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OM HET JEUGDDAM-KAMPIOENSCHAP
VAN NEDERLAND

Zoals te verwachten was heeft het Jeugdteam
van de Vordense damvereniging het dinsdag in
Utrecht in de competitie om het kampioenschap
van Nederland niet tot de finale weten te bren-
gen. Zowel de wedstrijd tegen Amsterdam als
die tegen Utrecht gingen verloren.
In de wedstrijd tegen de Amsterdammers kre-
gen de Vordenaren spelers tegenover zich, die
opgeleid waren door de beste dammers van Ne-
derland als Keiler, de Jong en Ansums. Van de
5 partijen wist P. van Ooyen een gelijk spel te
behalen en J. Woltering zijn partij te winnen.
De einduitslag was 7—3 in het voordeel van
Amsterdam.
Direct hierop moest Vorden opnieuw aantreden,
ditmaal tegen Utrecht, dat al van Amsterdam
had gewonnen.
De vermoeidheid van de Vordenaren sprak hier-
bij ook een woordje mee. Alleen P. van Ooyen
wist de eer in deze wedstrijd te redden door
zijn tegenstander een gelijk spel af te
dwingen. Vorden verloor ditmaal met 9—l,
waardoor zij voor verdere deelneming uitgescha-
keld was.

BEDRIJFSVOETBAL
In de bedrijfsvoetbal-competitie werd de wed-
strijd Empo-Zuivel-Vleeswarencombinatie ge-
speeld. Het werd een vlotte en goed gespeelde
wedstrijd, waarbij de gecombineerden geleidelijk
een veldmeerderheid wisten te verkrijgen. Door
enkele fouten van de invaller-doelman van de
Empo wist de tegenstander voor rust re-eds een
2-—O voorsprong te nemen. In de tweede helft
ging de strijd meer tegen elkaar op, waarbij
de Zuivel tenslotte even voor het einde nog
een derde doelpunt scoorde.
Volgende week maandag zal gespeeld worden:
Gems I— Zuivel I en ,De Eendracht"—Looier I.

EEN MERKWAARDIGE BESLISSING
Daar zowel Steenderen II als Soccii I beide de
competitie met een gelijk aantal punten beëin-
digd hebben, zal a.s. zaterdagmiddag 3 uur het
vonnis, dat de prote-stcommissie destijds aan
Soccii heeft opgelegd, op het voetbalveld van
,,Vorden" voltrokken worden. Daarbij moeten
ten tonele verschijnen een speler van Vorden II,
de doelverdediger van Soccii I en een scheids-
rechter, allen in voetbaltenue.
De Vorden-speler zal dan een penalty te nemen
krijgen. Wordt deze benut, dan zullen Steende-
ren II en Soccii I nog een beslissingswedstrijd
moeten spelen om het kampioenschap. Wordt
de penalty gestopt of naast geschoten dan kan
Socci de kampioensvlag hijssen, want dan heeft
zij één punt meer dan Steenderen.
Er zal voor deze haast unieke beslissing in de
voetbalwere'ld ongetwijfeld wel veel belang-
stelling bestaan.

PLATTELANDSVROUWEN
Woensdagavond werd de laatste bijeenkomst
in dit seizoen gehouden van de plattelands-
vrouwen, onder leiding van de presidente
mevr. Pelgrum-Rietman.
Besloten werd om het jaarlijkse uitstapje van
de leden te maken op woensdag l juli a.s.
naar Nijmegen en omstreken, tevens zal dan
een schcenfabriek bezichtigd worden. Dus
niet op 8 juli, zoals aanvankelijk was afge-
sproken.
Hierna werden de discussievragen over: „Ver-
anderingen ten plattenlande" behandeld.
Vroeger bestond het platteland uit een kleine,
in zich zelf besloten samenleving. Dóór
allerlei oorzaken is die afgeslotenheid sterk
verminderd. Betere wegen, autobus, auto,
bromfiets hebben het contact met de stad veel
gemakkelijker gemaakt. Radio en televisie
brengen de „grote wereld" thuis. Wat eerst
zeer overwegend een boeren-platteland was
wordt nu ook een platteland van niet-boeren:
fabrieksarbeiders, middenstanders, kantoor-
mensen en anderen.

Het provinciaal bestuur wil gaarne de me-
ning weten van de leden over deze discussie-
vragen en de antwoorden die de verschillende
groepen na rijp overleg opgesteld hebben zul-
len opgezonden worden.
Tijdens de pauze werd een traktatie bij de
koffie aangeboden. Vervolgens vertoonde
rhevr. Albers-Bloemendaal filmstroken van
oigengemaakte opnamen o.a. van de bevrij-
dingsoptocht in 1945. Verder werd de avond
gezellig doorgebracht met verschillende spel-
letjes.

KERKDIENSTEN zondag 24 mei.
Hervormde kerk.

8.30 uur Ds. M. G. Sterringa, van Zutphen.
10 uur Ds. J. J. van Zorge. Bed. Hl. Doop.

Kapel Wildenborch.
10 uur Mej. Vic. S. v.d. Wal, van Laren.

Öeref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. E. J. Duursema.

R.K. Kerk
Zuur Mis, 9 30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 uur en 8.15 uur, 9.30 Mis.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur t.e.m. zondag-
avond 11 uur Dr.de Vries. Telefoon 1288.

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

Zondag 24 mei Reichman, tel. 06755-266
en Van Soest, tel. 06753-420.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

Gemeentehuis: no. 1541 — 1542.
Brand melden: no. 1541.

Bij geen gehoor: Tel. no. 1230
(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 105 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 52,— tot f 56,r- per stuk.
Kalme handel.

Burgelijke stand van 15 t.m. 21 mei.
Geboren: z. van }. Krabbenborg en B. A.
Hartman.
Ondertrouwd: G. VUem en A. H. Ruesink;
W. J. Harmsen en H^Rossel; H. A. Wo-
pereis en J. M. Houtman.
Gehuwd: H. SchefFer en G. J. Lebbink; M.
T. J. Hartman en J. W. Krauts.
Overleden: O. H. van Gullik, vr., 85 jaar;
J. B. Brandenbarg, m., echtgen. van T. Prop,
69 jaar; J. W. Dropn^^ m., echtgen. van
J. te Kolstee, 58 jaar,*^Werl. te Winterswijk.

SNELLE DUIF.
Bij een onderlinge wedvlucht vanaf Maas-
tricht, afstand 135 km, kwam een duif van
H. Doornink als 2e aan. Er vlogen 176
duiven mee. Een mooie prestatie.

TANDPASTA

DE BESTE en niet duur. Tuba 95-70-45 et

BIOSCOOP
Eindelijk komt nu de Hollandse film ,Fanfare"
in Vorden en daar men een grote toeloop ver-
wacht, wordt deze zowel zaterdag- als zondag-
avond vertoond. Deze vrolijke film trok overal
veel publiek en moest steeds geprolongeerd
worden, vandaar dat het zo lang duurde voor
Vorden aan de beurt kwam.
De film is opgenomen in Giethoorn en handelt
iri hoofdzaak over de dorpsfanfare die aan een
concours wil deelnemen. Er komt echter ruzie
waardoor het korps in twee partijen gesplitst
wordt.
Johan Kaart, Bernhard Droog, Ineke Brinkman
en nog veel meer bekende Nederlandse acteurs
maakten er een humoristische film van, waar-
om men dikwijls kan schateren van het lachen.
Niemand verzuime deze film te gaan zien.

VOETBAL
Het kan verkeren, zou Bredero.de zeggen. Vorige
week zondag won Vorden van Erix met 4—l en
tweede Pinksterdag verloor het zelfde elftal in
de beslissingswedstrijd in Ruurlo van Erix met
4—0. Het is wel jammer voor Vorden, dat de
laatste jaren telkens nét l punt te kort komt
om de kampioensvlag te hijsen. De overwin-
ning van Erix was ditmaal volkomen verdiend.
Een groot deel van de Vordense spelers ging
blijkbaar van de veronderstelling uit dat het
hier een vriendschappelijke wedstrijd betrof,
want er werd maar een zeer tam spelletje te
zien gegeven, integenstelling met de Erix-man-

nen, die van het begin tot het einde voor de
overwinning hebben gevochten. De Vordenaren,
die door honderden supporters waren vergezeld,
kregen maar geen vat op het spel van Erix. In
het bijzonder de voorhoede liet het er ditmaal
bij zitten. De Erix-spelers waren blijkbaar voor-
af goed geïnstrueerd. Hierdoor kregen de bui-
tenspelers van Vorden integenstelling met vori-
ge week ditmaal maar weinig bewegingsvrijheid,
zodat er maar zelden gevaarlijke voorzetten
kwamen. Daarbij was het binnentrio niet bij
machte om op het beslissende moment door te
drukken, zodat doelpunten uitbleven. Bij Erix
hadden de buitenspelers aanvankelijk meer vrij-
heid. Vooral de linksbuiten maakte hiervan ge-
bruik. Uit een fraaie voorzet van zijn voet kopte
de rechtsbinnen fraai en onhoudbaar het eerste
doelpunt in het Vordense doel. Voor rust maakte
de midvoor van dichtbij met een onhoudbaar
schot er 2 — O van.
Na rust werd het al spoedig 3 — O toen bij een
schot een der Vorden-backs de bal van richting
veranderde en doelman Groot Jebbink, die zich
overigens voortreffelijk weerde, kansloos ge-
slagen werd. Nog was Vorden niet verloren,
want er deden zich hierna kansen genoeg voor
om te doelpunten. Doch zelfs een penalty werd
door de midvoor naast geschoten, terwijl even
later e,en kopbal van de naar voren gekomen
back Buunk via de lat over ging. Bij een vol-
gende aanval moest een Erix-back de bal met
de hand uit het doel slaan, hetgeen de scheids-
rechter helaas ontging. Vorden liet na dit resul-
taatloos offensief de moed zakken, waardoor
Erix tegen het einde nogmaals wist te doel-
punten. Een tegenpunt had Vorden trouwens
wel verdiend.
Vorden A was Pinkstermaandag bij Varsseveld
A op bezoek en ook hier gingen de Vordenaren
door gebrek aan enthousiasme tenslotte met
5 -l ten onder. Voor de rust had Vorden nog
een l — O voorsprong, doch in de tweede helft
speelde het gebrek aan uithoudingsvermogen de
spelers weer parten.
Vorden II speelt zondag haar laatste wedstrijd
thuis tegen Ratti II.

NUTSFLORALIA
Deze zomer worden de stekplanten aan de kin-
deren op vrijdagmorgen 29 mei weer uitgereikt
op alle scholen. Zij kunnen zich daarvoor op-
geven bij het Hoofd hunner school tot en met
woensdag 27 mei. Voor d^fc>lwassenen en de
kinderen die in Zutphen o]Prehool gaan worden
de stekplanten 's middags in 't Nutsgebouw uit-
gereikt. Voor opgave leze men de betreffende
advertentie.
De schoolkinderen krijgen een fuchsia en een
vlijtig Liesje en de kinderen boven de 14 jaar
en de volwassenen een witte geranium en een
colleus. Als de kinderen beide planten op de
tentoonstelling inleveren krijgen ze een verras-
sing. De ouders van de kinderen, die buiten het
dorp wonen kunnen zich aan het Hoofd van de
school opgeven, als ze een witte geranium en
een colleus voor zich zelf willen hebben.
De heer Tiedeman uit Apeldoorn, die verleden
jaar met zoveel succes de cursus in bloem-
schikken heeft gegeven, begint half juli zijn
nieuwe cursus van 5 lessen. De datums worden
nog nader bekend gemaakt. Degenen, die ver-
leden jaar de cursus gevolgd hebben kunnen dit
jaar ook weer komen, want ze leren toch iets
nieuws. De verloting is weer aangevraagd en
de hoofdprijs bestaat uit een voorwerp van
Delfts aardewerk.
De tentoonstelling wordt 26 en 29 augustus ge-
houden. Er worden natuurlijk weer mooie prij-
zen voor de diverse wedstrijden beschikbaar
gesteld, zowel voor de stekplanten, de cursisten
en de overige wedstrijden, die gehouden worden.
Geef u dus zo spoedig mogelijk op en doe al
uw best om de mooiste planten voor de ten-
toonstelling in te leveren!

OPENING ZWEMBAD „IN DE DENNEN"
Onder een stralend meizonnetje en een water-
temperatuur van 181/j graad opende de voor-
zitter van het zwembadbestuur „In de Dennen"
burgemeester van Arkel, zaterdagmiddag het
zwembad.
In zijn openingstoespraak verwelkomde de voor-
zitter weer het oude personeel t.w. de heer en
mevr. Jörissen, als badmeester en garderobe-
verzorgster, mevr. Schepers voor de kassa, de
heer Schepers voor de rijwielstalling, alsmede
de heer Voskamp voor de verzorging van het
theehuis. Spreker deelde mede dat de nieuwe
badmeester de heer Bloemberg uit Amsterdam
op 29 juni in functie zal treden en er dan voor

Weer nieuwe
Zomerjaponnen

o.a. mooie structuur kwaliteit.

Vlot model met petticoat
voor 29.75.
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de beginnelingen weer zwemonderricht zal wor-
den gegeven.
Verder wees spr. op de nieuwe aanwinst Van
het bad n.l. een nieuwe pompinstallatie voor
het voorverwarmingsbad, terwijl verder het dak
van de dameskleedcabines en het dak van de
jongenskleedkamers waterdicht was gemaakt.
Voor de zonnebaders zullen een aantal dennen
worden gekapt. Met de beste wensen voor het
komend seizoen verklaarde spr. het zwembad
voor geopend.
Reeds dadelijk werd vooral van de zijde van de
Vordense jeugd een druk gebruik van het bad
gemaakt.

SCHOOLREISJE ST. ANTONIUSSCHOOL
Door de leerlingen der hoogste klassen der
R.K. Lagere School werd donderdag voor
Pinksteren, onder ideale weersomstandigheden
het jaarlijkse uitstapje gemaakt. De ruim 80
leerlingen vertrokken 's morgens met twee
touringcars via Almen en Holten langs de
Holterberg en Lemelerberg naar Ommen met
haar prachtige natuurschoon. Van hieruit
werd via Coevorden gereden naar Z.O. Dren-
te, waar eerst de olievelden van Nieuw-
Schoonebeek werden bekeken. De tocht langs
deze velden, de exploitatie, de boortorens op
Duits gebied, en de technische verduidelijking
door leerkrachten was voor de jeugd zeer
leerzaam. In Emmen werd vervolgens een
bezoek gebracht aan het Dierenpark, waar
men zich naar hartelust amuseerde.
's Middags vertrok men naar Borger, waar bij
de Hunnebedden van onze voorouders de
jeugd werd gefotografeerd. Het hoogtepunt
van de dag was het bezoek aan de verkeers-
tuin te Assen, een groot park, speciaal inge-
richt voor de jeugd om hen wegwijs te maken
in het verkeer. Allen mochten hier een ritje
maken in de speciale dwergauto's, waarbij
politieautoriteiten via versterkers de jeugd
attendeerden op verschillende fouten e.a.
Het was een interessante en zeer leerzame
'middag. Om 6 uur vertrok men weer, waarna
over Ommen en Deventer werd gereden naar
de sluizen in het Twenthe-Rijnkanaal te Eer-
de. Zeer voldaan over deze onvergeetlijke
dag arriveerde men om 9 uur weer op de
Kranenburg.

RATTI-NIEUWS
De reserves hebben het zondag in Steenderen
ïang niet gemakkelijk gehad en verloren op
eervolle wijze met 5—O van Steenderen 2.
Daar enkele Ratti-spelers schitterden door af-
wezigheid moest de gehele match met 9 man
worden gespeeld. Na enkele minuten kon
Steenderen reeds de leiding nemen, dank zij
haar numerieke meerderheid. Met rust was
het al 3—0. Ook in de tweede helft wisten de
Ratti-reserves fantastisch weerstand te bieden
aan de talrijke Steenderense aanvallen. Dat
het tenslotte nog 5—O voor de huisclub werd,
was voor Steenderen zeker geflatteerd.
De junioren waren vrij en speelden op eigen
terrein een vriendschappelijke ontmoeting te-
gen elkaar.
Ratti a, dat onlangs kampioen van haar af-
deling werd, zal thans deelnemen aan het
Juniorenkampioenschap voor de afd. Gelder-
land. Er zijn in totaal 16 Junioren-kampioenen
in deze afdeling, die zijn verdeeld in 6 groe-
pen. Ratti a is ingedeeld in Groep E, en komt
hierbij uit tegen Lochem a en W.C.V. b
(W'wk) of A.Z.S.V. a uit Aalten. Er wordt in
elke groep een halve competitie gespeeld,
de winnaars van iedere groep spelen weer
een halve competitie tegen elkaar, waarna in
de finale beide winnaars een beslissingswed-
strijd op neutraal terrein tegen elkaar spelen.
A.s. zondag gaat Ratti a naar Lochem a en
zal dan reeds een moeilijke taak te volbren-
gen krijgen. Met een grote dosis uithoudings-
vermogen, teamgeest en niet te individueel
spel kan er veel bereikt worden l

Het Rode Kruis is gul voor U,
weest U ook gul voor het Rode Kruis
Collecte van 25 mei t.e.m. 6 juni a.s.
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VORDENSE ZUIVELFABRIEK HAD EEN
GOED JAAR

De Coöp. Zuivelfabriek te Vorden heeft in het
hotel „Het Wapen van Gelderland" onder lei-
ding van de heer G. W. Winkel een matig be-
zochte jaarvergadering gehouden.
De directeur, de heer A. J. Huurneman, deed
enige mededelingen aangaande gang van zaken
van de fabriek. De melkaanvoer ligt dit voor-
jaar plm. 8 a 9 pet hoger dan het voorgaande
boekjaar. Het vetgehalte bleef vrijwel gelijk. De
landelijke melkopbrengst ligt plm. 6 pet. hoger
tot nu toe dan in 1958. De verkoop van volle
en gestandaardiseerde melk bleef vrijwel stabiel.
Die van room en dergelijke artikelen bewoog
zich in stijgende lijn. Mede door de dalende
stookolieprijzen was het onkostencijfer aanmer-
kelijk gedaald.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werden in
plaats van de aftredende bestuursleden t.w. de
heren A. J. Lenselink en G. Bieleman, welke
niet herkiesbaar waren, gekozen de heren W. H.
J. Kornegoor en H. J. ter Meulen. In plaats van
de aftredende commissarissen welke periodiek
niet herkiesbaar waren n.l. de heren G. J. Arf-
man, H. Kapelle, H. G. Nijenhuis en B. J.
Schoenaker, werden gekozen de heren W. J.
Keihout, G. J. Harmsen, J. J. Holtslag en G.
Holtslag.
Vervolgens bracht de voorzitter de scheidende
bestuursleden en commissarissen dank voor
alles wat zij in het belang van de fabriek hadden
gedaan, inzonderheid de heer A. J. Lenselink,
die niet minder dan 26 jaar het secretariaat
heeft mogen vervullen. Steeds was hij de actieve
secretaris, aldus de voorzitter.
De heer Huurneman dankte de heer Lenselink
voor de steeds prettige samenwerking. U hebt
steeds uw beste krachten geschonken voor de
opbouw en bloei van de Vordense Zuivelfabriek.
De heer Lenselink dankte hierna voor de tot
hem gesproken woorden en het door de leden in
hem gestelde vertrouwen. Bij alles is een tijd
van komen en gaan en ik ben verheugd dit in
een goede gezondheid te mogen doen. Tussen
bestuurscollege-directie en mijnerzijds heerste
steeds een uitstekende verstandhouding. Spreker
wenste de fabriek onder de bekwame leiding
van de heer Huurneman nog vele jaren van
groei en bloei toe.
Uit het jaarverslag bleek dat de fabriek op 3
januari j.l. 623 leveranciers telde. Op genoemde
datum waren 54. personen in dienst van de
fabriek. In totaal werd 14.394.268 kg melk ont-
vangen, dit was 5,96 pet meer dan in het voor-
gaande boekjaar. Het gemiddeld vetgehalte be-
droeg 3,64 pet tegen 3,66 pet in 1957. In totaal
werd aan melkgeld uitbetaald ƒ 3.908.844,14.
Besloten werd aan de leden een nabetaling
t.z.t. te doen toekomen van ƒ 143.942,68.

' •
UIT DE GEMEENTERAAD

Bijzondere belangrijke punten bevatte de
Raadsagenda van de vrijdagavond gehouden
raadszitting niet.
Behalve de heer Aaten, waren alle raads-
leden aanwezig.
De heer Wessselink deelde in zijn hoedanig-
heid als voorzitter van het Nut mede dat de
vergunning tot verbouwing van de Nutskleu-
terschool deze maand nog afkomt. Er zal zeer
waarschijnlijk vergunning verleend worden
tot de bouw van twee nieuwe speellokalen,
hetgeen ongeveer neerkomt op de bouw van
een nieuwe school.
Aan de Berend van Hackfortweg zal een dub-
bele woningwetwoning gebouwd worden.
Architect is de heer van Houte. Deze dubbele
woning, die iets ruimer zal zijn dan de be-
staande nieuwbouw, zal in het openbaar aan-
besteed worden.
In dank aanvaardde de raad de schenking
van de Staat der Nederlanden bestaande uit
een strook grond langs de spoorlijn tussen
het industrie-terrein en de Almenseweg. Er
kan nu met de aanleg van de nieuwe weg
naar het Industrie-terrein begonnen worden.
Bovendien zal dan t.z.t. de overweg in de
Kerkhofweg verdwijnen.
Nu de Bijzondere School op het Hoge aan-
gesloten zal worden op de waterleiding komt
er weer een pompinstallatie vrij. B. en W.
stelden aanvankelijk voor deze installatie
benevens nog twee andere pomp-installatie"
te verkopen.

Baron van Westèrholt maakte er de voor-
zitter op attent dat deze installatie nog wel
gebruikt kan worden op het Gemeentelijk
sportterrein. In de kleedgelegenheid aldaar
is slechts een provisorische waterleiding met
handpompje aangelegd, zodat deze daar goed
te pas komt. Verder kan er een gebruikt wor-
den in de Bijzondere school in de Wilden-
borch. De voorzitter ging er mee akkoord
deze mogelijkheden te onderzoeken.
Rondvraag.
Bij de rondvraag vroeg de heer Regelink hoe
het staat met de elektrificatie der onrendabele
gebieden.
B. en W. zijn, aldus de voorzitter, in principe
over de baatbelasting eens. Een desbetref-
fend voorstel kan in de volgende raadszitting
tegemoet gezien worden.
De heer Wesselink vroeg of er geen moge-
lijkheid bestond om de parallelweg, welke
reeds gedeeltelijk langs de Rijksweg voor de

Boerenleenbank bestaat, door te trekken van-
af Klumper tot aan de overweg. Er is nu,
sinds de weg geasfalteerd is, noch wandel-
noch fietspad meer. De heer Plas zei dat er
nog wel een strook rijksgrond is, dat als zo-
danig dienst kan doen. Baron van Westerholt
merkte op dat de kosten hiervan voor reke-
ning van het rijk moeten komen. B. en W.
zullen de zaak aldaar eens gaan bekijken.
De heer Schurink vroeg om de bewoners van
de Staringstraat bij de aanleg van waterlei-
ding voorrang te verlenen. Zij hebben al zo
lang gewacht. De voorzitter deelde mede dat
de waterleiding nog niet functioneert. Het
water is wel goedgekeurd, doch moet eerst
nog een tijdlang doorstromen voordat het
voor consumptie geschikt is.
Voorts wees de heer Schurink op de onhoud-
bare toestand van de weg langs Sophiahoeve
tot Bruggeman. Omtrent de stand van de rio-
lering werd de heer Schurink medegedeeld
dat er nog geen antwoord van de Ged. Staten
hierop was binnengekomen. Hij drong er bij
de voorzitter op aan om aan deze belangrijke
kwesie steeds aandacht te blijven schenken.
Tenslotte vroeg hij namens de winkeliersver-
eniging of de gemeente contact kan opnemen
met de heer Veere, welke momenteel het
landgoed Huize Vorden beheert. De winke-
liersvereniging had nml. gevraagd om een
stuk terrein achter Huize Vorden te mogen
huren met recht van koop. Dit terrein zou
dan gebruikt worden voor kamperen en stand-
plaats van caravans. De heer Veere had be-
loofd op deze kwestie nader terug te komen,
doch tot op heden had de Winkeliersvereni-
ging nog niets gehoord. Misschien zou de
gemeente dit stuk wel kunnen kopen. De heer
Wesselink merkte op dat B. en W. eens moe-
ten onderzoeken of het gehele landgoed, in-
clusief het kasteel, niet door de gemeente ge-
kocht kan worden, voordat het een ruïne is
geworden.
Óp een vraag van de heer Bannink werd nog
medegedeeld dat de nieuwe gemeente-archi-
tect op l juni a. s- in functie zal treden- _

Brinkmann & Niemeijer N.Y.
ZUTPHEN

vraagt voor zo s ^ ^ d i g mogelijk een
vrouwelijke adm. kracht,

leeftijd 17 — 20 jaar.

Soll. schriftelijk of mondeling: Kuiperstraat
42, Zutphen.

Zelf Schilderen? gebruik dan

trefex
SUPER PLASTICLAK - MUURVERF

fa. G. BOERSTOEL t ZN.
Schilders- en Behangersbedrijf
Insulindelaan 5, Telefoon 1567

2 drag. VARKENS te
koop, ingeschr., B.B.,
a.d. teil. H en 13 juni
en ± 100 jonge HEN-
NEN, 9 weken, reds
G. Klein Geltink,
Hackfort Telef. 1229
Te koop toom zware
blanke BIGGEN.
G. J. Eijerkamp. B 35
Toom zware BIGGEN
te koop bij Joh. Weenk
Brandenborch E 92.
Te koop een drag.
M A A L , M.R.IJ., 20
mei ad. teil., abortus-
en t.b.c -vrije stal, bij
G. H. Janssen, Henge-
loseweg B 4, Vorden

Te koop een jonge
FOXHOND. J. Koer-
selman, 't Joostink.

Te koop SCOOT-
MOBIEL „Heinkel",
motor-rijbewijs. Plaats
voor 2 volwassenen en
2 kinderen. Verbruik
l : 26. J. B. Uenk,
Nieuwstad 67, Vorden
(Na 6 uur).

Te koop gevraagd:
4 gegoten rondgebo-
gen geheel losslaande
RAMEN m. 6 ruitjes,
groot 58x70 cm.
G. J. Wunderink, Kra-
nenburg. Tel. 6735.

TE KOOP slinger-
honing, eetaardappels
(noordeling) D. Pardijs
Kranenburg.

Voor aankoop van.
JONGE HENNEN

kiest U het juiste adres
Alle rassen en krui-
singen verkrijgbaar.

H. J.STOKKINK
Rietgerweg l, Warns-
veld. Tel. 0(5751-387.

V A N D A A G :
10 grote sinaasappels

100 ct
pracht kropsla,

2 voor 25 ct
kasandijvie, 45 ct p. kg
en onze vers gesneden
soepgroenten,

25 ct p. zakje

Steeds voorradig:
groenkool en spitskool,
panklaar; iedere dag

verse aardbeien

BIJ

Derksen's
groente- en fruithandel

Zutphenseweg 13

Telefoon 1334

BUPRO-GAS
Speciale aanbieding
Z vlams gasstel geheel com-
pleet met gas -f statiegeld
voor slechts f 44.—.

G. Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45. Tel. 1217

Week specialiteiten.
Brusselse kermis, 250 gram 37 ct

Gebraden gehakt ballen, inhoud 6 st
in jus 1,54

Abrikozen op sap, per pot a 550
92 ct

Chocolade, zeer licht, 100 gr. 55 ct

Chocolade brokken, puur en melk,
100 gram 59 ct

250 gr. Cocoskoekjes voor 63 cta~- /— • -"•

5 stuks Bolussen, een bekend recept
van een bakker uit A., voor 69 ct

Pré wasmiddel, 2 pakken met l gratis
voor 90 ct

Pril afwasmiddel, 2 pakken voor 70 ct
plus l gratis

Smit, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat
goeds. l
Telefoon 12

NIEUW

Bestand tegen:

^ De zon
^ Zeewater
^ Gechloord water

^ Olie en vet

Gaat niet plakken of kleven en kan
niet verteren.
Trekt niet aan het haar door gesati-
neerde binnenzijde.

Drogisterij „De Oldc Meulle"

J. M. v.d. Wal
Gedipl. Drogist

^""Nutsgebouw™1

L Telefoon 1500
VORDEN

ploitatie Jac. Miedema - Deventer

! Zaterdag 23 en zondag 24 mei
8 uur

de vroli jke Nederlandse f i lm

Fanfare
met : Hans K a a r f , Brrnard Droog,

Ineke B r i n k m a n , Andrea Domburg,
Albert Mol - Wim van den Heuvel.

Plezierig - vrolijk - dartel - zorgeloos
en sprankelend.

Toegang alle leeftijden

Entree: f 1.45, f 1.15, f 0.85 (bel. inbegr.)
Kaart verkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

op alle K L M 1H
werkkleding f

|x|; / volledige *
garantie! i

«Wxy,

Het beste bewijs voor U, dat II
KLM werkkleding kunt
vertrouwen, als U dat niet al lang
wist. Neem daarom geen
genoegen met iets anders l

Eis mei klem merk KLM, want...

WERKKLEDING

Kan Langer Méé

Verkrijgbaar bij:
Fa. Visser, Vorden, Burg. Galléestraat 5

H. H. Graanmaaiers!
Breng nu reeds uw

binderdoeken
ter reparatie.
Wij leveren

ook nieuwe

fa» G» W« Luitnes
Vorden, Telef. 1421

Voorradig alle soorten

gasstellen
Vraag eens onze
speciale prijzen.

G. Weulen Kranenbarg

Babydolls
Leuke modellen
Mooie kleuren

Kom keuren bij

H en W
Homoeopatische

Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

petticoats
diverse kleuren

Damesmaten 9.95
voor grotere meis-
jes 8.75.

Visser
Vorden

Telefoon 1381

Er is maar één
CONTACTf

De sensationele nieuwe

serie 1959!

Nu ook met stuurdemper
voor ongeëvenaard
veilige wegligging.

In de bocht is de RAP
fantastisch! De lage
bouw en het stjjve
frame geven de RAP
een ongeëvenaarde
wegligging.

In de bergen: Uw
RAP laat U nooit in
de steek, dank zij de
krachtige motor.

Twee personen: Op
duo-vervoer is de RAP
gebouwd: „Comfort
voor twee" is een ty-
pisch R AP-kenmerk!

Op slechte wegen: de
RAP kan er tegen,
dank zij de unieke
zweefarmvering, die
alle schokken en sto- >
ten opvangt.
Kom de RAP zien en
berijden bij

AGENT:

A. G. Tragter
Zutphensweg



God verblijdde ons
zeer met onze
Jan Anne Hendrikus

(Jan Hein)

D. A. Pos
M. A. Pos-

Groeneveld
Hans

Vorden, 20 mei '59.
Prins Bernhardweg 4

X
X

Onze zaak is
maandag,
dinsdagmorgen en
woensdag

gesloten

S. Oelen
Wegens sterfgeval

zaterdag 23 mei

gesloten
Hotel „'t Wapen
van Vorden"

Telefonisch
aangesloten

onder no. 1351

G. H. J. BONKE

TE KOOP: kinder-
rijwielen, 20 x 1% en
24 X l l/2, herensport-
rijwiel met versnelling,
radio m. accu, 6 V., pr.
st., motor, N.s.u. Luxe
met swing-arm, auto-
onderstel, bandenmaat
(>00 x lö. Spotprijs, bij
G. H. Vreeman,

Galgengoor

Te koop enige TUIN-
BANKEN, S-model.
Klein Kranenbarg,
Hackforterweg, 23
Wichmond. Tel. 269

Een goed kosthuis
aangeboden te Vorden
voor l of 2 personen

Adres bevr. bureau
Contact

Te koop dr. BB var-
kens. R. Beunk, Gal-
gengoor, Vorden.
Adres: B 77, Hengelo
(G.). Telefoon 479.

Te koop BIGGEN.
E. Pardijs, Lange End

Een toom BIGGEN te
koop bij H. Steenblik
Hackfort.

STEEDS TE KOOP:
Beste nuchtere stier-
kalveren. G.J.Sloetjes
D 107, Vorden.

Telefoon 1308

Het adres voor het
scheren van schapen
is Hilferink, Almense-
weg. Tevens te koop
jonge konijnen, Witte
VI. Reus.

Jonge KONIJNEN te
koop bij B. Besselink,
Kerkhofweg.
Te koop EETAARD-
APPELEN (noorde-
ling. H. Broijl, Rietgec-
weg 4, Warken.

Jonge HENNEN te
koop, W x R bij H. G.
Zoerink, Mossel D 85
N.o.z.

Iedere week
af te geven

6, 7 of 8 weekse jonge
hennen, WL X Reds en
Reds, geënt tegen

bronchitis
A. Blikman, Driesteek l
Warnsveld.

Christiaan Johan Engbers
en

Harmina Norde

hebben de eer U, mede namens weder- V
u zijdse ouders, kennis te geven van hun w
| voorgenomen huwelijk, waarvan de vol- f

Q trekking zal plaats vinden op woensdag Q
A 27 mei om 11 uur ten Gemeentehuize n
X te Vorden. X
X Kerkelijke inzegening in de Herv. Kerk X
X te Vorden om 11.30 uur door de Wel-
w eerw. Heer Ds. J. H. Jansen.

n Hengelo (G.), Bleekstraat 4
X - mei 1959.

X
j Toekomstig adre

X H
W Receptie van 4.30—5.30 uur in het u
5 feestgebouw „Concordia", Hengelo(G.). i

Vorden, Raadhuisstraat 4

Bleekstraat 4,
Hengelo (G.).

Willem Johan Harmsen
en

Hendrika Berendina Rossel

hebben de eer U, mede namens de ou-
ders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking D.V. zal plaats vinden op
vrijdag 29 mei as. om 11 uur ten Ge-
meentehuize te Vorden.
Kerkelijke bevestiging om 11.30 uur in
de Ned. Herv. Kerk te Hengelo (G.)
door de de Weleerw. Heer Ds. J. H.
Jansen, van Vorden.

Vorden, Schoolstraat 6
mei '59.

Vorden, „Groot Obbink" B 33

Toekomstig adres: B 102, Hengelo (G.).

Receptie van 4.30—5.30 uur in Hotel
Langeler, Hengelo (G.).

., Op de 27e mei hopen zo de Here wil . j
' onze geliefde pleegouders en groot- '
n ouders

S. Oelen
enu

J. Oelen-Klinkhamer

V de dag te herdenken, dat zij voor 40
w jaar in het huwelijk werden verbonden.
y Dat zij nog lang voor ons gespaard mo-
l gen blijven is de wens van hun dank-

Q bare pleegkinderen en kleinkind.

M S. van den Oever
L. M. van den Oever-

Hoegee
Simie

Gelegenheid tot feliciteren op woens-
dag 27 mei in café „De Zon" van
4—6 uur.

Samenzang N.C.R.V.
in de Herv. Kerk te Warnsveld
op vrijdag 29 mei a.s.

Medewerking wordt verleend
door een zanggroep o.l.v. Kees
Deenik.

Aanvang 8.15 uur.
TOEGANG GRATIS.

Middenstanders!
U komt toch a.s. dinsdagavond

8 uur in Café Restaurant Wahl?

Deze zeer interessante en leerzame
avond MOET U MEEMAKEN!

Koninklijke Ned. Middenstandsbond
afd. Vorden

Voor houten kippen-
hokken, liggende ra-
batplanken en glas-in-
schuifbare valramen.

G. H. Schollen
Timmerman, Hengelo-G.
Telefoon 561

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg

Heden overleed onze lieve man en broer
Johannes Bernardus Brandenbarg
in de ouderdom van 69 jaar.

Namens de familie:
T. BRANDENBARG-PROP
A. BRANDENBARG

VORDEN, 20 mei 1959.
Hotel „'t Wapen van Vorden"

De teraardebestelling zal plaats heb-
ben zaterdag 23 mei 1959 om kwart
voor twee op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden. Vertrek van het sterf-
huis kwart over één.

Na een langdurige ziekte in het St.
Elisabeth ziekenhuis te Winterswijk,
nam de Heer tot Zich onze lieve en
zorgzame man en vader

Jan Willem Droppers

in de leeftijd van ruim 58 jaar.

}oh.a G. Droppers-te Kolstee
Gerrit
Dinand

Vorden, 17 mei 1959.
C 100

De teraardebestelling heeft inmiddels
plaats gehad op vrijdag 22 mei j.l. op de
Algemene Begraafplaats te Winterswijk.

Collecte Rode Kruis
Sociaal-Humaan-Actueel-Charitatief

Helpt allen het Rode Kruis. Het Rode
Kruis helpt U.
Elk offertje wordt in dank aanvaard.
Mogen wij onze collectanten ook dit jaar
vriendelijk verzoeken, hun onmisbare mede-
werking te verlenen.

Het comité:
H. Folmer, Zutph.weg 38, vertegenw.
H. Groot Bramel, D 15
W. Kamperman, Ruurloseweg 33
J. Kettelerij, E 102
F. Mullink, B 77
Joh. Norde, Burg. Galléestr. 10
J. B. Vreeman, E 35
J. G. Wassink, C 132
H. Wesselink, C 49
J. Wesselink, D 43

EMPO

de fiets voor de
moderne jeugd !

*EMPO
Sportrijwielen
vanaf f 148.-

Heel Vorden spreekt er over . . .

Hotel Goud Koffie de allerbeste koffie!
Deze week 200 gram vrachtjes (heerlijk
snoepje) van 49 et voor 25 et
bij aankoop van 250 gram Hotel Goud
Koffie a 174 et

OPGELET!
Bij aankoop van een blikje Ant. Huninks
soepballetjes a 85 et
ontvangt u 250 gram vermicelli voor 5 et

Nog zo'n leuke aanbieding!!
Bij elke fles Spaanse wijn a 245 et
ontvangt U l pot abrikozen geheel gratis

Appelsap, zeer verfrissend, 4 flessen 100 et
Huishoudjam, 1ste soort aardbeien,

per pot 79 et
3 grote rollen vruchtendrups samen 39 et
Puddingsaus, 2 flesjes slechts 49 et
Friese nagelkaas, 100 gram 32 et
Beschuit, ovenvers, 2 rol voor 32 et
250 gram heerlijke koekjes

• „Assortie" 59 et

Ruime sortering Indische artikelen

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Bezoekt zondag 31 mei
het park van de Wiersse te Vorden

Ruim 93 ha. tuin; temidden hiervan een 16e eeuws
kasteel. Mooie lanen, prachtige vergezichten, schitte-
rende rhododendrons in alle kleuren en een mooie
rozentuin stempelen dit tot een romantisch geheel.
Steeds weer de moeite waard voor een uitstapje.

*
Het park is te bereiken met de G.T.W.-bussen
vanuit Ruurlo en Vorden,
*
Geopend vanaf 2 uur tot half 6.
Er wordt een kleine vergoeding gevraagd ten bate
van sociaal charitatieve verenigingen te Vorden-Kra-
nenburg, n.l. volwassenen 50 et., kinderen van 6—14
jr. 10 et. en kinderen beneden 6 jr. vrij.

Honden worden ook aangelijnd NIET toegelaten.

CONCERT IN HET PARK.

Zaterdagmiddagtocht voor
Bejaarden

uitgaande van de Oranjevereniging.
Evenals andere jaren organiseert de Oranje-
vereniging een autotocht voor Bejaarden
op zaterdag 6 juni.
Gezien de hoge kosten verwacht het be-
s tuur , dat zij voor wie dit geen bezwaar is
f 2.50 per persoon in de kosten bijdragen.
Aanmelden met opgave van leeftijd van
maandag 25 mei tot zaterdag 30 mei as,
bij H. G. Poesse.
H.H. Autonjobilisten, die zich voor deze
tocht beschikbaar stellen, worden verzocht
met opgave van aantal zitplaatsen zich te
willen opgeven bij H. G. Poesse.

Een pracht kollektie

BADPAKKEN
fleurige dessins — vlotte modellen

Kies een
Tweka Badpak

Koopt 't bij

Heren- en Jongens-
badbroeken
nu ook in
Terlenka

Telefoon 1381 Visser - Vorden
VOOR AL UW

Koudijs Veevoeders
NAAR

H. Rothman
Molen weg 41.
Depot Koudijs
Telefoon 1275

H A R D B O A R D stroken
32 x 213 cm.
37 x 203 „
52 x 203 „
<>1 X 122 „
07 x 198 „

fa.MEULENBRUGGE

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur
GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Verhuur van gelegen-
heidskleding. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l .Zutphen,
Telefoon 2264.

Voor
Vulpenreparatie

naar
„Jan Hassink"

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen
VOOR HEEL

DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"

ROOKGEREI
Wij betalen voor alle
slachtkippen

f 1,75 per kg
W.ROSSEL
Pluimveehandel

Vorden Telef. 1283



De Speciaalzaak O
ook UW zaak •

Doe een keus uit de rijke collectie
van

Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. Eijerkamp, Zutphenseweg 2, Telef. 1386

Wij hebben plaats voor een handige accurate

jongedame,
van 15—18 jaar, voor eenvoudige

kantoorwerkzaamheden.
Bij gebleken geschiktheid bestaat bij ons
gelegenheid, in verschillende afdelingen van
ons kantoor te werken, zodat U een ruime

ervaring opdoet.
Schriftelijke sollicitaties met volledige in-

lichtingen aan ons adres:

Fa. Ackerman en Kamphuis
Berkelkade 15, Zutphen

Belangrijk voor H.H. Landbouwers enz.
Voor verharden van wegen, paden,
terreinen leveren wij U NU

fijne en grove Sintels en
Hoogovenslakken.

Sintels vanaf f l O.-— per ton.
Prijzen franco huis.
SINTELVERKOOP

MONSTER
Groenloseweg 61', Winterswijk
Tel. K 5430- 2727

Inlicht.: Kettelerij, Zutph.weg 54, Vordert

Zaterdag 30 mei

DANSEN
Zaal Winkelman, Keijenburg

Hedenavond

Oriënteringsrit per fiets
Start om 7 uur bij café v. Asselt
te Linde. U komt toch?

Voor uw vakantietrips en al uw uitstapjes naar

AUTORIJSCHOOL SEESING
Autoverhuur met en zonder chauffeur.

Burg. Galléestraat 14 - Vorden

Telefoon 1414 bij geen gehoor 1358
V..
Inwoners van de nie'jbouiv van Vodden,
leleu hebt een hatstikke mooi huas,
Moar met den tuin mot 't anders wodden,
Want dat is nog lange neet pluus.
Afrastering van een paöltjen en droad,
Dat liekt joa meer een varkensloop.
Nie'jbouwleu doot verstandig, en goat
Een dennen planke halen da's mooi

en goedkoop.

Cjpeciale aanbieding voor de ver-

fraaiing van net 70 woningen com-

plex in t/orden.

Onoekante dennen plannen l kant

geschaafd a f 0.73 per meter*

Fa. H. J. EGGINK
Medlet E 101 a, Vorden, Telef. 6757

Heren- en
Jongenssandalen

*De mooiste model
len voorradig bij:

Wullink's Scboenhandel
„Onbetwist de Sc^Knenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 1342

-k Regelink voor uw Rijbewijs
Synagogestr. 6, HengeloG., Tel. 06753-573

NIEUWS VAN ONZE

Beddenaideling
*

Voorjaarsaanbieding
Divanbed met schuim-
plasticmatras compleet
met kapokkussen voor
f 88.75.

Ook voor overtrekken en repareren
van matrassen

H. en W.
v.h. Joh. Heerink

Tijdens zijn bezoek aan ons land heeft de
Sjah van Perzië onze zaak bezocht.
Hij zei dat eten, vooral als men trek heeft,
mogelijk zeer goed kan zijn.

VOORAL

Tarvobrood
had zijn volledige belangstelling.

Bakker Sdrurink

H.H. Landbouwers!
Voor het persen van hooi
staat Jfe

J. W. Holtijzer, Ivildenhorch
tot uw beschikking. Telef. 6613

Deze week bij
De Spar

me* ióch 10% korting:

3 pakjes

Spar-margarine §

van 126 voor 100 et

ZOMERDRUPS 2OO gram 56 - 22 zegels
NIEUW! KNABBELKOEKEN zak 250 gram

75 - 30 zegelsi u - uw zegeiH
CHOC. REEP 4O gram zwaar l

(melk, puur of hazelnoot) 30 - 12 zegels

KANDIJKOEK per stuk 6O - 24 zegels
CHOCO-CREME pakje 25O gram 61 - 24 zegel
APPELMOES pot 32 -12 zegel

eg«
_els

32 - 12 zegels
52 - 20 zegels

•«n • wwiinc-uii iiieriies 48 - 2.0 zegels
SCHUURPOEDER bus 42-16 zegels
BOERENMETWORST 1OO gram 58 - 24 zegels
SAKSISCHE \ 100 gram 4 2 - 1 6 zegels
LEVERWORST/ per stuk 15O gr. 65 - 26 zegels

APPELMOES grote pot
NATUURAZIJN merries
nrtiiiiiinrknr-ni-r»

uw
VOOR.
DEEL

11 et

15 et

6 et
12 et
12 et
6 et

10 et
10 et
8 et

12 et
8 et

13 et

Sparkoekje met 1O % korting:
cocos-

MACROONTJES

25O gram f |5 ct • 15 zegels

bij aankoop van l blikje Lunchworst
2OO gram a 82 et ii

geldig tot 28 mei

DUBBEL zegels,
DUBBEL voordeel!

Sparkruideniers
ESKES - REMMERS

Voor Zonnebrillen en Anli-Zonnebrandmiddelen naar
Drogisterij „De Olde Meulle" - J. M. van der Wal - Gedipl. Drogist

Brinkmann & Niemeijer N.V.
ZUTPHEN

vraagt voor zo spoedig mogelijk een
magazijnbediende,

leeftijd 17 — 25 jaar.
Soll. schrifteli jk of mondeling: Kuiperstraat
42, Zutphen.

Administratiekantoor

S* A. Huizinga
Smidsstraat 17 - Telefoon 1463

Boekhoudingen
Belastingzaken

Alle verzekeringen
„Nederlanden van 1845"

Gevraagd een zelfstandig

meisje of juffrouw
werktijden nader te regelen.

Mevr. Slotemaker,'t Schapenmeer, Vorden

Coöp. Dorsver. „Hackfort en Omstreken"
Gevraagd een Machinist

voor het hooipersen en dorsen.

Inlichtingen en aanmelding tot. woensdag
27 mei 's avonds 8 uur bij de sekr. H. J.
Reerink, Delden, Vorden.

Gevraagd, voor NU of later

2 nette meisjes op ons atelier.
Dames- en Herenkleermakerij

AARTSEN
Stationsweg 8, Telefoon 1427

Alleen vandaag:
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram ontbijtspek 55 et
200 gram leverworst 36 et

500 gram spek 90 et
500 gram fijne rookworst 180 et

Voor ieder een diepvriescel te huur
om aardbeien, kersen, spinazie,

doperwten enz. te bewaren.

M. Krijt, Dorpsstraat
Doe uw voordeel!
Bestel nu uw wintervoorraad

Brandstoffen
bij

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad

Nutsfloralia.
Opgave van stekplanten voor de kinderen
van de 5 scholen bij de Hoofden van de
scholen, ook voor de ouders van de school-
kinderen, die buiten het dorp wonen. Kin-
deren, die naar Zutphen op school gaan
en voor de groteren kunnen zich opgeven
bij Mevr. Emsbroek-Steenman, Insulindelaan;
Mevr. Albers, Zutphenseweg 75 en bij
Mevr. van Mourik-Spoor, Zutphenseweg
10 (huis). Prijs der stekplanten schoolkinde-
ren 45 cent per stel, voor groteren en kin-
deren die naar Zutphen gaan 55 cent per
stel. Uitreiking voor de schoolkinderen op
de scholen vrijdagochtend 29 mei in hun
school. Voor de overigen vrijdagmiddag
29 mei in het Nutsgebouw van 4-5 uur.
Cursus Bloemschikken, 5 lessen, bij dezelfde
adressen als de groteren, leeftijd vanaf 15
jaar.

autoverhuur zonder chauffeur
voor binnen- en buitenland
ook met kampeerwagen.

Voor vakantie-trips speciale tarieven.
Vroegtijdige afspraken voorkomt
teleurstelling.

GROOT JEBBINK
Staringstr. 9, HET ADRES, Tel. 1306

Voor alle soorten
DRUKWERK naar

Drukkerij Wolters - Vorden

Spaarbank

voor iedereen

Ook voor U ligt

een spaarboekje klaar

* Rente over onbeperkte inleg

* Tegoed blijft dagelijks opvraagbaar

* Vertrouwelijke en vlotte behandeling

* Spaar met meer profijt bij de

Coöperatieve Boerenleenbank

.VORDEN"99


