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Abonnementsprijs f 1.60 per halfjaar - Advertentieprijs 6 et. per mm - Uitgave Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 934120 - Tel. 1404
MEISJESKOOR KREEG EERSTE PRIJS
Het Vordens Meisjeskoor heeft zondag onder leiding van K. Wolters deelgenomen aan het zangconcours te Keijenburg en kreeg een eerste prijs
met 327 punten. De pianobegeleiding werd verzorgd door de heer D. Wolters.
Het hoeft geen betoog dat de kinderen in uitgelaten stemming in Vorden arriveerden.
Met een rondedans om de dirigent werd deze
mooie dag besloten.

KERKDIENSTEN zondag 16 juni.
Heru. Kerk
8.30 uur Ds. J. H. Jansen. Jongerendienst.
10.15 Ds. J. H. Jansen. H. Doop.
Kapel Wildenborch.
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.

NUTSFLORAL1A
De uitreiking van de stekplanten kan niet op
13 juni plaats hebben, omdat de bloemist dan niet
voor mooie stekjes kan instaan. En dat zou jammer zijn, vooral omdat het deze keer zulke mooie
planten zijn, heel andere dan u de laatste jaren
gewend was en die nog nooit door Floralia zyn
Zondagsdienst Doktoren
uitgereikt.
(alleen voor spoedgevallen)
Daar de tentoonstelling pas op 20 en 21 september gehouden wordt, is het niet zo erg dat de Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagstekjes later worden uitgereikt, dit gebeurt nu avond 11 uur Dr De Vries telef. 1288.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tusop dinsdag 25 juni.
sen half tien en tien uur 's morgens.
De kinderen krijgen een Achimones, een mooie
blauwbloeiende plant, en een Laxtana (met rose
Zondagsdienst dierenartsen.
en geel-oranje bloemschermcn).
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
De groteren krijgen een Tremula (een sterke
varen) en een Gesneria (pijpjelak). U krijgt ze Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondagvoor weinig geld, dat heeft u vorige week al avond 12 uur Dr. Felix. tel. 06755-266.
kunnen lezen. Het bestuur hoopt dat dit jaar veel
Vorden — Ruurlo
plantjes aangevraagd zullen worden; het is zo'n
mooie liefhebberij om bloemen te kweken.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagOver de bloemschikcursus komt nog nader bericht. morgen 8 uur Dierenarts A. Harmsma,
FUSIE TUSSEN „RATTI" en „VORDEN?
Bij een bespreking tussen de besturen van de
voetbalverenigingen Ratti en Vorden, dinsdagavond gehouden in hotel Bakker, is duidelijk gebleken dat er een grote mate van overeenstemming is over de totstandkoming van één sportclub in onze gemeente.
Het woord is, nu allereerst aan de Leden op hun
resj). ledenvergaderingen, waarna de besturen een
en ander verder kunnen uitwerken.
Om deze fusie een nog betere kans van slagen te
geven wordt l juni l!)(!•! als streefdatum aangehouden.

sn niet verbrand
PIGMADERM

telefoon 06752-1277.
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230
(Bureau Rijkspolitie)
Bur&elijke stand van 5 t.em. 11 juni.
Geboren: d. van G. Broekgaarden en H.C.
Brinkerhof; z. van C. G. T. de Wild en
B. W. Buunk; z. van H . H Bosch en R.
Bielderman.
Ondertrouwd: E. RJji. Larsen en J.G.Kettelarij; J. de Ruiter cj^BA/. H. Wesselink.
Gehuwd: A. J Boers en J. W. Hissink;
J. W. Harwig en Jj^Heersink.
Overleden: Geen.

Tube2.95-Flacon7.50en2.95

BRIEVENBUS VERGETEN.
(OOP. ZUIVELFABRIEK „DE WIERSSE"
De Rotterdamse brandweer heeft sinds kort een
De Coöp. Zuivelfabriek „De Wiersse" hield in hypermoderne hoofdwacht in het centrum van de
zaal Eykelkamp haar algemene ledenvergadering, stad betrokken. Kosten noch moeite zijn gespaard
aan de inrichting. Alleen bleek dat men een
onder voorzitterschap van de heer W. Norde.
brievenbus vergeten had!
De resultaten van de fabriek waren gunstig.
Tragter geeft u op een briefje dat hij met een
Uit het door de directeur, de heer R. Aaten, uit- geslaagde kollektie in rijwielen altijd op post zal
gebracht jaarverslag der fabriek bleek, dat het staan en dat ieder, die met eigen wensen komt,
aantal leden per l januari 1963, 226 bedroeg.
ontdekken zal dat het altijd in de bus komt.
(adv.)
De kwaliteit van de aangevoerde melk was zeer
goed en werd beoordeeld volgens de normen van
het Regionaal Orgaan voor Melkhygiëne „OostGESLAAGD.
Nederland" te Deventer. Ook de kwaliteit van de Mevrouw f.Wiltink slaagde te Amsterdam voorjiet
boter was dit jaar goed te noemen. De boter- examen..Huishoudelijke artikelen, deel';A.
produktie bedroeg in 1962, 138.457 kg.
ORIENTERINGSRIT B.O.G.-B.O.L.H.
Exploitatie. In 1962 bedroeg de melkaanvoer
6.733.737 kg met een gemiddeld vetgehalte van De afdeling Vorden van de B.O.G. en B.O.L.H.
3,73%, verleden jaar waren deze cijfers resp. hield in samenwerking met de afdeling Hengelo
(Gld.) een oriënteringsrit voor fietsen en brom6.392.094 kg melk met 3,74% vet.
De nabetaling aan de leden, welke door de ver- fietsen.
gadering werd bekrachtigd, bedroeg in totaal Deze rit was uitgezet door de sportcommissie van
ƒ67.337,37. Afgeschreven werd op de gebouwen de B.O.G. te Hengelo (Gld.) met vele kneepjes en
ƒ 5.975,83, op machines ƒ 34.124,36 en voor wegen- valstrikken. De uitslag was als volgt:
verbetering ƒ271,67, totaal ƒ42.810,86. Dit jaar Fietsen: 1. T. Smeitink, Hengelo (G.), 61 strafpunten; 2. Me j. B. Enzerink, Hengelo (G.), 63
bedroegen de gemaakte onkosten ƒ157.508,68.
T.a.v. de investeringen werd meegedeeld, dat dit str.p.; 3. Mej. D. Berenpas, Hengelo (G.), 111
boekjaar een nieuwe koelmachine werd geplaatst. str.p.
Verder zullen er dit jaar 2 melktanks worden ge- Bromfietsen: 1. B. Klein Winkel, Vorden, 12
str.p.; 2. A. Enzerink, Hengelo (G.), 13 str.p.;
leverd.
T.a.v. de dierziektebestrijding kon worden opge- 3. P. Pelgrum, Hengelo (G.), 21 str.p.; 4. A.
Grotenhuis, Hengelo (G.), 23 str.p.; 5. J. Groot
merkt dat zich dit jaar geen gevallen v
>2 str.p.; 6. Joh. Pardijs,
tus voordeden. Ook wei]
onderzocht op t.b.c. en
klauwzeer.
'E PATER HEERINK
Mij de gehouden bestuuri
de kollekte, die alhier
van de heer H. Lindenscl
/an de missie van pater
tijd niet meer herkiesbaal
ichtige som van ƒ 587,65
Joh. Wesselink, Kranenb
de commissaris de heer Ij
kozen.
De voorzitter richtte zicli
de bestuurslid de heer, H.
Vorden
2-1 jaar deze functie ha<|
ran 4.30 — 5.30 uur
4 heer L. als een goed besl
4—5.30 uur.
post was. HU waardeerdi
zicht en herinnerde aan
tr week.
van de scheidende bestuud
gaderingen steeds een pr]
Spr. bood als kleine blij
„traditionele" wand
WIERSSE
nog vele jaren de verric!
park van de Wiersse
zou mogen volgen.
[n gesteld. De rhododenIn zijn dankwoord richttj
jiren en Concordia zorgt
zich tot de leden voor h
door een concert. De
tot bestuur en commissa:
'wordt, komt ton goede
samenwerking en speciaaj
igingen.
leden voor de harmonieu;

VOETBAL
De eerste klap is een daalder waard dachten de
spelers van Vorden I toen ze zondagmiddag met
een prachtige -l—2 overwinning van het B. & O.
veld stapten.
Hoewel de temperatuur voor verschillende sporten
geschikt was, behalve voor voetbal, mogen we
toch gerust zeggen dat zowel B. & O. als Vorden
een aardige wedstrijd te zien hebben gegeven,
waarbij fel voor de overwinning werd gestreden.
Technisch waren de Apeldoorners wel beter doch
het duurde bij hen allemaal net even te lang.
Bij Vorden speelde linkshall' Westerveld vooral
in de eerste helft .een schitterende wedstrijd. Zijn
i getimede kopballen maakten aan menige
15. & O. aanval een voortijdig einde.
Er waren amper tien minuten gespeeld o l' de
thuisclub had al een l—O achterstand opgelopen.
Na een goede combinatie met Eggink was het
Nijenhuis die de naar binnen gezwenkte linksbuiten Rothman met een haarzuivere pass bediende, die de bal rustig inkogelde O—1.
Uit een hoge voorzet van rechtsback Bosch was
het opnieuw Rothman die de juiste richting wist
te vinden O—2. De thuisclub trachtte hierna met
lange passes het spel te verplaatsen doch veel
haalde dit niet uit.
Tien minuten voor de rust reduceerde de linksbuiten van B. & O. de achterstand tot l—2, toen
hij handig profiteerde van een misverstand in de
Vordense defensie.
In de tweede helft had Vorden de wind in de rug
hoewel men precies tegen de zon-inkeek. Het was
wederom Vorden dat de toon aangaf. De verdediging bleef goed gesloten, terwijl aanvallend zeer
verdienstelijk werd gespeeld. Dit was ook na tien
minuten het geval toen Eggink Nijenhuis met een
uitstekende voorzet lanceerde, waarna laatstgenoemde Vorden naar een veilige l—,'j voorsprong
schoot.
Doelman Wissels verrichtte enkele ogenblikken
later een prachtige safe toen hij een vleugelschot
van de. rechtsbuiten met een machtige zweefsprong uit zijn doel hicld_
Een kwartier voor tijd ^^Bliei mooiste doelpunt
van de wedstrijd. Men ^^
. u i n v a l opgebouwd uit de verdediging deed de bal bij Hinnik
belanden; deze omspeelde enkele l
waarna ook de uit zijn doel gekomen keeper in
de luren werd gelegd l—4. Toch werd het nog
2-4 toen Maaldcrink de ^^L ' ' • midvoor wat „te"
hardhandig binnen het i^Plschopgebied aanviel.
De terecht door de uitstekend leidende sch
rechter Visscher toegekende strafschop werd in
een doelpunt omgezet 2—4.
Vorden B kwam zaterdag dankzij een 14—l overwinning op Be Quick C aan een doelpunlentotaal
van 110. Het honderdste doelpunt kwam van de
voet van Veldhuis. Vorden D tenslotte won met
5—l van Haakse Boys B.
Zaterdagmiddag moet Vorden b de moeilijke
uitwedstrijd spelen tegen Wilhelmina S.S.S. a
uit Zutphen. Wint Vorden b deze wedstrijd, dan
maken zij een mooie kans op het kampioensschap. Vorden 2 gaat zondagmorgen bij A.Z.C. 5
op bezoek. Winnen de geelzwarte reserve's deze
wedstrijd, dan zijn zij kampioen van hun afdeling.
MOOI SUCCKS
Op het Internationaal Concours-hippique dat dooide Land. Rijvereniging „De Grolse Vestingruiters" te Groenlo werd georganiseerd, behaalde
onze plaatsgenoot de heer G. A. Weustenenk van
de L.R.V. „De Graafschap" alhier enkele mooie
successen.
Bij het nummer springconcours verwierf hij in
Klasse h een eerste prijs (beker) en bij de individuele dressuur in Klasse L ring S een iMe prijs
met „WUSA" 101% punt.

VOOR VADERDAG:

V Overhemden
A Bel-o-fast Tricot-nylon
D Zelfbinders
E Echtde mooiste, 'n „ Wecondas"
Sokken
R Anklets
Wol of crêpe
D
. . . en wilt u vader een rustige
fi dag
bezorgen dan een heerlijke
6 TUINSTOEL
van alle gemakken voorzien.
Een klapstoel al vanaf ff 12.45
KIJKEN

IS

KOPEN BIJ
PATIËNTEN M A A K T K N KK1&IE
Onder leiding van directie en verplegend personeel van de alhier gevestigde verpleeginrichting
„Hui/.e Het Knzerinck" maakten de patiënten een
mooie rondrit per autobus.'
Via Zutphen en Arnhem bereikte men Nijmegen
en Mook; vooral in Berg en Dal werd zeer veel
genoten. In de uitspanning „Erica" werd de inwendige mens versterkt, waarna een bezoek werd
gebracht aan Eist, Hoog en Laag Elten en werd.
nog geruime tijd in het Montferland vertoefd.
Bij de ingang van de oprijlaan van de i n r i c h t i n g
wachtte de Chr. Muziekvereniging „Sursum Cor-.
da" aan het einde der tocht het gezelschap weer
op en ging het onder de vrolijke tonen van de
muziek naai- huis terug. De p a t i ë n t e n hadden,
naar /Jj zeiden, een prachtige reis achter de rug
en waren hoogst voldaan.

SPORT-TOTO 1963-1964
Blijkbaar is het niet iedereen bekend,
dat het al jarenlang géén Voetbal-toto
meer is, doch SPORT-TOTO, uitgaande
van de NED. SPORTFEDERATIE
te Den Haag, waarin alle sportbonden
vertegenwoordigd zijn.

Laat u registreren en poolt
t bij die vereniging, die toont
dit te waarderen.
Wij halen en bezorgen de toto-formulieren
bij u aan huis!
Registratiekaarten verkrijgbaar bij
G. H. JANSSEN,Raadhuisstr. 8,
en bij onze diverse medewerkers.
Zorgt er voor u tijdig te registreren,
zodat u het nieuwe seizoen gereed bent.
Vordense Auto- en Motorclub
„DE G R A A F S C H A P R I J D E R S "

De grootste keus in moderne snitten
BIOSCOOP
Zondagavond brengt Jerry Lewis grote vrolijkheid in de bioscoop teweeg. 30 mooie jonge meisjes maken hem het leven heel moeilijk. Als huisknecht brengt hij een creatie als nooit te voren.

Kijk eerst bij:

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

VROUWENGROEP LINDE
De Hervormde Vrouwengroep van Linde heeft
haai- jaarlijks uitstapje weer achter de rug.
De tocht ging eerst naar Arnhem, waar het Provinciehuis bekeken werd. Allen waren verrast over
de schoonheid van dit gebouw.
In Huize Doorn werden de schatten van ex-keizer
Wilhelm bezichtigd. Via Spakenburg, waar jonge
moeders in hun fleurige klederdracht achter moderne kinderwagens liepen, reed men naai- H a r derwijk. Hier kon een ieder zich naar eigen keuze
een uurtje vermaken.
De warme maaltijd in Klarenbeek smaakte uitstekend.
De dames bewaren aan deze tocht, door de mooiste plekjes van ons land, een dankbare herinnering.

Auto's te huur

Vaderdag * * *

(13 t. m. 19 juni 1963)

zonder chauffeur
Garage

A. G. Tragter

Nu met het warme weer
een mooie

Telefoon 1256
MAAR DAN MET EEN
P R I S M A Horloge

weekender

Kersen op sap

voor vader
waarin hij zich prettig voelt!
LU TH toont u
een reuze kollektie

3/4 literpot

Gehaktballen
blik a 4 stuks .

Laat Vader zondag ook weten
hoe laat het is!!

. .

Vanaf

tegen de hoogste prijs.
W. Rossel, Tel. 1283

S I E M E R I N K ' s HORLOGERIE

H. Robbertsen,

9.95

Tel. 1214

Nieuwstad
Vorden

H

Bruine bonen

(ren sirniiid dat dr lijd aanwijst)

Kippen GEVRAAGD

Geniet van uw

SOLEX
terwijl u spaart

3/4 literpot

STICHTING

Ned. Middenstandsspaarbank
Agentschap VORDEN (Gld)

Appelmoes
Literblik

Rente-spaartegoeden
3/4%

-

Direct opvraagbaar

•

Hypotheken
Luycks
Augurken
Zoetzuur

vanaf

Palingworst

Je bent er zo echt helemaal „uit" met een Solex. Zonder trappen, onbezorgd
genieten en veel zien dank zij de veilige snelheid. Geniet nu, terwijl u spaart.
Solex-óto de Luxe ƒ111.- contant en 12 maandelijkse termijnen van ƒ28.70
(incl. l jaar W.A. verzekering) of ƒ 399.- contant.

Persoonlijke leningen
van f500,— tot f5000,—
5% rente

Kom eens een proefrit maken bij:

met 10 wapentjes

Financieringen
op auto's, scooters, bromfietsen en
alle duurzame gebruiksgoederen
vanaf 5% rente

Met óók nog uw
gratis VWO-wapentjes

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaket.
Houtmarkt 77,
Zutphen

AUTO-VERHUUR

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink.
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306
VOLOP VERSE

jonge haantjes

Geen diepvries
W. Rossel, Tel. 1283
H. Robbcrtscn,
Tel. 1214

Wij geven u
inlichtingen.

gaarne

OtO de Luxe

A. G. Tragter

in moderne
£ Oöö
kleurencombinatie I 399."

Zutphenseweg
VORDEN

Jonger-Anders-Nieuwer

vrijblijvend

iuli 2

BOEKHOUDBUREAU
Voor VADER een stuk

•

chapj
prima tuingereedschap
van

J* W* M* Gerritsen

Wij kunnen nog enkele

Het Hoge 52 -Vorden -Telefoon 1485
PRIMA

(1830)

ONGESCHOOLDE KRACHTEN

T

plaatsen.

Henk van Ark

Vast werk. Goed loon plus premie. Kinderbijslag. 45-urige werkweek. Vakantietoeslag
e.a. sociale voorzieningen. - Reiskostenvergoeding. - Omscholing is mogelijk!

Specialiteit in

gaznnmaaimachines

Stuur onderstaande bon in aan:

Ook voor het reviseren en slijpen
is er geen beter adres.

GEMS Metaalwerken n.v.
Vorden

REMMERS
Zelfbediening
Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281
Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

DEZE WEEK GROTE KAAS RECLAME (zie folder)
2 tubes Tandpasta
140 et. 28 zegels
l beker gratis
Bij l pak Spar Koffie
148 et. 30 „
l pakje Café Noir van 70 et. voor 25 et.
l busje Nootmuscaat, 50 gram
100 et 20 ,,
15 et.
l pakje Maizena
100 gr. Chocolaadjes -f 100 gr. Rumbonen 98 et. 20
l pakje Spar Thee
90 et. 36
l zakje Gevulde Wieners
49 et. 20
100 gram Schouderham
58 et. 24
100 gram Hausmacher
52 et. 20
250 gram Melange Koekjes
70 et. 14

00

c
JS
"ïï
o>

Heren- en Jongenskleding

fa. Hartens
wapen- en sporthandel
Voor al uw

Zutphenseweg 5-9 - Telef. 06752-1546

Familie- en
Handelsdrukwerk

Naam:

is het adres:

Adres:

Drukkerij WOLTERS

Plaats:

Nieuwstad Vorden
Telefoon 1404

M .H., Ik verzoek U mij vrijblijvend nadere inlichtingen te verstrekken omtrent
bovengenoemde aanbieding.

£ Ik ben thuis om..

uur v.m./n.m.

verkrijgbaar bij

JUWEEL

L* Schoolderman

MUUR EN
BEHANGMAT

Ook vandaag wordt weer bewezen
CONTAC7 wordt van A tot Z gelezen i

Besteed zorg aan uw ogen!
Neem de beste zonnebril,
NEEM POLAROID

WAS B AA R MET
WATER EN ZEEP
14 MODERNE KLEUREN
Verkrijgbaar

Denkt u deze week aan Vaderdag?
<fc In de Zelfbediening GRAMMOFOONPLATEN *

DIT IS EEN W E L D A A D

S I E M E R I N K ' s OPTIEK

bij:

„HET VERFHUIS"

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Vorden
Telefoon 1523

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons 25-jarig huwelijksfeest ondervonden.

Endi Robert Horstmann Larsen
en
Johanna Gerritdina Kettelarij

Vakantie Voordeel-prijzen

geven U, mede namens hun ouders,
kennis van hun voornemen op woensdag 19 juni om half twee in het Gemeentehuis te Vorden in het huwelijk V
te treden.
y

Fam. G. J. Pardijs
Vorden, „Boersbroek"
Hiermede zeggen wij
allen hartelijk dank
voor het grote medeleven en de belangstelling die wij hebben
mogen ontvangen in
de voor ons zo zware
dagen na het overlijden
van onze inniggeliefde
zoon
Berend

Kerkelijke inzegening nam. 2 uur in de ft
Herv. Kerk te Vorden, door de wel- ft
eerw. Heer Ds. J. J. van Zorge
y
Vorden, Stationsweg 7
Vorden, Linde E 90

.

QA_

Toekomstig adres: Güdbjerg,
mejeri Güdbjerg, Fyn, Denemarken.
Receptie van 3.30-—5 uur
in zaal Brandenbarg te Vorden.

D. J. Tiessink
D. H. TiessinkEelderink

Hunink's Soepballen
per blik

39

Macaroni
500 gram

49

69

49

1 bus tolet met borstel
samen
159

2 pak koffiekoeken

99

Eierbeschuit
2 rol

39

Jus d'Orange
per fles

3 ons frisse snoep

4 rol
Zuiver rundvet
500 gram

Belegen vruchtenwijn
per fles
1Q9

3 pakjes Vitella pudding

39

3 pakjes
A J. P. pudding

500 gram custard

Limonadegazeuse
7 flesjes

X
X

Biscuits, 500 gram

f(

Ananas, litersblik

Closetpapier

79

X

129
Perziken, literblik

10 chocoladerepen

5 tomatenpuree

Lucifers, 3 pak

129

49

99
99
89

169

99
59

59

Vorden, B 32.

Gerrit Meenink
Mevr. Wechgelaer,
«
D
Burg. Galléestraat 16 Q
Tine Ruiterkamp
Vorden, vraagt per
begin sept. een flink X geven U, mede namens wederzijdse X
dagmeisjc.
W ouders, kennis van hun voorgenomen W
huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. y
TE KOOP:
.. zal plaats hebben op vrijdag 21 juni f
elektromotor 220-380 ' om 1 1 uur ten Gemeentehuize te r
volt, 2 pk., Auto Im- X Hengelo-G.
X
perial, B.S.A. 250 cc.
X Kerkelijke inzegening om 1.30 uur in X
en een nieuw windX de Herv. Kerk te Vorden, door de X
scherm v. alle motoren
X weleerw. Heer Ds. J. H. Jansen.
X
v. Heeckerenstr. 16
Vorden
X Hengelo-G.. B 79
X
— 7ï2- juni 1963.
w
Ingen, Dorpsplein 26
Te koop g.o.h. NSU
ft
X
bromfiets 1960.
Toek. adres: Rietdekkerweg, Gorssel. Q
W. Wissels, SmidsReceptie van 4 — 5.30 uur »
straat 7. 's Zaterdags
in zaal Concordia te Hengelo-G.
na l uur.

4 pak kersverse
margarine

2 ontbijtkoeken

59

Boerenmetworsten
per stuk
89

Castella vaatwas
per kegel

Boerenmetworst
2 ons

Augurken, jampot

79

99

Karnemelkzeep
3 stukken

99

79

49

3 grote flessen
Exota

99

Banketbakkerskoekjes
250 gram
59

99

2 zakjes groentesoep

89

X

Sunil
drielingpak

Litersblik
appelmoes

Vermicelli, 600 gram

79
89

79

Ham, 1^2 ons

Siam rijst, 1 kilo

89
Yz litersblik aardbeien

79

X

Te koop g.o.h. volkswagen, met losse kap.
W. J. Besselink,
Korenmolenweg 8,
Twello,Tel.06901-727

Slotmiddag volgende week donderdag
20 juni om 4 uur in het Nutsgebouw.

Nutsfloralia

Best r.b. stierkalf te
koop en eetaardapp.
(pimpern.)A G. Schotman, Kranenb. D 124
Toom biggen (11 st.)
te koop. J. A. Berenpas, Mossel D 111.
2 tomen biggen te
koop. L. W. Harmsen
„Memelink" Noordink
Hengelo-G.

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

Vaderdag

Wilt u Vader met

VADERDAG

Voor

Vaderdag

litslag Jeugdboek je Nutsblaadje:
Wat de opgave betreft voor de jongens en
meisjes» tot 14 jaar, zijn er na loting twee
gelukkigen: Annie Meulenbrugge en I. van
Tuijl. (Men moet de uitkomst tot 100 aanvullen). Bij de kinderen tot en met 10 jaar
zijn de winnaars: Henri Helmink, Erik Koning en Marijke Beek.
De verborgen dieren waren; Kat, zebra,
ezel(in), gans, rendier, koe. eend en kikker.
Marijke had ook nog ,,ooi" gevonden. Die
heeft dus eigenlijk de eerste prijs. De prijsjes weer afhalen bij Mevr. Wullink, Schoenhandel, op vrijdag tussen 4 en 5 uur.

blij maken, kom dan eens bij ons kijken.

Veel groeten van

POM.

GROTE KEUS IN:
Overhemden
Weekenders
Pyama's
Zelfbinders
Sokken
Zakdoeken
enz.

A. J. A. HELMINK

Motormaaimachines

Sig. magazijn
D. Boersma

waar u slagen kan!

KOERSELMAN
Burg. Galléestraat 12 - Telefoon 1364

A. J. A. Helmink
Verhuur vangelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l , Zutphen
Telefoon 2264.

VOEDERS

(in meel- en korrelvorm)

zéér hoge energiewaarde

Bupro-gas
Heuvelink
Eikenlaan D 138e
Kranenburg

en
H. Lijftogt 't Hoge 57

Henk van Ark

VOOR UW PROBLEMEN

Sigarendag!

'VOL-LEG

naar

EEN GOEDE RAAD

VADERDAG:

WESSANEN'S

Weulen Kranenbarg

Voor

Telefoon 1554

om

losse fauteuils
tuinstoelen
ligstoelen
enz.

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Vraagt vrijblijvend demonstratie.

't Is

heeft ze!

Fa. J. W. ALBERS - Nieuwstad 5 - Vorrien

Bejaardenkring

2% h.a. hooigras te
FILM: ,,Drie mannen, drie methoden"
koop, ook in perc.
achter Kettelarij v. de
„Vosser". Briefjes inl.
voor a.s. zaterd.avond
8 uur bij Wed. Weenk Uitreiking stekplanten NIET op 13 juni
Linde E 44.
maar
Te koop koolraapdinsdag»* 25 •juni
en b o e r e n k o o l p l a n - op dezelfde tijd. Opgaven moeten 15 juni
ten. H. Korenblik
binnen zijn.
Veldwijk C 85a.
Te koop alle soorten
koolplanten.
M. Hartman, Eikenl.
D 138 g Kranenburg

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Herv* Jeugdverenigingen

Ruime sortering

nuttige
geschenken
voor a.s. Vaderdag

Oriënteringsrit
voor

rijwielen

en

bromfietsen

Zie etalage

Zie etalage

op dinsdag 18 juni
Start bij Irene vanaf 7 uur.
De clubs in alle leeftijdsgroepen worden
hiervoor uitgenodigd, dus ook de 12-jarigen!
De leiders.

RAADHUISSTR., VORDEN

Zie etalage

Reklame vrijdagavond en zaterdag

Vakantieregeling SLAGERS
Slagerij Jansen
17 juni t.e.m. 29 juni

Slagerij Vlogman
15 juli t.e.m. 27 juli

Slagerij Krijt
5 aug. t.e.m. 17 aug.

Voor dames en meisjes
brengen wij een leuke
kollektie

Te koop 250 jonge
HENNEN, 7 weken,
W.L.
Be
Insulindelaan 24

badgoed

Looman - Vorden
Wegens

ziekte gaat

Oetler oei
NYLONS
in de
nieuwe

onze vakantie
NIET DOOR

en blijft de winkel
normaal geopend.

kleuren Sabelnul

G. H. HILFERIHK

REEDS VANAF 1.95

L. Schoolderman
Adverteer regelmatig
in

CONTACT
VOOR

200
200
200
200
500

gram
gram
gram
gram
gram

boterhamworst
kookworst
ontbijtspek
ham
spek

50
50
50
100
80

et
et
et
et
et

M. Krijt, Dorpsstraat
RATTI-NIEUWS
De voor zondag vastgestelde ontmoeting: Ratti
II—RKDVV III werd op verzoek van RKDVV afgelast.
Ratti II speelde tot besluit van de competitie een
pittige wedstrijd in de IJsselstad tegen Zutphen
IV. Het werd een verdiende 2—O overwinning
voor de groenwitten. De Zutphenaren waren aanvankelijk nogal in het offensief, maar nadat Ratti
enige verkenningsaanvallen had uitgevoerd kwam
men meer naar voren.
Na 20 minuten kon J. Bos, die de rechtsbuitenplaats innam, met een hard schot de roos treffen,
nadat deze bal zowel door 3 Zutphense spelers als
de keeper werd gemist (O—1).
In de resterende tijd voor rust konden de Rattianen hun voorsprong handhaven.
In de 2de helft was het een gelijkopgaande strijd.
B. Eykelkamp, linksbinnen, wist Ratti naar een
O—2 voorsprong te schieten, toen hij na een fantastische rush met een fraaie boogbal, een goed
opgezette aanval afrondde (O—2). Ook nu toonde
de Ratti-doelman zijn kwaliteiten en kreeg de
Zutphense aanvalslinie geen kans tot scoren.
Ook voor de junioren waren geen wedstrijden
vastgesteld.
In verband met het gesloten seizoen van de afd.
Gelderland van de KNVB, lopende van 15 juni tot
15 augustus zullen thans voor de competitie alleen nog die wedstrijden worden vastgesteld,
waarvan de uitslag van belang is voor de eindbeslissing.

IN MEMORIAM H. F. HELMINK
In de hoge ouderdom van 85 jaar is dezer dagen
overleden de heer H. F. Helmink.
Met de heer Helmink is een zeer bekende persoonlykheid heengegaan, die niet alleen in het
parochieleven van de Kranenburg onnoemlijk veel
tot stand heeft gebracht, maar daarnaast ook op
ander terrein zijn sporen heeft verdiend. Hij was
mede-oprichter van de plaatselijke ABTB en
Boerenleenbank Kranenburg in 1918 en was hiervan jarenlang bestuurslid. Door zijn tactvol beleid wist hy vaak de juist weg tijdens de moeilijke beginjaren te bewandelen.
In 1922 werd hij benoemd tot lid van het R.K.
Kerk- en Schoolbestuur en heeft hier vele jaren
het secretariaat van bekleed. Voor zijn grote verdiensten voor de parochie werd hy in 1948 tegelijk met wylen de heer H. Mokkink door Z.H. de
Paus begiftigd met het ere-kruis „Pro Ecclesiae
et Pontifice".
Eveneens was hij meer dan 50 jaar lid van het
R.K. Zangkoor „Cantemus Domino" en was tut
1953 dirigent van dit koor en daarna ere-voorzitter.
Daarnaast had hy nog vele functies in het maatschappelijk leven o.a. in het bestuur van de Eiervereniging „Linde", de Coöp. Zuivelfabriek „De
Wiersse" etc.
Op vry'dag j.l. vond onder grote belangstelling de
plechtige Uitvaartmis plaats in de St. Antonius
van Padua-parochie te Kranenburg, waarna het
stoffelijk overschot op het kerkhof aldaar ter
aarde werd besteld.

SELECTIEWEDSTRIJDEN
RING BERKELSTREEK
Voor de provinciale wedstrijddag welke op 10 juli
a.s. in Varsseveld zal worden gehouden hield de
B.O.G.-B.O.L.H. van de Ring Herkelstreek selectie-wedstrijden.
Van de afdeling Vorden was een deelnemer voor
veebeoordeliri}; aanwezig t.w. de heer J. Eskes,
terwy'l aan de tre'kkerbehendigheidswedstryd door
2 leden werd deelgenomen. De heer H. Bosman
werd 7de met 177 punten, 8ste werd de heer Joh.
Pardijs met 18S punten, de beste deelnemer.
Aan de provinciale wedstrijddag zullen van de
afdeling Vorden 12 leden deelnemen.

Huidverzorging
i
** \
zacht-zuiver-gezond

Puistjes drogen in met Purolpoeder

TOUWTREKKERSTOERNOOl TE W A K K E N
Onder een brandende zon en onder grote spanning zy'n zondagmiddag de sterke mannen \ a n de
Achterhoek „in touw" geweest, om elkaar tijdens
het grote Touwtrekkerstoernooi te Warken, de
eer te betwisten.
De touwtreksport, welke reeds grote bekendheid
heeft gekregen in de Achterhoek, trekt steeds
vele enthousiaste beoefenaars en belangstellenden
en ook nu waren velen van heinde en ver geHENGELWEDSTRIJD
komen.
Zaterdagavond hield de visver. „De Snoekbaars" De nog jeugdige vereniging1 „Warken" heelt met
haar eerste wedstrijd in dit seizoen. Deze wed- dit voor de eerste maal dooi haar georganiseerde
stryd waaraan 31 personen deelnamen, werd on- toernooi nabij café Uruil wel succes gehad, l >e
der gunstige omstandigheden in het Twente-R[jn- wedstrijden verliepen op vlotte wijze door de doelkanaal gehouden. In totaal werden er GO stuks treffende voorbereidingen, die men had genomen.
Daarnaast hadden vele zakenlieden, particulieren
vis gevangen met een puntenwaarde van 231.
In tegenstelling tot voorgaande jaren worden nu e.a. fraaie bekers en prijzen ter beschikking gegeen piïjsjes per wedstrijd vastgesteld, doch zal steld.
het resultaat worden bekeken wanneer alle wed- De heer J. Steege sprak namens de organiserende
stryden zijn gehouden. De maat van een vis wordt vereniging het openingswoord.
hierby gesteld op 15 cm, uitgezonderd paling 28 Een grote verrassing was het, dat Medler l in
cm. De puntenberekening is dan als volgt: vis Klasse A, van meet af aan de leiding van dit
15 cm of paling 28 cm = 15 punten, elke cm lan- toernooi had en tenslotte op fraaie wijze zegeBEDRIJFSVOETBAL
vierde. Zelfs Heure I, ook een der kans hel»
Nu er aan het bedrijfsvoetbaltoernooi geen ak- ger l punt extra. Voor de witvis tot 10 cm = voor dit seizoen, sneuvelde tego.n de Medler-Herl
punt,
elke
cm
langer
l
punt
extra.
tieve spelers meer mogen deelnemen schijnt het
culessen, terwijl de ontmoeting U r u i l l—Medler l
elftal van de Gems terdege aan kracht te zijn De uitslag van deze eerste wedstrijd was als in een gelijkspel eindigde (l—1).
volgt:
1.
H.
Ny'land
31
punten;
2.
A.
J.
Jansen
ingeboet, getuige de 3—l nederlaag die het maan21 pnt.; 3. v. Bemmel 19 pnt.; 4. G. Dieks l!) pnt.; De einduitslag werd tenslotte als volgt:
dagavond te slikken kreeg van de E.G.V.
Klasse A: 1. en K a m p i o e n van d i t toernooi: I\Ird
Het was een verdiende overwinning voor E.G.V., 5. J. Koster 18 pnt.; 6. J. Pupperse 17 pnt.; 7. Ier l, Vorden met. 7 punt; 2. Heure l, llorculo
hoewel we hier onmiddellijk aan toe moeten voe- G. Zieverink 17 pnt.; 8. Joh. v. Dijk 17 pnt.; 9. (i pnt. •'!;. Ü r u i l l, Ü u u r l o ,r> pnt.; -1. Kroek, l, Ruurgen dat Vrouwa^fcrtuna de Gems een paar maal V. Eykelkamp l (J pnt. en 10. H. Krautz 10 pnt. lo 2 pnt.; 5. Warken I, Warnsveld O pnt. De beide
Het verdere prograjupia voor dit seizoen ziet er
lelijk in de stee^Ret.
iTwente-Rijnkanaal; in juli eerste prijswinnaars ontvingen een fraaie beker,
Na een kwartier spelen maakte Bodhof het eerste als volgt uit: in
s eveneens Beek of IJs- terwijl Medler I als kampioen tevens de wisselBeek
of
IJssel;
in
a
doelpunt, waarna dezelfde speler er voor de rust
beker kreeg (1ste maal), welke 2 maal achtereen
nog 2—O van maakte. In de tweede helft was sel. Op zaterdag 8 ili zal een gecomb. viswed- of 3 maal in totaal moet worden gewonnen om
Kr
werd
echter
nog
geen
strijd
worden
geh
Engberts zo onfortuinlyk in eigen doel te kop>ikt of deze wedstrijd in het d e f i n i t i e f in bezit te komen.
pen, waardoor d^^tand op 3—O werd gebracht. overeenstemming
Klasse B: 1. Medler II met 4 pnt.; 2. lluure 11
Enkele minuten^P»r tijd werd de eindstand 3—l zogenaamde „Groene Kanaal", dan wel in het met 2 pnt.; 3. Kulsdom l, O pnt. Ook hier 2 fraaie
Twente-Rijnkanaal
zal
worden
gehouden.
bereikt.
bekers voor de 2 eerste prijzen.
De tweede ontmoeting die maandagavond geKlasse C: 1. Nettelhorst I, Lochem (beker) 4 pnt.;
DAMKAMPIOEN
speeld werd ging tussen de Zuivel en het elftal De heer P. van Ooyen is er voor het tweede ach- 2. Hannink I, Winterswijk 2 pnt. (beker); 3.
van de Gemeente. De Zuivel liet er geen twijfel tereenvolgende jaar in geslaagd damkampioen Heure III, Borculo O pnt.
over bestaan wie de sterkste was en won met van Vorden te worden. Hy' legde hierbij tevens Klasse D: 1. Warken II (beker) 3 pnt. (na be5—0.
beslag op de J. C. Geerken-wisselbeker, die twee- slissingswedstrijd); 2. Bruil II, 3 pnt. (lauwerIn de eerste helft ging de strijd aanvankelijk ge- maal achtereen of drie maal in totaal gewonnen tak); 3. Medler II, Vorden O pnt.
lijk op, maar toen Pardijs uit een voorzet van moest worden.
Deze wedstrijden golden tevens voor de bondsWentink de score had geopend, was het gebeurd Hoewel alle spelers de onderlinge competitie nog competitie van de Achterhoekse Bond van Touwmet het Gemeente-elftal. Pardijs zorgde ook voor niet hebben uitgespeeld heeft men toch besloten trekkers.
de ruststand 2—0.
er een eind aan te maken. Uitgezonderd de wed- Na 3 toernooien is de stand in de hondscompetitie
In de tweede helft bracht dezelfde speler de stand strijden die nog van belang zijn zoals in groep I als volgt:
al spoedig op 3—O, waarna Wentink de vierde voor de bezetting van de onderste plaats. Deze Klasse A: 1. Medler l, Vorden 21 pnt..; '2. Heure
treffer voor zijn rekening nam. Tenslotte bepaal- zullen in onderling overleg thuis gespeeld worden. I, Borculo 19 pnt.; 3. Bruil l, Ruurlo !> pnt.; 4.
de Smit de eindstand op 5—0.
De kampioen van groep II, de heer J. Woltering, Broek I, Ruurlo 7 pnt.; 5. Warken l l p n t .
De stand luidt momenteel als volgt: 1. E.G.V., is gerechtigd het volgend jaar deel te nemen in Klasse B: 1. Medler II, 10 pnt.; 2. Heure II, (i
2 gespeeld, 4 punten; 2. B.O.G., l gesp., 2 pnt.; groep I.
pnt.; 3. Kulsdom I (Geesteren) 2 pnt.
3. De Zuivel, 2 gesp., 2 pnt.; 4. Gems, l gesp.,
Klasse C: 1. Nettelhorst I (Lochem) 10 pnt.; 2.
O pnt.; 5. Gemeente, 2 gesp., O pnt.
WATERLEIDING T K KRANENBURG
Heure III, 4 pnt.; 3. Hannink I (Winterswijk)
Maandagavond wordt de competitie voortgezet Dezer dagen werd het perceel van de heer A. 2 pnt.; 4. Kulsdom 11, 2 pnt.
met de volgende wedstrijden: Gems—Zuivel en Mombarg aan de Ruurloseweg als eerste in deze Klasse D: 1. Bruil II, 11 pnt; 2. Medler 111, l
Gemeente—B.O.G.
buurt aangesloten op het waterleidingnet van de pnt.; 3. Warken II, 3 pnt.
W.O.G. Dit kon worden bereikt dank /.ij de samenGE/MLLIGE AVOND „DE DKUKDREAJKKS"
werking tussen het gemeentebestuur, de WOG en
De „Deurdreajers", de bekende Carnavalsvereni- „Kranenburgs Belang".
ging te Vorden-Kranenburg heeft zaterdagavond De hoofdleidingen zijn hier nu allen gelegd en
haar leden e.a. een gezellige avond aangeboden ook de andere bewoners, vooral die aan de Eikenin zaal Schoenaker. Velen waren aanwezig op de laan woonachtig zijn en met zeer slecht water te
Mogen we nog eens dringend
dansavond, die onder de kundige leiding van Prins kampen hebben, zullen nu spoedig worden aangeverzoeken uw advertenties voor
Cornelis de Eerste op sfeervolle en gezellige wijze sloten. Intussen zal de WOG ook een nieuw ge*verliep. Het Prinsenorkest „The Rhythm Stars" bied nml. Medler, Mossel e.o. van water gaan
Contact
was oo'k weer van de partij en zorgde op voor- voorzien, dank zij een aldaar gehouden actie van
treffelijke wijze voor de muzikale omlysting van de bewoners. De buizen hiervoor liggen reeds gedeze avond.
reed.

H*H* Adverteerders*

G. EMSBROEK S. In. c.v.

fa. Hartens

Zutphenseweg 5
telefoon 1546

wapen- en sporthandel

H..J-

•:

»

\

reeds op maandag te bezorgen?

te kust en te keur:
heren- en jongensweekenders!

Kies uil overvloed bij

Uissiï

^ ——••»• vopr

