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KERKDIENSTEN zondag 9 juni.
Herv. Kerk
8.30 uur Ds. J. J. van Zorge.
1005 Ds. I. P. C. van 't Hof. Jeugddienst.
Medlerschool.
10 uur Ds. J. J. van Zorge.
Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds J. D. te Winkel.
R.K. Kerk
7'.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
R.K Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis.
n.m. 3.30 uur Lof.
Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 uur Dr. Lulofs telef. 1255.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tussen half tien en tien uur 's morgens.

foto A. Dolphijn

HET GEMODERNISEERDE ZWEMBAD VAN VORDEN
dat gedurende de beide Pinksterdagen plm. 2500 bezoekers trok.
K ATT l II KAMPIOEN
Na bijna de gehele competitie boven aan de competitieladder te hebben gestaan, is het de Rattireserves op Tweede Pinksterdag gelukt om het
bezoekende Drempt Vooruit II met 2—O te verslaan, waardoor de groen-witten de zozeer begeerde kampioenstitel van hun afdeling in de
4de klas GVB in de wacht sleepten.
Slechts eenmaal leed het kranige Ratti-team een
nederlaag en behaalde in totaal 34 punten uit 18
wedstrijden, een mooie prestatie!
Tijdens het verloop van deze spannende ontmoeting was het gedurende lange tijd nog onzeker,
wie er met de winst zou gaan strijken. In de
eerste helft wogen beide teams goed tegen elkaar
op, maar doelpunten bleven uit. Met rust was de
! nog O- —O
Na de thee toen Ratti de wind mee had, ging het
beter. Na 20 minuten kon M. Borgonjen de bal
goed door plaatsen naar linksbuiten B. Takkenkamp, die eerst tegen de doelman aanschoot,
waarna de terugspringende bal voor de 2de maal
tegen de paal werd geknald en daarna links in de
hoek verdween (l—0).
Dit doelpunt stimuleerde de Rattianen kennelijk
en men ging steeds beter spelen. Tien minuten
voor tijd kon B. Takkenkamp bij een doelworsteling het 2de doelpunt scoren. Zo kwam men in
het bezit van de kampioenstitel, waardoor het
team naar de 3de klas zal promoveren.
Nadat de met spandoeken zwaaiende enthousiaste
Ratti-jeugd in de gelegenheid was gesteld om hun
favorieten toe te juichen en velen het kranige
team gelukwensten, bood voorzitter de heer A.
Hartelman bloemen aan. In zaal Schoenaker werd
door het bestuur aan het kampioenselftal een
koffietafcl aangeboden. Voorzitter Hartelman verheugde zich in zijn feestspeech over de fraaie
prestatie van het 2de elftal, dat mede door haar
onderlinge teamgeest en doorzettingsvermogen dit
mooie resultaat wist te bereiken.
De heer J. C. van Langen sprak namens de
juniorenafdeling en bracht de hartelijke gelukwensen over. Men bleef hierna nog enige tijd gezellig bijeen.
De ontmoeting BIC IV Drummen—Ratti 3 werd
afgelast, terwijl zaterdag de junioren ook niet behoefden te spelen.
Voor a.s. zondag is het programma nog niet bekend.
S- llOOMtKISJK ST. ANTONIHSSCHOOL
Op vrijdag .'il mei maakten 93 leerlingen van de
vier hoogste klassen van de St. Antoniusschool te
Kranenburg-Vorden hun jaarlijkse schoolreis met
2 bussen.
's Morgens om 7 uur begon de tocht via Ruurlo,
I.ochem, Oldenzaal, waar overal de juist ontwaakte
Inwoners in allerlei toonaarden op het hart werd
gedrukt, dat „geen woorden, maar daden" nodig
zijn.
Bij het plaatsje de Poppe (De Lutte) werd de Duitse
grens gepasseerd. Daarna ging de tocht verder naar
het prachtig gelegen Bentheim, waar de eerste halie werd gemankt voor de bezichtiging van het
kanteel. De hoge toren bood een prachtig uitzicht
op de omgeving.
Na de/e onderbreking werd de reis voortgezet via
Rlieine naar de eigenlijke bestemming: Theckelenburg. Bij aankomst werden eerst alle hongerige
magen en dorstige kelen van het nodige voorzien,
om zó de energie weer op te voeren voor een fikse
wandeling door het Teutoburgerwoud.
Tegen 5 uur begon de terugtocht, rechtstreeks naar
de speeltuin in Diepenheim, waar de kinderen nog
een genoeglijk uurtje hebben doorgebracht. In de
beste stemming arriveerden zij weer op de Kranenburg.

VOETBALVERENIGING „VORDEN"
Tijdens de voorjaarsvergadering van de voetbalvereniging „Vorden", welke vrijdagavond in Hotel
Brandenbarg werd gehouden, deelde voorzitter
Kuyper op vragen van leden mede, persoonlijk een
positief voorstander te zijn van één plaatselijke
voetbalclub.
Hij doolde hierbij op de geruchten die de ronde doen
over een eventuele fusie tussen de voetbalverenigingen „Ratti" en „Vorden", Er is echter niets
d e f i n i t i e f * bekend; het enige wat ik u kan zeggen
is dat er binnenkort een bestuursvergadering met
„Ratti" zal plaats vinden, waarbij vermoedelijk een
eventueel sanien^^^ der beide verenigingen zal
worden bekeken," ^P&s de heer Kuyper.
Terloops sneed de voorzitter het onderwerp „Bedrijfsvoetbal" :i;m. waru-bij hij mededeelde dat
praatjes, als zou de voetbalvereniging „Vorden" gekant zijn tegen bsj|m'fsvoetbal, volkomen uit dé
lucht zijn gegrej^pHet bestuur van „Vorden"
heeft alleen het Gemeentebestuur opmerkzaam gemaakt op de slechte toestand waarin het veld verkeert. Dit met het oog op de promotiewedstrijden
die het eerste elftal nog heeft te spelen.
De heer Kuyper voegde hieraan toe dat besprekingen die onlangs zijn gevoerd met afgevaardigden
van het Gemeentebestuur over diverse problemen,
de voetbalvereniging aangaande, in goede harmonie
zyn verlopen.
In zijn openingswoord had de voorzitter o.m. de
fraaie resultaten gememoreerd die de verschillende
elftallen tot dusver in dit seizoen hadden behaald.
Medegedeeld werd dat de junioren het a.s. seizoen
zullen worden getraind door de heren Westerveld
en Berkelder. De voorzitter bracht de samenstellers
van „Ons Clubblad" dank voor het vele werk dat zij
zich hiervoor getroosten. Een bestuursvoorstel om
de contributie te verhogen werd door de vergadela ngenomen.

Nutsbibliotheek Vorden
Geopend: dinsdags van 4.30 — 5.30 uur
en 's zaterdags van 4—5.30 uur.
10 cent per boek per week.
Kinderboeken 5 cent.
GROOT TOUWTREKKERSTOERNOOI TE
WARKEN
Voor de eerste maal in de geschiedenis van de
jonge Touwtrekkersvereniging „Warken" zal op
zondag 9 juni a.s. een groot touwtrekkerstoernooi
worden georganiseerd. Dit grote sportfestijn vindt
plaats nabij café Bruil te Warken en zullen hier
ruim 18 ploegen elkaar bekampen. De wedstrijden
vinden plaats onder auspiciën van de Achterhoekse
Bond van Touwtrekkers en tellen mee voor de
bondscompetitie.
De deelnemende teams zijn o.a. Medler-Vorden,
Bruil en Broek-Ruurlo, Heurne-Borculo, KulsdomGeesteren, Nettelhorst-Lochem, Hannink-Winterswijk, Warken e.a.
De Warkense touwtrekkersvereniging bestaat ongeveer 4 jaar. Dat zij elk jaar een geduchte tegenstander was, bleek wel, daar zy steeds kampioen
van hun klasse werd en momenteel uitkomt in
Klasse A, de hoogste afdeling.
Het belooft ook nu een spannende strijd te worden,
vooral in Klasse A, waar Medler I thans aan kop
gaat, op de voet gevolgd door Heurne, Borculo. De
organiserende vereniging heeft voor dit toernooi,
dank zij de medewerking van verschillende zakenlieden, pailiculieren e.a. een 8-tal fraaie bekers ter
beschikking gesteld.
De aanvang is om 2 uur n.m. Zie advertentie in ons
blad.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond 12 uur H. Eil, Tel. 06753-1420.
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)
Huiselijke stand van 29 mei t.em. 4 juni
Geboren: z. van W. ter Haar en J. Naaijer;
d. van J. J. Spithoven en H. W. T. Hendriks Franssen; d. van A. J. Wentink en
G. van der Veen.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: L. Kroezu^en M. H. Koster.
Overleden: J. L. mji den Berg, m. 67 jr.
echtg. van D. Wildschut; H. F. Helmink,
m., 85 jr. wedn. van H. B. Tibben.
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Kies uit sortering.
Voor betere wooninrichting:

VISSER - Vorden
25 J A U I G E TROUWE DIENST
In tegenwoordigheid van d i t e c t i e en personeel van

de (Wip. Landbouwvereniging „l>e Eendracht",
\venl op het kantoor der vereniging de heer Joh.
Golstein gehuldigd
iM-jarige trouwe dienst
aan voornoemde coöperatie.
De heer Golstein begon zijn loopbaan als chauffeur
en is thans als magazijnbediende werkzaam.
Voorzitter G. W. Winkel weea er op dat de jubilaris
een geziene persoon was zowel bij de d i >
oneel zomede bij de afnemers. Spreker bood
hem een z i h e r e n armbandhorloge me), inscriptie
aan terwijl mevrouw Golstein bloemen werden
geboden.
Namen:-; het personeel werd het wooid gevoerd door
het oudst
I s l i d , de heer .Joh. W a h l . Spi
roemde de collegialiteit, en de vriendschappelijke
\ a n de heer (iolstein met het p<
Hij mocht een fraaie rooksloel in ontvangst nemen,
terwijl mevrouw Colstein bloemen
schonken.
De heer Golstein dankte voor de ontvangen cadeaus. Hierna bleef men nog enige tijd gezellig bijeen.

ZIJ WILDE VADER ALS BRANDWEERMAN
IN A f c i ZIEN!
Daarom stichtte 'n 1 3 r n g meisje uit Venlo thuis
brand! Maar een oudere broer greep gelukkig
GESLAAGD
gealarmeerd door de rook bijtijds in. Onblusbaar
verlangen naar een voortreffelijke keuze in rij- Aan de Rijks universiteit te Groningen slaagde
wielen bij Tragter is ons bekend. Vurig enthou- voor het examen scmi-arts onze plaatsgenotc mcj.
siast zult u ook zijn als u er van komt profiteren. W. J. Klein Lebbink.
En vader? Geef hem liever iets moois voor vaderBAKKERSVAKANTIE
dag en maak hem liever heel blij in plaats van
De Vordcnsc bakkers gaan weer gedeeltelijk niet
woedend.
(adv.)
vakantie en net als voorgaande jaren vragen zij de
medewerking van de huismoeders, door in de
vakantieperioden het brood te komen halen.
Waarschuwt u ook eventuele nieuwe buren?
(Wijs hen meteen nog even op de onmisbaarheid
van Contact in deze en andere aangelegenheden!)
In een advertentie wordt bekend gemaakt welke
bakkers met vakantie gaan en welke „in het zweet
huns aanschijns" uw brood zullen bakken.

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

NUTSFLORIA
Donderdag 13 juni worden de stekplanten van
Floralia weer uitgereikt op de scholen. Voor de
ouderen van 4—5 uur in het Nutsgebouw. Voor
de kinderen kosten ze 45 cent per stel en voor de
ouderen 65 cent. Het worden mooie stekplanten
en het bestuur hoopt dan ook dat velen zich zullen aanmelden.
De bloemschikcursus zal ook weer plaatsvinden,
daar zult u nog van horen. De tentoonstelling van
Floralia zal waarschijnlijk in september gehouden
worden.
BIOSCOOP

Voetbalvereniging „Vorden"

Zondagavond komt er een voorlichtingsfilm voor
de rijpere jeugd, om hen nog eens weer te wij/en
op de grote gevaren waaraan zij zich blootstelt,
wanneer zij ongeremd aan hun sexuele verlangens
toegeven. Ook voor de ouders van deze jeugd een
film die tot nadenken stemt.

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

„SI'ARTA" HOKKTK SIK C KS
Op de lurndag te A a l t e n , u i t g a a n d e van de turnkring „De Graafschap" behaalden de Vord
meisjes bij het onderdeel d r i e k a m p de eerste prijs.

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".

A.s. zondag 9 juni

JEUGDDIENST
Voorganger:
Ds. I. P. C. van 't Hof
Onderwerp van de preek:
„Is één gelijk aan drie?"
Aanvang samenzang om 10.05

uur.

SIGMA
de koelkast
met ruimte
ook voor de

BRILLEN

Nu is het zomer ...

IEMERIHK
DE OPTICIEN DIE flLTJD L
VOOR U KLAAR STflflT.'

Nu naar het zwembad!

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

NYLONS
VOOR DE
MODERNE
VROUW

G. EMSBROEK & ZN c.v.
Zutphenseweg 5
Vanaf 10 juni
Telefoon 1546

vanaf f. 1,75
verkrijgbaar bij:

WESSANEN'S

MOMBARG

3AD- EN STRANDMODE

'VOL-LEG
VOEDERS

(in meel- en korrelvorm)

Kranenburg
Telefoon 6679

De complete
Tweka-badkleding
BAD- EN STRANDMODE 1063

(en die is prachtig)

KINDERBADGOED

zéér hoge energiewaarde

moeite
wéét ne&ul
Verkrijgbaar b

*

Kijkt
kiest U bij . . .

A. R. Heuvelink

OF

Eikenlaan D 138e
Kranenburg

3D5CHRPPEN...

SLflRGT U VOORDELIGER BU

fa. Hartens
wapen- en sporthandel

REMMERS
Zelfbediening
Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281
Nieuwstad 58 - Telefoon 1379
Op elk pak SPAR-KOFFIE 20% korting.
l zakje Vruchtenhagel en l rol Eierbeschuit samen met
l fraai Marmeladepotje voor 139 et en 14 et zegel voordeel
Bij aankoop van:
250 gram „Elk wat wils" (snoep) 80 et en 8 et zegelvoordeel
l Spar-speldje gratis
Bij aankoop van:
l zakje Rozijnen
79 et en 8 et zegelvoordeel
l pak Griesmeel voor
39 et en 4 et zegelvoordeel
l blikje Aardbeien samen met l pakje Custard
slechts 89 et en 9 et zegelvoordeel

DUBBEL ZEGELS
l fles Limonadesiroop 0,6 Itr. 140 et en 28 et zegelvoordeel
l pak Sprits groot
80 et en 16 et zegelvoordeel
l zakje Zomerdrups
49 et en 10 et zegelvoordeel
l Ontbijtkoek (bloc)
45 et en 9 et zegelvoordeel
l pakje Chocolaadjes
75 et en 15 et zegelvoordeel
l blik witte bonen in tomatensaus 60 et en 12 et zegelvoord,
l fles Slasaus (25%)
97 et en 19 et zegelvoordeel
200 gram Boterhamworst
52 et en 10 et zegelvoordeel
l blik Leverpastei
56 et en 11 et zegel voordeel

Zie voor verdere aanbiedingen folder.

Jonge KONIJNEN te
koop. H. J. Kettelerij
Dr. C. Lulofsweg 16
Vorden
BIGGEN te koop.
2x ingeënt tegen monden klauwzeer.
B. A. Luesink,
..Bolderhorst"

VOOR HEEL
DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI
Voor dames en meisjes
brengen wij een leuke
kollektie

Te koop 11 BIGGEN.
Joh. Wesselink,
Kranenburg.

touwtrekkers-tournooi

ICO-

a.s. zondag 9 juni
aanvang 2 uur
met

18 deelnemende

ploegen

BIJ
café Brui l

Te koop 2 ingeschr.
dr. Pétrain-GELTEN.
ingeënt tegen monden klauwzeer, en 2
BERGROEDEN.
H. Bulten, Varssel
F 42, Hengelo (Gld.)
Telefoon 7238

te W A K K E N

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200
200
200
200
200
500

Te koop een roodb.
STIERKALF bij
H. L. Memelink,
Hengeloseweg
B 23
Vorden

gram
gram
gram
gram
gram
gram

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

M. Krijt, Dorpsstraat

Te koop nieuwmelkte
KOE, veel melk, en
toom zware BIGGEN
H. W. Mullink, D 155
Te koop een perceel
HOOIGRAS. Briefjes
in te leveren op maandag 10 juni 's avonds
8 u. bijH.F.J.HuitinkJ
Kranenburg

Groot

Wij vragen voor onze zagerij

badgoed

geschoold en
ongeschoold personeel

PRUNUS
bloembroderie op dubbel
fond van elastisch nylon,
modetinten saffierblauw,
alpenrose en smetteloos
wit. Maten 40-46
9.95
Maat 48
10.95

Looman - Vorden Fa. B. H. Groot Bramel & Zn. L Schooldennen

Met blijdschap geven
wij U kennis van
de geboorte van ons
dochtertje
Maya
G Lenselink
A. LenselinkHietveld
Zelhem, 30 mei 1963.

X
X

|
w

X
X
W
i
Slotemaker de Bruïnestr. 22 u
'

K'X'

Inplaats van kaarten.

Jaap Harwig

en

Heden behaagde het de Heer, plotseling van
ons weg te nemen mijn lieve man, onze
zorgzame vader, behuwd-, grootvader en
vriend

Sjennie Heersink

Johan Lodewijk van den Berg

geven U, mede namens hun ouders,
kennis van hun voornemen op maandag
10 juni om half drie in het Gemeentehuis te Vorden in het huwelijk te treden,
Juni 1963.
Vorden, Insulindelaan 16.
Vorden, Zutphenseweg 27.

in de ouderdom van 67 jaar.
X
U
l
y
f\

Met blijdschap geven u Toek. adres: Het Hoge 68, Vorden. u
Receptie van 4 — 5 uur
wij kennis van de
in Hotel de Konijnenbult.
geboorte
van
ons
dochtertje en zusje
Karin
A. J. Wentink
W"
Ü
G. WentinkJan Jansen
v.d. Veen
en
Gerrit, Appie en 0
Diny Eggink
Q
Dora
Vorden, 31 mei 1963. S» hebben de eer U, mede namens weder- X
W zijdse ouders, kennis te geven van hun w
Julianalaan 30
u voorgenomen huwelijk, waarvan de y
Q voltrekking D.V. zal plaats hebben op Q
Hiermede betuigen wij S woensdag 12 juni om 11 uur ten Ge- t
onze hartelijke dank X meentehuize te Vorden.
X
w
voor de vele blijken u
van belangstelling, bij Q Kerkelijke inzegening in de Herv. Kerk Q
ons 25-jarig huwelijks- \ te Hengelo-G. om 2.30 uur, door de r
X weleerw. Heer Ds. J. H. Jansen,Vorden. X
feest ondervonden.
fam. J. Regelink | Mei 1963.
\ Hengelo-G., Prunusstraat 17.
Warken, „Boerkamp"
X Vorden, Brandenburg E 94.
X
u
u
Gevraagd
een net ! Toek.adres: Prunusstr. 17, Hengelo-G. f
MEISJE v. de zomerReceptie van 4—5 uur
W
maanden. D. Boersma W
in zaal Bruggink te Hengelo-G.
y
Gevraagd tegen aug.
een net MEISJE voor
5 halve dagen p. week
of een paar hele dagen
f] Op maandag 10 juni hopen D.V. onze Q
per week.
ouders
A
H, Wesselink,
H.
J.
Pardijs
X
Insulindelaan I I

X

Biedt zich aan voor
zaterdags net R.K.
MEISJE, 15 jaar. Te
bevr. bureau Contact.

X

A. H. Pardijs-Wuestenenk

hun 25-jarige echtvereniging te herdenken. Dat ze nog lang voor ejjuar
A en voor ons gespaard mogen bl^ptn
Net MEISJE zoekt X is de wens van hun dankbare kinderen
werk in huishouding ^ en kleinkinderen:
of winkel, tijdens de
Jan en Harmke
vakantie.
Adres te
Annie en Piet
bevr. bureau Contact
Henny en Jan
Bert en Henry
Donderdag 13 juni
Henk
is onze zaak wegens
Vorden, „'t Meulenbrugge''.
familiefeest
Gelegenheid tot feliciteren
van 3—4.30 uur in zaal Schoenaker.
Café EYKELKAMP
Medler E 108

X

GESLOTEN

Goh. kinderwagen te
koop (spotprijs).
Leede, Zutp.weg 60
GEVRAAGD een
kinderledikantje en 'n
box. Tevens gevraagd
een hooischudder.
G. Vliem,
,,de Weideman" Linde
Te koop een vorkjesschudder, in prima
staat, en 'n weidesleep
Gebr. Barendsen,
Vorden
AARDAPPELS te
koop.
A. Dijkman
Strodijk C 32
EETAARDAPPELS
te koop, rode ster.
L.H.Visschers, C 111
Galgengoor
Te koop enige perc.
HOOIGRAS.
H. Gosselink,
Wichmond
2 per. HOOIGRAS
te koop. Briefjes inleveren voor of op woensdag 12 juni, 8 uur.
D. Bosman,
Lankhorsterstraat,
Wichmond

Donderdag 13 juni a.s.
ouders en grootouders

hopen onze

A. J. Eykelkamp
en
G. A. Eykelkamp-Hartman '

X

U

r
r
X
X

t

Vorden:
D. van den Berg-Wildschut
IJsselstein:
J. van den Berg
C. van den Berg-van Dijk
Mackay (Australië):
C. van Genderen-van den Berg
T. van Genderen
Rijswijk (Gld.):
Chr. van den Kommer-van den Berg
C. C. van den Kommer
IJsselstein;
M. A. van Genderen-van den Berg
J. A. van Genderen
Borculo:
W. van den Berg
H. van den Berg-Radstake
Den Haag:
J. A. van den Berg
G. A. van den Berg-Zeijl
en kleinkinderen
Vorden:
Fam. A. J. Zeevalkink
VORDEN, 31 mei 1963.
Het Hoge 40.

De begrafenis heeft wornsdag 5 juni op de
Algemene Begraafplaats te Vorden plaats
gehad.

t
Heden overleed in de ouderdom van
85 jaar, na een geduldig gedragen lijden,
tijdig voorzien van het H. Sacrament
der Zieken, onze inniggeliefde vader
en grootvader
Henricus Franciscus Helmink
weduwn.van Henrica BerendinaTibben
Uit aller naam:
Fam. Schot man-Hel mi
Vorden, 4 juni 1963.
Kranenburg D 124.
De Plechtige Uitvaart zal plaats hebben in
de Parochiekerk St. Antonius van PaduaJ
Kranenburg-Vorden op vrijdag 7 juni ;^
om v.m. 10 uur, waarna de begrafenis op
het R.K. Kerkhof aldaar.

Supporters
die a.s. zondag per bus mee willen met
Vorden 1 naar B. en O. 2 (Apeldoorn),
voor de eerste promotiewedstrijd, kunnen
zich tot a.s. zaterdag, 12 uur, opgeven
bij Hotel Brandenbarg.

VANAF HEDEN

dJcnoonheids~

instituut

's Morgens om 10 uur wordt in de
Parochiekerk van Antonius van Padua
een H. Mis tot hun intentie opgedragen.

Behandeling op afspraak. •

Dagadres: Café Eykelkamp.
Receptie van 2—J.30 uur.

MET ONGEKEND

GROTE

LAGE

PRIJZEN

APPELMOES-REKLAME!
Voor dit geld nergens te koop:

Litersblikken appelmoes (van goudreinetten)
Elk tweede blik
lf>0 gram
groot blik
2 blikjes
2 stuks
250 gram
500 gram
400 gram
200 gram

Jaimaica rumboflen
Haring in tomatensaus
Soepgroenten
Friese kruidkoeken
Wafelkoekjes
Chinese pinda's
Vrucbtengries
Echte chocolaadjes
Groentesoep

per zakje 58 et
Deze week:

2 zakjes

MAANDAG 10 JUNI

69 et
59 et
65
65
49
98
49
98
69
89

et
et
et
et
et
et
et
et

89 et

Profiteert hiervan.
Closetpapier
Italiaanse tomatenpuree
Zuiver rundvet
Venz chocoladerepen
Vitella Instantpudding
Grote blikken ananas
4 gebraden gehaktballen in jus
v.v. Belegen kaas
v.v. Goudse kaas

4 rol voor
5 voor
$00 gram
8 stuks
2 pak

39
69
39
100
66
79
89

500 gram
500 gram

159 et
139 et

Grenadine limonade-siroop
Frambozen limonade-siroop

et
et
et
et
et
et
et

per fles 98 et
per fles 98 et

Drielingpakken Sunil
99 et
lYz kg soda
39 et
Mooi luxe doosje met 4 st. Castella toiletzeep 159 et

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze bon
6 extra lange knakworsten voor 89 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Bejaardentocht 1963
op woensdag 12 juni a.s.
Degenen, die zich hiervoor hebben opgegeven, worden
vriendelijk verzocht om 8 uur 's morgens aanwezig te zijn
op het marktplein. U behoeft niets mee te nemen (d.w.z.
lunchpakket, koffie en warme maaltijd wordt voor gezorgd).
Het comité.

is onze zaak uitgebreid met 'n

hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen.
Vorden, juni '63
Medler E 108.

Deze Week weer een serie artikelen

Koopjes van de week
Witte Tricot Heren Singlets en Slips
pracht kwaliteit
nu slechts 1.75 per stuk

wegens familiefeest

GESLOTEN

Meisjes Sokjes en Jongens Anklets
in strech en draion
Bij aankoop van 2 paar, het 2e paar voor halve prijs

KAPSALON

Weekend-aanbieding:

HEERSINK
Telefoon 1215 - VORDEN

PRIMA

kampeerdeken
deze week

f 11.95

A. J. A. Helmink

Bij aankoop van l Badhanddoek
1 washandje gratis
Deze aanbiedingen gelden vanaf vrijdag t.m. donderdag a.s.
Denk aan uw voordeel.

Concordia Hengelo-G.

Bij bezoek aan de zaak klantenboekje meebrengen.

A.s. zaterdag 15 juni

DANSEN
Orkest „The Moodchers"
Laatste busverbinding Vorden: 11.43 uur

RAADHUISSTR., VORDEN

ELKE WEEK
nog steeds
jonge hennen en alle
merkkuikens verkrijgbaar.

DIEPVRIEZER

DE
i^n
VORST
IN
HET
VRIEZEN

A. WOLTERING

Kranenburg-Tel. 6711

(^orsetten
en

Prima pasvorm

HELMINK

G. EMSBROEK & ZN. c.v.
Zutphenseweg 5
Vanaf 10 juni
Telefoon 1546

Manufacturen

UIT DE RAAD
II
Onttrekking weg aan openbaar verkeer
Het voorstel van B. en W. tot onttrekking aan het
openbaar vereer van het gedeelte van de Kerkhofweg, tussen spoorlijn en de Ruurloseweg, hetgeen
in de raadsvergadering van 14 december 1961 werc
aangehouden in verband met de door de heren P. A
Baron van der Borch tot Verwolde en G. Weulen
K fanenburg ingediende bezwaarschriften, werd nu
door de raad aangenomen. Beide heren hebben hun
bezwaarschriften nl. ingetrokken. Evengenoemc
weggcdeelte blijft als eigen weg van de gemeente
gehandhaafd.
Rondvraag.
Gezien het vele werk dat de gemeente in eigen beheer uitvoert, is de heer Norde bang dat sommige
werkzaamheden zullen stagneren. De voorzitter
antwoordt hierop dat een oproep voor los personeel
geen resultaat heeft gehad. Omdat er dus een personeelstekort heerst kan het wel eens zijn dat het
onderhoud van wegen een beetje in het gedrang zal
komen, aldus voorzitter.
De heer Klein Brinke pleitte voor het aanstellen
van meer personeel in vaste dienst, doch wethouder
Lenselink betwijfelde het of er over een paar jaar
nog zoveel mensen nodig zijn. De heer Wuestenenk
merkte op dat het werk dat door Gemeentewerken
wordt verricht bevredigend verloopt.
Op een vraag van de heer Klein Brinke hoe het staat
met de Burg. Galleestraat antwoordt de voorzitter
dat waarschijnlijk over een week met de bestrating
zal worden begonnen.

KATH. MAATSCHAPPELIJKE GEZINSZORG
In zaal Schoenaker hield de af il. Vorden-Kranenburg der r.k. Maatschappelijke Gezinszorg haar
Te koop:
jaarvergadering, welke onder leiding stond van
Voor
heren
en
jongens
alle soorten
mevrouw Baronesse v. Dorth tot Medler-de Weichs
een leuke sortering
de Wenne (Zelle).
De heer H. Scherpenzeel bracht in een keurig jaarverslag het wel en wee der afdeling over het jaar
en
1962 naar voren. Vele ups en downs zijn helaas de
kenmerkende eigenschappen van sociaal, charitatief werk. In 1962 werd gedurende 369 dagen hulp
verleend. Hoewel men geneigd zou zijn om victorie
Verder
te roepen, is de financiële zijde nog steeds niet roosvolop perkplanten
kleurig. Met dankbaarheid werd dan ook gewag gemaakt van de hulp van het r.k. Par. Armbestuur,
Salvia's, Begonia's enz.
alsmede van mevrouw Gatacre-de Stuers en de orTevens willen wij nog
ganisatoren van de Bloemenshow, waarvan men
ook in 1962 weer voor een gedeelte mocht partieven herinneren aan
ciperen.
de zaterdagmiddag-sluiting
Met genoegen maakte de secretaris melding van de
en verder tussen 12
consciëntieuze wijze, waarop de contactvrouwe, meen l uur.
vrouw Uiterweerd-ZegeMkaar taak verrichtte.
Het verslag van de penfffl^meester, de heer J.
Hartman, vermeldde een klein batig saldo. In zijn
verslag kon de penningmeester ook met vreugde de
Zutphenseweg 54
stijging van de vrijwillige bijdragen t.o.v. 1961 conTel. 1508
Vorden
stateren.
^^
Mevrouw Uiterweerd-ZegHpbracht hierna een keurig verslag uit over de verleende hulp in 1962.
Ook dit jaar zal men weer mogen participeren in
Adverteer regelmatig
de opbrengst van de Bloemenshow „De Wiersse",
in
waarvoor hartelijk dank werd gebracht aan mevr.
Gatacre-de Stuers en de heren organisatoren.
CONTACT
By de bestuursverkiezing werd in plaats van de
heer J. Hartman, die zich helaas niet meer beschikbaar kon stellen, gekozen de heer A. H. J. Mombarg.
Aan de scheidende penningmeester, die gedurende
vele jaren deze functie plichtsgetrouw en accuraat
had vervuld, werd hartelijk dank gebracht door de
voorzitster.
Voor de enorm lage prijs van
Aan het slot bracht de presidente hartelyk dank
aan de maatschappelijk werkster, mevr. Willems.

koolplanten

tomatenplanten

Fa. Gebr. Kettelerij

badbroeken

Looman - Vorden

168.--

Met roer- en kneedwerk, garde en deeghaak,
grote en kleine mengkom, mixerglas, groentesnijder, spatel, r e c e p t e n b o e k .

G. EMSBROEK & Zn. c.v.
Zutphenseweg 5
Vanaf 10 juni
telefoon 1546
ONDERLINGE BRANDWAARBOKGMIJ.
Onder leiding van de heer A. J. Lenselink werd
in zaal Eskes de 26ste deelnemersvergadering gehouden van de Onderlinge Brandwaarborgmij
„Vorden", tevens van de Onderlinge Waarborgmij
„Vordense Molest- en Stormschadeverzekering" te
Vorden.
De administratrice, Mevr. te Paske—Oltvoort,
deelde mede dat er in 1962 voor stormschade 26
gevallen waren voorgekomen en 4 schadegevallen
voor brandschade, welke alle aan hemelvuur haar
ontstaan dankten. Er was een batig saldo in kas.
Bij de bestuursverkiezing werd de heer D. Pelgrum (aftr.) herkozen evenals de heer D. J. Jansen als lid van de Raad van Toezicht.
De voorzitter dankte het personeel voor het gevoerde accurate beheer.

en nief verbrand
PIGMADERM
Tube2.95-Flacon7.50en2.95

Zondag 9 juni

aanvang 6 uur

DANSEN
zaal WINKELMAN

-

Keijenburg

Gezondere huid

is mooiere huid
EXAMEN CURSUS HANDMELKEN
Op de bedrijven van de heren G. Harmsen en W.
A. J. Lichtenberg te Vorden, werden vorige week
de examens van de cursus handmelken, georganiseerd door de Coöp. Zuivelfabriek Vorden en het
Rijksveeteeltconsulentschap voor Gelderland, afgenomen.
Van de 19 cursisten namen 17 aan het examen deel.
Eén cursist was verhinderd wegens ziekte, en één
had zich teruggetrokken. Na afloop van het examen
kon de jury, bestaande uit de heren A. J. Geerligs
en A. Meuleman, aan alle 17 deelnemers het diploma
uitreiken.
De beoordeling door de jury was als volgt:
H. G. Uenk, Warnsveld, 160 p.; T. A. R. Bargeman,
id. 164 p.; mej. W. J. Kornegoor, Vierakker, 173 p.;
mej. J. M. Kornegoor, id. 179 p.; J. M. Pelgrum, 170
p;. J. Groot Jebbink, 186 p.; H. M. Visschers, 184 p.;
G. Hoetink, 184 p.; G. H. Wuestenenk, 182 p.; E.
J. Lettink, allen te Vorden, 182 p.; J. W. Regelink,
Vierakker, 189 p.; B. H. A. Mullink, Vorden, 177
p.; J. Bloemendaal, id. 171 p.; W. B. J. Mokkink,
id., 186 p.; H. Th. J. M. Duenk, Wichmond, 178 p.;
H. J. J. Derksen, id. 182 p.; D. Bochelman, Vorden,
183 punten.
Voor de voormelker, de heer A. Lichtenberg, een
mooi resultaat.
Na afloop werden de geslaagden door de jury gelukgewenst. De heer Meuleman wees hierbij nog op het
grote belang van een goede handmelker, vooral ook
bij het machinaal melken.
De heer Groen, directeur van de Coöp. Zuivelfabriek
Vorden, sloot zich gaarne bij deze woorden aan, en
sprak de wens uit, dat de geslaagden het geleerde
ook in praktijk zullen brengen, en in de toekomst
mee willen werken, aan de aflevering van een goede
kwaliteit melk.
Namens de cursisten sprak de heer J. Bloemendaal
een woord van dank aan de voormelker en de jury.

V () R D KN S K / W KM BA D ,, IN DE DEN N EN " H ER( )PEN D

Zaterdagmiddag vond in tegenwoordigheid van vele
autoriteiten (we merkten hierby o.m. op het volledig college van B. & W., verschillende raadsleden,
hoofden van scholen en „burgervaders"), de officiële opening plaats van het geheel gemoderniseerde en gerestaureerde Vordense zwembad „In de
Dennen".
Namens het bestuur van het zwembad werden de
aanwezigen hartelijk welkom geheten door de voorzitter, de heer A. E. van Arkel. Spreker was zeer
verheugd dat de muziekvereniging „Concordia"
deze voor het zwembad zo historische dag, een muzikale omlijsting heeft willen geven. De heer Van
Arkel gaf hierna een overzicht van het vele werk
wat in de afgelopen jaren is verzet.
Het zwembad „In de Dennen'' weid in 1935 op particulier iniaticf gebouwd. Het bestond uit een ondiep bassin (tevens kleuterbad) en een diep b;
de wanden en de bodem van liet bad waren bekleed
met zeskant vlechtwerk, waarover asphaltpapier
met l a 2 cm betoin-ement. Na ruim 20 jaar in gebruik te zijn geweest waren de dunne wanden van
het bassin op verschillende plaatsen verzakt en bol
gaan staan, op diverse plaatsen ging de bekleding
scheuren, terwijl het betoncement over grote delen
zodanig was gaan slijten, dat zich hier vrijwel alleen nog het asphaltpapier bevond.
In 1957 heeft het bestuur de bodem en de wanden
van het ondiepe bassin laten herstellen, door hierover een gewapende betonlaag aan te brengen van
5 a 6 cm. Moeilijker en veel kostbaarder was het,
om het diepe bassin te herstellen; het leegpompen
en de jaarlijkse schoonmaak van dit bassin ondervond steeds groter moeilijkheden, aangezien de
bodem hiervan aanzienlijk beneden de grondwaterstand lag.
Het bestuur heeft zich om advies gewend tot de
Ver. van Nederlandse Gemeenten in Den Haag. 11 (-t
door deze Vereniging ingestelde „Adviesorgaan
voor bad- en zweminrichtingen" heeft ter plaatse
een onderzoek doen instellen en adviseerde daarna
het zwembad zodanig te moderniseren, dat het water, betrokken uit waterleiding of bron, zich zou
bevinden in afgesloten betonnen kuipen en zou circuleren over filters. Zij adviseerde bovendien de
uitermate geschikte plaats van de bestaande zweminrichting te handhaven.
Het „Adviesorgaan" deed verder nog de volgende
suggesties: Aangeraden werd een apart kleuterhad
te bouwen; de kleedcabines, douches en toiletten
dienden te worden uitgebreid en er moest 'n aparte
zonneweide en 'n speelweide komen. Voor de waterzuivering werd een circulatiesysteem met chloring
aanbevolen, een en ander in nauw overleg met de
farmaceutisch inspecteur van de Volksgezondheid
te regelen.
Jfe
Het bestuur besloot hierna dUcstauratieplannen te
bespreken met de heer Heydelberger, hoofd van de
afdeling bouwkundige dienst van de Ned. Heide Mij.
Uiteindelijk kwam het definitieve plan voor de
restauratie gereed, maar e^Ék>esten nog tal van
hindernissen worden genonW^
Wat de ryksgoedkeuring betreft, deze werd 14
maart 1962 ontvangen. Wat de geldlening betreft,
de Algemene Friese Levensverzekering Mij te
Leeuwarden werd bereid gevonden deze lening met
het bestuur af te sluiten.
Tenslotte besloot de gemeenteraad van Vorden op
het daartoe strekkend verzoekschrift: a. Tot het
garanderen van de tijdige betaling van rente- en
aflossing van de geldlening, die het zwembad ten
behoeve \ a n de restauratie afsloot; b. aan 't zwembad „In de Dennen" een jaarlijkse subsidie toe te
kennen, groot ƒ 9400,— met bepaling, dat deze subsidie uitsluitend mag worden besteed voor de betaling van rente- en aflossing van de omschreven
geldlening. Dit raadsbesluit werd 7 maart 1962 dooide Gedeputeerde Staten goedgekeurd.
Namens het zwembadbestuur bracht de heer Van
Arkel alle instanties en personen dank, die door hun
medewerking er voor zorgden dat het zwembadSCHOOLREISJE
Met twee bussen maakten de kinderen van de
hoogste klassen van de bijzondere lagere school
in het dorp een 2-daags schoolreisje. Veel werd
op deze tocht door de kinderen genoten. Vooral
het bezoek aan het Rijksmuseum te Amsterdam
en de boottocht naar Marken en Volendam vormden hoogtepunten. Ook Schiphol werd nog aangedaan. De nacht werd in de jeugdherberg te
Heemskerk doorgebracht. Zeer voldaan arriveerde het gezelschap weer in ons dorp terug.
EXCURSIE C.B.T.B.
Begunstigd door prachtig zomerweer maakten de
leden van bovengenoemde afd. met hun vrouwen,
donderdag 30 mei hun jaarlijkse excursie per bus.
Te 7.30 uur werd in een prima stemming gestart.
Via Apeldoorn, Oldebroek naar Kampen. Even een
koffiepauze. Daarop naar het Gemeentehuis, dat
werd bezichtigd. Verder door de N.O.-Polder met
zijn prachtige nieuwe boerderijen en uitgestrekte
akkerbouw en weidebcdry'ven over Emmeloord,
Lemmer, Sloten naar Hindelopen waar een tijdlang
werd gepauzeerd ter versterking van de inwendige
mens. Vandaar naar Oranjewoud. Hier bezichtiging
van de „Tropenfauna", de lusthof van Noord-Nederland genoemd. Een tropisch vogelpark. Vervolgens naar Staphorst om zijn klederdracht. Bezichtiging van een boerderij, de bedrijven in Vorden zy'n
toch gelukkig wat moderner.
Via Ommen, Nijverdal, Hellendoom, Holten (een
bosrijke omgeving met zijn prachtig natuurschoon) arriveerde men tegen 10 uur weer in ons
dorp. Het was een prachtige tocht.
Bijzonder fijn was het dat de heer G. J. Maalderink,
na een langdurige ziekte, weer zover hersteld was,
dat hij deze reis kon meemaken.

bestuur de restauratie van het bad kon realist-ren.
Om ervan verzekerd te kunnen zijn dat < i
ratie van het had tijdig voor het zwemseizoen 1963
voltooid zou zijn, nam het zwembadbestuur het
nogal ingrijpende hesluit, het zwembad gedurende
het seizoen 1962 te sluiten. Begin juni 1962 werd
een aanvang gemaakt met de restauratiewerkzaamheden en tot in november 1962 kon vlot worden
doorgewerkt. Door de strenge winter kwam 't werk
hierna echter l maanden stil te liggen. Eind m
kon eerst weer worden begonnen.
De heer Van Arkel vond het verheugend te k u n n e n
opmerken, dat tijdens deze bouwbesprt-kingen
steeds opnieuw is gebleken dat allen hun uiterste
best deilen en een homogeen team vormden, om de
mratie lc
„-d einde te brengen. Ook
bracht hij hulde aan h a d m e e s t e r Verstoep die voor
a l l e k a r w e i t j e s werd ingeschakeld.
Het bestuur wilde tot elke prijs er voor zorgdragen,
dat op de p i n k s l e n l a g e n 't z w e m b a d voor de z w e m mers kon worden opengesteld. Nog is a l l e s niet
reed, de entree van het bad, parkeergelegenheid
voor auto's, het p l a n t e n van rozen in de p l a n t s o e n e n ,
kon nog niet k l a a r komen, dat volgt zo gauw n,.
ly'k. De zonneweide is nog m a a r pas i n g e z a a i d ,
evenals een gedeelte van de speelweide. Deze kunnen nog niet voor het publiek worden opengesteld,
eerst dient de grasmat voldoende stevig te zijn.
Wel is een s p e e l w e i d e aan de achterzijde van het
bad gereed, de o p p e r v l a k t e hiervan, is v e r g e l e k e n
by vroeger, zodanig, dat er ook nog wel p l a ; n
voor zonnebaders. De heer Van Arkel deed een
ernstig beroep op de zwemmers, de plantsoenen
niet te betreden en voorlopig, niet de pas ingezaaide
zon- en speelweide te benutten. In de loop van het
seizoen k u n n e n deze laatsten dan des te eerder voor
het publiek worden opengesteld, l i e t t h e e h u i s dat
'. erbelerillg h e r - f t ond< ;

zeei' g u n s t i g gelegen, zowel voor het z w e m m e n . :
niet-zwemmend p u b l i e k . Bovendien biedt het een
f r a a i uitzicht over het bad.

Nadat de genodigden een consumptie en een rokertje was aangeboden (dit alles onder de vrolijkttonen die de muziekvereniging „Concordia" ten gehore bracht) betraden vervolgens diverse personen
het spreekgestoelte.
Namens de Vordense Winkeliersvereniging werd
het woord gevoerd door de voorzitter, de heer (i.
Remmers, die naast zijn gelukwensen het zwembad.bestuur een t e m p e r a t u i i i
aanbood.
De heer Eshuis sprak namens de Ned. Heide Mij.
Spreker was het zwembadbestuur en de a a n n e e
zeer erkentelijk voor de pre!
i m e r k i n g die
hij van hen had mogen ondervinden. Hij liet zijn
woorden vergezeld gaan met het aanbieden van d r i e
fraaie bloembakken.
De heer Wuestenenk, wethouder dr r genie'
den, sprak namens de plaatselijke Marktvereniging.
Hij bood een enveloppe met inhoud aan.
Hierna werd het woord gevoerd dooi- wethouder
Lenselink, in zijn functie als loco-burgemeester. De
heer Lenselink noemde het een bittere noodzakelijkheid dat er in de gemeente Vorden een modern
zwembad is. Hij was blij dat het restaureren en
moderniseren op particulier initiatief is geschiedt.
De heer Verburg, Inspecteur van het lager onderwijs, toonde zich zeer verheugd dat er voor de
schoolkinderen nu zo'n prachtige gelegenheid bestaat tot schoolzwemmen.
De hoofdaannemer, de heer Heyting, bood 't zwembadbestuur een glijbaan aan.
De heer Van Arkel deelde mede de \ o l g e n d e geschenken o n t v a n g e n te hebben: \ a n de fa. De V
uit Arnhem een temperatuuraangevér; een f r a a i e
klok van horlogemaker W e n t i n k en bloemstukken
van de f i r m a ' s l'ongers en Wuestenenk, a a n n e m e r
Nijenhuis en de Vordense zwemvereniging.
Nadat de genodigden het had in ogenschouw hadden genomen, k w a m het einde van deze voor Vorden zo belangrijke middag.

VOETBAL
Vorden I heeft zaterdagavond, ter voorbereiding op
tle a.s. promotiecompetitie, in Duistervoorde een
vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen Voorwaarts I, kampioen van de Ie klas G.V.B.
Het is voor beide ploegen een nuttige wedstrijd geworden, die tenslotte in een verdiende 3---2 overwinning voor de geelzwarten eindigde. Vorden, dat
uitkwam met üesselink, Veldhuis en Klaassens voor
Buunk, Nijenhuis en Teerink, kon voor de rust haar
draai niet vinden.
„Voorwaarts", technisch knap spelend, profiteerde
hier uitstekend van en de 2—O achterstand die Vorden bij de rust had opgelopen was dan ook volkomen
verdiend.
In de tweede helft was de geest vaardig geworden
over het Vorden-elftal dat nu wel een klasse beter
speelde dan in de eerste helft.
De achterhoede van Vorden vormde nu een goed geheel, terwijl ook het middenveld een prooi dei •
zwarten werd. De voorhoede, waarin de drie invallers stonden opgesteld, combineerde veel beter dan
in de eerste helft. Bovendien werd er door alle
spelers hard voor de overwinning gevochten.
Linksbuiten Veldhuis en middenvoor Egging (twee
maal) zorgden e r \ o o r dat het betere spel van Vorden ook in de score tot uitdrukking kwam, 2—3.
Vorden II heeft zich in haar afdeling op de bovenste plaats gehandhaafd door in Zutphen met 6—2
van Be Quick IV te winnen. Voor de rust hadden
de reserves de felle wind in de rug. Dit voordeel
werd goed uitgebuit.
A.s. zondag gaat Vorden l naar Apeldoorn om aldaar
de eerste promotiewedstrijd te spelen tegen B. en 0.2.
Aan een voorspelling omtrent de uitslag zullen we
ons maar niet wagen.

