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HET NEDERLANDSE ROODE KRUIS

Het stemt tot grote voldoening, dat ieder een
warm hart toedraagt aan het Roode Kruis. Het
is echter bevreemdend, hoe weinig wij van het
Roode Kruis weten, een instelling die uitgaat
boven religie, ras, huidskleur, nationaliteit, ge-
slacht of welke slagboom er dan ook tussen
mensen of volken moge bestaan.
Er zijn maar weinig mensen, die volledig op
de hoogte zijn van alle takken van Het Neder-
landsche Roode Kruis; daarom menen wij goed
te doen, om de voornaamste taken hier even te
noemen. Behalve zijn medewerking aan de in-
ternationale hulpverlening bij grote rampen,
zijn er de volgende taken: Bloedtransfusiedienst,
Bloedplasmaprodukten, Welfare, Boottochten
voor invaliden, Lectuurdepots, Beentransplanta-
ties, Radio-medische hulp aan schepen, Zieken-
wagentjes op stations, Opsporing van vermisten,
Hulp bij sport, Jeugd Roode Kruis, Strandposten,
Ziekenvervoer, ruim 900 hulpposten langs de
wegen, Trombosedienst, Rampendepots, Toch-
ten voor oude van dagen, Moedermelkvoorzie-
ning, Hoornvliesoverbrenging enz.
Het gaat niet om het Roode Kruis, maar om de
vele lijdenden, die door het Roode Kruis moeten
worden geholpen. Daarbij komt, dat het Roode
Kruis geen subsidie van overheidswege geniet.
Als de enthousiaste collectanten een dezer da-
gen bij u aankloppen, rekenen wij op uw aller
onmisbare financiële steun.
Duizenden invaliden en gewonden zeggen u
reeds bij voorbaat hartgrondig dank.
Leest u ook vooral de advertenties in dit blad.

RECORD AANTAL BEZOEKERS AAN DE
BLOEMENSHOW

Mede dank zij het zeer fraaie weer en de goede
roep, die er van de jaarlijkse bloemenshow op
het landgoed „De Wiersse" uitgaat, hebben
tweede pinksterdag niet minder dan 7.000 be-
zoekers genoten van het fraaie schouwspel dat
de tuinen en parken van het kasteel De Wiersse
elk jaar om deze tijd biedt. Jammer was het
dat de beroemde rodondendron-hagen nog niet
allemaal in bloei stonden, wat voornamelijk te
wijten is aan het gure weer van de laatste tijd.
Men telde thans onder de belangstellenden ook
vele Duitsers, die op hun doortocht van de ge-
legenheid gebruik maakten om het park, een
der fraaiste van ons land, te bezichtigen. Het
verkeer werd door de rijkspolitie op uitstekende
wijze geregeld. De G.T.W. had voor een aantal
extra bussen gezorgd voor de aan- en afvoer van
de vele bezoekers, die per bus waren gekomen.
Eenmaal per jaar stelt de eigenaresse, mevr.
Gatacre-de Stuers het landgoed voor het publiek
open tegen een geringe vergoeding, welke ten
goede komt aan een aantal Vordense instellin-
gen en verenigingen. Deze verenigingen zor-
gen dan voor de controle, de afzetting of voor
het conecrt, dat deze middag in het park door
de muziekvereniging „Concordia" o.l.v. de heer
D. Wolters gegeven werd en dat zeer in de
smaak viel.

JAARVERGADERING N.C.V.B.
Onder leiding van presidente mevr. Kieft-Begie-
neman werd in Irene de jaarvergadering gehou-
den van de vorig jaar opgerichte afdeling Vor-
den van de Ned. Chr. Vrouwen Bond. De op-
komst was zeer goed.
Na een kort welkomstwoord hield de presidente
een meditatie over Corth. 4 vers 6—14.
Het jaarverslag van de secretaris werd voor
deze gelegenheid op rijm door mevr. Luimes-
Groot Enzerink uitgebracht.
Werd de afdeling Vorden met 55 leden opge-
richt, thans is deze reeds uitgegroeid tot ruim
100 leden.
Het voorlopige bestuur werd thans definitief
benoemd t.w. mevr. Kieft-Begieneman, presi-
dente; mevr. Pos, secretaresse; penningmeeste-
resse, mevr. Jansen-Ormel; Alg. Adjunct mevr.
Berenpas-v, d. Kamp; 2e secretaresse mevr. Lui-
mes-Groot Enzerink en mevr. Wassink, lid.
Verder werd de avond gevuld met zang door
een voor deze gelegenheid gevormd zangkoor-
tje, met schetsjes en voordrachten.
Een en ander werd zeer gewaardeerd.
Mevr. v. Zorge vond een aandachtig gehoor met
voorlezing uit het boek „Uit het Land van Bart-
je".
Medegedeeld werd dat de vergaderingen in de
maand september a.s. weer zullen beginnen. Er
zullen 9 avonden per seizoen worden gehouden
en wel op de derde donderdag van iedere maand.
De contributie werd vastgesteld op ƒ 5.— per
lid per jaar.
Mevr. Luichies, die zich als het honderdste lid
opgaf, mocht een blijk van waardering in ont-
vangst nemen.

MUTATIE BJ DE POLITD3
De heer W. A. Kok, wachtmeester Ie klas bij
de Rijkspolitie, is met ingang van l juli benoemd
tot adviseur bij het Centraal Bureau voor de
afgifte van Rijvaardigheidsbewijzen.

BIOSCOOP
Zondagavond gaat er een politiefilm in het Nuts-
gebouw. Vele autenthieke foto's laten zien hoe
de wereld van de misdaad bestreden wordt. „In-
specteur Hardesty F.B.I." is een kleurenfilm
met sterke spelmomenten.

KERKDIENSTEN zondag 28 mei
Hervormde kerk.

8.30 uur Ds. J. J. van Zorge.
10.15 uur Ds. J. J. van Zorge, H. Doop

MedlerschooL
10.00 uur Ds. J. H. Jansen.

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

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

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 109 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 67,— tot f 74,— per stuk.
Handel was vlug.
Ter gelegenheid van deze meimarkt waren
er veel kramerijen. Mede door de gratis ver-
loting was er veel pibliek, wat een gezel-
lige drukte teweeg bracht. 31 personen kre-
gen een prijs uit deze verloting. Voor
zover de prijzen nog niet zijn afgehaald,
kunt U de uitslag lezen in een advertentie
in dit blad.

Burgelijke stand van 17 t.m. 23 mei.
Geboren: d. v. H. Sjouken en W. J. Nijen-
huis; z. van F. H.^L Lingen en B. Kussy.
Ondertrouwd: J. Ij^Ran der Zande en A.
Bollen; G. Bu l tmanen R. E. Schurink.
Gehuwd: K. Meenink en G. A. Nijhof; H.
Jansen en H. W. Braakhekke.
Overleden: A. Groot Roessink, vr., 70 jr.
echtg. v. G. H. G^t Bramel.

WIJZIGING OPHAALDIENST
HUISAFVAL

Met ingang van de volgende week wordt
het huisafval op woensdag, vrijdag en za-
terdag opgehaald.
Voor de juiste wijkindeling verwijzen we
U naar een advertentie in dit blad.

VOETBAL
De grote voetbalverrassing van pinkstermaan-
dag was de 2—l nederlaag welke Vorden II in
Zutphen tegen Zutphen III kreeg te incasseren.
Hierdoor is Zutphen II op de tweede plaats ge-
komen met 4 verliespunten meer dan Vorden II,
dat nog steeds een goede positie bovenaan In-
neemt. Vorden II kwam met een invaller uit
voor de linksbuiten, hetgeen een aanzienlijke
verzwakking betekende. Het wüde in de voor-
hoede dan ook niet best vlotten. Het rust was
de stand l—1. Even voor het einde kreeg Zut-
phen een penalty wegens hands te nemen, het-
geen haar de overwinning bezorgde.

Vorden IV heeft in een spannende wedstrijd
tegen Angerlo I een verdiende 2—l overwin-
ning behaald. Hoewel het spel geen grote hoog-
te bereikte, was het toch heel wat beter dan
vorige week tegen Pax. Vooral na de rust toen
Vorden tegen een l—O achterstand aankeek, heb-
ben de spelers hard gewerkt voor de overwin-
ning. Zowel Eggink als de goede spelende rechts-
buiten Dijkman namen elk een doelpunt voor
hun rekening. Vorden telde een invaller voor
haar doelverediger, welke gelukkig maar weinig
moeilijk werk kreeg op te knappen.
Vorden C won thuis van Zutphen C met 2—1.
Daar in verband met de beide pinksterdagen
het mededelingenblad nog niet is verschenen,
kunnen wij helaas niet mededelen, welke wed-
strijden er voor a.s. zaterdag en zondag zijn
vastgesteld. Dit zullen de supporters en spelers
nu in hun clubkastje kunnen vinden.
Gezien de achterstand zullen waarschijnlijk alle
drie elftallen der senioren wel moeten aantre-
den.

SPORTDAG SPABTA
De gymnastiekvereniging Sparta houdt a.s. za-
terdag een sportdag voor haar jeugdige leden.
Men zie hiervoor de advertentie.

LEDENVERGADERING V.V.V.
In zaal Eskes werd vorige week de jaarverga-
dering gehouden van V.V.V. waarvoor ditmaal
een goede belangstelling bestond.
Nadat de voorzitter, burgemeester van Arkel,
een kort welkomstwoord had gesproken deed
spr. allereerst enige mededelingen. De Palm-
pasenoptocht op 25 maart mocht zeer geslaagd
worden genoemd. De kinderen ontvingen een
prijsje met tractatie. Alle banken met de nodige
papiermanden werden weer geplaatst. De fa.
Wed. H. Wesselink werd dank gebracht voor de
schenking van 2 betonnen onderstellen voor de
banken. Deze werden geplaatst bij het brugge-
tje over de beek bij het Bejaardencentrum en
schuin tegenover Van der Meij aan de Kruisdijk.
Voor het zomerprogramma stelde het bestuur
van de Vordense Winkeliersvereniging ƒ 500.—
ter beschikking. Hiervoor was het bestuur van
V.V.V. zeer erkentelijk. Het blijkt weer, aldus
de voorzitter, dat de verstandhouding tussen
beide verenigingen niets te wensen over laat.
Er zullen nieuwe pensionlijsten worden gedrukt.
Op de hoek bij winkelier Hommers zal een rich-
tingsbord „Hengelo (Gld.)" worden aangebracht.
Er zal een foldertje worden opgesteld met de
voornaamste evenementen van dit seizoen, dat
aan alle vreemdelingen, welke Vorden willen
bezoeken, zal worden toegezonden.
Tot leden der kascommissie voor 1961 werden
benoemd de heren G. Remmers en M. Slote-
maker.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende
bestuursleden t.w. de heren G. J. Schurink en
E. J. van Tongeren herkozen.
Het zomerprogramma voor de maanden juli en
augustus biedt weer voor „elck wat wills". Bui-
ten de avondwandelingen welke iedere dinsdag-
avond zullen worden gehouden en de traditionele
achtkastelentocht op woensdagmiddag, voorziet
het programma in de navolgende attracties: 5
en 26 juli touwtrekken; 15 juli ruiterdemonstra-
ties; 21 juli concert in de muziektent door het
Harmoniekorps van de Geld. Tramwegen; de
Wielerronde van Vorden op 27, 28 en 29 juli;
op 22 juli een balonnenwedstrijd voor kinderen,
alsmede het optreden van een goochelaar in het
Nutsgebouw (29 juli); de Boerendansers ontbre-
ken ook dit jaar niet op het appèl. Deze zullen
op 17 juli en 28 aug. optreden achter de o.l.
school in het dorp, terwijl op 13 juli en 14 aug.
een complete folkloristische Boerenbruiloft (met
kleedwagen en bruidskoe, etc.) zal worden ge-
organiseerd.
Bij de rondvraag inforj^rde mevr. Besselink
of er niet meer gebruilBpn de muziektent zou
kunnen worden gemaakt.
De voorzitter antwoordde dat zulks1 heel goed
kan, doch dat dan de desbetreffende verenigin-
gen* zelf daarvoor de datums dienen te bepalen,
waarna ze dan in het programma kunnen wor-
den opgenomen. ^fe
Verder werd op voorsteHRi de heer Slotemaker
besloten het programma aan te vullen met de
attractie „Dogcarrijden met ringsteken".
De heer H. Emsbroek zou het bestuur in over-
weging willen geven de ledenvergaderingen wat
gezelliger te maken b.v. door middel van film-
vertoningen e-d., wat volgens spr. meer leden
zal trekken.
Uit het jaarversalg van de secretaris, de heer
G. Eyerkamp, kunnen we het volgende melden:
Het afgelopen seizoen is voor de V.V.V. Vorden
een goed jaar geweest voor wat betreft het be-
zoek van vreemdelingen. Het drukke sezoen viel
nog steeds in de maanden juli en augustus, zo-
dat van een vakantiespreiding nog niet veel te
merken valt.
Voor de pensiongasten is van het zomerpro-
gramma wel het aantrekkelijkst de boerendan-
sers (met de boerenbruiloft), de achtkastelen-
tocht en de avondwandelingen.
Onder leiding van de voorzitter van V.V.V., bur-
gemeester Van Arkel, namen aan de achtkaste-
lentochten op woensdagmiddag 462 volwassenen
en 205 kinderen deel. Onder leiding van de heer
H. Folmer werden deze tochten door groepen
per touringcars gemaakt. Hem werd hiervoor
dank gebracht. Aan de avondwandelingen na-
men 173 personen deel onder leiding van de na-
tuurliefhebbers de heren Norde en Vlogman.
Een groot aantal aanvragen om inlichtingen
werden weer afgedaan t.w. 417 schriftelijke en
ruim 100 telefonische.
Het aantal folders werd in 1960 met 10.000 stuks
aangevuld.
Het ledental bedraagt thans 171.
Van de gemeente Vorden mocht de vereniging
een subsidie van ƒ 400.— ontvangen.

Voorheb tere
Baby-h ui dj e

BABYDERM™41'OLIE - ZEEP

P.V. „DE LUCHTBODE" VORDEN
De P.V. „De Luchtbode" alhier organiseerde een
wedvlucht met oude duiven vanaf Maastricht.
Afstand 145 km. In concours 66 duiven.
De uitslag was als volgt: H. Zweverink l, 9;
H. Doornink 2, 8, 12, 14; G. J. Addink 3, 5, 10,
11; G. J. Jansen 4, 7; J. Krimp 6, 15; W. Wis-
sels 13; Th. Berentsen 16.

Het Rode Kruis is gul voor allen,
laten allen gul zijn voor het Rode Kruis

Kollekte van 29 mei t.e.m. 10 juni a.s.

Zondag 28 mei 10.15 uur

GEZINSDIENST

Alle kinderen worden met hun ouders
in de kerk verwacht.
Er is dus GEEN zondagsschool.

BOERENLEENBANK ZAL BELANGRIJK
WORDEN UITGEBREID

Op de dinsdag in het Nutsgebouw gehouden
jaarvergadering van de Coöp. Boerenleenbank
werden enige mededelingen gedaan omtrent een
belangrijke verbouwing van het bankgebouw.
Daar vooral de laatste jaren de werkzaamheden
zich bij de bank op allerlei gebied aanzienlijk
vermeerderd hetiben, is er een tekort aan ruim-
te ontstaan.
In samenwerking met de architect, de heer P.
Bakker alhier, zijn er plannen ontworpen om in
dit tekort te voorzien. Zo zal o.a. de kantoor-
ruimte bijna eens zo groot worden. Ook wordt
er een moderne kluis bijgebouwd, welke vele
malen groter is dan de bestaande. Hiervoor wordt
de tegenwoordige wachtkamer gebruikt. Er is
verder aan de oostzijde een nieuwe wachtkamer
geprojecteerd. Het aantal loketten wordt uitge-
breid, evenals de archiefruimte, waarvoor een
nieuwe kelder zal worden gebouwd. Voorts staat
er op de tekening een nieuwe bestuurskamer,
die aan de achterzijde van het gebouw zal ko-
men.
In verband met de toekenning van de rijks-
subsidie zal er waarschijnlijk dit jaar nog niet
aan deze verbouwing begonnen kunnen worden.
Omtrent de gang van zaken bij de bank over het
afgelopen jaar kon de voorzitter, de heer H.
Wesselink, een optimistischer geluid geven, dan
over het bezoek aan deze jaarvergadering, dat
weer zeer miniem was. Voor het eerst in de
geschiedenis is het totaal der balans de tien
miljoen gulden gepasseerd en thans gekomen
op ƒ 10.821.736,07.
Uit het verslag van de kassier, de heer G. Eskes,
bleek dat de spaargelden gestegen waren met
ƒ 727.618,85 en nu een totaal laten zien van
ƒ 9.527.545,82. Bij 't schoolsparen werd ƒ 5727,30
ingelegd. Ook het bedrag aan voorschotten was
gestegen en wel tot ƒ 1.486.430 w.o. ƒ 1.402.310
hypotheken.
De rentevergoeding over spaargelden bedroeg
het eerste halfjaar 3% en het tweede halfjaar

. Voor spaargelden voor l jaar vast werd
vergoed.

De kantoorgebouwen, vaste goederen en inven-
taris werden afgeschreven tot op ƒ 1.—, terwijl
er voor de a.s. uitbreiding van de bank een be-
drag van ƒ 10.000,— werd gereserveerd.
Er werd besloten om het saldo winst over 1960
groot ƒ 13.035,24 bij het reservefonds te voegen
dat reeds ƒ 387.015,02 bedroeg.
Het aantal leden bedroeg per 31 dec. j.l. 566
(vorig jaar 558).
Het personeel bestaat thans uit 5 personen.
Er werden in 1960 de volgende subsidies toege-
kend: Rampenfonds Rode Kruis (Oostzaan)
ƒ 25.—; Groene Kruis, Warnsveld ƒ 75.—; Weg-
verharding (Ganzesteeg) ƒ 50.—; E.H.B.O., Vor-
den ƒ 25.—; Gemeentelijke Rattenbestrrjding
ƒ 50.—; Varkensfokdag ƒ 50.—; Blindenvereni-
ging ƒ 10.—; Roode Kruis ƒ 25.—; Landelijke
Rijvereniging ƒ 100.—; C.J.B.T.B. ƒ 25.—; Jong-
veekeuring K.I. ƒ 50.—; Warm drinken school-
kinderen ƒ 207.—; Wegverharding Galgengoor
ƒ 1995,39; Bejaardenkring ƒ 40.— en Bijenver-
eniging ƒ 25.—; totaal ƒ 2752,39.
Bij de bestuursverkiezing werd het aftredende
lid, de heer A. J. Oltvoort, herkozen, evenals
de heer Joh. Rengelink als lid van de Raad van
Toezicht.
De secretaris, de heer H. J. Gotink, legde er
tenslotte nog eens de nadruk op dat de crediet-
verlening voor landbouwers nieuwe mogelijk-
heden biedt. Velen zijn nog van mening dat men
bij de Boerenleenbanken alleen geld kan lenen
onder hypothecair verband of onder persoonlijke
borgstelling.
Er zijn thans vele andere mogelijkheden. Er
worden nu ook credieten verstrekt onder garan-
tie van het Borgstellingsfonds voor de Land-
bouw. Voorts worden er credieten gegeven voor
het mesten van varkens en blanco credieten ge-
durende l jaar tot een maximum van ƒ 3.000,—
ter overbrugging van de oogst. De rente is niet
hoog en de aflossingsregeling soepel.
Men maakt, mogelijk door een zekere crediet-
schuwheid, nog te weinig gebruik van deze mo-
gelijkheid.

VORDENS DAMESKOOR

Vorige week maakte het merendeel der leden
van het Vordens Dameskoor een uitstapje. Het
eerste doel was de bezichtiging van de Sola-
fabrieken te Zeist. De dames werden hier ont-
haald op een kopje koffie, waarna een rond-
leiding door de diverse afdelingen van de fabriek
volgde. Er werd meteen een uiteenzetting van
het fabricageproces gegeven, zodat men een
goed inzicht in deze materie verkreeg. Als aan-
denken kregen allen een prachtig Sola koffie-
lepeltje aangeboden.
Daarna werd de pyramide van Austerlitz be-
klommen, vanwaar men een prachtig uitzicht
over de omgeving had. Vervolgens stond een
bezoek aan het historische kasteel Zuilen op het
programma. Hier was ook bijzonder veel te ge-
nieten.
In Utrecht kregen de dames een poosje de ge-
legenheid om te winkelen. Een goed verzorgd
diner besloot deze zeer geslaagde dag.



X Op maandag 29 mei a.s. hopen onze
geliefde ouders

Joh. Boers
en

A. Boers-Haselberg

hun 25-jarige echtvereniging te her-
denken.
Dat zij nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven, is de wens
van

Ab en Jo
Gerrit
Gerda

Vorden, mei 1961.
Zutphenseweg C 67 d.

Gelegenheid tot feliciteren van 2.30
tot 4 uur in zaal Bakker te Vorden.
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X Zaterdag 27 mei hopen onze geliefde

ouders, behuwd- en grootouders

X
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H. Fleming
en

A. C. Fleming-Brokke
<

hun 40-jarige echtvereniging te her-
denken.

n Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons
X gespaard mogen blijven is de wens van
X hun dankbare kinderen, behuwd- en

kleinkinderen.X
X* Vorden, mei 1961.
X Insulindelaan 34.

!

Op zaterdag 27 mei hopen onze ge-
liefde ouders

H. Bargeman
en

H. Bargeman-Barink

de dag te herdenken van hun 40-jarige
echtvereniging.
Dat zij nog lang gespaard mogen blij-
ven is de wens van hun dankbare kin-
deren, behuwd-en kleinkinderen en ver-
loofde.

Vorden, mei 1961.
Nijenkamp, C 93.

Receptie van
Eskes.

2.30—3.30 uur in zaal

T
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i
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Heden behaagde het de Here van onxe
zijde weg te nemen, geheel onverwacht,
onze lieve vrouw, zorgzame moeder,
behuwd- en grootmoeder:

Aaltje Groot Roessink
echtgenote van G. H. Groot Bramel

in de ouderdom van 70 jaar.

Zwaar ualt ons dit verlies.

Vorden: G. H. Groot Bramel
L. Groot Bramel
G. Groot Bramel-

Meijerink
Ada

Vorden, Mossel. 21 mei 1961.

De teraardebestelling zal plaats vinden
op de algemene begraafplaats te Vor-
den op Vrijdag 26 mei a.s. te 18.30
uur.
Degene, die de overledene de laatste
eer willen bewijzen worden verzocht
aanwezig te zijn.

ZOEKT U CORRESPONDENTIE in binnen-
en buitenland, ruil van postzegels enz. meldt
u dan aan als lid v. de internationale corres-
pondentieclub Hollandia. U ontvangt gratis
alle inlichtingen.

Hollandia Club, Klitsert 7, Breda

Ophaaldienst van Huisafval
TE VORDEN

Let op
Vanaf woensdag 31 mei wordt het huis-
afval als volgt opgehaald:

Woensdag
Hoge - Zutphenseweg en alles wat
er tussen in ligt.

Vrijdag
Dorpsstraat - Raadhuisstraat -
Nieuwstad - Hengeloseweg -
Dr. Staringstraat en bejaardencen-
trum

Zaterdag
Ruurloseweg en alles wat ten noor-
den van de Rijksweg ligt.

Verzoeke hier goede nota van te
nemen.

Het bestuur

GAZELLE
RIJWIELEN

IA. G. TRAGTER
ÉÜ

Telefoon 1256

Zutphenseweg 95

Dorpshuis

Willen de verenigingen de enquête-
formulieren nu zo spoedig mogelijk
inleveren bij Ds. Jansen? In ieder geval

niet later dan zaterdag 27 mei.

U wint het van de vuilste was met de

ERRES „Plubo"!

Met de ERRES,,Plubo" al t i jd een stralend heldere
was, dunk / i j de dubbele waswerking.
De unieke ERRES wasbewcgcr zorgt er n.l. voor
dat het wasgoed onder en boven wordt gewassen.
Volkomen gelijkmatig, volkomen veilig . . . vol-
komen schoon !

ERRES „Plubo"
wasmachine

PRIJS f 340.-
met
ERRES handwringer

f 399.80.

Ook te leveren met ver-
warming en/of pomp.

Vraag nadere inlichtin-
gen en uitvoerige de-
monstratie bij:

KEUNE
Stationsweg 1 Vorden

Verkrijgbaar bij:

FA. VISSER - VORDEN

Gezondheid en kracht
door wat Albers U bracht

Bij 3 gulden boodschappen, 6 pakjes pudding v. 25 et

Dat is pas goedkoop!
13 knotsen voor slechts 49 et
200 gram vruchtjes, slechts 39 et
Zware Belgische repen, 3 stuks 79 et

Prachtige gedroogde appels, 200 gram 79 ot
Mooie pruimen, 200 gram 59 et

Vruchtengries, met veel vruchten, 200 gram 38 et

Mandarijntjes, heerlijk voor de bowl, per blik 98 et
Augurken, zachtzuur, per pot 69 et
Slasaus, heerlijk zacht, per fles 69 et
Margarine, kersvers, 3 pakjes 89 et
Grote ontbijtkoek, klasse A, slechts 39 et
Zaanse eierbeschuit, 2 grote rollen voor 39 et
Moccabamboe, heerlijk koekje, 200 gram 49 et
Lucifers, 2 pakken voor 39 et

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt U
l pakje cacao a 100 gram voor 19 et.

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Het bestuur van de

„Vordense Coöperatieve Zuivelfabriek"
te Vorden wenst voor zo spoedig mogelijk

aan te besteden:

de melkritten Delden
Ingeschreven dient te worden op de afzonderlijke ritten,
zoals deze momenteel door de fabriek worden gereden.

De voorwaarden liggen ten kantore der fabriek, ter inzage,

«aar ook de briefjes worden ingewacht tot en met
mei 1961.

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse
Dekkleden voor halve prijzen, gegarandeerd

waterdicht en niet verlegen, in de
maten 2 x 3 , 3 x 4 , 3 x 5 , 4x6 enz. enz.

op MAANDAG 29 mei 1961
10—1 uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden

2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en
alle kleuren). Wollen Broeken, groene Tropenbroeken,
Gevechtspetjes, Motor-Overalls, Jekkers (alle kleuren),
Gascapes, Regenjassen, Leren vesten (zonder mouwen),
Tropenschoenen, Tropen-Overhemden, Veldbedden,
Wollen Overjassen (blauw en khaky), Dekens, Marine-
truien, Sokken, Brandweer- en Politiejassen (waterdicht),
Rugzakken, Spotgoedkoop Ondergoed, Waterdichte
Motorbroeken en -jassen, Kanvasjassen, Valhelmen v.
Motorrijders, groene Werkoveralls, R.A.F. Broeken,
Officiers Regenjassen, Werkschoenen (iets bijzonders)
van f 7.50 tot f 15.—, Melkjassen, leren Jekkers,

Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij
nieuwe Amerikaanse legerdekens. Rubberlaarzen
voor f 11.50. Dekens v. £ 12.50. Originele dubbele
Jagersjasjes, waterdicht, ijzersterk, voor f 17.50.

Partij nieuwwollen Overhemden (spotkoopje). Tevens
een grote partij nieuw wollen Jekkers en Overjassen
f 24,— tot f 32.50. Regenkleding te kust en te keur.

Leren jassen zwart en bruin, slechts f 127.50,
Extra goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Grote partij 4-aderige kabel, spec. geschikt voor
melkmachines, voor slechts 50 cent per meter.

Ontvangen een prachtige sortering div*
gereedschappen o.a* ring- en steeksleutels,
vijlen, hamers* bijlen* zagen, tangen* bahco-

sleutels* krikken* doppen-sets* enz* enz*
SPOTGOEDKOOP, IETS WATERSCHADE.

O N T V A N G E N : Een prachtige partij nieuwe lage
bruine JONGENSSCHOENEN,

voor de spotprijs van f 9,75, maten 32-38.

Diverse kampeerartikelen
o.a. tenten, luchtbedden, slaapzakken, vergassers, plunje-
zakken enz enz.

Nieuw! RUBBERLAARZEN, iets speciaals f 6.95

Fa. W. Veenstra & Zn., Varsseveld
Telefoon 451 ENORME KEUZE



Hartelijk dank aan
allen die hun belang-
stelling toonden bij ons
50-jarig huwelijksfeest.

G. J. Haverkamp
H. J. Haverkamp-

Oortgiesen

Vorden, Schoolstr. 8.

Vakantie Woningruil
Aangeb. herenhuis in
Scheveningen, 6 a 7
slaappl. Gevr. gelijk-
waardig huis.
v. Aerssenstraat 62,

tel. 070 - 558254

Wegens afsch. te koop
Sparta brommer,
z.g.a.n. H. J. Zweve-
rink, delden B 66

Te koop een kleine
FIAT luxe bestelwa-
gen, jaar 1950, prijs
f 450. — . Garage
A.G.Tragter, Votden

Z.g.a.n. WRINGER
te koop, met bok.
Ruurloseweg D 21.

2 stalen terrasstoelen
te koop, met tafel.
Adr. bevr. bur. Contact

Te koop een makke
zware HIT, 8 jr., met
tuigwagen en kar op
luchtb. A. Vreeman
aan fietspad Vorden-
Lochem.

Te koop 4 of 5 zeer
zware BIGGEN.
A. J. Oltvoort, Wil-
denborch.

Toom BIGGEN te
koop. G. J. Arfman

Wildenborch

Te koop 3 tomen beste
BIGGEN. G. J. Harm-
sen, Esselenbroek

Hengelo-G.

Te koop r.b. nuchter
VAARSKALF, van
goede prod. H. M. A.
Helmink, E 79.

50 jonge HENNEN
te koop, R.I.R. 8 w.
oud, kunnen uitgezocht
worden uit de koppel.
L. H. Visschers, Gal-
gengoor C 111

Te koop 2 nuchtere
zw.b. stierkalveren
H. C. Bosch, Oude
Borculoseweg 12
Warken Warnsveld

Te koop 4 perc. hooi-
gras. Briefjes inleve-
ren voor maandag 29
mei 's avonds 7 uur.
Tevens een hooihark
en een hooischud-
der. V. J. Dostal E 82
Onstein.

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

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

Wegens personeelsdag zijn a.s.

woensdag 31 mei

winkel, pakhuis en kantoor

de gehele dag gesloten

Fa. J. W. Albers - Nieuwstad 5

Kollekte Rode Kruis
Sociaal - Humaan -• Urgent - Charitatief

Het Rode Kruis staat het gehele jaar TOOX
u klaar. Staat u één keer pev jaar financieel
klaar voor het Rode Kruis.

Onze geestdriftige kollektanten verzoeken
wij ook dit jaar vriendelijk, hun onmis-
bare medewerking te verlenen.

Het Comité:
H. Folmer, Zutphenseweg 38, vertegenw.
H. Groot Bramel, D 15 J. B. Vreman, E 35
W. Kamperman, Ruurloseweg 33
J. Kettelerij, E 102
F. Mullink, B 77
Joh. Norde, Burg. Galléestraat 10

J. G. Wassink, C 132
G H. Wuestenenk C 41
J. Wesselink, D 43

H.H. Biggenf okkers

GA OVER OP DELFIA

VOER

VOER

VOER

DELFIA ZEUGENMEEL
voor een gezonde worp én beter zog.

Delf i Dr oog
voor vroegafgewende tomen.
Minder opfokrisico, meer biggen.
Ook idea^Éfcoor moederloze biggen en als
bijvoeding^Wj de zeug (b.v. bij te -weinig zog).

SUPERBA-KORRELS
Resultaat: harde biggen, die op
8 weken (j^jiiddeld. een paar kilo
zwaarder

VERKRIJGBAAR BIJ DE PLAATSELIJKE DELFIA-HANDELAAR

Met Delf ia:

VOER CALVÉ KWALITEIT
FABRIEKEN TE DELFT EN HOOGKERK

'W-43-61

Vraag inlichtingen bij de Delfia-handelaar

J. B. Gerritsen
Het Hoge 64 Vorden
Telefoon 06752-1540

Reklame vrijdagavond en zaterdag
500 gram vet spek 95 et

200 gram boterhamworst 55 et
200 gram ontbijtspek 55 et
200 gram snijworst 100 et

200 gram ham 110 et

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat
Voor ai uw

Hengelsportartikelen
naar

JAN HASSINK

Adverteert in CONTACT

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Vrijdagavond
KOOPAVOND

Roomboter zandkoekjes
40 et per 100 gram

Roombotercake 40 et p. 100 gram

Bakker Schurink
Telefoon 1384

Sportdag Sparta
A.s. zaterdag, aanvang 2 uur

op het terrein achter het gymnastieklokaal,
voor jeugdleden tot en met 11 jaar.

De jongelui moeten om kwart voor twee
bij het gymnastieklokaal zijn.

Vrijdagavond
KOOPJESAVOND

Damesjaponnen
in diverse maten voor

f 7.50

H. LUTH NIEUWSTAD VORDEN

Niet afgehaalde prijzen
gratis verloting meimarkt

Prijs Lot Prijs Lot Prijs Lot Prijs Lot

2 1053 12 1193 19 995 25 845
3 178 13 712 21 1807 27 1232
7 807 16 875 22 430 28 1325
8 956 17 307 23 721 29 957

11 39 18 1235 24 1264

De prijzen kunnen bij „De Eendracht"
worden afgehaald.

Uw goedkoopste

LEVENSVERZEKERING

Een motorhelm of bromfiets-
cap

van Barink
op de Nieuwstad

Reeds vanaf f 16.95

Nutsgebouw
^ Telefoon 1500
9 VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 28 mei, 8 uur

B^fantastisch spannende film

Inspecteur Hardesty-F.BJ.
met: James Steward - Vera Milles

Een veel-bewogen film, over de ver-
nietiging van enkele beruchte gangster-
benden

Toegang 14 jaar

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)

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

Smaken verschillen

maar over Bakkerskoekjes

zijn allen het eens,

want:
steeds O VEN VERS!

De Voxdense Bakkers

Komt zien!
Onze kollektie

Badcostuums
voor dames en meisjes

Badbroeken
voor heren en jongens

Moderne kleuren
en prettig model

Badjassen,
ook met capuchon

Badmutsen en badtassen

en dan nog . . . lage prijzen!

H. LUTH NIEUWSTAD VORDEH

A. Siemerink
v.h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
de opticien die altijd voor

n klaar staat.

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

Fa. Martens
wapen- en sporthandel

H.H. Pluimveehouders.
Wij betalen hoge

prijzen voor al uw
PLUIMVEE

Alles wordt vakkundig
geselecteerd en con-

tant betaald.
Vraagt prijs.

W. Rossel, tel. 1283
H. Robbertscn

tel. 1214

KEUNE

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

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

JUWEEL
VERF

Altijd voorradig bij?

„Het Verfhuis"
J.M.UITERWEERD

Ruurloseweg 35
Vorden



Adverteer regelmatig
in

CONTACT
hét blad van V orden

iederéén

ledere streek strak!
Guldens

goedkoper
Drogisterij

De Olde Meulle
J. M. v. d. WAL

Gediplomeerd Drogist

De huisvrouw blijft trouw aan de
Kwaliteit en vriendelijke prijzen
gaan haar immers boven alles

VIVO SPECIAI :N
Puddingsaus
Bij aankoop van
l flesje a 45 et
het 2de flesje
voor

Appelmoes
3/4 literpot

Fruitcaramels
heerlijk fris, 200 gram .Haring in

tomatensaus
2 blikjes Bietworst

Overmorgen nog lekker,
150 gramGeldig van 25 mei - 1 juni

VIVO kruideniers: Óleeds ea&er: KISTEMAKER

SCHOENAKER, Kranenburg

OPLAAT, Wildenborch

SMIT, Zutphenseweg

Verdien meer op uw varkens door
* gemakkelijker everschakeling en daardoor minder

risico
* snellere groei
* lager voederverbruik
* lager inslachtingspercentage

met onze speciale reeks biggen- en varkensmeel.

Het resultaat is verrassend.
Binnen twee weken hebt U zichtbaar gezonder en beter groeiende
biggen.

Wij staan U steeds ten dienste met onze adviezen.
Ter oriëntering laten wij hier de noteringen volgen van deze
Gem. graan
Ochtendvoer
Foktoomvoer
Overgangsvoer
Opfokvoer I
Opfokvoer II

28.50 Babybiggenmeel
30.40 Babybiggenmeel spec.
30.70 Biggenmeel eiwitarm
29.70 Biggenmeel eiwitrijk
34.— Biggenmeel speciaal
32.70 Zeugenmeel

Varkensmeel eiwitrijk
Varkensmeel eiwitarm
Varkensmeel speciaal

week:
3240
34.60
2750
29.20
32.80
29.50
29.—
27.20
31.20

alles vrijblijvend per 100 kg ai pakhuis.

Fa. J. W. Albers - Nieuwstad

Donk zij d<s nieuwe
vol-otomatische koppeling

SOLEX-<*° rijdt d« Solex-oto U
gelijkmatig en ge-
makkelijk naar huis.
En als U stopt voor
verkeerslichten of
wat dan ook, blijft
het pittige motortje
lopen, startklaar om
op te trekken, zon-
der dat U trapt.

f 395,-
nu wegrijden zonder trappen

A. G. Tragter
Telefoon 1256

Koopavond
in Vorden

iedere vrüdagavond

De winkels zijn geopend tot 9 uur

Groot Roessink's
Timmeriuinkel

't Hoge
Telefoon 1495

PLATTELANDSVROUWEN
De afdeling Vorden van de Ned. Bond van Plat-
telandsvrouw hield woensdagavond haar jaar-
vergadering in de grote zaal van het Nutsge-
bouw.
De presidente mevr. Pelgrum-Rietman heette de
talrijke aanwezigen hartelijk welkom en tot haar
blijdschap kan ze ook weer enkele nieuwe leden
begroeten. Door de secretaresse mevr. Albers-
Wijers werd het jaarverslag voorgelezen, waar-
uit bleek dat ook 1960 weer een druk jaar voor
de vereniging is geweest, met lezingen en cur-
sussen. Ook het jaarlijks uitstapje, ditmaal naar
Twente is erg bij de leden in de smaak gevallen.
Aan de handwerkcursus namen 9 dames deel.
Met de ingezonden handwerken verkreeg mevr.
Haverkamp-Olthuys een tweede prijs, mevr.
Wuestenenk-Jansen een derde en mevr. Pardijs-
Derksen een eervolle vermelding.
38 leden namen deel aan de cursus in veilig ver-
keer.
Het ledental is weer vooruitgegaan met 16 en
de afdeling telt thans 140 leden.
De penningmeesteresse mevr. Wuestenenk-
Tjoonk bracht het financiële verslag uit en ze
kon mededelen dat er een batig saldo was. De
kascommissie bij monde van mevr. Jansen-van
Soest verklaarde dat de administratie keurig in
orde was.
Tot nieuwe bestuursleden werden gekozen mevr.
Konink-Tjoonk, mevr. Pardijs-Pardijs en mej.
Meinen, terwijl mevr. Albers-Wijers werd her-
kozen.
Mevr. Wuestenenk-Tjoonk sprak de aftredende
bestuursleden de dames Pelgrum-Rietman, Al-
bers-Bloemendaal en Berenpas-Eierkamp toe.
Als blijk van waardering voor het vele werk dat
ze voor de afd. gedaan hebben werd hun een
attentie aangeboden.
Het jaarlijkse uitstapje werd vastgesteld op 4
juli a.s.
Mevr. Rombach en mevr. Groot Bramel-v. d.
Schans vertelden over hun bezoek aan Enge-
land. Ze maakten deze reis met leden van de
Bond van Plattelandsvrouwen uit Gelderland.
Het was een tegenbezoek aan de Engelse plat-
telandsvrouwen, die vorig jaar onze provincie
bezochten.
Hierna declameerde mej. Scheltens uit de roman
van A. M. de Jong „Merijntje Gijzen's jeugd".
Na een amusant spelletje „geblinddoekt aan-
kleden" werd de avond besloten met pannekoek
eten.

SUCCES VOOR DE BOERENDANSERS
Op het folkloristisch Festival, gehouden op 2e
pinksterdag te Glanerbrug, behaalde onze
folkloristische dansgroep „De Knupduukskes"
de eerste prijs. Bij de beoordeling werd voorna-
melijk gelet op de uitvoering der dansen en op
de kleding.
Zowaar een goed begin van het seizoen.

Ook vandaag wordt weer bewezen,
CONTACJ wordt van A tot Z gelezen.

CONcSRlS HIPPIQUE
Op het concours hippique dat 2e pinksterdag
te Laren-G, werd gehouden, behaalde de heer
B. J. Groot Jebbink een 2e prijs in de afd. land-
bouwtuigpaarden en een 4e prijs voor luxe aan-
spanning open klasse.
De Vordense rijvereniging de Graafschap kreeg
een 5e prijs in de afd. viertallen.

BEDRIJFSVOETBAL
De eerste wedstrijden, welke in de Bedrijfscom-
petitie op het gemeentelijk sportterrein gespeeld
werden, hebben geen verrassende uitslagen op-
geleverd. De Vleeswarenfabriek speelde tegen
Gems Metaalwerken, waarbij de Gemsmannen
zich gedecideerd de sterkeren toonden. Dank zij
de prima achterhoede van Vleeswaren bleef de
stand 2—O in het voordeel van de Gems. De
combinatie Gemeente-P.T.T. verloor van de afd.
Vorden der B.O.G. met liefst 6—0. De veel jeug-
diger spelers van de B.O.G. hadden vooral in
de tweede helft een groot overwicht.
Buiten de competitie om werd nog gespeeld De
Zuivel I—B.O.G., welke door de B.O.G. met 4—O
werd gewonnen.
Volgende week maandag speelt Gems Metaal-
werken tegen Empo I en de Vleeswaren tegen
Gemeente-P.T.T.

UITTSTAPJE R.K. BOERINNENBOND
De dames der R.K. Boerinnenbond maakten ver-
leden week hun jaarlijkse uitstapje. De reis
ging per touringcar via Deventer en Apeldoorn
dwars over de mooie Veluwe en langs het
prachtige Uddelermeer naar Harderwijk. Hier
werd even gepauzeerd bij een kopje koffie,
waarna men een boottocht maakte van ruim een
uur langs de Zuiderzee werken, de Oostelijke
Flevopolder en andere bezienswaardigheden.
Vanaf Harderwijk ging het via Nunspeet en El-
burg naar Kampen, waar een koffiemaaltijd
werd gebruikt en een half uurtje werd gewin-
keld. De terugreis ging over Keerde en Vaassen
langs het beroemde slot „De Cannenburch" met
als hoofddoel tenslotte de Kon. Ned. Cocosfa-
brieken te Apeldoorn. Hier maakten de dames
onder deskundige leiding een excursie langs de
verschillende afdelingen en zagen hier het be-
reidingsproces van de cocosmatten. Nadat door
de directie thee was geserveerd werd de terug-
reis aanvaard, maar voordat meii weer in Vor-
den arriveerde werd een kostelijk diner genut-
tigd en een dansje gemaakt. Het was een zeer
geslaagde dag.

OUDERAVOND ST. MICHAELSGROEP
De horde van de St. Michaëlsgroep Vorden—
Kranenburg heeft in haar blokhut een zeer ge-
slaagde oudermiddag gehouden, waarbij ook
bijna het voltallige Groepscomité der R.K. Jeugd-
beweging aanwezig was.

Aalmoezenier kapelaan Sluiter o.f.m. opende
de middag; daarna begon de Akeela te „kakelen"
en joeg het hele handeltje op een zeer ingewik-

kelde speurtocht. VeeThindernissen, verbandjes
leggen, bruggetjes, klim- en danspartijen waren
er voor de deelnemers weggelegd.
Terug in de blokhut werd er thee geserveerd en
gingen diverse ouders zich voorbereiden op en-
kele vragen, die daarna door het forum werden
besproken.
De forum-leden waren: Z.E. Heer Pastoor A.
Bodewes o.f.m., Z.E. Pater Gardiaan Joh. Dings
o.f.m., Mevr. Baakman en heer Hoogma, Ruurlo.
De gestelde vragen waren o.a.: Wat verwacht u
van de Jeugdbeweging als zodanig?
a. Is dit om ze voor enkele uren verzorgd te

weten, zodat u vrijaf bent?
b. Verwacht u een christelijke opvoeding?
c. of verwacht u een sociale opvoeding?
d. Kunnen dit de ouders niet alleen en waarom?
Moeten de jongens geleid of begeleid worden?
Door het forum werden deze vragen zeer duide-
lijk uiteengezet en beantwoord.
Tot slot van deze middag werd door de horde
een soort operette opgevoerd „De droom van
de Koning van Babel". De jonge welpen kwamen
hierin tot verbazingwekkende prestaties; er
werd zeer goed gespeeld. Kleine solisten met
verrassende zuivere stemmen zongen dit „bijbel-
verhaal". Een stuk dat wel het beste genoemd
mag worden van de laatste jaren.
Na afloop werd door de heer A. Dolphijn een
dankwoord gericht tot de aalmoezenier, die ont-
zaglijk veel moeite heeft gegeven voor het sla-
gen van deze onvergeetlijke middag.

RUSTIG EXAMEN
Mijnhardfr's Zenuwtabletten
Gegrond op 10-tal!en jaren ervaring

RATTI-NIEUWS
Op tweede pinksterdag speelde alleen Ratti II en
wel de zeer belangrijke uitwedstrijd tegen de
Baakse Boys reserves.
Het Ratti-elftal moest met een 2-tal invallers
uitkomen en het team bleek hierdoor aanmer-
kelijk verzwakt.
In de eerste helft bleek de thuisclub sterk te
domineren en tot 5 maal toe moest de Ratti-
defensie zwichten. Deze doelpunten ontstonden
doordat de Rattianen zich lang snel genoeg ble-
ken te verplaatsen.
Na de thee was er een kleine wijziging aan-
gebracht en dit had in zover resultaat, dat de
strijd nu meer gelijk opging. De Boys scoorden
nog eenmaal, zodat het einde kwam met een
6—O zege voor de thuisclub. Voor de Ratti-reser-
ves begint het thans zeer bedenkelijk te worden,
daar zij nog lang niet veilig staan en bij nog
meerdere verliespunten zeker zullen degraderen
naar de nieuwe vierde klas G.V.B.
Voor komende zondag is het programma nog
niet bekend. Er bestaat een mogelijkheid dat de
reserves een wedstrijd moeten spelen. Ratti I en
de junioren teams zijn uitgespeeld.

l.O.L.H. - B.O.G. afd. Vorden

A.s. zondag 28 mei

voor rijwielen en bromfietsen
Start om 2 uur bij hotel Brandenbarg
Voor leden en niet-leden.

Te koop aangeboden:

een Opel Record 1957
en

een Opel Record 1956

Autorijschool en autohandel

Regelink - Hengelo-G.
Telefoon (06753) 1573

Zaterdagreklame!
Heerlijk krentebrood, f 1.35

dan f 1.20
Heerlijk rozijnebrood f 1.25

dan f 1.10
Moorkoppen 28 et per stuk

dan 5 voor f 1.25

Gesorteerd slagroomgebak
28 et per stuk, dan 5 voor f 1.25

Slagroomtompoesen 25 et per stuk
dan 5 voor f 1.—

Roomboter Uddelermeertjes 20 et p. st

Bakker Schurink
Telefoon 1384

Mevr. Th. Voerknecht, Deventerweg 118,
Zutphen, vraagt per 15 augustus wegens
huwelijk der tegenwoordige een

flink meisje
voor hele dagen of dag en nacht.

Gevraagd een JONGEN voor tuinwerk, v.
2 dagen in de week. Huize de Wildenborch
Telefoon 6697.


