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HEROPENING WINKEL
De Vordense Middenstand is weer een gemoderni-
seerde winkel rijker geworden door heropening
van de geheel verbouwde winkel van bakker H. J.
Kerkhoven op Het Hoge alhier.
Maandag j.l. was het dan ook voor deze Vordense
bakker een feestelijke dag. Veel bloemstukken
mocht de heer K. in ontvangst nemen. Vooral de
geheel aan de eisen des tijds ingerichte toonbank
trok veel beky'ks, waar de lekkere bakkerswaren
te kust en te keur uitgestald lagen en noopten tot
kopen.
Wij wensen de heer K. met zijn heropende winkel
nog goede zaken toe.

DE RHODODENDRONS BLOEIEN
Op 51 zondagen van het jaar zoekt elke Vorde-
naar zijn vertier naar eigen smaak en aanleg.
Maar één zondag in juni gaan ze allen naar de
Wiersse om te kijken hoe prachtig de rhododen-
drons bloeien in alle denkbare kleuren en variëtei-
ten. Bovendien verzorgen de muziekverenigingen
Concordia en Sursum Corda gezamenlijk een con-
cert op de weide naast de oprijlaan, waar het dan
gezellig druk is. Voor de dorstige mens staat de
h^er Schoenaker met zijn staf gereed en ook aan
een ijsje of rokertje ontbreekt het niet.
Bij goed weer zul len weer duizenden bezoekers
naar de Wiersse trekken. Voor auto. en rijwiel-
stalling wordt gezorgd. Een lage entree wordt ge-
heven, die aan verschillende verenigingen van
Vorden en Kranenburg ten goede komen. Deze
verenigingen zijn de familie Gatacre dan ook zeer
dankbaar dat ze het park eens per jaar openstelt
om de diverse penningmeesters het werk te ver-
lichten.

GESLAAGD
Op de TuinboUWSchool te Borculo slaagde M.
Spiegelenherg voor adsp i ran t , hoven ie r en adspi-
rant boomkweker.
Aan het Stedelijk Muz iek ly i eum te A r n h e m slaag-
de K. E. Wolters voor het examen Algemene eisen
van de hoofdvakken fluit en schoolmuziek.

bruining
en bescherming

Piomaderm f2.95_
NUTSBIBLIOTHEEK

Nu de dagen lang zijn wordt er minder gelezen.
Daarom worden in de Nutsbibliotheek in de zomer-
maanden op dinsdag geen boeken meer uitge-
geven; dus nog wel op zaterdagmiddag.
De bibliotheek van de Chr. Jongelingsvereniging
is gedurende de zomermaanden helemaal gesloten.
Wie nog boeken t h u i s heeft moet deze a.s. zater-
dagmiddag terugbrengen.

BIOSCOOP
Eindelijk komt de nieuwste nederlandse f i l m van
Bert Haanstra „Alleman" in Vorden. Om het
iedereen mogelijk te maken deze f i lm te gaan zien,
wordt hij op twee avonden gedraaid en wel a.s.
zaterdag en zondag.

OPNAME DIEREN IN HET STAMBOEK
Door de inspecteur van het N.R.S., de heer D.
Terlouw uit Velp werden de volgende dieren van
het F.H. veeslag in het stamboek opgenomen:
H. J. Rouwenhorst, Vorden 4 stuks (I K.S. 80),
2b—77, Ib—78; G. J. Groot Jebbink, Vorden, 2
stuks b—77, b—78; A. A. v. d. Brink, Warnsveld
l stuks b—78; G. J. Harmsen, Almen, l stuks
b—77; J. M. Ruiterkamp, 3 stuks b 80, b—78,
b 79; H. Kapelle, KI. Dochteren Laren, 3 stuks
b 79, b—77, b 80.
H. Schoneveld, Almen, 5 stuks b—77, b—78, bc +
76, b—78, b—77; B. Wesselink, l stuks b 7!); J. A.
Woestenenk, Warnsveld, 4 stuks b 80, b—78, b 7!),
bc+ 76; D. Hietvdd, Vorden, 2 stuks b—77, b—
78; A. J. Wuestenenk, Vorden, 2 stuks bc+ 75,
b—77; A. H. F. Arends, Vierakker, l stuks b—
77; L. H. de Greef, Vierakker, '2 stuks b—77, b 80.
H. J. van Til , Vierakker, l stuks b—78; G. A.
Garritsen, Vierakker, 2 stuks bc+ 76, bc+ 76; B.
J. Helmink, Wichmond, l stuks b—77; J. J. M.
Holtslag, Wichmond, 3 stuks bc+ 76, b—77, bc +
76; E. J. Hukker, Vorden, l stuks b—78; J. W.
Wagenvoort, Vorden, l stuks b 79; A. J. Zweve-
rink, Vorden, 4 stuks b 81, b 79, b—77, b 80;
H. J. Meulenbrugge, Vierakker, 4 stuks b—77,
b—77, b—78, b 80.

PLANNEN TOT OPRICHTING JUDOSCHOOL
Naar wij vernemen bestaan er in Vorden plannen
om te komen tot de oprichting van een judoschool.
Initiatiefnemer is de heer H. Wentink uit Zutphen
(1ste dan). Zij die voor deze sport zijn geïnteres-
seerd kunnen zich heden opgeven bij café Lettink.

KERKDIENSTEN zondag 7 juni
Heru. Kerk

8.30 uur Ds. J. J. van Zorge
10.05 uur Ds. P. Visser van Apeldoorn
Jeugddienst

Medlerschool
10 uur Ds. J. J. van Zorge.

Geref. Kerk
9.30 en 7.15 uur Ds. J. D. te Winkel

R.K. Kerk Kranenburg
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
In de week elke dag v.m. 7 en 8 uur H. Mis.

R.K. Kerk dorp
7.30 uur H. Mis, 10 uur Hoogmis, n.m. 7.3Ü uur Lof
Dinsdag en vrijdag v.m. 7.45 uur Mis.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
(alleen spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 u.
Dr. Lulofs, telefoon 1255.

S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens.

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur A. Harmsma, telefoon 05752-1277.

BRAND MELDEN: no. 1541 .
Bij geen gehoor: Telefoon nu. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

WEEKMARKT.
Vrijdag waren 40 biggen op de markt aangevoerd,
'er was kalme handel, prijzen van f 65.— tor f T). —.

BURGELIJKE STAND van 27 mei t.m. 2 juni
Geboren: d. van J. H. Kuypers en G. H. Klein Nu-
lent; z. van P. Janssen en A. C. van Nieuwen-
huijzen: z. van C. W. Hesselink en F. Heus.
Ondertrouwd: G. J. Helmink en A. G. M. Heintjes:
H. Verkerk en G. W. Sloetjes: H. Strang en H. R.
Oonk.
Gehuwd: T. J. M. Sessink en C. R. G. Zwcvcrink:
B. H. Jolink en H. C. Poorterman: B. A. M.
Gouw en C. B. Kosse.
Overleden: G. Schuurman, 86 jr., wedn. van W.
Fonke; H. J. Vrieze, 50 jr., echtg. van J. Bannink;
A. Meijerink, 83 'jr., wedn. van T. Bielderman;
A. Ruitenbeek, 81 jr., echtg. van J. Spanhak,
(overleden te Zutphen).

Een vermc achter de hand.

Machtig zoals klein spaartegoed groot wordt. Een
vermogen. Dit lazen wij in een advertentie van
de gezamclijke spaarbanken. Tragter onderstreept
dit volkomen maar als u in rijwielen wat nieuws
mor! hebben en uattoodzakelijke u i t g a v e n moet
doen kies dan ook^pj. En dat is bij Tragter die
het ,,vermogen" heeft om u dat te leveren wat
helemaal naar uw zin is en waaraan u dan toch
weer uw geld ^het allerbeste besteden kunt.

adv.

Zojuist ontvangen:

P1EDRO

sandalen
met dezelfde steunen vdie ook in de
normale schoenen van dit merk ver-
werkt worden. Ook bijzonder geschikt
voor dragers van losse steunzolen.

In wit en vbruin van 23 t.m. 31.

N A T U U R L I J K BIJ:

Wull ink 's S c h o e n h a n d e l
Onbetwist, de öchocnenspecialist

EXAMEN CURSUS HANDMELKEN
Op het bedrijf van de heer G. Harmsen te Vorden
werd vorige week het examen van de cursus hand.
melken, georganiseerd door de Coöp. Zuivelfabriek
Vorden, onder auspiciën van het Rijksveeteelt-
consulentschap voor Gelderland, afgenomen.
Van de (! cursisten namen er 5 aan het examen
deel, allen uit Vorden.
Na afloop van het examen, kon de heer te Brinke
van het Rijksveeteeltconsulentschap, aan alle deel-
nemers het diploma uitreiken.
De jury bestond uit de heren H. A. Meulenbrugge
u i t Laren en de heer A. W. Hukker uit R u u r l o .
De beoordeling was als volgt: H. Berenpas, 180
pnt; H. W. Ellenkamp, 177 pnt.; D. Klein Bramel
177 pnt.; G. J. Visschers, 185 pnt.; J. W. Wen-
n < ker, 177 pnt.
Tijdens de d i p l o m a - u i t r e i k i n g werd nog gewezen
op het belang van goede handmelkers, ook bij het
machinaal melken.
Als voormelker van deze cursus fungeerde de heer
W. A. J. Lichtenberg van „'t Waarle", op wiens
bedrijf de lessen werden gegeven.

LANDBOUWSCHOOL OP REIS
Onder leiding van 4 leerkrachten maakten 67 leer-
lingen van de bijzondere lagere landbouwschool
alhier een reisje naar de Belgische Ardennen met
twee bussen.
Via een vlotte rit door Limburg werd de Belgische
grens bij de Plank gepasseerd. Na bezichtiging
van de Amerikaanse begraafplaats bij Henro Cha-
pelle werd een bezoek gebracht aan de grote stuw-
dam bij La Gileppe. Ook de parel van de Arden-
nen, de badplaats Spa, werd niet vergeten evenals
de grootste Belgische waterval Cascade de Coo.
Vooral de druipsteengrotten genoten aller belang-
stelling. Via Luik en het langs het mooie Maasdal
werd bij Eysden de Nederlandse grens weer over-
schreden. Het was voor de deelnemers een onver-
getelijke tocht.

B. NIJENHUIS DAMKAMP1OEN VAN
ZUTPHEN

Het is onze plaatsgenoot, de heer B. Nyenhuis,
gelukt in de strijd om het persoonlijk damkam-
pioenschap van Zutphen in de eerste klas op de
eerste plaats te eindigen.
Nijenhuis was er in geslaagd in zijn poule als
nummer één te finishen, waarna hij tesamen met
J. C. Lammers, Zutphen; W. v. Beusekom, Brum-
men en F. Duvigneau, Zutphen in de finale uit
moest maken wie uiteindelijk kampioen 1964 zou
worden.
De Vordenaar versloeg achtereenvolgens Lam-
mers en van Beusekom, waarna hij de enig over-
gebleven rivaal Duvigneau eveneens een neder-
laag toebracht, zodat het kampioenschap een feit
werd. Nijenhuis behaalde dus 6 punten, Lammers
2 punten en Duvigneau en van Beusekom elk één,
doch deze twee spelers moeten nog tegen elkaar.

De Sportieve
Stedeling

Zó loopt de sportieve man in de regen:
met een jas die hem wat los en non-
chalant om lijf en leden valt. De
Spencer van Falcon! Een 1-rij jas met
3 knopen en gepaspoileerde klep-
zakken. De naar voren verlegde
schoudernaad geeft een zwierige,
lage schouderlijn. Het korte model
maakt lang en sportief. De stof?
Veelzijdig Coderon! Licht, kreukher-
stellend, makkelijk wasbaar, snel
droog. Falcon Spencer f 69,50

FALCON
IS MODE

MODEHUIS

VOETBAL
Het vierde elftal van Vorden heeft zondagmorgen
een verdienstelijk 3—3 gelijkspel behaald tegen
Sp. Brummen VI.
Voor de competitie w<^l zaterdag nog gespeeld
Vorden D—Be Quick Éfe-0; Vorden E—Socii C
6—2.
A.s. weekend staat, er op het programma Almen
I>—Vorden D. Bij de sen ioren /.al gespeeld wor-
( , c n De Hoven VI—Vorden IV.

A.s. zondag 7 juni

JEUGDDIENST
Voorganger:

Ds. P. Visser, van Apeldoorn

Onderwerp:

,,Moeten wij God overeind houden V'"

Aanvang samenzang om 10.05 uur.

SLOT A VOND B.O.L.H.
De afdeling Vorden van de B.O.L.H. hield maan-
dagavond de slotavond voor dit seizoen met een
oriënteringswandeling, welke in stromende regen
er. door de modder is uitgelopen.
De pr i j su i t r e ik ing vond in café Bloememlaal
plaats met als uitslag: Ie prijs aan de dames
R. Schiphof en D. Oortgiesen; 2e pri js de dames
M. Vruggink en 1>. Toonk; 3e pr i js de dames H.
Berenpas en M. Groot Wassink.
De presidente mej. T. Pardijs deelde vervolgens
mede dat voor de ring Berkelstreek een oriën-
teiïngsrit is uitgeschreven op 14 juni a.s. en wel
te Vorden. Op die datum moeten ook de boeken
ingeleverd worden.
Deze gezellige slotavond werd met het zingen van
het bondslied besloten.

HORZELBESTRIJDING
Evenals voorgaande jaren het geval was, vond
ook nu weer de bestrijding in fabrieksverband
plaats. Hiervoor waren 5 mensen werkzaam, wel-
ke met een tussentijdse periode van ongeveer een
maand, de bedrijven 2 x hebben bezocht. Over het
resultaat kunnen we alleszins tevreden zijn. Gaan
we onze bevindingen nog even vergelijken met die
van vorig jaar dan zien we dat het aantal be-
smette bedrijven is teruggelopen van 96 tot 32,
het aantal te behandelen dieren van 224 tot 54,
terwijl daarnaast de gevonden horzelbulten ver-
minderden van 767 tot 138. Hierby zij nog opge-
merkt dat in 1963 413 dieren meer werden gecontro-
leerd dan in 1962. Voorwaar een fraai resultaat.
Niet om op onze lauweren te rusten doch om ons
beste beentje te blijven voorzetten om de horzel
geheel en al onder de knie te krijgen.
Tenslotte willen wij U nog even bekend maken
met het feit, dat het Rijn- en IJselgebied in onze
provincie, zomede een strook van plm. 10 km langs
de Duitse grens, bij deze bestrijding nog steeds
de grootste zorg baren.

RATTI-NIEUWS
Zondag speelde het derde elftal een uitwedstrijd
tegen Warnsveldse Boys IV, welke ontmoeting
door Warnsveld met 4—O werd gewonnen.
A.s. zondag speelt Ratti II een uitwedstrijd tegen
Socii II te Vierakker, terwyl het derde thuis
peelt tegen Zutphania III.

Ra^ti B trekt zaterdagmiddag naar Haakse Boys
IJ ( t e r re in Sleende.ren).

BEVORDERD
De heer G. J. C. Oonk, besteller Ie klas P.T.T., is
met ingang van l juni j.l. bevorderd tot C-bestel-
ler voorman.

SCHOOLJEUGDVERKEERSEXAMEN
Aan het schooljeugdvei-keei sexamen van Veilig
Verkeer namen dit jaar 119 leerlingen deel. Voor
het praktisch gedeelte was ditmaal door Wacht-
meester Verheul een parcours uitgezet in de
Molenwijk. Een groot aantal controleurs sloeg
daarby de verrichtingen der jeugd nauwlettend
gade en moest daarbij helaas constateren dat by
vele scholieren aan de meest elementaire verkeers-
regels als omkijken en r i c h t i n g aangeven nog wel
het één en ander mankeerde waardoor zij in to-
taal 337 straf punten moesten noteren. (In het
s c h r i f t e l i j k examen werden gezamenlyk 342 fou-
ten gemaakt).
Het gevolg hiervan was dat bij de samenstellingen
der controlelijsten bleek, dat maar liefst 21 leer-
lingen het toegestane m a x i m u m aantal fouten had-
den overschreden en moesten worden afgewezen,
te rwi j l van de 18 kanshebbers die het schriftelijk
gedeelte met lof hadden volbracht er uiteindelijk
maar 8 overbleven. Deze bollebozen waren: Jan
Willem Bosman, Annie Rrimp, Hanneke Barink,
Ria Bargeman, Ate Jeeninga, Wilhelmus Koers,
F r a n k Martens, Gerda Rossel.
Zij werden dinsdagmorgen op het gemeentehuis
met hun ouders ontvangen door Loco-burgemees-
te r Lensel ink, waarbij tevens bestuursleden van
Veilig Verkeer aanwezig waren. In zy'n toespraak
hoopte de heer Lenselink, dat zy voor hen die in
de toekomst dit examen doen een stimulans zullen
/ i jn en dat zij ook steeds met lof aan het steeds
d n i k k e i en gevaarlijker wordende verkeer zullen
deelnemen. Hij hoopte dat de scholen en Veilig
Verkeer dit zo nuttige en noodzakelyke ver-
keersonderwys met enthousiasme zullen blijven
geven.
Namens het bestuur van Veilig Verkeer sprak
voorzitter J. J. v. d. Peyl woorden van dank aan
het Gemeentebestuur, die deze officiële uitreiking
aan de loffelijk geslaagden mogelijk maakte en
eveneens voor alle hulp die de gemeente bij aller-
lei aktiviteiten verleent.
Alle andere geslaagden ontvingen op school naast
het diploma het Veiligverkeersspeldje, terwyl de
vijf best geslaagden van elke school de Veiligver-
k e e r s f ' i e t s w i m p e l ontvingen.

„IN DE DENNEN" TROK REEDS MEER DAN
15.000 BEZOEKERS

De Voidense had- en /weminrichting „In de Den-
nen" hee f t s inds de officiële openstelling (3 weken
geleden) reeds meer dan 15.000 bezoekers getrok-
ken. Vooral de laatste weekenden was het door
het zomerse weer overstelpend druk. Onder de
vele bezoekers waren veel inwoners uit Lochem
(omdat het zwembad daar nog niet is geopend)
en n i t Zutphen terwy'l ook veel inwoners uit Vor-
den een duik in het heldere bad namen.

fl. J. A. HELMINK
tel. 1514 — Vorden



U kunt het
bekijken zo u wilt....

bij VIVO bent u
beter uit!

GRONINGER
KOEK de echte

van 102 voor O.89
ABRIKOZEN
OP SAP per pot

van 110 voor O.95
SPERCIEBONEN

blik 79, 2e blik . . .

AUGURKEN
ZOETZUUR

literpot O.99

LEVERKAAS
100 gram O.41

Deze aanbiedingen zijn geldig van 4 t/m 10 juni 1964

VERKRIJGBAAR BIJ

GOED BELEGEN
KAAS 400 gram I«\3O

DE

BEKENDE VIVO WINKELIERS

VIVO kruideniers:

r* KISTEMAKER- OPLAAT, Wildcnborch
SCHOENAKER, Kranenburg ~ FR. KRUIP, 't Hoge

ff Indiana
rubber stalmatten

BROUWERS
hangketting
hangnylon

Gegalvaniseerde gruproosters voor
drijfmeststallen met opgetast en
ingelaste spijlen van torstaai.

Gaarne zullen we u niet .monsters bezoeken
en u hierover nader i n l i c h t e n .

A. R . W A G E N V O O R T
Stalinrichting VORDEN

Tel. 05752-1259 b.g.g. 1798

met zelf lossende wagens
minder werk? vlugger
klaar.

geef het even op.

Beleefd aanbevelend,

B. SEESINK 't Hoge 5 - Vorden

Telefoon 1572

S P O R T M O D E

voor vakantie- en

vrijetijdskleding

Strandensembles - Zonnepakjes

Badpakken - Zwembroeken

Dames- en Herenshorts

Helanea Damespantalons

Spijkerbroeken

Vesten - Truien - Pullovers

Martens
Wapen- en Sporthandel

Zaal LANGELER — Hengelo Gld

A.s. zaterdag 6 juni

Dansen
Orkest: „Brugman"

Doe zelf iets anders
m laa t hel /.ware waswerk ( » \ e r aan
de mach ine .

Automatisch wassen, centrifugeren en drogen
praktisch zonder omkijken.
Daar zou u meer van willen weten?

Kent u ze, de

English Electric
was- en d r oogautomaten

A.E.G. volautomaat
of combinatie

en de RONDO wasautomaten

U zou ze moeten zien.

G. Emsbroek en Zn. cv
/iitphenscwcg 5

Telefoon 1546

Vorden

Chr. Jongelingsvereniging
Zaterdag 6 juni moeten alle boeken vun de biblio-

WEER INGELEVERD WORDEN
Daarna voorlopig gesloten.

Gaat u met uw auto
OP VAKANTIE?

Voorkom dan zoveel mogelijk opont-
houd of pech onderweg.

Bespreek vroegtijdig voor een

vakantie-servicebeurt
bij

Garage A. G. T R A G T E R
Gratis wegenkaarten voor binnen- en buiten-
land.

Siemerink
Vorden

Te koop ruim l ha. HOOI-
GRAS, in 3 perc.
D. Bosman, Lankhor-
sterstr., Wichmond.

Te koop gemaaid HOOI-
GRAS op het „Smalle-
goor" in Wiehrnond en bij
,,de Eersteling" in Vor-
den. H. Gosselink,
\Vidi mond.

Te koop een drag. 2e
KALFSKOE, 4 juni a.d.
teil. Joh. Smallegoor,
Koekoekhoomsewcg 9,
WarnsVeld.

6 BIGGEN te koop bij
E. Pardijs, 't Lange Knd.

Te koop een toom zware
BIGGEN bij T. Roeter-
• l i n k , B 21.

Te koop een toom BIG-
GEN. A. Vcrsteege, B 49.

Te koop zware BIGGEN.
H. Maalderink, Lochem-
seweg, Warken.

7 BIGGEN te koop.
Poterman, bij Buitenzorg-

Te koop 2 toom BIGGEN
J. W. Wesselink,
't Elshoff.

/ware BIGGEN te koop.
G. J. Klein Ikkink,
„Blokhuis", Wildenborch

Zoekt u voor uw geld
een

veilige belegging ?
Obligaties v. het N.V
Bouwfonds Ned. Gem.

rente 4^%

Inlichtingen: W.tBf Haar
gemeente-ontvanger
Hertog Karel v. Gelre-
weg 3, Vorden

Coupons Coupons
van DAMES- EN KINDERSTOFFEN

LOOMAN

Coupons Coupons
ZEER VOORDELIGE AANBIEDING

Vorden

Bij aankoop van l blik nasi of bami goreng
l potje augurken voor 49 et

Bij elke fles limonadesiroop een glas gratis

Bij 2 flessen rijn- of moezelwijn een rijnwijnglas gratis/

Bij 8 Spar-repen \een proivinciekaart gratis

2 blikken sperciebouen voor
l zak gevulde sinas (snoepje)
l zak tutti-frutti
l fles slasaus 50 pet.
l fles slasaus 25 pet.
l pot choeoladepasta
100 gram sacks. leverworst
100 gram snij worst
l bakje bakbloedworst + 200

159 et *— 16 et zegelvoordeel
69 et — 14 et zegelvoordeel
94 et — 19 et zegelvoordeel

100 et — 20 et zegelvoordeel
98 et — 20 et zegelvoordeel
98 et — 20 et zegelvoordeel
35 et — 4 et zegelvoordeel
45 et — 5 et zegelvoordeel
59 et — 6 et zegelvoordeel

l bakje hoofdkaas -j- 250 gram 85 et — 9 et zegelvoordeel

l pot framb. Jbessenjani deze week 25 et extra zegels

Spar-margarine deze week met 20 pet. zegelkorting

R E M M E R S
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

„HET BINNENHUIS"
Woninginrichting

Fa. A. POLMAN
Vorden - Tel. 1314

Wilt u meer weten over een

goede zonwering?

Komt u dan WOENSDAG
10 JUNI A.S. :J: 8 uur naar de
zaal van Hotel Brandenbarg

waar de heer G. U het een en ander
zal gaan vertellen over de zonwering

Luxaflex
Tevens hopen wij op deze avond de
reizen bekend te 'maken van onze
grote jiihilcum-aktic.

U bent allen van harte welkom.

Toegang gratis. Aamang 20.00 uur .

LUNCHROOM „De Rotonde'

vraagt zo spoedig mogelijk

enkele DAMES
voor keukenwerkzaamheden

NICO VAN GOETHEM
Kerkstr. 3. Vorden, Telef. 1519

„VIVO" Ackerman * Kamphuis N.V.
Groothandel in Levensmiddelen

ZUTPHEN

GEVRAAGD:

magazijnbediende
om in het leven.smiddelenvak te worden
opgeleid.
Leeftijd niet ouder dan 25 jaar.

Sollicitaties aan ons bedrijf, Oostzdfestraat '2.
Tijdens de kantooruren, tel. 05750-3341 of na 7 uur
Bonendaalseweg 16, tel. 05750-4064.

Verhuur van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems. kleermakerij.
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

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

Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77.

Zutphen

f7.65 per fles

KEUNE



J. H. Kuypers
G. H. Kuypers-Klein

Nulent

en Elly

geven met grote vreugde
kennis van de geboorte
van hun dochter eu zusje

Hendrika
(Marian)

Vorden, 27 mei 1964-
Dorpsstraat 12.

Met grote blijdschap ge-
ven wij kennis van de ge-
boorte van onze zoon en

broertje

Ferdinand Cunerus
(Freddie)

C. W. Hesselink
F. Hesselink-Heus

Frans

Vorden, 30 mei 1964.
Molenweg 15-

Hiermede betuigen wij on-
ze hartelijke dank voor
de belangstelling bij ons
25-jarig huwelijk onder-

vonden.

H. Nijenhuis
G. Nijenhuis-Klein Geltink

Vorden, juni 1964.
,,'t Voorschotje".

Hiermede betuigen wij on-
ze hartelijke dank voor
de vele blijken van be-
langstelling welke wij bij
ons 25-jarig huwelijk on-
dervonden.

Joh. Nijenhuis
W. Nijenhuis-Kamperinan

Vorden, juni 1964.
Wiersse E 128.

Afwezig
N. J. EDENS

Tandarts

van 10 juni lm. 29 juni
Voor spoedgevallen:
Tandarts J. G. van üijke

Hengelo Gld.
Spr.u. van 9—10 uur
(beh. zaterdags).

Gevraagd een prima 2-
paards GIUSMAAIMA-
GHINE.
Te koop g.o.h. KINDER-
WAGEN. Wed. Klein
Bleumink, Almensew. 58.

Te koop z.g.o.h. Jawa
MOTOR, 175cc:
G. Stapper, B 65.

Te koop 'n zeer goede
OPEL REKORD b.j. '58,
van particulier, nieuwe
banden, nieuwe schok-
brekers, Novak radio.
Vraagprijs f 3100.—, met
verzekering. Adres bevr.
Bureau Contact.

Te koop alle soorten

koolplanlen
D. Klein Geltink,
Klein Garmel.

Te koop oost-indische
DUIVEN, 't Hoge 'M.

Te koop bij inschrijving
2 KIPPENHOKKEN 6x4
m. Briefjes in te leveren
voor 9 juni. Tevens 47 a.
HOOIGRAS.
B. te Kamp, G 86, Vorden

Gratis HOOIGRAS ver-
krijgbaar bij G. ten Have.
Stationsweg 2.

Te koop ± 30 are HOOI-
GRAS. W. van Veldhui-
zen, Zutph.weg G 74.
Briefjes inleveren tot za-
terdag 6 juni.

Te koop een ha. HOOI-
GRAS. ook in percelen.
H. Kreunen, D 84.

Te koop zwaar gemest
HOOIGRAS, een perc. 35
arr, een perc. 75 are.
Briefjes inleveren tot a.s.
maandag 8 juni 8 uur.
J. Derksen, Rietgerweg 11
\Varken.

HEMMIE BOSCH
en

DINIE DALES

geven U, mede namens hun ouders, kennis
van hun voornemen op donderdag 11 juni
om 2 uur ten Gemeentehuize te Varsseveld
in het huwelijk te treden.

Kerkel i jke bevestiging door de Wcleerwaarde
Heer Ds. C. F. J. Antonides om 2.45 uur in
de Ned. Herv. Kerk te Terborg.

Vorden, Linde E 41 a
Terborg, Silvoldseweg 48
Mei 1964.

Toekomstig adres: Verdilaan 138.
Doetinchem.

lirccptie van 4.30—6 uur in Lunchroom
Vinkenborg, Hamburgerstraat, Doetinchem.

Inplaats van kaarten.

Op /aterdag 6 juni a.s. hopen onze geliefde
ouders

W. A. Lichtenberg

W. H. Lichtenberg-Elzebroek

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.
Uit dankbaarheid zal 's morgens om 10 uur

A een H. Mis worden opgedragen in de kerk van A
de H. Antonius van Padua te Kranenburg.

Dat ze nog lang gespaard mogen blijven, is
de wens van hun dierbare kinderen

Harrie
Wi l ly
Hans

Annie
Teun
Jozef

Vorden, juni 1964.
B 17

l { rc t - |T t i e van 4.30—(i uur in zaal Schoenaker
te Kranenburg.

X
X
X

Bennie A
Maria »

X
X
X
X
X
X
X

Corrie
Betsie

Tengevolge van een noodlottig ongeval ging
heden van ons heen mijn lieve man, onze
lieve zorgzame vader en pleegvader

HENDRIK JAN VRIEZE
echtgenoot van J. Bannink ^^

op de leeftijd van 50 jaar.

De hoop op een zalig wederzien
troost ons in dit zo smartelijk uerltes.

J. Vrieze-Bannink
Zwennie
Hennie
Herman

Vorden, 28 mei 1964-
lluurloseweg D 12

De teraardebestelling heeft plaats gehad op
maandag l juni op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Tengevolge van een noodlottig ongeval ging
van ons heen, mijn lieve zoon, onze lieve
broer, zwager en oom

HENDRIK JAN VRIEZE
echtgenoot van J. Bannink

Rust zacht, lieue Hendrik.

Uit aller naam:
J. Teerink-Vossers

Vorden, 28 mei 1964.

Met diep leedwezen geven wij kennis van
het plotseling overlijden van onze trouwe
medewerker

HENDRIK JAN VRIEZE

Zijn grote ijver en prettige samenwerking
zullen steeds in onze dankbare herinnering

blijven voortleven.

Fam. G. Weulen Kranenbarg

B. Waarle

Vorden, 28 mei 1964.

Heden overleed geheel onverwachts door een
noodlottig ongeval onze lieve zwager en oom

HENDRIK JAN VRIEZE
echtgenoot van Jantje Bannink

in de ouderdom van 50 jaar.

Rust zacht.

G. Bannink
G- H. Bannink-Klein Meulenkamp

en kinderen

Vorden, 28 mei 1964.

Tot onze diepe droefheid overleed onze lieve
man. vader, behuwd- en grootvader

ARIS RUITENBEEK
echtgenoot van J. Spanhak

op de leeftijd van 81 jaar.

Vorden, J. Ruitenbcek-Spanhak

Amsterdam, W. Wiersema-Ruitenbeek

H. M. Wiersema

Jos

's-Gravenhage, G. Ruitenbeek

B. E. Ruitenbeek-In 't Veld

Kees

Jan

Vorden, 29 mei 1964.
H. van Bramerenstraat 15

De teraardebestelling heeft dinsdag 2 juni
op de Algemene Begraafplaats te Vorden
plaats gehad.

Heden overleed zacht en kalm, onze innig-
geliefde vader, behuwd- en grootvader

AREND MEIJERINK
weduwnaar van Tonia Bielderman

in de ouderdom van bijna 84 jaar.

Warnsveld, A. J. Meijerink
H. Meijerink-Hovenkamp

Vorden, L. A. Gossink-Meijerink
J. A. Gossink

A. Meijerink
W. G. A. Meijerink-Schoemaker

G. W. Meijerink

en kleinkinderen

Vorden, 30 mei 1964.
Zutphenseweg C 65

De teraardebestelling heeft plaats gehad op
woensdag 3 juni op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

f\ n

U

X.
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A

X
X
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X
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Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank M
aan allen voor de vele bloemen, cadeautjes en u
blijken van belangstelling, ondervonden bij '
ons 25-jarig huwelijksfeest, waardoor het
voor ons een bijzondere onvergetelijke dag
geworden is.

J. Norde X
W. A. Norde-Grotenhuijs

Vorden, mei 1964.
Burg. Galléestraat 10.

BEJAARDENÏOCNÏ
De bejaardentocht zal dit jaar gehouden wor-

den op

woensdag 15 juli 1964
De tocht gaat dit jaar naar de Flevo- en

Oostpolder.

Een nadere reisbeschrijving volgt nog.

Voor koffie, lunchpakket en 's avonds

een warme maaltijd wordt gezorgd.

De kosten bedragen alles inbegrepen

(dus u behoeft yiiets mee te nemen)

f 13.50 p.p.

Vertrek 's morgens 9 uur. 's avonds
•^2 8 uur thuis.

Opgave gaarne voor 1 juli
bij de navolgende adressen:

Sig.magazijn Bocrsma. Eijcrkamp en

Hassink.

Comité Winkeliersver.
Middcnstandsver.

Vader als ik slaag. . .
mag ik dan zo'n mooie

BATAVUS

sportfiets
uitzoeken bij

G R O O T E N Z E R I N K
Die lopen zo licht en zijn zo goed t
Ja kind, of je nu slaagt of niet, n« je examen
mag je DAAR uitzoeken want met BATAVUS
gaat het altijd beter!

ledereen zegt 't . . . .

ALBE R S' zelfbediening
is en blijft
de GOEDKOOPSTE zaak
in deze omtrek

Jampotten appelmoes, koopje, 3 potten slechts 89 et
l ) i \ c r se soorten koekjes vanaf 59 et per 250 gram
Lilcrsblikken spinazie (nieuwe ,oogst) per blik 59 et
Limonadesiroop alleen deze week per litersfles 179 et

Probeert u deze eens!!

/uivere roomkaas deze week 500 gram 169 et
15 grote sinaasappelen deze week voor 100 et
4 grote stukken toiletzeep 98 et met washandje gratis

Echt iets voor de jeugd!!

Bij elk pak Hotel goud koffie a 168 et, l pracht strandbal
voor 100 et
Bij 3 pakjes A.J.P. pudding l leuke verrassing gratis

Voor uw slaatje !!

Tonijn in blik nu voor 59 ^ti
Extra grote blikken corned-beef 169 et
Grote blikken sardines in olie 59 et

l \ l ra koopje, dit komt nooit weer!!

/olang de voorraad strekt 2 rol Prins Fourree van 130 vr. 79
Ontbijtkoek klasse a 2 stuks voor 89
Oven verse eierbeschuit 2 rol voor 55

Zojuist ontvangen!!

Heerlijke knappende zoute pinda's, grote zak 300 gr. maar 69 et

l n nu de stunt van de week!!

Bij elke kilo .suiker, l' pak a 7 coeo.skoekcn voor 98 et

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J.W.ALBERS
Nieuwstad 5 Vorden

BEZOEKT ZONDAG 7 JUNI

het park van „Dfi WifiFSSfi" te Vorden
Ruim 93 ha. tuin. Temidden hiervan een 16e eeuws
kasteel. Mooie lanen, prachtige vergezichten, schitte*
rende rhododendrons in alle klenren en een mooie rozen-
tuin stempelen dit tot een romantisch geheel.

Steeds weer de moeite waard voor een uitstapje!

Het park is te bereiken met de G.T. W .-bussen vanuit
Ruurlo en Vorden.

Geopend van 2 uur tot half zes.

Er wordt een kleine vergoeding gevraagd ten bate van
sociaal charitatieve verenigingen te Vorden-Kranenburg,
nl. volwassenen 50 et., kinderen van 6—14 jaar 10 et.
en kinderen beneden 6 jaar vrij.

Honden worden, ook aangelijnd, NIET toegelaten.

CONCERT in het park

PROFITEERT HIERVAN:

LEE COOPER

spijkerbroeken
Fabrieksrestanten voor leeftijd 11—14 jaar

normale prijs 12.75 nu f 8,75

Herenmaten, normale prijs 14.75. nu f 9»75

(KORTE MOUW)

de sportieve blouse in de kleuren grijs, blauw en

cognac, maten 38—44, nu slechts f 6.

RAADHUISSTR^ VORDEN



DE FLES MET
13 kg B U T A G A S

Inlichtingen en gasverkoop Hoofddepot:

G . E M S B R O E K * ZR. c.v. - Vorden
Zutphenseweg 5, tel. (06752) 1546

SUB-DEPOTHOUDERS:
H. G. Breuker, C 126
A. J. Eykelkamp, Medler E 109, tel. 6718

A. J. Oldenhave, Delden B 76a, tel. 1428

A. F. Wiggers, Linde E 27a, tel. 6730

J. H. Besseling,

Koekoekstr. l, Vierakker, tel. (06750) 3270
H. Klein Lebbink,
Baakseweg l, Wichmond, tel. (06754) 267
J. A. G. Verstegen,
Dorpsstraat 7, Wichmond, tel. (06754) 353

OP HET
EERSTE

GEZICHT

KORREKT

Ook als het
regent, kan de
man van
vandaag "tot-
In-de-puntjes"
verzorgd en
modieus
gekleed gaan

VOOR

MANNEN
MODE
ADVIEZEN:

L Schoolderman

SIGMA

koelkasten
met ruimte voor ieder gezin.

Eventueel met echt diepvriesvakjc.

Een 126 liter koelkast

voor f 298.—

Komt u zelf eens kijken.

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphensowrs ö

Telefoon

Vorden

Mevrouw H. M. van der Woude-van Gerven

vraagt voor haar apotheek te Vorden

een meisje
bekwaam die werkzaamheden ,tc verrichten
waarvoor het diploma van Apothekers-Assis-
tente niet is vereist.

Bejaardenkring
Bijeenkomst volgende week donderdag

11 juni om 2.15 uur
in de koffiekamer van het Nutsgebouw.

Mej. van Dam zal vertellen.

"Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN

Exploitatie lac. Miedema - Deventer

Zaterdag 6 en zondag 7 juni»
8 uur

ALLEMAN
De nieuwe Nederlandse film vervaardigd door
Bert Haanstra.

Allemaal naar ALLEMAN - U zult zich kos-
telijk amuseren.

Toegang alle leeftijden

Entree: 1.75 - '2. 2.25

Met ingang van zaterdag 6 juni a.s.

zijn alle zaken
zaterdagsavonds
om 5 uur GESLOTEN

Uitgezonderd de sigarenmagazijnen Kijerkamp.

Boersma en Klein ^Kkeldcr welke om

6 uur gesloten zijn

Houdt u hiermede jekcningtt

De Vordense

Winkeliersverenignig

Reklame vrijdagavond en zaterdag.
200 gram kalfspatee
200 gram tongenworst
200 gram boterhamworst
200 gram ontbijtspek
200 gram hoofdkaas

100 et
80 et
60 et
80 et
80 et

M. Krijt, Dorpsstraat

Vrouw, ik word radeloos!
Altijd mijn broeken kapot.

Ja man, je eigen schuld! Hoe vaak

zei ik al niet tegen jou, koop een

PFAFF
naaimachine

voor mij, dan is alle leed geleden.

Ga eerst maar eens praten bij

Groot Enzerink
dan weet ik zeker dat het goed komt.

Hooigrasverkoop
Ruilverkaveling Warnsveld wenst bij inschrijving
a contant te verkopen:

DIVERSE PERCELEN HOOIGRAS

Bij Brink ,,Olshorst" Lankhorsterstraat plm. .'5.5
ha. Bij Rietman ,,Oldenkamp" Hackfort plm. 4
ha. Bij Maalderink, Delden 1.20 ha. Op de Born-
hoverbrinker bij Zutphen plm. 3 ha.

Briefjes inleveren op vrijdag 5 juni 's avonds 8 uur
bij café Krijt, Wichmond.

Van 4—11 juni

SPECIALE AANBIEDIM;

meisjes-T R UITJE S
met korte mouw

Alle maten met

10% korting

Looman VORDEN

A U T O V E R H U U R
zonder chauffeur

voor binnen- en buitenland

OPEL VOLKSWAGEN

Garage DRIKÜS GROOT JEBBINK

I Nieuwstad 45, Vorden

Huisadres: Staringstr. 9, Tel. 1306

Voor de ZONDAG

BESTEL VROEGTIJDIG:

Rollades Biefstuk
Rib Blinde-vinken
Rosbief Katbonade
Rund-, Varkens- en
Kalfsvlees

Verder alles wat u wenst.

Slagerij M. G. JANSEN
Burg. Galleéstraat 42 - Telefoon 1451

De Speciaalmak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 138

TE KOOP GEVRAAGD:

landhuisje, villa, bungalow
of boerderijtje

in mooie omgeving.
Mag verhuurd zijn.
Ook ander type woonhuis of
bouwterrein komt ia aanmerking
mits gunstig gelegen.

Aanbieding met vermelding van adres
en prijs onder nr. 123 bur. dezer.

Nutsbibliotheek

Vanaf 9 juli

is de bibliotheek
dinsdags GESLOTEN

Huur PHIL1PS-
TELEVISIE

voor f 25 95 per mnd.
zonder vooruitbetaling
maar met recht van
koop. Morgen al bij
u thuis ? Bel dan 08300-
50C87 (óók 's avonds.)

fa. Hartens
wapen- en sporthandel

Koopt op tijd
zekerheid

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg

Bupro-gas
Het gas voor ledereen

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles

Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Tel. 1217
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Enorme
prijsverlaging

Kippen f 1.25 per £ kg.

Hanen f 1.60 per \ kg.

S.v.p. vroegtijdig

bestellen.

Poeliersbedrijf „ROVO"
Rossel Robbertsen
tel. 1283 - tel. 1214

Weekend-aanbieding:

Badlakens
2.95 3.75

Badmutsen
1.50 1.75

Jongensblouses
vanaf 3.50

A. J. A. H E LM IN K

Ook voor effectenzaken
ONZE BANK!

Aan- en verkoop.

Verzilvering van coupons en dividend-
bewijzen.

Behandeling van claims
en stockdividenden.

Open en gesloten bewaarnexning.

Beleggingsadviezen.

Coöperatieve Boerenleenbank „Vorden
Ruurloseweg 21


