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EEN INTERESSANTE EXPOSITIE VAN
JACHTTROFEEËN

De landelijke expositie van geweien, welke
zaterdag en zondag in een der zalen van Hotel
Bakker gehouden werd, heeft in jagerskringen
grote belangstelling getrokken.
Het was de derde keer, dat deze expositie, wel-
ke om de drie jaar gehouden wordt, door de
Vereniging ,,Het Reewild" in combinatie met de
Vereniging tot behoud van het Veluwse hert,
op touw gezet werd.
Beide verenigingen streven naar een kwaliteits-
verbetering van herten en reeën, die zij vooral
bereikt door geselecteerde afschot van oude,
zieke of onvolwaardige dieren. Er zijn daarmee
opmerkelijke resultaten bereikt. Ook het feit
dat het aantal reeën na de oorlog met sprongen
omhoog gegaan is, is voornamelijk te danken
aan de activiteiten van Het Reewild. Men schat
het aantal reeën in ons land momenteel op 10 a
15.000, waarvan jaarlijks ongeveer een derde
afgeschoten wordt.
Op deze expositie vielen geweien te bewonde-
ren van 39 herten, 5 damherten, 8 mouflons, en
liefst 327 reeën, terwijl er bovendien nog een
11-tal keilers (slagtanden van wilde zwijnen) te
zien waren.
De jury o.l.v. Ir. E. Reinders, jagermeester van
H.M. koningin Juliana en opperhoutvester van
H.K.H, prinses Wilhelmina beoordeelde de in-
zendingen op punten, waarbij vooral het ge-
wicht en de volume een belangrijke rol spelen.
De inzendingen waren afkomstig uit ons gehele
land. Er waren 2 inzendingen van Z.K.H, prins
Bernhard. Het gewei van het door hem op de
Veluwe geschoten hert kreeg in deze afdeling
de hoogte onderscheiding, een gouden medaille,
met 191,43 pnt, gevolgd door de inzending van
Jhr. W. H. de Beaufort met 190,69 pnt, eveneens
met goud bekroond.
Van de 71 in aanmerking komende reeënge-
weien, werden er 56 gekwalificeerd, waarvan
10 met goud, 19 met zilver en 27 met brons.
Bij de herten werden er 2 met goud, 4 met
zilver en l met brons onderscheiden; van de
5 damherten kregen er 2 zilver en l brons; van
de 8 mouflons (bergschapen) l met goud van
de heer C. J. Coldewey, 2 met zilver en l met
brons en van de 15 keilers 5 met zilver en 4
met brons en l met goud van de heer M. Lief-
tink, jachtopziener Hoge Veluwe. Er was een
interessante collectie afschot-geweien van on-
volwaardige dieren, terwijl de e%positie verder
nog aangevuld was met collecties herten-ge-
weien afkomstig van de Hoge Veluwe, Het
Planken Wambuis, e.a. jachtgebieden. De schil-
der van jachttafrelen, J. A. Schrijnder, zorgde
met een aantal uitstekende aquarellen en olie-
verfstukken voor variatie in deze voor jagers
bijzonder interessante en leerzame tentoonstel-
ling.

Voor het tere
Etaby-huidje

ZEEP

SCHOOLREIS-JE ST. ANTONIUSSCHOOL
De leerlingen van de hoogste klassen der St.
Antoniusschool op de Kranenburg hebben onder
leiding van het onderwijzend personeel en kape-
laan P. Ruigt o.f.m. weer hun jaarlijks school-
reisje gemaakt, 's Morgens om 8 uur vertrok
de jeugd, ruim 80 in getal, in 2 bussen, terwijl
het zonnetje de stemming er in bracht. Via
Zutphen en Arnhem bereikte men de auto-snel-
weg en ging het full-speed in de richting
Utrecht en reed men rechtstreeks door naar
Kasteel „De Haar" bij Haarzuilen. Dit prachtige
historische bouwwerk werd daarna bezichtigd.
Men nam een kijkje in de grote zalen met hun
unieke interieurs, oude schilderijen etc. Na een
wandeling door de schitterend aangelegde
tuinen, werd hier de inwendige mens versterkt
en een versnapering aangeboden.
Van hieruit ging het naar de Domtoren, die
natuurlijk beklommen werd en van waaruit
men een schitterend vergezicht had over de
stad Utrecht en verre omgeving. De meisjes
gingen hierna naar het Klokkenmuseum, ter-
wijl de jongens het Spoorwegmuseum bezich-
tigden, waar veel interessants o.a. de oude loco-
motief „De Arend" te zien was. De terugreis
ging over Amersfoort, terwijl onderweg de
speeltuin het „Veluws eiland" werd aangedaan,
waar de jeugd zich naar hartelust amuseerde.
Tegen de avond bereikte het gezelschap, moe,
doch zeer voldaan over deze interessante, maar
vooral leuke en gezellige dag, weer de finish.

P.V. „DE LUCHTBODE"
De P.V. „De Luchtbode" organiseerde een wed-
vlucht vanaf Wiesbaden, afstand 264 km. Hier-
aan namen 37 duiven deel. Gelost met noorden-
wind. Aankomst eerste duif 13.45.18, laatste
duif 17.57.10.
De uitslag was als volgt: H. Zweverink 1-2;
W. Wissels 3; H. Doornink 4-5; A. Lauckhart
6-8; B. G. Kusters 7 en J. A. Eulink 9.

MIJN LEVEN IN CANADA
Onze vroegere plaatsgenoot, de heer J. Besse-
link uit Delden, woont nu al verscheidene jaren
in Canada. Daar heel veel mensen nogal belang-
stelling hebben voor dit land, schreef hij voor
ons enkele indrukken op en we hopen onze
lezers hiermee een genoegen te doen. Vandaag
plaatsen we het eerste gedeelte.
De 2e november 1951 kwam ik als emigrant in
Canada aan. In de jaren die ik hier nu heb
doorgebracht, heb ik heel Canada bereisd en
ben met vele mensen in aanraking geweest.
De eerste twee jaren heb ik in de provincie
Nova Scotia op een melk veebedrij f gewerkt. De
mensen waren erg vriendelijk en ondanks het
feit dat ik bijna geen Engels1 kende, werd ik
bijna iedere avond door de buren uitgenodigd
om te komen praten. Mijn baas was van Schot-
se afkomst, evenals de meeste buren. Wat me
direkt opviel was, dat al het brood op de boerde-
rij zelf gebakken werd. Verder werd er geregeld
maiscake, gebak en appeltaart gebakken door
de vrouw des huizes. Wat het bakken betreft,
nu, dat kunnen de Canadese vrouwen heel goed
en ze doen het ook graag,
's Middags1 kregen we vaak aardappels opge-
diend met de schil er nog omheen. We moesten
ieder persoonlijk de aardappels van de schil ont-
doen voordat we met de maaltijd verder konden
gaan. Na iedere middagmaaltijd kregen we thee
met brood en gebak. Als er bezoek was dan
werd vaak de mannen eerst het eten opgediend,
waarna dan de vrouwen aten.
Wat het werk betrof, het vee werd gewoonlijk
's avonds de weg opgejaagd en het ging dan de
heuvels en de bossen in om te grazen, 's Mor-
gens vroeg klom ik dan op de tractor om het
melkvee weer naar huis te drijven waar het
dan gemolken werd. Soms waren ze een paar
kilometer afgedwaald, maar veel moeite om ze
te vinden had ik niet omdat er 3 of 4 koeien
bij waren die een bel om de hals hadden han-
gen. Overdag werd het melkvee in wild weiland
gedreven dat afgerasterd was. Tot zover over
het boerenlevM^in Nova Scotia (Nieuw Schot-
land), ^jf
Vanuit Nova bcotia reisde ik door de provincies
New Brunswick en Quebec en kwam toen in
Ontario aan. De provincie Ontario is het dichtst
bevolkt. Er wonen ongeveer 6 miljoen mensen
in Ontario, terwijl er in heel Canada ruim 17
miljoen wonej|^3ijna 60°/o van alle emigranten
komt naar d^plrio. Als ik me goed. herinner
kwamen er in 1957 bijna 300.000 emigranten in
Canada aan. Ontario heeft veel industrie. Zes
maanden lang werkte ik als elektrisch lasser
op een grote autofabriek, die toen pas geopend
was. De verdiensten waren zeer goed. We had-
den een 40-urige werkweek è l dollar 70 per
uur. Bij de fabriek was een grote parkeerplaats
voor auto's, omdat bijna alle arbeiders per auto
naar het werk kwamen.
De huishuren zijn behoorlijk hoog. Men betaalt
al gauw 65 dollar per maand voor een half huis
en soms loopt het op tot 95 dollar per maand,
als het huis mooi gelegen is en in goede toe-
stand verkeert. Er worden veel nieuwe huizen
gebouwd, die men voor een prijs van 12000
dollar en hoger kan kopen.
De kruidenierswaren zijn goedkoop, vergeleken
bij Holland. Een dozijn eieren kost 45 et., soms
iets meer, gerekend naar kwaliteit en grootte.
Hieronder volgen de prijzen van enkele andere
produkten. De prijzen zijn in dollarcenten.
]/2 kilo boter 75. et.; % kilo margarine 32 et.;
2V2 kilo suiker 46 et.; 12 ons wittebrood 33 et.;
V2 kilo rundvlees ong. 78 et.; l kilo koffie $ 1.35;
l Liter melk 26 et.

R.K. VOLLEYBALVERENIGING
De R.K. Damesvolley-balvereniging „De Kraan-
vogels" speelden wederom enkele wedstrijden in
het kader van de onderlinge competitie als voor-
bereiding voor de a.s. grote Sportdag te Vier-
akker.
,",De Kraanvogels" II speelden thuis tegen de
dames-reserves uit Vierakker, hetwelk een aar-
dige en spannende ontmoeting werd. De Kra-
nenburgse dames moesten alle zeilen bijzetten
en slaagde er in, hoewel met moeite, om een
2—l eindstand in hun voordeel te bereiken.
De competitiewedstrijd Kraanvogels I—Kraan-
vogels II eindigde met een 2—O stand voor het
eerste team, waarbij de setstanden waren: 15/9
en 15/7.
Op 12 juni a.s. worden weer wedstrijden voor
deze competitie gespeeld, vermoedelijk enkele
uitwedstrijden. De Kraanvogels zullen hun
uiterste best moeten doen om in aanmerking te
kunnen komen voor de a.s. Sportdag!

BIOSCOOP
2e Pinksterdag zet de bekende filmkomiek Jer-
ry Lewis de iNutszaal op stelten door de vele
dolle avonturen die hij beleeft als verzorger
van een drieling.
Het is een echt gezellige film, waarmee men
zich best een paar uren vermaken kan.

KERKDIENSTEN eerste Pinksterdag.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. H. Jansen. Pinksterhoofddienst.
Geref. Kerk

9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.
R.K. Kerk

7.30 en 10 uur Mis. 's avonds 7 uur Lof.
R.K. Kapel 7, 8.15 en 9.30 uur Mis.

Tweede Pinksterdag 6 juni.
Hervormde Kerk

10 uur Ds. J. D. te Winkel en Ds. J. J. van
Zorge. Interkerkelijke Pinksterdienst.

Geref. Kerk
Interkerkelijke Pinksterdienst i. d. Herv. Kerk.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot maandag-
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.
2e Pinksterdag Van Soest.

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

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

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 1 1 2 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f37 ,— tot f4.4,— per stuk.
Handel was redelijk.

Burgelijke stö van 27 mei t. m. 2 juni.
Geboren: z.v. H. Rothman en G.M.Ribbink;
z. van W.H. Martinus en W. A. Aantjes;
d. van P. J. Brinkman en J. W. Maandag;
d. van J. W. Oortgiesen en H. G. Eggink;
d. v. G.J. Brumm^nan en H. A.Nieuwenhuis.
Ondertrouwd : ̂ ^Rietman en G. W. Maal-
derink; H. G. Mullink en M. J. Derksen.
Gehuwd: D. Lebbink en G. }. Weenk.
Overleden: Geen.

VOETBAL
Ondanks het feit, dat zo langzamerhand het
zomerseizoen nadert, blijft de voetbal op het
Vordense voetbalveld rollen.
A.s. maandag staat er een belangrijke wedstrijd
op het programma, althans voor de A-junioren.
Deze spelen dan hun eerste thuiswedstrijd om
het kampioenschap van de drie hoofdklassen
uit de Achterhoek.
Naar men ons mededeelde kunnen van de drie
deelnemende elftallen de beide hoogst geplaat-
ste overgaan naar de geselecteerde hoofdklasse,
waarin o.a. spelen Go-Ahead A, Enschedese
Boys A, Zwolse Boys A.
Op de tweede pinksterdag ontvangt Vorden A
de kampioen uit de hoofdklasse C, nml. M.v.R.
uit 's-Heerenberg.
De Vordenaren, die zulk een goed figuur heb-
ben geslagen in de competitie, zullen natuurlijk
alles in 't werk stellen om de kostbare punten
thuis te houden. Daar M.v.R. vooral over een
snelle ploeg beschikt, dienen de Vordenaren
hun tempo hierbij aan te passen en dus de bal
vlot door te spelen. Mogelijk ligt er dan nog
een succesje in het verschiet.
Zaterdag speelde Vorden C thuis tegen Warns-
veldse Boys A, welke de C-ploeg met 5 — 2 won.
Vorden D ging op bezoek bij De Hoven C en
kreeg hier een 6 — O nederlaag te slikken.
Behalve Vorden A zijn alle overige elftallen van
Vorden vrijaf.

VOOR DE KINDERBESCHERMING
De leden van de Bond van Plattelandsvrouwen
en van de R.K. Boerinnenbond hebben onlangs
gekollekteerd voor de Sakor, een instelling die
kinderen van alle gezindten onder haar bescher-
ming heeft. De dames hebben hun moeite wel
beloond gezien,, want ze hebben het prachtige
bedrag van ƒ1330,30 bijeen gebracht, dat is-
ƒ200, — meer dan vorig jaar.
Aan alle gevers hartelijk dank.

GESLAAGD
Aan de Rijkskweekschool te Doetinchem slaag-
de voor de onderwijzersacte onze plaatsgenoot,
de heer W. de Boer.

VOOR 4 x Z ...... N
Voor de actie 4 x z ...... N is door de leerlingen
van de Chr. Landbouw Huishoudschool een be-
drag van ƒ423,10 bijeengebracht.

juist voor de ^Pinksteren!

Weer ontvangen:
een nieuwe sortering

Zomerjaponnen
*

Petticoats
met schuimplastic

in alle kleuren
Kindermaten Damesmaten
vanaf f 3.30 vanaf f 6.80

*Koop het bij

VISSER - VORDEN

SCHOOLREISJE BIJZ. SCHOOL DORP.
Onder begeleiding van enkele leden van het
schoolpersoneel maakten de leerlingen van de
hoogste klassen van de bijz. lagere school in
het dorp vrijdag en zaterdag met een tweetal
bussen van de firma Vlaswinkel hun jaarlijks
schoolreisje. Vertrokken om 8 uur des morgens
ging het via Amersfoort, Soestdijk (Kon. paleis)
naar Hilversum (bezichtiging studio's) en Aals-
meer (bloemenveiling) naar Amsterdam (Schip-
hol). Via IJmuiden (sluizen, pieren en zee) be-
reikte men in vrolijke stemming de Jeugdher-
berg „Slot Assenburg" te Heemskerk, waar tot
laat in de avond werd gestoeid en geravot.
De tweede dag werd Amsterdam bezocht met
zijn vele musea en een rondvaart door de grach-
ten gemaakt. Hier genoten de kinderen kenne-
lijk van de grote zeekastelen op het Y. Via
Bussum en Apeldoorn arriveerden de kinderen
des avonds omstreeks 8 uur weer in ons dorp.

CARNAVAKVERENIGING KRANENBURG
De Carnavalsvereniging Kranenburg—Vorden
hield dezer dagen in café Schoenaker haar
voorjaarsvergadering, waarbij o.a. de resultaten
van het afgelopen Carnaval 1960 onder de loupe
werden genomen. De voorzitter kon ruim 30
leden welkom heten, benevens in 't bijzonder
Pastoor A. Bodewes o.f.m.
In zijn openingswoord dankte de heer J. Hart-
man de verschillende medewerkers, speciaal
Prins Carnaval voor de wijze waarop zij het
Carnaval tot een groot succes hadden weten te
maken. Do penningmeester de heer H. F.
Huitink liet eon blij geluid horen. Hij bracht
een uitgebreid verslag en deelde mede, dat on-
danks de hoge onkosten er een mooi batig saldo
in kas was.
Ook de secretaris had gezorgd voor een uitge-
breid en keurig verslag, waarin een korte
terugblik werd gegeven over het Carnaval 1960.
Door de prachtige samenwerking werd het een
onvergeeflijk festijn. Dank werd o.a. gebracht
aan de Muziekvereniging „Concordia", die haar
gewaardeerde medewerking verleende bij het
Kindercarnaval, aan Prins Cornelis I en zijn
adjudanten, aan de Raden van Elf, aan de R.K.
Toneelver. „Internes", aan de Gebr. Barendsen,
aan de jury, die de prijzen toekende op het ge-
kostumeerde bal en last but not least aan de
Commissie Volksfeest Linde voor het belange-
loos afstaan van het toneel en bijbehoren.
Pastoor Bodewes sprak hierna een kort woord,
waarin hij zijn grote waardering uitsprak voor
dit geslaagde festijn, waarvan spr. niet gedacht
had, dat dit mogelijk zou kunnen zijn. „Moge
de samenwerking op dezelfde weg worden
voortgezet, dan bestaat er geen twijfel of ook
het Carnaval 1961 zal weer een succes worden!"
Besloten werd om de contributie te handhaven,
zodat dit ƒ 5.— per lid per jaar blijft. Het ineg-
geld voor nieuwe leden is ƒ 1.—. In de toekomst
zal de contributie door verschillende leden wor-
den geïnd.
Uit het verslag bleek voorts, dat het ledental
nog steeds stijgende is. In principe werd be-
sloten om dit jaar, vermoedelijk in september
a.s. een feestavond te organiseren voor leden
en genodigden. Dit zal zijn op een zaterdag-
avond. Het eerste gedeelte van deze feestavond
/al door eigen krachten worden verzorgd o.a.
met declamatie, zang, toneel etc., terwijl daarna
een bal-champëtre wordt gehouden. Het bestuur
werd machtiging verleend deze feestavond ver-
der voor te bereiden.
Aan het slot van deze vergadering richtte de
heer C. Mense zich als tolk van de leden tot
het bestuur en bracht woorden van lof en dank
voor de voortreffelijke wijze, waarop men het
afgelopen Carnaval weer tot een succes wist te
maken.



Gevraagd net meisje
voor hele dagen
Mevrouw Schiphorst
Zutphenseweg 83,

Vorden

Te koop yz ha HOOI-
GRAS (Westerwolds)
Briefjes inleveren voor
dinsdagavond 8 uur.
G. Klein Gcltink, C 20
Hackfort, tel. 1229.

Een perceel hooigras te
koop. E.vanZuilekom
C 82

HOOIGRAS te koop
G. ten Have, Vorden

Te koop elektrisch
4-plaats FORNUIS
f 125,—. Villa Nuova

Te koop 90 jonge
HENNEN. W x R, 8
weken oud. Aalderink
Almenseweg 52

Slachthaant jes te koop
G. J.Mennink,

„De Koppel"

Te koop een r.b. en
'n zw.b. drag.VAARS,
a.d.t, t.b c.-en abortus-
vrij. J. W. Vlemingh
E 63, Hengelo-G.

Te koop een dragende
VAARS en 4 mooie
BIGGEN. Wassink
Nieuwstad

Te koop biggen en
boerenkoolplanten
G. W. Winkel,

„'t Gazoor"

Te koop een toom
biggen en consumptie-
aardappelen.
B. Zents Sr., Medler

Een toom BIGGEN te
koop, W. Rietman
„Oldenkamp",

Hackfort

Toom BIGGEN te
koop. H. J. Rietman
Warkenseweg 6

Warnsveld
Een toom BIGGEN te
koop. H. J. Veenhuis
B 78, Vorden

Te koop 'n toom zware
BIGGEN.
J. A.Eulink, Delden
B 60.

Zware BIGGEN te
koop. B. Rouwenhorst
„Den Kerkhof

Dragende ZEUGEN
te koop. J. Spithoven
Galgengoor

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

U kunt kijken waar
u wilt maar jonge

kippen kopen doet
u bij ons. Al onze

hennen zijn afkom-
stig van de hoogst

produktieve ouder-
dieren.
H. J. STOKKINK

Rietgerweg l
Warnsveld

Telefoon 06751-387

Het adres voor
pluimvee en wild is:

W.ROSSEL
Vorden

Telefoon 06752-1283.

MEER DAN 100 RIJWIELEN
staan er in de toonzaal der

Empo Rijwielfabriek
Komt u ze eens bekijken, wellicht
kunt u gemakkelijk uw keus bepalen.

Empo sportfiets, compleet met lamp,
slot, jasbeschermer en pomp,

vanaf f 169,50

Er staat trouwens veel meer, o a.:

EMPO wasmachines

EMPO stofzuigers
EMPO naaimachines

Neem er eens een ogenblik voor!
Uw bezoek verplicht u tot niets.

LEVERING via uw HANDELAAR

EMPO Rijwielfabriek - Vorden
OOK UW

Schoenreparatie
is in goede handen bij

Wullink's Schoenhandel

Op ons kantoor is nog plaats voor:
een jongste bediende vrwi.
Datum van indiensttreding uiterlijk l
september 1960, zo mogelijk eerder.

EMPO Rijwielfabriek
H. B. Emsbroek — Vorden

KAMPIOENSWEDSTRIJD Hoofdklasse

A - M.V.R. A s Heerenberg

2e Pinksterdag, 2 uur.

Pinkster-aanbieding
Wortels, 55 et per bos

(ze worden GRATIS geschrapt)

Onze verse soep groente,
25 et per zakje

DERKSEN
Zutphenseweg 13 Vorden

Nutsgebouw™1

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Maandag 6 juni, S uur

de dolkomische film
(in kleuren)

Jerry als baby-sitter
met: Jerry Lewis, de beroemde

Amerikaanse komiek.

Jerry als vader en moeder van een
drieling . . . Om te brullen!!!

Toegang alle leeftijden

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373.
f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)

H.H* Landbouwers!
„MELKWAARDE" voor de opfok.
Een goed zakje melk, ook voor uw
kalveren. 13 et per liter.

Aanbevelend,
A. W. UENK en C. BONGERS
Zutphenseweg, Vorden. Telef. 1327

Concordia Hengelo-G
Heden zaterdag 4 juni

DANSEN
Orkest: „The Moodchers"

Extra Reklame
200 gram ham 100 et.

200 gram snij worst 100 et.
200 gram boterhamworst 50 et.

200 gram pekel vlees 100 et
200 gram ontbijtspek 50 et

500 gram spek 70 et
500 gram fijne rookworst 170 et.

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat

f 745.-
Betaling eventueel in overleg.

Jiarink's Rijwielhandel
V T t 1"̂  T T T T TfHT^ H r"\NIEUWSTAD

Uw rijkste bezit,
mevrouw, is toch uw kind.

Geef het daarom

MERK „NIMCO"
de enige goede kinderschoen.

MEER KEUS EN MOOIER

luis

Adek Rijwielen
een revolutie op de rijwielmarkt

niet alleen door de lage prijs,
maar ook door de kwaliteit.

Adek Sportrijwiel met remnaaf f 149,60
„ „ „ knijpremmen f 156,60
« „ „ 3-versnell.naaf 176,60

alles compleet met lamp, slot
en jasbeschermer.

Adek, een R.S. Stokvis product.
Agent: A. G. TRAGTER

Zutphenseweg Telef. 1256

BETERE
VOETVERZORGING

G. Wullink-Lebbink
Dorpsstraat 4 Telef. 1342

Behandeling volgens afspraak

Moderne vormgeving
is geen stijl,

doch een

eigen ontplooide schoonheid.
*

Voor een modern
of een gematigd modern interieur

naar

HET BINNENHUIS
Woninginrichting

Fa. A. Polman Vorden Telef. 1314

^Pracht aanbieding

Ondergoed
Dames camisoles met kant 145

Dames slips 86
Heren broekjes, vanaf 118
Heren singlets, vanaf 128

Ook in Kindergoed voordelig!

H. Liilli Vorden

l-^r de ^Pinksteren
wilt u allicht iets extra's*

Zie onze leuke sortering
GEBAK en KOEKJES.

«lband cake,
daag geen f l , — , maar 79 et.

Onze bekende cake,
geen f 1,50, maar 1.25

Slagroomvruchtengebak, 30 et p. st.
vandaag 5 voor 1,25

Volop Krenten- en Rozijnenbrood.

BAKKER

Telefoon 1384

ttbéfawr
A. Siemerink

v.h. Martens
Zutph.w. 15 Tel. 1505
üc opticien die altijd vour

u klaar utaat.

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

Voor

Zonneschermen
en

Markiezen
Balastore zongordijnen
Luxaflex zongordijnen

het adres:

Fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 1421

Zomer-
japonnen

in 'n nieuw assortiment
Ook in grote maten
e e n r u i m e k e u z e .

Vesten
Blouses

en Rokken
in leuke modellen en
nieuwe modekleuren.

Komt u eens kijken!

LOOMflH - VORDEH
PASFOTO'S voor

half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 130G

JUWEEL

Een juweel van een verf. Strijkt
enorm uit. Dekt en glanst prachtig
en... JUWEEL is niet duur!

VRAAGT GRATIS BOEKJE
„HOE SCHILDER IK MIJN

HUIS"

JUWEEL
ENAMEL

HEI VERFHUIS"

J. M. UITERWEERD

Ruurloseweg 35 Tel. 1523

Voor al uw Hengelsportartikelen naar „Jan Hassink"



Met grote vreugde en
dankbaarheid ge ven wij
kennis van de geboorte
van ons dochtertje
Johanna Wilhelmina

Maria
(WÜma)

P, J. Brinkman
J. W. Brinkman-

Maandag

Vorden, 30 mei 1960.
Julianalaan 16

We brengen allen, die
op enigerlei wijze hun
medeleven en deel'
neming betuigden na
het overlijden van ons
geliefd zoontje en
broertje

Engbert
hiervoor onze hartelijke
dank.

fam. E. Brummelman

Vorden,
„De Kruisweg".

Bij ons vertrek uit
Vorden groeten wij
langs deze weg alle
vrienden en bekenden.
Tevens bedanken wij
voor alle lidmaat-
schappen.

fam. J. de Vries
Beverwijk,
Deken Waarestraat 42.

Gevraagd voor het
tijdvak van 18 juni —
16 juli een meisje of
juffrouw voor enkele
uren p. dag, als hulp i. d.
vakantie in bungalow te
Vorden. Brieven mevr.
P. E. Kamp, Hoorn-
singel 19, Rotterdam-8
of inlichtingen bureau
Contact.

Gevraagd eenvoudig
kosthuis v. 's maandags
tot zaterdagmiddags.
Brieven onder letter W
bureau van dit blad.

Telefonisch
aangesloten
G. J. Bloemendaal
Wichmond
vertegenw. G.O.S.

06754-23O
4 g. o. h. eikenhouten

KAMERSTOELEN
te koop. Kerkstraat 5

Te koop 'n 2-persoons
stalen spiraalmatras.
H. Brouwer, 't Hoge 74

Te koop een g o.h.
KINDERWAGEN.

Dr. C. Lulofsweg 8

Te koop een paar voet-
balschoenen, maat 39
Arie Ribbers, E 1 02 b
Medler

Te koop Avada-brom-
fiets m. HMW-motor
J. G. Vlogman, Burg.
Galléestr. 21, Vorden

Te koop een partij ge-
schaafde en geploegde
planken, 20 ó2 1 mm dik
a f5,65 p. m". Lengten
3,65 tot 5,50 m.
Harmsen, Schoolstraat

HOOIHARK te koop
H. Bosman,
bij 't zwembad

Te koop een HOOI-
HARK voor paarden-
tractie; 6 en 13 weekse
jonge HENNEN en
SLINGERHONING.
D. Pardijs, Kranenburg
D 129a

TEUN LICHTENBERG
en

CATO HILDERINK

u hebben de eer U, namens wederzijdse
Q ouders, kennis te geven van hun voor- .;
n genomen huwelijk, waarvan de vol- '
X trekking zal plaats hebben op zaterdag X
X 11 juni 's morgens om 9.30 uur in de V
W Parochiekerk van de H. Willebrordus W
u te Hengelo-G., waarna een plechtige (
j gezongen H. Mis zal worden opge- Q
j dragen om de zegen over hun huwelijk t

X af te smeken. X
X u

, Vorden, „'t Waarle" D 165
V - juni 1960. V
Q Hengelo-G., „'t Leemkuil" D 79

u Toekomstig adres: D 165, Vorden. u

w Receptie van 4.30 tot 5.30 uur in zaal Michels X
u te Hengelo-G, W

i i

X

i *

X
X
X
X
X

Maandag 6 juni hopen onze geliefde
ouders

A. J. Ribbers
en
G. Ribbers-Tragter

hun 25-jarige echtvereniging te her-
denken.

Dat zij nog lang gespaard mogen blijven
is de wens van hun dankbare kinderen
en verloofden.

Vorden, juni 1960.
Medler

Gelegenheid tot feliciteren zaterdag
11 juni v. 3 tot 5 uur in hotel Bakker.

Q
n

X
X

/
X
X

•8

W
Q

Nog geheel onverwacht nam de Here
uit ons midden weg, onze geliefde vader,
behuwd-, groot- en overgrootvader

ENGBERT VAN ZUILEKOM

sinds 1935 weduwnaar van
Willemina Berendsen

in de gezegende ouderdom van 84 jaar.

Assen:
G H. Offereins-van Zuilekom
H. W. Offereins

Ede: A. Lenderink-van Zuilek(
A. J. Lenderink

Vorden;
G. A. van Zuilekom
B. Th. van Zuilekom-Rensink

Vorden:
E. van Zuilekom

Vorden:
W. Nijenhuis-van Zuilekom
W. Nijenhuis
klein- en achterkleinkinderen.

VORDEN, 2 juni 1960.
Nieuwstad 51.

De begrafenis zal plaats hebben op
dinsdag 7 juni, 's middags om 2 uur
op de Algemene Begraafplaats der ge-
meente Vorden.

Bejaarden-kring
woensdagmiddag S juni, 230
uur in de Koffiekamer v.h. Nut»

De heer VAN ROEKEL vertelt over
een vakantiereisje naar Zwitserland.

HET BINNENHUIS
Woninginrichting

Fa. A. Polman Vorden Telef. 1314

VOOR UW GAZON
hebben wij

Houten Tuinstoelen

Stalen Tuinstoelen
(ook met een voetsteun)

Parasols, enz.

Zie onze speciale etalage J

Voor spoedige indiensttreding gevraagd:

Ervaren Verkoopster
Aanmelden tussen 7 en 8 uur namiddag.

Het in staat zijn kleine veranderingen
te verrichten, strekt tot aanbeveling.

LOOMAN -Vorden
Confectie en Manufacturen

R.A.P. Imperial
zware uitvoering, gesch. voor 2 per-
sonen, geheel compl. m. 3 versnellingen,
chroom kofferrek, km-teller, slot, buddy-

seat, met grote tankinhoud,

prijs f 732.-
Ga deze koninklijke bromfiets zien

en proberen bij

A. G* Tragter
Zutphenseweg Telef. 1256

Wegens vakantie
gesloten
van 12 t.m. 18 juni

Slagerij Jansen

Zojuist ontvingen wij

prachtige, nieuwe modellen

Herenschoenen
een lust voor het oog
en »
een weldaad voor uw voeten.

Kijk eerst bij

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialisf'
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel.

P.S. Ook in

Heren- en
Jongenssandalen
vindt u bij ons een keus
als nergens anders.

Te huur zonder chauffeur

Luxe Auto's
voor binnen- en buitenland.

Vraagt inlichtingen bij

A. G. TRAGTER Tel. 1256

Vakantie!
Wij bieden u een ruime keuze in

Weekenders
in effen gekleurd en geblokt.
Khaky pantalons en culottes.
Jongens korte en lange Spijker-
broeken. Frisse ruithemdjes.

*
Meisjesshorts, effen en gestreept.

Hebt u -onze kollektie
Ecka Badpakken al gezien?

Het adres voor uw uakantiekleding:

J?utfenseweg - VORDEN ^
Ul

Extra Pinkster-reklame!

Stunt 1.
Stunt 2.
Stunt 3.
Stunt 4.
Stunt 5.

Bij elke fles Zwarte Bessen a f 2.95
een literspot Abrikozen op sap gratis

Bij f 5.— aan boodschappen
een groot blik Ananas (schijven) v. 85 et

Bij elk pak Hotel Goud Koffie a f 1.56
7 grote chocolade repen voor 75 et

Bij elke 100 gram Hotel Goud Thee a 79 et
het tweede pakje voor het halve geld.

Bij elke 250 gr. Bruintje Beer biskwie a 39 et
een pak Tea Crackers voor 10 et

De fijnste Ham, Anton Hunink, 150 gr. 69
Casseler-rib, zeer voordelig, 100 gr, 65
Fijne jonge Goudse Kaas, 500 gr. 115
Pracht kwaliteit Zalm, per blik 89
Sardines in olie, 3 blikjes 95

Carré's, bijzonder lekker koekje, 250 gr. 65
Rijk gesorteerde Snoepmelange, 150 gr. 34
Grote pot Appelmoes, van goudreinet ten, 59
Reklame Koffie, 250 gr. 89
Vruchtengries, met veel vruchten, 200 gr. 38
Heerlijke Franse Landwijn, per fles 165

Profiteert hiervan!
2 pakjes Vanillepudding (l % liter melk p. pakje)

voor slechts 29 et

Ze is er weer! Onze bekende Limonadesiroop Z.B.
grote fles voor 89 et

WAARDEBON.
Alleen tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u

een fles kwaliteits Advocaat voor 225 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

NEEM

TOCH

HOOFDDEPOT:

'T IS
BETER!

KEUNE - Vorden

Het doet er niet toe
wat voor voeten u hebt

f
Wij verkopen hiervoor

speciale schoenen

voor moeilijke voeten.

Alle voetklachten verdwijnen.

Ook voor brede en smalle voeten
en de hele grote maten.

A+ JANSEN, '/ Ócfioenenfiuis

TE KOOP:

mooie
koolplanten

Alle soorten.

D* Klein Geltink
Klein Garmel, Vorden

Te huur gevraagd:

l kamers en keuken
in Vorden of omgeving.

Aanbiedingen aan: telef.no. 06708-498



BEDRIJFSVOETBAL
Op het Rattiveld werd het Bedrijfsvoetbal-toer-
nooi 1960 voortgezet met de ontmoeting: Zuivel
I—Gems I.
De eindstand werd 2—l in het voordeel van de
Zuivel-ploeg.
Het was een aantrekkelijke en goede wedstrijd,
waarbij snel werd gespeeld. Het eerste doelpunt
was voor de Gems-ploeg, reeds na 20 minuten,
toen uit een voorzet van de l.buiten de r.binnen
ineens inknalde. Nog voor de rust was het ech-
ter weer gelijk, toen Zuivel bij een schermutse-
ling voor de goal inschoot (l—1).
iNa de thee kon de naar voren gekomen Zuivel-
back met een harde, effectvolle bal het winnen-
de doelpunt scoren (2—1). Kort voor het einde
kroop de Zuivel-ploeg enkele malen door het
oog van de naald, daar de Gems-schutters rake-
lings over, tegen de paal en naast het doel
schoten. Het bleef evenwel 2—l, waarmee de
Zuivel-ploeg waarlijk van geluk kon spreken.

RIJKSPOSTSPAARBANK
Aan het postkantoor Vorden en het daaronder
behorende ambtsgebied werd gedurende de
maand mei ingelegd ƒ 69.715,46 en terugbetaald
ƒ38.468,19.

Graanmaaiers!
Laat uw

binderdoeken

thans repareren.

Fa. G, W* Luimes
Vorden Telef. 1421

Sprookjes-
IJs taar t

Fantastisch lekker.

D* Boersma

Dorpstraat 6
Telefoon 1553

In onze moderne kollektie

Zomerschoentjes
zult u zeker een modelletje vinden

dat aan uw smaak beantwoordt.

KIJK EN KOOP
bij

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist'

WEEK
AANBIEDINGEN

Soepballetjes, per blik 53
Hierbij 2e blik voor 45

3e blik voor 39
Kersen op sap
Grote pot, 8A liter, van 165 voor 130

Gedroogde soepgroenten
3 zakjes, van 60 voor 49

Citroencakes, zakje a 5 stuks 45

Ook voor vleeswaren alleen kwaliteit
Zure Zult, 150 gram 31

en bovendien met VIVO wapentjes

Ze zijn er weer, die

Wondervliegers
Alleen bij

Smit, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat goeds.
Telefoon 1281.

Hooipersen+
Naast hoge en lage drukpers, een

nieuw type lagedrukpers beschikbaar.

Aanbevelend,

Seesink,•«'t Hoge 5, Telef. 1572, Vorden

Sigarenmagazijn

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 Telef. 1553

Altijd een keur van merken

Sigaretten* Tabak
Een ruime sortering in
Ansichtkaarten en

SouvenirsA

Ons devies:
kwaliteit, verzorging, sortering

Charmant en
voordelig

gekleed gaan

Ja, dat kunt u ook!

Komt onze pracht kollektie zien
in

japonnen^

Reeds van f 7.50

en . . leuk!

Nylons in alle maten
met en zonder naad
Reeds vanaf f 1.75

Denk aan uw spaarkaart!

H. LUTH Nieuwstad VORDEN

DETO- tou rs
MEERDAAGSE

VERZORGDE REIZENj

2 d. Bielefeld f 38,—
3 d. Rijn-Ahr f 67,—
5 juni nog enige plaatsen.
5 d. Hessen Taunus 85,—
5 d. Sauerland f 95,—
5 d. Parijs f 112,—
6 d. Schwabisch Hall

f 115,—
7 d. Westerwald Taunus

f 123,—
8 d. Zwitserland f 180,—
10 d. Oostenrijk f 184,—
10 d. Gardameer
standplaats Garda f 195,—
12 d. Spanje f340,—
o.a. 12 september

Geen pendeldiensten.
Geen nachtritten.

Touringcars vanaf 20 pers.

Meerdere reizen naar
Oostenrijk, Spanje, Italië
Frankrijk, Duitsland en
Zwitserland. Wij boeken
voor internationale trein-
vlieg-, boot- en busdienst-

lijnen.

Opgave bij Autorijschool
Seesing, Burg. Galléestr.

14, Vorden, tel. 1414
DETO-tours, Deventer,

tel. 5252 en 4004

Wij VERKOPEN en
VERHUREN

Tenten en
Luchtbedden
De verhuur gaat
weer P R I M A ! !

Bestel ze zo vroeg
mogelijk!!

fa. G. W. Luimes
Vorden Telef. 1421

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

i 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van post wissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipiüs, Zulphen
Laarstraat 5

Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters,
Nieuwstad, Vorden

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

Groot Roessink's
Timmerwinkel

Telefoon 1527

Heerlijk
pittig

verfrissend

Heineken s
Bier

Heineken

Heineken's bier
Verkrijgbaar bij KISTEMAKER.

Adverteren is duur, zegt men,
maar NI ET adverteren betekent vergeten worden en dat
kost u uiteindelijk veel meerl !
Een goed opgestelde advertentie, geplaatst in een blad
waarop nagenoeg alle inwoners van het dorp geabon-
neerd zijn, betekent 100 pCt. treikans.

Daarom: Vordenaren, adverteer regelmatig in

CONTACT, fot tiad „an gorden!


