur en alle leden (vooral de
De balans per 30 september 1962 en de resultaten- denschot hoog in te schieten O—1. Enkele ogenjeugd) zijn U dankbaar.
rekening over het boekjaar 1961—1962 werden uit- blikken later kopte Eggink buiten bereik van de
keeper tegen de paal, waarna Buunk de terugsprinvoerig door de heer Klein Bleumink toegelicht.
Wordt lid. donateur of steunend
Het aftredende bestuurslid, de heer J. W. Boeyink gende bal rakelings over knalde. De rust brak aan
te Barchem en het aftredende lid van de raad van met een l—O voorsprong voor Vorden.
lid
van de voetbalvereniging
commissarissen, de heer H. Meulenbrugge te Vor- In de tweede helft was Vorden ongetwijfeld de
„VORDEN".
betere ploeg. Rothman bracht de stand al spoedig
den, werden beide herkozen.
Door de voorzitter werd aan het personeel dank be- op O—2, waarna een mooie combinatie
tuigd voor het uitstekende beheer en de goede Buunk en Eggink tot de derde Vordense
plichtsbetrachting in het afgelopen boekjaar, alsook leidde. De r. buiten van Baak reduceerde hierna de
UITSTAPJE MEISJESVERENIGING
een woord van dank gericht tot de leden/verbrui- achterstand tot l—3, waarna opnieuw Eggink voor
kers waarna sluiting van deze zeer geanimeerde het vierde Vordense doelpunt zorgde. Tien minuten De meisjesver. „Mai'tha & Maria" heeft zaterdag
voor tijd bracht de thuisclub de achterstand terug een uitstapje gemaakt naar Amsterdam. Om 7 uur
dering volgde.
tot 2—4.
vertrok het gezelschap vanaf het Marktplein in de
GESLAAGD
Vorden II deed zondag uitstekend werk door het richting Zutphen.
Te Deventer slaagde onze plaatsgenoten de heren ongeslagen AZC V een kleine maar alleszins ver- Vandaar ging het naar Hilversum waar een bezoek
W. Lichtenberg „Waarle" en H. Lichtenberj
de studio's. In Aalsmeer werd
lier de koffie gebruikt
;elui naar Amsterdam,
|sch Museum met een

Voetbalveiwgg „Vorden"

GEEN WOORDEN MAAR DADEN!

sdrecht een rondvaart
jlassen. 's Avonds was
,'aarna in Loenen een
2! voldaan keerde het
I-den terug.
IsEXAMEN
in het jeugdverkeersIn wachtmeester Verlit jaar 120 leerlingen
pde dit examen zoveel
in worden afgewezen,
naast hun O fouten
op de weg blijk gabnd te kunnen toepas|)lanco wisten te houlen diploma en een
|)f geslaagden bovenItje werd uitgereikt.

ORANJEFEEST LEESTEN-WAKKEN
Vrijdag en zaterdag hebben de bewoners van LeesU'n en Wai-ken hun jaarlijkse oranjefecst gevierd
nabij café Bruil.
Vrijdagavond werd het programma verzorgd door
„De Gitamondes" uit Doetinchem, die de aanwezigen wel wisten te vermaken. Een bal besloot de/;'
avond.
Burgemeester Reitsma van Wamsveld hield vooraf'
een toespraak, waarin hij wees op de 10e mei 1940,
toen ons land in de oorlog werd betrokken en waarbij hij de betekenis van het Oranjehuis in die tijd
;
j de wederopbouw van on.-i land uiteenzette.
o.l.v. het hoofd dor Lei ;,leiisc school
plaats vonden. De jeugd kon na de spelletjes gein de draaimolen.
lii.j bei vogclschieten, dat in de morgenuren werd
uden, werd de heer I,. Vissrber koning, die zijn
echtgenote mevr. Visscher-l.royl tot koningin verkoos. De rechtervleugel was voor II. Gr.
na loting. De linkervleugel werd geschoten
door A. Altena. Kop voor W. Altena en straat A. J.
Bloemendaal (na loting).
's Middags werden de volksspelen gehouden, waarvan de uitslagen waren:
Dogca r rijden: 1. mevr. Suzebeek-l
n ; 2. mej.
G. Maandag; 3. mevr. Vink-Jimmink.
Pu/zei rit: 1. H. Leunk en H. Norde; 2. G. Leunk
(MI F. Heuveling.
Fietsrijden: 1. H. Groot-Jebbink; 2. H. C. Roeterdink; 3. G. Rossel.
Schijf schieten: 1. H. Boesveld; 2. H. Groot-Jebbink;
3. G. Groot-Jebbink.
Vogelgooien; romp.: mevr. Leunk-Rouwenhorst;
kon: mevr. Nyendijk-Koning; linkervleugel: Gerrie
k; rechtervleugel: Coba van Mill; staart: J.
n Venneboer.
'endaius: 1. Wilhelmien Rietman; 2. mevr.
Iloyink-Jansen; 3. M. Heuvelink.
Vooi
Icn bestond een grote belangstelling,
vden de ,,Mixers" voor gezellige dansniu/i*
„TOT UW DIENST, MEVROUW"
Door de Vivo-kruidenier P. B. H. Schoenaker werd
in samenwerking met enkele merk fabrikanten een
grote show- en voorlichtingsavond gegeven, welke
door vele huismoeders werd bezocht.
In een gezellig programma „Tot Uw dienst, mevrouw" bracht een tweetal artiesten een voortreffelijk geslaagde avond, waarin niet aileen nut
dingen werden verteld over de produkten van de
deelnemende fabrikanten, maar ook het aangename
niet ontbrak.
Het programma stond onder leiding van Harry
Bouman, die een veelzijdig artist bleek, niet alleen
als conferencier en pianist, maar ook als goochelaar en accordeonnist.
De conference was op deze avond in uitstekende
runden bij Dick Smit, die daarnaast een voortreffelijk musicus bleek, die vele instrumenten bespeelde. Bovendien was hij zeer goed op de hoogte van
w a r e n k e n n i s en wist de dames veel leerzame en
nuttige w e n k e n te L'.even. Enkele dames werden nog
aangenaam verrast, doordat zij de boodschappen
op het die avond ingevulde bestelbiljet gratis thuis
bezorgd zullen krijgen. De gelukkigen waren de
dames: mej. M. Besselink, D"ll2; mej. A. van Eykeren, Kranenburg, mevr. H. A. Heuvelink en mevr.
G. H. Eugelink, Medler.

gul voor allen
oor het Rode Kruis
t.e.m, 8 juni a.s.

r
Voor a.s. Communicantjes.

MONTUREN

Wij hebben ruime keuze in:

Officiële opening
zaterdag l juni

nieuwe zwembad

Kerkboekjes
Rozenkransen
Dejeuné's
Schilderijtjes
Moderne beeldjes
enz. enz.

ÏEHERINK
DE OPTICIEN DIE flLTUD
VOOR U KLAAR STflflTj

Zutph.w. 15 Tel. 1505

Ziekenfondsleverancier

Sessink - Kranenburg

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

ZOJUIST ONTVANGEN

(kristal helder blijvend water, uniek in de AchterVek)

een nieuwe kollektie in

BADGOED

JUWEEL

voor

MUUR EN
BEHANGMAT

dames, heren, meisjes en jongens

in de nieuwste modellen

Looman -Vorden
CONCERT

WASBAAR MET
WATER EN ZEEP

in zaal Schoenaker te Kranenburg
op a.s. zaterdag 25 mei

14 MODERNE KLEUREN
Verkrijgbaar bij:

te geven door

„HET VERFHUIS"

VORDENS MANNENKOOR

J. M. UITERWEERD

en R.K. KERKKOOR
BAD- EN STRANDMODE 1963

Aanvang 8 uur.

ENTREE VRIJ.

De complete
Tweka-badkleding
BAD- EN STRANDMODE 1963

KINDERBADGOED

(en die is prachtig)

Kijkt en
kiest U bij . . .

Cen PFAFF
is af!
is

gewapend
VORDEN

VOOR AL UW

verzekeringen en
financieringen
naar

Assurantiekantoor

Kenners weten dat.
Reeds vanaf f 198.—

H. W. Groot Enzerink - Zutph.weg

J+ van Zeeburg
Almenseweg 12

Bupro-gas

REMMERS

Het gas voor ienireen
Prijs f 7.50 per fles.

Zelfbediening
Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281
Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

Telefoon 1531

Weulen Kranenbarg
DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

12 zegels
2

2 rollen Eierbeschuit
Hierbij 'n ontbijtkoek v. 45 voor
l pakje Spar roodmerk thee
l zak
Knabbelkoeken
l pot
Pindakaas
l zak
Bruine bonen
100 gram Casselerrib
100 gram Palingworst
l blik
Lunchworst
250 gram Pinda's (in dop)
3 fles Limonadegazeuse
3 blikjes Aardbeien v. 207 voor
250 gram moccawaaiers (koekje)
In de ZELFBEDIENING weer de nieuwste

GRAMMOFOON-PLATEN
ontvangen
Let u speciaal in de ZELFBEDIENING
op de groep

COSMETISCHE artikelen

en
H. Lijftogt 't Hoge 57

in ieder weer!
In ons landje kan een
goede regenjas niet gemist worden. Met een
jas-van-klasse bent U
altijd HEER, ook wanneer de zon schijnt!
Onze collectie regenkleding omvat een keur
var, modellen en bekende merken in diverse prijsklassen, voor elk
wat wils maar... altijd
iets goeds!

AUTOVERHUUR
m.en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414
Voor

hypotheken
op nieuwbouw, verbouwing, bedrijfsuitbreiding (varkens- en
pluimveeschuren)
Op aanvaardbare
voorwaarden NAAR

E. H. Janssen
Ruurloseweg D 18
Vorden - tel. 1460

i
Óók voor regenkleding
éérst even kijken bij:

LSchoolderman
VORDEN
Prijzen vanaf f 49.—

7'

Ruurloseweg 35 - Vorden
Telefoon 1523

Met grote blijdschap
geven wij kennis van
de geboorte van onze
zoon
Johan
(Jan)
B. Nijhuis
J. NijhuisBarendsen
Vorden, 15 mei '63.
Zutph.weg 23.
•>C^CX 38CD8OIOC*
Met grote blijdschap
geven wij kennis van
de geboorte van ons
dochtertje

Garrit Jan Hilferink
en
Gerharda Willemina Bargeman

De textielspecialist

DEZE WEEK EEN STROOM VAN AANBIEDINGEN

DEZE WEEK:

hebben de eer U, mede namens weder'
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking D.V. zal plaats vinden op
vrijdag 24 mei om 2 uur ten Gemeentehuize van Vorden.

zeer mooie

MET PRIJZEN
ver beneden de normale verkoopsprijs!

Kerkelijke inzegening om 2.30 uur in
de Herv. Kerk te Vorden, door de
Weleerw. Heer Ds. J. J. van Zorge.

Hotel Goud koffie
per 250 gram 148 et
Tijdelijk hierbij 250 gr banketbakkerskoekjes v. 29 et

in de kleuren geel, w i t , lichtblauw,
marineblauw, donkergroen, rose en
grijs.

Dubbele pakken custard
deze week voor 56 et
Grote tafeltuben Honigs aroma
NU 66 et
Elleboogjes macaroni
500 gram 49 et
Middel vermicelli (Op kooklengte gesneden)
500 gram 49 et
5 pak lucifers
extra voordelig 79 et
Abrikozen (Het neusje van de zalm)groot blik nu 79 et
Jampotten augurken
deze week 89 et
Vitella instantpudding
NU 2 pak voor 66 et
3 handige picnick-blikjes leverpastei
95 et

Normale prijs 31.75, deze week voor

24.5O

Vorden, Het Hoge 48
Warnsveld, Rouwbroekweg l
Mei 1963.
Toek. adres: Het Hoge 48, Vorden.

Vorden

Nieuwstad

Receptie van 4.30—5.30 uur
in zaal Eskes te Vorden,

Ongelooflijk voordelig ?
Jonge Kerk

H. Barendsen
M. BarendsenWagenvoort
Vorden, 19 mei '63.
Zutph.weg C 78.

„DRflLON" TWIHSETS

i 150 gram Engels drop
-f- 150 gram tum-tum
Samen 78 et
deze week voor

Jonge Kerk

Wilt u weten wie U bent?
X
u Op dinsdag 28 mei a.s. hopen wij
u met de kinderen onze 25-jarige echtK vereniging te herdenken.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling, die
we bij ons huwelijk
ondervonden hebben.
W. Wassink
R. WassinkHishink
Vorden, mei 1963.
Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke dank aan allen
die ons 25-jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

o.a. in Polyester, Bel-o-fast
en no-iron Poplin

KOMT ALLEN

Voor de zeer vele blijken van belangstelling
tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn
inniggeliefde echtgenote

toneelspel in 4 bedrijven, door Joop Spit.

JAN BIJENHOF
Varkenshandel

is verhuisd
van Zutphenseweg 35
Vorden, naar

Dunsborg B 53
Hengelo-G.

v.v. Goudse kaas
v. v. Goudse belegen kaas
Snijworst
Zure zult

KOMT ALLEN

91

TE VORDEN
vraagt:
voor de op te richten afdeling
bejaardenzorg

Schriftelijke sollicitaties voor
11 juni ten kantore der bank
Ruurloseweg 21.

l Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

L

Voor thuis en op vakantie:

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Opvouwbare tafels, stoelen en fauteuils
Veld- en kampbedden in frissse tinten of prachtige dessins
Luchtbedden in diverse modellen
Slaapzakken met dons, terlenka, draion of wol, effen of
bedrukte dessins
Primus-, Vapa- of campinggas-kooktoestellen

De gevangene van Mandorra
met: Anthony Dexter - Jody Lawrance
Anthony Quinn
Het opwindende verhaal van 'n balling,
die het tot de troon bracht.

ng 14

tot i 50 jaar
met huish. ervaring voor enige uren
per week of per dag
voor de gezinsverzorging:

MEISJES
niet jonger dan i 18 jaar
bij voorkeur assistentenklasopl.; na 'n
inwerkperiode als gezinshelpster opleiding tot gezinsverzorgster mogelijk

Voor betere kwaliteit

Fa Hartens Snone?272porthandel

J

A. N.W. B.
VAKANTIE:

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

BIJ (Centra

Gesloten van 4 t.e.m. 7 juni a.s.

Badlakens, zware kwaliteit

AANMELDEN onder a:
Groene Kruis-gebouw
op 30 mei om 2 uur

aangesloten op het
telefoonnet. U gelieve
dus niet meer nr. 1471
te bellen.

Mevrouw Rombach, Zutphenseweg
op 31 mei van 6.30-7.30 uur

De Beste koffie nu met Zilverbonnen
Op 2 Zilverbonnen
liter koffiemelk
voor 49 et

Uitslag gratis verloting
Meimarkt:

Frou-frou(p^A) 55^^u 2 voor
4 Kwattarepen van^OO voor
l pak choc. pindakoeken
van 100 voor

AANMELDEN onder b:

Bonds-tentenverhuurder

Koopjes van de week

Mevr. van MourikSpoor
is vanaf heden onder
telefoonnr. 1687

Tomatenplanten

Fa. J. W. Albers

"Nutsgebouw""

DAMES

b.

gram 129 et
gram 149 et
gram 79 et
gram 39 et

3 pakjes wafels
normale prijs 49 et per pakje
Nu 3 pakjes voor 99 et (dit is bijna 600 gram wafels)

Zondag 26 mei, 8 uur

a.

500
500
200
150

Als klap op de vuurpijl!

met kantoorervaring en goed
kunnende typen.

Telefoon 1500
VORDEN

Entree f 1.25 (bel. inb.)

Het Groene Kruis

59 et

Nieuwstad 5, Vorden

„De grote leugen"

betuig ik mijn welgemeende dank.
Vorden, mei 1963.
Burg. Galléestr. 18.

vraagt:

Opgevoerd wordt

KOMT ALLEN

Pruimen-sinaasappelen-ananasjam.
Buitengewoon lekker.
Deze week ter introductie per pot

Wij geven op elk blikje slagroom
20 et in contanten terug
Neem een paar blikjes in huis.

„VORDEN"

KOMT ALLEN

op vrijdag 24 en zaterdag 25 mei
aanvang half acht.

Dirkje Jacoba
Koning

H. J. Schouten

Hotel Goud thee
per 100 gram 79 et
Deze week 3 pakjes HALEN, maar 2 BETALEN.

administratieve
kracht {mnL of vrwl.)

Uitvoering
C.J.V. Wildenborch

et
et
et
et

Dit koopje kan iedereen gebruiken!
2 Lola borstels
59 et
2 vaatdoeken
49 et
Grote kegels Castella vaatwas
van 95 voor 79 et

Coöp. Boerenleenbank

Vorden

LOOMAN-

L. Velhorst
H. F. VelhorstOudenampsen
Vorden, mei 1963.
Burg. Galléestr. 23.

WEEKENDERS

79 et

500 gram heerlijk knappende biscuits
79
Limonadesiroop
nu grote fles 79
Jus d'Orange
grote fles 149
Fijne belegen vruchtenwijn
nu per fles 125

NIEUW !

Wij brengen een
pracht sortering

59 et

200 gram lichte chocolaadjes (geen imitatie)

Kom dan donderdagavond 30 mei
naar IRENE,
waar de heer G. J. Bannink
dir. Bijz. Lag. Landbouwschool

G. J. Pardijs
Hierdoor betuigen wij
en
u, mede namens wederzal spreken over:
zijdse ouders, onze harA. F. Pardijs-Bruil
telijke dank voor uw
Wie en wat is de mens
blijk van belangstelling X Vorden, „Boersbroek" B 84.
zijn wezen, invloeden, instellling
bij ons huwelijk ondery.
en nog veel meer
vonden.
i Gelegenheid tot feliciteren van 3.30
H. B. Rutgers
Aanvang 7.45 uur
J tot 4.30 uur in zaal Brandenbarg.
A. W.M.RutgersA
X
X Jonge Kerk A
W
^* Jonge Kerk
Boerkamp
Vorden, mei 1963.
Kranenburg D 123.

39 et
39 et

betaalt u altijd minder!

Moderne dessins

5.95

DEZE WEEK:

95
ya cc
et
89 et

85 et

500 gram Griesmeel \
verkrijgbaar met pot- Prijs Lot no. Prijs Lot no. Prijs Lot no
samen 95
en
l flesje bessensap ƒ
kluit. H G. Breuker,
807
143
19
374
10
't Enzerinck. Vorden
367
297
20
559
11
Gezinsfles vruchtenlimonade
49
6
21
1407
12
773
Zoute pinda's (zak)
45
225
1141
22
594
13
Te koop gevraagd een
1332
24
1085
605
14
goedlopend biljart.
Bij f 5.— boodschappen
1284
450
1365
15
25
J. R. Eulink, B 60
Litersblik
perziken voor 119
327
16
26
855
50
Vorden
1184
17
848
27
960
1024 Levensmiddelen bedrijf
454
34
28
18
Aangeboden een gaaf
eiken kabinet, wegens
De prijzen zijn verkrijgbaar bij
plaatsgebrek. Brieven
letter G Bur. Contact.
C.L.V. „De Eendracht"
Zutphenseweg - Telefoon 1415

et
et
et

Opklapbare metalen Tuinstoelen
Nu slechts

12.9O

Big-Ben Damesmantels
van 6.90 voor
van 9.75 voor

4.9O
6.95

Deze aanbiedingen gelden vanaf vrijdag t.m. donderdag a.s.
Denk aan uw voordeel.
Bij bezoek aan de zaak klantenboekje meebrengen.

et

H. G. TEN BRINKE

RAADHUISSTR., VORDEN

Te koop een g.o.h.
wasmangel m. standaard. Dorpsstraat 7
Vorden.

1 juni gaat het zwembad open.

Werphengel te koop.
H. K. v. Gelreweg 2
Vorden

Nu zwemmen in het nieuwe bad met onze
mooie kollektie

SOLEX

* Badcostuums - Bikini's * Badbroeken

Jonge konijnen te
koop. Stationsweg 17
Een geitje te koop,
l mnd. oud. A. Memelink, Linde E 8.

en daarbij een prachtig

* Badlaken of Baddoek

Een bergroede te
koop en ± 300 holle
blauwe pannen.
G. J. Bloemendaal
Hackforterweg 25
Wichmond

Zie etalage.

Zie onze kollektie.

Extra aanbieding
prima BADDOEKEN

Het N.I.P.O.
(Nederlands Instituut
voor de Publieke
Opinie)
vraagt
ENQÜETEURS en
ENQUETRICES

donkere kleuren, normaal 3.95

NU 2.95

Geniet van uw lange
weelends op e e n . . .

oto

Solex-oto de Luxe, de bromfiets, die jonger,
anders, nieuwer _is. Door z'n. moderne kleurencombinatie, z'n 'vol-otomatische koppeling, z'n
vele technische en uitei'lijke voordelen... Maar
komt u liever eens kijken en proefrijden bij:

A. G. Tragter, Zutph.weg, Vorden

om als regel s avonds,
vaak 's maandags, in
hun gemeente vraaggesprekken te houden
aan de hand van
vragenlijsten.
Vergoeding op basis
van gewerkte uren.
Minimum leeftijd
21 jaar.
Vraag inlichtingen bij
het N.I.P.O., Barentszplein 7, Amsterdam.
Op uw brief vermelden letter L.

WECKFLESSEN

VRIJ EN BLIJ OP UW NIEUWE

H. LUTH - VORDEN
VOOR

Uw textiel-specialist

Kol lekte Rode Kruis
Sociaal - Humaan - Urgent - Charitatief
Het Rode Kruis staat het gehele jaar voor u
klaar. Staat u één keer per jaar financieel klaar
voor het Rode Kruis.

te

koop.
Brinkman, Zutphenseweg 56.
Aardappels te koop,
pimpernel. J. Golstein
Nieuwstad 30 Vorden

fa, Martcns
wapen- en sporthandel

Onze geestdriftige kollektanten verzoeken
wij ook dit jaar vriendelijk, hun onmisbare
medewerking te verlenen.

Aardappels te koop,
pimpernel. G. W. Assink, Vordensebos

Het Comité:

MESTKUIKENS
Wekelijks ai te geven
kuikens van onze bekende zware slachtrassen Hypeco. Gunstig
voederverbruik en snel
groeiend. Conc. prijs.
Beleefd aanbevelend:
H. BURKINK
Kuikenbr. Wichmond
Telef. (06752) 1233

H. Folmer, Zutphenseweg 38, verteg
H. J.^fuiterkamp. E 33
J. A. Bleumink, D 4
J.
G. Wassink, C 132
G. Brummelman,
Gr. v. Limb. Stirumstr.
W. ter Haar, v. Bramerenstr. 2. J. Wesselink, Molenweg 30
J. Kettelerij, E 102
G. r^pVuestenenk, C 41
Joh. Morde, Burg. Galléestr. 10

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik
Ook voor
Aambeiendruppeh
Hoestdruppels
RhenmadTuppels
Zenu ws ter k en de druppels
naar uw D. A. drogist

el
NYLONS

D. A. Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen

kleuren ïfabelnul

Laarstraat 5
De leden van de Chr. Vrouwenbond,
die de lijsten 49 en 55 van de

Batavus Whippet

„SAKOR" Kinderbescherming

de moderne bromfiets voor de jeugd!

nog NIET ingeleverd hebben,
worden vriendelijk verzocht dit
zo spoedig mogelijk te doen bij

Diverse kleuren in voorraad,
met versterkte J.L.O.-motor
een vinding van Batavus.
Kom eens praten zonder
plichting uwerzijds.

enige

ver-

zonder chauffeur
Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256

GEVRAAGD

MEVR. ALBERS-WIJERS,

tegen de hoogste prijs.

Secr. afd. Vorden van de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen

W. Rossel, Tel. 1283

H. W. Groot Enzerink
1 JUNI

Zutphenseweg

Auto's te huur

H.H.

H. Robbertsen,
'el. 1214

1 JUNI

Hengelaars
voor al uw

Hengelsportartikelen
Televisie

Radio

Een draagbare of zakradio
al voor

f 79.^

Kent u de nieuwe PHILIPS Televisieserie al met het gradatie-filter.
Vraag bij ons inlichtingen en
demonstratie (ook bij u thuis).

Vlot geplaatst - Snelle service
G. EMSBROEK & ZN. c.v.
Zutphenseweg 5
Telefoon 1491

1 JUNI

J' 25

L. Schooldennen
Verhaar vangelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. 1. Zutphen
Telefoon 2264.

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77,
Zutphen

/OMEKINSI'KCTI K M.R.Y.
Door de beer Niemvenhuis zijn van de volgende
eigenaren dieren in het N.R.S. in
en:
\. Versteege „Marjan" bc+70; F. Mullink „Mina
x" I.-77; G. J. Ross< l „Leida" bc j 7C> en „Boukje"
b-78; 11. R i e t m a n „Alie" bc | 7(i en „Bernarda" b-77;
Cl. I I . Wuest< n e u k ,.Knny" b-78; L. Gotink „Beri" b-77; J. W. Abl.ink „Gerdientje" bc-| 70,
„Debora" b-7S, „Ladia" bc |-70 en „Minctjo 2 ' b-77.
Van de eigenaar 15. Voskamp „Derkje" b-77, „Jet"
bc+7G en „Ellie" b-77; G. H. Kornegoor „Dina"
b-77; J. A. Koning „Agatba" bc • 70 «-n „Riena"
b-78; C. G. Vliem „Frida" b-77; E. J. Knoef „Wal<la" bc | 70; F. Roeterdink „Maartje 4" bc+7G; A.
ter Maten „Truida" bc+7G; Zw. Regclink „Elsje"
bc+70; Joh. Regelink „Martje" bc | 70; G. A. Gotink „Ada 4" bc+76 en „Bep" b-77; Joh. Wentink
„Ellie" bc | 70; C. D. .Jansen „Krieda's Dina"
bc | 70; G. J. Arfman „Gerrie" b-77; L. H. Visschers
„Margo" b 7!) en „Hariette" bc |-76.
Van de heer J. Arfman „Nella" 59 b-77; A. R. J.
Zents „Ho/a" bc j 70; H. W. Wullink „Agnes"
U- ! 70; G. Dijkman „Aleida" bc+7G; G. J. Z\\rink „Jeltje 2" b-77, „Gonda" bc+76; A. J. Oltvoort
„Irene" b-77 en „Jo" b-77; L. Groot B ra mei „Gerda
2" b 79 K.S. en „Mina III" b-77; W. A. J. Wissink
„Ilma" bc+70; K. I'ardijs „Magda" b-77; A. Makkink „Martba" b-77; H. Boenink „Miep" bc+7G;
G. J. Regelink „Tilly" b-77; G. J. Rossel „Beja"
70 en „Gerdien" b-77; G. J. Vruggink stier
voorlopig b-.
/OMKKINSIM'XTIE K.H. VKKSLAG
Door de inspecteur van het N.R.S.D., de heer D.
Terlouw uit Vel]), zijn van de volgende eigenaren
dieren ingeschreven: H. Pelgrum b-77 en b-79; E. J.
KI. Geltink b-79; G. KI. Lebbink bc [-76 en bc+76;
J. M. Wuestenenk b-79, b-78, bc+75 en b-79; C. D.
Jansen b-78, bc+76, b-77 en b-78.
Van de heer G. H. Weenk b-78 en b-78; A. J. Zweverink b-78, b 79 (l stuks K.S. b 80); D. J. Tiessink
bc+76, b-78 en b 80; W. Rielman b-78; J. H. Breunisse Wichmond b-77 en b-78; W. A. Eskes, Vierakker b-77 on bc+76; H. J. Meulenbrugge, Vierakker b-80; J. W. Weonk, Vorden bc+76 en b-78.
Van de eigenaar H. J. van Til, V iet akker bc+75,
bc | 70 en b-78; D. Becks, Vorden b 79 en b 80; A. J.
Wuestenenk bc+70 en b-77; H. J. Rouwenhorst
(b 80 K.S.); G. Lenselink b-77; G. J. Bargeman
bc ; 70, b-77 en b 78; G. W. Winkel bc f-70, b-78 en
2 stuks b-77; A. J. Eggink bc+76; G. Bogchelman
b-77 en b 79; D. Hietveld 2 stuks bc+76; J. A.
Woestenenk, Warnsveld b-77 en b 79; D. Wesselink,
Warnsveld b 79.
Blijf jong . . . blijf fit ...

jonge haantjes
f7.65 per fles

KEUNE

Geen diepvries
W. Rossel, Tel. 1283
H, Robbertsen,

Tel. 1214

1 JUNI

Empo, Union, Gazelle
of R.S. Stokvis

FIETS voor niets.

mancienngen
mei a.s.
organiseren wij weer
een gezellige

BALAVOND
waarbij „De Zwervers"
het muzikale gedeelte
zullen verzorgen.
Kaartverkoop en tafelreservering voor
deze avond uiterlijk tot 24 mei, 12 uur,

„Het Wapen van Verden"
F. P. SMIT

Automobielen
Bromfietsen, Scooters
Duurzame gebruiksgoederen

Vraag ons inlichtingen:

A. G. Tragter
Zutphenseweg 95, Vorden

Persoonlijke leningen
voor bedragen vanaf f 500.—

Stichting Nederlandse
Middenstandsspaarbank
Agentschap Vorden:

J. W. M. GERRITSEN
BOEKHOUDBUREAU
Het Hoge 52

fiets!

Koop een goede fiets uit de
grote sortering van de vertrouwde vakman.
Dan pas heeft u jarenlang
plezier van uw fiets.
Koop hem nu, want van 30
maart tot en met l juni heeft
u kans op een

VOLOP VERSE

naar

„JAN HASSINK"

*EEDS VANAF 1.95

RATTI-NIEUWS
Ratti heeft, zoals reeds de verwachting was, zondag
in Klarenlieek een 3—O nederlaag geleden tegen
l'arelü I, waarmee dan de voetbalcompetitie voor
het eerste elftal is geëindigd. De Rattianen traden
met een drietal invallers in het veld, wat aan het
spel veel afbreuk deed.
Het eerste doelpunt ontstond, toen de linksbuiten
van Pacelli, die overigens kennelijk in buitenspelpositie stond, de bal doorgaf aan zijn middenvoor,
die met een keihard schot net onder de lat de stand
op l—O bracht. Ratti kreeg hierna nog wel enkele
kansen, maar erg produktief was de voorhoede niet,
y.odal de rust aanbrak met een kleine voorsprong
voor de Klarenbekers.
Na half time kwam Pacelli gevaarlijk opzetten.
Toen een der Katti-spelers hands maakte in het
strafschopgebied, was bet een kleine kunst om de
penalty feilloos achter doelman Hartelman te
plaatsen (2—0). Tien minuten voor het einde speelde Lichtenberg niet snel genoeg terug op de keeper
en kon de toesnellende Pacelli-middenvoor de bal
onderscheppen, om op fraaie wijze het derde doelpunt te scoren (3—0).
Ratti 2 deed het in eigen home weer goed door het
bezoekende Keyenborgse Boys 3 een 2—O zege af
te snoepen, waardoor het kampioenschap steeds
dichterbij komt. In de eerste helft wilde het niet
lukken; er werd bar slecht geschoten.
Na de thee werd de druk van Ratti op het Boysdoel steeds heviger. Een kwartier voor het einde
kwam eindelijk het eerste doelpunt, een fraaie 1 kopbal van middenvoor J. Engbert:; (l—0), terwyl even
later J. Schoenaker met een beheerst schot de stand
op 2—O bracht.
1 Iel derde elftal ging naar A/C 7 te Zutpben, maar
moest met O—2 de vlag strijken.
A.s. zaterdag speelt alleen Ratti B een uitwedstrijd
tegen Socii B; het A-team is vrij.
Van de senioren gaat Ratti 2 een belangrijke wedstrijd spelen in Baak tegen Baakse Boys 2. Indien
de ontmoeting van Hemelvaartsdag: Ratti 2—
Sportclub Doesbru»? 7 door de Ratti-reserves wordt
i n n e n en men ook a.s. zondag de puntjes binnen haalt is men praktisch zeker van het kampioenschap.
Ook Ratti 3 speelt uit en wel tegen Warnsveldse
Boys 3.

Telefoon H85

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200
200
200
200
500

gram
gram
gram
gram
gram

tongeworst
50
boterhamworst
50
ontbijtspek
50
bloedworst
30
fijne rookworst 180

et
et
et
et
et

M. Krijt, Dorpsstraat

