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Abonnementsprijs f 1.60 per halfjaar - Advertentieprijs 6 et. per mm - Uitgave Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 934120 - Tel. 1404
GESLAAGD CONCERT
Het is een u i t s t e k e n d e gedachte geweest van de
besturen van het Vordens Mannenkoor en het R.K.
Parochicel /angkoor „('antemus Domino" alhier
om eens gezamenlijk een uitvoering te geven, waar
men eikaars m u z i k a l e prestaties kon beluisteren
en d a a r n a a s t ook aan de liefhebbers van mannenzang een genotvolle avond kon verschaffen. Jam-x
mer was het dat zaal Schoenaker zaterdagavond
lang niet bezet was. De thuisblijvers hebben zeer
veel gemist.
De avond werd geopend door de voorzitter van
,.Cantcmus Domino" dhr. H. Wiggers. Spr. hoopte,
dat 7,ij die iets voelen voor zang, zich zouden aanmelden bij een van beide koren.
,,0'antemus Domino" opende het concert met „Zonnezang" van Zwijssig, een zeer mooi gezongen nummer, waarna als 2de nummer „Annemarieke" van
Chr. van Beek, een luchtig en vlot gezongen lied.
Met ,,'t Hermenieke van Bcrgeyk" van A. Vörding
besloot men het optreden voor de pauze.
„Vordens Mannenkoor" o.l.v. de heer D. Wolters
had het „Gebet" van Mozart als eerste op haar
programma staan, welk moeilijk stuk tot een succesvol einde werd gebracht. Ook het „Jubilate Deo"
van Gaspar en „Geuzenvendel op de thuismars"
van Fred Roeske beloonden de bezoekers met een
spontaan applaus.
Na de pauze bracht „Cantemus Domino" o.l.v. de
heer A. Wissink „My'n Nederland", terwijl het „Ave
V e r u m " van Mozart en „Tota pulchra est Maria"
van J. Tlaebrans ook zeer goed werden gezongen.
Vordens Mannenkoor begon haar 2de optreden met
het zeer moeilijke „Pelgrimskoor" uit de opera
Tannhauser van Richard Wagner, terwijl de liefhebbers van mee.'r moderne muziek aan hun trekken
kwamen in „Schalmei" van Kees Kef, met welk
stuk men verleden jaar in de superieure a f d e l i n g
een eerst
haalde. Ook het klassieke „Psalm
137" van Charles Gounod, dat op dit concours als
vrij nummer werd gezongen, werd uitstekend ten
gehore gebracht. Na het „Magnificat" van Jos
F r a n k e n zorgden beide koren voor een machtig
sluitstuk van deze avond door gezamenlijk het
,,I)omine Salvum fac" te brengen, gedirigeerd door
dhr. A. Wissink met pianobegeleiding van de heer
D. Wolters. Een l a n g d u r i g applaus vertolkte de
dan'
.-clcns van de muziekliefhebbers, die
• >nd beleefden. De voorz i t t e r van „Vordens Mannenkoor", de heer A. Bield e r m a n , hoopte in zijn slotwoord dat dit niet de
laatste keer zou zijn, dat men beide koren gezamenlijk hoorde.
I N S T A L L A T I E WELPEN
• r ' d a g m i d d a g werden twee welpen geïnstalleerd
bij de St. Michaelsgroep Vorden-Kranenburg. De
groep telt nu 22 welpen, afkomstig uit Vorden, Kranenburg, Ruurlo en Hengelo G.

RATTI-NIEUWS
KERKDIENSTEN zondag 2 juni.
Het tweede elftal der Rattianen speelde op HemelHeru. Kerk
Wij rekenen
vaartsdag een ontmoeting tegen Sportclub Doesburg 7 en heeft hier ternauwernood een 2—l over- 10 uur Ds. J. J. van Zorge
op een echte zomer en wilt u
winning kunnen behalen.
Geref. Kerk
In de eerste helft scheen het voorspoedig te zullen
met de
gaan, want binnen 3 minuten was het al raak. 9.30 en 3 uur Ds J. D. te Winkel.
A. Hartman vuurde een keihard schot af, waarna
PINKSTEREN
R.K. Kerk
M. Borgonjen op fraaie wijze inschoot (l—0). De
lekker
vele doelrijpe kansen voor Ratti werden helaas niet 7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
benut, zodat de rust met een kleine l—O voorsprong R.K. Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis.
buiten zitten
aanbrak. Direct in de 2de helft kon Ratti na een n.m. 3.30 uur Lof.
kort offensief via M. Borgonjen haar voorsprong
Maandag 3 juni
op 2—O brongen. Hierna kwamen de bezoekers ook
Klapstoelen
Heru. Kerk
meer aan bod en zagen hun pogingen na een kwartier beloond. In deze stand (2—1) kwamen geen 10 uur Ds. J. H. Jansen en Ds J. D. te WinPlastic draadstoeltjes
verandering meer.
kel. Interkerkelijke dienst.
Zondag werd Ratti 2 de eerste nederlaag van deze
Ligstoelen
competitie toegebracht in Baak, in de ontmoeting
Zondagsdienst Doktoren
tegen Baakse Boys 2. Het werd l—O voor de Boys.
(alleen voor spoedgevallen)
Campingbedden
Het winnende doelpunt voor de thuisclub werd tien
Van
zaterdagmiddag
1.30
uur
tot
maandagminuten voor rust gescoord door J. ten Holdcr, die
Rotanmeubelen
de bal uit een voorzet van de linkervleugel zonder avond 11 uur Dr. De Vries telef. 12HS.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tusdralen achter doelman Berendsen plaatste.
Zonneparapluie
sen half tien en tien uur 's morgens.
Na de thee was Ratti de sterkste ploeg, maar de
Baakse defensie hield het hoofd koel en wist menige
Zondagsdienst dierenartsen.
aanval af te slaan.
Vorden
— Steenderen — Hengelo (G.)
Ratti 3 speelde een uitwedstrijd tegen Warnsveldse
Boys 3, een wedstrijd waarin weinig krachtsverschil Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondagbestond. In de laatste minuten gelukte het Wams- avond 12 uur Dr. Felix. tel. 06755-266.
veld om de Ratti-doelman met een laag .schot te
Vanaf zondagavond 12 uur tot maandagpasseren, waardoor de Kranenburgers nog net op
avond
12 uur Wechgelaer. tel. 06752-1566
de valreep een l—O nederlaag leden.
Ratti B moest in Vierakker tegen Socii B met 6—O
Vorden — Ruurlo
UITSTAPJE „ROTONDE"
haar meerdere erkennen.
T \ ;in do lunchroom „Do Rotonde' 1 maakVanaf
zaterdagmiddag
12
uur
tot
dinsdagA.s. zondag kan het een belangrijke dag worden
te met zijn personeelsleden een u i t s t a p j e naar do
voor het tweede elftal. De groen-witten krijgen nl. morgen 8 uur Dierenarts A. Harmsma,
Keukenhof. Onderweg werden diverse dingen bebezoek van Drempt Vooruit 2, dat ook een van de telefoon 06752-1277.
zichtigd terwijl ook de inwendige mens niet werd
ernstige kandidaten is voor de bovenste plaats. De
. Om elf uur 's avonds keelde | > .
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
kampioenskansen liggen echter voor Ratti het gunscha]
in Vord'
stigste, daar men 2 verliespunten heeft en Drempt Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
6. Bij een eventuele overwinning kan Ratti de kam(Bureau Rijkspolitie)
GESLAAGD
pioeiisvlag hijsen. We twijfelen er niet aan of de
e plaal ;",enoot de heer II. Pot man
Burgelijke stand van 22 t.em. 28 mei.
reserves zullen zich volledig geven om de puntjes
.in de Kijks l
il. Ie l't recht voor
thuis te houden. Het belooft dan ook een s p a n n e n d e Geboren: d. van A. J^wneenk en L. T. Janioctoraal •
. •grj+fie ( a a r d
strijd te worden.
sen; d. van G. BerenQ^c en H. J. Eggink; rijkskunde) m.
Ratti 3 gaat naar I^^nmen en zal in 15IC 4 een d. van G J. Wagenvoort en H. Poterman.
.oeind tot
enstande^uantreffen. Niettemin moet
Ondertrouwd: H. Broekman en H. J. RueRatl
Hilvoi
sink; T. J. W. Jansen en E. J. Eggink.
te behalen.
Gehuwd : G. J. H i i f e r i n n G. W. Bargeman.
/ O M E R I N S P E C Tl E lMI.-VEESI,AG

Overleden: Geen.

Nutsbibliotheek Yorden
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.

DE GROOTSTE KEUS IN ALLE SOORTEN ZOMERSCHOEISEL

Één van onze vele modellen herensandalen.
KIJK EERST BIJ

Wullink's Schoenhandel
„ONBETWIST, DE SCHOENENSPECIALIST"

1000 JAAR STAD LUXEMBURG
IS EEN HELE TIJD.
Feesten van april tot november lokken vele duizenden
vreemdelingen. Alle dagen zijn er haast wel bijzondere
manifestaties. Met de feestdagen (Pinksteren) in zicht
1000 en één goede kansen in rijwielen bij Tragter.
Voor vaste klanten en nieuwe klanten. De gehele
koüektie bewijst dat wij u bijzondere manifestaties
bieden in het betere genre voordelig geprijsd, (adv.)
BK AN UW EEKLI EDEN ()NDEKSC H El DEN
Nadat dooi- het v rij w i l l i j ? brandweerkorps alhier
een d e m o n s t r a t i e was gegeven voor het college van
Burgemeester en Wethouders met het nieuw aangaf ie brandweermateriaal, werd een bijeenkomst in cal'é Kskes belegd. De burgemeester felie i t " < - > - d e (ie commandant, de heer v. d. 15rock, en
het personeel met het behaalde succes in Ede, v.
bij een 2e prijs in de wacht kon worden gesleept
bij de a l d a a r gehouden brandweerwedstrijden.
Vorder v
onderscheiden die
kortgeleden het heuglijke fok herdachten
bij de Vordrn.se vrijwillig bramh
in dienst
te zijn. Il"t w a r e n de brandwachts Eske
Weustenenk.
Namens het gemeentebestuur sprak burgemeester
Van Arkcl er zijn grote erkentelijkheid over uit
waarop zij zich geheel v r i j w i l l i g van
hun v e r a n t ' . oordelijke taak kweten. H i e r n a speldde hij genoemde heren het ereteken van de Ned.
Vereniging van Brandweercommandanten voor
12'L
ouwe dienst op de borst en overhandigde de daarbij behorende oorkonde. Ook de hoer
v. d. Broek werd gefeliciteerd met zijn nieuwe
„Ridders". Hierna bleef men nog geruime tijd gez e l l i g bijeen.
B.O.L.H. BIJEEN
In hotel ,.Het Wapen van Vorden" hield do afdeling
Vorden van de B.O.L.H. een druk bezochte ledenvergad'.-ring, onder leiding van mevr. Klein Lebbink -Vruggink.
Medegedeeld werd dat er binnenkort in Doetinchem
on Apeldoorn een woningadviesdag zal worden gehouden.
De wedstrijddag zal dit jaar in Varsseveld op 10
juli plaats vinden. De wedstrijden zullen o.a. ben uit: bloemschikken, handenarbeid, vingerverven, kaashapjes o.d. Enkele leden zullen hieraan
meewerken. Een avond in de week zal sport beoefend worden. De cursus E.H.B.O. zal in september
a.s. aanvangen.
Na de pauze sprak mevr. Hiddink-Dijkman, vertegenwoordigster van de kledingcommissie van de
Plattelandsvrouwen en de B.O.L.H. over het onderworp: „De Kledingkoffer", welk praatje zeer werd
gewaardeerd.

Van do hoer A. J. Xwoverink werden geen drie dieren i
vorige week meldden,
ma;ir vijl' stuks on wei
>. l! 7N, P. 7!>, P. 79,
l! SQ en l! NO K.S.

OPBRENGST KOLLEKTE
De huis aan huis kollek
S t i c h t i n g „Sakor"
Samenwerkende Kiml<
van ƒ I 5 K > , opgebracht.

Voetbaltoto
seizoen 1963—1964

Het woord VOETBAL-TOTO
zegt het reeds.
Door een registratiekaart te
halen bij:
H. Lijftogt, 't Hoge 57,
Café Uenk, Nieuwstad,
Sigarenmagazijnen Boersma,
Eijerkamp en Hassink
steunt u de

Voetbalvereniging „Vorden"
Iedereen kan voor f 1.50 meespelen in de VOETBAL-TOTO en
U hebt kans op f 50.000.—.

GEEN WOORDEN MAAR DADEN!
DOE HET NU!
Het bestuur en alle leden (vooral de
jeugd) zijn U dankbaar.
Wordt lid, donateur of steunend
lid van de voetbalvereniging
„VORDEN".

100 jonge HENNEN
te koop, R.I.R. 8 weken oud. B. F. Lebbink
E 47 Onstein.
Telef. 6739.

Blijf jong . . .
blijf fit ...
FIETS
Ruime keuze

Empo •
Union

VIVO-SPECIALITEITEN

Gazelle
R. S. Stokvis
RIJWIELEN

Portugese sardines
3 blikken

A. 6 . T R A G T E R

Ananas
2 blik

VORDEN

Zutphenseweg 95

Koli
Kolibri Oploslcoffie
1 pot
met 100 ivapentjes

GEMEENTE VORDEN
Het Hoofd van het Gemeentebestuur van
Vorden brengt ter openbare kennis, dat de
door de gemeenteraad in zijn openbare
vergadering van 22 mei 1963 vastgestelde

Agar Ananaspuntjes
1 50 gram

met 10 wapentjes

Locarno Koffiemelk

Partiële herziening 1963 nr. 1
v.h. Uitbreidingsplan in hoofdzaken der gemeente Vorden,

1 literfles

met 30 wapentjes

Bonuto Koffie
1 pak

Met ook
nog uw
gratis

VWOwapens
VIVO kruideniers:

J*«</. „al™* KISTEMAKER - OPLAAT, Wildenborch
SCHOENAKER, Kranenburg - FRANS KRUIP/1 Hoge

met renvooi en bijbehorende toelichting,
welke partiële herziening betrekking heeft
op de aanwijzing van gronden voor een
kampeercentrum, vanaf vrijdag 31 mei '63,
gedurende veertien dagen, dus tot en met
donderdag 13 juni '63, voor een ieder ter
inzage ligt ter secretarie dezer gemeente.
Belanghebbenden, die zich met bezwaren tot
de raad hebben gewend, kunnen binnen zes
weken na afloop van evengenoemde termijn
bij Gedeputeerde Staten van Gelderland
bezwaren tegen bovengenoemde
herziening indienen.
Het Hoofd van het ge^Bcntebestuur voornoemd:
VAN ARKEL

Wij maken graag uw

Nieuwstad 12, Vorden

BRANDSTOFFEN
-k DE GROOTSTE SORTERING
-k DE BESTE KWALITEITEN

Nu tegen de laagste
ZOMERPRIJZEN

REMMERS

G. WEULEN KRANENBARG
Ruurloseweg 45—47
Telefoon 1217

imam

DE OPTICIEN DIE flLTUD
VOOR U KLAAR STflBïJ

Zutph.w. 15 Tel. 1505

Te koop een z.g.a.n.
herensportfiets.
A. J. Langeler, Linde

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

Ziekenfondsleverancier

Te koop 3 neurende
volbl. M R IJ. VAARZEN. G. Berenpas,
„de Koning" Vorden
Te koop r. b. drag.
VAARS, a.d.tell , met
z.g.melkl. B. Bargeman
Veldwijk C 93.
VOOR HEEL
DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI
MESTKUIKENS
Wekelijks af 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

f7.65 per fles

KEUNE

oetter Oei
nylons

SIG. MAGAZIJN

D. Boersma

voor

Dorpsstraat 6
VORDEN
Tel. 1553
Voor

• rookartikelen
• souvenirs
» ansichten
HÉT ADRES

Auto's te huur

zonder chauffeur
Garage

VOOR
Voor tieners: speciaal
slank model.
Voor twens in de normale damesmaten.
Setter Set kwaliteit,
dus sterk en met volmaakte pasvorm.

A. G. Tragter
Telefoon 1256

Gaarne noteren wij ook uw bestelling

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281
Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

't/

Jonge KONIJNEN te
koop. B. Timmer,
Kranenburg.

Vorden, 28 mei '63.

Trouwlustigen!
Ondertrouwbrieven
Drukkerij Wolters

100 jonge HENNEN
te koop, A x R , 9 wk.
Van Hussel, Leesten,
Tel. (06750) 4642.

MONTUREN -

GEVRAAGD
tegen de hoogste prijs.
W. Rossel, Tel. 1283
H. Robbcrtsen,

Tel. 1214

BIJ:

L. Schooldennen
Adverteer regelmatig
in
CONTACT

zegelvoordeel
l pak
Custard (500 gram)
l rol
Eierbeschuit
l pak
Spar margarine
l pot
Spar jam
150 gram Bonbons
l pak
Wafelmelange
l blik
300 gram Braderieworst
Melange krokant (200 gr koekjes)
l blik
850 gram fruit-cocktail
l zakje
Heerlijke snoep

69 et
32 et
38 et
99 et
98 et
110 et
159 et
68 et
198 et
49 et

14
6
8
20
20
22
32
7
40
5

et
et
et
et
et
et
et
et
et
et

Bij elk potje Spar poederkoffle
l blikje Spar koffiemelk G R A T I S .
In de ZELFBEDIENING de nieuwste

GRAMMOFOON-PLATEN
U let wel op de

COSMETISCHE artikelen
in de ZELFBEDIENING??

GEMEENTE VORDEN
Voor de a.s.

feestdagen
als dessert

EEH HEERLIJKE IJSTAART
Ons vers IJS

Bij de afdeling Gemeentewerken kunnen
worden geplaatst:

enige arbeiders in algemene dienst
Verbeterde arbeidsvoorwaarden door werkclassificatie en prestatiebeloning.
Aanmelden dagelijks tussen 9 en 12.30 uur
op het gemeentehuis, waar tevens nadere
inlichtingen worden verstrekt.

nu ook verkrijgbaar per liter of V2 liter

Vorden, 29 mei 1963.

Heerlijk om een toetje te maken!

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

D. Boersma
Dorpsstraat 6
Telefoon 1553

de Burgemeester,
van Arkel
de wnd. Secretaris,
S. Kulsdom

Voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons huwelijk zeggen
wij. mede namens onze
ouders, hartelijk dank.

Inplaats van kaarten.

Bartiméus

Ab Boers
en
Jo Hissink

Joh. Pardijs
A. PardijsWuestenenk
Vorden,
,,'t Lange End".

hebben de eer U, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaats hebben op woensdag 5 juni om 1.30 uur ten Gemeentehuize te Vorden.

Onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons 25-jarig huwelijk
ondervonden.

Vorden, Zutph.weg C 67d
Vorden, Hackfort C 38
*

ü

tf«/>i
lUCl

l U r\ T
l -7UJ.

vraagt voor haar nieuw te openen
tehuis voor meervoudig gehandicapte
kinderen „De Springplank", v.h. „de
Ooiman" te Doetinchem,
M

Inplaats van kaartjes.

enige flinke externe
huishoudelijke hulpen

f\
fl

X

Voorlopig adres: C 38, Vorden.
Receptie van 3.30—5 uur
in zaal Bakker te Vorden.

A.s. zaterdag 1 juni officiële opening van
het geheel gemoderniseerde zwembad.
Ter gelegenheid van deze opening slechts
3 dagen lang, dus donderdag, vrijdag en
zaterdag 8 artikelen voor een krats.

Chr. Instituut voor blinden en
slechtzienden te Zeist

Kerkelijke inzegening om 2 uur in de w
Herv. Kerk te Vorden, door de Wel- i
eerw. Heer Ds. J. H. Jansen.
Q

H. J. Beumer
H. E. BeumerPasman
Vorden, mei 1963.
Nieuwstad 44k.

EN NU OP NAAR DE DENNEN!

N

1.
2,.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aanmelden bij Zr. H. R. Bpkker, „De Ehze", Hogenkampsweg 2, Almen, Tel. 06751-486.

Verkoopster

.

W
»>

GEVRAAGD
liefst met enige winkelervaring.

Hermina H. Dimmendaal-Femer
Aanmelden: dinsdagavond 4 juni van 7-8 u.
X
Uit aller naam:
Raadhuisstraat 15, Vorden.
H. Bloemkolk X hun 25-jarige echtvereniging te her- W
W denken. Dat ze nog lang voor elkaar V
Vorden,Nieuwstad 40
—
en voor _.-.mij gespaarcj mO gen blijven v
is de wens van hun dankbare dochter
Gevraagd: petroleumGerrie.
hanglamp. Brieven onX
Wichmond. Dorpsstraat 15.
der no. 16 bureau
X
Contact
X Gelegenheid tot feliciteren op dinsdag X
Te koop g o h. orgel W 4 juni, Dorpsstraat 15 Wichmond, van W
met flair
2 tot 5 uur en van 7 tot 9 uur.
en een divan. Zutphenseweg 21, Vorden.

Slagroom

X

Te huur gevraagd in
Vorden gedeelte van
een WONING voor
jong echtpaar met l
kind. Inl. bur Contact.
Een net meisje, 23 jr.,
zoekt voorde zomerm.
een BETREKKING,
voor hele of halve dagen. Adres te bevr,
bur. Contact.

Te koop TUINBANKEN, (S-model).

R

Zo nieuw, zo modieus en zó
gunstig in prijs zijn onze

Op zaterdag l juni a.s. hopen onze
geliefde ouders, behuwd- en grootoude

ZOMERSCHOENTJES

J. Hendriksen

X

x

Een fleurige kollektie, waar uw
keus beslist bij is.

en

X

H. Hendriksen-Lansink

HX denken.
hun 40-jarige echtvereniging te herDat ze nog lang voor elkaar

X
X
X
X
X

en voor ons gespaard mogen blijven
is de wens van hun dankbare kinderen,
behuwd- en kleinkinderen.

>

Gelegenheid tot feliciteren van nam.
3.30 tot 5 uur aan huis.

x
H

n

n

X

X

WAARDEBON

X

NU VOOR

X

Voor de Pinksteren ontvangt u tegen inlevering van fX
deze waardebon
n
X
1 fles belegen vruchtenwijn, normale prijs 160 et
V

K

X

98 et

Nieuwstad 5, Vorden

in de consistorie van 7.30—8.30 u.

Voor de

TOCHT VOOR BEJAARDEN
kunt u zich nog opgeven t.e.m. a.s. zaterdag 1 juni bij de
adressen :
Eijerkamp - Hassink - Boersma
Het Bestuur.

X

De

X

officiële opening

$

w

w

van het vernieuwde en uitgebreide zwembad „In de Dennen" X
te Vorden zal plaats hebben op X

Te koop mooie KOOLPLANTEN alle soorten. Klein Geltink,
„Klein GarmeF

a.s. zaterdag 1 juni

et
et
et
et

r\

„In de Dennen" Vorden x

JONGENSFIETS te
koop, v. leeftijd 8-12jr.
G. J. Zweverink,
D 79 Wildenborch

49
49
79
79

69 et

,,'t Schoenenhuis"

op zaterdag l juni

x

Deze week v.

Fa. J. W. Albers

houdt VOORBESPREKING
voor de eerstvolgende jeugddienst

n
n
Te koop g.o.h. KIN- X Vordense Bad- en Zweminrichting X
DERWAGEN, grijs, X
x
uitneembaar. Dr. C
Lulofsweg 10. Vorden.

H!) et

A. Jansen
DS. VAN 'T HOF

J. W. Klein Kranenbarg, Wichmond,
Tel. 269.

et
et
et
et
et
et
et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stokken voordeliger.

Kijk u eens bij :

Vorden, mei 1963.
Medler D 96.

Normaal

200 gram choco-vlokken
200 gram choco-hagel
8 roomboter-rzandtaartjes
Extra fijne roombotercake Nu

SCHOENEN

N

98
95
129
79
99
49
59

Op verzoek nog een keer:

L. SCHOOLDERMAN

Te koop een 3-gaats
kookkachel, compleet
met pijp. in prima st.
Prijs f40. J. v. d. Zande, H. van
Bramerenstraat 11.

89 et
99 et
98 et
85 et
109 et
15 et
29 et
79 et

Volledig gevitamineerde margarine
-r> pakjes 100 et
Nasi-goreng
litersblikken 129 et
Snijworst
200 gram 79 et
Boterhamworst
200 gram 49 et
Saksische smeerleverworst
150 gram 59 et
Appelmoes (v. goudreinetten) 2 grote potten v. 129 et
Wortelen (fijn)
literblik NU 98 et

per 1 juli a.s.

Slothouber X

groot blik
Nu 2 blik voor
NU
Y2 liter voor
voor
200 gram
200 gram

Jap. witte perziken
Ananas
Literpotten abrikozen
Aardbeien
3 pakjes wafels
Eierkoekjes
Bitterkoekjes

X

Wij danken u hartelijk
voor uw medeleven
tijdens de ziekte en na V
het heengaan van onze O Op zondag 2 juni a.s hopen mijn lieve
geliefde vrouw, moeouders
der en oma
n
Gerrit W. Dimmendaal
X
G. Bloemkolken

Grote Chinese pinda's
500 gram
Limonadegazeuse
3 fles voor slechts
Wijnsap-appelen
2 kg voor slechts
l p. Br. kermis en 4 grote rollen zomerfruit samen
l p. choc. pindakoeken en l p. kofüekoeken samen
6 kleine lolly's
voor
Engels drop
150 gram
Grote eierkoeken
10 stuks

Adverteert in CONTACT

het blad van Vorden
Hebt u de

X

X
om 14.30 uur.
Te koop alle soorten
X Dit prachtig, in de bossen gelegen X
KOOLPLANTEN
W zwembad, is thans voorzien van de W
H. C. Kettelerij
B. v. Hackfortweg 4, } meest moderne zuiveringsinstallatie.
u Belangstellenden zijn welkom.
w
Vorden

Batavuskrant 1963

9

reeds ontvangen
Hij wordt DEZE week huis aan huis bezorgd.

U doet toch ook mee aan

W Op de openingsdag is er geen gelegenheid W

Te koop prachtige 8- Q tot zwemmen; dit kan vanaf Ie Pinksterdag Q
weekse W. L. HEN- ft 14.00 uur.
NEN en leverbaar alle X
Het Bestuur. X
soorten mestkuikens.
X
^k-^y —fcnj****^^ "^k^* "^'jk*"" ~^1^" "^^^ *^h*— ^y **^h'^^^^^'^*O;^^^^"~^y^^^^'^fc
H. Bannink, Kranen- X
burg, Vorden.

de prijsvraag?

l

TOMATENPLANTEN te koop, in perspot. M. van Eijkeren,
Kranenburg.
Te koop 2 r.b. vaarskalveren, 8 dagen oud.
E. Pardijs,
,,'t Lange End"

Bejaardenkring
Bijeenkomst volgende week donderdag
6 juni om 4 uur in het Nutsgebouw.
Ingang aan de voorkant.
Mej.

Meinen komt met een gezellig verhaal.

Heren- en Jongenskleding

verkrijgbaar bij

L. Schoolderman
VORDEN

In verband met de loterijwet moet u dan ook invullen hoe
groot het aantal gebruikte spaken in 1962 is.
Kom bij ons en wi) vertellen u ongeveer de omzet van
Batavus in 1962.

BATAVUSDEALER:

H+ W* Groot Enzerink
Zutphenseweg 21

—

Vorden

De Textielspecialist
DEZE WEEK:
WITTE TRICOT NYLON

overhemden
voor

(zolang de voorraad strekt).

H. Luth
Nieuwstad

Vorden

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200
200
200
200
200
500

gram
gram
gram
gram
gram
gram

boterhamworst 55 et
ontbijtspek
55 et
tongeworst
55 et
ham
100 et
plockworst
90 et
spek
90 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Badcostuums
van

JLÏincla

JUu

Haute Couture in
STRANDMODE
Feilloze coupe . . .
Hartveroverende dessins.
Zó accentueren de nieuwe, exclusieve
Linda Lu creaties uw vrouwelijke
elegance in 1963.

Zie de verrassende Linda LU
kollektie.

Fa. HARTENS
Wapen- en Sporthandel

P.S» Wegens vakantie gesloten
van 4 t«m. 7 juni»
BEDRIJFSVOETBAL/TOERNOOI
Op het Gemeentelijk Sportpark werd maandagavond een begin gemaakt met de bedrijfsvoetbalcompetitie. Om G uur traden de ploegen van de
Gemeente/PTT comb. en de Eerste Gelderse Vleeswarenfabriek binnen de lijnen.
In deze ontmoeting (er werd 2 X 30 minuten gespeeld) toonde het elftal van EGV zich duidelijk
sterker en trok met 4—l aan het langste eind.
Voor de rust wist 't Gemeenteteam behoorlijk stand
te houden, hoewel het niet wist te voorkomen dat
de EGV met l—O de leiding nam.
In de tweede helft speelde het uithoudingsvermogen
de ambtenaren parten. Het EGV-elftal profiteerde
hier uitstekend van en met de regelmaat van de klok
werd de stand opgevoerd tot 4—0. Vlak voor tijd
werd het 4—1.
De tweede ontmoeting tussen BOG en de Zuivel had
voor de rust een spannend verloop. Door een prachtig doelpunt van de midvoor nam de Zuivel een l—O
voorsprong. Nog voor de rust werd de gelijkmaker
geboren.
Na de thee droegen de aanvallen van de B.O.G. een
gevaarlijker karakter, hetgeen resulteerde in twee
uitstekende doelpunten. Wat de Zuivel hierna ook
probeerde in de 3—l stand kwam geen verandering
meer.
Maandagavond 10 juni wordt de tweede ronde gespeeld. Bekerhouder Gems speelt dan tegen EGV,
terwijl de Zuivel als tegenstander van de Gemeente
fungeert.

RUSTIG EXAMEN
Mijnhcrdt's Zenuwtab letten
Gogrond op l O-tallen jaren ervaring
BILJARTEN
Ken combinatieteam van de Biljartvereniging „De
Zon" speelde in café Bloemendaal een vriendschappelijke wedstrijd tegen de personeelsver. van de
Gems. De „echte" biljarters wonnen deze ontmoeting met 8—0.

UIT DE RAAD.
In de woensdagavond 22 mei gehouden raadsvergadering waren de heren Regelink, Wesselink en Gotink met kennisgeving afwezig. Eerst kwam het
agendapunt „Onteigening van gronden, bestemd
voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie met toegangsweg" aan de orde.
Overeenkomstig het advies van de HoofdingenieurDirecteur van de Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid in de provincie Gelderland stellen B. en W.
de raad voor te besluiten tot onteigening ten name
van de gemeente Vorden, van de gronden, die nodig
zijn voor de bouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie met toegangsweg.
De heer Meijer vraagt of er nog een andere weg
is en hoe lang dit alles nog gaat duren waarop de
voorzitter hem mededeelt dat dit inderdaad nog
een tijdje kan duren. Wethouder Lenselink zegt dat
het Gemeentebestuur liever niet tot onteigening
wilde overgaan, doch gezien het grote belang dat
de gemeente heeft bij de bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallatie vond hij het nu toch hoog tyV
dat tot onteigening wordt besloten. De raad ging
hierna akkoord met het voorstel van B. en W.
Verkoop 1800 m2 industrieterrein.
De hee W. B. Kurz uit Groenlo wil gaarne een gedeelte van het industrieterrein kopen, groot 1800
m-, voor oen daarop te stichten garage. Het aan te
kopen industrieterrein ligt langs de z.g. industrieweg met een front breedte van plm. 30 meter en
h e e f t een diepte van plm. 60 meter. De koopsom
berekent naar ƒ 6, — per m- bedraagt in totaal
ƒ 10.800, — . De raad besloot tot verkoop over te
gaan.
Restauratie gemeentetoren bij de
Hervormde Kerk.
De voorzitter deelt mede dat de staatssecretaris van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen zich kan
verenigen met de ingediende plannen met bijhorende begroting ad. ƒ 158.500,— van architect Heineman betreffende de restauratie van de toren bij
de Hervormde Kerk alhier.
De Staatssecretaris heeft zich bereid verklaard in
de kosten van deze restauratie een subsidie te verlenen tot een maximum van 40', > van ƒ 158.500, —
is ƒ 63.400. De voorzitter deelt mede dat de
mogelijkheid bestaat «lat de provincie ook
10r/( in de kosten zal bijdragen, zodat de helft der
kosten voor rekening van de gemeente komt. Het
voorstel van B. en W. om tot restauratie over te
gaan, waarmee speciaal de heer Klein Brin'ke in
zijn nopjes was, werd h i e r n a door de raad aangenomen. De r e s t a u r a t i e zal onder auspiciën van Monumentenzorg geschieden.
tuinman in vaste dienst.
Op voorstel van B. e i W . besloot de raad de heer
G. H. Boers, die op 22 mei 1J)61 was aangesteld tot
tuinman in losse dienst, aan te stellen tot tuinman
in vaste dienst.
Ovei^Ae bomen en pootrecht bij
het ^m. station.
De heer P. A. üaion van der Borch tot Verwolde
heeft van de N. S. vergunning voor „het behouden
van een beplanting met beuken en eikenbomen op
het voorplein van het station Vorden". De raad besloot de 16 bomen die hier staan alsmede het pootrecht van 26 stuks van de heer van der Borch over
te nemen tegen een getaxeerde prijs van ƒ 1530,— ,
waarbij tevens een vergoeding wordt gegeven voor
het pootrecht van ƒ 26,— .
Vorden krijgt kampeercentrum.
Om te komen tot bestemming van de gronden voor
inrichting van een „Recreatiecentrum Vorden"
dient het u i t b r e i d i n g - p l a n in hoofdzaken voor de
gemeente Vorden gewijzigd worden.
De voorzitter deelt mede dat tegen dit ontwerp !>
bezwaarschrift»' ; /.ij n ingediend, nl. van Jhr. Mr.
P. R. Feith te Vorden, Mr. J. O. Thate te Gorssel,
E. J. J. B. Crem . , : -, /witserland, Mr. R. E. Baron
van Dorth tot Medici' te Vorden, R. M. van den Berg
van Saparoea te Amsterdam, C. G. F. Stenger te
K pc, Mevrouw E. C. M. de Block-Regout te 's-Gravenhage, Mevrouw H. C. Nieuwveld-Polet te Gouda
« • n van de Contactcommissie voor Natuur- en Landde rming te Amsterdam. Alhoewel meerdere
pogingen zijn ondernomen om een ander terrein te
vinden, dat zowel geschikt als verkrijgbaar zou zijn,
zijn deze pogingen niet geslaagd.
B. en W. zijn van oordeel, dat het in belang van de
recreatie en in het belang van de gemeente is dat
er in Vorden een kampeercentrum komt. Op een
vijftien hectaren groot complex bosgrond wil de
heer L. Verkijk uit Den Haag hier het beoogde
kampeercentrum stichten. In een brief aan de raad
schrijft de heer Verkijk dat hij er op aandrang van
de planologische dienst is toe over gegaan de oorspronkelijke terreinoppervlakte van het ontwerp,
zijnde 6 ha, te vergroten tot 15 .hectaren.
Het terrein I is gelegen aan de linkerkant van de
Wildenborchse weg en is gereserveerd voor plm. 20
zomerhuisjes, dan verder naar binnen plm. 200 meter van de ingang terrein II met op de grens dei
twee terreinen, kampkantoor, winkel, magazijn,
kantine, elektr. huisje, pomphuisje, recreatiezaal
en meer in het centrum was- en toiletgebouw. Hier
komt dus het eigenlijke tentenkamp.
De raad toonde zich zeer ingenomen met de plannen van de heer Verkijk. Zo was de heer Koerselman van mening dat het centrum er moet komen.
Zijn woorden werden onderstreept door de heer
Meijer.
De heer Norde had wel begrip voor de ingebrachte
bezwaren, maar hij stond toch volledig achter de
heer Verkijk. Zoals uit de brief aan de raad blijkt
zijn de meeste bezwaren weerlegt, meende de heer
Klein Brinke. Spreker had veel vertrouwen in de
heer Verkijk. De heer Schurink had eveneens een

gunstige indruk van de heer Verkijk gekregen,
temeer daar de Hagenaar de bedoeling heeft met
de middenstand samen te werken.
De raad besloot hierna tot vaststelling van de ter
visie gelegde „Partiële herziening 1963 nr. I van
het uitbreidingsplan in hoofdzaken der gemeente
Vorden", alsmede het ongegrond verklaren van de
ingediende bezwaarschriften.
Deelname aan de ruilverkaveling
Lindense Enk.
B. en W. stellen voor deel te nemen aan de ruilverkavelingsovereenkomst in de Lindense Enk,
waarin door de gemeente aan wegen wordt i
bracht plm. 75.76 are. De vergoeding voor deze te
vervallen wegen is gebaseerd op de werkelijke oppervlakte aan wegen ter lengte van 1450 meter met
een gemiddelde breedte van 3 meter, dus 43.50 are
tegen een prijs van 10 cent per m- is ƒ 435,—.
Voor de gemeente zijn aan deze railverkaveling
geen kosten verbonden. De voorzitter steekt vervolgens de commissie die aan deze ruilverkaveling
heeft medegewerkt een pluim op de hoed voor de
verrichte arbeid. Wethouder Wuestenenk geeft
hierna nog een korte toelichting over de pry's van
10 cent per m-, waarna de raad met het voorstel van
B. en W. akkoord gaat.
Aan- en verkoop grond.
Ter uitvoering van het bouwplan voor l(i woningwetwoningen met bij behorende wegaanleg in het
z.g. plan Boonk dient de gemeente de beschikking
te hebben over 0.37.40 ha, grond eigendom van mej.
I I . M. Mellink, Raadhuisstraat 15, alhier. Met mej.
Mellink is overeenstemming bereikt over de koopsom, zodat de raad hierna op voorstel van B. en W.
besloot het perceel grond te kopen voor totaal
ƒ 5.810,— waarin begrepen een bedrag van ƒ 200,—
voor houtopstand en voor het door de gemeente in
'.rik nemen van de grond, aan de pachter, de
J. F. van Ark, een vergoeding voor pachtersschade toe te kennen van ƒ 2094,40.
Ter uitvoering van het uitbreidingsplan Zuid heeft
de gemeente een strook grond gekocht groot 260
m-, eigendom van de heer G. J. C. Oonk, Hengeloseweg, voor een totale koopsom van ƒ 775,— waarin
begrepen een bedrag van ƒ 125,— voor beplanting.
De raad besloot bovendien aan de heer Oonk te
verkopen een strook grond, groot 75 m-. Deze grond
veneens getaxeerd op ƒ 2,50 per m'-'. Totale koopsom ƒ 187,50.
(Wordt vervolgd)
UITVOERING CHK. JEUGDVER.
WILDENBOKCH
I n de Kapel gaven vrijdagen zaterdagavond de
Chr. Jeugdverenigingen t^Mtldenborch een toneeluitvoering. Het bezoek walzeer goed.
Allereerst werden enige rangnummers onder l e i ding van mej. H. Bijenhof^fc» gehore gebracht w.o.
„Het ruw houten Kruis" c^^zeer in de smaak viel.
Daarna werd het toneelstuk „De grote leugen" opgevoerd. Er werd door de medespelenden weer vlot
spel te zien gegeven, zodat een en a n d e r zeer goed
tot zijn recht kwam.
De regie was bij de heer de Leeuw in goede handen.
Ook het decor en de verlichting bleken aan de gestelde eisen te voldoen.
Het was voor de bezoekers van de/.e avonden weer
een mooie ontspanning.
KLAVERJASSEN
Het klaverjastoernooi dat de lunchroom ,.Rotonde"
vrijdagavond organiseerde is in alle opzichten geslaayd te noemen. In tegenstelling tot voorgaande
toernooien werd het programma nu op één avond
werkt. Hiervoor had wedstrijdleider A. Wentink een schema opgezet waarbij elk paar (in totaal
waren er H! p a r e n ) S wedstrijden diende te spelen.
Er werd door de deelnemers verwoed om de hoogste
eer gestreden.
N a afloop reikte de heer A. Wentink de prijzen uit.
De eerste d r i e prijzen werden gewonnen door T.
Hartman en P. Eikelkamp met 8627 punten. 2. M.
Rothman en A. Velhorst S078 punten. 3. Mevr. van
Goethem en Mevr. Jansen 8014 punten.
ISIDORUSFEEST
Voor het eerst na enkele jaren hebben de plaatselijke afdelingen der A.B.T.B., R.K. Boerinnenbond
„St. Martha" en J.B.T.B. het St. Isidorusfeest weer
gezamenlijk gevierd.
Deze feestavond vond plaats in zaal Schoenaker,
die stemmig en sfeervol versierd was. De voorzitter
der A.B.T.B, de heer A. Zents sprak een kort welkomstwoord.
Nadat allen hierna op koffie met gebak waren getracteerd sprak de heer J. Mombarg, leraar aan de
R.K. Middelb. Landbouwschool te Didam, over de
mogelijkheden voor het onderwijs ten plattelande
voor de jeugd. Spr. adviseerde hierbij de ouders met
k l e m om hun kinderen de gelegenheid te geven zich
verder te ontwikkelen en bekwamen. De tijden zijn
nderd en men zal zich aan moeten passen. Er
werden over dit onderwerp nog verschillende vragen gesteld, die door spreker tot tevredenheid van
allen werden beantwoord.
De avond verliep verder in een zeer geanimeerde
sfeer.
G. M. v. L. NAAR TEXKL
In een bestuursvergadering van de afd. Vorden van
de G. M. v. L. werd besloten voor de leden met hun
huisgenoten een excursie te organiseren naar Texel
op maandag 15 juli a.s.
Nog maai weinigen hebben de gelegenheid gehad
om dit eiland te leren kennen. Met de vlotte vervoersgelegenheid van tegenwoordig kan dit een
mooie dagtocht worden. Belangstellenden kunnen
deze dag al vast noteren.

V O K D E N II ZET OPMARS VOORT
Het tweede e l f t a l van Vorden heeft haar uitstekende; k a n s op het kampioenschap behouden door
Z u t p h a n i a 111 op eigen veld een O—7 nederlaag toe
te brengen.
'iidens het eerste kwartier toen beide ploegen
goed tegen elkaar opwogen, had Vorden gedurende
de gehele wedstrijd een veldmeerderheid. Na twintig minuten namen de geelzwarten een O—l voorsprong toen Besselink na individueel spel via de
binnenkant van de paal scoorde. R.-buiten I.ammers
nam het tweede Vordense doelpunt voor zijn rekening toen de gehele Zutphania-defensie voor vermeend b u i t e n s p e l bleef staan. Tien minuten voor
de rust scoorde Besselink met één van zijn befaamde ,,kogels" het derde doelpunt.
In de tweede helft duurde het t w i n t i g minuten alvorens K o r e n b l i k uit een voorzet van Lammers het
vierde doelpunt inkopte. Enkele minuten l a t e r miste
de midvoor van Zutphania een strafschop. B. Golstein en Korenblik scoorden vervolgens het v i j f d e
en zesde doelpunt. Tien minuten voor tijd was het
opnieuw Golstein, ditmaal uit een pass van I!'
link, die voor de e i n d s t a n d O—7 zorgde.
Vorden III heeft zondag haai- derde klassersehap
praktisch in rook zien opgaan door op eigen veld
met l—2 van H. & K. II uit Hummelo te verliezen.
Deze nederlaag was volkomen te wijten aan de
schotloosheid van de Vordense voorhoede.
Gedurende de gehele eerste helft was de thuisclub
in de meerderheid doch de afwerking liet /.eer te
wensen over, terwijl in laatste i n s t a n t i e de Hummelose keeper een onoverkomelijk struikelblok
bleek. Na een half uur gaf Vruggink Vorden een
l—O voorsprong. Met deze stand brak ook de rust
aan.
In de tweede h e l f t toonden de bezoekers over de
juiste m e n t a l i t e i t te b e s c h i k k e n , want zy bleken
M/.ins ontmoedigd door de l—O a c h t e r s t a n d .
X a t w i n t i g m i n u t e n m i s t e d o e l m a n Ploeger ren
hoge voorzet, waarna de H. & K. 1.-binnen met een
prachtige kopbal scoorde l—1. De t h u i s c l u b ip
de h i e r n a gedesillusioneerd verder en 't v e r w o n d e r
de dan ook n i e m a n d dat de bezoekers nog met de
v o l l e w i n s t g i n g e n strijken toen een directe vrije
schop hard werd ingekogeld l—2.
Vorden A leed zaterdag in Lochem een 13—2 nederlaag van Sp. Lochem A. Vorden B won met 9—5 van
AZC C, terwijl Vorden D met 5—O over Haakse
Boys B zegevierde.
Tweede P i n k s t c r d a g gaat Vorden I I op be/oek bij
Me Quick IV, t e r w i j l V,,,-den l w a a r s c h i j n l i j k een
v r i e n d s c h a p p e l i j k e w e d s t r i j d zal spelen tegen V o o r waarts l u i t , D u i s t e r v o o n l e . Vorden A speelt, z a t e r dag t h u i s legen Helios A.
DE B U J A A K D K N K K I N G OP R E I S
Vorige week woensdag maakte de M e j a a r d e n k r i n g
haai' jaarlijks uitstapje. Helaas vertrokken ze met
n, desondanks zat de stemming er direct in.
t ging de reis over de Posbank, waai- het gelukkig droog was en waar ze uitstapten om van de
mooie vergezichten te genieten. D a a r n a in Arnhem
naar de p o f f e r t j e s k r a a m , w a a r de/.e t r a c t a t i e zich
goed liet smaken. Vervolgens ging het per boot n a a i de Westerbouwing waar de grote koffiepauze werd
j A v l i o u d e n ; het weer was inmiddels opgeknapt.
De middagtocht ging over H e e l s u m - R e n k u m - W a geningen-Rhenen-over de Rijnbrug dwars door de
bloeiende Betuwe naar Nijmegen. In Nijmegen was
er nog ty'd om gezellig te winkelen. Tot slot van
deze dag werd gegeten te Arnhem. Allen deden
de maaltijd goed eet aan en tot het laatst toe
de stemming opperbest.
Al met al een gezellige en /.eer goed geslaagde dag.

Jeugd puistjes

drogen in met PurolpoederfTeoenfi.BIOSCOOP

Tweede pinksterdag u'^'ft de bioscoop u gelegenheid een v r o l i j k e avond te beleven met muziek van
The Blue Diamonds, zang van Jan en K j e l d en spel
van vele p r o m i n e n t e sterren. „Rainona" is een kleuren-muziekfilm met t i e n populaire tophits en opwindende dans-scènes.

Voor de

Pinksteren
nog een leuke

japon of deux-piéce
(ook

positiekleding)

Meisjesjurkjes
in alle maten
Meisjes-

en

jongensjacks

Komt onze kollektie zien!

H. Luth
Nieuwstad

Vorden

