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Fa. Schoolderman heropende zaak

Zaterdag heropende de heer L. Schoolderman zijn
aan de Raadhuisstraat gelegen winkel.
De winkel is ongeveer tweemaal zo groot ge-
worden, hetgeen er op neer komt dat er plm.
140 m2 is bij gekomen.
Deze ruimte is besteed om de heren- en jongens-
konfektie beter te kunnen pousseren. Hierin is de
heer Schoolderman volkomen geslaagd want deze

herenafdeling geeft een ruim overzicht van de
verschillende artikelen.
Het voorste gedeelte van de winkel en de etalages
zijn niet veranderd. Wel is er een aparte afdeling
van babygoed en foundations gecreëerd.
Diverse bloemstukken en fruitbakken gaven een
fleurig geheel aan deze opening.

S.V. „RATTI" KOOS GEHEEL NIEUW
BESTUUR

De meer dan 20 jaar bestaande sportvereniging
van de Kranenburg „Ratti" gaat niet ter ziele,
op de buitengewone ledenvergadering die vorige
week dinsdagavond in zaal Schoenaker werd ge-
houden was een verrassend groot aantal leden
tegenwoordig.
Daar het huidige bestuur wegens werkzaamhe-
den e.a. redenen geen kans meer zag haar taak
naar behoren te vervullen, trad dit af en werd
een nieuw bestuur gekozen, zodat het voortbe-
staan van „Ratti" verzekerd is.
Gebleken is hier danook dat er heus nog wel
enthousiaste en met goede wil bezielde leden zijn,
die niet alleen willen voetballen maar ook meer
dan dat en een hand uit de mouw willen steken
waar dit nodig mocht blijken.
Voorzitter, de heer F. Wolbert, schetste in zijn
openingswoord, waarin hij verheugd was over de
bijzonder goede opkomst, de problemen van de
laatste tijd en waardoor er in de vereniging een
soort downstemming was gekomen. De huidige
gang van zaken zal nu echter ten goede keren.
Spreker memoreerde hierna, hoe er de laatste
weken met diverse personen, die de vereniging
een warm hart toedragen, is gesproken. Er is
ronduit gepraat o.m. met enkele afgevaardigden
van de N.K.S. afd. Oost-Gelderland, waarbij de
vereniging is aangesloten en waarbij beide zijden
van de medaille werden belicht.
De voorzitter was van mening dat „Ratti" haar
zelfstandigheid gemakkelijk kan bewaren, een
vereniging hoeft niet ten onder te gaan, omdat
er geen bestuursleden kunnen worden gevonden.
Als we alles zouden prijsgeven dan blijven we
nergens meer. Ratti is een vereniging die onaf-
scheidelijk met deze buurtschap is verbonden, is
zij er niet meer dan is de Kranenburg een „dood
gat". In de grote steden bestaan toch ook tal van
verenigingen die hun zelfstandigheid bewaren. Op
het eerste oog zijn ze allen volkomen gelijk, maar
bij nadere bestudering ontdek je dat ze toch alle-
maal een andere achtergrond hebben. Het ver-
dwijnen van Ratti, aldus benadrukte de voorzitter,
zou alleen te billijken zijn wanneer deze zichzelf
niet meer financieel kan bedruipen en dit is hier
nog lang niet het geval.
De voorzitter kon vervolgens met vreugde mede-
delen, dat er vanuit het gevormde reorganisatie-
comité na een gekombineerde vergadering met
het bestuur, verschillende leden bereid zijn ge-
vonden om een bestuursfunktie te aanvaarden en
hoopte dat er een vruchtbare gedachtenwisseling
zou zijn. Hij deelde hierna mede, dat de volgende
bestuursleden wegens omstandigheden aftraden
t.w. F. Wolbert, voorzitter; B. Mombarg, sekre-
taris- J. Bos, penningmeester en A. Lichtenberg
sr., lid. De heer P. B. H. Schoenaker, Kranenburg
stelde zich wel herkiesbaar.
Nadat de voorzitter enkele gestelde vragen ver-
helderend had beantwoord, werd overgegaan tot
verkiezing van een nieuw bestuur.
Tot nieuwe voorzitter werd met grote meerder-
heid van stemmen gekozen de heer J. Lucassen,
Kranenburg. Ook de nieuwe kandidaten voor het
bestuur kregen de instemming van bijna alle le-
den, zodat gekozen werden:
De heren J. Simmelink, Vorden; A. Lichtenberg
jr.; P. B. H. Schoenaker, Kranenburg (herkozen)
H/Rutgers; B. Hoebink; J. Sessink; H. Mombarg
en W. Veenhuis, Vorden. De heer Michiel van Ey-
keren stelde zich beschikbaar voor het verzorgen
van de terreinen.
De nieuwe voorzitter, de heer Lucassen, sprak
vervolgens een woord tot de leden, waarin hij al-
lereerst dankte voor het vertrouwen. Hij conclu-
deerde dat er nog velen zijn op de Kranenburg die
het jeugdwerk een warm hart toedragen en hoop-
te ten aanzien hiervan op aller medewerking te
mogen rekenen. De suggesties die er zijn gedaan
t.a.v. de viering van het 20-jarig bestaan e.a.
kunnen allemaal stimulerend werken. Spreker
wilde nog eens nadrukkelijk voorop stellen, dat
een katholieke jeugdvereniging op de Kranenburg
zeker recht van bestaan heeft en dat eenieder de
doelstelling die hij heeft mag nastreven. Hij hoop-
te met medewerking van alle leden hier weer een
gezonde sportvereniging te kunnen opbouwen.
Pastoor Bodewes die als geestelijk adviseur aan-
wezig was, wilde nog eens nadrukkelijk verkla-
ren dat hij altijd voor een katholieke sportvereni-
ging was geweest, indien de mogelijkheid hiertoe

aanwezig was. Hij hoopte dat de leuze: „Opwaarts
topwaarts" tesamen met het nieuwe bestuur rea-
liteit zou mogen worden.
Medegedeeld werd nog dat er op zondag 14 aug.
a.s. op het Ratti-veld een aantal vriendschappe-
lijke wedstrijden zullen worden gespeeld tegen de
sportvereniging „DONK" uit Gouda. Deze vereni-
ging komt met het $e en 6e elftal, welke uikomen
in de 2e en 4e klas afd. Zuid Holland.

„KNUPDUUKSKES" TERUG UIT FRANKRIJK
Dezer dagen keerde de Vordense dansgroep „De
Knupduukskes" terug van hun reis naar Nor-
mandië, alwaar het gezelschap op een jaarlijks
internationaal folkloristisch dansfestival in het
stadje Domfront Nederland vertegenwoordigde.
Nadat het gemeentebestuur van Domfront de di-
verse buitenlandse groepM^>fficieel had ontvangen
traden de „Knupduul^j^H»" 's zaterdagsavonds
voor het eerst op binne'^^Te verlichte ruïnes van
een oud kasteel, een ideale omgeving voor een
dergelijk folkloristisch feest. De groep had hier-
bij zeer veel succes.
Zondag werd begonnen met een oecumenische
dienst in de Rooms Katholieke kerk, waarvoor al-
le deelnemende groepen««.ren uitgenodigd.
's Middags begon het daRsfestijn met een rond-
gang door de stad, waarna iedere groep voor een
duizendkoppige menigte, de dansen uit hun land
demonstreerden. Naar aanleiding van dit succes-
volle optreden werden de „Knupduukskes" uitge-
nodigd het volgend jaar terug te komen. Ook
kreeg Vorden een uitnodiging van de Deense
groep.
Op uitnodiging van de gastheren werden de vrije
dagen besteed aan gezamenlijke toertochten en
zo zag men door het afwisselende Normandische
land een Engelse, Duitse, Deense, Nederlandse
en Franse bus rijden, hetgeen op de pleisterplaat-
sen wel eens tot een Babylonische spraakverwar-
ring leidde. O.ni. werd een bezoek gebracht aan
Caen, de Normandische kust, het rotseiland Mons,
de St. Michael, de Kurbadplaats Bagnole en aan
het berglandschap in de omgeving van Mortain.
's Maandagsavonds traden de groepen op in een
Kinderhuis, dat plm. 25 km van Domfront is ge-
legen. Daarna werd afscheid genomen en ver-
trokken de Vordense deelnemers met een harte-
lijk „Au revoir" uit Domfront, waar zij door de
bewoners hartelijk werden uitgewuifd. Het was
een prachtige tocht, waartoe het weer erg mee-
werkte. Wel vermoeid doch zeer voldaan keerde
het gezelschap in Vorden terug.

KAPEL WILDENBORCH

Jeugddienst
a.s. zondag 10 uur

Voorganger:
Ds. J. H. .lansen

9.45 uur SAMENZANG
met medewerking van de
Merry Rings uit Eist.

AVO-KOLLEKTE

Zoals elk jaar houdt de AVO de volgende week
weer haar jaarlijksie kollekte. Radio en televisie
zullen u weer laten horen en zien wat of de AVO
wil. Zij bevordert de oprichting van werkmoge-
lijkheden voor dubbel gehandikapten welke doof,
blind of debiel of andere afwijkingen hebben, spas-
tisch of verlamden.
Daarnaast nog tal van voorzieningen welke niet
onder de Algemene Bijstandwet vallen. B.v. de ge-
handikapte huisvrouw omdat deze niet in loon-
dienst is. Het verlenen van financiële hulp voor
het aanschaffen van vervoermiddelen, de finan-
ciering van aanvullende voorzieningen van de ge-
handikapte huisvrouw welke het mogelijk maken
dat ze weer geheel of gedeeltelijk haar huishou-
den kan verzorgen.
Wetende welk een goed en mooi werk de AVO
hiermede doet, komen zij de volgende week weer
met grote vrijmoedigheid bij u aankloppen.
Zie advertentie in dit nummer.

KERKDIENSTEN ZONDAG 12 JUNI

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

K a p e l W i l d e n b o r c h
10.09 uur ds. J. H. Jansen

G e r e f . K e r k
's Morgens half tien en 's avonds 7 uur
ds. Th. P. van Belzen

R.K. k e r k D o r p
1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur

R.K. k e r k K r a n e n b u r g
1ste H. Mis om 7.30 uur - 2e H. Mis om 9.45 uur
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond
18.00 uur zuster M. A. Stoop (gewijzigd tel. 1762)

SPREEKUUR MAATSCH. WERKSTER
Mejuffr. M. Kersten, „'t Elshof" 7, Plan Boonk,
telefoon (05752) 1772 van maandag t.e.m. vrijdag
v.m. 8.30—9.30 en donderdagmiddag van 2—3 u.

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

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

BURGELIJKE STAND
van l t/m 7 juni 1966

Geboren: Frederiqué, dochter van R. J. van Over-
beeke en T. B. M. Herkes.
Ondertrouwd: H. P. J. Jansen en H. Koerselman.
Gehuwd: A. Snijders en F. A. D. Schelhaas; J. de
Greeff en J. H. Zweverink.
Overleden: Geen.

GEVONDEN VOORWERPEN
1 bruin lederen rechter motorhandschoen; l bank-
biljet van ƒ 10,—; l bankbiljet van ƒ 10,—; l
bankbiljet van ƒ 25,—; l ijjuine portemonnaie,
inh. 2 lippenstiften, 2 kaart^^n ƒ 3,29; 3 dames-
zakdoekjes (nieuw) met tt^motief; l zilveren
slavenarmband; l grijs plastic regenbroek; l grijs
groene stofjas; l wit kunstlederen damesporte-

•uaiu, inh. animozegels, ƒ 0,11 en stortingsbil-
jet waarop naam „Pardijs"; l zwarte kinderpor-
temonnaie met ƒ 4,—; l grijs bruine damesshawl;
2 jonge pauwen; l kokeret«fcrood) met schrijf-
gereedschap; 2 tractorban^HPmerk „Pirelli"; l
oude damesfiets merk Germaan; 2 herenrijwielen;
l kompleet ontbijtservies (3 dozen) nieuw; l stel
zwart rubber rijwielpedalen; l bromfiets verze-
keringsplaatje M.F.M.-346; l bruin lederen kin-
derportemonnaie, inh. ƒ 2,41 en 6 pasfoto's; l
doublé dames polshorloge, merk „Prisma".
Voor nadere inlichtingen wende men zich tot het
groepsbureau der rijkspolitie, Raadhuisstraat 5
te Vorden.

Gezondheidssandalen
Steeds voorradig

Wullink'sSclioenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

BIJNA 12.000 BEZOEKERS OP
BLOEMENSHOW „DE WIERSSE"

Het landgoed „de Wiersse" te Vorden, dat elk
jaar één zondagmiddag voor de natuur, en wan-
delliefhebbers wordt opengesteld, heeft ook dit-
maal weer een record aantal bezoekers getrok-
ken. Het juiste aantal is nog niet bekend, maar
naar schatting zijn er bijna 12.000 geweest om de
unieke bloemenpracht te bewonderen, een onge-
kend aantal.
De grote toeloop was niet alleen te danken aan
het prachtige weer - het was niet al te warm
daar 's middags de wind kwam opzetten - maar
ook door de aandacht die door pers en radio (Bert
Garthoff zondagmorgen in zijn rubriek „Weer of
geen weer") aan dit jaarlijkse evenement werden
gewijd. De drukte was overstelpend, zodat de da-
mes en heren aan de kassa's haast handen tekort
kwamen. De auto's bijna iedereen kwam met dit
vervoermiddel, stonden in lange rijen, langs de
oprijlaan en in de Wicrsse-binnenweg, die door
het telkens heen- en weerrijden in een enorme
stofwolk was herschapen. Misschien zou de brand-
weer in de toekomst bij een dergelijke droogte
uitkomst kunnen geven door de weg wat nat te
spuiten. De Vordense politie niet assistentie van
Warnsveld en leden der Verkeersgroep kreeg ook
bijna geen tijd om adem te halen, want reeds van-
af half twee reed een grote stroom auto's in de
richting van het park. Gelukkig was de organisa-
tie prima, zodat er praktisch geen opstoppingen
ontstonden.
Het traditionele bloemenfestijn op „de Wiersse"
is al vele jaren (meer dan 10 jaar) een begrip
voor velen, ook uit het buitenland, want we trof-
fen ook vele Duitsers onder de belangstellenden,
Het mooie ruim 93 ha grote landgoed was nu op
zijn allermooist, de duizenden kijklustigen schui-
felden onder de lommerrijke oprijlaan naar de
ingang van de tuinen vlak bij het kasteel (16e
eeuw) waarachter in het park de grote rhododen-
drons in vele kleuren en variëteiten stonden te
pralen als reuze-bruidsboeketten. Deze bloemen
vormen steeds de grootste attraktie van „de
Wiersse", ze stonden in volle bloei zodat men vol-
op kon genieten. Daarnaast stond men ook tel-
kens weer verrast over de unieke aanleg van de
Engelse rozentuin, de theetuin e.a. Doordat tuin-
lieden al dagenlang in de weer waren geweest,
was het park in keurige staat.
Vele inwoners van Vorden, de jeugd, welpen, pad-
vinders, verkenners, leden van de Gezinszorg e.a.
hielpen deze middag geheel belangeloos om dit
evenement weer te laten slagen. Financieel is het
inderdaad weer een topmiddag geworden, de net-
to-opbrengst, die ten goede komt aan diverse so-
ciaal-charitatieve verenigingen in Vorden en Kra-
nenburg, is nog niet te schatten maar dat het een
succes is, is zeker.
De muziekvereniging „Concordia" was weer pre-
sent en verzorgde tijdens de openingsuren een
concert, terwijl de heer Schoenaker met zijn kon-
sumpties de hongerige en dorstige kelen laafde.
Het was een uitstekend geslaagde dag, waarvoor
bijzondere dank is verschui* neren or-
ganisatoren, de vele medewerkers, maar last but
not to least aan de kasteelvrouwe mevr. Catacre-
de Stuers en haar familie die het landgoed deze
middag geheel belangeloos voor het goede doel
ter beschikking stelden.

MEER INGELEGD DAN UITBETAALD
Op de Rijkspostspaarbank werd in de maand mei
ƒ 101.617,78 ingelegd en ƒ 80.657,89 uitbeUjfüd.

Jl. donderdag hielden de Plattelandsvrouwen hun
jaarlijkse uitstapje. Het gezelschap vertrok in de
richting Zutphen om vervolgens in Arnhem een
kopje koffie te drinken.
Vandaar ging het naar Schoonhoven waar men
in de gelegenheid was om het mooie zilver te
bezichtigen. In Kinderdijk werd met een rond-
vaartboot een tocht gemaakt langs de molens,
waarna in Gouda de kerk, met zijn prachtige
ramen, werd bekeken.
Op de terugweg werd in Woudenberg de maaltijd
gebruikt. Om tien uur 's avonds was het gezel-
schap weer in Vorden terug.

VROUWELIJKE MAKELAAR

Dat het beroep van makelaar niet
enkel door mannen wordt uitgeoe-
fend bewees thans onze plaatsgenote
mevrouw Gerritsen-Etman door voor
genoemd examen te slagen, zodat zij
thans als makelaar en taxateur in
onroerende zaken als zodanig staat
ingeschreven.
In ons land zijn enkele vrouwelijke
personen als zodanig in funktie doch
onze plaatsgenote kan er zich op be-
roepen de enige vrouwelijke make-
laar in de Achterhoek te zijn.
Zij werd naar ons werd medegedeeld
op 26 mei jl. door de Arrondisse-
mentsrechtbank te Zutphen in
genoemde funktie beëdigd.



Makelaardij in onroerende goederen
C. G. M. GERRITSEN-ETMAN
makelaar en beëdigd taxateur in onroerende goederen.
VOBDEN — HET HOGE 52 — TELEFOON 05752-1485

Voor Uw opdrachten bevelen wij U
ons gaarne aan !

In portefeuille:
Enige boerderijen, bospercelen, landbouwgronden en huizen

J. W. M. GERRITSEN
makelaar en beëdigd taxateur in roerende en onroerende
goederen. Lid N.B.M.

EXCLUSIEVE

SPORTKLEDIMG
VOOR:

vrije tijd en vakantie!
Zoi Herpan talon s en shorts
spijkerbroeken
sweaters en shirts
strand- en canipingkleding
badpakken en -mutsen
zwembroeken en -slips
badtakens in mooie dessins
strandballen, badtassen

Marlens
SPORTHANDEL — Zutphenseweg 15 a

Speciale tienerkleding!

Bobbie Brooks
met zijn vele mogelijkheden
echt modern en apart.

KOMT ZE ZIEN

H. Luth
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

MORGEN
SCHILDEREN
$$f- MET
RIPOLIN

Er staat een bus
RipolinSnelverfBOO

voor u klaar bij:

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

l

AAN ALLE KANTEN
GEDEKT MET
VERZEKERINGEN VAN

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
't Jebbink l, Vorden, telefoon 1531

(Inschr. Reg. B.; S.E.R.)

Ook HET adres voor uw
financieringen en hypotheken

V.B. Benzine verkoop
SUPER 44,7 CT PER LITER

Kranenbarg
ENKWEG 1-3 — VORDEN

GEEF VADER OP 19 JUNI
EEN

autoaccessoire!
Komt u hiervoor eens kijken in onze

AUTOSHOP
Burg. Galléestraat 48.

Een kleine greep uit onze artikelen:

Autoplaids, pechlampen,
gevarendriehoeken, autoradio's
dashbordrekjes, sierkussen,
enz. enz.

TEVENS VW-ONDERDELEN
TEGEN SCHERP CONCUR-
RERENDE PRIJZEN.

Garage
Kurz

Heerlijk...
om te zwemmen of te zonnen
in zo'n leuk en modern

badcostuum!
Komt onze kollektie zien !

BAJftROEKJES

BADTASSEN
KINDERBADPAKJES
in leuke kombinaties

H. LUTH
NIEUWSTAD 4, VORDEN

WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

ZONDAG 12 JUNI, 8 UUR:

De koning
der boekaniers

TOEGANG 14 JAAR

Bij een voordeelfles geconcentreerd afwasmiddel een zak
wasknypers van 98 et voor 75 et
3 flessen limonadegazeuse . . . van 132 et voor 100 et — 10%
2 pakjes zo klaar pudding . . . van 78 et voor 69 et — 10%
l zak vruchtendessert (koekje) 89 et — 9 et

Zegelkorting
l pak vanille frou frou 68 et - 14 et „
l pak koffie roodmerk 198 et - 40 et „
l potje poederkof f ie 208 et - 42 et „
l pot poederkoffie 765 et - 153 et „
l blik bami goreng 175 et - 35 et „
l blik nasi goreng 175 et - 35 et „
l fles Spar appelsap 69 et - 14 et „
l zak tutti-frutti 89 et - 18 et „
200 gram gek. Gelderse worst van 102 et voor 89 et
150 gram schouderham van 117 et voor 98 et
l grote fles Jus d'Orange van 165 et voor 139 et
Ie pakje thee 86 et 2e halve prijs + 2 speldjes ! !

REMMERS
Zelfbediening

DÉ SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR

; is SPAREN BU DE KOOP

Zutphenseweg 41 -

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1281

Telefoon 1 8 7 9

Gevraagd: Net meisje
voor 2 a 3 halve dagen
per week. H. G. Albers,
Burg. Galléestraat 20

Te koop: 6 biggen.
Poorterman bij „Buiten-
zorg"

Te koop: Zware biggen.
A. J. Vruggink „Riet-
huis", Delden

Te koop: Alle soorten

KOOLPLANTEN
D. Klein Geltink, Klein
Garmel

VOOR GAZON.
MAAI-
MACHINES

H. van Ark
Telefoon 1554
Hét Winkelcentrum

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

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

Groene Kruis - Vorden
Ouders die menen dat hun
kind in aanmerking komt om
uitgezonden te worden naar
een

vakantie - kolonie
kunnen zich opgeven bij één
der doktoren of bij één der
wijkverpleegsters.

Opgave bij de wijkverpleegsters moet
plaats vinden tussen l en 1.30 uur n.m. in
het Wijkgebouw van maandag t.m. vrijdag.

Bestuur Groene Kruis.

WAT GEZELLIG ZO'N

nieuw modern bankstel
of clubjes
in twee kleuren, met bijpassende tafels en
bergmeubel.

Altijd iets aparts

In diverse prijsklassen
voorradig

Prima werk en voordelige
prezen

Telefoon 1514

NUTSKLEUTERSCHOOL

,,de Kroezestulp"

VORDEN

Opgave
van nieuwe leerlingen
(voor zover nog niet opgegeven).

Op dinsdag 14 juni a.s. van
5.30 tot 6.30 uur.
De kinderen moeten om tot de
kleuterschool te worden toege-
laten de leeftijd van 4 jaar
hebben bereikt.

Het nieuwe cursusjaar begint 9 augustus
1966. Kinderen die op deze datum nog geen
4 jaar zijn kunnen op de reservelijst worden
geplaatst.

Bij de aangifte s.v.p. trouw-
boekje meebrengen.

slijpen en repareren
van hand- en gazonmaai-
machines

Telefoon 1554

Hét Winkelcentrum

OMZET
ZEUGEN

JUMBO
in één jaar

VERDUBBELD
In 1965 werd TWEE MAAL ZO-
VEEL. Zeugenjumbo gevoerd als
het jaar daarvoor. Daar moeten
dwingende redenen voor zijn. Er
zijn er zelfs VIJF:

grote tomen biggen
zware, sterke biggen
vlotte opfok
lange levensduur van de zeug
minder werk voor de varkens-
fokker

Inderdaad, sterke argumenten.
Geen wonder dat Zeugenjumbo
„gevreten" wordt.
Hebt U al besteld? Zo neen, bestel
dan vandaag nog Zeugenjumbo:
bij de UTD-handelaar.

voert tot winst!

VERKRIJGBAAR BIJ

J. B. GERRITSEN
Storm van 's-Gravenzandestraat 17

Vorden -*CP (0575 2) 1540



God vertrouwde ons op-
nieuw een kindje toe:

MARLENE JOANNA

M. Venderink
J. J. Venderink-

Bergwerff
Dick, Thelma,
Jerry

We noemen ons zusje
MARLENE

RU. Box 1420
Escalon (Californië)

Langs deze weg betui-
gen wij onze hartelijke
dank aan allen voor de
belangstelling en de vele
felicitaties, die wij bij
ons 55-jarig huwelijks-
feest mochten ontvangen

G. J. Haverkamp
H. J. Haverkamp-

Oortgiesen

Vorden, juni 1966
Schoolstraat 8

Voor de vele blijken van
belangstelling bij ons
50-jarig huwelijksfeest
ondervonden, zeggen wij
hartelijk dank.

H. A. Steenblik
F. A. Steenblik.

Bargeman

Vorden, juni 1966
Hackfort C 13

Voor de vele blijken van
belangstelling en atten-
ties, die wij bij ons 40-
jarig huwelijk ondervon-
den, zeggen wij hartelijk
dank.

B. G. Lenselink
A. Lenselink-

Velthorst

Vorden, juni 1966
„Buitenlust" D 7 a

Door deze zeggen wij al-
len onze hartelijke dank
voor de vele belangstel-
ling die wij op ons gou-
den huwelijksfeest moch-
ten ontvangen en tot een
onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt.

D. J. Jolink
G. J. Jolink-

Wisselink

Vorden, juni 1966
Nieuwstad 44 i

Voor uw deelneming en
medeleven tijdens de
ziekte en het overlijden
van onze inniggeliefde
zuster, schoonzuster,
tante en oud-tante

MARIA
MEULENBRUGGE

betuigen wij u onze op-
rechte dank.

Fam. Pelgrum

Lande, juni 1966
„'t Lebbink" E 4

Gevraagd: Hulp in de
huishouding voor 2 mid-
dagen per week.
Zutphenseweg 47

Te koop: l jongensfiets
4-7 jaar; l meisjesfiets
7-12 jaar.

Julianalaan 36, Vorden

Te koop: Jonge konijnen
Prins Bernhardweg 26

Gevraagd: Net kosthuis
door nette jongen, voor
dag en nacht.

Inlichtingen bur. Contact

Te koop: Hooi gras, \'\
hectare. Briefjes inleve-
ren voor maandagavond
13 juni 6 uur behalve
donderdag 9 juni bij
café Eykelkamp, Medler

Gevraagd: Medelezer
voor het Zutphens Dag-
blad. Omtrek Burg. Gal-
léestraat. Telefoon 1687.

Te koop: Gitaar bij
J. Lenderink, Hengelose-
weg B 8

Bij inschrijving te koop:

2 percelen hooigras bij
A. Dimmendaal, D 160,
Vorden. Briefjes inleve-
ren op zaterdag 11 juni
tot 's avonds 8.30 uur
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GERARD BOESVELD
en

ANNIE JANSEN

*oc>c:x2o

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk waarvan de vol-
trekking D.V. zal plaats hebben op
vrijdag 17 juni a.s. om 1.30
gemeentehuize te Vorden.

uur ten

Kerkelijke inzegening om 2 uur in de
Ned. Herv. kerk te Vorden door de
Weleerw. heer ds. Janse uit Gaanderen.

Gaanderen, De Witstraat 25
Vorden, B 94
juni 1966

Toekomstig adres: Koningin
minastraat 5, Terborg.

Wilhel-

Receptie van 4.00-5.30 uur in zaal
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X
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y Waarbroek te Gaanderen. W
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hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

y
Maandag 13 juni hopen onze geliefde
ouders en grootouders

y H. J. KUITERKAMP
* en
X

en
H. RUITERKAMP-GROOT NUELENI)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

hun dankbare kinderen en kleinkind.

Dat God hen nog lang voor elkaar en W
voor ons moge sparen is de wens van u

X
Gerrie en Harrie

Wim en Lydia
Jan Huib

Gerrit en Jansje
Reinier
Henk

U Vorden, juni 1966
Q Linde E 33
K

Gelegenheid tot feliciteren 's middags W
van 3.30 tot 5.30 uur in zaal Schoen-
aker^ Kranenburg, Vorden.

r
V Op zaterdag 11 juni hopen onze gelief- V
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G. J. WULLINK
en

A. C. WULLINK-GROOT WASSINK

hun 40-jarige echtvereniging te
herdenken.

Dat ze nog vele jaren met elkaar in
gezondheid mogen leven is de wens van
hun dankbare kinderen en
kleinkinderen.

Vorden, juni 1966
Het Hoge 84

Gelegenheid tot feliciteren 's middags
van 3.30-5.00 uur in hotel Bakker.

ac

X
X
X
Xf
X
X
Xt
X
X
X

=ü
ER GAAT MÉÉR IN EEN

ERRES of SIGMA
KOELKAST

Een ruime sortering inhouds-
maten geeft u de mogelijkheid
de inhoud naar uw eigen
wensen aan te passen.

ER IS AL EEN 130 LITER INHOUD

TAFELMODEL KOELKAST voor ƒ 298,—

Komt u zelf eens kijken en
vergelijken en vraag
vrijblijvend folders.

G. Emsbroek en Zo. cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden

ONDANKS ALLE PRIJS-
VERHOGING BIJ ONS NOG
STEEDS DEZELFDE LAGE
LESPRIJS

f 8.50 per les
Deze prijs kunnen wij hand-
haven door onze leswagens uit
te rusten met moderne gasin-
stallaties.

STEEDS TOT UW DIENST

V.A.M.O.R. AUTORIJSCHOOL

„de Eendracht"
Telefoon 1619 b.g.g. 1256 — Vorden

V.B. Benzine verkoop
SUPER 44,7 CT PER LITER

Kranenbarg
ENKWEG 1-3 — VORDEN

Nutsbibliotheek
Bij vergissing is in het Nutsblaadje komen
te staan, dat de Nutsbibliotheek 29 juni
dicht gaat, dit moet

24 JUNI ZIJN.

Men moet dus de boeken 24 juni inleveren.

Weet men van te voren, dat men dan niet
aanwezig is, dan moet men ze 17 juni
terugbrengen.

huidverzorging
en make-up

faarfums

LANCÖME
DfcPOSITAlREl

DROGISTERIJ

De Olde Meulle"
J. M. VAN DER WAL, & ZN.
Gedipl. drogist

WORDT U BINNENKORT
DE GELUKKIGE BEZITTER
VAN EEN
NIEUWBOUWWONING ?
PROFICIAT !

Zoekt u een adres voor
de installatie van uw woning?

1514
Graag maken wij u geheel
vrijblijvend een prijsopgaaf.

PRIMA WERK
100% SERVICE EN ........
VOORDELIGE PRIJZEN !

UW WONINGINRICHTING

Onzeweekaanbiediny
% literpotten APPELMOES, per 2 stuks maar 1O9

Libersblikken DOPERWTEN II maar 69

Litersblikken SPERCIEBONEN maar 79

Litersblikken ANANAS maar 129

Litersblikken PERZIKEN maar 139

GROTE AFSLAG SOEPEN VAN A.J.P.
tomaten, groente, kip en vermicelli, 2 zakjes 89
ZOUTE PINDA'S, 2 pakjes

het 3e pakje GRATIS

De echte SIAM-RIJST, per kilo

LEVERPASTEI, 2 blik a 200 gram

REKLAMEKOFFIE, per pak
bij 2 pak het 3e GRATIS

CHOCOLAADJES, 200 gram

BR. BEER BISCUITS

BOERENMETWORST

ROOKVLEES

nu per 250 gram

150 gram

150 gram

13O

89
99

198

98
49
89
98

ONZE FRISDRANKEN AANBIEDING :

LIMONADESIROOP

JUS D'ORANGE

ZWARTE BESSENSAP

DRUIVENSAP

APPELSAP

per fles 98

per fles 129

per fles 139

per fles 129

per fles 59

Blikjes KNAKWORSTJES tijdelijk

2 blikjes SOEPBALLEN

Groot pak KOFFIEKOEKEN

LUX VLOEIBAAR geen 98 et maar

98
109
89
73

Vrijdag en zaterdag
200 gram boterhamworst 60

200 gram hoofdkaas 60

200 gram plockworst 100

200 gram ontbijtspek 80

l kilo vet spek 150

M. Krijt Dorpsstraat

NIEUW VOOR VORDEN EN OMGEVING ! !
keuze uit 45 verschillende EUROMA specerijen en
kruiden in handige stopflesjes

ZOJUIST ONTVANGEN
Pracht JONATHAN EN GOUDREINETTEN 2y2 kilo 129

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J . W . A L B E R S
WINKELCENTRUM NIEUWSTAD

Lakschade aan uw auto I
Geen probleem met de
nieuwe kunsthars autolakspray

prEsfo-flux
Droogt snel en geeft direct ^

duurzame g/ons
in meer dan
tooo k/euren

Verkrijgbaar bij uw dealer

HET
VERFHUIS

Enorme sortering - Billijke prijzen
J.M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

EenHeinzelmann
zit altijd goed...
zelfs in't water!

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

BP BP BP BP BP BP BP BP BP

Kiezers van Vorden!
DE VERKIEZINGSSTRIJD IS GESTREDEN !

Aan allen, die ons met hun stem het vertrouwen
hebben geschonken:

hartelijk dank!
Ook diegenen, die ons op l juni hun stem NOG
niet konden geven, kunnen er verzekerd van zijn
dat ook hun belangen door onze raadsleden ten
volle zullen worden behartigd.

Mocht u moeilijkheden hebben, of problemen,
wendt u zonder schroom persoonlijk tot onze
raadsleden.

Ons normbesef over zaken van politiek en fatsoen
laat niet toe te ageren op de advertentie, die de
P.v.d.A. meende te moeten spuien, in de extra
editie.

Wij willen de normen van politiek fatsoen ten
volle hanteren, en zullen voortgaan om de be-
langen van alle inwoners van Vorden te
behartigen.

BOERENPARTIJ



HET POSTDISTRICT ARNHEM

roept sollicitanten op voor de OPLEIDING tot

employé
(voor loket- en kantoorwerkzaamheden)

Deze opleiding zal op het districtspostkantoor Arnhem plaats
vinden en zal ± 9 maanden duren. Na de cursus met gunstig
resultaat te hebben doorlopen, volgt plaatsing op één der Post- en
Telegraafkantoren te: Ede, Eibergen, Lichtenvoorde, Neede,
Lochem, Vorden en Wageningcn.

Leeftijd tot 23 jaar.

L

Vereist is het diploma MULO (met Frans, Duits en Engels) of een
bewijs van overgang van de 3e naar de 4e klas HBS dan wel een
daarmede gelijkstaande opleiding.

Zij die dit jaar eindexamen^p.'n, kunnen zich thans reeds melden.

Vrouwelijk gegadigden in het bezit van een diploma 5-jarige HBS
kunnen eveneens solliciteren.

PTT

Geboden wordt:

• prettig afwisselend werk

• uitstekende sociale voorzieningen

• zeer gunstige salaris- en promotieregeling

• een 5-daagse werkweek.

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties te richten aan de personeelchef
van het Postdistrict Arnhem, Renssenstraat 17 te Arnhem.

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

VOLLEYBALCLUB

Dash
VORDEN

Zoekt een

trainer of trainsler
voor de dinsdagavond van
7.15 - 8.15' uur.

Inlichtingen bij

Mej. A. Schoenaker
Ruurloseweg D 136, Kranenburg, Vorden

WEGENS VAKANTIE

Gesloten
VAN 13 t.m. 26 JUNI

SLAGERIJ

M. G. Jansen
Burg. Galléestraat 42

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

„WELLING"
BORCULO EN VORDEN

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

mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten
in diverse afdelingen.

WIJ BIEDEN U:

5-daagse werkweek

Goede verdienste met prestatie-beloning

Deelname aan bedrijfsspaarregeling

Opname in het bedrijfspensioenfonds

Werkkleding kosteloos in bruikleen

Elke week een vleespakket tegen geringe
vergoeding
Reiskostenvergoeding
Vervoer met eigen busdienst vanuit
Doetinchem, Zelhein, Keycnburg, Hengelo (G.)
en Vorden.

INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN:

Elke werkdag aan onze bedrijven.
Borculo: Telefoon O 54 57 - 241
Vorden: Telefoon O 57 52 - 14 41

V.B. Benzine verkoop
44,7 et per liter

Kranenbarg ENKWEG 1-3

ROXASECTdoodt
muggen en vliegen... maar is absoluut
onschadelijk voor mens en huisdier.

• prikt niet in ogen of neus
• is niet brandgevaarlijk, geeft geen vlekken
• heeft een werkelijk frisse geur

DROGISTERIJ

„De Olde Meulle"
,1. M. VAN DER WAL & ZN.
Gediplomeerd drogist

VORDEN

H. JANSSEN
Hypotheken
Verzekeringen
Financieringen

Ruurloseweg D 18, Vor-
den, telefoon 1460

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

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

Houtmarkt 77, Zutphen

ATTENTIE
Alle dagen
voorradig

IVERSE HAANTJES
Vrijdag ook aan de
markt.

Poeliersbedrijf ROVO
Hengeloseweg l

^Tel. 1283 b.g.g. 1214

Voor k\jker en luisteraar
staat „Bredeveld"
vakkundig klaar.

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56
telefoon 3813

VOOR HEEL DE
BURGERIJ

„Jan Hassink's"
ROOKGEREI

Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts ƒ 5,— per fles

zonder statiegeld

Weulen Kronenberg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen.

Telefoon 1217
H. Lüftogt,

B. van Hackfortweg 31

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

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

Zoekt u voor uw geld een

inn?
Neem schuldbrieven van
de N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken è ƒ 1000,—

6 H % rente
Inlichtingen en prospect!
bf l :

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

PROFITEERT NOG T.M. A.S.

ZATERDAG 11 JUNI VAN

ONZE

Heropeiiingsallraclie
10 pCt korting
op al uw aankopen

RAAOHUISSTR.. VOROEN

ER BESTAAT GELEGEN-
HEID TOT HET

Bouwen
van een eigen woning!

VIA DE N.V. BOUWFONDS
NED. GEMEENTEN.

Kostprijs ruim ƒ 28.000,—

Inlichtingen

W. ter Haar
H. K. van Gelreweg 3, Vorden
Telefoon 1541 (overdag)

adldasif
met de banden

voetbalschoen
der kampioenen

MARTENS
Wapen, en Sporthandel

Dansen
ZATERDAG A.S. 11 JUNI

Nutsgeboüw Vorden
Aanvang 7 uur.

Met medewerking van dans-
en showorkest
„THE ROCKIN DRIFTERS"

Zaal Langeler
HENGELO (GLD.)

A.S. ZATERDAG 11 JUNI

Dansen
Orkest „THE BLUE COMETS"

Toegang voorbehouden
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BEZOEK AAN BRONKHORST
Zondag 5 juni bracht een groep Nutsleden van 36
personen een bezoek aan Bronkhorst, dit in aan-
sluiting op de Nutsavond over Bronkhorst.
Ongeveer de helft van de groep ging per fiets, de
rest maakte de tocht per auto.
Het was prachtig weer en daarom ook helemaal
geen straf om goed half acht al te vertrekken.
Na een mooie tocht arriveerden beide groepen
ruim half negen in Bronkhorst. Om kwart voor
negen begon de kerkdienst in de kapel, die geleid
werd door ds. van Einden. Na de dienst werd er
koffie gedronken in de nog maar pas sfeervol
gerestaureerde herberg van mej. Breukink.
Onder leiding van de heer Bos werd hierna een
rondwandeling gemaakt door Bronkhorst o.a.
naar de plaats in het bos waar destijds het kas-
teel van de Heren van Bronkhorst heeft gestaan.
Het hoge huis en de andere in stijl gerestaureerde
huizen werden bezichtigd. Ook werd nog een wan-
deling gemaakt naar het Jodenkerkhof.
Na de heer Bos hartelijk dank te hebben gezegd
voor zijn uitleg werd de thuisreis aanvaard. Rond
het middaguur kwamen de deelnemers weer in
Vorden aan.

BEKRONING VOOR NTJTSWERK
In de jl. zaterdag 4 juni gehouden jaarvergade-
ring van de Maatschappij tot Nut van 't Alge-
meen te Amsterdam werd de naam van o-nze se-
kretaresse van ons Departement, mevr. v. Mourik-
Spoor opgenomen in het Ereregister voor hen
die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt
in het Departements- en Algemeen Nutswerk van
onze Maatschappij.
Ieder die enigszins bekend is met het vele werk
wat mevr. van Mourik voor ons Nut heeft gedaan
zal zeker in kunnen stemmen met de grote eer
haar in Amsterdam toebedacht en haar hiermede
evenals het Nutsbestuur van harte feliciteren.

H.H. adverteerders
I.v.m. vaderdag (19 juni) verzoeken wij u
om de copy voor de advertenties vroegtijdig
doch uiterlijk dinsdagmiddag 12 uur te be-
zorgen, dan kunnen wij aan uw advertentie
de nodige zorg besteden.

De Redakie.

GESLAAGDE BOOTTOCHT

Vrijdag 3 juni jl. maakten de patiënten van de
verpleeginrichting „Het Enzerinck" en „Nuova"
hun jaarlijkse uitstapje.
Ditmaal per luxe passagiersboot over de IJssel
richting Zwolle. Het was een prachtige tocht on-
der prima weersomstandigheden.
Precies om 5 uur 's avonds meerde de boot weer
af aan de kade in Zutphen, waarna in opperbeste
stemming de terugtocht naar Vorden werd aan-
vaard. In hotel „'t Wapen van Vorden" werd ge-
dineerd. Ter opluistering was de muziekvereni-
ging „Sursum Corda" aanwezig.

geheel was een heel geslaagde dag waaraan
iedereen met plezier terugdenkt.

^ Voor
* Baby

POEDER - C R È M E - O L I E - Z E E P

Het voetbalelftal van Jong Gelre af d. Vorden
speelde dezer dagen een wedstrijd tegen Jong
Gelre afd. Hengelo (Gld.).
Deze ontmoeting die op het Gemeentelijk Sport -
park plaats vond, eindigde in een 4—l zege voor
Hengelo. Bij de rust hadden de Vordenaren nog
een l—O voorsprong.

, : j
NUTSFLORALIA

Naar wij vernemen zal dit jaar de Nutsfloralia-
tentoonstelling worden georganiseerd op 23 en
24 september a.s.

INSCHRIJVING DIENSTPLICHT

In deze gemeente werden voor de lichting 1967
64 personen ingeschreven.

BRANDALARM

Maandagavond jl. omstreeks 5 uur werd de
brandweer gealarmeerd voor een brand bij de
landbouwer Wentink in de Wildenborch.
De brandweer die zeer spoedig ter plaase was,
kon de zaadberg die reeds in lichterlaaie stond,
spoedig doven. De in de buurt van de zaadberg
staande kippenhok en schuur konden door dit
snelle optreden worden behouden.
De oorzaak was het spelen met vuur door kinde-
ren.

BIOSCOOP

De Nutsbioscoop presenteert u a.s. zondagavond
de prachtige romantische kleurenfilm „De koning
der Boekaniers". Regie Andre de Toth.

.Aan het eind van de 17e eeuw wordt de Engels-
man Henry Morgan door de Spanjaarden op de
slavenmarkt te Panama verkocht aan Dona Inez
de knappe dochter van de Gouverneur van Pana-
ma. De slaaf Morgan wordt noodlottigerwijs ver-
liefd op zijn nieuwe meesteres en hier begint dan
het verhaal van de meest verbijsterende avonturen
die een man maar mee kan maken.
Na vele zeeslagen, landgevechten etc. eindigt dit
fascinerend verhaal met een happy end die de
filmbezoeker wel zal kunnen raden.

ONDERLINGE VISWEDSTRIJD

Zatermiddag jl. hield de hengelaarsvereniging „De
Snoekbaars" haar eerste onderlinge viswedstrijd.
Aangezien Rijkswaterstaat het gedeelte van het
Twente-Rijnkanaal, waar deze wedstrijd gehouden
zou worden, had afgesloten, werd er nu gevist in
de Baakso Beek.
De 33 deelnemers, waaronder 2 dames, vingen in
totaal 50 bovenmaatse vissen met een totale leng-
te van 870 cm.
De heer W. Sessink heeft de leiding met 9 stuks
en 149 punten, gevolgd door mevr. Sleuring-Jan-
sen met 6 stuks en 98 punten en A. J. Jansen
met 5 stuks en 87 punten.
De volgende wedstrijd, welke eveneens in de
Baakse Beek zal worden gehouden, vindt plaats
op woensdagavond 29 juni a.s.

GESLAAGD

Aan de Hogere Paedagogische School „St. Pau-
lus' te Arnhem slaagden voor de onderwijzersak-
te de heren B. A. A. Besselink, Kerkhofweg D 4 a
H. Oudsen, Stationsweg en Chr. Smale, Vierakker.
Proficiat.

Aan het Baudartius Lyceum te Zutphen slaagden
voor het eindexamen H.B.S. B Milly Oudraad.
Voor het eindexamen M.M.S. Ans Koning en Aline
Mijnhardt. Proficiat.

Opel trotseeit de tijd
UW SUB-DEALER

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

ZONDAG 12 JUNI GROOT TOUWTREK-
FESTIJN IN WARKEN-WARNSVELD

De sterke mannen uit Oost-Gelderland worden
zondagmiddag bijeen getrommeld voor de belang-
rijke touwtrekwedstrijden, welke ditmaal door de
touwtrekvereniging Warken op een terrein nabij
café-restaurant Bruil te Warken worden georga-
niseerd. De bondscompetitie van de Ned. Touw-
trek Bond is hiermede op de helft gekomen en
men verwacht deze middag dan ook uitermate
spannende wedstrijden.
Er zullen in totaal 21 ploegen deelnemen, waar-
van 4 in de aparte jeugdklasse, die dit seizoen
voor het eerst werd gevormd.
In de A-klasse zal het een bijzonder spannende
strijd worden, omdat er tussen de bovenste drie
niet veel verschil in punten is. Sterk favoriet is
dit seizoen de ploeg van Heure uit Borculo, dat
thans met 14 punten aan kop gaat. Zij worden op
de voet gevolgd door Medler l uit Vorden, dat in
1964 de kampioenstitel behaalde en nu 12 punten
heeft. De organiserende vereniging Warken, wel-
ke verleden jaar de titel met veel machtsvertoon
won, is iets afgezakt (10 punten), maar de man-
nen van J. Steege zullen er ditmaal geen gras
over laten groeien en zijn vast van plan om op
eigen veld de zege niet cadeau te geven. Warken
kon dit seizoen nog niet geheel volledig aan de
start verschijnen, maar a.s. zondag zullen „alle

* ZUIVERE HUID *
P U ROL en P U ROL-poeder

hens" aan dek worden geroepen, t.w. de kam-
pioensploeg van 1965.
In de B-klasse stevent de ploeg van Jonge Kracht
uit Meddo-Winterswijk, evenals verleden jaar in
de C-klasse, ook nu regelrecht op het kampioen-
schap af. Met 12 punten hebben zij de leiding in
de competitie en de enig^^i, welke momenteel
voor de Meddose ploeg rJ^Hgevaarlijk kan wor-
den is het Lochemse HocWast uit Nettelhorst.
Deze zullen hun naam ook a.s. zondag eer aan
doen, om hun puntenaantal, dat nu 8 bedraagt, te
vermeerderen. Broek uit I^^rlo en de Hannink-
Steengroeve-Combinatie u^B/interswijk zijn nog
niet bijzonder in konditie.^^lar worden in War-
kenook goed geacht voor enkele overwinningen.
In de C-klasse geeft Warken 2 de toon aan met
10 winstpunten, maar Heure 2 uit Borculo is de
kaper op de kust (6 punten). Het zou ons niet
verwonderen als de Borculose reserves enige ver-
loren terein heroverden, want zij zijn momenteel
in uitstekende konditie. Jonge Kracht 2 uit Med-
do-Winterswijk dat in klasse D met 6 punten de
leiding heeft, ontmoet hier weinig tegenstand.
Misschien dat tSurka uit Zutphen nu eens uit
haar slof schiet, dat niet 4 punten als 2e staat
geklasseerd ?
Voor de diverse winnaars in de A, B, C en D-klas-
se en de Jeugdklasse zijn door de organiserende
vereniging mooie prijzen (bekers etc.) beschik-
baar gesteld. De wedstrijden beginnen om 2 uur.
Zie verder advertentie in dit nummer.

ƒ 7,65 per fles ƒ 8,10
thuisbezorgd. Statiegeld
vrij. Gasdepot

KEUNE
Stationsweg l, tel. 1289

SVDES (EIBERGEN) l — VORDEN l 4—1
In deze wedstrijd wekte de thuisclub, we denken
hier speciaal aan de eerste 20 minuten, geens-
zins de indruk nog een kampioenskandidaat te
zijn. Daarvoor was het spel van de Eibergenaren
te lauw. Vorden daarentegen speelde in het begin
een pittig partijtje dat evenwel niet tot doelpunten
leidde.
Na plm. 20 minuten kwam de thuisclub op min of
meer gelukkige wijze aan het eerste doelpunt. Te
lang treuzelen van midhalf Eggink werd door de
Des-midvoor resoluut afgestraft l—0. Een paar
minuten later viel het mooiste doelpunt van de
wedstrijd toen de rechtsbinnen van de thuisclub
uit een pass van rechts in de uiterste bovenhoek
schoot 2—0.
De Vordenaren deden net of er niets aan de hand
was en bleven dapper doorvoetballen. Dit resul-
teerde 'n kwartier voor rust in een prachtig doel-
punt dat gescoord werd door rechtsbinnen A. Nij-
enhuis 2—1. Dit was tevens de ruststand.
In de tweede helft startten de Vordenaren opnieuw
met een veldoverwicht dat echter van korte duur
was. De linksbinnen van Des die voortdurend door
Holsbeke vrij spel werd gelaten bracht na tien
minuten de stand op 3—1. Enkele minuten later
bepaalde de midvoor de stand op 4—1.

Dr Lulof s
houdt vrijdagmiddag 10 jun i
GEEN SPREEKUUR
voor a.s. moeders

VORDEN l — W.W.V. l 8—2
Het eerste dameszevental van de zwem. en polo-
club „Vorden '64" heeft de competitie goed inge-
zet door thuis een grote 8—2 zege te behalen op
de dames van W.W.V. l uit Winterswijk.
Reeds na enkele ogenblikken spelen nam Vorden
dankzij een doelpunt van Jet Smit een l—O voor-
sprong. Nadat Gerda Verstoep na een goed opge-
zette aanval de stand op 20 had gebracht gelukte
het de bezoeksters om een tegendoelpunt te ma-
ken 2—1. De Winterswijkse dames kwamen nu
even gevaarlijk opzetten doch Gerda Hellewegen
in het Vorden-doel wist met een paar goede sa-
ves doelpunten te voorkomen. Jet Smit bepaalde
de ruststand op 3—1.
In de tweede helft was de thuisclub veel sterker
en met de regelmaat van de klok werd de score
opgevoerd. Gerda Verstoep (2 x) en Jet Smit (2
x) brachten de stand op 7—l, waarna de W.V.V.-
midvoor de achterstand tot 7—2 reduceerde. Vlak
voor tijd zorgde Annie Wentink voor de stannd
8—2.

VORDEN l — W.V.V. l 2—2
Het herenteam van Vorden heeft een verdiend ge-
lijkspel behaald tegen het over het algemeen iets
geroutineerder spelend Winterswijk. Wat het
aantal kansen betreft had de thuisclub deze wed-
strijd kunnen winnen doch de Vordense aanval-
lers waren niet altijd even gelukkig met hun
schoten.
Reeds na l minuut spelen nam W.V.V. dankzij een
doelpunt van de linksvoor een O— l voorsprong.

Nadat de Winterswijkse doelman een hard schot
van Parmentier tot corner had verwerkt, beoor-
deelde hij even later een schot van dezelfde spe-
ler verkeerd waardoor de stand l—l werd. Een
dekkingsfout in de Vordense achterhoede leidde
tot een l—2 ruststand.
In de tweede helft was Vorden overwegend ster-
ker. Toch duurde het nog geruime tijd alvorens
de meer dan verdiende gelijkmaker viel. Een goe-
de kombinatie tussen Rudi Eggink en Rob Par-
mentier werd door laatstgenoemde besloten met
een hard schot waartegen de Winterswijkse goalie
geen verweer had 2—2.

TWEEDE TEAMS VAN „VORDEN '64"
LEDEN NEDERLAAG

De voor donderdagavond vastgestelde waterpolo-
wedstrijd tussen AZC 2 (Apeldoorn) en het eerste
herenzevental van „Vorden '64" moest vanwege
het koude water (de temperatuur in Berg en Bos
in Apeldoorn bedroeg slechts 14 graden) worden
afgelast.
In Vorden was de temperatuur van het water 18
graden zodat hier wel gespeeld kon worden.
Het tweede herenteam van Vorden, dat dit jaar
voor het eerst aan de competitie deelneemt, leed
een O—3 nederlaag tegen OKK uit Berbeek.
Het was een gelijkopgaande strijd, waarbij het
jammer was dat de Vordense voorhoede geen
schutter had. Bij de rust was de stand nog dub-
belblank. In de tweede helft gelukte het Eerbeek
om driemaal te scoren.

Het tweede damesteam, dat ook voor het eerst
aan de competitie deelneemt en zodoende nog
geen ervaring heeft, was in de wedstrijd tegen
BZ & PC l uit Borculo niet opgewassen. Het werd
een 0—10 nederlaag. Bij de rust was de stand
0—5.

Gemeenteraadsverkiezingen
Daar u vorige week in ons bulletin de uitslag hebt vernomen
laten we deze achterwege doch willen we het niet nalaten om
de namen te vermelden die gekozen zijn en waarop de stem
is uitgebracht.
Naam Zetelverdeling
PARTIJ v. d. ARBEÜ^ 3

BOERENPARTIJ

V.V.D.

C.H.U.

Herkozen
G. J. Wuestenenk
G. Koerselman
H. Klein Brinke

M. H. Gotink

H. Wesselink
H. S. J. Albers

G. J. Bannink
W. Norde

artelman
ichtenberg

elink
k

Nieuw gekozen Niet terug

J. W. M. Gerritsen

A. J. Meijer

zou zijn geweest
juist haar 3 zetels kunnen behouden?

P.v.d.A. i
G. J. Wuestenenk 534
G. Koerselman 78
H. Klein Brinke 27
M. van der Heide, geb. van der Ploeg 90
A. J. Ribbers 19
A. R. Sikkens 5
W. Kamperman 4
G. J. Voor horst 13
H. Averink l
J. Westerveld, geb. Veerman 3
A. G. H. Lauckhart 5
J. G. Hulshof 4

V.V.D.
H. Wesselink 345
H. S. J. Albers 68
H. Tjoonk 39
J. W. Emsbroek 14
G. J. Vruggink 4
H. F. G. Stenger, geb. Torringa 13
B. Wunderink 3
H. W. C. Haverkamp 5
H. Bannink 3
J. Dekker 4

K.V.P.
A. J. A. Hartelman 509
W. B. J. Lichtenberg 15
J. J. Cuppers H
A. H. J. Mombarg U
Th. A. M. Hulshof 3
A. F. J. Waarle l

artij die van één naar twee raadszetels
dat nummer 2 van de lijst, de heer

an, verschillende stemmen heeft verza-

met een lijst uitgekomen, zodat de heer
i. Door het terugtrekken van deze partij
962 haar stemmenwinst te danken. Voor
ijfeld een tegenvaller. Bij de verkiezing
stemmen wat bij deze verkiezing goed
stemmenverlies heeft de P.v.d.A. nog

BOERENPARTIJ
M. H. Gotink
J. W. M. Gerritsen
D. A. Lenselink
J. Korenblek
H. J. Mooiweer
B. H. Breuker

461
65
24
7
7

11

C.H.U.

G. J. Bannink
W. Norde
J. F. Geerken
G. Bogchelman
G. W. Winkel
A. G. Mennink
H. J. Reerink
L. Schoolderman
G. J. Ruiterkamp
W. Klein Bramel

A.R.
A. J. Lenselink
Z. Regelink
H. J. Schut
W. A. Kok
J. W. Brummelman
A. J. Smeenk
G. Bijenhof
H. J. Graaskamp

608
71
49
15
4
O
3
9
O
4

493
5

13
l
O
l
5



SLASAUS
VIVO bij uitstek voor kwaliteit •

IJS"
0.751

0.79!

V E R P L E E G I N R I C H T I N G

Huize „Het Enzerinck"
vraagt, wegens huwelijk van de tegenwoor-
dige kookster, op de afdeling
VILLA NUOVA voor de keuken een

kooksler
of iemand die daarvoor opgeleid wil
worden.

Wij zijn gaarne bereid u zowel schriftelijk
als mondeling alle gewenste inlichtingen te
verstrekken.

HET ADRES IS C 127, HUIZE „HET ENZERINCK"
R. Ottens.

• RAKETWAFELS
pak 14 stuks

BLIKOPENERS
met draaisleutel

LOCARNO
MARGARINE

4de pakje voor halve prijs!

VIVO HAGELSLAG
2de pak 20 cent goedkoper!

Geldig 8-15 juni 1966

VIVO KRUIDENIERS:
VOOGSGEERD, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, 't HOGE
OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG

voor amateur
en vakman

TUINGEREEDSCHAP VAN

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

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

Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKEN,
DE druppels

naar uw D.A. drogist.
D.A. drogisterij en

P. C. Nipius, Zülplien

Bestuur en Raad van Toezicht der
Coöperatieve Boerenleenbank
„Vorden" te Vorden delen u mede
dat de naam Ak de Bank met
ingang van he^^wordt gewijzigd in

Coöperatieve Raiffeisenbank „Vorden
Vorden, 9 juni 1966
Ruurloseweg 21

fa. MflRTENS
Wapen- en Sporthandel motormaaimachines

H. van Ark
Telefoon 1554

Vraag vrijblijvend
demonstraties.

Hotel Bakker
vraagt voor direkt een flinke

vrouw, mi of meisje
VOOR DE AFWAS.

e aanwezig.

Werktijden in onderling overleg te regelen

Wegens huwelijk van haar
tegenwoordige dienstmeisje
zoekt mevrouw

LULOFS-SCHEFFER
Zutphenseweg 43

tegen l september een nieuw

meisje

Superreklame
Superbenzine

45 cent
KEUNE

INDUSTRIETERREIN — VORDEN

Vanaf donderdag 9 juni a.s. is
de

Esso Benzine
weer verkrijgbaar

Fa. 6. Groot Qfabink & Zn.
VORDEN

WIJ GAAN EEN WEEK
MET VAKANTIE

VANAF 19 T/M 27 JUNI
de 28e zijn wij weer tot uw
dienst

Wed. ten Brinke
Siemerink

Vorden

Gemeente Vorden
ONTEIGENING

Het hoofd van het gemeentebestuur van Vor-
den brengt ter openbare kennis, dat bij besluit
van de Raad dezer gemeente, dd. 26 mei 1966 nr.
8, voorlopige goedkeuring is verleend aan het
plan tot onteigening van de gebouwde en onge-
bouwde eigendommen, zoals deze zijn aangegeven
op de bij evengenoemd raadsbesluit behorende en
gewaarmerkte grondtekeningen en lijsten, ver-
meldende de grootte van de te onteigenen perce-
len en de namen van de eigenaren, mede-eigena-
ren en vruchtgebruikers, welke onteigening zal
plaats vinden ter verkrijging van de beschikking
over gemelde eigendommen, begrepen in de her-
ziening van het uitbreidingsplan in onderdelen
met bebouwingsvoorschriften der gemeente Vor-
den 1962, vastgesteld bij raadsbesluit, dd. 24 ok-
tober 1962 nr. 14, voor zover goedgekeurd bij be-
sluit van Gedeputeerde Staten, dd. 6 januari 1964
nr. 168/142-3306 en bij Koninklijk Besluit van 17
maart 1966 nr. 22, ten behoeve van de uitvoering
van of ter handhaving van de feitelijke toestand
overeenkomstig deze herziening van het uitbrei-
dingsplan in onderdelen (thans bestemmingsplan
genoemd), waarin vorenbedoelde gebouwde en on-
gebouwde eigendommen zijn bestemd voor de
aanleg van openbare weg, openbaar groen, ver-
plegingsinrichting, winkels, woningbouw, openba-
re en of bijzondere gebouwen en garageboxen.

De onteigening geschiedt ten name van de
gemeente Vorden, ingevolge artikel 77, eerste lid,
sub. l van de Onteigeningswet en betreft de per-
celen, kadastraal bekend gemeente Vorden, sec-
tie K nrs: 3602, 3600, 3598, 3309, 3577, 3308, 3576,
3573, 2290, 2943, 3580, 3582, 3584 en 3589.

De op deze onteigening betrekking hebbende
stukken liggen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 80, 2e. lid, van de Onteigeningswet, ter
secretarie dezer gemeente, gedurende het tijdvak
van 10 juni 1966 tot 10 juli 1966, voor een ieder
ter inzage.

Uiterlijk 14 dagen na verloop van de termijn
van de tervisielegging kunnen belanghebbenden
schriftelijk hun bezwaren tegen de voorgenomen
onteigening bij de gemeenteraad van Vorden in-
dienen.

Vorden, 9 juni 1966,

Het hoofd van het gemeentebestuur van Vorden,
A. J. Lenselink

loco-burgemeester

01. School-dorp
De nieuwe leerlingen, leer-
lingen dus die na de zomerva-
kantie voor het eerst naar de
lagere school gaan, worden
voor een eerste kennismaking
op school verwacht, en wel op

DONDERDAG 9 JUNI A.S. 's MIDDAGS
OM KWART OVER EEN

V.B. Benzine verkoop
SUPER 44,7 CT PER LITER

Kranenbarg
ENKWEG 1-3 •— VORDEN

Zonneparasols
200 cm diam.
Sterke stalen buis met knik.
De prima linnen bekleding is
rotproof en afneembaar

f 39,75

FA. MARTENS
Wapen- en Sporthandel
Zutphenseweg

ANWB TENTENVERHUURDER

ZONDAG 12 JUNI A.S.

GROOT
TOUWTREKKERSTOERNOOI
•
bij café Bruil - Warken
•

DEELNAME 20 PLOEGEN

AANVANG 2 UUR namiddag

Ook voor muziekinstrumenten > Muziekhandel „VORDEN"
Voor vaderdag een enorme sortering grammofoonplaten!
Een langspeelplaat reeds vanaf f 9,90Stationsweg l, Vorden


