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Advertenties voor Contact maandag
ZO VROEG MOGELIJK,

liever reeds op A.S. VRIJDAG.

LAATSTE NUTSAVOND

De Nutsavonden van het Departement Vorden van
dit winterseizoen werden zaterdagavond besloten
met het optreden van het bekende toneelgezelschap
„De Hoveniers" uit Bilthoven. Opgevoerd werc
het blijspel „de kinderen van Eduard" van Gilber
Sauvajon, onder regie van Jack Dixon.
De inhoud van dit echt Franse stuk was voor ons
nuchtere Hollanders, wel wat onwaarschijnlijk
maar het werd met vaart gebracht en we hebben
ons er kostelijk mee geamuseerd. Moeder Denise
die byna steeds aan het woord was, verdient een
extra compliment voor de wyze waarop zy haai
rol vertolkte, maar ook Jane, de oude trouw
dienstbode en de drie „vaders" zorgden voor menig
vrolyk ogenblik. *
De Nutszaal was geheel bezet, wat helaas een
grote uitzondering is. Het is het beste bewijs dat
het spel van „de Hoveniers" hier zeer gewaardeerc
wordt.
De voorzitter merkte in zijn openingswoord op dat
enkele gasten uit Zwolle naar Vorden waren ge-
komen om met dit gezelschap kennis te kunnen
maken.
Verder deelde spreker mede, dat de cursus „Auto-
techniek" doorgang zal vinden en de eerste Ie
op 7 mei zal worden gegeven. Nieuwe deelnemers
kunnen zich nog aanmelden.

In de maand september zal in samenwerking
met de Chr. Gem. Zangvereniging „Excelsior" hel
Ned. Kamerkoor onder leiding van Felix de Nobel
weer in Vorden optreden.
Aan het eind van de avond dankte de voorzitter
de heer H. Wesselink, het gezelschap voor de
prachtige vertolking van dit mooie stuk en booc
de spelers een blijk van waardering aan.

Nutsbibliotheek Vorden
Prachtige interessante
boeken voor de jeugd
wassenen.
10 cent per boek per week.

ontwikkelings-
en voor vol-

FEEST BIJ DE VORDENSE BEJAARDEN-
KRING

Het was geen gewone vergadering van de Be-
jaardenkring op maandagmiddag j.l. De bejaarden
waren n.l. bijeen gekomen in het Nutsgebouw om
het 5-jarig bestaan van hun kring te vieren.
De koffiekamer van het Nut was daarvoor fees-
telyk versierd.
De leidster, mevr. Vogtlander, memoreerde in
haar openingswoord hoe, na een wat sober begin,
de Kring in deze vijf jaren is uitgegroeid tot een
hechte, gezellige club van 57 leden.
Daarna sprak mevr. Jolink namens de bejaarden
en bood de leidster een bloemstuk aan.
Vervolgens werd door de bejaarden zelf een goed
verzorgd, gevarieerd programma gebracht. Een
programma van declamatie en voordrachten, af-
gewisseld door muziek en zang, alles uit vroeger
jaren.
Een feestelijk verklede zanggroep zong een ouder-
wetse potpourrie, waardoor de stemming ten top
steeg.
Daarna werd een oud lied (plm. 1894) „Een kind
van Holland" door allen uit volle borst meegezon-
gen.
Het was een zeer geslaagde middag, waar de be-
jaarden als 't ware hun jeugd terugbeleefden.
Het geheel werd besloten met een geanimeerde
koffietafel, waar ds. Jansen de leiding had.
In zijn slotwoord sprak ds. Jansen namens de Ker-
keraad waarderende woorden en dankte daarbij
allen, die hun krachten voor de Bejaardenkring
hadden ingezet, zomede de bejaarden voor hun
stimulerende, prettige medewerking in de afge-
lopen vy'f jaar.
Vol goede voornemens voor de toekomst ging ieder
meer dan voldaan huiswaarts.

PLATTELANDSVROUWEN
De afdeling Vorden van de Ned. Bond van Plat-
telandsvrouwen hield woensdagavond een bijeen-
komst in de koffiekamer van het Nutsgebouw.
De presidente, mej. Meinen, besprak de plannen
voor de te houden cursussen in het aanstaande
winterseizoen. Verder werden de kollektelysten
uitgedeeld voor de huis aan huis kollekte voor de
„Sakor" kinderbescherming, welke gehouden zal
worden in de week van 6 t.m. 11 mei a.s.
De volgende bijeenkomst werd vastgesteld op 8
mei, op welke avond mej. Arriens een causerie
zal houden over een reis door Nederland, toege-
licht met een groot aantal kleurendia's.
Hierna was het woord aan mevr. Spin-Wiencke
uit Heerde voor haar boekbespreking van de ro-
man „Schrei niet Natasja" van Deszö Arway.
Dit boek handelt over een russisch meisje dat op
staatskoaten voor arts mag studeren, maar dan
ook 10 jaren in staatsdienst moet werken.
Zo komt Natasja als meisje van 27 jaar terecht
in de strafgevangenkampen van Siberië. Ze krijgt
een Hongaarse arts lief, een gevangene, en pro-
beert naar het westen te vluchten.
Men krijgt door de romance Natasje-Bela een
ruime blik, hoe het in Rusland van het heden toe-
gaat.
Met een woord van dank aan de spreekster voor de
boeiende boekbespreking, werd deze avond door de
presidente gesloten.

MOOI SUCCES
Op de Centrale MRY Stierenkeuring te Zutphen
behaalde de Fokvereniging „Mossel" in Rubriek 5
met stier „Annie's Robi" een 3b prijs.

KERKDIENSTEN zondag 28 april.

Herv. Kerk
8.30 uur Ds. J. Doesschot, van Haarlo.
10.15 uur Ds. J. J. van Zorge.

Medlerschool
10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof,
P.K. Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis.
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdfenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot maandag-
avond 11 uur Dr. Lulofs telef. 1255.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

Zondagsdlenst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur H. Eil, Tel. 06753-1420.

Vorden — Ruurlo
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot dinsdag-
morgen 8 uur Dierenarts H. S. van der
Meulen, telefoon 06735-200.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Te!, no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Bur&elijke stand van 17 t.em. 23 april.
Geboren: d. van A. J. Oldenhave en D. J.
Dikkeboer.
Ondertrouwd: P. Koüing en G. Regelink;
W. A. Klein Lebbink en H. Vruggink.
Gehuwd: W. Wassink en R. Hishink.
Overleden: H. te Welle, 79 jaar, wonende
te Lochem.

DE ZWARTE ZEE LIGT IN NEDERLAND.
Althans vorige week zeker, want toen lag de zwarte
zee nog in Rotterdam. Wij bedoelden n.l. de
nieuwe zeesleper. Deze vaart met een snelheid
van 20 mijl per uur. r\^^(niet zwarte maar zeer
lichte) zee van ka^B biedt Tragter u in
rijwielen. Overal vernt^it u golven van enthou-
siasme van kenners, die deze kollektie zagen en
kozen voor de vervulling van hnn wensen

JAARVERGADERI
ZUIV

VORDENSE COöP.
BRIEK

In zaal Bakker werd dezer dagen de voorjaars-
vergadering der Vordense Coöp. Zuivelfabriek
gehouden, waarvoor van de zijde der leden een
goede belangstelling bestond.
De voorzitter, de heer G. W. Winkel, gaf in zijn
openingswoord een terugblik op het afgelopen jaar
en drong er verder bij de leden op aan om te zor-
gen voor een goede kwaliteit melk.
Bij de bestuursverkiezing werd in de plaats van
het aftredend en niet herkiesbaar zijnde lid, de
heer B. G. Lichtenberg, gekozen de heer J. J. M.
Holtslag. De heer Lichtenberg, die een lange reeks
van jaren de belangen der zuivelfabriek op uitste-
kende wijze heeft gediend, werd hiervoor door de
voorzitter hartelijk dank gebracht.
By de commissarissen werden de heren J. R.
Borgman, W. Jansen en B. H. Norde herkozen.
De heren G. J. Bargeman en A. J. Maalderink,
niet herkiesbaar zijnde, werden vervangen door de
heren A. A. v. d. Brink en G. J. Pelgrim. Ook deze
aftredende heren werd dank gebracht.

De exploitatierekening gaf een voordelig saldo
aan van ƒ 497.362,98. Hiervan werd ƒ 141.055,03
gebruikt voor afschrijving, terwijl het restant
ƒ 356.307,95 aan de leden kon worden uitgekeerd,
hetgeen neerkomt op 2 cent per kg geleverde melk.
Uit het jaarverslag ontlenen we het volgende:
Ontvangen werd in 1962 17.783.113 kg melk (vo-
rig jaar 16.425.294 kg) met een gemiddeld eiwit-
gehalte van 3,30% (vorig jaar 3,29%). Vetgehalte
3,68% (v. j. 3,66%). De onkosten bedroegen
ƒ 817.075,16, hetgeen ƒ 4,59± per 100 kg melk is
(vorig jaar ƒ 5,04 per 100 kg melk).
Geproduceerd werden 223.209,5 kg boter; 1.005.258
kg volvette kaas en 411.046 kg 40 + kaas.
De kwaliteit van de produkten was goed tot zeer
goed. Bij de verschillende keuringen werden uit-
stekende resultaten behaald. De heer M. Groen,
directeur, gaf aan het eind van de vergadering
een overzicht over de produktie en afzet der pro-
dukten.

MOTORGRASBAANRACES IN
LICHTENVOORDE

De bekende Motor- en Automobiel Club, M.A.C, in
Lichtenvoorde, welke in binnen- en buitenland be-
kendheid kreeg door haar sinds 1946 georganiseer-
de internationale motocrosses op het befaamde
Schanscircuit, gaat opnieuw een primeur in ons
gewest brengen.
Op een daarvoor speciaal beschikbaar gekomen
nieuw circuit aan de provinciale weg Lichtenvoor-
l'e—Doetinchem, presenteert de ervaren M.A.C.
ondag 28 april een voor Gelderland nog onbekend

nieuw boeiend motorsportevenement in de vorm
van pure motorgrasbaanraces.
De spectaculaire grasbaanrace kent wedstrijdklas-
sen in de 125, 175, 250, 350 en 500 cc solo- én zij-
spanklasse, zowel seniores als juniores. De wed-
strijden, waarbij de rijders — anders dan in de
crosses <— hun machines tot hoge snelheden mo-
gen opvoeren, kennen 3 manches van 5 è, 6 ron-
den en biedt de kijkers een volledig veldoverzicht
doordat het circuit ongeveer 600 beter bedraagt en
veilig wordt gebarricadeerd door onafgebroken
strobaal taluds.

VORDEN I KAMPIOEN
Eindelijk is het Vorden I dan toch gelukt om kam-
pioen te worden. Na 7 achtereenvolgende jaren op
de tweede plaats te zyn geëindigd, slaagden de
geel-zwarten er zondag in de thuiswedstrijd tegen
G.S.C.D. in, welke ontmoeting met 5—2 werc
gewonnen, de zo fel begeerde titel in de wacht te
slepen.
De Vordernaren die telkenjare l of 2 punten te
kort kwamen hadden nu met nog 3 wedstrijden
te spelen slechts 2 punten nodig om zich kampioen
te mogen noemen. Ca. 500 toeschouwers hadden
zich zondagmiddag rondom het veld geschaard
waarbij de Vordense jeugd, getooid met vlaggen
spandoeken en geelzwarte hoeden, voor de juiste
sfeer zorgde.
Toch leek het er voor de rust niet op dat Vorden
zou gaan winnen, want G.S.C.D. speelde toen be-
slist beter. Had de thuisclub bij de rust een l- of
2—O achterstand opgelopen dan zou een ieder daar
content mee zijn geweest. Immers, de G.S.C.D.
voorhoede met rechtsbuiten van 't Hul en mid-
denvoor Spies als uitblinkers rafelde de Vordense
achterhoede enkele malen op verrassende wijze
uiteen. Gelukkig was er dan meestal op het laatste
moment nog juist een Vorden-speler die de zaak
ten koste van een hoekschop wist te klaren.
In de tiende minuut lukte dit echter niet, want
toen werd een scherpe voorzet van v. 't Hul op
prachtige wijze door de rechtsbinnen ingeknald
(O—1). Bij de thuisclub werd in deze fase van de
strijd nogal onsamenhangend gespeeld en toen
Spies even later via de paal naast schoot zag het
er bepaald donker uit voor de geel-zwarten.
De Vordense achterhoede kreeg geleidelijk meer
vat op het spel van de Dierenaren en naarmate
de rust in zicht kwam werd er ook aanvallend met
meer overleg gespeeld. Het doelpunt dat Vorden
enkele minuten voor rust scoorde viel nog zeer
onverwacht. Een misverstand in de G.S.C.D.-ach-
terhoede werd uitstekend door Buunk afgestraft
(1-1).
In de tweede helft was het vrij spoedig te zien
dat de betere conditie van Vorden de doorslag zou
geven. De bezoekers werden langzamerhand op
eigen helft teruggedrongen, al bleven hun onver-
wachte uitvallen zeer gevaarlijk.
Na ca. vy'f minuten verschafte Lindenschot Vorden
een 2—l voorsprong, toen hij de bal uit een voor-
zet van Rohtman laag inschoot. Rechtsbuiten Eg-
gink bezorgde Vorden even later, naar het scheen,
een veilige 3—l voorsprong, doch G.S.C.D. redu-
ceerde door middel van Spies de achterstand al
vrij spoedig tot 3—2.
Twintig minuten voor tijd^^l de beslissing, toen
Rothman met een keiha^Bpchot scoorde 4—2.
Vlak voor tijd nam de Diereiise linksback het 5e
Vordense doelpunt voor zyn rekening. Toen de
.scheidsrechter vlak hierop voor de I:ia1,ste maal
floot werden de spelers letterlyk en figuurlyk in
de bloemetjes gezet.
Opgewacht door de muziekjjA-eniging „Concordia"
gingen de spelers hierna i^B Hotel Brandenbarg,
waar een door deze fa. aangeboden koffietafel
alle eer werd aangedaan. Ratti-voorzitter Hartel-
man kwam het gelukkige Vorden-elftal persoonlijk
complimentei'en met het behaalde kampioenschap.
's Avonds was er gelegenheid tot het maken van
een dansje. Dat de stemming hierby uitstekend
was behoeft geen betoog.
De overige uitslagen van het afgelopen weekend
waren: Vorden II—Gorssel II 9—2; Sp. Does-
burg VI—Vorden III 4—1; Sp. Dieren a—Vorden
a 6—l; Vorden b—De Hoven b 3—l; Zutphen b—
Vorden c 0—6 en Vorden d—Ratti b 2—1.
Het programma voor a.s. zaterdag en zondag
luidt: Vorden III—Pax III; Daventria a—Vorden
a; Vorden c—BIC b en Vorden d—Baakse Boys b.

Woninginrichting - Manufacturen
A. J. A. Helmink - Telefoon 1514

ORIENTERINGSRIT
Afgelopen zondag opende de Vordense auto- en
motorclub „de Graafschaprijders" het seizoen met
een rit over 67 km. Er verschenen 50 auto-, motor-
en bromfietsrijders aan de start. De route was
geheel in de gemeente Vorden gelegen. De diverse
uitslagen zyn:
Auto's: 1. H. Bats, Warnsveld, 29 strafpunten;
2. Naf, Zutphen 60 s.p.; 3. G. C. Rexwinkel, Al-
men, 63 s.p.
Motoren: 1. B. Enzerink, Hengelo G., 12 strafpun-
ten; 2. G. J. te Loo, Bef de, 25 s.p.; 3. J. H. Bak-
ker, Zutphen, 25 s.p.
Bromfietsen: 1. D. J. Bultman, Hengelo G., 8
strafpunten; 2. A. Enzerink, Hengelo G., 10 s.p.;
3. B. Enzerink, Hengelo G., 47 s.p.; 4. G. J. Arf-
man, Vorden, 51 s.p.

KOLLEKTE GEZAMENLIJKE MILITAIRE
FONDSEN

De jaarlykse huis-aan-huis-kollekte voor het Co-
mité van de Stichting Gezamenlijke Militaire
Fondsen zal in deze gemeente worden gehouden
gedurende het ty'dvak van 29 april tot en met
4 mei a.s.
De heer G. J. Beumer, Kerkstraat 11 alhier, zal
zich daartoe by de ingezetenen vervoegen.
De kollekte wordt in de belangstelling van de in-
gezetenen aanbevolen.

met het geheel u i t n e o m -
bare onderstel.

Een prachtig staaltje
van smaakvolle én

p ractische
ontwerpXunst.
Natuurlijk een

wagen

verkrijgbaar bij:

Visser - Vorden

RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal was zondag vry.
De Ratti-reserves hebben zich nog vaster op de
bovenste plaats kunnen nestelen, door in eigen
home een 3—2 overwinning te behalen op de naas-
te concurrent voor de titel, Steenderen III.
Het begin was erg hoopvol voor de Rattianen,
daar reeds na enkele minuten rechtsbuiten Hart-
man een goed opgezette aanval vanaf de rechter-
vleugel met een strak schot besloot (l—0).
Steenderen kwam hierna met enige gevaarly'ke
aanvallen, waarby doelman Berendsen zyn kunnen
toonde. Hierna kon Ratti haar voorsprong vergro-
ten door linksbuiten Takkenkamp, die laag in-
schoot (2—0).
De gasten gaven het niet op en by een hunner
aanvallen had doelman Berendsen de bal niet
voldoende onder controle en was de stand hierdoor
2—l geworden. Zeven minuten voor rust ontstond
er een misverstand in de Ratti-defensie, waarvan
de Steenderense middenvoor handig gebruik maak-
te en fraai inkopte (2—2). Na de thee was er
weinig krachtsverschil. Na een half uur had
Ratti geluk en scoorde uit een strafschop, wegens
hands der tegenpartij, het winnende doelpunt.
Door deze 3—2 overwinning heeft Ratti II thans
7 punten voorsprong op Steenderen III.
Van de junioren speelde het A-team een uitwed-
strijd in Zutphen tegen De Hoven a; het werd een
grote nederlaag voor de Ratti-jeugd (19—0). De
tegenpartij was over alle linies de betere ploeg.
Ratti b sneuvelde in Vorden tegen Vorden d met
2—1. Dit was zeker geen onverdienstelijke wed-
strijd en de uitslag had evengoed andersom kun-
nen zijn.
Komende Zondag zyn zowel Ratti I als de reser-
ves vrij. Ratti III speelt in eigen home tegen
BIC IV uit Brummen en zal hier de kans om de
puntjes thuis te houden moeten benutten.
Van de junioren speelt het a-elftal zaterdagmid-
dag een lastige thuiswedstrijd tegen Zutphania a,
waar met energie en volharding misschien nog een
goed resultaat is te bereiken. Ook Ratti b is in
De Hoven tegen De Hoven e zeker niet kansloos.

KQM en p ij n weg-
w r i j v e n m e t
D AM PO

LEDENVERGADERING BOLH EN BOG
Bovengenoemde verenigingen hielden in Hotel „'t-
Wapen van Vorden" een druk bezochte ledenver-
gadering. De heer J. Weustenenk, voorzitter der
BOG, heette in zyn openingswoord in het bijzonder
ds. Bannink, gevangenispredikant te Zutphen, wel-
kom.
Medegedeeld werd dat binnenkort door het bestuur
een avonddropping zal worden georganiseerd. Op
5 juni zal het jaarlijkse uitstapje worden gehou-
den. Vervolgens besprak ds. Bannink het werk
van een gevangenis-predikant. Hij gaf hierby in
korte trekken een beeld van het gevangeniswezen,
waarbij hij tevens het werk der reclassering uit-
eenzette.

BIOSCOOP
De film „Vogelvrij verklaard" laat zien hoe het
vroeger in het wilde westen toeging. Omdat hy
eens een sherif had gedood is vader Jacob vogel-
vry verklaard en verlaat hij de streek, waar hy
met zijn vrouw en kind woonde. Nergens wordt hij
geduld; steeds is hij eenzaam en verlaten en zelfs
zijn zoon is tegen hem als hy na verloop van ja-
ren in zyn vroegere dorp terugkomt.

Moeder Voor Ketter*
Baby-huidje

BABYDERM™™"1'OLIE - ZEEP

KLAVERJASTOERNOOI

In zaal Eskes werd zaterdagavond een geslaagd
klaverjastoernooi gehouden, waaraan door 18 per-
sonen werd deelgenomen. De wedstryden waren
georganiseerd door de heer B. Schoenaker.
Uiteindelijk kwam het paar W. Steenman en H.
Zieverink als overwinnaars uit de bus. De tweede
plaats werd ingenomen door het paar F. Groot
Bramel en H. Lyftogt; 3. Hartman en Sessink;
4. Nyenhuis en Bruggink; 5. Roeterdink en H.
Knoef. De poedelprijs werd gewonnen door de he-
ren Klein Bramel en J. Bleumink.



Chr. Landbouwhuishoudschool
VORDEN

Aangifte van leerlingen
voor de eind augustus te beginnen opleidingen
en cursussen:

a. 2 jaar primaire opleiding,
toelatingseis: 6 klassen lagere school.

b. 1 jaar opleiding assistente in de huishouding,
toelatingseis: 2 jaar primaire opleiding.

c. Vooropleiding Verzorgende Beroepen (V.V.B.)
toelatingseis: assistente in de huishouding,
(duur opleiding: l jaar. 3 maanden praktisch
werken in een verpleeginrichting of kraamcentrum
inbegrepen.)

d. avondnaaicursus.

e. avond kookcursus.

Aangifte en inlichtingen op
donderdag 9 mei van 2—4 uur 's middags en
van 7—8 uur 's avonds.

Telefoon 06752-1512.

/?. van der Vecht, directrice.

Motorsportcentrum LICHTENVOORDE
brengt als inleiding op het internationale seizoen:

spectaculaire

Motor
Grasbaan Races
in solo- en zijspanklasse

NU ZONDAG A.S. 2 uur.
CIRCUIT: VARSSEVELDSEWEG.

Pure snelheid. Nieuw voor dit gewest.

Wenst u een prachtig gazon?

Koopt dan een prima GAZONMAAIER!
Wij hebben voor u een grote kollektie van
verschillende merken, reeds vanaf 39.95 en
op kogellagers vanaf 45. — .

Voor een groot of klein gazon vindt u de juiste
machine bij

Gebr. Barendsen
* Ook uw adres voor Elektrische- of Motormaaiers.

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg -41 - Telefoon 1281
Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

20% zegelvoordeel

l rol Marie
10 Kinderrepen
l zakje Zachte caramels
l Kandijkoek
2 pak Lucifers
l fles y2 liter kofflemelk
l blik Appelmoes
l blik Bruine bonen
3 blikjes Aardbeien
l blik Leverpastei
200 gram Boterham worst
150 gram Cervelaat/Snijworst
100 gram Rumbonen en

100 gram chocolaadjes
200 gram Sneeuwwafels
250 gram Margrieten (koekje)
PIEPKUIKENS en SOEPKIPPEN

52 et
89 et
49 et
68 et
56 et
97 et
96 et
92 et

175 et
56 et
52 et
64 et

98 et
67 et
49 et

10 et
18 et
10 et
14 et
11 et
19 ct
19 et
18 et
35 et
11 ct
10 ct
6 ct

10 ct
7 ct
5 ct

De zelfbedieningszaak:

volop grammofoonplaten

De Textielspecialist
DEZE WEEK:

Teenager Zomerjurken

vanaf 90 lang t.m. maat 40, voor 7.50

Kinderovergooiers

maten 60 t.m. 95, voor 5.95

Blauw Keper Broeken
alle maten, voor 8.50

H. LUTH
Nieuwstad — Vorden

Algem. Nel Bouwbedrjjfsbend
VERZILVERING
4 feestdagen; 35 dagzegels

op a.s. maandag 29 april van 7.30—8.30
uur 's avonds. B. van Hackfortweg 22.

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

H* adres: Tel. 1306

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Trouwringen

Gouden en zilveren ringen
„met echte steen"
Gouden herenringen

SIEMERINK's
Horlogerie, Goud en Zilver

De zaak, waar u het best wordt
geadviseerd, de grootste keuze
vindt en de goederen zo laag
mogelijk geprijsd zijn.

Zutphenseweg Telefoon 1505

Dinsdag 30 april

Nationale Feestdag

De Vordense Winkeliers zijn die dag

de gehele dag
GESLOTEN

Bestuur Winkeliersver.

Yes, sir - it's
TWEN!
Dit is het strakgesneden

kostuum met de markante

eigen stijl, die past bij de

persoonlijke flair van de

eigentijdse jongeren. Het

€de stijl, die luistert naar

3 felle naam Twen - en

wie twen verstaat heeft

aan dit ene woord ge-

noeg. Materiaal? Ook

tijds: pepita! Kwa-

liteit? Fortex!

; l MspWP l̂LiS
jOooooöoï»ooc, * • . ̂ M^ïï?*x**%v* v \ ^xvv-

^JSggffi *s^^^ ^^o^L^S

uingereedsehap
Met goed gekozen gereedschap
wordt tuinieren voor u ont-
spanning.

Voor doelmatig tuingereedschap
en grasmaaimachines. (Ook re-
pareren en slijpen.)

Gereedschappen en
IJzerwarenhandel

G. EMSBROEK & ZN. c.v.
Zutphenseweg 5
Telefoon H91

Koninginnedag dinsdag 30 april
Accordeonmuziek

café U EN K
Entree vrij. Geen verhoogde prijzen.

Coöp. Boerenleenbank
„VORDEN"

Raiffeisenbank, Ruurloseweg 21

Het kantoor der bank is op

Koninginnedag (30 april)

DE GEHELE DAG

gesloten

f7.65 per fles

KEUNE
Wij leveren alle

HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.

Ook voor
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheuxnadruppels
Zenu w s t e r ke n de -
druppels

naar uw D. A. drogist.

D. A. Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zulphen
Laarstraat 5

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

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

H. Robbertsen,
Tel. 1214

Verhaar van gelegen-
heidskleding v. heren.
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhof!. l, Zutphen
Telefoon 2264.

VOLOP VERSE

jonge haantjes
Geen diepvries

W. Rossel, Tel. 1283
H. Robbertsen,

Tel. 1214

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

In
Gasfornuizen
Gascomforen

Gasgeysers
Ruime keus

G. EMSBROEK & ZN. c.v.
Zutphenseweg 5

Telefoon 1491



Verloofd:

Tineke Tijssen

en

Karel Wolters

Velp, 21 april 1963.

P.C. Hooftlaan 6,
Velp-G.

Nieuwstad 12,Vorden.

Voor de vele blijken
van medeleven, onder-
vonden na het over-
lijden van onze lieve
Man, Vader en Groot-
vader

Hermanus Theodorus
Hendriks

betuigen wij onze har-
telijke dank.

Fam. Hendriks.

Zutphen, april 1963.
Appelstraat 23.

Net MEISJE gevraagd
voor dag en nacht bij
oudere dame tegen l
juni. Weekend vrij. In-
lichtingen mevr. Ems-
broek, „'t Selsham",

Telf. 1286

Je Driesteek"
Aangeboden, 2-daagse
KUIKENS; en Sweek-
se jonge HENNEN.
A. Bukman - Leesten

Tel. 06750-4765

Wie heeft er 2 WEI-
DEPLAATSEN.voor
2 pinken. H. J. Bulten,
Warken.

Te koop eetaardap-
pels, Pimpernel, Ko-
renblik, „Boshoekje",

Linde

Te koop 3 VAARS-
KALVEREN,

Wed, Huls, Mossel.

Te koop 3 volbl. F.H.
VAARSKALVEREN
G. ]. Bargeman,
„'t Wilmerink"

Vorden

Te koop r.b. drag.
VAARS met zeer goe-
de melkl. a. d. telling.
B, Bargeman. C 93,

Tel. 1558.

3 tomen BIGGEN te
koop. Weenk op
„Weenk" Linde,

Vorden

Te koop toom zware
BIGGEN. G. Vliem,

„De Eersteling"

Te koop prima eet-
aardappelen en een
huishoudkachel, (In-
venta), J. Zents, Med-
ler D 102.

Te koop consumptie-
aardappelen bij Erven
Groot Jebbink, E 9,

Vorden.

Voor uw kinderen
hebben wij een leuke
sortering in:

jacks
regenjassen
overhemdjes
truien
spijkerbroeken
terlenka shirts

,, overgooiers
rokjes
jumperjes

(Delana)
vestjes
bloesjes
jurkjes
regenmanteltjes

Ook hebben wij een
prima kollektie in

baby- en
kleuterkleding

Ga eerst eens kijken bij

Fa. Looman
Vorden

In plaats van kaarten

Op maandag 29 april hopen

H. J. Beumer

j

en

H. E. Beumer-Pasman

hun 25-jarig huwelijk te herdenken,

r Vorden, Nieuwstad 44 k.x
W Gelegenheid tot feliciteren in Hotel

Brandenbarg van 4.30 tot 6 uur.

Nutsgebouw
VORDEN

DANSEN
op Koninginnedag 30 april

Muziek: „The Nutcrackers"
Van 3—6 uur vrij dansen.

GEVRAAGD:
f

voor spoedige indiensttreding

een verkoopster
Alleen zij, die de nodige ervaring heb

ben, komen in aanmerking.

Visser - Verden
Textiel - Confectie

Laat uw GAZONMAAIER

vakkundig slijpen en
repareren
door

Gebr. Barendsen

Ruime sortering voor Heren en Jongens

bij

L. Schoolderman

VOOR AL UW

verzekeringen en
financieringen
naar

Assurantiekantoor

J+ van Zeeburg
Almenseweg 12 Telefoon 1531

Dames!
Komt u eens geheel vrijblijvend
kijken naar onze pracht kollektie

Zomerstoffen
Wij brengen uitsluitend coupons in
de meest moderne stoffen, o.a. natuur-
zijde, acetaatzijde, dri-sil, enz. enz.

Fa. LOOMAN
Vorden

Bind veor Staatspensionnering
Afdeling Vorden

JAARVERGADERING
op maandag 29 april a.s. in calé
„De Zon". Aanvang des avonds 6 uur.

AGENDA:

Opening. Notulen.
Ingekomen stukken
Jaarverslag secretaris.
Jaarverslag penningmeester
en wat verder ter tafel komt.
Rondvraag. Sluiting.

OPKOMST GEWENST. Namens het Bestuur:
Secretaris H. J. Kip

Nutsgebouw""
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 28 april, 8 uur

VOGELVRIJ VERKLAARD
met: Anthony Perkins - Jack Palance

Zijn enige vriend was zijn revolver .. .
hij vocht met de rug tegen de muur.

C Toegang 14 jaar

Lentetijd - Weidetijd
Laat het vee zelf hun water
pompen.

WIJ PLAATSEN

„UTINA"
„IPSA"
DUBBELE WEIDEPOMP

* MEER MELK

^ MEER VLEES

Verder: Isalatoren, Hekgrepen en
Draad, Slang en Sproeiartikelen.

Fa. Oelen-Wiltink
't Hoge 26 — Telef. 1656

f 1.50 - f 1.25 - f 1.— (bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

niet op zondag.

Koninginnedag Vorden

DANSEN
in café ESKES

Aanvang 2 uur

Militaire fondsen
De kollekte voor de gezamenlijke

fondsen wordt gehouden van

29 april tot 4 mei
Mogen wij weer op uw bijdrage

rekenen?

Ondergetekenden verklaren, dat zij om
gezondheidsredenen eindigen met de
VERKOOP VAN PETROLEUM
en deze hebben

OVERGEDAAN
aan de

fa. Gebr. Barendsen
Voor het door u in ons gestelde ver-
trouwen zeggen wij u allen hartelijk
dank.

Wed. en Derk Hekkelman

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Grote ballenattraktie voor de jeugd!!
Bij aankoop van l fles limonadesiroop a 149 et

(vastgestelde prijs)
l grote prachtige PLASTIC BAL voor slechts 25 et

Pracht kop en schotel (van Beiers porceleln)
slechts 135 et of l vol zegelboekje

Castella voor de afwas «van 95 et voor 79 et
Lodaline voor de afwas van 85 et voor 74 et
1 Va kg soda voor 39 et
Drielingpak Sunil van 124 et voor 99 et
Bij 4 stuk Lux toiletzeep l prachtig washandje gratis
2 doos Cavaseul wrijfwas 109 et

Liebig vleesbouillon 2 stukken 70 et
Deze week 59 et en l mooi plastic autootje gratis
A.J.P. pudding (Alle smaken) NU 3 pakjes 59 et

Frisse zuurtjes 500 gram 89 et
12 knotsen 49 et
Grote rollen eierbeschuit 55 et
Grote ontbijtkoek Klasse A 39 et

Sardines 2 grote blikken voor 115 et
Rundvlees in jus Groot blik 149 et
Snijworst 200 gram 79 et
Roomzachte slasaus Per fles 69 et
Mooie kleine augurken Per jampot 98 et
Erwten met wortelen Per litersblik 59 et

Litersblikken ananas 139 et
% litersblikken aardbeien op sap 89 et
l grote pot gedroogde pruimen op sap slechts 89 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stokken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

VOOR

Koninginnedag
een

feestelijke kleding!
Leuke Meisjesjurkjes

Teenager Japonnen

Dames Japonnen

30 april Koninginnedag
de gehele dag

DANSMUZIEK
zaal WINKELMAN - Keijenburg

Orkest: Theo Tilman

Een Maat- off
Conffectiecostuum nodig?

Komt u eens bij ons kijken, u
wordt vakkundig geadviseerd
en u krijgt HET BESTE.

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

WONDER
WIT

PLAFOND- EN
MUURVERF

GEEFT NIET AF
Verkrijgboor bij:

„HET VERFHUIS"

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Vorden

Telefoon 1523

Broederij
„Jong Leven"

Voor kwaliteitkuikens
tegen
verantwoorde prijs.

Beleefd aanbevelend:

A. J. Denkers
Tel. (06750) 2467
Warnsveld

Koopjes van de week
Weven it Damesvesten

Moderne zomertinten, nu slechts 7.95

Big-Ben Damesplasticmantels
van 6.90 voor 4.90, van 9.75 voor 6.95

Een Kibofa Kinderbox, 80x100
met gevuld plastic boxmatrasje, samen 29.75

Deze aanbiedingen gelden vanaf vrijdag t.m. donderdag a.s.

Denk aan uw voordeel.

Bij bezoek aan de zaak klantenboekje meebrengen.

RAADHUISSTR., VOROEN



In verband met Koninginnedag
zijn kantoren en magazijnen van

G.L.V. „ONS BELANG"
en

G.L.V. „DE EENDRACHT"
op DINSDAG 30 APRIL

de hele dag gesloten

GEMEENTE VORDEN
In verband met de naderende verkiezingen
vestigen Burgemeester en Wethouders van
Vorden er de aandacht op, dat het volgens
de Algemene Politieverordening verboden
is propagandamateriaal aan te brengen op
jemeentegebouwen, lantaarnpalen, bomen of

andere gemeente-eigendommen.
Voor propaganda kan gebruik worden ge-
naakt van de gemeentelijke aanplakborden

bij de stembureau's.

Vorden, 23 april 1963.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,
de Burgemeester,

van Arkel
de Secretaris,

J. V. Plas

bloem gaat open!

S C H O E N T J E SLEUKE

in moderne stijl en Kleur

Zeer geslaagde modellen in
mooie kleurencombinaties en
hakjes. VETERSCHOENTJES,
TEENAGERPUMPS enz. enz.

aConder verplichting tonen wij

u graag de /ir/r kollefttie*

Dus naar:

A. Jansen
„'t SCHOENENHUÏS"

Onze Burg. Galléestraat . . .
is thans heel ernstig ziek. Ingewandstoornis.
Minstens 48 graden koorts. Net een stoel
of divan, waar de veren door steken. Hebt
u zo'n zitmeubel, onze volle Neef maakt
hem spoedig. In elk geval veel vlugger als
de doktoren van de Burg. Modderstraat.

fa. G. W. LUIMES-B. LAMMERS Tel. 1421

Het gaat om de smaak, neem daarom
een

Bakkerskoekje !
Alleen UW BAKKER kan U die
leveren!

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200
200
200
200
500
250

gram ham 100 et
gram plockworst 100 et
gram ontbijtspek 55 et
gram boterhamworst 55 et
gram vet spek 90 et
gram rookworst 90 et

M. Krijt, Dorpsstraat

D E Z E W E E K :
Bij l pak koffie

5 pencee's voor 45 et
Grote ontbijtkoek 45 et
Appelstroop pot 55 et
Zak vruchteohagel 29 et
Tablet chocolade 39 et
Zoute pinda's 45 et
Slasaus per fles 69 et
Blik appelmoes 85 et
Limonade per fles 98 et
Heel blik perziken 129 et
2 pullen Holland Star pils 79 et

Levensmiddelenbedrijf

H. G. TEN BRINKE
Zutphenseweg - Telefoon 1415

'Belangrijk bericht

voor hen, die nog aarzelden de
voortreffelijke kwaliteiten van

TOTAL-BENZINE
te beproeven.

TOTAL is weer enkele punten in
octaanwaarde verhoogd.
TOTAL nu met kop en schouders
overal boven uit.
Nu nog zuiniger en pittiger rijden met
TOTAL. Neemt proef bij:

BARINK*Total-service

De brilontwerpers bereikten een
ideale vormgevi^) in de nieuwe
modellen.

SIEMERINK
de opticien die altijd voor U klaar staat
heeft ze voorradig en geëtaleerd,

Ziekenfondsleden ontvangen op
voorschrift een korting van 20%
4- f 7.50. In de meeste gevallen
worden de glazen geheel vergoed.

Zutphenseweg 15 — Telefoon 1505

Er is maar EEN Solex en dat is de

Er zijn meer honden die Fikkie heten. Denk echter niet dat elke bromfiets van-
zelfsprekend een Solex is. Want dan zou u bedrogen kunnen uit komen.
Alleen bovenstaand vervoermiddel is werkelijk een Solex. En alleen Solex is zo
comfortabel, zo veilig, zo eenvoudig te bedienen Zadel, stuur, gashandel,
alles zit uitgekiend, op zijn plaats.
Dank zij de volautomatische koppeling kunt u met draaiende motor stoppen en
zonder trappen weer wegrijden. SOLEX: de populairste bromfiets.

ZEKER op oto

f 399.— Solex oto de luxe; f 375.— Solex oto standaard.

Heden uit voorraad direct te leveren bij:

A. G. TRAGTER Tel. 1256
GRATIS PROEFRIT

de juiste woon sfeer?
Hoe creëert u die? Door kleuren en materialen met
zorg tegen elkaar af te wegen. Daarby speelt de
vloer een belangrijke rol! Dus: hoe groter keus daarin,
hoe beter. Keus - zoals Krommenie die biedt. Een
weelde van soorten, structuren en kleuren! Een weel-
de die u vindt bij ons. Zien? Tot ziens dan.

Linoleum in 10 soorten en 100
kleuren; Coloflor, Colovinyl en
Colorite tegels; Viny/cork, de
nieuwe vinyl-vloerbedekking in
banen, op kurkmcnt onderlaag.

vloerbedekking krommenie

30 april vanaf 2.30 uur

DANSEN
bij Hotel Brandenbarg

xn«IM^BH^^Hm^Mn»*xa^BHHBHMnMBBl«SXa_B7!
Orkest „de Zwervers"

HOLLANDlA

ONDERGOED ^
VAN DE BOVENSTE PLANK
De nieuwe collectk^ojuisl ontvangen

L* Schoolderman Vorden

Div. bijverdiensten
(avondwerk) aangebo-
den. Inl. „de Tipgever"
afd. 463- Postbus 21,
Hendrik Ido Ambacht

Te koop EETAARD-
APPELEN (Noorde-
ling). H. J. Eggink
,,De Haar", bij Her-
stellingsoord.

Te koop een nuchter
r.b. VAARSKALF.
G. L. Hissink. C 38
bij ,,'t Hoekendaal"

Te koop l toom ge-
kruiste beste BIGGEN
2x ingeënt tegen mond-
en klauwzeer.
G. B. Lebbink, Onstein

Te koop BIGGEN bij
J. W. Wagenvoort,
achter het Buitenzorg,
Tel. 06752-1378.

Wij brengen deze week een

extra voordelige aanbieding
in

Plastic Regenmantels
Damesmaten f 4.95

Meisjesmaten f 2.95

Fa. LOOMBN • Vorden

Batavus Whippet
de moderne bromfiets voor de jeugd!

Diverse kleuren in voorraad,
met versterkte J.L.O.-motor,
een vinding van Batavus.

Kom eens praten zonder enige ver-
plichting uwerzijds.

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg

O.L.S. DORP WINT SCHOOLDAMTOERNOOI
De damclub D.C.V. organiseerde zaterdagmiddag
in zaal Eskes een schooldamtoernooi, waaraan
door 4 scholen werd deelgenomen. Helaas kon de
openbare lagere school Medler, bij gebrek aan vol-
doende deelnemers, niet meedoen.
Het is voor de kinderen een prettige en sportieve
middag geworden en gezien het enthousiasme
waarmee allen zich in de strijd wierpen kunnen
we niet anders zeggen dan dat een dergelijk ge-
beuren navolging verdient.
Namens de damclub werden de leerlingen welkom
geheten door de heer J. Geerken. De ere-voorzit-
ter, de heer J. Lammers, hield vervolgens oen kor-
te inleiding over de damsport.
Nadat de heer Lammers de openingszet had ver-
richt, werd een begin gemaakt met de wedstrijden.
In de eerste ronde won bij de jongens (tientallen)
de Chr. school Hoge met 13—7 van de Prinses
Julianaschool Wildenborch, terwijl de o.l. school
Dorp zich met 17—3 de meerdere toonde over de
Kath. school Kranenburg. Bij de meisjes, die met
vijftallen speelden, eindigde de ontmoeting tussen
de Chr. school Hoge en de Prinses Julianaschool
Wildenborch in een 5—5 gelijkspel. De meisjes van
de o.l. school Dorp zegevierden met 10—O over de
meisjes van de Kath. school op de Kranenburg.
De uitslagen bij de jongens in de tweede ronde
waren: Chr. school Hoge—Kath. school Kranen-
burg 15—5; o.l. school Dorp—school Wildenborch
20—0. By de meisjes waren de uitslagen: school
Kranenburg—Chr. school Hoge 2—8; o.l. school
Dorp—Pr. Julianaschool Wildenborch 8—2.
De beslissende wedstrijd in de derde ronde by de
jongens tussen de o.l. school Dorp en de Chr.
school Hoge eindigde in een ruime 13—7 zege voor
eerstgenoemde. De Pr. Julianaschool won met
16—4 van de Kranenburg.
Ook bij de meisjes toonde de o.l. school Dorp zich
sterker dan de Chr. school Hoge. Hier was de uit-
slag n.l. 7—3. De meisjes van de Kranenburg
verloren met 6—t van de Wildenborch.
Bij de jongens eindigde de o.l. school Dorp dus
met 6 punten uit 3 wedstrijden op de eerste plaats,
het aantal bordpunten bedroeg 50. Op de tweede
plaats eindigde de Chr. school Hoge met 4 punten,
aantal bordpunten 35. De Prinses Julianaschool
Wildenborch eiste met 2 punten de derde plaats
voor zich op, aantal bordpunten 23. De Kath.
school Kranenburg eindigde met O punten op de
laatste plaats met 12 bordpunten.
Ook bij de meisjes was de eerste plaats voor de
o.l. school Dorp met 6 punten uit 3 wedstrijden,
het aantal bordpunten bedroeg 25. De Pr. Juliana-
school Wildenbon-h en de Chr. school Hoge ein-
digden op een gedeelde tweede en derde plaats met
elk 3 punten. Hier was dus een beslissingswed-
strijd nodig welke met 8—2 door de meisjes van
het Hoge gewonnen werd. Het aantal bordpunten
bedroeg resp. 16 en 13. De Kath. school Kranen-
burg bezette met O punten de vierde plaats, aan-
tal bordpunten 6.
Na afloop reikten de heren Wansink en Geerken
de pry'zen uit, waarna het hoofd der o.l. Dorps-
school, de heer Brinkman, de damclub namens het
onderwijzend personeel, dank bracht voor de pret-
tige middag die zij de kinderen bezorgd hadden.

GESLAAGD
Aan de R.K. Lagere Landbouwschool te Baak
slaagden voor het einddiploma de heren Benny
Horstink, Wim Mokkink en Benny Mullink.

BOND VOOR STAATSPENSIOEN
Maandagavond houdt deze bond haar jaarvergade-
ring. Daar de propaganda-avonden steeds zo goed
bezocht worden, hoopt het bestuur dat nu ook ve-
len de vergadering zullen meemaken. Zie de be-
treffende advertentie.

SIMAVI KOLLEKTE
De kollekte, welke hier dezer dagen is gehouden
ten bate van de Simavi, heeft het prachtige re-
sultaat van ƒ 1.757,80 bruto opgeleverd. Het co-
mité is de gevers en de kollektanten zeer dank-
baar.

PFAFF
IS

Kenners weten dat.

Reeds vanaf f 198.—

af!

H. W. Groot Enzerink - Zutph.weg

WEEKEND-AANBBEDING !!

Prima divanbed
15 jaar garantie

NU

ff 26.50

Prima keukenstoelen
Blank of notenkleur

Deze week

f 12.98

Damesblouses
en -rokken

10% korting

A. J. A. HELMINK

Voor al uw

grasmaaimachines
hét JUISTE adres

H E N K V A N A R K
Telefoon 1554

Speciaal •
voor slijpen I



1000 JAAR
HENGELO - GLD.

• «v / / v

FEESTWEEK 23-28 SEPT.

PROGRAMMA
Maandag 23 sept: 19.45 uur officiële opening in de feesttent.
20.15 uur eerste opvoering van de revue.
Dinsdag 24 sept.: 10.00 uur opening grote landbouw werktuigententoonstelling;
demonstraties landbouwwerktuigen; 13.00 uur vervolg demonstratie landbouw-
werktuigen.
H.30 uur speciaal damesprogramma onder het motto: „Mijmeringen in mijn
keukentje".
20.00 uur tweede opvoering van de revue.
Woensdag 25 sept.: St. Michielsmarkt; 8.30 uur enterkeuringen koud-en warm-
bloed en Shetl. pony's.
9.00 uur opening van de grote kermis.
10.00 uur landbouw werktuigententoonstelling.
10.00 uur centrale keuring van de afd. Gelderland van de Kon. ver. „Het
Nederlandse Trekpaard".
Gehele dag dansen.
Donderdag 26 sept.: 9.30 uur Rundveefokdag in samenwerking met de K.I,
9.30 uur Prov. Varkensbeoordelingswedstrijden.
9.30 uur Prov, Trekkerbehendigheidswedstrijden.
9.30 uur Nationale Rundveebeoordelingswedstrijden.
9.30 uur Wedstrijddag voor de jongeren (dames).
10.00 uur land bouwten toonstelling.
20.00 uur laatste opvoering van de feestrevue.
Kermis
Vrijdag 27 sept.: speciaal kinderprogramma voor schoolkinderen uit de gemeente.
20.00 uur voetbalwedstrijd Graafschap-combinat ie — Rheingold '07 op 't Pax-terrein.
Kermis.

Zaterdag 28 sept: 10.00 uur grote allegorische optocht; 12.00 uur boerenbruiloft; 14.00 uur grote gras-
baanwedstrijden voor motoren; 17.00 uur reüni oud-Hengeloërs in de feesttent met medewerking van een
boerenkapel en boerendansers; 19.30 uur groot vuurwerk op 't Pax-terrein; dansen en kermis.

Gesloten wegens vakantie
van 23 t.e.m. 28 september

Smederij OLDENHAVE
Delden

Weekend aanbieding!

Prima terlenka
Heren pantalons
van f 29.95
voor f 26.95

A. J. A. HELMINK

Ver. van Vrijz. Hervormden
A.s. ZONDAG

begint de
zondagsschool
weer

in de koffiekamer van het Nutsgebouw.
Groten om 10 uur; kleinen om 11 uur.
Nieuwe leerlingen hartelijk welkom.

Het Bestuur.

Fa. BEDRIJFSTECHNIEK
L. Emsbroek Ing.

Postbus 15, C 73
VORDEN

Tel. (06752) 1286

VRAAGT:

MCDEWERKER
Na een zeer ruime inwerkperiode moet hij zelfstandig pro-
jekten kunnen uitwerken en realiseren.

In uitvoering' zijn momenteel o.a.:

projekten op het gebied van staalkonstruktie,
interne transport, magazijninrichting, papierindustrie
en gieterij.

Tekenkamer-ervaring gewenst.

Leeftijd ca. 20 jaar. Woonachtig in Vorden.

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
» Drukkerij Wolters

Nieuwstad 12, Vorden

Sigma
009]

U kant deze SIGMA zien

en alle gegevens vragen bij:

Er is eigenlijk nog maar één manier om groente, frui t en vlees goed
te bewaren. In een diepvriezer! Blijvend vers. Smakelijk en vooral ge-
zond! En ook dat geloop naar vrieskluizen is overbodig geworden.
Want met een geringe investering hebt U nu zelf een vrieskluis in
huis. Een goede. Een SIGMA. En heeft U altijd verse levensmiddelen,
direkt klaar voor gebruik.

SIGMA diepvriezers zijn er reeds vanaf 95 tot 500 liter. Grote invries-
kapaciteit, lange levensduur, laag stroomverbruik en royale garantie.

G. EMSBROEK en ZN. u.
Zutphenseweg 5 — Telefoon 1546

WEEK-SPECIALITEITEN
Geldig van
19 t/m 25 sept '63

Pindakaas
per pot

Bij 150 gram
Ham speciaal

10
WAPENTJES

Gehakt
Blik 500 gram . . .

Bij 3 pakjes
Margarine

Ananas
2 blikjes

samen met
150 gram

Cognacbonbons

100
WAPENTJES

Victoria repen
8 stuks

Met óók nog uw
gratis VIVO-wapentjes

VIVO kruideniers:
c$*W* !*.£«•< KISTEMAKER - OPLAAT, Wildcnborch
SCHOEN AKER, Kranenburg- FRANS KRUIP/1 Hoge

Brood wordt u nu nog dagelijks
bezorgd!

Wilt u dat 20 houden?
Neem dan ook uw koek en beschuit
van de bakker!

Vordense Bakkersver.

BLAD PU N KT
PHILIPS

RADIO
en

TELEVISIE
Elektr. Techn. Inst. Bureau

P. Dekker
Telefoon 1253

Ook voor DIEPVR1ESKISTEN

VOOR AL UW
verzekeringen en
financieringen
naar

Assurantiekantoor

J* van Zeeburg
Almenseweg 12 Telefoon 1531

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Tel. 1217
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

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

VOLOP VERSE

jonge haantjes
Geen diepvries

W. Rossel, Tel. 1283
H. Robbertsen

Tel. 12H

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306



Doe het zelf!
Nu gemaakt - straks klaar

Japon- en Rokstoffen
Structuur Weefsels

Ruiten

Shetlands

Pepita's

Een knoop kan een japon „af" maken.

Ook hier rijk gesorteerd.

De
nieuwste

modebladen
liggen

voor
U

klaar f

Kies uit
overvloed

De kille avonden komen
weer.

Verwarm u heerlijk
bij een

VENTILATOR- of
STRAALKACHEL

Ook ideaal voor studerende jeugd

Ventilatorkachels voor de lage
prijs van f52.— (3 schakelstanden)

Straalkachels vanaf f 23.50
Zonnekachels f 12.95

Verder ruime sortering
Tiger Plastic en Huish. art.

J. H. WILTINK
't Hoge 26, Tel. 1656, Votden

M.I.LV.
Vereniging van Mode-leraressen

in Landelijk verband

Bij voldoende deelname begint er weer
een naaicurs^^op woensdag 2 okt.,
's avonds oa0 uur in het Nutsgeb.

Opgave voor 28 sept. bij mej. A.
Bannink, C 161, Vorden, Tel. 1671.

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Catechisatie's Herv. Kerk

In de consistoriekamer van de kerk:
Maandagavond 7-8 uur jongens, die nog niet op een belijdeniscatechisatie gaan,
8-9 uur meisjes, die op de 2e-jaarsbelijdeniscatechisatie zijn,
9-10 uur jongens, die op de 2e-jaarsbelijdeniscatechisatie zijn

Dinsdagavond 7-8 uur meisjes, die nog niet op een belijdeniscatechisatie gaan,
8-9 uur jongens, die nog niet op belijdeniscatechisatie gaan,
9-10 uur jongens en meisjes, die op de le-jaarsbelijdeniscatechisatie komen en op
de woensdagavond niet kunnen komen

Woensdagavond 7-8 uur meisjes, die nog niet op een belijdeniscatechisatie gaan,
8-9 uur meisjes, die op de le-jaarsbelijdeniscatechisatie komen,
9-10 uur jongens, die op de 1-jaarsbelijdeniscatechisatie komen

Zaterdagavond 6.30-7.30 jongens en meisjes, die nog niet op een belijdenis-
catechisatie gaan en op de andere uren niet kunnen komen

In de pastorie van Ds Jansen:
Zaterdagmiddag 4-5 unr jongens en meisjes, die op de 2e-jaarsbelijdeniscatechisatie
zijn en op de maandagavond niet kunnen komen

In de pastorie van Ds van Zorge:
Een middagcatechisatie, op een vast te stellen uur» in overleg met die catechi-
santen, die op de avond, bij voorkeur niet komen.

De catechisaties vangen aan op zaterdag 21 sept. a.s. en in de week na zondag 22 sept.
Op dinsdagavond 24 september kan géén catechisatie worden gehouden. (Uitvoering
van het Ned. Kamerkoor)
Mocht iemand op de aangegeven uren niet kunnen komen, dan gaarne overleg met
de predikanten.

Ds J.H.Jansen - Ds J. J. van Zorge

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

H. H. JAGERS
Wij betalen de hoogste

prijzen voor
PATRIJZEN

W. Rosscl, Tel. 1283
H. Robbertsen,

Tel. 1214

vsoituiiiiiiimiü.vs.vüR
A. J. A. HELMIHK

Zutphenseweg 14

A

DE STRIJD OM PK GEZONDHEID
Nieuwe geneesmiddelen

Schadelijk of onschadelijk?
Onze eeuw heeft vooruitgang gebracht in heel
wat takken van de wetenschap en niet in het minst
bij de geneeskunde. Chirurgen kunnen in onze tijd
ingrypen in gevallen, welke nog maar kort geleden
als volkomen hopeloos moesten worden beschouwd.
Een groot aantal nieuwe geneesmiddelen en ge-
neesmethoden heeft de artsen sterke wapens in
handen gegeven tegen de belagers van onze ge-
zondheid. Aan de andere kant — iedereen heeft
de laatste maanden kunnen ervaren, dat aan de
enorme groei van de met name pharmaceutische
industrie ook bezwaren kleven. Het Softenon-
dra ina heeft de wereld geschokt om de rampzal ige
gevolgen. Naast Soflenon zijn er meer gevallen
geweest, waarin geneesmiddelen plotseling een
dramatische uitwerking bleken te hebben.
Het zou verkeerd zyn om voor deze incidentele
gebeurtenissen de gehele pharmaceutische in-
dustrie te veroordelen. Ook al waren de drama's
nog zo schokkend. In onze tijd is deze industrie
niet meer weg te denken bij de bestrijding van de
ziekten, die de mensheid bedreigen. Vroeger, ja
vroeger was het anders. Eeuwen geleden waren
ziekten en genezing in de ogen van de mensen
magische verschijningsvormen. Zoals wij dat nog
kunnen zien by sommige wilde stammen in Austra-
lië en Afrika. Ook al slaagden sommige tovenaars
er in min of meer door toeval kruiden te vinden,
die beter werkten dan de geneesmiddelen, welke
wij nu kennen, het merendeel van de geneesmetho-
den bleef voor hen toch even duister als de ma-
gische wereld van hun goden dat voor ons zou
zy'n.
Toch zijn er al vóór onze jaartelling sporen te
vinden van een min of meer systematische aan-
pak. Ongeveer vijfhonderd j a r en vóór de geboorte
van Christus voerde de Indische geneesheer Atreya
al het beheer over een apotheek met zevenhonderd
verschillende kruiden. Dezelfde Atreya opereerde
zelfs met goed gevolg mensen, die aan breuk of'
staar leden. Vijftig jaren later begon het werk op
te vallen van Hippocrates, de Griek, die de vader
van de geneeskunde zou worden. Hij begon anato-
mie en therapie los te maken van bijgeloof en ge-
heimzinnigheid. Zonder hulp van microscopen en
thermometers verzamelde hij een schat van ge-
gevens over het menselijk lichaam. Meer dan twin-
tig eeuwen lang zou de door hem vergaarde ken-
nis de basis van de medische wetenschap blij-
ven.
De medische wetenschap heeft echter eeuwen lang
voortgesukkeld met de slechts bescheiden midde-
len, welke de mens in de natuur kon ontdekken.
Het aantal geneesmiddelen was beperkt. Pas de
laatste tientallen jaren is hierin verandering -ge-
komen. Het is vooral de opkomst van de chemie
geweest, die hieraan heeft medegewerkt. Het was
voor het eerst de scheikundige Paul Ehrlich, die
een halve eeuw geleden de theorie verkondigde,
dat het mogelijk moest zijn stoffen te bereiden,
die ziekteverwekkende micro-organismen in het
menselijk lichaam konden doden zonder aan het
organisme zelf schade te doen. Aanvankelijk zag
men hierin slechts ketterij, hoewel Louis Pasteur
toch al uitvoerig het bestaan van de micro-orga-
nismen had aangetoond. In zijn laboratorium
werkte Ehrlich echter onvermoeibaar verder. Als
basis voor zijn naspeuringen gebruikte hij arseni-
cum. Het verhaal gaat, dat hij moer dan zeshon-
derd verschillende verbindingen heeft geprobeerd
tot hij eindelijk het Salvarsan vond.
Het middel bleek uitstekend te helpen tegen de
beruchte syphilisaandoening. Nadien zijn de ont-
dekkingen aan de lopende band gedaan. In de
jaren dertig ontdekte de Duitser Gerhard Domagk
de eerste chemische sulfonamiden, geneesmiddelen»
welke waarlijk onmisbaar zijn geworden in de
strijd tegen infectieziekten, die vroeger onver-
mijdelijk slechts één afloop kenden: de dood.
(Nadruk verboden)

Het N.I.P.O. (Nederlands Instituut voorde
Publieke Opinie) vraagt

enqueteurs en enquetrices
om als regel 's avonds, vaak 's maandags,
in hun gemeente vraaggesprekken te houden
aan de hand van vragenlijsten.
Vergoeding op basis van gewerkte uren.
Minimum leeftijd 21 jaar.
Vraag inl. bij het N.I.P.O., Barentszplein 7,
Amsterdam. Óp Uw brief vermelden letter K.

BLOEMENTENTOONSTELLING

„ fLuts-J'lorali
in het Nutsgebouw.

Vrijdagavond 20 sept. van 7.30-10 uur

Zaterdag 21 september van 3-10 uur

Prijsuitdeling zaterdag 9.30 uur.

Entree 35 cent.

Verloting maandag 23 september a.s. om 7.30 uur in het
Nutsgebouw.


