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Bloemen-show „De Wiersse"
trok meer dan 10.000 bezoekers

Zondagmiddag 30 mei stond Vorden in het teken
van de grote jaarlijkse bloemenshow op het land-
goed ,,E>e Wiersse", ditmaal heeft het aantal be-
zoekers een rekord bereikt. Naar schatting heb-
ben tussen de 10 en 11.000 mensen dit unieke
bloemenfestijn bezocht, een ongekend aantal.
Deze grote toeloop was niet alleen te danken aan
het goede wandelweer (al was het wel iets te
koud), ook de Nederlandse televisie en de pers
had in haar kolommen en rubrieken aandacht aan
dit bijzonder gebeuren besteed. De drukte was
soms zo groot dat de dames en heren aan de kas-
sa's handen en kaartjes te kort kwamen. In lange
rijen stonden de auto's tot aan de spoorwegover-
gang naar Ruurlo, soms 2 rijen dik, zodat de Vor-
dense Rijkspolitie (6 man sterk) die versterkt was
met leden van de Verkeersgroep ook handenvol
werk had om alles in goede banen te leiden.
Het traditionele bloemenfestijn op ,,De Wiersse"
is al sinds jaren een begrip voor velen. Het mooie
i-uim 93 ha grote park was nu wel op zijn aller-
mooist, onder de lommerrijke oprijlaan schuifel-
den de kijklustigen naar de ingang van het kas-
teel (16e eeuws) waarachter in het park de dui-
zenden rhododendrons in vele kleuren en variëtei-
ten te pronken stonden als grote bruidsboeketten.
Deze bloemen, die altijd de grootste attraktie van

,,De Wiersse" vormen, waren nu prachtig in bloei
zodat men volop kon genieten. Daarnaast stond
men ook telkens weer verrast over de unieke aan-
leg van de Engelse thee- en rozentuin e.a. Door-
dat tuinlieden reeds dagenlang in de weer waren
geweest was het park in uitstekende staat ver-
zorgd.
Vele honderden inwoners uit Vorden, de jeugd,
welpen, leden van de Gezinszorg, etc. geassisteerd
door de welpen en padvinders uit Zutphen hielpen
deze middag geheel belangeloos om deze middag
te doen slagen. Financieel is het een topdag ge-
worden, de netto-opbrengst die nu nog niet te
schatten is, komt geheel ten goede aan sociaal-
charitatieve verenigingen in Vorden en Kranen-
burg.
Door de muziekvereniging ,,Concordia" werd tij-
dens de openingsuren van 2 uur tot 5.30 uur in
het park een concert gegeven o.l.v. de heer D.
Wolters, terwijl de heer P. Schoenaker met zijn
konsumpties de hongerige en dorstige mens laaf-
de.
Het was een bijzonder geslaagde dag, waarvoor
bijzondere dank verschuldigd is aan de kasteel-
vrouwe, mevr. Gatacre-de Stuers, die haar land-
goed deze middag geheel belangeloos ter beschik-
king stelde.

G. EMSBROEK t
Dinsdag l juni j.l. is op 79 jarige leeftijd in het
Algemeen Ziekenhuis te Zutphen de bekende Vor-
dense ingezetene, de heer G. Emsbroek, overle-
den.
De overledene was oud-direkteur, respektievelijk
firmant van het Technisch Bureau G. Emsbroek
& Zn. C.V., alsmede oprichter en oud-direkteur
van de N.V. Geha, beide te Vorden.
De heer Emsbroek stond bekend als een zeer
energieke persoonlijkheid, door zijn opmerkelijke
ijver en volharding. Hij beschikte daarnaast over
ambachtelijke kwaliteit, vooral op gebied van het
koperslagers werk.
Met hem is één der grondleggers van het heden-
daagse nijverheid, die verdienstelijk vakmanschap
aan vernuftig zakenbeleid wisten te paren, heen-
gegaan.
De teraardebestelling zal a.s. zaterdag op de
Algemene Begraafplaats te Vorden plaats vinden.

Bad-slippers
(met kruisband).

RUIM VOORRADIG
maten 23 t.m. 45 vanaf ƒ 1,50

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

83 DEELNEMERS AAN HEMELVAABTSRIT
De gezamenlijke motorklubs uit Dieren, Vorden
en Zutphen organiseerden op Hemelvaartsdag een
oriënteringsrit waaraan door 83 personen werd
deelgenomen. De organisatie was dit jaar in han-
den van de Vordense auto- en motorklub ,,De
Graafschaprijders". Deze rit telde mee voor het
klubkampioenschap der drie klubs.
De rit telde een lengte van 87 kilometer en voer-
de de deelnemers langs de plaatsen: Vorden.
Lochem, Harfsen, Epse, Gorssel, Warnsveld, Vier-
akker en Wichmond.
De start vond plaats des morgens om 7 uur bij
café Eskes te Vorden alwaar ook de finish en
prijsuitreiking plaats vond.
Bij de bromfietsen was de uitslag als volgt:
1. L. Klein Winkel, Vorden 14 str.pt. (wisselbe-
ker); 2. G. Brandenbarg, Vorden 15 str.pt.; 3. B.
Garritsen, Ruurlo 16 str.pt.; 4. M. J. Vrieze,
Ruurlo 17 str.pt.
De heer F. W. Boezewinkel legde bij de motoren
met 105 strafpunten beslag op de eerste prijs
met wisselbeker.
De afdeling auto's telde 60 deelnemers. Hier wa-
ren de uitslagen:
1. A. J. Schutte, Goor 50 str.pt. (wisselbeker);
2. D. Beek, Vorden 52 str.pt.; 3. H. W. Maalde-
rink, Hengelo 53 str.pt.; 4. W. H. Rouwenhorst,
Zutphen 55 str.pt.; 5. A. J. Weevers, Hengelo 96
str.pt.; 6. H. J. Wassink, Doetinchem 96 str.pt; 7.
P. Reinders, Zutphen 96 str.pt.; 8. J. F. Hart-
man, Zutphen 103 str.pt.; 9. G. M. Boezewinkel,
Brummen 115 str.pt.; 10. G. J. van Ark, Vorden
136 str.pt.; 11. W. Wisselink, Halle 142 str.pt.

WEDVLUCHT „DE LUCHTBODE"
Leden van de postduivenvereniging ,,De Lucht-
bodo" namen zondag j.l. deel aan een wedvlucht
vanaf Tergnier over een afstand van 345 kilome-
ter. In konkours waren 53 duiven die om 6 uur
met z.o. wind werden gelost.
De uitslagen waren als volgt:
B. J. Hendiksen 1; G. J. Addink 2, 10 en 13;
H. Doomink 3, 5, 7, 8, 9 en 11; F. Hummelink
4 en 6; A. Lauckhart 12.

BIOSCOOP
Freddy und das lied der prairie met Freddy Quinn
in de hoofdrol.
Een prachtige kleurenfilm, waarin Freddy zal
zingen: Die Story von Black Bill; Dear old Joe,
Wie shön, das du wi^fcr zu Hause bist; Gib mir
dein Wort; Ein Him'Mrvoll Sterne.

ATTENTIE

Voor de feestdagen

HAANTJES EN 4PPEN
lekker en goedkoop.

HET ADRES:

Poeliersbedrijf ROVO
Telefoon 1283 of 1214

S.v.p. bestellen

ORIËNTERINGSRIT JONG GELRE
Zaterdagavond hield Jong Gelre af d. Vorden een
oriënteringsrit voor fietsers en bromfietsers waar-
aan ook door leden van de afdeling Hengelo Gld.
werd deelgenomen.
Deze rit die was uitgezet in de buurtschappen Veld-
wijk en Galgengoor had een lengte van 29 km.
Start en finish vonden plaats bij café Bloemen-
daal.
Bij de fietsers was de uitslag als volgt:
1. H. Berenpas, Vorden 100 str.pt. (beker); 2. B.
Rossel, Vorden 105 str.pt.; 3. mej. J. Weenk, Vor-
den 114 str.pt. 4. mej. J. Steintjes, Hengelo 116
str.pt.; 5. mej. A. Groot Roessink, Hengelo 117
str.pt.
Bromfietsen:
1. G. Bretveld, Hengelo 68 str.pt. (standaard); 2.
G. Abbink, Hengelo 74 str.pt.; 3. E. Maalderink,
Hengelo 115 str.pt.; 4. mej. J. Pelgrum, Hengelo
150 str.pt.; 5. P. H. Pelgrum, Hengelo 151 str.pt.;
6. G. Wenink, Hengelo 152 str.pt.; 7. A. Enzerink,
Hengelo 158 str.pt.
Mej. J. Steintjes en de heer G. Bretveld kregen
de wisselbekers van de afdeling Hengelo (Gld.)
voor resp. de BOLH en BOG. Na afloop reikte de
heer H. J. Pardijs met een toepasselijk woord de
prijzen uit.

KERKDIENSTEN ZONDAG 6 JUNI
Ie PINKSTERDAG

Her v . K e r k
10.00 uur ds. J. J. van Zorge

G e r e f . K e r k
9.30 uur ds. J. D. te Winkel
7.15 uur ds. P. Popma

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.

KERKDIENSTEN MAANDAG 7 JUNI
2e PINKSTERDAG

Her v. K e r k
10.00 uur ds. J. te Winkel en ds. J. H. Jansen
Interkerkelijke dienst

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 1.30 tot maandagavond 11 u.
dr Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot dinsdagmorgen
8 uur Harmsma, telefoon (05752) 1277

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

WEEKMARKT
Op de vrijdag gehouden markt waren 57 biggen
aangevoerd. Er was kalme handel. Prijzen van
ƒ 60,— tot ƒ 70,—.

BURGERLIJKE STAND
van 26 mei t.m. l juni 1965

Geboren: Geen. ^^L
Ondertrouwd: H. J. Trageren H. Walgemoet.
Grlmvvd: D. J. Kapper en H. J. Wenneker.
Overleden: Geen.

A.s. zondag begint de zondags-
school in J^t dorp om

9 uur

RATTI-NIEUWS
Ratti 2 heeft in een van haar laatste kompetitie-
wedstrijden, welke zondagmiddag in Warnsveld
tegen Warnsveldse Boys 3 werd gespeeld, een
mooi succes geboekt door met 4—l te winnen.
De wedstrijd was nauwelijks begonnen of links-
buiten B. Takkenkamp, die de bal goed kreeg
aangegeven van middenvoor B. Jansen, scoorde
in de rechterhoek O—1. Na een kwartier lag de
bal voor de tweede maal tussen de Warnsveldse
touwen, toen Jansen uit een pass van J. Haver-
kamp vanaf de 16-meterlijn voortreffelijk in-
schoot O—2.
Na de rust was het de aktieve Warnsveldse mid-
denvoor die via het been van een der Ratti-achter-
hoedespelers een tegenpunt kon scoren l—2. Rat-
ti kreeg hierna een strafschop te nemen wegens
f ree-kick, maar het schot was slecht gericht en
ging naast. Even later deed H. Zieverink het be-
ter en bracht hij met een gaaf doelpunt de stand
op l—3. Ook de Boys kregen nog een unieke kans
hun achterstand in te halen maar ook zij wisten
een toegestane penalty niet te benutten. Uit een
voorzet van V. d. Logt stelde rechtsbinnen J. Ha-
verkamp tenslotte de Ratti-overwinning veilig
1—4.
Het 3e elftal kreeg zaterdagavond bezoek van
de Hoven 6 (Zutphen); het werd een grote neder-
laag voor de groen-witten; de bezoekers scoor-
den 12 x in totaal, terwijl Ratti slechts 2 x het
de Hoven-doel doorboorden.
De A-junioren waren vrij. Het B-team ging naar
Steenderen C en zegevierde na een pittige wed-
strijd met 2—0.

GESLAAGD
Onze plaatsgenoot de heer F. H. Jansen, Dorps-
straat slaagde te Den Haag voor het diploma
Keurmeester voor de Slagerij. Proficiat.

MODEHU1S

VORDEN-VETERANEN SPEELDEN GELIJK
Op het gemeentelijk sportpark werd vrijdagavond
een voetbalwedstrijd gespeeld tussen een elftal
samengesteld uit oud-Vordenspelers en een elftal
dat speelde onder de naam „Rotonde United".
Na een spannende strijd eindigde deze ontmoeting
in een l—l gelijkspel.

LOCHUIZEN l - VORDEN 2 0—3
Op uitnodiging van Lochuizen speelde het tweede
elftal van Vorden zondagmiddag een vriendschap-
pelijke wedstrijd tegen het eerste elftal van
Lochuizen. Deze ontmoeting waarbij vooral aan
Vordenzijde goed werd gespeeld, eindigde in een
verdiende O—3 overwinning voor de Vordenaren.
Reeds dinekt na de aftrap kreeg Vorden enkele
goede scoringskansen, doch schoten van rechts-
binnen De Greef werden bekwaam door de Lochui-
/endoelinan gestopt. Een tweetal corners door
rechtsbuien Bosch scherp voorgezet werden rake-
lings door Buunk overgekopt.
Na een kwartier bracht De Greef de stand op
O l , terwijl Korenblik even later voor O—2 zorg-
de. De aanvallen van de thuisklub strandden op
dr de/e middag in prima vorm verkerende Vor-
dendefensie. In de tweede helf t was Vorden op-
nieuw de betere ploeg, hoewel dit slechts in één
doelpunt, gescoord door Korenblik, in de score
t o t uitdrukking werd gebracht.

Voor sandalen en

zomerschoenen A. JANSEN
,'T SCHOENENHUIS'



Fa. Bedrijfstechniek

Telefoon (05752) 1286

VRAAGT

L. EMSBROEK Ing.

C 73

Postbus 15

VORDEN

assistent-medewerker
FUNKTIE:

Assisteren bij het uitwerken en realiseren van
projekten o.a. op het gebied van staalkonstruktie,
intern-transport, magazijninrichting, gieterij, las-
sen.

GEWENST:
Grote technische belangstelling. U.T.S.-niveau.

LEEFTIJD:
Ca. 20 jaar. Woonachtig in Vorden.

INLICHTINGEN:
J. W. Harwig, Het Hoge 68, Vorden.

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

„WELLING"
BORCULO EN VORDEN

In onze bedreven 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 45

VAKANTIE AANBIEDING REPEN:

10 repen (melk of puur) 100 et - 10 et zegelvoordeel

150 gram bacon van 120 et nu ... 95 et - 9 et ,,

150 gram snij- of cervelaatworst 69 et - 7 et ,,
l doos chocoladewaf eirepen 69 et
l pak Spar thee 86 et - 17 et

l doos Spar theezakjes 95 et - 19 et ,,

l fles koffiemelk 31 % 193 et - 38 et
l fles koffiemelk „ 167 et - 33 et

V2 fles koffiemelk 31% 108 et - 21 et

l pak tarwekoeken 73 et - 14 et

l blik fruitcocktail 240 et - 48 et

y2 blik fruitcocktail 155 et - 31 et
l blik tonijn 105 et - 21 et

l zak tutti-frutti 89 et - 18 et
l z. Spar pepermunt v. 98 et nu 89 et - 9 et ,,

Bij elke fles Spar limonade
l PLASTIC ZEIJLBOOTJE GRATIS
l SPELDJE GRATIS BfiJ ELK PAK SPAR KOFFIE

:REMMERS
Zelfbediening

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

Zut phenseweg 41 -

Niciuwstad 58 —

Telefoon 1 2 8 1

Telefoon 1 3 7 9

' / l W \T-V'

zonneparade
fe^^i

m verschillende
kleuren,-afge-
werkt met witte
franje, kleurecht
met knik, vanaf

ƒ 43,50

opvouwbaar, be-
kleed met gezelli-
ge bonte s^rf op
schuimplas ̂ ^alu-
minium buis
vanaf ƒ 18,95

rond bf i vierkant,
geheel uitneem-
baar, tafelhoogte
te verstellen ,
vanaf f 13,65

Campingbedden
aan voet- en
hoofdeind te ver-
stellen. De oplos-
sing voor uw on-
verwachte logé
vanaf ƒ 29,75

Slaapzakken
prachtige dessins
Leacril-vulling rits
rondom, 160 x 190

f 49,50

Luchtbedden
ook in zithouding
te maken. In ef-
fen en gedessi-
neerd ƒ 27,45
voetpomp f 4,95

Siemerink
Vorden

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

Houtmarkt 77, Zutphen

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

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

Bupro-yas
H pi gas voor ip.cirr< p,n

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarq
Ruurloseweg 45
Telefoon 1217

en

H. Lijftogt, B. v. Hackl.w3l
VOOR HEEL DE
BURGERIJ

Jan Hassink's"
ROOKGEREI

Te koop gevraagd :
nuchtere stierkalveren
voor het mesthok.
BOERS'
vee- en varkenshandel,
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

Voor elk doel
VERF en BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

f 7.6S per fles
KEUNE

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

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306



Mede namens onze we-
derzijdse ouders, betui-
gen we hiermede onze
hartelijke dank voor de
vele blijken van belang-
stelling die wij voor en
bij ons huwelijk mochten
ontvangen.

A. Brummelman
B. W. Brummelman-

Nauta

Vorden, juni 1965
B 70 b

Allen, die op welke wij-
ze ook, er toe hebben bij-
gedragen dat de her-
denking van ons 40-jarig
huwelijk op 15 mei tot
een onvergetelijke dag
werd, zeggen wij hier-
voor zeer hartelijk dank.

H. J. Berenpas
E. J. Berenpas-Norde

Vorden, juni 1965
Nieuwstad 41

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank voor
de vele blijken van be-
langstelling, die wij bij
ons gouden huwelijks-
feest mochten ondervin-
den.

J. Gotink
J. M. Gotink-Tjoonk

Vorden, juni 1965
Groot Brandenborch

2e Pinksterdag ver-
loven zich:

ARIE BOELEMAN

en
MIEN VERSTRATEN

Tijdens de receptie
wordt u

GEBAK VAN
SCHURINK
AANGEBODEN

Te koop: 2 grote deuren
zeer geschikt voor gara-
ge.
G. J. Garritsen,
D 125, Vorden

Te koop: jongensfiets v.
leeftijd van plm. 6 jaar.
G. van Ark, Wildenborch

Te koop: tuinameuble-
nient en huishoudkachel
Insulindelaan 29, Vorden

Verloofd paar zoekt:
woonruimte, enkele ka-
mers ook geen bezwaar.
Brieven onder no. 10-1
bureau Contact

Te koop: damesbrom-
fietsjas z.g.a.n.
Zutphenseweg 23

Te koop: gebruikte Ab-
ner grasmaaier, 40 cm
zware uitvoering/ 25,—
met vanger.
Hengeloseweg B 9 a
Telefoon 1599

Te koop: goed onderhou-
den Renault Dauphine
1959
Zutphenseweg 56

Te koop: alle soorten
KOOLPLANTEN
D. Klein Geltink, ,,Klein
Garmel", Vorden

Te koop bij inschrijving
dinsdag 8 juni 's avonds
8 uur 3 percelen zwaar
heelgras, plm. 2,15 ha
D. Ruesink, Broekweg 15
Wichmond

Weggelopen: 2 ganzen.
Gaarne bericht bij
D. J. Eggink, Zutphense-
weg C 79

Heden nam de Heer tot zich, mijn lieve
man, onze lieve zorgzame vader, behuwd-
en grootvader

GERRIT EMSBROEK

in de ouderdom van 79 jaar.

Vorden: B. H. Emsbroek-Bielderman

Doetinchem: G. Bruil-Emsbroek
H. Bruil

Vorden: J. W. Emsbroek
G. J. Emsbroek-Huetink

en kleinkinderen

Vorden, l juni 1965
Burg. Galléestraat 48

Thuis geen bezoek.

De begrafenis zal plaats hebben zaterdag
5 juni om 13.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden, waarna gelegenheid
tot condoleren in de zaal van hotel „'t Wa-
pen van Vorden" Dorpsstraat 10.

Met leedwezen igeven wij kennis van het
overlijden van de heer

G. EMSBROEK

in leven oud-direkteur resp. firmant van
Technisch Bureau G. Emsbroek & Zn. C. V.
alsmede oprichter en oud-direkteur van
Geha N.V. beide te Vorden.

Zijn werkkracht, ijver en volharding zullen
ons steeds tot voorbeeld strekken.

Het gezamenlijk personeel

A. Harmsma
Dierenarts

a f w e z i g
VAN 10 JUNI TOT l JULI

PRAKTIJKWAARNEMING:

J. WECHGELAER
Telefoon < 05752) 1566

Pinkstererf
WIJ BAKKEN VOOR U:

Krentenbrood, extra 1,75 - 2,50 - 3,50 enz.
Rozijnenbrood, extra 1,75 - 2,50 - 3,50 enz.
Pinkstergebakjes, 6 stuks a 42 et voor

2,25 (afgehaald)
Pinkstertaarten 8,— - 4, 5,— enz.

Achtkastelenkoek (heerlyk) 1,25
Tafelkoekjes l,— per zak

ROOMBOTERCAKE

ROOMBOTERKOEKJES

APPELGEBAK

UDDELERMEERTJES
GEVULDE KOEKEN

SUPER WIT, MELKBROOD
(blijft mals!)

ROOMBOTERBROOD
(iets bijzonders)
GESNEDEN WIT BROOD

BOERENMIK

TARVO BROOD
(ook gesneden)
TARWEBROOD

KRENTENBOLLEN
WITTEBOLLEN

PUNTBROODJES
LUXE BROODJES

KADETJES

REKLAME APPELTAART
VAN 2,— VOOR 1,80

BAKKERIJ

Nieuwstad — Telefoon 1384

Voor de pinksterdagen
PRACHT KOLLEKTIE

VESTEN
PULLOVERS
ROKKEN
BLOUSES
PANTALONS enz.

Bezie tevens onze goed gesorteerde
kollektie kinderkleding

A.J.A.N l L

Met ingang van heden komen
wij in de zomermaanden

om de 14 dagen
Bestellingen van gas en petro-
leum boven 10 liter worden
graag aangenomen.

van Hamond's Oliehandel
Telefoon 1755

PAAR
KOPEN

PAAR
DRAGEN

NU 2 PAAR
BRIGITTA VAN

GELIJKE LENGTE EN
KLEUR IN EEN

VERPAKKING VOOR

SetterSet
NYLONS

Het bekende merk met
de 2 honden

SETTER SET
NYLONS BIJ:

L Schoolden

H.H. Hengelaars

VOOR AL UW

Hengelsportartikelen
NAAR

„Jan Hassink"

In onze gemoderniseerde zaak vindt u een
ruime keuze:

O ROOKARTIKELEN
O AANSTEKERS
O PIJPEN
O SOUVENIRS
O ANSICHTEN

SIGARENMAGAZIJN

D. Boersma
Dorpsstraat 6, telefoon 1553

ALBERS'
zelfbediening

brengt U wekelijks

GRANDIOSE KOOPJES
BIJ 10 GULDEN AAN BOODSCHAPPEN
l handig kruimeldiefje voor 75

ZOLANG DE VOORAAD STREKT !! !

2 rol Marie biscuits

Grote zakken Chinese pinda's

Elke 2e zak

98
59
39

3 jampotten appelmoes

2 grote potten appelmoes

Handige blikjes varkenvlees, 200 gram

83
89
69

De luxe bonbons, 200 gram

Gevulde repen, 4 stuks voor

3 Menthos rollen voor

6 lolly's voor

98
89
59
25

Litersflessen chocomel, van 112 et voor

Zuivere appelsap, nu per grote fles

99
59

2 pakjes kip- of vermioellisoep 89
WEES NIET ZUINIG MET KAAS !! !

500 gram fijne belegen kaas

500 igram fijne Goudse kaas

150 gram paarderookvlees

150 gram boerenmetworst

189
179
89
79

Bij elk pak Corn Flakes, l MINIATUURAUTO GRATIS

Horizonkoffie, per pak & 250 gram 182
tijdelijk bij 2 pakken PRACHT KOP EN SCHOTEL GRATIS

5 pakken lucifers

3 stukken Lux toiletzeep, tijdelijk

99
99

VOOR DE BOWL ! ! !
Abrikozen, perziken en ananas, per pot

Chocoladecreme, grote bus, tijdelijk

79
79

DE STUNT VAN DE WEEK ! !!
Bij elke kilo suiker, 6 Milkyrepen van 90 et voor 79

f\
X W A A R D E B O N H
f\ Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u l grote pot
V abrikozen op sap van 149 voor 119 et

Nooit wachten
Altrjd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J. W.ALBERS
Nieuwstad 5 Vorden

Te koop: DAF 1960, kl.
blauw, i.z.g.s.
J. D. Hogendoorn, Insu-
lindelaan 31

Te koop: jonge konijnen
D. Bruil, Okhorst
Vorden

Te koop: enige mooie
dragende varkens aan
de telling
H. J. Graaskamp,
Nieuw Wenneker, D 30,
Vorden

Te koop: 2 tomen big-
gen.
H. Weenk op ,,Weenk"
E 39, Linde

Te koop: houten garage
en een kippenhok 2V2 *•
3 meter.
H. Groot Obbink,
Almenseweg 10, Vorden

Wat een keus
BANKSTELLEN
SLAAPKAMERS
BERGMEUBELEN
EETHOEKEN
DIV. SOORTEN TAFELS

SALONTAFELS

KLUBJES enz.

Konkurrerende prezen uit voorraad
l<- leveren

Ook al koopt u niet terstond
kom vrij binnen en kijk vrij
rond.
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te kust en te keur:
heren- en jongens-

weekenders! VORDEN

Besluit uw maaltijd eens
met IJS!

Trakteer uw visite met de a.s.
feestdagen eens op zo'n heer-
lijke

ij s t a a r t
voor 4, 6, 8, 10 of meer perso-
nen. Met gratis zakje ijswafels
vanaf ƒ 3,50

GAARNE VROEGTIJDIGE BESTELLING

„De IJsspecialist"
D. BOERSMA

Dorpsstraat 6, telefoon 1553

GROTE TEENAGER

dansavond
OP ZATERDAG 5 JUNI A.S.
IN HOTEL

„'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit).

TE VERZORGEN DOOR:

„The Echo Stocks
Kaarten verkrijgbaar aan de
zaal.
Zaal open 7 uur.
Aanvang dansen 7.30 uur.

Coupe-safe kwaliteit
HET ENIGST GERENOM-

MEERDE CHEMISCH

REINIGINGSPROCES

wordt uitsluitend geleverd
door

C H E M I S C H E W A S S E R I J

sinds 1890

depots :
J. H. Aartsen en Zn., kleermakerij
H. J. Bennink, kleermakerij
A. H. J. Mombarg, textiel, Kranenburg

Het Binnenhuis
WONINGINRICHTING

FA. A. POLMAN

VORDEN TELEFOON 1314

Gaat U deze zomer kamperen?
Onze kollektie

D SLAAPZAKKEN (in deken model)

D LUCHTBEDDEN (in vele modellen)

D KAMPEERMEUBELEN

IS GROTER DAN OOIT !

Maak nu reeds uw uitrusting in orde!

Kcrfalmant

DE GROOTSTE SORTERING IN ALLE

SOORTEN SANDALEN

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

l pot aardbeienjam 0,69
l blik doperwten 0,69
l zak vruchtengries 0,40
l zak eierkoeken ^^ 0,75
l zak lange vingers 0,49
l pak cocoskoeken , 0,55
l pak pindakoeken 0,55
l blik koffie 1,68
l blik mandarijntjes ^^ 0,98
l pot zilveruitjes 0,65
l pak Uddelermeertjes 0,49
1 pot fruit jelly 0,55
5 repen gevulde chocolade voor 0,89

SPECIAAL VOOR DE FEESTDAGEN

EEN SCHAAL GRATIS BIJ AANKOOP VAN
2 BLIKKEN VRUCHTEN

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Ten Brinke
Zutphenseweg C 63 a — Telefoon 1415

HOOIGRAS

Ruilverkaveling Warnsveld
De plaatselijke kommissie van de ruilverkaveling
,,Warnsveld" wil

bij inschrijving verkopen
diverse percelen zwaar gemest hooigras in per-
celen en massa's, t.w.

2 percelen op het „Oldenkamp" Hackfort, voorheen Rietman
2 percelen in de „Kattepol" achter Helniink
2 percelen op de „Boggelaar" weide J. W. Broekgaardcn
9 percelen aan de , ,Blokdijk" weide Roelofsen
6 percelen aan de „Emmersteeg" weide Makkink,

O en N Gasthuis
3 percelen aan de „Vierakkerweg" weide Bretveld
2 percelen aan de „Peppelendijk" weide V. L. Wunderink
l perceel in de ,,Kleine Stoven" Baronsbergeii

BRIEFJES INLEVEREN OP WOENSDAG
9 JUNI 'S AVONDS 8 UUR BIJ CAFÉ
,,I)E BOGGELAAR".

De verkoop geschiedt a kontant.
De plaatselijke kommissie ruilverkaveling
Warnsveld

Nutsgebouw""
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema Deventer

MAANDAG 7 -M NI ( ; > < • IMiiksterdag)
K l I R :

Freddy en het lied der prairie
Freddy's nieuwste film in kleuren en cine-
mascope met Mamie van Doren en Trude
Herr.

TOEGANG 14 JAAR

Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

J

Sigma koelkasten
IJSELIJK GOED!

vorstelijke Fortest produktenl
Top Service! Overall Altijd.

inhoud vanaf 125 liter voor

f 298,-
VRAAG VRIJBLIJVEND

FOLDERS EN

INLICHTINGEN

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

GEVRAAGD:

meisje
en leerling- of gevorderd

serveerster

Hotel „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit)

Opel trotseeit de tijd
UW SUB-DEALER

Garage KUYPERS
Telefoon 1393
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Jaarvergadering coup. zuivelfabriek
„De Wierssef 9

In zaal Schoenaker op de Kranenburg hield de
Coöp. Zuivelfabriek „De Wiersse" maandagavond
een druk bezochte jaarvergadering onder voor-
zitterschap van de heer B. J. Bannink. De voorzit-
ter heette in zijn openingswoord speciaal welkom
de nieuwe direkteur de heer A. van Bruggen en
sprak de hoop uit dat men in hem de rechte man
op de rechte plaats gevonden had.
Hij wenste hem in ,,De Wiersse" een prettige
werkkring en toekomst toe. Spreker wilde niet
teruggrijpen in de strubbelingen aan allen bekend,
die door meningsverschillen onder de leden hoog-
spanning teweeg brachten, waardoor de eenheid
van de in het verleden zo rustige vereniging ern-
stig dreigde te worden verstoord.
De toentertijd gehouden ledenvergadering deed
uitspraak betreffende bedoelde meningsverschil-
len zodat hieruit volgde de fabriek als weleer te
laten doordraaien. De voorzitter hoopte dat de
onderlinge vriendschap niet geleden had en met
een van weerszijden vertrouwelijke basis, weer
een doeltreffende samenwerking mogelijk mocht
zijn.
Na de gebruikelijke notulen van sekretaris, de
heer Joh. Wesselink, werden door de nieuwe di-
rekteur, de heer A. van Bruggen, diverse mede-
delingen gedaan. Spreker dankte allereerst de
voorzitter voor zijn sympathieke welkomstwoor-
den en was verheugd op deze vergadering thans
officieel met de leden te kunnen kennis maken.
Spreker vertelde in het kort zijn loopbaan in de
Zujlvel; per l februari 1965 werd hij als nieuwe
direkteur van ,,Dd Wiersse" benoemd als opvol-
ger van de heer R. Aaten, die het dienstverband
eind 1964 beëindigde en een betrekking aanvaard-
de bij de Coöp. Melkproduktenfabriek ,,Mel-Ami".
De heer Van Bruggen behandelde eerst de alge-
mene zuivelsituatie in Europa met name de EEG-
landen. Momenteel ontstaat er een grote boter-
voorraad, door een verhoging van de boterprijs
is de binnenlandse konsumptie gedaald.
De verwachting is dat er deze zomer een enorme
voorraad in de pakhuizen zal komen, ca. 25 a 30
miljoen.
Betreffende de melkaanvoer van ,,De Wiersse"
verklaarde spreker dat de aanvoer in de eerste
4 maanden van 196^ in vergelijking met 1964 ca.
8 % meer bedroeg over dezelfde periode. Doordat
het vee nu laat in de weide kwam daalde de aan-
voer eind april begin mei weer enigszins. Spreker
nam vervolgens nog onder de loupe, de Comego,
Melkpoederfabriek ,,Berkelstroom" en de Con-
densfabriek Deventer, thans de Coveco. Voorts
wees de direkteur op de georganiseerde masti-
tusbestrijding (uierontsteking). Op enkele plaat-

VOBDEN l MAAKTE IN HENGELO
(i E EN BESTE BEURT
PAX - VORDEN 4—4

Onze kollega uit Hengelo merkte in zijn verslag
over deze wedstrijd op dat de Vorden-spelers hun
sportieve plicht hadden gedaan. Voor Vorden stond
er voor deze op Hemelvaartsdag gespeelde wed-
strijd niets meer op het spel, terwijl Pax moest
winnen teneinde nog een beslissingswedstrijd met
Steenderen te kunnen forceren. Het heeft niet zo
mogen zijn want door dit gelijke spel kwam Pax
juist één punt tekort en kon Steenderen de kam-
pioensvlag hijsen.
Met de woorden van de korrespondent uit Henge-
lo dat Vorden haar sportieve plicht heeft vervuld
zijn we het echter .niet eens. Had Vorden inder-
daad haar sportieve plicht getoond dan hadden zij
deze ontmoeting ongetwijfeld met ruim verschil
gewonnen. Ca. twintig minuten voor tijd had Vor-
den een verdiende 2—4 voorsprong genomen. Na
dit doelpunt zakte het Pax-elftal als een kaarten-
huis in elkaar en lag een grote overwinning bin-
nen het bereik van Vorden. Maar toen dachten
enkele Vorden-spelers ,,weet je wat, we helpen
Pax" en boden zij de Pax-voorhoedc de doelpun-
ten op een presenteerblaadje aan. Dat Pax van
deze ,,weggevertjes" slechts tweemaal een ge-
bruik wist te maken is ons nu nog een raadsel.
Gelukkig zagen de Vordenaren nog juist op tijd
het onjuiste van hun gedrag in en herstelden zij
zich de laatste minuten.
Het zou ten opzichte van Steenderen zeer on-
sportief zijn geweest wanneer Vorden de thuis-
klub had laten winnen. Een voetbalwedstrijd wordt
nu eenmaal miet gespeeld om te verliezen maar
om te winnen en gezien het vertoonde spel ver-
diende Pax deze middag zeer zeker geen overwin-
ning. Gelukkig is alles goed afgelopen.

GESLAAGD
Onze vroegere plaatsgenoot Z. Smeenk jr. slaag-
de aan de Rijksuniversiteit te Leiden voor het
kandidaatsexamen geologie. Proficiat.

sen is men reeds begonnen en binnen niet al te
lange tijd zal men dit ook hier in georganiseerd
verband doen.

Jaarverslag
Hierna behandelde de direkteur het jaarverslag.
Het ledental bedroeg per l januari 1965 213. In
de samenstelling van het bestuur kwam i.v.m.
het bedanken van enkele leden enige verandering
Thans is dit als volgt samengesteld:
G. J. Kok, erevoorzitter; B. J. Bannink, voorzitter;
Joh. Wesselink, Kranenburg sekretaris; H. Meu-
lenbrugge, vice-voorzitter; W. J. Esselink, Bar-
chem en Th. B. Woltering, Onstein. Ook het kol-
lege van kommissarisse'n veranderde. De samen-
stelling is thans als volgt: W. Kamperman, voor-
zitter; Joh. Weenk, sekretaris; J. Kok, H. J.
Boersbroek, Linde; H. J. Klein Luenk en J. H.
Braakhekke. Op 6 oktober 1964 werd een buiten-
gewone ledenvergadering gehouden, waarop aan
de orde was gesteld het al of niet voortzetten van
het gesprek met de Coöp. Melkproduktenfabriek
,,Mel-Ami" te Borculo om te komen tot een fusie.
De meerderheid der leden was voor het beëindi-
gen der besprekingen.

Produktie en afzet
In 1964 werd geproduceerd aan boter: 96.544 kg
tegen 111.567 kg in 1963; aan de leden en winke-
liers werd verkocht 7062 l/z kg tegen 7119 kg in
1963, terwijl aan de G.O.C.Z. werd afgeleverd
89503 % kg (105.395 kg). Aan de BerkeLsroom
te Lochem is afgeleverd 5.379.573 kg volle melk
(4.684.459 in 1963) en 1.675.285 kg ondermelk
(1.795.341 kg).
Aan de leden werd afgeleverd 345.279 kg karne-
melk en ondermelk, 476.269 kg wei en 9.850 kg
melkpoeder. In 1963 was dit resp. 488.504 kg,
239.994 kg en 14.825 kg.
Aan de leden werd verder nog afgeleverd: 19497
fl. yoghurt en 2165 st. Edammer kaas tegen resp.
in 1963 19398 fl. yoghurt en 2300 st. Edammer
kaas.

BeotuunvertüeBing
Bij gehouden bestuursverkiezing werd de aftre-
dende heer H. Meulenbrugge herkozen, terwijl in
de bestaande vakature W-< J. Esselink, Barchem
(die eind 1964 in het bi r werd gekozen) als
kommissaris werd gekoS^ de heef E. Gotink,
Brandenborch. De rondvraag leverdp geen verde-
re gezichtspunten op.
De voorzitter dankte aan het slot de leden voor de
prettige samenwerking en hoopte dat dit in de
toekomst zo mocht blijv

VORDEN l - SSS ^BlBERGEN) l—2
Dat Vorden l er in de wedstrijd tegen de zater-
dagmiddagklub SSS l uit Eibergen niet veel van
terecht zou brengen is niet zo verwonderlijk, wan-
neer men bedenkt dat de Vorden-spelers in 6
dagen drie wedstrijden moesten spelen.
Vooral in de tweede helft toonden de bezoekers
duidelijk over een betere ploeg te beschikken. Bij
Vorden waren Eggink, Holsbeke en Teerink ver-
hinderd. Zij werden vervangen door W. Golstein,
W. Bloemendaal en E. te Veldhuis. Van dit drie-
tal maakte Ernst te Veldhuis de beste indruk op
ons.
In de eerste helft kreeg de thuisklub al spoedig
een voorsprong toen rechtsbuiten Hengeveld, naar
binnen gezwenkt, de SSS-doelman met een laag

Examen doen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

schot het nakijken gaf l—0. De vreugde was van
korte duur en d.m.v. van de rechtsbinnen kwa-
men de bezoekers op gelijke hoogte l—1. Het
werd hierna allengs duidelijker dat de aanvallen
van SSS gevaarlijker waren. Bij Vorden moest
het veelal van rechtsbinnen Nijenhuis komen die
evenwel weinig geluk had met zijn schoten.
Tien minuten voor de rust nam SSS een verdiende
l—2 voorsprong zij het dan dat het doelpunt op
gelukkige wijze tot stand kwam. Bij een onge-
vaarlijke situatie struikelde Besselink half over
de bal. De attente SSS-midvoor onderschepte de
bal en met een boogje liet hij het leder over de
te ver voor doel staande Golstein in het net ver-
dwijnen.
In de tweede helft was de strijd het aankijken
niet waard. De bezoekers bleven beter spelen, ter-
wijl het de Vorden-spelers duidelijk was aan te
zien dat de vermoeidheid een te grote rol ging
spelen. De thuisklub probeerde nog wel verande-
ring in de stand te brengen door B. Nijenhuis naar
de voorhoede te sturen doch deze omzetting zette
evenmin zoden aan de dijk.
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Hierna zong uu gt-i.i'ecii^o ue ecntparen Rozie en

ink de zegenbede toe uit psalm 134 : ,,Dat
's Heren zegen op u daal".
Bij de uitgang van de kerk was er gelegenheid
om met een handdruk afscheid te nemen van de
heer en mevrouw Rozie.
Daarna kwamen de kerkeraad en het kollege van
kerkvoogden nog een ogenblik bijeen in het cate-
chisatielokaal. Na een inleidend woord van ds.
Jansen gaf deze het woord aan de president-kerk-
voogd de heer H. S. J. Albers.
De heer Albers sprak het volgende: „Geachte
heer en mevrouw Rozie, ds. Jansen heeft in de
kerk tot u al .woorden van dank gesproken, maar
nu wij als leden van de kerkeraad hier in intieme
kring bijeen zijn, voel ik mij gedrongen u ook
hartelijk te bedanken voor het vele werk dat u als
koster voor onze Hervormde Gemeente gedaan
heeft. Het schoonhouden van de kerk, het op tijd
openen van de deuren, het zorgen voor de verwar-
ming en verlichting, het aanwezig zijn tijdens de
kerkdiensten, alle werkzaamheden verbonden aan
de doopbediening, avondmaalviering en huwelijks-
bevestigingen, dit alles was voor u niet de vervul-
ling van een verplichting voortvloeiende uit een
arbeidskontrakt, maar u deed het uit liefde voor
do kerk. In één woord u heeft het kosterschap met
hart en ziel behartigd.
In de meeste instrukties voor hef; aanstellen van
een koster wordt de eis gesteld dal deze gehuwd
moet zijn. De bedoeling hiervan is duidelijk. In
verband hiermede wil ik ook mevrouw Rozie har-
telijk dankzeggen voor de hulp en steun die ze
steeds voor haar man is geweest.
Ruim een jaar geleden heeft u het werk bij de
firma Haverkamp beëindigd en vandaag neemt
u afscheid van uw arbeid als koster van onze
gemeente. Als zichtbaar teken van onze dank,
mag ik u nu een tuinameublement met parasol
aanbieden en ik hoop dat God u nog vele jaren in
goede gezondheid voor elk» moge sparen en
dat u daardoor nog lang K^JP?" kunt van uw
zitje in de tuin.
Ook wil ik nu afscheid nemen van mevrouw V. d.

. rouw Kuzii: di
ü l heeft bij het schoonmaken van de kerk en

ik laat deze dank vergezeld ^n \'an een enve-
lop met inhoud. ^•fc
En onze nieuwe koster en ziji^^ouw wil ik harte-
lijk welkom heten bij het aanvaarden van hun
taak en ik vertrouw er op dat de samenwerking
met u in dezelfde goede verstandhouding als met
de familie Rozie bestendigd moge blijven".
Hierna bleef men nog een tijdje gezellig bijeen
onder het genot van een kopje koffie. Ds. Jansen
bedankte namens de heer en mevrouw Rozie voor
de vele goede gesproken woorden en het ontvang-
en kadeau, terwijl de heer Eggink in een kort
speechje bedankte voor zijn benoeming en zijn
waardering uitte voor de wijze waarop de kerk-
voogdij de kosterswoning had gemoderniseerd en
hij wilde zijn taak gaarne aanvaarden in vertrou-
wen om in dezelfde goede harmonie met de beide
predikanten te kunnen samenwerken als zijn voor-
ganger.

GEMEENTEWERKEN OP EEIS

Evenals het vorig jaar maakte het personeel van
gemeentewerken met hun respektievelijke dames
per autobus hun jaarlijkse uitstapje.
De eerste pleisterplaats vanaf Vorden was het
Hollandse Venetië (Giethoorn) waar naar harte-
lust werd gepunterd. Vandaar ging het gezelschap
naar Borger om aldaar de hunnebedden in ogen-
schouw te nemen. Ook de radioteleskoop te Dwin-
gelo werd met een bezoek vereerd. Op de Drentse
hei trof men nog een schaapherder aan met een
grote kudde schapen. Via Emmen werd de terug-
tocht ondernomen om via de Holterberg (met een
bezoek aan P. Bos-museum) in Klarenbeek halt
te houden om zich tegoed te doen aan het aldaar
klaar staande diner.
Aan het diner werd het woord gevoerd door de
gemeentearchitekt de heer J. v. d. Broek die met
enige welgekozen woorden herdacht het overlijden
van de gemeenteschilder de heer J. Harmsen,
welke vorig jaar nog het uitstapje mee heeft mo-
gen maken.

Zeer voldaan keerde het gezelschap in ons dorp
terug.

;KI>KMI<SVOETBALKOMPETITIE GESTART
p het gemeentelijk sportveld werd maandag-
/ond een begin gemaakt met de bedrijfsvoetbal-
>mpetitie dat is georganiseerd door de Gcms-
jrsoneels vereniging.
e eerste ontmoeting die gespeeld werd ging tus-
;n de elftallen van de E.G.V. (Eerste Gelderse
leeswarenfabriek) en de Gems. De metaalbe-
erkers die reeds verschillende keren het bedrijfs-
'ernooi hebben gewonnen, behaalden een kleine
-3 overwinning. Het eerste doelpunt werd via
i onderkant van de lat gescoord, terwijl de Gems-
.idvoor de ruststand op O—2 bepaalde,
i de tweede helft verkleinde E.G.V. de achter-

stand tot l 2. De Gems liep hierna uit tot l—3

IVOROI
t ij d c l ij k met
1 J A A R G E T I J D E

SP f LD J f
Uit ser ie van 4

B ij tube van f 1.-

waarna plm. tien minuten voor tijd de eindstand
werd bereikt.

De tweede wedstrijd tussen Jong Gelre en Keune/
Nieuwveld kombinatie e ind igde in een verdiende
2 O zege voor Jong Gelre. Het eerste doelpunt
ontstond uit een strafschop toen één der backs
van de kombinatie binnen het beruchte gebied
hands maakte.
In de tweede helft stelde Jong Gelre, door nog
éénmaal te scoren, de overwinning definitief vei-
lig.
Maandagavond 14 juni zal het toernooi worden
voortgezet met de volgende wedstrijden:
Gems—Jong Gelre en Zuivel/Empo kombinatie—
E.G.V.

RIJKSPOSTSI'AAKBANK
Aan het postkantoor en het daaronder behorende
ambtsgebied werd in de maand mei j.l. ten be-

van de rijkspostspaarbank ingelegd
ƒ 96395,91 en terugbetaald ƒ 79494,78.

Kleurcarbolineum
in fraaie pastei» j u t e n

zowel mat als glans

ook in wit verkrijgbaar

Het Verfhuis
J. M. r i T K I C W E E K J l

Assurantie kantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

verzekeringen
hypotheken

en financieringen

HUUR EEN
KOELKAST
voor ƒ 12,75 per maand
zonder vooruitbetaling,
met recht van koop.
Vandaag besteld, mor-
gen bij u thuis.
Bel dan: 08300-50087
(ook 's avonds)

Te koop: jongo K o n i j n * -u
hru in en

A. J. Kok, Ruurloseweg
D 18 b, telefoon 1507

Te koop: eetMrdappelen
Noordelingen.
lï. F. Schlrcdonrii
Ockhorstweg 8,
Wichmond

Te koop: een paar Quick
m. 8l/2

shirt rn
y.uarte broek (slechts
enkele keren gebruikt)
samen ƒ 20,—.
Nieuwstad 12, Vordrn

VOOR

fa. M A R T E N S
Wapen- en Sporthandel

RADIO

TELEVISIE
FA. BREDEVELD
WEG NAAR LAKEN « ZUTPHEN TEL. 3.,3

A-E-G" z*nker



Het Groene Kruis Vorden
Hierbij nodigen wij alle leden
uit tot het bijwonen van een le-
denvergadering op donderdag
10 juni 1965 om 8 uur n.m. in
het wykgrebouw.

AGENDA:

Opening en Notulen.
Jaarverslag penningmeester en sekretaris.
Decharge penningmeester.
Bestuursverkiezing :
Aftredend de heer A. G. H. Lauckhart,
(herkiesbaar).
Bespreking voorstel Statutenwijziging.
Rondvraag.
Pauze.

Na de pauze zal de diëtiste van
de Geldersche Vereniging „Het
Groene Kruis" een leerzame en
interessante causerie houden.

HET BINNENHUIS
WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN

VORDEN — TELEFOON 1314

Voor een smaakvol ingericht interieur
naar

Het Binnenhuis
HET ADRES VOOR BETERE
WONINGINRICHTING

Met ingang van 5 juni a.s. zijn
wij verhuisd van

INSULINDELAAN 29 NAAR

DE BOONK 13

FAM. LUICHIES

De hele week
Carbonade vanaf
Verse worst
Speklappen

280 et
230 et
160 et

Vrijdagavond en zaterdag
200 gram boterhamworst
200 gram ontbijtspek
200 grarn ham
200 gram plockworst
500 gram vet spek

M. Krijt, Dorpsstraat

60 et
70 et

140 et
100 et
100 et

Gemeente Vorden

Onderhoud zandwegen
Belanghebbenden, die het schaven van zandwegen
tegen verminderd tarief door de gemeente willen
doen uitvoeren dienen hiervan mededeling te doen
vóór 15 juni a.s. op het bureau gemeentewerken.

Na vaststelling van het te betalen bedrag, hetwelk
bij vooruitbetaling moet worden voldaan, zal de
weg in het werkschema 1965 worden opgenomen.

Bij opgaven na 15 juni ontvangen zal met een
langere wachttijd moeten worden gerekend.

Vorden, 28 mei
Burgemeester en" . van Vorden,

de burgemeester
A. E. van Arkel
de secretaris
J. V. Plas

GEVRAAGD:

hulp in de huishouding
voor dag of dag en nacht. Des-
noods voor halve dagen.

Mevr. Hylkema
Boggelaar l a, Warnsveld, tel. 05752-1559

SOLEX
SOLEX:

comfortabel
voor iedere

afstand
Van en naar uw werk?
SOLEX! Op vakantie naar
de bossen? SOLEX! Al
meer dan 500.000 Neder-
landers rijden SOLEX.
Waarom? Omdat SOLEX zo
betrouwbaar is, zo solide-
zeker: jaar-in, jaar-uit!

v.a. ƒ 399.—
NIEUW:
SOLEX-AMI f415.-

Uw RAP
staat rap

voor u klaar!

Weer of geen weer - op
uw Rap kunt u rekenen.
Snel, soepel en solide.
Vlug en veilig uit en thuis:
dat is RAP! v.a. ƒ 650.—.

NIEUW:
ROCKY f795.-

PUCH
voor iedereen,

die jong
van hart is!

Puch: het raspaardje onder
de bromfietsen. Met PUCH
oogst u bewondering. Want
die is er voor deze hyper-
moderne, staalsterke snel-
brommer! v.a. f 710.—.
NIEUW:
SKYBOLT f895.-

fttt

NATUURLIJK: VOOR RAP, PUCH OF SOLEX GAAT U NAAR

BROMFIETSHANDEL

A. G. T R A G T E R

ALG. NEDERLANDSE

BOUWBEDRIJFSBOND

inleveren

vakantiebonnen

op maandag 14 juni a.s. van

7-9 uur in hotel ,,'t Wapen van

Vorden" (P. P. Smit)

Pinksteraanbieding van de

A&O
l fles Krielkip advokaat van 350 voor 298
1 fles Rosselowjjn van 325 voor 298
3 grote flessen gazeuse 100
2 grote flessen sinas 98
l grote fles appelsap 69
2e fles 49
l litersblik ananas i ,,fix
l litersblik perziken ƒ
l fles Jaffa Jus d'Orange 165 en 40 zegels
l grote fles Johannesbeerensap 155 en 10 zegels
l pak, 250 gr., Pinkstermelange 89 en 10 zegels
l zak, 200 gr., Sitwen bonbons 75 en 10 zegels
130 gram Majorcafruit 69 en 10 zegels

LEVENSM1DDELENBEDRIJF

HILFERINK-WOLSINK
Het Hoge 3

ZOLANG DE VOORRAAD
STREKT HEBBEN WIJ
VOOR U NOG

japonnen en

pakjes

dames- meisjg- en
jongensregenkleding
Barnes- en meisjesrokken

TEGEN FABRIEKSPRIJZEN

KOMT U EENS KIJKEN BIJ

V O R D E N

Krijgt U logé's?
GEEN BEZWAAR !

Deze wi'ck ren prima

IMVANBED

15 jaar garantie
met matras nu ƒ 57,50

L.J.A.H O L M D M K

Raamventilatoren
in plastic uitvoering

Het Verthuis
J. M. UITERWEERD

H.H. LANDBOUWERS,

thans kunnen wij u ook van
dienst zijn met een nieuwe

lagedruk balenpers

W. M. KISSINK
Vorden, C D2 a, telefoon 05752-1370

Wegens sterfgeval zijn

BEDRIJF EN WINKEL

alsmede h-et

BUTAGAS-DEPOT

A.S. ZATERDAG

de hele dag gesloten
Butagas verkrijgbaar bij

A. A. SCHUURMAN

Julianalaan 6, Vorden

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

Door aanschaf van een

hooipers
zijn we thans in staat om uw
hooi tot balen te persen.

n. Beek
Vorden, Het Hoge 61, telefoon 1660

Wegens huwelijk der tegen-
woordige voor spoedige
indiensttreding gevraagd:

ervaren verkoopster en
leerling-verkoopster

Wij bieden u een

PRETTIGE WERKKRING

EN GOED LOON.

Aanmelden van 7-8 uur namiddags.

LOOMAN
KONFEKTIE EN

MANUFAKTUREN VORDEN

Uw Raiffeisenbank biedt u
D VEILIGE BELEGGING VAN UW

SPAARGELDEN
D EEN PASSENDE LENING VOOR UW

BEDRIJF
G DE GEMAKKEN VAN HET

REKENING-COURANTVERKEER
D DIENSTVERLENING OP VELERLEI

GEBIED

Coöp. Boerenleenbank „VORDEN"
RAIFFEISENBANK — RUURLOSEWEG 21

Zoekt u voor uw geld een

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

5'/,% rente
Inlichtingen en prospect!
b f l :

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


