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Dodenherdenking 1940-1945
Dinsdagavond, 4 mei 1965 is, ingevolge het
Besluit van de Regering, bestemd tot Natio-
nale Herdenkingsavond.

Herdacht zullen worden zowel de Neder-
landse militairen, zeelieden en verzetsstrij-
ders, als de geallieerde militairen, die voor
de bevrijding van ons vaderland gevallen
zijn, en zij die in de oorlogsjaren 1940-1945
zijn gevallen en afkomstig zijn uit Vorden.
Het programma van de „Stille Tocht" naar
de Algemene Begraafplaats luidt als volgt:

1. VaTTües avonds 18 uur af zullen van alle
openbare gebouwen in Vorden de vlag-
gen halfstok worden gehangen. Partiku-
lieren worden verzocht dit eveneens te
doen.

2. Van 19.25 uur tot 19.40 uur zal de toren-
klok van de Ned. Herv. kerk worden ge-
luid.

3. Om 19.25 uur zal een ieder kunnen deel-
nemen aan de stille tocht. De deelne-
mers stellen zich om 19.20 uur op bij de
Herv. kerk in het dorp. Om 19.25 uur
precies zal van dit punt de stoet ver-
trekken naar de Algemene Begraaf-
plaats, met als doel de graven der ge-
allieerde bondgenoten en het symbolisch
graf van hen die vielen uit Vorden, welk
graf naast de graven van de geallieer-
de bondgenoten is opgericht. Op deze
graven zal door de burgemeester na-
mens het gemeentebestuur en de inge-
zetenen van Vorden een krans worden
gelegd, ter nagedachtenis aan hen die
vielen.

4. Te 20 uur zal, nadat dit tijdstip door de
burgemeester is aangekondigd op de
plaats van herdenking twee minuten
van volkomen stilte in acht worden ge-
nomen. De plechtigheid wordt hierna
met een kort lied, te zingen door het
Vordens Mannenkoor, besloten.

5. In overeenstemming met de geest die
onze gevallen helden, die naamloos stre-
den, bezielde, zullen geen toespraken
worden gehouden. De weg naar de plaats
der plechtigheid zal slechts te voet in
volkomen stilzwijgen zonder vlag of
vaandel worden afgelegd.
Rijwielen mogen in de stoet niet worden
toegelaten, terwijl het aan een ieder ver-
boden is de begraafplaats die avond vóór
de aankomst van de stoet te betreden.
Kinderen worden alleen onder geleide
toegelaten.

6. Het brengen van een eenvoudige hulde,
door het strooien van bloemen op de
plaats van de herdenking door elk der
deelnemers is toegestaan.

7. Om 20.45 uur zal in de Ned. Herv. kerk
in het dorp een Interkerkelijke Herden-
kingsdienst worden gehouden.

Op de ingezetenen wordt een ernstig be-
roep gedaan om zoveel mogelijk aan de
Stille Tocht deel te nemen.

COLLECTE MILITAIRE FONDSEN
De jaarlijkse huis-aan-huis-collecte voor het Co-
mité der Gezamenlijke Militaire Fondsen zal in
deze gemeente worden gehouden gedurende het
tijdvak van 3 tot en met 8 mei 1965.
De heer G. J. Beumer, Kerkstraat 11, alhier, zal
zich daartoe bij de ingezetenen vervoegen.

BEROEP ONTVANGEN
Ds. J. D. te Winkel, Geref. predikant alhier mocht
een beroep ontvangen van de Geref. kerk te Sas-
senheimi

Cowboy jongenssandalen
met 1/2 jaar garantie

NATUURLIJK BIJ

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

KERKDIENSTEN ZONDAG 2 MEI

H e r v . K e r k
8.30 uur ds. J. J. van Zorge
10.05 uur ds. A. van der Hoeven (Jeugddienst)

M e d l e r s c h o o l
10.00 uur ds. J. J. van Zorge

G e r e f . K e r k
10 00 uur en 3.00 uur Ds. J. D. te Winkel.

R. K. K e r k d o r p
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.

R. K. Kerk Kranenburg
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond
11.00 uur dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogeljjk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8.00 uur Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

BRAND MELDEN : no. 1541.
Bij geen gehoor: Tel. 1230 (Bur. Rijkspolitie).

WEEKMARKT
Op de vrijdag gehouden markt waren 67 biggen
aangevoerd. Er was kalme handel. Prijzen van
ƒ 60,— tot ƒ 70,—.

BURGERLIJKE STAND
van 21 april t.m. 27 april

Geboren: Johan Evert, zoon van J. M. Boerstoel
en A. H. Dijkman; Jansje Willemina, dochter van
H. Weenk en A. Klein Lebbink.
Ondertrouwd: A. Brummelman en B. W. Nauta.
Gehuwd: E. A. G. J. Vreeman en H. Broekman;
A. H. Keuper en H. J. ten Broeke; G. Oosterink
en A. B. Brummelman; A. Nijenhuis en J. F. Ko-
ning; M. A. Boxtart en H. J. M. Roelvink.
Overleden: Johannes Hendrikus Bos, weduwnaar
van W. A. Brink, oud 83 jaar.

HERV. KERK
A.s. zondag 2 mei

JEUGDDIENSTrODi
Voorganger :

Ds. Van der Hoeven

Onderwerp:
,,De Goede Herder".

Aanvang^uimenzang om 10.05 uur

DE ACHTERHOEKSE STERKE MANNEN
NAAR AMSTERDAM

Op Koninginnedag, vrijdag a.s., zal er in de
hoofdstad van ons land een bijzondere gebeurte-
nis op sportgebied plaats vinden. De ingezetenen
van Amsterdam zullen voor het eerst een par-
tijtje touwtrekken op internationaal niveau kun-
nen aanschouwen, daar op het Museumplein te
Amsterdam 's middags om 2 uur grote nationale
Kabeltouwwedstrijden zullen plaatsvinden onder
de titel ,,Ruim baan voor reuzen". Een en ander
wordt georganiseerd door het Oranje Comité te
Amsterdam. Ook de touwtrekkers uit Vorden zul-
len hier, met hun collega's uit de Achterhoek van
de partij zijn. Het kampioensteam van 1964 Med-
ler l zal de eer van Vorden hoog proberen te
houden, terwijl er verder door de N.T.B, een
selectieteam wordt afgevaardigd en een tweetal
ploegen, waarin de sterkste touwtrekkers uit on-
ze streken zullen meetrekken. In totaal nemen 8
ploegen deel; 4 uit de Achterhoek, voorts de Sa-
menwerkende Havenbedrijven, de Kom. Nederl.
Scheepvaartmaatschappij, de Amsterdamse Athle-
tiek Club en Z.L.H, uit Noordwijk. Deze wedstrij-
den zijn al verschillende jaren aldaar georgani-
seerd, doch thans nemen voor het eerst de Ach-
terhoekse ploegen hieraan deel.
De inzet van het toernooi vormt de nieuwe Oranje
Wisselbeker, terwijl verder iedere deelnemer een
aardige herinnerings-attentie krijgt aangeboden.
De ploegen bestaan uit 5 man; de wedstrijden vin-
den plaats op het Museumplein (achter het Rijks-
museum) en zullen door de televisie worden uit-
gezonden. Voorwaar een spectaculair evenement,
waarbij ook het bestuur van de Ned. Touwtrek-
kers Bond haar ogen goed de kost zal geven in
verband met het selecteren van een nationale
touwtrekkersploeg, die in augustus a.s. ons land
in Engeland zal vertegenwoordigen.

ATTENTIE
In verband met Nationale
Feestdag (5 mei) moet het
Contact één dag eerder op het
postkantoor zijn, het komt wel
inormaal op donderdag uit,
doch wij verzoeken u beleefd
om de copy voor nieuws en
advertenties zo spoedig moge-
lijk te doen opgeven, doch
uiterlijk

maandag 3 mei voor 4 uur

Foto: Max Koot

Hare Majesteit Koningin Juliana die urijdag haar 56ste verjaardag viert

FRAAIE PRESTATIE VOETBALVER. VORDEN

• lagavond wprd in café Womnink te Zutphen
één van de twee voorrondes gehouden van de spel-
regelwedstrijd die elk jaar wordt georganiseerd
door de scheidsrechtej^yereniging „Zutphen en
Omstreken". ^B
De deelnemende ploeger in Zutphen waren: Her-
cules, Witkampers, Zutphania en Vorden.
Na een kort welkomstwoord door de voorzitter
van de scheidsrechtersverenigiing, de heer Ben-
nink, kon de strijd een aanvang nemen. Elke
ploeg bestond uit drie spelers. Na de eerste ronde
had Hercules de leiding met 35 punten; Witkam-
pers was twee met 29 punten; Zutphania drie met
19 punten en Vorden sloot de rij met 18 punten.
Na de tweede ronde stond Hercules met 65 pun-
ten nog steeds aan de leiding; Vorden was inmid-
dels opgeklommen tot de tweede plaats met 51
punten; Witkampers had 47 punten en Zutphania
25 punten. Onder grote spanning werd hierna de
laatste ronde gehouden. Het gelukte Vorden ten-
slotte om met 91 punten als eerste te eindigen.
Het team van Vorden bestaande uit de heren J.
Koster, J. Teerink en A. Velhorst zullen met Her-
cules overgaan naar de finale die op zaterdagmid-
dag 8 mei in café Schoonzicht in De Hoven zal
worden gehouden.

DIPLOMA-UITREIKING
BIJZ. LAGERE LANDBOUWSCHOOL

In het gebouw Irene vond de feestelijke diploma-
uitreiking plaats aan 27 cursisten van de Bjjz.
Lagere Landbouwschool alhier, onder leiding van
de direkteur der school, de heer G .J. Bannink.
Na lezing van Efeze 6 vers 10 tot 20 sprak de
heer Bannink een kort welkomstwoord tot de tal-
rijke aanwezigen inzonderheid tot burgemeester
Van Arkel, inspekteur Manschot, de heren D. KI.
Bleumink, H. Klein Brinke en G. Eskes en afge-
vaardigden van de standsorganisaties. Vervolgens
wees spreker er op, dat voor de gediplomeerden
na deze vierjarige cursus pas het volle leven be-
gint. Hij wees hun er op, dat zij in de strijd des
levens moesten aandoen de gehele wapenrusting
Gods en vasthouden het schild des geloofs en vol-
harden in het gebed.
Achtereenvolgens hielden drie cursisten een inlei-
ding t.w. G. J. Smeitirak over „stikstof bemesting"
H. J. Makkink over „behandeling en opfok van
biggen" B. Fokkink over „grondonderzoek".
Als voorzitter van de Commissie van Toezicht
sprak burgemeester Van Arkel. Spreker deelde
mede dat in afwijking van voorgaande jaren er dit
jaar in kombinatie met verschillende andere land-
bouwscholen op 31 maart j.l. een schriftelijk exa-
men door de leerlingen van de 4e klas was afge-
legd. Een gedeelte hiervan werd door mjj bijge-
woond aldus spreker. Ik vond dat de leerlingen
over het algemeen blijk gaven de stof goed te be-
heersen, ook wat de Vordense leerlingen betrof-
fen. Namens de Commissie van Toezicht felici-
teerde spreker alle geslaagden hartelijk met het
behalen van de eindstreep waarin spreker ook de
ouders betrok. Sommigen van jullie, aldus spre-

ker, gaan nog verder studeren aan een middelbare
landbouwschool. De beroepsbevolking in de land-
bouw neemt volgens de statistiek af, toch zal de
behoefte aan landbouwers, die hun vak verstaan,
im ons land blijven voortbestaan. Spreker wenste
de heer Bannink en zijn staf van leraren alle goeds
toe en hoopte dat zy de goede naam, die zij voor
de bijz. lagere landbouwschool in Vorden hebben
verworven, ook in de toekomst zullen weten te
handhaven.
Met een toepasselijk woord voor ieder reikte in-
spekteur Mansholt aan de navolgende geslaagden
het diploma uit, t.w.:
G. J. Bijenhof, G. J. Berenpas, G. A. Eggink, H.
W. Ellenkamp, L. G. Memelink allen uit Vorden,
W. J. Wasseveld, J. Steenblik, G. J. Smeitink, H.
Schuerink, H. A. Regelink, B. Fokkink allen uit
Hengelo (Gld.), D. Addink en G. J. ter A vest uit
Eefde, D. Cortumme uit Steenderen, A. Derksen
en H. Groot Roessink uit Baak, J. W. Kapper,
H. A. Maalderink uit Warnsveld, J. W. Korne-
goor, H. A. Maalderink en H. J. Makkink uit Vier-
akker, alsmede een getuigschrift aan H. E. Wijers
uit Steenderen en H. J. Nijenhuis uit Vorden.

Naar ons werd medegedeeld gaan 13 van de ge-
slaagden Middelbaar Landbouwonderwijs volgen.

Modenieuws voor
KLEUTERS EN TIENERS

Een

keur-kollektie

J U R K J E S
Leuk, die smalle taille met

waaierende rokjes voor de

kleuters.

Leuk, in fris linnen gepaspel-

deerde rits in de rug, charmant

voor tieners.

Een feestjurkje

Flamingo Behang, Fantastisch!'j
DROGISTERIJ „DE OLDE MEULLE" — J. M. VAN DER WAL — GEDIPLOMEERD DROGIST

f DROGISTERU



N.V. E N G R O S S L A C H T E R I J

„WELLING"
BORCULO EN VORDEN

In onze bedrijven te Borculo en Vorden is plaats
voor geschoolde en ongeschoolde

mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten
in diverse afdelingen.

WIJ BIEDEN U :

5 daagse werkweek
Goede verdienste met prestatie-beloning

Deelname aan bedrijfsspaarregeling

Opname in het bedrijfspensioenfonds
Werkkleding kosteloos in bruikleen
Elke week een vleespakket tegen geringe
vergoeding
Reiskostenvergoeding

Vervoer met eigen busdienst vanuit Doetin-
chem, Zelhem, Keyenburg, Hengelo (G.) en
Vorden.

INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN :
Elke werkdag aan onze bedrijven.
Borculo : Telefoon O 54 57-241
Vorden : Telefoon O 57 52-14 43

HET BINNENHUIS
WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN
VORDEN — TELEFOON 1314

:5rTt

WIJ ONTVINGEN ZOJUIST
PRACHT

dames-
sandalen

met ideaal voetbed en sterke
zool.

Een sandaal voor de hek-
zomer.

Voorradig in wit, beige, bruin
en zwart.

NATUURLIJK BIJ

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

S O L E X
OTO voor ƒ 399,— en
AMI voor ƒ 415,—

De populaire brommer voor
iedereen.

BROMFIETSBEDRIJF

T R A G T E R

Empo Rijwielfabriek
H. B. EMSBROEK N.V. — VORDEN

Wij hebben op ons kantoor
plaats voor een

jongste bediende
(mannelijk of vrouwelijk)

Leeftijd niet boven 17 jaar.

VOOR PLOEGSTOFFEN NAAR
,,HET BINNENHUIS"

HET ADRES VOOR
BETERE WONINGINRICHTING

Moederdag
de tweede zondag in mei

geef uw advertentie s.v.p. vroegtijdig op.

Sollicitaties mondeling of
schriftelijk aan ons adres,
ENKWEG 17, VORDEN

Na kantoortijd is de heer
D. Luicliies, l n s i i l i i u l r l aa i i 29
te Vorden ook gaarne bereid
alle gewenste inlichtingen te
verstrekken.

l blik appelmoes van 69 et nu 59 et - 6 et zegelvoordeel
8 Sparrepen (m./p.) v. 100 et nu 89 et - 9 et

7 Sparrep. hazelnoot v. 100 et nu 89 et - 9 et ,,
200 gr. boterhamw. v. 60 et nu 44 et - 4 et ,,

150 gr. boerenmetw. v. 93 et nu 79 et - 8 et ,,

Bij 5 pakjes Spar margarine een grote
plastic bal voor 59 et

l pot Spar jam 110 et - 22 et
l doosje Spar mandarino's 98 et - 20 et

l groot blik Hawaii ananas 198 et - 40 et ,,

l klein blikje leverpastei 46 et - 9 et ,,
l groot blik leverpastei 62 et - 12 et ,,

l pakje Café Noir 80 et - 16 et
Bij elk pak Spar koffie
l pakje Marina sprits voor 55 et

l rol Marie biscuits l
l 115 et - 12 etl pakje petit beurre J

100 gram leverworst \
100 gram bloedworst 89 et - 9 et
100 gram zure zult l
250 gram cocos galets 59 et
ELKE DAG VERS VLEES-AANVOER MET 10 %
ZEGELKORTING

R E M M E R S
Zelfbediening

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR-
IS SPAREN BIJ DE KOOP!

Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58

Telefoon 1281

Telefoon 1379

LUNCHROOM

De Rotonde
VRAAGT:

flinke meisjes
voor keukenwerk

N. H. A. VAN GOETHEM
Kerkstraat 3, Vorden, tel. 1519

VESTEN

IM LLOVERS

ROKKEN

EN BLOUSES

Nieuwste modellen, moderne
kleuren en .

laag in prijs

BIEDT ZICH AAN:

aankomend kapster
20 jaar, in bezit van bedien-
dendiploma; ruim één jaar
praktijk.

Brieven onder no. 5-1 bureau van dit blad

WOENSDAG 5 MEI
BEVRIJDINGSDAG

accordeonmuziek

caté Uenk
Entree vrij - Aanvang 2 uur

6 x „Goed nieuws"
van uw VIVO-winkelier!

Iedereen kan profiteren, maar haast u
Onze koopjes vliegen de deur uit!

APPELMOES
nu 3 pot

TOMATENSOEP
MET RIJST EN BALLEN

literblik

O.79

O.89
THEEKRANSEN
l pak + l pak

PINDAKOEKEN
dus 2 pak samen o.ae

GESORTEERDE
DRUPS 2oograra O.69
GRATIS HIERBIJ LEUKE
FEESTTOETER MET ORANJEPLUIM

INSTANT- PUDDING
Bij 3 pak

GRATIS MOOI SPELDJE

BIJ UW BOODSCHAPPEN

VIVO
TOERISTENATLAS

van ƒ 3,— voor 1.5O
Deze aanbiedingen zijn geldig van 28 april - 5 mei 1965

VERKRIJGBAAR BIJ

WEKENDE VIVO WINKELIERS

VIVO kruideniers:

fter: KISTEMAKER - OPLAAT, Wildenborch
SCHOENAKER, Kranenburg - FR. KRUIP, 't Hoge

9 MEI

moederdag
MAAK MOEDER BLIJ MET EEN FIJN CADEAU !

Er zijn zoveel elektrische huishoudelijke appara-
ten van klein tot groot waar moeder dolgelukkig
mee i.s.

Komt u eens kijken, wij demonstreren u vrijblij-
vend.

ELECTRO TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

P. D E K K E R
Vorden — Telefoon 1253

met de nieuwste auto's, ook DAF. Theorielessen

met het nieuwste lesmateriaal.

U kunt u opgeven bij:
HILFERINK, Almenseweg 15, telefoon 1619
GARAGE TRAGTER, telefoon 1256

Café ESKES, op de theorie-avond iedere donderdag van
8-10 uur.

Voor

s u c c e s
naar de officieel VAMOR erkende rijschool

„De Eendracht"
Almenseweg 15 - Telefoon 1619 - Vorden



Dankbaar en blij geven
wij u kennis van de ge-
boorte van onze zoon

JOHAN EVERT
(Joop)

J. M. Boerstoel
A. H. Boerstoel-

Dijkman

Vorden, 25 april 1965
Insulindelaan 5

Biedt zich aan van mei
t/m augustus boerenzoon
voor enkele dagen per
week, liefst gem. bedrijf.
Te bevragen bureau
Contact

Z.g.a.n. Erres langzaam-
wasser met verwarming
en een Erres centrifuge
Te bevragen bureau
Contact

Te koop: 100 litersvaten
è, ƒ 0,75 per stuk.
N.V. Chroomieder-
fabriek H. A. Albers
Vorden

Te koop: kinderstep als
nieuw. Jong konijn voed-
ster Franse hangoor
F.G.G.
Hackforterweg 15 Wich-
mond

Te koop: RAP sportmo-
del, bouwjaar 1961
B. Maalderink, Zutphen-
seweg C 67 a Vorden

Te koop: jonge herders-
hond, 3 maanden oud
G. J. Brummelman,
B 70 a Vorden tel. 1574

Te koop: stierkalf
W. Klein Bramel C 112
Vorden

Te koop: 8 mooie drag.
B.B. zeugen a.d. telling.
H. J. Graaskamp, B 30
,,Nieuw Wenneker"

Te koop: toom z. biggen
G. J. Eyerkamp, B 35
Vorden

EET GOEDKOOP
EN LEKKER

HAANTJE
ƒ 3,40 per hele kilo

Poeliersbedrijf ROVO
tel. 1283 tel. 1214

Wij leveren alle
HOMQEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.

Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKEN-
DE druppels

naar uw D.A. drogist.

D. A. drogisterij en
fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Voor de a.s. feestdagen:
VLAGGETJES
FEESTMUTSEN
TOETERS
LAMPIONS

R. J. Koerselman
Burg. Galléestraat 12

Zoekt u voor uw geld een

Neem
obligaties van de N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.
Stukken a ƒ 1000,—

5 V. % rente
Inlichtingen en prospect!
bij:

de Heer W. ter Haar
Hertog Karel van Gel-
reweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

GEBR. WILLEMS

kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen, tel. 2264

A

X
K
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Op donderdag 6 mei hopen onze
liefde ouders en grootouders

G. J. BOUWMEESTER

H. BOUWMEESTER-ABBINK

n
ge- w

hun 40-jarige
denken.

echtvereniging te her-

Dat zij nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven is de wens
van

G. J. Bouwmeester
H. Bouwmeester-ter Muil
Hennio
Toosje

Vorden, april 1965
,,'t Voorschotje" E 101

Gelegenheid tot feliciteren van 3-4.30
uur in café Eijkelkamp te Medler.
Vorden.

Inplaats van kaarten U
Op vrijdag 7 mei hopen onze lieve ou- Q

K

X
X
X
X

ders en grootouders

D. PARDIJS

G. PARDIJS-VOSKAMP

de dag te herdenken dat zij voor 50
jaar in de echt werden verbonden.
Hun dankbare kinderen en kleinkinde-
ren.

Vorden, april 1965
C 31

Gelegenheid tot feliciteren 's avonds
van 7-9.30 uur in zaal Schoenaker, Kra-
nenburg.

Bevrijdingsfeest 5 mei Hengelo (Gld.)
DANSEN

ZAAL LANGELER
orkest ,,The Joly Stars"

ZAAL CONCORDIA
orkest ,,The Kribs"

ZAAL VAN DE WEER
orkest ,,The Meteor

ZAAL MICHELS
ars"

De hele week
500 gram magere speklappen 160 et
500 gram karbonade vanaf 250 et
500 gram verse worst 210 et

zaterdag
200 gram hoofdkaas
200 gram boterhamworst
200 gram plockworst
500 gram rookworst

60 et
60 et

100 et
160 et

M. Krijt, Dorpsstraat

Op 26 april nam de Here uit ons midden

weg, na een geduldig gedragen lijden, mijn

innig geliefde verloofde, a.s. schoonzoon en

kleinzoon

HENK NIJMAN

op de leeftijd van 27 jaar.

Rust zacht lieve Henk.

Johanna

Fam. Ruiterkamp

Zutphen, 26 april 1965

„Bannink"

model:
Marshall
in Coderon,
Magna-
Terlenka
en Tergal
Texturé

Falcon is mode bij

Voor elk doel
VERF en BEHANG
VAN

BoerstÉ
Insulindelaan 5, tel. 1567

Het regent

gratis speldjes
in ALBERS' Zelfbedieningszaak
Bij elke 100 gram Van Nolle tlu-o

Bij elke fles dixap

Bij elke zak snoep

Bij elke 2 pak staalwol

Bij elke 4 pakjes Rcmia

Bij elk doosje bonbons 90 et

Bij elke litersfles Vermouth

1 speldje
1 speldje
1 speldje
1 speldje
1 speldje
2 speldjes
4 speldj s

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

Enorm grote reklame van karnenielkziM'p, bij 3 stukjes gra-
tis 1 speldje of l washandje of l regenkapje of l mooie kam

WEES NIET ZUINIG MET KAAS ! ! !

400 gram fijne belegen kaas 159

3 pakjes smeerkaas 9T

400 gram fijne jonge Goudse kaas 139

200 gram fijne boterhamworst 59

150 gram pracht ham 89

4 gehaktballen in jus 99

ONZE RELATIE-AANBIEDING:

2 zak vruchtenhagel 69

Grote zak tutti-frutti T9

100 gram kletskoppen en 100 gram eierkoekjes 69

5 Van Houten repen slechts 89

Vruchtenkoekjes, een lekker snoepje, per zakje 49

Litersblikken sperziebonen 69

Maggi groentcsoep, bij 2 zakjes, l zakje vleesjus GRATIS

Fruitcocktail, ananas, perziken en abrikozen nu per pot 89

EEN EXTRAATJE VOOR U MEVROUW ! ! !
bij aankoop van l fles limonadesiroop, 6 prachtige

limonadeglazcn voor 289
Op verzoek nog één week ! ! !
grote potten prachtige abrikozen 139
EN NU DE STUNT VAN DE WEEK ! ! !

bij elke kilo suiker l grote rol wafelkoeken (28 stuks) voor 69

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J. W. ALBERS
Nieuwstad 5 Vorden

EEN
NIEUW
HART
IN UW
HUIS

VAST TAPIJT
Aet wonsn. tot >» fee se!

Een enorme kollektie.ook op kamer-
breed, maakt u het kiezen eenvoudig.
Mogen wij eens een begroting voor u
maken ?

„Het Binnenhuis
-WONINGINRICHTING FA. A. POLMAN — VORDEN, TELEFOON 1314

HET ADRES VOOR BETERE WONINGINRICHTING

RAP
met 2 en 3 versnellingen, de
brommer voor zwaar gebruik

BROMFIETSBEDRIJF

T R A G T E R

KONINGINNEDAG (30 APRIL)

DANSEN
't Wapen van Vorden

(P. Smit)

vanaf 2 uur 's middags

ORKEST: „DE ZWERVERS"

WOENSDAG 5 MEI (Bevrijdingsdag)

DANSEN
't Wapen van Vorden

(P. Smit)
vanaf 2 uur 's middags

ORKEST: „DE ZWERVERS"

Coup. Boerenleenbank
„VORDEN"

Ruif iVisriibank - Ruurlosew. 21

Het kantoor der bank is op

Koninginnedag (vrijdag 30
april) en Bevrijdingsdag

(woensdag 5 mei)

de gehele dag gesloten

Gezel l ig wonen
in een woning ingericht door

WONINGINRICHTING



K L E D I N G A T E L I E R ORCON
VRAAGT VOOR HAAR ATELIER TE HENGELO (GLD.)
WICHMONDSEWEG 2

NAAISTERS
LEERLING-NAAISTERS

Aanmelden dagelijks aan ons atelier van 9-12 en 1-5 uur
Telefoon O 57 53 - 12 68.

Diegenen, voor wie het bezwaarlijk is, zich persoonlijk aan het bedrijf te
melden, worden na opgave van adres thuis bezocht. In dat geval, kan on-
derstaande strook worden ingevuld en gezonden aan:

Kledingatelier Orcon
Wichmondseweg 2, Hengelo (Gld.).

Hierlangs afknippen:

Ondergetekende (naam):

Leeftijd: Adres: .

Woonplaats:
heeft interesse voor de werkzaamheden bij uw bedrijf en wenst hierover

nadere inlichtingen. Bij voorkeur bezoek op dag

tussen en uur.

Handtekening

f 100,-
EN EEN

GOUDEN TIENTJE
MET HALSKETTING IN LUXE ETUI

DAT IS DE INRUILWAARDE VOOR UW VEROUDERD
WASAPPARAAT BIJ AANKOOP VAN EEN

W

English Electric

f 1295,- min f 100,- en een gouden tientje toe (waarde plm. f 85,-)
MAAK NU GEBRUIK VAN DEZE TIJDELIJKE AANBIEDING.
ALLE DAGEN DEMONSTRATIE IN ONZE WINKEL.
U KUNT HET ZELF PROBEREN. BRENG GERUST EEN WASJE MEE.

OOK DE STERK IN PRIJS VERLAAGDE

A.E.G. WASAUTOMATEN

Turna Turnamat
995.- 1298,-

nu 845,- nu 1095,-

Lavamat Nova
1795,-

nu 1545,-

Regina
1875,-

na 1595,-
KUNT U IN BEDRIJF ZIEN. VRAAG VRIJBLIJVEND
DEMONSTRATIE BIJ U AAN HUIS OF IN ONZE WINKEL.

AANSLUITINGEN OP ELEKTRISCH, WATER, AFVOER EN DE
SERVICE KUNNEN DOOR ONS WORDEN VERZORGD.

A.E.G. — ENGLISH ELECTRIC — ERRES — RONDO — PHILIPS

G. EMSBROEK l Zn. c.v.
ZUTPHENSEWEG 5 — VORDEN — TELEFOON 05752-1546

Boerenleenbank-Kranenburg
D 127 a
Spaar - voorschot - Giroinstelling en alle
verzekeringen

A.s. vrijdag 30 april
(Koninginnedag)

en a.s. woensdag 5 mei

(Nationale feestdag)

is de Bank
de gehele dag gesloten

Nationale VLAGGEND!
\

IN VERSCHILLENDE MATEN
MET STOK EN HOUDER

Vuilnis afhaaldienst
In verband met Koninginnedag
(30 april) wordt men verzocht
het huisvuil

D O N D E R D A G A V O N D 29 APRIL
aan de weg te zetten.

OP 5 MEI

4 MEI

wordt geen huisvuil opgehaald
dit wordt

Het bestuur

Ook voor effectenzaken
onze bank

• Aan- en verkoop
• Verzilvering van coupons en

dividendbewijzen
• Behandeling van claims en

stockdividenden

• Open en gesloten bewaarneming
• Beleggingsadviezen

Coup. Boerenleenbank „Vorden"
Raiffeisenbank Ruurloseweg 21

Lid van de Bond voor de Geld- en
Effectenhandel in de Provincie.

Weet, dat „Bredeveld" perfekt is
als uw radio of T.V. defekt is

MANNENMO
l

First Man is nieuwe
MANNENMODE, met het
accent overduidelijk op
mannen. De collectie
omvat costuums, jassen
en regenjassen, te be-
wonderen bij:

L.SCHOOLDERMAN

VOOR HET SPUITEN
VAN ALLE ONKRUID

Loonbedrijf

A. Beeftink
C 92 . Veldwijk - Tel. 1249
Vorden

Tevens houden wij ons aanbevolen voor het
MAAIDORSEN

"Nutsgebouw™1

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema — Deventer

ZONDAG 2 MEI, 8 UUR:

FORT Tl

De jaloezie van een Indianenmeisje werd

bijna een gehele kolonie noodlottig.

TOEGANG 14 JAAR

Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

PUCH
de topper voor de jeugd
vanaf ƒ 645,—

BROMFIETSBEDRIJF

T R A G T E R

Nulsgebouw - Vorden
VRIJDAG 80 APRIL

Koninginnebal
Aanvang 7 uur.

Dans- en Showorkest
„THE ROCKIN DRIFTERS"

WOENSDAG 5 MEI Bevrijdingsdag

BAL
Aanvang 3 uur

Dans- en Showorkest
,,THE ROCKIN DRIFTERS"

Opel automobielen
Voor nieuw en reparatie

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

HET BINNENHUIS
WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN
VORDEN — TELEFOON 1314

MAAK VAN DE SCHOONMAAK
EEN FEEST!
MET DE JUISTE ONDERHOUDS-
MIDDELEN

TEAKOLIE
EDELOLIE
HOOGGLANSPOLISH
MEUBELWAS
LINOLEUMWAS
ZELFGLANSWAS
GLaNZER
TAPIJTREINIGER
PARKETWAS

VRAAG BIJ ONS HET JUISTE ONDER-
HOUDSMIDDEL !

fl

supralux
GOUDMERK
verf van 'n
nog betere

KWALITEIT
toch

LAGE PRIJS
DROGISTERIJ

De Olde Meulle"
J. M. VAN DER WAL

gedipl. drogist
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ZILVEREN JUBILEUM DAMVEBENIGING
WERD OP WAARDIGE WIJZE HERDACHT

Druk bezochte receptie

Voor de damver. D.C.V. was het zaterdag een
drukke dag. Ter gelegenheid van het 25-jarig be-
staan werd zaterdagmiddag een receptie gehou-
den met 's avonds een feestavond voor de leden.
's Morgens werd het schooldamtoernooi gehouden.
De deelnemers werden verwelkomd door de voor-
zitter van de damver., de heer C. Hesselink, en
burgemeester A. E. van Arkel verrichtte hierbij
de openingszet.
In zijn toespraak wees de heer Van Arkel erop,
het damspel een geëigende sport te vinden om het
denkvermogen bij de jeugd reeds vroeg te ont-
wikkelen. Hij stelde het op prijs dat enkele leden
van de Vordense Damclub veel vrije tijd hebben
opgeofferd om de schooljeugd wegwijs te maken
in de spelregels van het edele damspel. Dat het
gemeentebestuur waardering heeft voor de orga-
nisatoren van dit tournooi heeft zij bewezen door
dit jaar de helft van de aan het tournooi verbon-
den onkosten, tot een maximum van ƒ 50,— voor
haar rekening te nemen, aldus burgemeester Vaji
Arkel.
Van het schooldamtournooi waren bij de jongens
de uitslagen:
Kranenburg—Wildenborch 2—18; Kranenburg—
't Hoge O—20; Wildenborch—'t Hoge 8—12. Eind-
stand l 't Hoge 32 pt.;2 Wildenborch 26 pt.; 3
Kranenburg 2 pt.
Bij de meisjes waren de uitslagen:
Kranenburg—Wildenborch l—9; Kranenburg—
't Hoge 0—10; Wildenborch—'t Hoge 1—9. Eind-
stand l 't Hoge 19 pt.; 2 Wildenborch 10 pt.; 3
Kranenburg l pt. De heer Geerken reikte na af-
loop de prijzen uit.
Dat de aktiviteiten van de damclub ter plaatse
en in de omgeving gewaardeerd worden bleek
zaterdagmiddag overduidelijk toen het bestuur
vele gelukwensen in ontvangst mocht nemen. Na-
mens het gemeentebestuur kwamen de heer en
mevr. Van Arkel hun gelukwensen aanbieden. De
heer Van Arkel wees op de plaats die de damclub
D.C.V. in de Prov. Gelderse Dambond inneemt,
terwijl individueel door de leden fraaie successen
worden geboekt. De burgemeester bracht hulde
aan de heer Lammers, erevoorzitter, die indertijd
het initiatief tot oprichting van de Vordense Dam-
club heeft genomen. Spreker overhandigde het be-
stuur een enveloppe met inhoud. Dit is na mijn
openingszet de tweede goede zet vandaag, aldus
de burgervader.
Namens de Provinciale Gelderse Dambond kwam
de sekretaris, de heer A. van Wel uit Nijme-
gen zijn gelukwensen aanbieden. Eén van de me-
deoprichters van de club, de heer P. Dekker, over-
handigde het bestuur een beker voor de winnaar
van de gongwedstrijden. Van de damverenigingen
uit de omgeving kwamen velen hun gelukwensen
aanbieden. Zo zagen we vertegenwoordigers van
de Zutphense Damver.; damver. D.V.D. uit Doe-
tinchem; damver. Eibergen; Denk & Zet uit La-
ren; W.D.V. uit Winterswijk; D.C.R. uit Ruurlo.
Allen lieten hun felicitaties vergezeld gaan van
een enveloppe met inhoud.
De heer A. C. Busch, oud-voorzitter van de K.N.
D.B. en de Prov. Gelderse Dambond, was even-
eens aanwezig om de vereniging zijn gelukwensen
aan te bieden.
De heer Lammers, die in Zutphen, Winterswijk,
en Vorden het initiatief tot oprichting van een
damclub had genomen, werd nog even speciaal
door de heer Busch in het zonnetje gezet. Namens
de damvereniging Arnhem bood spreker een en-
veloppe met inhoud aan.
Voorts kwamen de hoofden der O.L. School en de
Bijz. School 't Hoge hun gelukwensen aanbieden.
Ook uit het bedrijfsleven zagen we verschillende
vertegenwoordigers. De heer Wuestenenk sprak
namens de Oranjevereniging en de Marktvereni-
ging. Hij bood een enveloppe met inhoud aan. Na-
mens de schietvereniging bood de heer Martens
een beker aan. Verder kwamen deputaties van de
B.O.G.; Buurtvereniging ,,Delden"; Veilig Ver-
keer; Volksonderwijs; Hengelaarsvereniging ,,De
Snoekbaars"; Oranje vereniging; Vordens Toneel;
VVV; Concordia; Rijvereniging „De Graafschap";
en het voltallig bestuur van de Vordense Winke-
liersvereniging hun gelukwensen aanbieden. Ver-
der hadden diverse verenigingen een bloemstuk
gestuurd of schriftelijk hun gelukwensen aange-
boden, 's Avonds werd voor de leden een feest-
avond gehouden, waarbij voorzitter Hesselink een
speciaal woord van welkom sprak tot enkele ge-
nodigden. Het muzikale gedeelte werd verzorgd
door „The Marianband" uit Toldijk.

MARATHON VOORJAARSVERGADERING
VOETBALVER „VORDEN" HIELD DE

GEMOEDEREN DANIG BEZIG

Enkele interne kwesties hebben de voorjaarsver-
gadering die de v.v. „Vorden" donderdagavond
hield, tot een waar praatfestijn gemaakt. Deze
marathonvergadering, die om kwart over 8 begon
was 's nachts tegen half l pas ten einde.
Er waren punten aan de orde die de gemoederen

nogal bezig hielden en die veel stof deden op-
waaien. O.m. kwam de kwestie ,,Inus Rothman'
ter sprake, waarover zowel in als buiten de ver-
eniging reds veel is gezegd. Wat was er aan de
hand? De heer Rothman had in november halvei
wege de competitie, na tien opeenvolgende wed-
strijden meegespeeld te hebben, om bepaalde rede-
nen, geweigerd als reserve voor het eerste elftal
te fungeren in de wedstrijd tegen Pax. De alge-
mene verwachting was dat hij hiervoor geschorst
zou worden. Er gebeurde echter niets en tot op
heden heeft de bewuste speler nooit meer iets ge-
hoord, waardoor hij sinds november ook niet
meer heeft gespeeld.
Over het hoe en waarom van deze affaire ont-
stond in de vergadering een felle woordenwisse-
ling. De leden van de aanwezige elftalcommissies
waren van oordeel dat het bestuur in had moeten
grijpen, terwijl het bestuur op haar beurt de
mening was toegedaan, dat de elftalcommissie op
bepaalde punten in gebreke was gebleven.
Zowel van de zijde van het bestuur als van de
elftalcommissie klonken stemmen die meenden
dat de fout bij de secretaris van de elftalcommis-
sie moest liggen, die n.l. zowel bestuurs- als elftal-
commissielid is. Het bleven echter éénzijdige ver-
onderstellingen, omdat deze persoon zich niet ver-
dedigen kon daar hij verhinderd was deze verga-
dering bij te wonen. Hoe het ook zij tot een op-
lossing is men niet gekomen.
Een tweede punt dat nogal wat voeten in de
aarde had was de verkiezing van de elftalcommis-
sie. De voorzitter deelde mede, dat de heren J.
Koster, J. Lindenschot en Th. Buunk zich niet
meer voor deze commissie beschikbaar hadden
gesteld. Het bestuur werd verschillende sugges-
ties aan de hand gedaan voor wat betreft de be-
zetting van de commissie en voor de wijze waarop
het eerste elftal dient te worden samengesteld.
Nadat reeds min of meer besloten was de elftal-
commissie op «en apart daarvoor belegde verga-
dering te kiezen kwam er uiteindelijk toch nog 'n
oplossing, zodat genoemde commissie het volgend
seizoen zal bestaan uit de heren: L. Visser, H.
Peppelman, G. Meijer, F. Smit en J. Westerveld.
De heer Th. Zieverink, die voortaan als vaste
grensrechter bij het eerste elftal zal fungeren
wordt secretaris van de elftalcommissie, terwijl
hij in deze commissie tevens een adviserende stem
heeft voor wat betreft de samenstelling van de
elftallen.
De juniorencommissie zal voortaan bestaan uit de
heren: H. v. d. Barg, F. Meijerman, J. Golstein,
B. Grothe, J. Roozendaal en W. Berkelder. Er zal
getracht worden nog een 7e man voor deze com-
missie aan te trekken.
Bij de bestuursverkiezing werden de heren W.
Kuijper, H. Emsbroek en H. v. d. Barg bij accla-
matie in functie herkozen.
De heer H. v. d. Barg stelde zich niet meer be-
schikbaar voor de redactie van het clubblad. De-
ze commissie zal het volgend seizoen bestaan uit
de heren W. Berkelder en A. Velhorst.
Bij zijn openingswoord deelde de voorzitter, de
heer W. Kuiüv mede, dat het lid J. Lindenschot,
die vorig jaa^ijdens een wedstrijd zodanig ge-
blesseerd raa^e dat hij sindsdien niet meer heeft
kunnen spelen, thans een volledige uitkering van
de verzekering heeft ontvangen. Spr. bracht hier-
voor hulde aan de heer J. Koster, door wiens toe-
doen dit bedrag is uitgekeerd.
Voorts wees de voorzitter op het succes dat leden
van de v.v. , JBÉjden" hebben behaald bij een spel-
regelwedstriflj^ Zutphen. De heer Kuijper vond
deze spelregelavondein van grote betekenis. Over
de prestaties van de verschillende elftallen toonde
hij zich eveneens tevreden, waarbij hij nog wees
op de enorme spanning in de afd. van Vorden 1.
Met het principe-voorstel van het bestuur om a.s.
seizoen de contributie met ƒ 0,25 te verhogen
ging de vergadering akkoord. De contributie voor
de junioren blijft gelijk. De jaarlijkse feestavond
zal dit jaar worden gehouden op zaterdag 28 aug.

houdt
de.huid

smetteloos zuiver

JAARVERGADERING
COÖP. ZUIVELFABRIEK

De Coöp. Zuivelfabriek hield in de zaal van hotel
Bakker haar 70ste jaarvergadering welke druk
was bezocht. De heer G. W. Winkel herdacht in
zijn openingswoord de in het afgelopen boekjaar
overleden oud-medebestuursleden, n.l. de heer D.
J. Tjoonk, die steeds een actief bestuurslid van de
fabriek was en na het aftreden als bestuurslid
nog steeds met de belangen van de fabriek mede
leefde. Door zijn openhartigheid en prettig karak-
ter was hij ons aller vriend. De heer W. J. Keiholt
die op 27 januari ten grave gedragen werd en
zes jaar als commissaris zijn beste krachten gaf
ten dienste van de zuivelfabriek. Hij was een man
van weinig woorden. Door zijn prettige omgang
had hij ook alle waardering. Beiden zullen in hun
eenvoud dankbaar in onze herinnering blijven, al-

dus spreker. Hierna werden nog enkele ogenblik-
ken stilte in acht genomen op verzoek van de
voorzitter.
Vervolgens liet spr. het afgelopen boekjaar de
revue passeren. Hierbij wees hij er op dat het
zgn. poederlokaal was verbouwd tot een modern
schaftlokaal. Ook was een garage en een goed
ingerichte werkplaats voor de monteur gebouwd.
Dit alles was grote noodzaak daar alles verouderd
was.
De zuiveldeskundigen zien de a.s. zomer niet zo
rooskleurig tegemoet, doch de ervaring der laat-
ste jaren heeft geleerd, dat het soms heel anders
uitkomt. De graanprijzen zijn behoorlijk goed te
noemen. Het afgelopen boekjaar heeft de fabriek
als kaasfabriek goede resultaten geboekt. Op de
Centrale kaaskeuring van de Kon. Ned. Zuivel-
bond werd in de rubriek Goudse kaas een gouden
medaille behaald. Bij de 7 onverwachte keuringen
van de G.O.Z. werd voor de derde keer het hoog-
ste aantal punten behaald en een gouden medaille.
Spreker bracht de direkteur, de heer Groen, en
het personeel van de fabriek dank voor hetgeen
zij in het afgelopen boekjaar ten dienste van de
fabriek hadden gedaan.
Bij gehouden bestuursverkiezingen werden het af-
tredende bestuurslid, de heer J. A. Koning en de
aftr. comm. H. B. N. Arends herkozen. Inplaats
van de aftr. comm. de heren G. N. Z. Holtslag en
G. J. Harmsen die niet herkiesbaar waren én in
de vacature van wijlen W. J. Keiholt werden ge-
kozen de heren M. A. Helmink, D. Pardijs en
J. W. Bijenhof.
Uit het jaarverslag bleek dat de fabriek per 9 jan.
j.l. 564 leden telde. De boekwaarde van gebouwen
en inventaris bedroeg ƒ 454.000. De boekwa.
van de transportmiddelen bedroeg ƒ 33.000,
Voor wegverbetering was afgeschreven ƒ 2.500,—.
De kosten melkvervoer bedroeg ruim ƒ 0,90 per
100 kg. Tot volvette kaas werd verwerkt 9.604.755
kg melk en tot 40+ kaas 4. 880.789 kg melk. Er
werd 224.267 kg boter geproduceerd. De verkoop
van consumptiemelkprodukten had opgebracht
ƒ 567.247,45. Ontvangen werd in totaal 18.879.032
kg melk, dit was 0,7 pet. hoger dan in 1963. Hier-
voor werd uitbetaald ƒ 4.093.675,58. Besloten werd
een nabetaling te doen van ƒ 2,65 per 100 kg ge-
leverde melk. Op de fabriek zijn thans 45 per-
sonen werkzaam.
Vervolgens deed de heer Groen enige mededelin-
gen. Hij wees er op, dat boter en kaas thans een
belangrijk overschot gaf te zien. Ook deelde hij
mede, dat op 30 april normaal zal worden ge-
werkt en dat 5 mei als zondag zal worden be-
schouwd. Ook bracht hij het personeel dank voor
de goede en prettige samenwerking in het afge-
lopen boekjaar.
Na enkele vragen bij rondvraag beantwoord te
hebben werd deze geanimeerde vergadering be-
sloten.

Onrustige Zenuwen?
Mijhhardfs Zenuwtabletten

VO E T B A L
VORDEN l—STEENDEREN l 2—3

Het is Vorden l zondag niet gelukt het bezoeken-
de Steenderen een puntje afhandig te maken, hoe-
wel het er qua^tóyisen beslist in heeft gezeten.
Voetbal-technisc^Hfczien was Steenderen beslist
de betere ploeg^Wndat het samenspel bij hen
beter was verzorgd. Vooral het plaatsen liet bij
Vorden, en dan speciaal voor de rust, te wensen
over. Met name Mombarg en Teerink bezondig-
den zich hieraan, terwijl rechtsbuiten Holsbeke
deze middag een volkomen off-day had.
't Meeste gevaar in de Vordense voorhoede kwam
van het duo Janssen Eggink. We denken hierbij
o.m. aan een fraaie combinatie tussen deze spelers
in het begin van de wedstrijd. Deze actie werd
besloten met een schot van Janssen, rakelings
langs de verkeerde kant van de paal. De Vorden-
se achterhoede speelde een goede partij en het
was jammer dat r.-achter Ruiterkamp, die ove-
rigens een bijzonder goede wedstrijd speelde, na
een half uur spelen zich even vergat door bij een
ongevaarlijke situatie de linksbuiten bij zijn been
te grijpen. Scheidsrechter Woudenberg kon toen
niet anders doen dan een strafschop toekennen,
die door Hulshof in een doelpunt werd omgezet:
0—1.
In de tweede helft scoorde Eef Eggink na circa
10 min. de gelijkmaker: 1-1. De strijd werd hier-
na enige tijd vanwege de regen gestaakt. Toen dr
wedstrijd weer begon was het voor iedereen dui-
delijk dat er van goed voetbal geen sprake kon
zijn. Rechtsbinnen J. Harmsen, o.i. de beste spe-
ler van het veld, gaf zijn ploeg in de 20e min.
een l—2 voorsprong. Vorden had geluk dat
scheidsrechter Woudenberg 5 min. later niet zag
dat A. Nijenhuis de bal met de hand in het St.-
doel sloeg. Ondanks hevige protesten van de St.-
spelers kende hij het doelpunt toe: 2—2. Aanvoer-
der Hulshof zorgde er vlak voor tijd voor dat de
volle winst mee naar S t oenderen ging door van
dichtbij raak te schieten: 2—3.

Hel Binnenhuis
WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN
VORDEN — TELEFOON 1314

V i t r a g e
„HET VISITEKAARTJE VAN UW WONING"

WILT U KATOEN OF TERLENKA
u kunt uw keus maken uit meer dan 60 dessins
en kwaliteiten

EFFEN VITRAGES
90 - 110 en 150 breed

RICHELFEUX
90 en 112 breed

VALLEN EN STOREGORDIJNEN

VOOR VITRAGE NAAR HET BINNENHUIS

Het adres voor betere woninginrichting

Dit is slechts één
van de modellen
uit de
internationale
SETTERLAINE
collectie 1965

De gehele collectie ziet u bij:

L. SCHOOLDERMAN

RATTI-NIEUWS

Het eerste elftal speelde zondag j.l. een uitsteken-
de wedstrijd tegen de Pax-reserves uit Hengelo
(Gld.), dat voor een vriendschappelijk bezoek
was uitgenodigd, met slechts gering verschil l—2
wonnen de bezoekers. Een byzonder goede wed-
strijd, waarbij ook de twoe debutanten die Ratti
had opgesteld, verdienstelijk werk deden. Door dr
aanhoudende rc^en was het veld erg glad en be-
moeilijkte dit de balcontrole. Voor de rust kon
Th. Lankhorst voor Pax hel eerst, scoren O—1.
Ondanks enkele mooie scoringskansen kon Ratti
voor de thee niet meer gelijk maken.
Na de thee was Ratti zeker niet de mindere en

se defensie menige aanval te
verduren. Bij een goed opgezette aanval over de
rechtervleugel kon Haverkamp de stand in even-
wicht brengen l—l met een mooie boogbal. De
groen-witten bleven nog even doorgaan en in snel
tempo volgden enkele aanvallen op de Pax-veste.
Pax kon tien minuten voor het einde met een zui-

voltreffer in de hoek nog net de overwinning
grijpen, waarna deze in goede verstandhouding

'•1de wedstrijd met een kleine l—2 zege voor
de bezoekers eindigde.

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn ,,'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

GAZELLE brommers
n i e t Jl.O-motor vanaf ƒ 614,50

BROMFIETSBEDR1JF

T R A G T E R

ELEKTRISCHE GLOEILAMPEN
220 volt half watt satijnmat Edison. Gemerkt

»00 branduiru

200 W 150 W

ƒ 1,25 ƒ 0,85
Kapdragers isolieten 60 mm

en kleiner

per stuk

ƒ 0,25
Siemens 25 A aut. max. 2 polig schakelaars in
isolieten kastjes met drukknoppen voor gelijk en
wisselstroom 220/380 volt ƒ 4,75

G. Emsbroek
Burg. Galléestraat 48, Vorden

A.s. zondag

2.30 uur

Vorden l -
H & K 1

SPECIALE AANBIEDINGEN IN:

20 pCt. korting
Enkele MEISJESVESTJES

20 pCI. korting
DAMESJAPONNEN

in de maten 36 t.m. 42 voor

f 24,75
11 F.IJ KN WEEKENDERS voor

f 7,50
C'01'PONS TKGEN STERK
V H K L A A G D K PRIJZEN

V O R D E N

C. L.V. De Eendracht
VRIJDAG «O APRIL

NAMIDDAGS GESLOTEN

5 MEI Nationale feestdag

DE GEHELE DAG GESLOTEN



PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.
FOTO ZEYLEMAKER

Houtmarkt 77, Zutphen

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

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

Assurantie kantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

verzekeringen
hypotheken

en financieringen

fintieme.
_Jk^jez elligTiei

. _
igïiei d

Antiek is hoogmode! Deze Windsor kamer
brengt U een sfeer van intieme gezelligheid.
Door de geheel houten stoelen is het onder-
houd buitengewoon gemakkelijk.
Hierbij past uitstekend een mooie eiken brood-
kast met palisander panelen. U kunt keuze
maken uit een 2- of 3 deurskast, voorzien
van textiel bespoten bestekladen.

Wist u
DAT WIJ DOOR DE ENORME VRAAG NAAR
ONS OVERHEERLIJKE SOFT-ICE GENOOD-

ZAAKT WAREN NOG ZO'N NIEUWE ELEK-

TRONISCHE MACHINE AAN TE SCHAFFEN ?

Wist u ook al
DAT WIJ NU 2 SMAKEN VERKOPEN?
EN DAT U NIET MEER HOEFT TE WACH-

TEN; EN DAT STEVIGE IJSJE OOK MEE

KUNT NEMEN NAAR HUIS?

EN OOK DAT WIJ SPECIAAL VOOR DE

KLEINTJES NOG ZO'N MACHTIG LEKKER
IJSJE VOOR EEN DUBBELTJE VERKOPEN?

PROBEER HET DIREKT:

Een ysje voor 1 0 - 1 5 - 2 0 - 2 5 - 3 5
Halve liters ƒ .1,50 Hele liters ƒ 2,75

Mstaart ƒ 3, ƒ 5,75

IN DE LUNCHROOM OF OP HET TERRAS
VERSCHILLENDE IJSSPECIALITEITEN

LUNCHROOM

VORDEN

Kerkstraat 3 - Vorden - Telefoon 05752-1519

Marynen koelkasten
EEN GOED PRODUKT TEGEN EEN LAGE PRIJS.

Keuze uit vele uitvoeringen o.a.:

Marynen 135 l i ter inhoud ff 298.

Marynen 160 liter inhoud ff 378.

Marynen 210 liter inhoud ff 548.

Marynen diepvriezers reeds vanaf ff 678.

PONGERS
NIEUWSTAD 10

Oranjecommissie
5 mei - viering

Gevarieerd middagprogramma van 2-4.30 uur in
de feesttent bij café „De Zon".

Een aantal bekende en onbekende medewerkers
verzekeren u een aantrekkelijk programma.

ENKELE PUNTEN UIT HET PROGRAMMA ZIJN O.A.:

Judowedstryden - Jiu Jiutsidenionstratie door de
gebroeders Wentink.

Muzikale medewerking van ,,The Marianband".
Optreden van de plaatselijke blokfluitclub.

Bovendien is er gelegenheid om deel te nemen aan de „Song-
match" voor 4 meisjes. Leeftijd 15-25 jaar. Opgave is pas mo-
gelijk vanaf donderdag 29 april n.m. 6 uur, telefonisch onder
iio. 1600. De eerste vier meisjes die zich opgeven komen in
aanmerking.

Voor een ballon-duel kunnen zich 5 heren opgeven. Leeftijd
18-30 jaar. Opgave is eerst mogelijk donderdag 29 april n.m.
7 uur. Telefonisch onder no. 1600.

Geen inschrijfgeld, echter wel belangrijke prijzen.

Muzikale omlijsting met een hammondorgel

Oranjecommissie

B E J A A R D E N T O C H T
Het comité ,,TOCHT VOOR BEJAARDEN" wil dit jaar lijsten laten cir-

culeren ter tegemoetkoming aan de te maken reiskosten, opdat door een*

ieder, door een geheel vrijwillige bijdrage, de gelegenheid geschapen wordt

om deze reis te kunnen organiseren.

De kollekte vindt plaats in de
week van 3 - 7 mei a.s.
ONTVANGT DE DAMES EN HEREN KOLLEKTANTEN MET EEN
GULLE GIFT.

Dit jaar wordt er een boottocht (met een salonboot) gemaakt, van Zutphen

naar Arnhem-Westerbouwing.

Comité Bejaardentochl:

Burgemeester A. E. van Arkel
G. Remmers
Joh. Geerken
M. Slotemaker
T. Mennink
M. H. Gotink
W. H. Kornegoor
Mevrouw Roekevisch

D. Boersma
A. J. A. Helmink
H. Dekker
B. G. Lichtenberg
G. W. Eyerkamp
H. Luth
B. Mombarg
A. Ribbers
J. Bielderman

GEVRAAGD:

woongelegenheid
^^^^ *rrw\v» onlrolri maanrloivoor enkele maanden, l of 2

kamers te huur.

Genegen enige huishoudelijke
hulp te verlenen.

Wed. Kreunen-Griindmann
Wildenborch D 76 a

TRAKTEER UZELF EN UW
GASTEN OP ZO'N HEERLIJK

toetje van ijs!
1/2 liters Soft ice f 1,50

Hele liters ƒ 2,75

IJstaarten ƒ 8, ƒ 5,75

I-Isjes 1 0 - 1 5 - 2 0 - 2 5 - 3 5

2 smaken: vanille, aardbeien

Wij verpakken alles prima als u l u-1
meeneemt.

LUNCHROOM

DE ROTONDE
Tel. 05752-1519 - Vorden

HET BINNENHUIS
WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN

VORDEN — TELEFOON 1314

Japonstoffen uit de
Ploegkollektie

NIEUWE STOFFEN
NIEUWE DESSINS
NIEUWE KLEUREN

Ploegjaponstoffen voor de mode van 1965

Ploegjaponstoffen voor u en ajle andere
moderne mensen

KOMT U EENS KIJKEN ?

Wij zullen u de kollektie graag
tonen

MELKWATTEN per doos a 100

190 200 220 240 mm160 en 180

ƒ 0,75 ƒ 0,92 ƒ l,— ƒ 1,05 ƒ 1,23 ƒ 1,44

Bussen wandhangers, aluminium a ƒ 1,65
Melkstoel l poot met handgreep ƒ 7,90
Syst. Texas l poot met draagriemen ƒ 9,50
Syst. ,,Gema" l poot met draagriemen ƒ 9,90

VERTINDE MELKEMMERS UIT EEN STUK
diam. 30 cm : 12 l 0 32 cm : 15 l 0 34 cm : 18 l

ƒ 15,—
vertind naadloos

ƒ 15,85
inh. 12 l

ƒ 11,50

ƒ 17,10
inh. 14 l

ƒ 13,30

ƒ6,95Vertinde F.W. emmers
Ie straalpotje met plaatpers
Aluminium emmers samen ƒ 5,65
Verzinkte emmers 12 - 13 en 14 Engelse duim
Grijze plastic emmers 10 liter en 12 liter
Zwarte plastic emmers 12 liter ƒ 2,90
R.V.St. emmers teemsen en zeefbodems

G. Emsbroek
Burg. Galléestraat 48, Vorden

MORGEN, VRIJDAG TOT l
UUR EN ZATERDAG DE
GEHELE DAG

Oranjegebak
(slagroom met hazelnoot)

6 stuks a 42 et voor ƒ 2,10
afgehaald winkel (bij bezorgen
wordt de normale prijs bere-
kend).

NEEMT U EENS EEN
PROEF MET ONZE

ach t kas te l enkoek
een ware traktatie voor ƒ 1,25

A.S. ZATERDAG ROGGEMIK
MET ROZIJNEN ƒ 1,35
olderwets lekker

BAKKERIJ

Nieuwstad — Telefoon 1384

OF 35CHPPPEN-.
5LRRGT U VOORDELIGER BU

fa. Mf lRTENS
Wapen- rn Sporthandel

Bupro-gas
tiet ijas noor

Abonnementsgeld
slechts f 5. — per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Telefoon 1217

en

H. Lijflogt, B. v. Hackl.w 31
Te koop gevraagd :
nuchtere stierkalveren
voor het mesthok.
BOERS'
vee- en varkenshandel,
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

MORGEN
SCHILDEREN
^f- MET
RIPOLIN

Er staat een bus
RipolinSnelverfSOO

voor u klaar bij:

Verfhandel

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

Siemerink
Vorden

f7.65 per fles
KEUNE

VOOR4LUW

fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel


