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Vaderdag!
4 Den vaderdag is toch zon mooien dag!
V Den mooisten dag van heel et joar:
v Dan kricw kedoos een hele vrach!
Q 7 As hoas te mooi, moor toch is 't woar.

i Wi'j wod smaans wakker en wi'j denk:
X Nog efkes en dan geet et loos, ^
V Dan kump de vrouw met eur geschenk ^
W En achter eur verwachte wi'j ons kroos. V

X' Wi'j krieg dan van de vrouwe „dit"
y En van de kinder kriew nog „dat".
A Dat alles met mekare wöd een heel bezit. J
X En zelf buw, noa eur zeggen, nog ?
W [een „schat"! y

X Nadruk verboden (Max Holt) r

X X

RODE KRUIS-BAZAR OP „NUOVA"
De patiënten van de Verpleeginrichting „Het
Enzerinck", (Dir. de heer R. Ottens), hebben een
boottocht gemaakt op de IJssel en de Rijn, nadat
twee bussen van de GTW hen naar Zutphen had-
den gebracht, 't Is een buitengewoon geslaagde
tocht geworden, die begunstigd werd door mooi
zomerweer en die 's avonds werd besloten met 'n
diner in Restaurant Brandenbarg, waar het mu-
ziekkorps Sursum Corda te Vorden de patiënten
een serenade bracht met conferences van de heer
Gotink. Al met al was het een geslaagd initiatief
en voor de patiënten was het ongetwijfeld: „een
bloem van een dag".
Naar wij tenslotte vernemen ligt het in de be-
doeling zaterdag 12 juni a.s. op de afdeling
NUOVA van genoemde verpleeginrichting een
bazar te houden ten bate van het Rode Kruis.
Er zullen diverse artikelen te koop zijn, die o.a.
door patiënten van „Het Enzerinck" en „Nuova"
zijn vervaardigd, er zal een grabbelton zijn voor
de kinderen, een Rad van Avontuur, een verloting
van poppen en verschillende andere attracties. De
bazar wordt georganiseerd door de Welfare-
werkster van het Rode Kruis, in samenwerking
met de directie van Het Enzerinck en Nuova. Zie
de desbetreffende advertentie elders in dit blad.

BIOSCOOP
„De langste dag", een beroemde film over de in-
val in Normandië. Deze film 'geeft vele histo-
rische gebeurtenissen weer van de operaties van-
uit de lucht, ter zee en te land. In verband met
de lengte van de film verhoogde entreeprijzen.

TOELATINGSEXAMEN

Van de Openbare Lagere School (Dorp) deden
zeven leerlingen toelatingsexamen voor het Ly-
ceum te Zutphen. Allen slaagden, n.l.: Lientje
Bargeman, Gerdien Brinkman, Marijke Schup-
pers, Jurgen Braam, Geert Heersink, Geert Jan
Sikkens, Warmold v. d. Wall-Bake.

GESLAAGD
Voor het toelatingsexamen van het Baudartius
Lyceum te Zutphen slaagden Tonny Bloemendaal,
Wilma Bosman, Frans de Bruyn, Wim Wassink
en Bram van Zorge. Leerlingen van de School
m/d Bijbel, Het Hoge 42.

BAKKERS MET VAKANTIE
Vanaf maandag 14 juni t.e.m. maandag 28 juni
gaan de eerste groep bakkers met vakantie.
U wordt verzocht in dit tijdvak uw brood te ha-
len. Zie advertentie elders in dit blad.

UITSTAPJE R.K. SCHOOL, KRANENBURG
Met een tweetal luxe touringcars van de firma
Vlaswinkel uit Zutphen maakten de leerlingen
van de klassen 3 t.e.m. 6 van de r.-k. Lagere
School, Kranenburg hun jaarlijkse uitstapje. On-
der leiding van het voltallige onderwijzend per-
soneel vertrokken de ruim 100 kinderen 's mor-
gens om half acht vanaf de school, allen vol
goede zin en de tas vol lekkere boterhammen. De
stemming was uitstekend en al zingend ging het
via de mooie omgeving van Almen en Laren naar
Holten, waar de tocht over de prachtige Holter-
berg verder ging naar Nijverdal, Hellendoorn en
Ommen. Tegen 10 uur was het einddoel bereikt:
Giethoorn, het bekende dorp met zijn ontelbare
plassen, sloten en meren. Natuurlijk werd er eerst
gevaren en was men vol lof over deze mooie
tocht langs de mooie plekjes van Giethoorn.
Hierna ging het voort naar de N.O. Polder, welke
men via Vollenhove bereikte. In Schokland werd
het bekende Zuiderzee-museum bezichtigd, waar
talrijke vondsten en oudheden, die uit de droog-
gemalen Zuiderzee te voorschijn kwamen, konden
worden bekeken. Op de terugreis werd 's middags
een wandeling gemaakt door het oude stadje
Kampen, waarna men tegen 3 uur weer in Om-
men arriveerde en hier de jeugd ruim aan haar
trekken kwam in de pachtige speeltuin bij de
Nieuwe Brug. Op de Holterberg werd ook nog
even gestopt en bracht men enige tijd zoek met
diverse spelletjes e.d. Om 8 uur kwamen de kin-
deren, vol met herinneringen aan deze reis vol-
daan weer op hun basis terug.

I N G E Z O N D E N

Weer kom ik in de week van 14 t.e.m. 19 juni bij
u aankloppen om een offer te vragen voor de
A.V.O. De vereniging die al meer dan 35 jaar
de belangen van de gehandikapten behartigt in
woord en daad. Door het pleiten voor betere so-
ciale voorzieningen en speciale regelingen door
het verstrekken van adviezen en financiële hulp,
door het deelnemen aan financiering van ver-
voersmiddelen en andere hulpmiddelen. In 1964
werd uit ons A.V.O.-hulpfonds aan 220 gehandi-
capten hulp verleend. Met deze door en via de
A.V.O. verleende hulp was een bedrag van
ƒ 649.537,— gemoeid. Hierbij is geen rekening ge-
houden met het aantal hulpverleningen welke
door de 80 A.V.O.-afdelingen tot stand kwam. Om
hieraan mee te helpen kom ik dan ook vrijmoedig
bij u collecteren en hoop weer op uw hulp.
Zie ook advertentie in dit nummer.

J. PAPPERSE,
Contactman A.V.O.

KERKDIENSTEN ZONDAG 13 JUNI

H e r v . K e r k
8.30 uur ds. J. H. Jansen
10.05 uur ds. P. van Dijk, predikant by de Techn
Hogeschool te Enschede (Jeugddienst)

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

G e r e f . K e r k
9.30 uur ds. J. D. te Winkel
7.15 uur ds. D. C. Firet

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.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

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

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).

WEEKMARKT
Op de vrijdag gehouden markt waren 78 biggen
aangevoerd. Er was vlotte handel. Prijzen van
ƒ 60,— tot ƒ 70,—.

BURGERLIJKE STAND
van 2 juni t .m. 8 juni 1965

Geboren: Paschalis Antonius Ignatius, zoon van
A. J. A. Hartelman en G. M. Venderbosch; Gerrit
Hendrik, zoon van H. Loman en A. H. Bargeman.
Ondertrouwd: S. Siebelink en H. W. Assink.
H. G. Hietbrink en J. W. Lijftogt.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

HERV. KERK
A.s. zondag

JEUGDMENST
Voorganger :

Ds. P. *^^ü)ijk
predikam0q de Techn.
Hogeschool te Enschede

Aanvang samenzang om 10.05 uur

BEDRIJFSVERZORGINGSDIENST BIJEEN
De vereniging Bedrijfsverzorgingsdienst Vorden-
Warnsveld, hield in café „De Boggelaar" een ma-
tig bezochte jaarvergadering, onder leiding van
de heer A. G. Mennink.
In zijn openingswoord wees hij er o.m. op dat het
afgelopen boekjaar voor leden en vereniging een
bevredigend jaar is geweest. Hoewel het finan-
ciële gedeelte niet naar wens was verlopen. Van
de coöperatieve instellingen met name de Een-
dracht en de Zuivelfabriek was steeds grote steun
ontvangen, ook het overige bedrijfsleven had de
jonge vereniging met steun terzijde gestaan. Ook
wees spreker er op dat men bij de voortduur niet
mag blijven rekenen op verschillende subsidies,
doch dat het zo moet zijn dat het eigen inkomen
het financiële gedeelte kan dekken, zodat de ver-
eniging rust op een gezonde financiële basis.
Uit het jaarverslag van de sekretaris, de heer H.
J. Berenpas, bleek dat de vereniging thans 254
leden telt. Door de bedrijf sverzorger, de heer Su-
sebeek was 3000 uur op de bedrijven gewerkt tot
volle tevredenheid van de leden.
Het verslag van de boekhouder, de heer J. W.
Addink, meldde voor het afgelopen boekjaar een
nadelig saldo hetwelk inmiddels met subsidies
was aangezuiverd.
Als leden van de kaskontrolekommissie werden
benoemd de heren J. W. Reusink, H. Holtslag en
Mullink. Als definitief bestuur werden gekozen de
heren A. G. Mennink, voorzitter; H. J. Berenpas,
sekretaris; M. v. Zeits, H. Pelgrum, A. H. G.
Blom en A. F. J. Waarle. Met als boekhouder de
heer J. W. Addink.
Besloten werd ingaande l juli de kontributie vast
te stellen op ƒ 15,— per lid. Het verschuldigde
werkloon op ƒ 3,— per uur tot een minimum in-
komen van ƒ 6.000,— en daarboven met een maxi-
mum van ƒ 13.000,— inkomen, per ƒ 1.000,—
ƒ 0,10 hoger uurloon. Op zaterdag zal het uurloon
150 % en op zondag 200 % bedragen. Dit is bere-
kend inklusief sociale lasten. De leden werden er
nogmaals op attent gemaakt zich tegen ziekte en
ongeval te verzekeren, daar dit het verschuldigde
uurloon bij gebruikmaking van de bedrijfsverzor-
ger bij ziekte of ongeval vergemakkelijkt.
Na bespreking van enkele interne zaken bracht
de voorzitter, de heer Mullink, welke zitting had
in het voorlopig bestuur en wegens ziekte en
drukke werkzaamheden, als definitief bestuurslid
niet in aanmerking wenste te komen, dank voor
wat hij voor de vereniging had gedaan, eveneens
werd ook de administrateur, de sekretaris en het
bedrijfsleven dank gebracht voor wat zij de af-
gelopen periode voor de vereniging hadden ge-
daan.
Het entreegeld bleef onveranderd op ƒ 10,—.

UITVOERING
Door de Nutsblokfluitklub en het Meisjeskoor zal
op woensag 16 juni een uitvoering worden gege-
ven in het Nutsgebouw, de blokfluitklub staat
onder leiding van meester De Boer. Het Meisjes-
koor zal onder leiding van me j. Le Geer uit
Warnsveld, enkele zangnummers ten gehore
brengen afgewisseld met voordrachtjes.
Na de pauze wordt de operette Sneeuwitje en de
zeven dwergen opgevoerd. Al met al een zeer af-
wisselend programma. Zie advertentie in dit num-
mer.

GESLAAGDE UITVOERING PINKSTERSPEL
DOOR INTERKERKELIJKE

LEKENSPELGROEP
In hè kader van het streven der christenen tot
meer toenadering tot elkaar is in Vorden een
Interkerkelijke Lekenspelgroep opgericht, welke
woensdagavond j.l. voor een uitstekend debuut
heeft gezorgd met de opvoering van een prachtig
Pinksterspel „Des Heilands Tuin" van M. Nijhoff.
Deze bijzondere première vond plaats in de nieu-
we Christus Koningkerk aan de Decanijeweg te
Vorden, waar meer dan 400 belangstellenden heb-
ben kunnen genieten van bijzonder goed spel.
Deze R. K. kerk leende zich uitstekend voor dit
Pinksterspel, het stuk dat speelde in Jerusalem
toonde de opperzaal van Marcus huis, waar het
laatste Avondmaal plaats vond. De altaartaf el
was zeer geschikt als tafel voor de 12 apostelen,
terwijl ook de treden links en rechts de verbinding
met de voordeur van Marcus huis voorstelden.
Geheel rechts was in de zijwand een toegang
(gedrapeerd) naar de overige vertrekken van
Marcus huis (sacristie).
De rector van de Christus Koningkerk de z.e. pa-
ter Pans o.f.m. sprak een kort welkomstwoord
tot de vele aanwezigen en gaf vooraf een korte
samenvatting van het gebeurde.
In de zaal van het laatste Avondmaal zijn de apos-
telen met Maria tesaam in afwachting van de
komst van de H. Geest. Ook zijn hier een 4-tal
Sibylles (profeaessen) uit de vier windstreken der
aarde, voor wie de taal der apostelen onverstaan-
baar is. Als na een hevig gedruis de H. Geest
over hen allen is neergedaald, kunnen de 4 vrouw-
en hen echter wel verstaan. Als zij zien dat de
boeken der wijsheid, die ze steeds bij zich dragen,
wit als sneeuw zijn geworden, scharen zij zich
ook achter Petrus en de zijnen en schenken hun
boeken aan de 4 Evangelisten: Marcus, Lucas,
Joannes en Matthias. De apostelen en 4 Evange-
listen verlaten naar de 4 windstreken het toneel.
Vele faktoren hebben er toe meegewerkt dat deze
uitvoering een prachtig succes is geworden. Er
werd met zoveel enthousiasme gespeeld door de
amateurs(trices), dat het telkens weer een genot
was dit spel te mogen beleven. De regiekapacitei-
ten van Wim D. Jansen zijn hier uitstekend naar
voren gekomen. Hij heeft uit de beschikbare
krachten een goede kern tot stand weten te breng-
en. Bijzonder moeilijk was het danook toen nog
ter elfder ure door omstandigheden een andere
Petrus moest worden gevonden, deze hoofdrol
werd vertolkt door de heer Huitink uit Winters-
wijk en we mogen gerust de uitstekende vertol-
king van hem roemen, hij speelde met talent en
wist in een week tn'ds deze moeilijke rol te ver-,
vangen. Overigens was het ook een genot om te
kijken naar de beheersing vag^ebaar van enkele
andere bij uitstek spelende ^BP^en

De Interkerkelijke Lekenspelgroep heeft ondanks
de minder goede accoustiek een prima spel ge-
bracht.
Het zou een onvergeeflijke fout zijn wanneer we
de goede zang van het R. MJ^nderkoor van de
Kranenburg o.l.v. haar desk^^" neer M. Boek-
hout en de tenor J. W. Weys zonden vergeten. Alle
lof ook voor het uitstekende kap- en grimeerwerk
van de fa. Boltjes uit Almen en de belichting van
de heer B. Braakhekke uit Barchem. De prachtige
kostuums waren van de fa. Doornink uit Arnhem,
souffleuse was mej. S. v. d. Valk, Vorden terwijl
de fa. J. Boerstoel met veel zorg de dekors in
elkaar had gezet.

COUPONS

COUPONS

COUPONS

Speciale aanbieding

z o m e r s l o f f e n
Modehüis

BEJAARDEN GINGEN DAGJE UIT
Woensdag hebben honderdvijfentwintig bejaarden
een bijzonder geslaagd uitstapje gemaakt. Met 3
bussen vertrok het gezelschap 's morgens naar
Bronkhorst, waar een salonboot van rederij Koppe
uit Arnhem lag gemeerd. Nadat alleen waren in-
gescheept volgde een prachtige tocht over de
IJssel en de Rijn naar de Westerbouwing te Arn-
hem. Mede door het prachtige weer was de stem-
ming aan boord prima.
Bij de Westerbouwing ging men per bus naar een
uitspanning waar men ongeveer anderhalf uur
verbleef. Weer terug bij de boot ging het weer
richting Bronkhorst waar de bejaarden tegen
half zeven arriveerden. Op de terugweg van
Bronkhorst naar Vorden reden de bussen door het
plan „Boonk" en het „Molenplan", teneinde de
oudjes de uitbreiding van Vorden te tonen.
In hotel Bakker werd smakelijk gedineerd, waar-
bij de heer Remmers het woord voerde namens
de kommissie die de tocht organiseerde. De heer
Te u nissen bracht de erkentelijkheid van de be-
jaarden over. Voor de kommissie was het bijzon-
der verheugend, dat iedereen zeer tevreden was
en dat er zulk een goede stemming heerste. Mevr.
de weduwe Hogeslag, die voor de vijfentwintigste
keer een tocht had meegemaakt werd een gratis
reis aangeboden.

Vaderdag - 20 juni
In verband met de toename van
advertenties voor vaderdag
verzoeken wij u vriendelijk
doch dringend, om deze vroeg-
tijdig te bezorgen, uiterlijk
dinsdagavond 6 uur.

De Redaktie

louwtrekkerslournooi in 'I Medler
Een van de specifiek Achterhoekse streekspor-
ten, het touwtrekken, staat momenteel in het
brandpunt van de belangstelling, in diverse plaat-
sen zijn reeds de traditionele toernooien gehouden
en ook de plannen, die er zijn om deel te nemen
aan de Internationale wedstrijden te Londen in
augustus a.s. nemen steeds vastere vormen aan.
Zondag 13 juni a.s. is het de beurt aan onze
plaatselijke touwtrekkersvereniging 't Medler om
een toernooi te organiseren. Zoals ieder jaar is
dit op een terrein aan de Medlertol nabij café
Eykelkamp, waar de wedstrijden om 2 uur begin-
nen. Het toernooi staat onder auspiciën van de
Nederlandse Touwtrekkers Bond en telt mee voor
de bondskompetitie, waarin al drie wedstrijden
zijn gespeeld.
Een groot aantal ploegen o.a. uit Warnsveld, Win-
terswijk, Ruurlo, Borcuto en Lochem zullen deel-
nemen, terwijl ter opluistering ook een aantal
jeugdploegen tegen elkaar zullen uitkomen o.a.
van 't Medler, Warken etc. In totaal nemen er een
19-tal ploegen aan deel.
De organiserende vereniging 't Medler zal in de
A-klasse ongetwijfeld alles op alles zetten om het

Pu rol houdt
**" smetteloos

de huid
zuiver

verloren gegane terrein tijdens de laatste toer-
nooien weer terug te winnen.
Momenteel staat Warken l hier aan kop met een
behoorlijke voorsprong op haar naaste rivalen 't
Medler en Bruil uit Ruurlo. Beide laatste ploegen
hebben 14 punten, terwijl Warken met 22 punten
nog ongeslagen aan kop gaat.
In de B-klasse wordt de strijd steeds spannender,
hier zijn het Medler 2 en de reserves van de Han-
nink-Steengroeve-kombinatie uit Winterswijk, die
de toon aangeven. Men verwacht tussen deze beide
teams een felle strijd.
Medler 3 heeft in de C-klasse de derde plaats met
6 punten en zal alles in het werk stellen een trapje
hoger te komen. Hier zijn het vooral de ploegen
uit Meddo en Warken, die elkaar fel bekampen.
Warken 2 bezet de 2de plaats in deze klasse.
Ook in de D-klasse is er nog van alles mogelijk.
De kaarten liggen het gunstigste voor Jonge
Kracht 2 uit Meddo met 22 punten, maar Warken
3 en het Ruurlose Bruil 3 (beiden 16 punten)
staan gereed om de achterstand in te halen.
In de Bondskompetitie is de stand na drie toer-
nooien als volgt:
A-klasse:
1. Warken l, Warnsveld, 22 pnt.; 2. en 3. Medler
l, Vorden en Bruil l, Ruurlo, beiden met 14 pnt;

4. Heure l, Borculo, 8 pnt.; 5. Bruil 2, Ruurlo,
2 pnt.
B-klas.sr:
M r d l c i 2, Vorden, 22 pnt.; 2. Hannink-Steen-
grove-kombinatie, Winterswijk, 20 pnt.; 3. Net-

bruining
en bescherming

Piomaderm f2.95
telhorst l, Lochem, 10 pnt.; 4. Broek l, Ruurlo,
6 pnt.; 5. Heure 2, Borculo, 2 pnt.

C-klassr:
Jonge Kracht l, Meddo, 18 pnt.; 2. Warken 2 met
12 pnt.; 3. Medler 3 met 6 pnt.; 4. Heure 3 met
O pnt.

D-klass»-:
1. Jonge Kracht 2, Meddo, 22 pnt.; 2. Bruil 3,
Ruurlo en Warken 3, beide met 16 pnt.;4. H.St.
kombinatie 2, Winterswijk, 4 pnt.; 5. Nettelhorst
2 met 2 pnt.
Er is danook alle reden om deze middag span-
nende wedstrijden te verwachten, in verschillen-
de klassen kan de beslissing vallen, wie er dit sei-
zoen met de kampioenstitel gaat strijken.
De organiserende vereniging 't Medler heeft dooi-
de verschillende prijswinnaars reeds de beschik-
king over prachtige prijzen o.a. diverse bekers.
Aan alle ploegen veel succes.
(Zie voorts advertentie in ons blad).

ONDERLINGE DAMKOMPETITE D.C.V.
In zaal Eskes werd voor de laatste maal in dit
seizoen voor de onderlinge damkompetitie van
D.C.V. gespeeld. De definitieve eindstand, dat me-
de van belang is voor de samenstelling van het
eerste tiental, kan echter nog niet worden opge-
maakt, doordat de spelers geen gelijk aantal wed-
strijden hebben gespeeld.
Het bestuur van D.C.V. zal hiervoor nog trachten
een oplossing te vinden.

De uitslagen van de laatste wedstrijdavond luid-
den als volgt:
Oukes -Hulshof l—1; Janssen—Klein Bramel l—
l; Oukes—Ter Beest l l ; Klein Brinke—P. van
Ooyen 0—2; Wentink Hulstijn 2--0; S. Wiers-
m;i J. Wiersma 2—0; P. van Ooyen—Klein Bra-
mel 1—1; Oukes—Wentink 1—1; Klein Brinke—
Ter Beest 0—2; Wansink—Norde 2—0.



Coöp. Boerenleenbank „Vorden
had zeer goed jaar

De algemene vergadering van de Coöp. Boeren-
leenbank ,,Vorden" welke in zaal Eskes werd ge-
houden onder leiding van de heer H. Wesselink,
was goed bezocht.
Na een hartelijk woord van welkom tot de aan-
wezigen te hebben gesproken, wees de voorzitter
er op dat de Bank naast de belangrijke plaats die
zij inneemt in het agrarische bedrijfsleven zij meer
en meer betekenis als Bank voor de niet-agra-
rische bevolking van deze gemeente is geworden.
Het beleid van bestuur en raad van toezicht is er
op gericht het vertrouwen dat zij genieten in de
Bank te stimuleren. Daartoe is nodig inzicht in
zaken en een rustig weloverwogen besluitsvorming
het verheugde spreker in deze vergadering mede-
deling te kunnen doen van een uitbreiding van de
kredietmogelijkheden. Het probleem is echter niet
zozeer de vraag of de jonge boer voldoende kre-
diet kan krijgen, maar dit is meer gelegen in de
vraag of de jonge boer van vandaag in staat is
de gote bedragen die nodig zijn voor rente en af-
lossing op te brengen. In dit opzicht, aldus spre-
ker, verkeren de boeren in België in gunstiger om-
standigheden. Daar verstrekt de overheid rente-
subsidies tot maximaal 3 %.
De voorschotten aan natuurlijke personen namen
gedurende de eerste vijf maanden van dit jaar
met ƒ 200.000,— toe. De aanwas van de spaar-
gelden bedroeg gedurende dit tijdvak rond
ƒ 300.000,—.
Tenslotte wenste spreker dat de besprekingen van
deze vergadering opbouwend zouden zijn.
Uit het verslag van het 59ste boekjaar (de Bank
werd n.l. 15 december 1905 opgericht) ontlenen
wij het navolgende:
Het ledental bedroeg aan het eind van het verslag
jaar 635 (610 in 1963).
In het bestuur kwam geen verandering in het
verslagjaar en ziet er als volgt uit:
H. Wesselink, voorzitter; D. Klein Bleumink, se-
kretaris; A. J. Oltvoort, vice-voorzitter; M. Groen,
2e sekretaris en E. Pardijs.
De raad van toezicht is als volgt samengesteld:
H. J. Eggink, voorzitter; Joh. Regelink, sekreta-
ris en H. Tjoonk.
Me j. E. Kettelarij uit Barchem verliet het kan-
toor van de Bank in het verslagjaar. Het bestuur
vergaderde 2 maal afzonderlijk en 15 maal gekom-
bineerd met de raad van toezicht. De raad van
toezicht vergaderde 3 maal afzonderlijk.
De kontrole op de boekhouding vindt plaats door
de afdeling Inspektie van de Centrale Bank.
Het aantal gewone spaarboekjes vermeerderde
in 1964 met 93 en bedroeg 31 december 4611. Het
aantal jeugdspaarboekjes vermeerderde met 32
stuks tot 407. Verder waren nog in omloop 202
T.D.P. boekjes voor l jaar vast en 27 T.J.D. boek-
jes voor 2 jaar vast. Het totaal aantal in omloop
zijnde boekjes bedroeg dus 5247. Bovendien liepen
op die datum nog 27 spaarkontrakten en 28 re-
keningen bijzondere spaarregeling.
Het saldo spaargelden per 31 december 1964 be-
droeg ƒ 14.482.726,74. De uitbetaalde spaargeld-
rente bedroeg ƒ 7.936,10. De rente voor direkt
Opvraagbare spaargelden was 3 & %. Voor spaar-
g-e l d voor l jaar vast werd 3 % % vergoed en
|jx>r 2 jaar vast 4 %. Voor jeugdspaarwet en
ambtenarenspaarregeling bedroeg de rente '3 l/2 %
Het saldo van de uitstaande voorschotten per 31
december 1964 beliep ƒ 2.966.161,59. Dit bedrag

was verdeeld over 308 voorschotten waarvan 241
hypotheken en 67 tegen andere zekerheid. De ren-
te bedroeg vanaf l januari tot l oktober 4 y2 %,
daarna 5 % zowel voor hypotheken als voor voor-
schotten. Aan „overige beleggingen" werd in 1964
afgelost ƒ 3.935.671,04. Het aantal rekeninghou-
ders van lopende rekeningen vermeerderde in 1964
met 13 en bedroeg 262. Aan het schoolsparen
werd in 1964 door het inleveren van volle spaar-
kaarten ingelegd ƒ 6.747,80 door plm. 550 deel-
nemers.
In 1964 werden de navolgende subsidies verleend:
Bijenvereniging ,,De Macht van het Kleine" ƒ 25,-
Bond van Plattelandsvrouwen Vorden ƒ 25,—;
Praktisch hulpbetoon aan blinden ƒ 20,—; Be-
jaardenkring ƒ 25,—; Groene Kruis te Warnsveld
ƒ 75,—; Rode Kruis ƒ 25,—; Gemeentelijke rat-
tenbestrijding ƒ 75,—; Fokveedag Hengelo (Gld.)
ƒ 50,—. Kommissie Jongveekeuring ƒ 25,—;Wed-
strijdmiddag BOG, CJBTB, AJBTB ƒ 50,— ; Be-
drijfsverzorgingsdienst Vorden-Warnsveld ƒ 250,—
en Warm drinken schoolkinderen ƒ 228,—.
Op financieel ekonomisch terrein is 1964 een be-
wogen jaar geweest. Door de grote loonexplosie
ontstond er een versterkte vraag naar konsump-
tiegoederen. De hierdoor ontstane druk op de be-
talingsbalans noodzaakte de overheid en de Ne-
derlandsche Bank maatregelen te nemen. Uitstel
van de belastingverlaging, een kredietplafond voor
de lagere overheid, kredietrestrikties voor de
banken en verhoging van het disconto zijn de wa-
pens die in de strijd gebracht zijn om een nieuw
evenwicht te bereiken.
Gekonstateerd kan worden dat de genomen maat-
regelen het beoogde effekt hebben gehad.
Het was jammer dat de pluimveehouderij, die in
deze streken altijd een belangrijke bron van be-
staan is geweest, ook in het afgelopen jaar door
een slechte eierprijs met zorgen te kampen heeft
gehad. Over de resultaten van de Bank kon men
niet ontevreden zijn. Zo overtroffen b.v. de inlagen
in de spaarbank de terugbetalingen met ruim
ƒ 800.000,—. De voorschotten aan leden namen toe
met bijna ƒ 600.000,—. De omzet van de Bank in
het verslagjaar bedroeg ƒ 58.855.508,03. Een stij-
ging van ruim tien miljoen ten opzichte van 1963.
In het verslagjaar werd de boekhouding geheel
gemechaniserd. Deze mechanisatie bewijst haar
waarde. Het is beter dan voorheen mogelijk de
,,pieken" in de administratie op te vangen.
Verder werden in het verslag herdacht de leden
die door de doocL^in de Bank ontvielen.
Resumerende iw^wien vaststellen dat de Bank
ook in het afgelopen jaar heeft voldaan aan de
eisen die men aan een kreditcoöperatie mag stel-
len.
Een bedrag van^^.6.310,63 zijnde het vooordelig
saldo werd aan^^Bbserve toegevoegd.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende
leden t.w. de heren H. Wesselink en D. Klein
Bleumink herkozen, evenals het aftredende lid
van de raad van toezicht de heer H. Tjoonk.
Aan het slot van de vergadering werd medege-
deeld dat de kontrole van spaarbankboekjes niet
meer zal plaats vinden en dat gelegenheid bestaat
tot opname van gelden voor het financieren van
eigen bedrijven en voor het aankopen van vee.
Tevens werd medegedeeld dat de leden door ope-
ning van een lopende rekening zich veel tijd kun-
nen besparen.

WEDVLUCHT „DE LUCHTBODE"

Leden van de postduivënvereniging ,,De Luchtbo-
de" namen met hun duiven deel aan een wed-
vlucht vanaf Corbeil over een afstand van 475 km.
In concours waren 42 duiven. De duiven werden
om 7 uur gelost met noordoostenwind.
De uitslagen waren:
H. W. Lichtenbarg, 1; G. J. Addink, 2, 5 en 10;
B. J. Hendriksen, 3; Fr. Hummelink, 4; A. Lauck-
hart, 6; H. Doornink, 7, 8, 10.

VORDEN 4 — SOCI 3 6—2
Vorden nam in deze saaie wedstrijd reeds na 5
minuten door rechtsbuiten Wesselink een l—O
voorsprong. Enkele ogenblikken later zorgde Oost
voor 2—0. Hierna passeerde de Soci rechtsbinnen
op een gegeven moment 3 man hetgeen l—2 bete-
kende. Middenvoor Oost onderschepte hierna een
foutief op de keeper teruggespeelde bal en schoot
nummer drie in. Vlak voor de rust kreeg Vorden
een penalty toegewezen die door doelman Ter
Heurae langs zijn kollega van Soci werd gescho-
ten 4—1.
In de tweede helft verkleinde de linksbuiten van
Soci de achterstand tot4—2, waarna Arfman en
D. Eggink voor de eindstand 6—2 zorgden.

VOETBALVERENIGING „VORDEN"
ORGANISEERT GROOT JEUGDTOERNOOI

De jeugdkommissie van de voetbalvereniging
„Vorden" heeft kosten nog moeite gespaard om
op zondag 20 juni 'n jeugdtoernooi te organiseren.
Het resultaat van het voorbereidende werk is
dat 10 klubs voor dit toernooi hebben ingeschre-
ven. Deze klubs zijn ondergebracht in 3 groepen:
In groep l zijn na loting ingedeeld:
Sp. Lochem A, Steenderen A, Eibergse Boys B en
Vorden A.
In groep 2 komen uit:
Ratti A, Eibergse Boys A, Graafschap A en
Warnsveld A.
In groep 3:
Doetinchem A, Ruurlo A en Zutphania A.
De elftallen spelen een halve kompetitie. Eindigen
in een groep diverse elftallen met een gelijk aan-
tal punten, dan wordt een beslissing verkregen
door het nemen van strafschoppen. De winnaars
van de drie groepen spelen nogmaals een halve
kompetitie.
Als eerste prijs is een wisselbeker plus herinne-
ringsbeker beschikbaar gesteld. De tweede en
derde prijs bestaan uit respektievelijk een beker
en lauwertak.
De duur van de wedstrijden is bepaald op 2 x 15
minuten.

Ratti-nieuws

Het tweede elftal speelde pinkstermaandag
een zeer goede wedstrijd op eigen terrein
tegen het bezoekende Zutphania 4 en wist
met 4-0 op beide puntjes beslag te leggen.
Reeds na enkele minuten was het duidelijk
dat Ratti alles op alles x o u j zetten om de-
ze laatste competitiewedstrijd tot een goed
einde te brengen.
Na een kwartier was het Ie doelpunt een
fe i t ; uit een pass van v.cl. Logt wist de
snel}e B. Jansen na een felle spurt over het
middenveld de bal onbereikbaar voor de
Zutphense goalie laag in de hoek te plaat-
sen (1-0).
Het 2e doelpunt werd even later door de
zelfde speler op gelijke wijze gescoord, zo-
dat Ratti een flinke voorsprong had.
Nog voor de rust verhoogde Ratti haar
voorsprong tot 3-0, toen Zieverink de bal
zuiver doorgaf aan 1.buiten B. Takkenkamp,
die zo'n loeihard schot loste, dat de keper
met bal en al achter in het doel duikelde.
De limonade, die in de rust werd ge-
schonken, had alle partijen schijnbaar op-
gekikkerd, want met frisse moed begon
men aan de tweede helft.
De Zutphenaren kwamen nog met diverse
tegenaanvallen, maar Ratti behield het ini-
tiatief, dat een kwartier voor het einde re-
sulteerde in een vierde doelpunt, een mag-
nifieke kopbal van Henk Baakman uit een
corne van rechts.
Deze 4-0 overwinning vormde een mooie
bekroning van de competitie.

Ratti b verloor in Keyenborg tegen Keyen-
borgse Boys b met 5-1.

l vacuüm rookworst van 130 et nu 99 et - 10 et zegelvoordeel

Elk 4e pak margarine v. 47 et nu 29 et - 3 et ,,

Elke 2e fl. Spar sinas v. 63 et nu 46 et - 5 et

l blik sperziebonen van 79 et nu 69 et - 7 et

l blik appelmoes van ... 69 et nu 59 et - 6 et

Bij elk pakje of doosje THEE een SPELDJE GRATIS !

l zakje vruchtenhagel 46 et - 9 et zegelvoordeel

l blik Nasi of Bami Goreng ... 175 et - 35 et

l pak vruchten frou 68 et - 14 et

l blikje leverpastei 46 et - 9 et

l blik leverpastei 62 et - 12 et

l zakje Agarfruitassorti 53 et - 11 et

250 gram Carobientjes (koekje) 87 et - 9 et

l pot Meikersen ...^ nu 139 et - 14 et

l blik aardbeien nu 89 et - 9 et

DAGELIJKS VERS VLEES MET 10 % ZEGELKORTING !

REMMERS
Zelfbediening

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41 -

Nieiuvstad 58 —

Telefoon 1 2 8 1

Telefoon 1 3 7 9

N.Y. 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 bedryfsspaarregeling

in het bedrijfspensioenfonds
kosteloos in bruikleen

Elke week een vleespakket tegen geringe
^^ve

Ĵ P ĉ
iskostenvergoeding

• 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 4J

Te koop imperial voor
Volkswagen en 17") K'eds
hennen. A. Schouten,
Zutpensew. C77, Vorden.

Te koop kar op lucht-
banden ook ^esehikt
a e l i f n r f racktor . J. Zents,
I) 102, Vorden

Ondergetekende houdt
zich aanbevolen voor

grasmaaien en
hooipersen

H. J. BOSMAN
hij 't X\vomltad

> < m 1284

Te koop yevraayd 2 ko-
leniehokken.A.W.Ucnk,
Vorden. Tel. 1327

Te koop :? percelen
hooi- of kuilgras. Hriet
jes i n l e v e r e n voor / u l e r -
day 12 j u n i a.s. voor 't
n n r 's avonds
H. K R K U N K N , D 84

Te koop :
maaier, in prima staat.
S h M ' h l s 2 seizoenen ge-
bruikt. Nieuwprijs ƒ 650.
Nu ƒ 175,-.
Te bevragen: Zutph

77. Vogtlünder.

Te koop: 90 are hooi-
K'ras, in drie percelen.
r.rirl'jes inleveren 12 juni
8 uur.
D. BOSMAN,
Lunkhorsterstraat,
Wichrnond.

Te koop: 6 bi«j;<-ii.
POTERMAN, „Buiten-
zorg", Warnsveld,

• < o n 1244

Te koop: 2 tomen
JOH. WESSELINK
Kranenburg

Te koop: tuee
gelten. - Aan de telling
23 juni. En één roodbont
vaarskalf, 10 wek. oud.
Bij G. J. VOSKAMP,
C 117, Vorden

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

GEBK. WILLKMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen, tel. 2264

HUUR PHILIPS-
TELEVISIE
voor ƒ 25,95 per maand,
zonder vooruitbetaling
maar met recht van
koop.
Morgen al bij u thuis ?
Bel dan 08300-50087
(ook 's avonds).

Gezondheidssandalen

Steeds voorradig
vanaf maat 27

Het beste middel om

uw voeten gezond te houden

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

Voor Opel automobielen
NAAR

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

Siemerink
Vorden

fBLAUW EN ZWART) NAAR

BROMFIETSHANDEL

A. 6. TRAGIEK



Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij
u kennis van de ge-
boorte van ons doch-
tertje

Jantien Johanna
Wij noemen haar

JOLIEN

kNUwlink
F. W. Gosselink-

Hogeweij
Vorden, 2 juni 1965
B. van Hackfortweg 9
Tijtk'lijk adres :
Alg. Ziekenhuis Zutphea

betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken van
belangstelling, die wij
bij on.s zilveren huwe-
lij ksfin'sL mochten onder-
vinden.

J. G. Wassink
F. W. Wassink-

Eskes
Vorden, juni 1965

56

A rs
W Maandag 14 juni a.s. hopen mijn geliefde W

Hiermede betuigen wij
onze oprechte dank voor

.T vr lc blijken van
belangstelling bij ons
50-jarig huwelijk onder-
vonden.

D. Pardijs
G. Pardijs-Voskamp

Vorden, juni 1965
,,Rouwenhorst''

Allen, die op welke wijze
ook, er toe hebben bij-
gedragen dat de herden-
king van ons 25-jarig
huwelijk op 10 mei tot
een onvergetelijke dag
vviTd, zeggen wij hier-
voor zeer hartelijk dank.

B. Groot Jebbink
A. Groot Jebbink-

Haaring
Vorden, juni 1965
C 110, „De Boskamp"

Hiermede betuigen wij
on/c hartel i jke dank voor
de vele bli jken van be-
langste l l ing hij ons 40-ja-
rig huwelijksfeest onder-
vonden.

A. HOSSI-L
G. J. ROSSIiL-
MEULENBRUGGE

Ha re li o in, juni 1965

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor uw medeleven ons
betoond bij het overlij-
den van onze lieve moe-
der, behuwd- en groot-
moeder.
G. E. Weenink-Bensink.

Fam. H. A. Weenink-
De Vries

Fam. A. J. Jeulink-
Weenink

en kleinkinderen
Vorden, junj 1965,
Zutphenseweg 11

Te k o o p : DAF 1960,
kleur blauw, i.z.g.st.
J. D. HOGENDOORN,
Insulindelaan ö l , Vorden

Te koop : perceel h « » i » i -
gras, plm. 40 are. i
jes inleveren vóór zater-
dag 12 juni a.s. 12 UUT

UNG - 't Groenen-
dal, D 19, Vorden

Te koop: 'i toom biggen.
G. J EIJERKAMP,
B 35, Vorden

Wie heeft ongeoorloofd
drie. nest l - l mijn
tuin meegenomen ?. Ik
hoop, dat diegene ze ook
terugbrengt.
I I UMSliKOKK.
Groeneweg l

Te koop : alle soorten
koolplanteii.
D. KLEIN GELTINK,
, . K l r i n Garmel", Vorden

Te koop: ISiggen.
C. G. VLIEM,
..Wensinkhof", E 52

Te koop : ± 70 are
•Mvuur hooigras, nabij J.
Snellink op Bekman, die
ook aanwijzing verstrekt
Briefjes in te leveren
vóór of op dinsdag 15
juni bij
G. J. BOUWMEESTER,
E 101, Voorschotje,
Vorden

X

ouders en onze kinderen

H. Kettelarij

en

J. Kettelarij E. nink

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Dat ze nog lang voor elkaar en voor ons» i j-'a.i, tsu 11^-fö Ac*116 v *-"-'*• ^irv&di tii vvywi wnn . .

Q gespaard mogen blijven is de wens van Q

Q hun dankbare zoon en ouders. Q
n A
tf V o r d e n , B 14 w
U Juni 1965 W

X ( : ' l tot I V l u - i l r i e n van 3.30 tot 5 u. X
^ in do zaal Concordia te Hengelo (Gld.). W

BEJAARDENKRING
OP DONDERDAG 17 JUNI om 14.15 UUR

IN HET NUTSGEBOUW.

Mejuffrouw Van Disbergen zal vertellen.

ALG. NEDERLANDSE

BOUWBEDRIJFSBOND

inleveren

vakantiebonnen

op maandag I I juni a.s. van

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

Vorden" (F. P. Smit)

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

In de week van 14 t.e.m. l!) J r NI a.s.
zal weer de JAARLIJKS K COLLECTE
worden gehouden voor de AVO. - Sociale
zorg voor lichamelijk en geestelijk onvol-
waardigen.

O GEEFT WAT UW HART U INGEEFT O

J. PAPPERSE, contactrrian voor de AVO.

Indien er nog belangstellenden zijn
voor de dagtocht naar Leek op zater-
dag 10 jul i a.s., gelieve men zich op
U> geven vóór 19 j u n i a s. bij één der
bes tuurs leden van 't Nut te Vorden.
Wacht niet tot het laatst er zijn nog
enkele plaatsen vrij in de autobus.

Het bestuur

Wal een keus
BANKSTELLEN

SLAAPKAMERS

BERGMEUBELEN

EETHOEKE1V

DIV. SOORTEN TAFELS

SALONTAFELS

KLITRJKS « i i / ,

Konkurrerende prijzen uit voorraad
te léven-u

Ook al koopt u niet terstond
kom vrij binnen en kijk vrij
rond.

R.K. Kleuterschool
Kranenburg
XANGIFTE VAN KLEUTERS voor In-t

nieuwe schooljaar.

MAANDAGMIDDAG 14 JUNI : 4--5 uur

MAANDAGAVOND 14 JUNI : 7—8 uur

uu L leuters dienen vóór l september a.s. de

leeftijd van 4 jaar bereikt te hebben.

Trouwboekje meebrengen s.v.p.

DE HOOFDLEIDSTER

Sigma koelkasten
diepvriezers

IJZGGGRRR

vorstelijke Fortest produkten!
Top Service! Overal! Altijd.

Koelkast-inhoud vanaf 125 liter voor

f 298.-
VRAAGT VRIJBLIJVEND
FOLDERS EN
INLICHTINGEN

G. Einsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden

i t v o e r i n g

Woensdag 16 juni a.s.
Nuts-blokfluitklub - Meisjeskoor

Muziek - Zang - Operette

Nutgebouw - Aanvang 7 uur

Gaat U met vakantie?
Dan is er altijd wat aan te vullen
Wij zijn U daarmee graag van dienst

Damesondergoed in Banlon,
zo gewassen, zo droog

Heren net-ondergoed

Weekenders, Badkleding,

Badlakens
Sportieve rokken in dessins

Zomerpantalons in lang en kort
Ook voor kinderen

Nylonjacks f 27.50

Dames orlon-truitjes korte mouw
f 9.65

Komt onze kollektie zk>n!

H. LUTH
NIEUWSTAO 4. VORDEN

De hele week
C-cirbonade vanaf
Verse woi st
Speklappen

Vrijdagavond en zaterdag
200 gram boterhamworst

200 gram hoofdkaas

200 gram tongenworst

500 gram vet spek

M. Krijt, Dorpsstraat

280 et
230 rt
160 et

60 et

60 et

60 et
100 et

wist U, dat ALBERS de voordeligste zaak
is van deze omtrek!!!

PRACHT ROSE ZALM per blik nu 119

GROTE ZAK ZOUTE PINDA'S 300 gram 79

GRATIS SERVETRING bij elk flesje M,iRj;i Aroma 72

LITERSBLIKKEN APPELMOES 59

VRUCHTJES, lekker snoepje, per zakje 200 gram 49

IM BBELE FLESSEN SLASAUS extra voordelig 98

ANANAS 2 blikjes voor 98

GROTE STUKKEN BADZEEP, 2 STUKKEN 89

AARDBEIEN-ANANASJAM tijdelijk per pot voor 98

APPELTJES - pracht kwaliteit - 200 gram 98

ABRIKOOSJES - e x t r a kwaliteit - 200 gram 98

PRUIMEDANTEN 200 gram 59

BERLINER LEVERWORST 150 gram 74

TONGENWORST 150 gram 84

SNMWOKST 150 gram 74

LIMONADESIROOP nu per fles 105

VRUCHTENLIMONADE - 2 flessen voor 98

ELZET KOFFIE per pak 182
ELK 2e PAK HALVE GULDEN REDUCTIE !

De stunt van de week
BIJ ELKE KILO SUIKER ONTVANGT U 1 GROTE

POT ABRIKOZEN OP SAP VOOR 11!) H.

W A A R D E B O N

Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u

l FLES ALCOHOLVRIJE LIKEUR VOOR

79 CENT

X
X
X
X
X

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J. W. ALBERS
Nieuwstad 5 Vorden

GEEF VADER
20 juni

scheercomfort

Speciaal voor VADERDAG!
GRATIS
Bij aankoop van een Philips Phili-shave van f 46.50

tondeuse (f 7.95) gratis

Bij aankoop van een Philips Phili-shave van f 59.50
haarknipapparaat (f 14.95)

gratis
Philips batterij-shaver van f 39.95

tondeuse (f 7.95) gratis

Nieuw!
**

Een Phili-shave met extra dunne
scheer/koppen, incl. tondeuse en etui

f 79.50

Bovendien nog keus uit de bekende
REMINGTON en BRAUN scheerapparaten.

Voor iedere vader,
het juiste apparaat!

G. Einsbroek l Zn. c.v,
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden



VlVO-voordeel
= Voordeel voor iedereen!

PINDAKAAS
hele pot O.75

PILS BAVARIA
4 fles 0.99

LONDON TONIC
gezinsfles
van 85 et voor O.79

MARIE BISCUIT
500 gram

TOMATENSOEP
(met ballen)

literblik OB9

FRANSE TOAST
O.55pak a 33 stuks

met 5 wapentjes

-f- nieuw speldje gratis

DEZE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN 9 - 16 JUNI

VIYO kruideniers:
r: KISTEMAKER-OPLAAT, Wildenborcb

SCHOENAKER, Kranenburg, FR. KRUIP, 't Hoge

BAKKERSVAKANTIE
A.s. maandag 14 juni t/m maandag 28 juni
zijn gesloten de bakkerijen

Schuppers, Schurink en
Hoornenborg

Door de meerdere drukte kan door de werkende bedreven

GEEN BROOD WORDEN BEZORGD, daarom wordt u be-

leefd gevraagd uw brood te willen halen bij de volgende

bakkeryen :

KERKHOVEN - VOSKAMP - VAN ASSELT

HARTMAN, Ruurloseweg - SARINK en

FILIAAL HARTMAN.

H e t b e s t u u r

LAAT UW DRUKWERK

DOOR ONS VERZORGEN
Ook voor meerdere kleuren
Wij geven vrijblijvend alle inlichtingen.

Drukkery Weevers v/h Wolters, Vorden, tel. 1404

Het Binnenhuis
WONINGINRICHTING

FA. A. POLMAN

VORDEN — TELEFOON 1314

Gaat U deze zomer kamperen?
Onze kollektie

D SLAAPZAKKEN (in dekenmodel)

D LUCHTBEDDEN (in vele modellen)

D KAMPEERMEUBELEN

IS GROTER DAN OOIT !

Maak nu reeds uw uitrusting in orde!

GEVRAAGD PER l AUG.:

zelisl. HULP in de huishouding
voor hele dagen of voor dag en

nacht.

APOTHEEK

van der Weerd
BRUMMEN

INLICHTINGEN:

MEVR. GARSSEN
Enkweg 19, Vorden, tel. 1440

VOOR UW HYPOTHEEK DE

R A I F F E I S E N B A N K !

Rente 5 pCt
Vraagt inlichtingen

Coöp Boerenleenbank
„ V O R D E N "

Ruurloseweg 21

GEVRAAGD

voor de zomermaanden
elke zaterdagmorgen van 9 tot 12 u.

flinke hulp
MEVROUW SLOTEMAKER
Telefoon 1355 - ,,Het Schapenmeer"
C 165 - V o r d e n

Z O N D A G 1 3 J U N I A.S.

Groot Touwtrekkerstournooi.
op 't Medler

bij Café EIJKELKAMP

Deelname : ca. 19 Achterhoekse ploegen

en div. jeugdploegen (Warken-Medler e.a.)

Aanvang : 2 uur.

Rode Kruis
ZATERDAG 12 JUNI a.s.

BAZAR
van 10 tot 17 uur op

VERPLEEGINRICHT1N (i
,,HET ENZERINCK", afdeling „Nuova",

Zutphenseweg 83, V o r d e n ,

t.b.v. het Rode Kruis.

Komt u ook kijken ?

Er zijn allerlei artikelen te koop, die
door de patiënten van „Het Enze-
rinck" en ,,Nuova" gemaakt zijn.

Ook voor kinderen zijn er diverse
attracties, zoals grabbelton, rad van
avontuur en verloting van poppen.

U bent allen hartelijk welkom op onze

R O D E K R U I S B A Z A R !

Nutsgebouw""
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema Deventer

Zondag 13 juni , 7.30 uur

De langste dag
Darryl F. Zanuck's beroemde film

over de inval in Normandië

TOEGANG 14 JAAR

In verband met de grote lengte der fi lm
VERHOOGDE ENTREEPRIJZEN

NU1SGEBOUW
Vorden

a.s. zaterdag
12 juni

DANSEN
SHOW- EN DANSORKEST

THE ROCKIN DRIFTERS

Slagerij M. G. Jansen
Burgmeester Galleestraat 42

is WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
van 13 t.e.m. 27 JUNI.

GRAM
nieuwe

Setter Set
NYLONS

SPELDJES!

Bij elk paar
Setter Set nylons
v.a. f2,50 nu
1 gratis speldje
uit de nieuwe
serie van 6 in
fraaie
kleurstellingen.

*Zorg dat u de
gehele serie
compleet krijgt.

SET|/NYLON^
:DT UIBIJ:

L SCHOOLDERMAN

6 modellen,
waaronder
de nieuwe
Skybolt v.a.

710.-

BROMFIETSHANDEL

A. G. TRAGTER

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

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

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

VOOR HEEL DE
BURGERIJ

Jan Hassink's
KOOKGEREI

Bupro-oas
Ht>t gas voor ivderce.n

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Telefoon 1217

en

H. Lijfiogt, B. v. Hackf.w 31
PASFOTO'S

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

Houtmarkt 77, Zutphen

Eet nu
VERSE HAANTJES

Bestel vroegtijdig

tel. 1283 tel. 1214

Assurantie kantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

verzekeringen
hypotheken

en financieringen

Zoekt u voor uw geld een

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

5'/2% rente
Inlichtingen en prospecti
bij-

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

f7.65 per fles

KEUNE

fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel


