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LEDENVERGADERING B.O.G.
KERKDIENSTEN zondag 7 april.
De B.O.G. hield een goed bezochte ledenverHer u. Kerk.
gadering in het Hotel „Het Wapen van Vorden", onder leiding van de heer J. Wuestenenk. 10 uur Ds. Jansen en Ds. J. J. van Zorge.
In zijn openingswoord heette spr. welkom de Openbare Belijdenis des Geloofs.
heer M. Groen, directeur van de Coöp. ZuivelGeref. Kerk
fabriek.
9.30
uur
en
3
uur
Ds. J. D. te Winkel.
Als afgevaardigden naar de bonds voorj aars vergadering werden benoemd de heren J. KettelaR.K. Kerk
rij en J. Vruggink. In april zal een damavond
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
worden georganiseerd en een sport- en spelavond in het gymnastiekgebouw. Een gecombi- R.K. Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. M*,
neerde vergadering van B.O.G. en B.O.L.H. zal n.m. 3.30'uur Lof.
worden gehouden met als spreker Ds. Bannink,
Zondagsdienst Doktoren
gevangenispredikant te Zutphen. De avonddrop(alleen
voor spoedgevallen)
ping vindt plaats op 27 april a.s.
Besloten werd de contributie te verhogen en te Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagbrengen van ƒ 7 — op ƒ9.—.
avond 11 uur Dr. De Vries telef. 1288.
Hierna sprak de heer M. Groen over: „Zuivel S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tusen wat daarmede samenhangt".
sen half tien en tien uur 's morgens.
Spr. deelde mee dat eenvierde deel van de aanZondagsdienst dierenartsen.
gevoerde melk wordt gebruikt als consumptiemelk, de rest, drievierde deel, is voor de helft
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
bestemd voor binnenlands gebruik en de helft Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
voor export. De prijs van de consumptiemelk
12 uur Dr. Felix. tel. 06755-266.
wordt berekend naar de kostprijs.
Vorden — Ruurlo
Hierover werden veel vragen gesteld, welke alle op duidelijke wijze door de heer Groen wer- Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagden beantwoord.
morgen 8 uur Dierenarts A. Harmsma,

telefoon 06752-1277.
in de huid gezondheid en zuiverheid
VOETBAL
Vorden I heeft zondag een lastige klip omzeild
door in Wichmond een verdiende O—3 overwinning te behalen op Socci I.
Nadat Vorden had afgetrapt probeerde de thuisclub met lange passes paniek te zaaien in de
Vordense achterhoede. Hierin slaagden zij echter niet want de verdediging bleek deze middag in uitstekende vorm.
Na ca. tien minuten namen de geelzwarten een
O—l voorsprong toen r.buiten Eggink op rustige wijze, nadat hij de bal uit een goed genomen
hoekschop van Rothman in zijn bezit kreeg,
doelman Bouwmeester het nakijken gaf. Vorden
werd nu sterker, hetgeen in de score tot uitdrukking kwam toen Lindenschot op fraaie
wijze inschoot O—2. Dit was ook de ruststand.
In de tweede helft werd r.half Teerink de taak
van „tweede stopper" toebedeeld, zodat de Vordense verdediging „potdicht" bleef.
Nadat de scheidsrechter een duidelijk handsgeval van Tijssen over het hoofd had gezien kwam
Vorden toch nog aan een verdiend doelpunt.
Eggink werd nl., toen hij was doorgebroken,
binnen het strafschopgebied te hardhandig aangevallen. De hiervoor toegekende penalty werd
door Nijenhuis in een doelpunt omgezet O—3.
Door deze overwinning hebben de geelzwarten
thans een voorsprong van 8 punten op haar
naaste concurrent Pacelli. De Vordenaren hebben echter 2 wedstrijden meer gespeeld.
Vorden II vestigde zich zondag nog steviger op
de tweede plaats door een 5—2 overwinning op
Be Quick IV.
Vorden III verliet de laatste plaats in haar afdeling door een 7—l overwinning op Socci II.
Bij de junioren boekte Vorden B zaterdagmiddag een 9—0 zege op Eerb. Boys B. Het C-elftal
verloor met 3—O van Brummense Boys B, terwijl Vorden D tegen Socci B met een 1—0
nederlaag genoegen moest nemen.
Zondag a.s. gaat het eerste elftal in LaagSoeren op bezoek bij S.C.S. I. In Vorden werd
destijds een benauwde 2—l zege bevochten, zodat de Vordenaren weten wat hun te wachten
staat.
Vorden A sjpeelt zaterdagmiddag thuis tegen
U.D. A. Het B-elftal is te gast bij Eerb. Boys B.
Vorden C ontvangt A.Z.C. D, terwijl Vorden D
vrij is.

Woninginrichting
A. J. A. Helmink

Manufacturen
Telefoon 1514

GESLAAGD.
Mej. I. Heersink behaalde te Den Haag het diploma
voor schoonheidsspecialiste.

MOTOR-CROSS 'T ZAND HENGELO (G.)
Het is voor de Hengelose Auto- en Motorvereniging Hamove een buitengewone eer dat zij
met haar cross op 7 april a.s. op het circuit
't Zand ook de halve liters klasse heeft toegewezen gekregen, meetellend voor het landskampioenschap. Het is voor het eerst sinds jaren
dat alle Int. H.-rijders hier in Hengelo op 7 april
aan de start moeten komen en die dag geen
andere wedstrijd mogen rijden, ook niet in het
buitenland.
Zo zullen wij in de 500 cc Bennie Hartelman
aan start zien komen met zijn gloednieuwe,
rechtstreeks uit Engeland geïmporteerde BS A.
Broer Dirkx uit Valkenswaard op zijn Zweedse
Lito, en Jan Clink op zijn nieuwe Metisso/
Matchless zullen Bennie deze dag het vuur na
aan de schenen leggen.
In de 250 cc is Fr. Selling op zijn supersnelle
Greeves een uitzonderlijk gevreesde figuur.
Jammer in deze klasse dat Simon Schram nog
niet hersteld is, maar daartegenover staat dat
Jan van der Hoek, Rob Selling, Jan van Dollen
en Rudie Boom hier voor een bijzonder spectaculaire strijd zullen zorgen. Een nieuwe ooureur
van formaat in deze klasse is Floor Verbrugge
die veel belooft voor de toekomst.
Ook de 50 cc-tjes zullen strijd leveren voor het
kampioenschap. Een enorme groep jonge coureurs zal aan de start komen en zich deze
middag uitleven op het circuit 't Zand en laten
zien waartoe deze liliput motortjes in staat zijn,
en dat is zeer veel. Uit de omtrek zien we hier
aan start komen Van Beek, Zclhem; Voskamp,
Vorden; Liendersloot, Arnhem; Derk Jan en
Gerrit Wolsink en Bloemendaal uit Hengelo.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230
(Bureau Rijkspolitie)
H u i s e l i j k e stand v. 27 mrt. t.em. 2 apr.
Geboren: z.v. A. Schouten en G. J. Hoftiezer.
Ondertrouwd: Geen.
U komt toch vrijdagavond
Gehuwd: H. Bielderman en E. Brunsveld.
Overleden: E. M J. Hegyeshalmy, vr., 75 jr.,
op de boekenweekavond in het Nut?
echtgenote van K. J. Konkoly Thege.
Spreker: de bekende vlieger A. Viculy.
MAXIMUM SNELHEDEN TIJDENS
Toegang vrij.
Aanvang 8 uur.

PAAS- EN PINKSTERDAGEN.
De Ministervan Verkeer en Waterstaat heeft
voor gedc^w van de Zuiderzeestraatweg en
van een aaWR rijkswegen tijdens de Paas- en
Pinksterweekenden maximumsnelheden vastgesteld. De weg naar een goede keuze in rijwielen
bij Tragter eist van U maximum snelheid (zonder
beperking) want 't allermooiste is er het allereerste uit. Wie er het snelste bij is heeft de
meeste kei^^
(adv.)
VEILIG VERKEER
Van het verbond voor veilig verkeer ontving de
afd. Vorden de uitslag van de onlangs gehouden
verkeerssleuteltest waaraan door alle deelnemers van de verkeerssleutelcursus werd deelgenomen. Met een compliment aan de cursusleider, wachtmeester Verheul, en aan de cursisten voor hun nijvere studie, feliciteerde het
verbond alle deelnemers(sters) met het slagen
voor de test. Van de cursisten slaagden de
dames Mevr. Bargeman—ter Maat, Mej. A. Oosterink en Mej. G. W. Eskes en de heren H. J.
Kettelarij, J. M. Pelgrum, en E. Gotink er in
geen enkele fout te maken. 10 deelnemers
maakten l fout, 9 twee fouten, 3 drie fouten,
3 vier fouten en één vijf fouten. Niemand behoefde te worden afgewezen. Zo spoedig mogelijk zullen alle geslaagden diploma en insigne
thuis bezorgd krijgen.

KL4KERJASTOERNOOI
Vrijdagavond ijrd in Lunchroom „De Rotonde"
de tweede ronde van het op uitstekende wijze
door wedstrijdleider Wentink georganiseerde
klaverj as toernooi gehouden. Dat deze wedstrijden al een zekere bekendheid genieten blijkt
wel uit het f^^dat er ook klaverjassers van
buiten de gelBInte Vorden aan deel nemen.
Het duo Lijftogt en Groot Bramel wist ook
nu weer met een puntentotaal van 15.039 beslag
te leggen op de eerste plaats; 2. H. Zieverink
en W. Steenman 14.573 punten; 3. J. W. Visschers en D. Nijhof 14.344 punten.
Er waren prachtige prijzen beschikbaar gesteld
zoals bekers, rollades, kippen etc.
De poedelprijs werd gewonnen door het paar
D. Nijenhuis en G. Bruggink met 10.545 punten.
Ook de enige vrouwelijke deelneemster, mevr.
IJsseldijk, werd niet vergeten en mocht een
fraai bouquet bloemen in ontvangst nemen.

Op Welf
i schoenen wordt Ui
niet moe!

Nutsbibliotheek Vorden
Prachtige interessante ontwikkelingsboeken voor de jeugd en voor volwassenen.
10 cent per boek per week.
GESLAAGD
Te Enschede behaalde Mej. B. A. M. Wolbert,
het diploma Godsdienstkennis van de Hoofdleidstersopleiding voor kleuters van de „St.Theresia-Kweekschool", aldaar.
LEDENVERGADERING V.A.R.A.
De V.A.R.A. afd. Vorden hield in café Eskes de
jaarvergadering. Het verheugde de voorzitter,
de heer Hulshof, de talrijke opgekomen leden
hartelijk welkom te kunnen heten. Hij kon de
vergaderirrg de prettige mededeling doen, dat
het aantal leden tot boven de 200 gestegen was
en thans 204 bedraagt. De zeer uitgebreide notulen van de secretaris, de heer Kip, werden ongewijzigd vastgesteld. De penningmeester, de
heer Stapper, kon optimistisch gestemd zijn,
daar hij dit jaar een flink batig saldo in zijn
kas gekweekt had. Tot afgevaardigden naar de
districtsvergadering in Arnhem werden benoemd de heren Kip en Koerselman. De heer
Blaas, die als districtsbestuurder de vergadering bijwoonde, gaf een duidelijke uiteenzetting
over de programma-samenstelling van radio en
televisie en wat daarbij komt kijken. Over tal
van onderwerpen werd uitvoerig gediscussieerd.

Wi| adviseren U
vakkundig.

Wullink's Schoenhandel
.Onbetwist, de Schoenenspecialist'

en graag
te dragen..

Handig, dit fijngeweven twinset: op drie
manieren te dragen.
Handig ook, omdat het
'Draion1 is: zó gewassen, zó droog l

Visser
VORDEN
Goede Vrijdagmorgen geopend

JAARVERGADERING K.A.B.
In Café Schoenaker, hield de plaatselijke afdeling der Katholieke Arbeiders-Beweging haar
jaarvergadering onder voorzitterschap van de
heer Th. Bijen.
Na een kort openingswoord werden enkele huishoudelijke punten in een vlot tempo afgewerkt.
Uit het keurige jaarverslag van de secretaris
bleek, .dat in het afgelopen jaar weer diverse
ontwikkelingsavonden werden gegeven, welke
goed bezocht werden. Ook het traditionele
K.A.B. Kinderfeest op 2de Kerstdag stond weer
in het middelpunt der belangstelling, terwijl ook
de feestavond alleszins geslaagd was. De penningmeester de heer J. Krauts bracht hierna
het financiële verslag, waaruit we kunnen melden, dat er een batig saldo in kas was. Er werd
hierna nog enige tijd van gedachten gewisseld
over deze beide jaarverslagen. Bij de gehouden
bestuursverkiezing stelde de voorzitter de heer
Th. Bijen zich niet meer voor deze functie herkiesbaar i.v.m. zijn werkzaamheden. In zijn
plaats werd gekozen de heer J. C. van Langen.
Verder werden bij acclamatie herkozen de heren
B. Besseling, Th. Bijen en H. Steenbreker.
Aan de scheidende voorzitter werd hartelijk
dank gebracht voor het vele werk door hem
verricht en werd hem als blijk van waardering
een rokertje aangeboden. Besloten werd om op
zondag 5 mei een H. Mis te laten lezen tot
intentie van de K.A.B. Ook werden er plannen
besproken om gezamenlijk deel te nemen aan
een tocht naar de Passiespelen te Hertme in
Overijsel.
BIOSCOOP
De ruwe, rotsachtige kust van Noord Ierland,
is het schouwtoneel van de film „JSTur der
Wind", waarin Freddy Quinn met zijn onafscheidelijke gitaar een belangrijk aandeel
heeft.
De arme vissersbevolking leidt een zeer moeilijk bestaan en bijna was Freddy de dupe geworden van een poging om een vriend te helpen.

Kreidler Floret!

WEEK-SPECIALITEITEN
Geldig van
4 t/m 10 april 1963

Vanille pudding

Trouwringen
Gouden en zilveren ringen
„met echfe steen"
Gouden herenringen

SIEMERINK's
Horlogerie, Goud en Zilver

Boog
Piccalilly

geweldig rijcomfort
en
uithoudingsvermogen
Prijs f 945.—.

Praktisch,
elegant
én Lovable en toch
niet duur!

Rode pruimen
Pot è V liter

„Super Cleaning"

Dealer voor Vorden en omstreken
Urmiah rozijnen

Fa. KUYPERS

Style 491. Praktisch
poplin model voor elke
dag. Rondgestikte, geheel gevoerdecups. Wit,
heerlijk zachte poplin.
Maten: A 32-36, B 3240, C 34-42.
3.95
Style 493. D-cups, 3442.
4.95

500
200
200
200
200

gram
gram
gram
gram
gram

fijne rookworst
ham
boterhamworst
ontbijtspek
tongeworst

160
100
50
50
50

500 gram

et
et
et
et
et

Met óók nog uw
gratis VIVO-wapentjeB

„SPARTA "

M. Krijt, Dorpsstraat

en

„KUYPERS'
kruideniers:
^
„aftertr KISTEMAKER - OPLAAT, Wildenborch
SCHOEN AKER, Kranenburg- FRANS KRUIP/1 Hoge

Zelfbediening

Verhuur van gelegenhekMkding v. heren.
nf^^ dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281
- Telefoon 1379

De grote Spar-verrassing voor PASEN:
Bij aankoop van f 10,~ BOODSCHAPPEN
3 flesjes import-WIJN
van 245 et voor 149 et en 15 et zegel voordeel

Extra voordeel:
Bij aankoop van l rol Prince cream 125 et
l gevulde reep van 25 et GRATIS

zegelvoordeel
l pot/blik poeder koffie
l grote pot poederkoffie

188 et
680 et

38 et
136 et

l grote fles jus d'orange
l fles advokaat, 0.6 liter
l fles advokaat, 0.6 liter
l fles peaujolais
l flesje beaujolais

198 et
415 et
330 et
350 et
95 et

40
83
66
70
19

et
et
et
et
et

Gelderse rookworst
Vacuüm rookworst
100 gram bacon
l blik knakworst
Elk blik soep, naar keuze

92 et
115 et
73 et
130 et
95 et

18
23
15
26
19

et
et
et
et
et

AUTO-VERHUUR

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77,
Zutphen

Bupro-gas

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

213 et
65 et

43 et
13 et

19 et
98 et

4 et
20 et

PASEN:
gram
gram
gram
gram
gram

reerugjes (koekje)
hazeln. croquanteitjes
paasfiguurschuim
hazenkopjes
fondanteitjs

68
65
39
39
39

et
et
et
et
et

7
6
4
4
4

Deze week: de heerlijke Spar-MARGARINE 8 et GOEDKOPER.

et
et
et
et
et

H.H. Tuinbeziqp's!
Uit voorraad leverbaar alle
soorten

en

Landbouwzaden
tevens pootaardappelen,
A.S.F, en een partij bonenstokken.

Wilt u zelf uw tuin aanplanten ?

een begrip voor
KWALITEIT en SERVICE
Voor f 498.— reeds een zeer mooie
volwaardige bromfiets!

Fa. KUYPERS
Telefoon 1393

Ook vandaag wordt weer bewezen
CONTAC7 wordt van A tot Z gelezen

„GOEDE NACHT'

Wij zijn goed gesorteerd in:
vaste planten, heesters, rozen,
coniferen, enz.
Wij zijn gesloten tussen 12—1 uur
en zaterdagsmiddags.

Fa. Gebr. Kettelerij
Hoveniersbedrijf

— Vorden

Weulen Kronenborg
en
H. Lijftogt 't Hoge 57

Allerlei, met dubbel zegels:
3 blikjes vruchten
voor
l pak chocfrou
l rol vruchten/menthol
ijspepermunt
l pot choc. pasta

ERVANl

Burg. Galléestraat 44, Vorden

Onze diepvries is weer vergroot;
nu volop plaats!

REMMERS

Het kan eventueel ook opgehaald worden.
Verder geven wij de week na Pasen 1t%
korting op overgordijnen, wollen dekens,
tafelkleden en bedspreien.

THEO HARTMAN,

Aanvang 2 uur Jonge komijnekaas

Reklame vrijdagavond en zaterdag

Dames en Heren als U het stoomgoed vóór
dinsdagavond brengt, kunt u het vrijdag
weer ophalen. Dus met Pasen hebt u het
schoon.

Dus, PROFITEERT
Beleefd aanbevelend,

Ratti 1 - Baakse Boys 1

Goede Vrijdagmorgen geopend.

250
150
150
150
150

Leverkaas

500 gram

A.s. zondag 7 april

ZIE DE NIEUWE GROTE
COLLECTIE BIJ:

Nieuwstad 58

De zaak, waar u het best wordt
geadviseerd, de grootste keuze
vindt en de goederen zo laag
mogelijk geprijsd zijn.
Zutphenseweg
Telefoon 1605

Laatste oproep
Denk er vooral aan
dat u tijdig het boek
MARIA MONK, de
zwarte non, bestelt, eer
het weer uitverkocht
is. Wij leveren u deze
historie van een Amerikaanse non uit de
jaren 1829-1836 voor
f 3,95. Dit boek lazen
uw voorouders reeds.
Boekhandel Vos
Genderen N.B.
Telefoon (04165) 378
Giro 80 18 32 (A. Vos)

Blijf jong . . . .
blijf fit . . . .

FIETS!

begint op een
SELMO, SELMOLUX
of CELLOX Keur-Kapokmatras
Verkrijgbaar bij:

Van 3O maart t.m. 1 juni:

Elke dag een fiets voor niets!

VISSER VORDEN

Hoe?
Vraag het aan:

Fietsenhandel KUYPERS

GOEDE

VRIJDAGMORGEN
GEOPEND.

^fc •"•A^ ^*fl^*-••^y"'*^^ ••'i^^''-*-A"*" ""^^" **^y*^ "*%>^ ^^^~ ^^^^ "*%y^ ^*^y^ ^^y*~ "^^^ ^fc

Inplaats van kaarten.
Met grote blijdschap
en dankbaarheid geven
Donderdag H april hopen onze
wij U kennis van de .. niiH<>rc
i>n nrrr\r»tr»iir1orc
ouders en
grootouders
geboorte van ons dochW
G. Emsbroek
tertje en zusje

X

Marjon Ingrid

X
X

lieve

Voederbieten te koop.
G. Ruiterkamp, D 86.

'n onvergetelijke bootreis
Bezoek met 't luxe passagiersschip REGINA de
gezellige steden als
Keulen, Königswinter,
Rüdesheim, Bonn en
Düsseldorf.
Een 7-daagse cruise van
f135.— tot f215,—, alle
maaltijden, koffie en thee
inbegrepen.
Vraag 'n exemplaar van
onze uitgave REGINAPOST, waarin u ALLE
gegevens vindt.
Het
wordt u GRATIS toegezonden door de N.V.
RIJNLAND,
Molenstraat 61, Den Haag,
tel. (070) 11 71 13.
Ook uw reisbureau heeft
een exemplaar voor u !

Te koop de HELFT
of vierdels van een
jonge vette koe.
Joh. Wesselink,
Kranenburg

Te koop halve vette
ZEUG en 2 M.R.IJ.
vaarskalveren v. prima afstam m. Prod. m.
6769 1. met 3.29%
4308 1. met 3.60%
Tevens gevraagd een
go.h. FORNUIS.
G. Dijkman, D 82
Wildenborch
Telef. (06752) 6728
.Te koop een drag.
MAAL, a.d.t. 6 mei
(volbl.) bij Joh. Broijl
Rietgerw. 9, Warnsv.
10 zware BIGGEN te
koop. B. Berenpas,
„de Prinsenhoeve".

ALBE R S'

G. W. Weenk, op
„Weenk".
X
^
W

zelfbedieningszaak

Toom BIGGEN te
koop. J. L. KI. Brinke
C 45, Hackfort.

l grote bus nootmuskaat
98
l pakje de Zaans cacao
55
12 zakjer vanille suiker
45
litersblik aardbeien
149
litersblik ananas
149
litersblik perziken
149
litersblik sperziebonen
98
litersblik appelmoes
98
grote paastulband
89
literpot augurken
129
500 gram kaas, alle soorten
l fles limonadesiroop
200 gram vleeswaren, naar keuze

A
Te koop r.b. weidepink, 13 mnd., t.b c.en abortus-vrij bedrijf.
G. Nijenhuis. D 52b,
Vorden.

Broederij

„Jong Leven
Voor kwaliteitkuikens
tegen
verantwoorde prijs.
A. J. Denkers

10 grote eieren voor slechts 99 et

(06750) 2467

EN NU ONZE LENTE-AANBIEDINGEN!
Litersblikken doperwten, middel fijn 95 et,

Auto's te huur
zonder chauffeur
Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256

Volgende week donderdag 11 april
's ïniddags 2.15 uur
in de koffiekamer van het N u t .

Tracteer eens royaal!

tegen de hoogste prijs.

W. Rossel, Tel. 1283
H. Robbertsen,
Tel. 1214

LET OP
elk 2e blik 69 et

Sinas of citroen VRUCHTENLIMONADE

Grote fles overal

57 et

BIJ ONS voor

Grote blikken ananas
NU 79 et
Grote blikken abrikozen op sap
slechts 79 et

Diverse soorten vruchten op sap
4 blik voor 249 et
Jus d'orange
Grote fles 169 c

Uit onze SNOEP-afdeling:
Echte chocolaadjes
200 gr
Musketflikken
200 gr
FriM^ zuurtjes
200 gr
12^lte knotsen
8 grote Venz chocoladerepen
Rijgeitjes
200 gr

89
69
49
49
98
59

et
et
et
et
et
et

250 gr banketbakkerskoekjes
2 grote rollen eierbeschuit
Matzes
per pak
Teacrackers
per pak

59
55
50
32

et
et
et
et

Grote sortering chocolade-eitjes, netjes met
eitjes, mandjes met kip en eitjes, enz.

N o o v o l o p Maxwellpoederkoffie met 30 et REDUCTIE
^
Nescafé poederkoffie met 15 et REDUCTIE
Soepgroenten
3 blikjes 65 et
Ee' eens anders.
Aardappelpuree
In een wip klaar.
Wij geven
It. tomatenpuree
, j prac htige lepel gratis bij 2 pakken

De brilontwerpers berejtten een
ideale vormgeving in 1^ nieuwe
modellen.

SIEMERINK

NATTIRMANN'S

BRONCHICUM

de opticien die altijd uoor U klaarstaat
heeft ze voorradig en geëtaleerd,

f 1. PER FLACON

Ziekenfondsleden ontvangen op
voorschrift een korting van 20%
-f- f 7.50. In de meeste gevallen
worden de glazen geheel vergoed.
Zutphenseweg 15 — Telefoon 1505

Drogisterij
De Olde Meulle
J. M. v. d. WAL
Gediplomeerd drogist

Bij elke zak Venz chocoladevlokken geven wij tijdelijk 2 chocoladerepen gratis
HOTEL GOUD KOFFIE. U kent ze wel. Nog steeds per 250 gram 148 et.
En tijdens de Paasweek bij elk pak l grote rol Biscuits Fourré v. 125 v. 89 et
Chocoladehagel, geen imitatie
200 gram
49 et
Siam rijst
heel kilo
89 et
Teo puddingsaus
2 flesjes
89 et
Vitella instant pudding
per pakje 38 et
Elk 2e pak

Koopjes van de week
et per meter

per meter

Polyeter Matras
met pracht damast, 80 breed, nu 39.50

28 et

ZE IS ER WEER, het succesartikel van 1962:
roomzachte slasaus

Terlenka Val, f 1.50

39 et

Koopje

Koopje

Kippen GEVRAAGD

PAASMIDDAC^
Belangstellenden van h a r t e v v e l k o m .

Bewaren

WAARDEBON

Bewaren

gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis

Voor de Paasdagen tegen inlevering van deze waardebon

Warnsveld

Bejaardenkring

ei
ei
el
ei
el
el
el
el
ei
ei
ei
ei
ei

et
et
et
Ct
et
et
Ct
et
et
Ct

Beleefd aanbevelend:
Tel.

Vorden, 30 Marz. 1963.
„de Wehme"

Vitrage Val, vlot dessin, 69
Te koop jonfje guste
koe, weiciepink,ganzeeieren, koloniehokjes
en partij staloiest.
G. Kreur.en, D 114
Vorden.

Gratis eierfeest in

BIGGEN te koop.

X

Weggevlogen 'n paar
zilver-holl kropduiven
(bruin).
Gaarne terug bezorgen
Bleumink, bij Kerkhof

Het brengt u geld op

Bewaren

en

u

Te koop een step
W. Schoemaker, Dennendijk 11. Warnsveld

Uitknippen

O

B. H. Emsbroek-Bielderman
P. A. Loois
}. H. E. Loois- N hun 50-jarije echtvereniging te herHoornenborg
denken.
Peter
X We hopen dat ze nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen
Gorssel, 26 maart '63.
blijven.
Hoofdstraat 32.
n
Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen
Te koop gevraagd
Vorden, april 1963.
WOONHUIS m. tuin
Burg. Galléestraat 48.
in Vorden of naaste
omgeving. Brieven onder letter B. bur.
Contact
Algemene kennisgeving
Mevr. Feith, de Belten,
D 44, Wildenborch,
Heute hat meine innigst geliebte, untelf. 6607, zoekt per
vergessliche Gattin
l mei een HULP i.d.
Eleonore von Hegyeshalmy
huish. Meerdere hulp
aanwezig.
in ihcem 76-sten Lebensjahr, unerwartet,
ihre cdle Seele dem Schöpfer zurückVerloren een bruine
gegeben.
gevoerde glacé handschoen (rechterh.), bij
Die Beerdigung findet statt am 4 april
bushalte Wientjes voort
1963, nachmittags um 2 Uhr, am
Gaatne tegen beloning
„Algemene Begraafplaats", in Vorden.
terug bezorgen bij
Mevr. von Mengden.
K. von Konkoly Thege
Te koop gevraagd 4
aóKNOPSTOELEN
matten mogen stuk
zijn. Brieven onder nr
4 bij bur. Contact.

Te koop bromfiets,
z.g.a.n. A J. Smeenk,
H. K. v. Gelreweg 28.

FIJNE

VLEESWAREN
Boterham worst, superieur
Gelderse ham,
de beste die er is
Rookvlees
Dun gesneden, dus voordelig

Grote fles

69 et

150 gram
150 gram
150 gram

39 et
79 et
79 et

Reclame goud koffe
250 gram
89 et
PROBEERT U DIT EENS
De kinderen zijn er dol op:
Chocolademargarine
Paasaanbieding
2 pak 98 et
6 prachtige elerlcpels GRATIS bij elke 200 gram vruchtjes a 59 et
Huishoudkwaliteit frambozen-bessen jam
Diverse soorten jams

Overal
Overal

98 et
76 et

Groot blik paaszalm
119 et
Mooie kleine augurken p. pot 98 et

Soepballen
8 knakworsten

Bij ons
Bij ons

79 et
59 et

2 blik voor

89 et
89 et

ONZE
WIJN-AANBIEDING!
Literskruiken frambozen-bessenwijn 295 et
Hierbij l fles extra belegen vruchtenwijn voor

5 et

Stalen Slaapkamerameublement
ledikant 80 breed, 1 tafel, 1 stoel en nachtkastje ..
moderne kleuren, f 89.—

Deze aanbiedingen gelden vanaf vrijdag t.m. donderdag a.s.
Denk aan uw voordeel.
Bij bezoek aan de zaak klantenboekje meebrengen.

L. SCHOOLDERMAN - VORDEN

BIJ DE KASSA: Voor slechts 89 et l grote pot gedroogde pruimen op sap,
Heerlijk over de pudding of als toetje.
Al deze aanbiedingen blijven 14 dagen GELDIG.

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

GEVRAAGD een

pakhuisknecht
Bij voo*keur kennis van bouwmaterialen.

fa. WESSELINK
Bouwmaterialen

ZUTPHEN

Coenensparkstr. 6 - Tel.(06750)3216-3797

Voor slechts

4995:
kunt u nu een
echte auto kopen

AUTOVERHUUR
m.en zonder chauffeur

George

Seesing

Autorijschool, Vorden
Burg. Gallcestr. 14
Telefoon 1414
VOLOP VERSE

jonge haantjes
Geen diepvries

simca
• TYPE 900

W. Rossel, Tel. 1283
H, Robbertsen,
Tel. 1214

IOOO

• 128 km/u 50 pk
• 4 gesynchroniseerde versnellingen
• verwarming
• min. onderhoud: olie
10.000 km doorsmeren
20.000 km.

Maak een proefrit

bij:

A. G. TRAGIEK
Zutph.weg

Drogisterij
De Olde Meulle

J. M. v. d. WAL
Gediplomeerd drogist

Te koop Vz p.k. elektr. motor v. lichtnet,
in prima staat. Raadhuisstraat 26.
VIERDE NUTSAVOND
De vierde Nutsavond werd verzorgd door de
Caltex Petroleummaatschapprj met een lezing
door de heer L. Nijenhuis, die passagier was
van de Postkoets van Istanboel naar Rotterdam. Hierbij werden een aantal films vertoond.
De heer Nijenhuis vertelde zijn wedervaren met
de postkoets welke een duur had van 39 dagen.
De rit werd eerst met 10 paarden, de terugtocht met 9 stuks gemaakt. Het was een zeer
moeilijke tocht die niet gauw weer zal worden
herhaald. De ondernemers genoten in Istanboel
een geweldige ontvangst en een prima verzorging.
Hierna werd de film van de Postkoets vertoond
vanaf Frankfurt tot aan Rotterdam.
Na de pauze kregen de weinige aanwezigen een
prachtige kleurenfilm te zien over het leven
van de zwarte beer in Amerika, alsmede de
prachtige film „Charmant Denemarken".
Des middags werden de leerlingen van alle
lagere scholen uit ons dorp uit de klassen 5, 6
en 7 een kindermiddag, aangeboden waarin
naast de hoofdfilm enkele leuke tekenfilms op
het witte doek verschenen. Hiervoor bestond
een zeer grote belangstelling.
De voorzitter van het Nutsbestuur, de heer H.
Wesselink, deelde mede dat op 5 april in het
kader van de Boekenweek door de bekende
schrijver-vlieger A Viruly een Nutsavond zal
worden verzorgd.
BILJARTEN
In de Biljartcompetitie „De IJsselkring" werd
deze week gespeeld De Elter I—De Zon II. Deze
ontmoeting eindigde in een 4—4 gelijkspel.
De ontmoeting De Zon II—Ons Genoegen II
werd uitgesteld en zal donderdagavond gespeeld
worden.
Verder staan er volgende week op het programma de Zon I—Java en Excelsior III—De Zon II.

FEESTELIJKE OUDERAVONDEN
O.L. SCHOOL (LINDE)
Twee avonden werd in de zaal van café „Het
Wapen van het Medler" de jaarlijkse feestavond
van de O.L. School in de buurtschap Linde gehouden.
Beide avonden sprak de voorzitter, de heer H.
Pelgrum, een kort openingswoord en tevens het
slotwoord.
Door de leerlingen van de school werd de kinderoperette „Hans Langoor" voor het voetlicht
gebracht. Elk van de jeugdige medespeelsters
(spelers) had zijn rol goed ingestudeerd, zodat
het geheel een zeer goede vertolking kreeg.
Ook het decor en de verlichting waren uitstekend verzorgd.
Aan het begin van de eerste avond deelde het
hoofd der school, de heer G. W. Hazakamp,
mede, dat per l mei a.s. de schoolschoonmaakster haar functie neerlegt. Spr. deed een beroep
op de dames uit deze buurtschap om genoemde
functie over te nemen.
Aan het slot van de tweede avond bracht de
voorzitter het onderwijzend personeel en Mevr.
Hazakamp dank voor het vele voorbereidende
werk. Spr. bood hierbij de heer en Mevr. Hazakamp een fruitmand en Me j. Schiphorst (onderwijzeres) een boeket bloemen aan. Ook de jeugdige spelers (sters) kregen een verrassing.
De regie was bij de heer Hazakamp in goede
handen.

Uit de Gemeenteraad.

De Raad uitte haar misnoegen over het lang?zame verloop van de rioleringswerkzaamheden
De voorzitter deelt mede dat van Ged. Staten
van Gelderland een schrijven is ontvangen,
waarin G.S. meedelen dat in principe geen bezwaar bestaat tegen de verbouwing van de
lagere landbouwschool. Het Rijk moet hier echter nog haar fiat geven.
Ernstige klacht bewoners
Burgemeester Galléestraat
De voorzitter maakt vervolgens bekend dat van
de bewoners van de Burgemeester Galléestraat
een klacht is ontvangen over de slechte toestand waarin deze straat verkeert tengevolge
van werkzaamheden inzake de aanleg van de
riolering.
In dit schrijven, waarin een 12-tal klachten naar
voren wordt gebracht, wordt o.m. gewezen dat
de zakenpanden in deze straat ernstige schade
hebben ondervonden, doordat het kopend publiek deze zaken dikwijls niet kon bereiken.
Verder menen de bewoners dat er geen voldoende maatregelen zijn getroffen t.b.v. de fiets- en
voetgangers in deze straat.
De bewoners verkeren in de veronderstelling
dat het verkeer tenminste één jaar gestremd
zou zijn.
De voorzitter deelt mede dat de gemeente getracht heeft de „kinderkopjes" te verkopen in
België zodat er in de Burg. Galléestraat een
LEDENVERGADERING P.v.d.A.
nieuwe bestrating zou kunnen worden aangeOnder voorzitterschap van de heer G. Koersel- legd. Dit bleek echter niet mogelijk.
man hield de afd. Vorden van de Partij van de De heer Koerselman zegt dat de mensen niet
Arbeid een ledenvergadering. In zijn openings- behoorlijk over de „gleuf" kunnen komen om
woord wekte de voorzitter allen op om op 8 mei hun woning te bereiken. „Het is levensgevaara.s. de verkiezingsvergadering in Zutphen bij te lijk". De heer Koerselman vraagt of hier geen
wonen waar prof. dr. ir. Vondeling zal spreken. taak ligt voor de aannemer. De voorzitter deelt
De penningmeester, de heer Wahl, kon ondanks mede dat de firma Bouwmeester hierop is gede grote uitgaven, gedaan voor de beide ver- attendeerd.
kiezingen in het afgelopen jaar, een batig saldo De heer Wesselink is het volledig eens1 met de
vermelden. De heren Koerselman en Hulshof heer Koerselman. ,,In Vorden is geen mens die
werden als bestuurslid herkozen.
een goed woord over heeft voor de riolering"
De heer Wuestenenk, wethouder van de ge- aldus spreker. Hij stelde de directie van het
meente Vorden, hield vervolgens een causerie Ingenieursbureau Noorman, volledig verantover het „Uitbreidingsplan". Op duidelijke wijze woordelijk voor het langzame verloop van de
zette de heer Wuestenenk de verschillende fa- werkzaamheden. „De directie is ernstig in gecetten van een uitbreidingsplan uiteen.
breke gebleven door de bestekstermijn zo'n tijd
De vergadering besloot meerdere malen een te overschrijden", aldus de heer Wesselink. Hij
discussieavond te houden waar dan een of an- voegde hieraan toe dat zover hem bekend was,
der onderwerp, de gemeente betreffende, be- de winkelpanden in de Burg. Galléestraat voor
handeld zal worden.
St.-Nicolaas klaar hadden zullen zijn. „Als dat
zo doorgaat zijn we in 1964 nog niet gereed".
RATTI-NIEUWS
De Ratti-reserves hebben weer een goede beurt De overige panden in de Burg. Galléestraat die
gemaakt door de uitwedstrijd in Doesburg binnenkort „aan de beurt komen" houden hun
tegen R.K.D.V.V. met O—3 t«Énnen, waardoor hart vast, aldus de heer WesseMBk.
zij de kans op de titel in ht^Rfdeling blijven De heer Bannink, die meent ó^^fcr meer opzichters dan arbeiders bij de werkzaamheden
behouden en nog steeds ongeslagen zijn.
Na enig terreinverkennen was het J. Engberts, aanwezig zijn, vraagt of de aannemer geen hulp
die in de 20ste minuut met een hard schot de kan krijgen van gemeentewege. De voorzitter
Doesburgse doelverdediger geen schijn van kans zegt dat gemeentewerken hiervoor weinig tijd
gaf. B. Takkenkamp, die a^^^nksbuiten fun- heeft i.v.b. met „eigen" riolejj^swerkzaam^^
geerde kon de stand na verlo^^an tijd op O—2 heden.
brengen door uit een goede voorzet vanuit het De heer Norde is van oordeel dat van die plaatsen waar men met rioleringswerkzaamheden
midden, de bal laag in de hoek te schieten.
De thuisclub kwam hierna gevaarlijk opzetten bezig is, het in Vorden het beroerdste gesteld
en probeerde met man en macht een tegenpunt is. Wethouder Wuestenenk kan zich de klachten
te forceren, wat hen echter niet lukte door de van de bewoners der Burg. Galléestraat zeer
goed voorstellen. „Schuld van de aannemer", is
zwaar verdedigende Ratti-defensie.
Na de thee ging het spel gelijk op. Het duurde ook zijn mening.
nog tot enige minuten voor het einde, voordat De voorzitter deelt tenslotte mee dat het bureau
J. Engberts het derde Ratti-doelpunt tot stand Noorman inmiddels is opgedragen de aannemer
nogmaals tot de meeste spoed aan te zetten en
bracht uit een pass van B. Bos.
hem op zijn verplichtingen in deze te wijzen.
Rati I en III waren vrij.
Van de junioren speelde het A-elftal zaterdag- De heer v. Arkel vond het begrijpelijk dat er
middag thuis tegen Almen A. Dit werd een klachten waren binnengekomen over de Burg.
zeer spannende ontmoeting, waarbij Almen Galléestraat, doch hij meende in eerste instanzegevierde met 3—4. De Ratti-doelpunten kwa- tie namens B. & W. toch te moeten opmerken,
men alle van de voet van J. Lichtenberg. dat de stagnatie van de werkzaamheden en de
Ratti B weerde zich ook dapper en slaagde er slechte toestand van de straat voor een groot
in om in eigen home het Zutphense A.Z.C. F deel te wijten zijn aan de strenge en langdurige
winter.
een l—l gelijkspel af te dwingen.
A.s. zondag krijgt het eerste elftal een oude
Verkoop bouwterreinen
bekende op bezoek t.w. het team van Baakse De raad besloot tot verkoop aan de N.V. BouwBoys. I. De verwachting is, dat de Rattianen, fonds Nederlandse Gemeenten te Zutphen van
gezien de grote overwinning onlangs tegen 2 bouwterreinen: a. gelegen op de hoek van de
S.C.S., hier de puntjes thuis kunnen houden. Storm van 's-Gravezandestraat en de Hertog
Niettemin zullen zij de tegenstander daardoor Karel van Gelreweg, groot iplm. 500 m-; b. geniet moeten onderschatten en van 't begin af legen aan de Berend van Hackfortweg naast de
aan flink partij geven.
Nutskleuterschool, groot plm. 500 m'-2.
De reserves trekken weer naar Doesburg, maar Op elk terrein kan een dubbele woning gehebben nu als tegenstander Sp. Doesburg VII. bouwd worden. De koopsom bedraagt ƒ14.000.
Ratti II zal ook nu ongetwijfeld alles in het
Christelijk Nationaal Schoolonderwy»
werk stellen om te winnen om de kans op de
titel niet verloren te laten gaan.
De Vereniging voor Chr. Nationaal SchoolonRatti II speelt wederom tegen Hercules II uit derwijs heeft B. & W, verzocht de benodigde
Zutphen, waar o.i. zeker 'n gelijkspel in zit. gelden beschikbaar te stellen voor de stichting
Deze match wordt op het Ratti-terrein gespeeld. van een bijzondere kleuterschool.
Zaterdagmiddag zi t Ratti A zich geplaatst voor De inspectrice van het kleuteronderwijs advide moeilijke opgave om in Zutphen het sterke seert de gevraagde medewerking te verlenen
A.Z.C. B de zege niet cadeau te geven. Ratti B indien als streefdatum van opening der school
l september 1964 aangehouden wordt. Zij merkt
is vrij.

hier echter bij op dat het schoolbestuur voorlopig niet in aanmerking komt voor een nieuw
schoolgebouw, gezien het zeer beperkte bouwvolume.
De heer Koerselman vraagt, waar men nu de
kinderen wil onderbrengen. De voorzitter antwoordt hierop dat deze aangelegenheid een taak
is voor het schoolbestuur. De raad besloot hierna de gevraagde medewerking te verlenen.
Verkoop Industrieterrein
De raad besloot vervolgens tot verkoop over te
gaan van een gedeelte van het industrieterrein,
groot plm. 1200 m'2, aan Mevrouw B. C. Nieuwveld—Polet te Gouda, voor een daarop te stichten fabrieksgebouw voor kleine metaalwaren.
Het fabrieksgebouw zal een minimale inhoud
krijgen van 975 m3.
Het terrein ligt langs de z.g. industrieweg met
een frontbreedte van plm. 20 meter en heeft
een diepte van pdm. 60 meter. De koopsom bedraagt ƒ7200,—.
Ter meerdere zekerheidsstelling heeft Mevrouw
Nieuwveld in de gemeentekas een waarborgsom
gestort van ƒ 360,— zijnde 5 % van de koopsom.
Deze waarborgsom vervalt aan de gemeente indien Mevr. iNieuwveld zonder gegronde redenen
haar aanvrage intrekt, hiervan afziet of niet
binnen een door het college van B. & W. te bepalen termijn meewerkt aan het passeren van
de transportakte bij de notaris te Vorden.
De heer Regelink juichte de clausule „waarborgsom" ten zeerste toe.
Uitbreiding en restauratie Openbare Lagere
School Dorp
Op 5 maart vond de aanbesteding van bovengenoemd werk plaats, waarbij als laagste inschrijvers uit de bus kwamen: Perceel I en II (Metsel- en timmerwerk) fa. Kormelink te Neede
ƒ63.692,—; Perceel II (loodgieterswerk) firma
Klein Lebbink te Wichmond ƒ6.320,—; Perceel
IV (electra) Gems te Vorden ƒ1.180,—; Perceel
V (schilderwerk) fa. Wensink te Bredevoort
ƒ 11.155,—. Totaal van de aanneemsom ƒ 82.347.
In december 1960 werden de kosten voor de verbouw geraamd op ƒ 70.010,—, met welke begroting de inspecteur van het lager onderwijs zich
destijds heeft verenigd. De begroting is nu overschreden met een bedrag van ƒ12.337,—. De
inspecteur heeft tegen het bedrag van ƒ82.347
geen bezwaar. Het werk is inmiddels aan de
hiervoor genoemde aannemers gegund.
Duurtetoeslag i.v.m. de langdurige koude
De voorzitter deelt mede dat de Regering heeft
besloten het Rijkspersoneel onder bepaalde
voorwaarden in aanmerking te brengen voor
een uitkering ineens ad ƒ35,— als tegemoetkoming in de extra kosten, die het gevolg zijn
van de koude. Deze z.g. duurtetoeslag, is dus
niet te verwarren met de koudetoeslag die aan
de gemeentearbeiders werd uitgekeerd.
De raad besloot om het daarvoor in aanmerking
komend gemeentepersoneel een uitkering ineens te verlenen van ƒ35,—. Tevens werd besloten om aan enkele gemeentewerklieden, die
geholpen hebben bij de rabies-enting, een uitkering ineens te verlenen van ƒ25,—.
(wordt vervolgd)
MEDEDELING VAN VEILIG VERKEER
Maximum snelheid: Heus 't helpt!
Doordat de gemiddelde snelheid van het verkeer
binnen de bebouwde kom als gevolg van de maximum-snelheidsbepalingen is gedaald, worden veel
ongevallen voorkomen, en zy'n, omdat de kracht van
de botsing door de lagere snelheid geringer is, de
gevolgen van botsingen minder ernstig.
Ook enkele typen van ongevallen komen thans minder voor dan vroeger: auto's slaan bij kruisingen
minder over de kop, er rijden minder auto's tegen
trams, enz. En omdat de snelheid binnen de bebouwde kommen genivelleerd is, behoren (riskante)
inhaalmanoeuvres tot de uitzonderingen, waardoor
tal van ongelukken voorkomen worden.
In tegenstelling tot wat velen indertijd meenden,
heeft de invoering van de maximum-snelheid de
vlotheid van de verkeersafwikkeling niet nadelig
beïnvloed. Integendeel zelfs. Het optreden van stagnaties bjj verkeerslichten — waarvan er steeds
meer komen — wordt voorkomen, doordat het verkeer homogener geworden is. Ook hebben de maximum-snelheidsbepalingen de invoering van de anderhalf jaar geleden van kracht geworden voetgangersregeling gemakkelijker, beter passend in
het algemene verkeersbeeld gemaakt.
Het is om al deze redenen tezamen — én nog een
aantal ongenoemde — dat het Verbond voor Veilig
Verkeer de weggebruiker met klem oproept: Houd
u aan de maximum snelheid, want heus, 't helpt!

ALLEEN BIJ:

NYLONS

JOVANDA - DANLON
en de nieuwe

van

asse

ULTRASON NYLONS
GOEDE VRIJDAGMORGEN GEOPEND

Voor auto-, motor- of scootorrijlessen is HET ADRES

Lambert Hadders, Stationsstraat 3-5, Zutphen, Telefoon 06750-4696
Tevens opgave voor rijlessen bij

George Seesing, Burg. Galléestraat 14, Vorden, Telefoon 06752-1414
Gediplomeerde V.A.M.O.R.
en F.N,O.P. instructeurs.

of op de theorieavond iedere donderdag 8 uur in café ,,de Zon" te Vorden.

Op DINSDAG 9 APRIL a.s.
zal er een

Nu het VOORJAAR komt

een nieuwe b ij o u

Orgelconcert

* Aparte sorteringen grote keuze

worden gegeven op het
NIEUWE KERKORGEL
in de

R. J. K O E R S E L M A H
Burg. Galléestraat 12 - Vorden
Telefoon 1364

S.C.S. 1 - Vorden 1
Vertrek per bus 13.00 uur.
Kaarten, voor zover plaats, afhalen bij
Hotel Brandenbarg.

Verlichting voor
Huiskamers
Keukens
Slaapkamers

Voor ieder vertrek!

GEREF. KERK, alhier

f7.65 per fles

door de bekende organist

KEUNE

Martin Groenewold, uit Hoogeveen.

Groot en klein
grijpt donderdags
het eerst naar

CONTACT
G. EMSBROEK & ZN. c.v.

hét blad voor Vorden

Zutphenseweg 5
Telefoon H91

Aanvang 's avonds 8 uur.
Toegang vrij!
Er zal echter aan de uitgang wel een
kollekte worden gehouden.
Iedereen hartelijk welkom.
U komt toch ook l

>

PIJNLIJKE VOETEN!
Zoals jaren staan wij ook nu weer
aan de spits met pracht sortering

Wij helpen u er weer af.
BEHANDELING
volgens

afspraak.

Trouwlustigen!

Vesten en Pullovers
voor dames, heren, meisjes
en jongens
Dit moet u beslist eens zien
en passen.

Wij maken graag uw

Lucy Jansen
„'t SCHOENENHUIS"
Dorpsstraat 34

Tel. 1304

Ondertrouwbrieven
Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12, Vorden

Drogisterij
De Olde Meulle
J. M. v. d. WAL
Gediplomeerd Drogist

van een mooi nieuw

Overhemd oi Weekender?
Zowel in Sanfor, No-iron, Bel-o-fast
als Tricot Nylon voorradig.
Als speciale aanbieding een passende
zelfbinder voor !/> prijs.

Batavüs

VOOR

DE BROMFIETS, die 't em
levert!
Model 1963 met versterkte I.L.O. motor

Een vinding van Batavüs!

WAT
"N

Doe uw voorlaarskeuze uit de diverse
modellen.
Zie etalage en vraagt inlichtingen zonder enige verplichting bij

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg

A. J. A. Helmink
Het gaat om de smaak, neem daarom
een

Bakkerskoekje!
Alleen UW
leveren l

BAKKER kan U die

A. J. A. HELMINK
Telefoon 1514

Heren wat denkt U voor de

komende feestdagen

Prachtige kleuren
en niet duur.

Kampioens MOTO-CROSS Hengelo (Gld.)
zondag 7 april a.s.
aanvang 13.30 uur
500 cc - 250 cc sen. + Internationalen
en 50 cc junioren

o.a. Broer Dirkx - Jan Clynk - Bennie Hartelman

verlovingsringen
NAAR

J. WENTINK
Horlogerie

Voor uw belijdenis

HYLKEMAs
PLUIMVEEBEDRIJF
„De Boggelaar" - Warnsveld

hebben wij voorradig een
prachtige kollektie

Kerkboekjes

n a a i m a c h i n es
gaan Uw leven mee. Alle modellen leverbaar.
Reeds vanaf f 198.—

Ook HET ADRES voor uw belijdenisgeschenken is

Pluimveeverzorgers(sters)

Boek- en Kantoorboekhandel

Hoog loon.

Fa. HIETBRINK

Zutphenseweg

H.H. Landarbeiders
INLEVEREN VAN VAKANTIEBONNEN
op dinsdag 9 april tussen 7 en 8 uur bij
G. J. Martinus, Prins Bernhardweg 6, Vorden.

KEUR-KOLLEKTIE

Heren
Regenjassen

Stofzuigen

in Katoen, Poplin en Terlenka

Vorden

Stofzuigen met zo'n werkelijk moderne
stofzuiger, dat is uw beste hulp in huis.

Vraagt vrijblijvend

demonstratie.

Erres - Philips
Holland Electro - Hoover

Door de

Coup. Werktoigenver. „DE MEDO"
te Linde E 101, Vorden,

flink persoon gevraagd
MACHINIST

Zutphenseweg
Telefoon 1491

Houtverkoop Hackfort

De aanmelding moet geschieden vóór of op
zaterdag 6 april 's avonds 7 uur bij de
Administrateur F. H. Bouwmeester, schrif- Nots. Rombach zal op maandag 8 april '63
telijk. Personen uit de leden hebben voor- NAM. 2 UUR aan Bosmanshuis te Vorden
publiek a contant verkopen onder Huize
rang!
Hackfort:

wapen- en sporthandel

eiken, fijnspar en lariks aan hopen,
voor timmerhout, posten, staken
en brandhout,

TIJDELIJKE SPECIALE

trefex
VOORJAARSAANBIEDING:
4 kg veegvaste muurverf voor hagelwitte plafonds en muren in plastic-emmer
'J Q^
voor de speciale totaalprijs van
J+yj

sterke plastic-emmer GRATIS

Verkrijgbaar bij:
A. R. Heuvelink
Eikenlaan D 138e
Kranenburg

(v.h. beheerd door zijn vader) op dezelfde
voet zal voortzetten. Hij hoopt door nette
en accurate bediening aller gunst waardig
te zijn.
's Maandagsmorgens voor 9 uur bericht,
en alles wordt dezelfde dag afgehaald en
goederen voor chemisch reinigen hebt u
dezelfde week thuis. 100% verzekerd tegen
diefstal, transport en brand, dus VEILIG l
Gratis halen en bezorgen.

"Nutsgebouw™^
Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer
Zondag 7 april, 8 uur

voor enige dagen per week al^P

kamel

mede, dat

Agentschap van de
Chemische Wasserij „Correct"

NUR DER WIND

G. EMSBROEK & ZN.

wordt een

't is beter
mesten
met

Ondergetekende deelt hierdoor
hij het

H. W. HENDRIKS
ZUTPHEN
Appelstraat 23 Telefoon 06750-5197

reeds vanaf f 49.-

Fa. Martens

Aanmelden op zaterdag 6 april van
3 tot 6 uur of na telef. afspraak.

Telefoon 1253

H. W* Groot Enzerink

L. Schooldennen

vraagt voor spoedige indiensttreding
enige flinke

Als extra reklame levert uw trefex-dealer bij
aankoop van een emmer trefex veegvaste muurverf een complete grote verfroller
A 40
van 15 cm voor slechts
of een prachtige plafondborstel
voor slechts .

0.95

Perc. l t.m. 21 eikjes v. staken, fijnspar en
brandh. achter a.d. kamp v. Hein Rietman;
22 t.m. 27 fijnspar a.d. weg en 28 t.m. 31
fijnspar i.h. bos voor Hein Rietman; 32 t.m.
39 eik, en 40 en 41 brandh., i.h. Zonder;
42 t.m. 44 lariks i.h. bos voor, en 45 t.m.
51 lariks a.d. weg naar J. M a k k i n k ; 52
t.m. 59 fijnspar in Makkinkbroek; 60 en
61 brandh. ad. weg n. Weustenenkbos;
62 t.m. 68 brandh., en 69 eik, i,h. luibosje
bij Weustenenk v.d. Enk; 70 t.m. 86 lariks
voor sporen en posten en w.o. 3 perc.
brandh. i.h. bos bij Wagenvoort achter
Buitenzorg; 87 t.m. 95 eik, en 96 brandh.
i.h. Zompbos.
Aanw. de bouwlieden.

met: Freddy Quinn - Cordula Trantow
Nieuwe avonturen van de zingende
FREDDY en zijn gitaar.

r

Toegang 14 jaar

j

f 1.50 - f 1.25 - f 1.— (bel. inbegr.)

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

Campina IJS
VERKRIJGBAAR BIJ

café Lettink
De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Vraag tevens de kollektie trefex wasbare muurverf en ook naar de nieuwste kleuren trefex
lakverf.

Fa. G. Boerstoel & Zn
Insulindelaan 5

Opent. Lagere Dorpsschool

Tel. 1567

Aangifte nieuwe
leerlingen
VOOR AL UW

verzekeringen en
financieringen
rfaar

Assurantiekantoor

J+ van Zeeburg
Almenseweg 12

Telefoon 1531

Ouders, die hun kind nog niet hebben
opgegeven voor de nieuwe cursus
kunnen dit alsnog doen aan school of
wel bij één van de leden van het
personeel.
De nieuwelingen voor klas l moeten
vóór l oktober 1963 de leeftijd van
6 jaar bereikt hebben.

Tot in de „puntjes"
verzorgd, met een paar
geklede, sportieve of
moderne

Schoenen
van Italiaanse stijl.

Zowel voor HEREN
als DAMES.

A* Jansen
„'t Schoenenhuis"

