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VERENIGING „HET GROENE KKUIS"
In het Groene Kruisgebouw vond vorige week
onder voorzitterschap van de heer W. N. Lulofs
een algemene ledenvergadering plaats van de
Vereniging „Het Groene Kruis", die slechts matig
was bezocht.
De voorzitter heette de aanwezigen hartelijk wel-
kom en verheugde zich erover dat Zuster Ooste-
rink thans weer hersteld haar werkzaamheden
mocht hervatten.
De secretaris, de heer J. W. Heijenk, bracht het
jaarverslag uit, waaruit wy het volgende mede-
delen :
Door de wij k verpleegster, zuster Stoop, werden
2243 verpleegbezoeken afgelegd, 204 voor t.b.c.,
342 voor zuigelingenzorg, 132 reumabezoeken,
309 betreffende de kankerbestrijding. Ook ver-
richtte zij weer veel werk om de uitzending van
7 kinderen naar een Gezondheidskolonie mogelijk
te maken.
Voor het zuigelingenconsultatiebureau werden 128
zuigelingen ingeschreven. In samenwerking met
mevr. Luichies werden door zuster Stoop 667 arti-
kelen en 140 lampen uitgeleend. Aan 10 patiënten
werd een hoogtezonkuur gegeven en aan 62 pa-
tienten een behandeling met het Diathermiappa-
raat.
By de afdeling Gezinszorg kwamen in het afge-
lopen jaar enige mutaties voor. Zo vertrok mej.
Wuestenenk per l augustus en mej. Klein Geltink
per 15 augustus, de laatste wegens huwelijk. In de
plaats van mej. Klein Geltink kwam mej. Ruiter-
kamp. Per l september vertrok mej. Kieft naar de
opleiding te Arnhem, terwyl mej. Barink haar
plaats weer innam.
In totaal werden 41 gezinnen geholpen, waarvan
verscheidene zeer langdurig. De gemiddelde duur
was ruim 5 weken. Er werden 648 verzorgings-
dagen en 532 hulpdagen gemaakt. De gezinszorg
mag op een goed jaar terugzien.
De afdeling Kraamzorg was bij zuster Oosterink
weer in goede handen.
De heer Luichies bedankte in het afgelopen jaar
als penningmeester. Zijn plaats werd door de heer
Raukema ingenomen.
Aangezien ook de heer Raukema wegens vertrek
naar elders als penningmeester moest bedanken,
zal deze functie voorlopig door mej. D. Jansen
worden waargenomen.
Uit het verslag van de penningmeester bleek dat
er een'nadelig saldo was.
In verband hiermede merkte de voorzitter op dat
het niet onwaarschijnlijk is dat voor het jaar 1962
er een contributieverhoging uit de bus komt.
Bij de bestuursverkiezing werd het aftredende be-
stuurslid de heer G. Eskes herkozen.
De heer Dekker informeerde bij de rondvraag
waar inlichtingen konden worden bekomen om-
trent de uitslag van de „Kruis en Munt" verloting.
De voorzitter antwoordde dat deze by de heer
G. W. Eyerkamp, sigarenmagazyn, zyn te ver-
krijgen.
In zijn slotwoord dankte de voorzitter allen die
tot het welslagen van deze geanimeerde vergade-
ring hadden medegewerkt.

OUDERAVOND ZONDAGSSCHOOL
„JACHIN"

Onder leiding van Ds. J. van Zorge vond in het
gebouw „Irene" een ouderavond plaats van de
zondagsschool „Jachin", welke goed was be-
zocht.
Na een kort openingswoord zongen de kinderen
enige zangnummertjes en voerden onder leiding
van mej. J. Velkorst een toneelstukje „Mozes"
op, dat zeer gewaardeerd werd.
De heer J. Bargeman vertelde een bijbels ver-
haal toegelicht met lichtbeelden over „Jozephs
dromen".
Onder intense stilte las de heer J. Bosch een
passend verhaal voor over „Vader had het ver-
keerd gedacht".

De aanwezige ouders der kinderen uit het
dorp Vorden en uit de buurtschappen Wilden-
borch en Het Medler hebben er kennelijk van
genoten.
Ds. van Zorge ging aan het slot voor in dank-
gebed.

KERKDIENSTEN zondag 30 april.
Hervormde kerk.

8.30 uur en 10.15 uur Ds. J. J. van Zorge

Medlerschool.
l O uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
9.30 uur en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 3.30 uur Lof.
R.K,Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.

Koninginnedag GEEN spreekuur

Zondagsdlenst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur W. F. Felix, tel. 06755-266.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.

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

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 83 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 62,— tot f 72,— per stuk.
Handel was vlug.

Burgelijke stand van 19 t.m. 25 april
Geboren: z. v. G. Arendt^k ;n J. W. Waarlo.
d. v. J. van Beem en V| I Jansen; d. v
B. G. Kusters en A. vai^Keulen; z. v. W
L. Bouwmeister en W. M. Kasteel.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: B. A. C. Lauwerdenvr. 71 jr
wed. van B. W. Won

Een buitengewoon grote sortering

kinder- en
meisjeszomerschoenen

houden wij voor U in voorraad.

U zult zeker slagen bij

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

AVOND VAN DE jSNGE KERK.
Voor de Jonge Kerk avond, welke donder-
dag 20 april in Irene werd gehouden, be-
stond een goede belangstelling. De avond
stond in het teken van de begroeting van
de nieuwe lidmaten.
Na de opening werd een inleiding gehouden
over het wezen van de Jonge Kerk. Hierna
werd door Dr. J. E. Garssen een aanta'
kleurendia's vertoond over Rotterdam (ha-
vens en Euromast) alsmede over Vorden
De dia's waren van een bijzonder gehalte
en het geheel viel zeer in de smaak.
Na de pauze werden nog wat spelen gedaan
alsmede samenzang, waarna aan het eind
van deze mooie avond Ds. van Zorge in
dankgebed voorging.

DE MEDLEB-TOUWTBEKKERS
De rustperiode voor de touwtrekkers is na de
wedstrijden van het vorige seizoen weer voorbij
en ook de touwtrekkers uit het Medler blijven
niet op hun lauweren rusten. Trouw wordt er
door de leden dezer vereniging iedere week ge-
traind en nu alle Touwtrekkersverenigingen uit
de gehele Achterhoek zich hebben verenigd tot
de Achterhoekse Bond van Touwtrekkersvereni-
gingen, worden van hieruit de komende activi-
teiten centraal geregeld.
In de dezer dagen gehouden vergadering dezer
Bond werd de klasse-indeling voor het a.s. sei-
zoen bekend gemaakt. Hieruit blijkt, dat 't Med-
ler met 2 teams aan de Bondscompetitie deel-
neemt. De indeling is als volgt:
Klasse A: Ruurlose Broek I (Ruurlo); Bruil I
(Ruurlo); Medler I (Vorden); Heure I (Bor-
culo); Nettelhorst I (Lochem).
Klasse B: Veldhoek I (Ruurlo); Medler II (Vor-
den); Ruurlose Broek II (Ruurlo); Bruil II
(Ruurlo).
Voorts werden de wedstrijdvoorwaarden en spel-
regels aangevuld, waarbij een der belangrijkste
wijzigingen was, dat het dragen van elk soort
schoeisel tijdens de wedstrijden thans is toege-
staan, terwijl ook het dragen van handschoenen
geoorloofd is.
De eerste seizoenwedstrijd zal worden gehouden
in het Ruurlose Broek, waarbij ook het Medler
waarschijnlijk met beide teams zal deelnemen.

OPBRENGST SIMAVI
De kollekte, welke hier voor de Simavi is ge-
houden, heeft het schitterende bedrag van

| ƒ 1.508,35 bruto opgeleverd.

DODENHERDENKING 1940—1945
Donderdagavond, 4 mei 1961 is, ingevolge het
Besluit van de Regering, bestemd tot Nationale
Herdenkingsavond.
Herdacht zullen worden zowel de Nederlandse
militairen, zeelieden en verzetsstrijders, als de
geallieerde militairen, die voor de bevrijding
van ons vaderland gevallen zijn, en zij die in de
oorlogsjaren 1940—1945 zijn gevallen en afkom-
stig zijn uit Vorden.
Het programma van de „Stille tocht" naar de
Algemene Begraafplaats luidt als volgt:
1. Van des avonds 18 uur af zullen van alle

openbare gebouwen in Vorden de vlaggen
halfstok worden opgehangen. Particulieren
worden verzocht dit eveneens te doen.

2. Van 19 uur 25 tot 19 uur 40 zal de torenklok
van de N.H. Kerk worden geluid.

3. Om 19 uur 25 zal een ieder kunnen deel-
nemen aan de stille tocht. De deelnemers
stellen zich om 19 uur 20 op bij de N.H. Kerk
in het dorp. Om 19 uur 25 precies zal van dit
punt de stoet vertrekken naar de algemene
begraafplaats, met als doel de graven der ge-
allieerde bondgenoten en het symbolisch graf
van hen die vielen uit Vorden, welk graf
naast de graven van de geallieerde bondge-
noten is opgericht.
Op deze graven zal door de Burgemeester
namens het gemeentebestuur en de ingezete-
nen van Vorden een krans worden gelegd,
ter nagedachtenis aan hen die vielen.

4. Te 20 uur zal, nadat dit tijdstip door de Bur-
gemeester is aangekondigd op de plaats van
herdenking twee minuten van valkomen stil-
te in acht worden genomen.
De plechtigheid wordt hierna met een kort
lied, te zingen door het Vordense Mannen-
koor, besloten.

5. In overeenstemming met de geest die onze
gevallen helden, die naamloos streden, be-
zielde, zullen geen toespraken worden gehou-
den. De weg naar de plaats der plechtigheid
zal slechts te voet in volkpmen stilzwijgen
zonder vlag of vaandel w^fcen afgelegd.
Rijwielen mogen in de st<M»iet worden toe-
gelaten, terwijl het aan een ieder verboden
is de begraafplaats die avond voor de aan-
komst van de stoet te betreden. Kinderen
worden alleen onder geleide toegelaten.

6. Het brengen van een eenvoudige hulde, door
het strooien van bloemenA^p de plaats der
herdenking door elk der^Klnemers is toe-
gestaan. ^JË-

Op de ingezetenen wordt een ernstig beroep ge-
daan om zoveel mogelijk aan de Stille tocht deel
te nemen.

Verhuur van auto's
zonder chauffeur

Volkswagen - Opel

Automoblelbedrijf

T. J. Boesveld
Dorpsstraat 8 - Vorden

Telefoon 06752—1329
bij geen gehoor 06750—2897

TRAINING ATLETHIEKCLUB
De in het begin van dit jaar opgerichte atlethiek-
club Voorst-Vorden, aanvankelijk begonnen met
5 leden, telt thans buiten de leden in Voorst 12
Vordense leden.
De training zal voorlopig worden waargenomen
door de heer J. Harren uit Voorst, die zijn spo-
ren in de atlethiekwereld wel verdiend heeft.
Dinsdagavond begint op het terrein van de
Voetbalvereniging Vorden de eerste training. De
heer Harren heeft verder toestemming verkre-
gen om met de leden onder diens geleide te
trainen voor veldloop op het landgoed „De Bel-
ten". Men zie ook de advertentie in dit nummer.

Huid genezing
Huidzuiverheid-Huidgezondheid

RU ROL.
Puistjes verdrogen door Purol poeder

EEN GELUKKIGE S.U.S. PRIJSWINNAAR
De heer B. Eykelkamp, Smidsstraat alhier, we-
derverkoper van de bekende S.U.S. loten, bleek
dezer dagen tijdens de bekendmaking van de
aan de geheime „S.U.S. 8 krant" verbonden prij-
zen, met de hem toegezonden courant een prijs
te hebben gewonnen en wel een „Remington-
droogscheerapparaat".

SPEERPUNT VAN

Koopavond

Bij aankoop van

één paar sokjes

het tweede paar voor de

halve prijs

U „treft" het weer bij

Visser - Vorden

DIPLOMA UITREIKING LANDBOUW-
SCHOOL

Onder grote belangstelling vond in het gebouw
Irene de diploma-uitreiking en oudermiddag
plaats van de bijzondere lagere landbouwschool
alhier. De middag werd geopend door de direc-
teur der school de heer G. J. Bannink.
Hij wees er op dat op de school het fundament
tot boer zijn bij de jongens is gelegd. In het
bijzonder werden door spr. welkom geheten de
commissie van toezicht in de persoon van bur-
gemeester van Arkel als voorzitter, afgevaar-
digden van de G.M.v.L., de C.B.T.B., de B.O.G.,
de C.J.B.T.B., mej. v d Vegte, directrice van de
Chr. Landbouwhuishoudschool, de aanwezige
ouders benevens de Rijkslandbouwvoorlichtings-
dienst.
Hierna hielden enige leerlingen een korte eau-
serie over een vrij onderwerp t.w. de heer A.
Zeevalkink over: Selectie varkensmesterij", G. J.
Bats „Selecteren van kippen", H. J. Brummel-
man „De betekenis van mineralen voor het dier-
lijk lichaam", G. W. Zomer „Voedermethode van
de kippen", H. Maalderink „Kuil methode", W.
Rood „Piatrein varkens", J. Arfman „Het dren-
ken van de dieren".
Een forum gevormd uit de leerlingen H. Rege-
link, H. G. Roeterdink, A. Ruesink en G. Rui-
terkamp beantwoordde een aantal vragen op
landbouwgebied.
Burgemeester van Arkel wenste de gediplomeer-
den geluk met hun behaalde succes. Hierbij be-
trok spr. ook de heer Bannink en het verdere
schoolpersoneel, alsmede de ouders van de ge-
diplomeerden.
Namens de G.M.v.L. en C.B.T.B. sprak de heer
G. J. Wuestenenk welke wees op de grote be-
tekenis van het diploma. Namens de jongeren-
organisatie sprak de secretaris van de C.J.B.T.B.
de heer Norde.
De heer H. Regelink sprak namens de gediplo-
meerden en dankte de leraren voor het genoten
onderwijs en bood hun een blijk van waardering
aan.
Tenslotte bracht de heer Lenselink het school-
personeel dank voor wat zij in het afgelopen
jaar voor de school en leerlingen hadden ge-
daan en wenste hun en de gediplomeerden ver-
der Gods zegen toe.
Hierna werden de diploma's uitgereikt aan de
navolgende leerlingen t.w. J. Arfman, G. J. Bats,
H. G. Dijkman, E. J. Kettelarij, H. Mombarg,
A. J. Vruggink, W. H. Wesselink en G. W. Zo-
mer te Vorden; H. Bultman, W. Groot Roessink
en A. J. Zeevalkink te Hengelo (G.); A. Maal-
derink, H. Regelink, H. C. Roeterdink, A. Rue-
sink, G. Wesselink en J. M. Wormgoor te Warns-
veld; W. Brekveld, A. Brummelman, H. G.
Brummelman, W. Rood en G. Ruiterkamp te
Gorssel; F. Klein Brinke te Laren; H. J. A. Lo-
man en J. H. Spekking te Steenderen.
Medegedeeld werd dat het jaarlijkse schoolreis-
je gehouden zal worden op 20 juni a.s. De uit-
wisseling van leerlingen van de landbouwschool
te Eibergen zal plaats vinden op 23 mei.

VOETBAL
Voor Vorden was er zondag maar een mager
programma. Alleen de wedstrijd Vorden IV—
Keyenburgse Boys III werd gespeeld. Deze ein-
digde in een grote overwinning voor de Vorde-
naren. Liefst met een 12—O nederlaag moesten
de Keyenburgers de terugreis aanvaarden.
De wedstrijd Oeken IV—Vorden II ging wegens
terrein-afkeuring niet door. Vorden B won ook
al met grote cijfers van A.Z.C. C. Hier was de
uitslag 11—2, terwijl Vorden C in Warnsveld
met 8—l van de Boys C won.
A.s. zondag spelen Vorden III en IV een compe-
titiewedstrijd tegen elkaar, waarbij het nog wel
kan spannen. Vooral Vorden IV heeft belang bij
de uitslag. Vorden II gaat op bezoek bij Zutpha-
nia III en zal ook hier moeten oppassen.
Zaterdagmiddag speelt Vorden B uit tegen Zut-
phania A.



Met ingang van zaterdag 29 april
is de

bibliotheek
van de CJ.V. geopend van

4.30 - 5.30 uur

Dames en Heren Vakantiegangers

Wij hebben voor U te huur

een caravan
Volledig uitgerust met

matrassen, butagas enz. enz.

Bespreek vroegtijdig

Tevens tenten, luchtbedden enz.

FA. G. W. LUIMES • B. LAMMERS

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

Vitrage
is het visitekaartje van uw
woning

Onze voorraad is enorm en op iedere
beurs afgestemd.

Wij hebben voor u
• Terlenka vallen
• Effen terlenka
• Terlenka met een roesje
• Terlenka met ingeweven rand

Zwitserse en Hollandse katoenen vi-
trages dubbel- en enkeldraads

• Vallen
• Effen vitrage
• Met ingeweven rand enz.

Zie etalage

Vrijdagavond
KOOPAVOND

Roomboter zandkoekje
40 et per 100 gram

Roombotercakes
40 et per 100 gram

Bakker Schurink
Telefoon 1384

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Kwaliteitsartikelen
voor zeer lage prijzen

100 gram ceylon thee 90 et
het 2e pakje voor 45 et

2 pakjes pudding 64 et
3e pak gratis

500 gram vruchtengries voor 115 et
pracht bal gratis

Echte Groninger koek 125 et

Verse cake voor 98 et

7 van Houtens repen 100 et

Smit - Zulpiienseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat goeds.

Telefoon 1281.

Door aanschaf van een

moderne slijpbank
zijn wij in staat uw gazonmachines (hand
of motor) feilloos te slijpen.

Henk van Ark

Levering van alle

school- en studieboeken
Boek- en Kantoorboekhandel

Jan Hassink

Een nieuwe vloerbedekking
zou u graag willen hebben, maar . . . .
de prijs?

Mogen wij u dan eens vrijblijvend opgave
doen in diverse mooie dessins en kwaliteiten?

Hebt u er bijvoorbeeld al eens over gedacht
een kamer vast

kokostapijt
te nemen?

De prijs valt u beslist mee.

Alles uit voorraad leverbaar
Complete woninginrichting Manufacturen

H.&W.
A. J. A. Helmink

Koopavond
in Vorden

iedere vrijdagavond

De winkels zijn geopend tot 9 uur

*Maandag 1 mei (Koninginnedag) zijn de zaken

de gehele dag gesloten

morgen is er
Haak in en maak een vreugdedans
rond de ontbijt- en koffietafel:

TARVO . .. TARVO . ..
U ontdekte TARVO!

Uit de originele verpakking komt TARVO gaaf,
gouden gezondheidsbrood met extra vitaminen,
extra eiwitten, extra kalk, met extra weerstand
verhogende mineralen!

Fit zult U worden, gezond zult U blijven.
Alleen . . . let op dat U het echte TARVO
krijgt. Het onvervalste FARVO-brood in
de rood-geel-blauwe verpakking met de
naam TARVO en de afbeelding van de
glunderende TARVO-boer!

gezondheidsbrood
BBBHBÈ^BBHBia

Verkrijgbaar bijt

VORDEN: BAKKER SCHURINK - Tel. 1384

WILDENBORCH: G. OPLAAT - Tel. 6717

PRSVORM

A. Siemerink
v.h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
de opticien die altijd voor

u klaar staat.

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

Het gas voor
iedereen!

KEUNE
Stationswég l

Dansschool

Th. A. Houtman
Inschrijving
nieuwe danslessen
ZAAL ESKES
dagelijks t.m. mei

Aanvang spoedig !

Vrijdagavond . . .

Aluin. Steelpannen
met bakeliet steel

voor f 1-65

Gebr. Barendsen

VILTZEIL
maakt de kamer!

i
Als u overweegt dat nieuw
Viltzeil uwkamer veel fleu-
riger en gezelliger maakt,
stapt u gemakkelijker over
de (lage) kosten heen.
Komt u eens onze collectie
zien,

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman - Vorden
Telefoon 1314

VILTZEIL

BIGGEN te koop bij
H. J. Memelink,

Linde E 8



Degenen, die nog cou-
pons v. d. Centra
onder hun berusting
hebben, kunnen deze
VOOR 7 MEI inleve-
ren bij T. van der Lee
Centra kruidenier.

Bij ons is plaats voor
een 2e WINKEL-
MEISJE. Aanmeldin-
gen liefst 's avonds.

H. 6 W»
Terstond gevraagd
Hulp i.d. huishouding
op kleine boerderij,
graag v.d.e.n. Liefst
boven 20 jr. en N.H.
Voor goede behande-
ling wordt ingestaan.
Brieven onder nr. 25
bureau Contact.

Gevraagd een net
MEISJE voor winkel
en een weinig huish.
werk.
Boek- en kantoorboek-
handel Fa. Hietbrink

Een WERKSTER of
meisje gevraagd voor
2 dagen in de week.
Inlichtingen bur. Con-
tact.

TE KOOP een grote
linnenkast (half hang-
kast) een schrijfbureau,
een heteluchtkachel en
een huishoudkachel.
T. van der Lee

't Hoge 58 Vorden

BILLIJK TE KOOP
elektr. wasmachine

(Miele) met wringer, in
prima st. (houten kuip)
l gegalv. flinke was-
ketel, 2 dito emmers.
Een lange zwart leren
JAS (rund) handwerk,
flinke maat. Pr. Bern-
hardweg 2. N.o.z.

Te koop een g.o.h.
OPEL RECORD

A. J. Zeevalkink
Schoolstr. 17, tel. 1317

VLAG met stok te
koop, een 2-pers. was-
tafel m. marmeren blad
wasstel en nachtkastje.
Mevr. van Lunzen
Molenweg 8, Vorden

TE KOOP 'n z.g.a.n.
elektr. kunstmoeder,
een butagasketel en 'n
2-pers. spiraal.
Dr. Staringstraat 7

Te koop g.o.h.
KINDERWAGEN

A. J. Teerink
H, v. Bramerenstr. 12

WENTELPLOEG
te koop, l Y2 prds. en
3-schaar omganger.
H. W. Gal, bij zwem b.

STORTKAR te koop
met breed beslag en
een GIERKAR m. bak
500 1. J. A. Berenpas
D 111, Mossel.

Wie moet er nog

eendags kuikens?
Dan s.v.p. spoedig be-
stellen. Af te geven:
W X R en reds henne-
tjes, alles geënt.

C.P.I. Broederij Weenk
Linde. Telef. 6659

EETAARDAPPELS
te koop. Joh. Wesse-
link, Kranenburg.

Te koop 2 tomen zwa-
re BIGGEN en een
betonnen KOELBAK
voor 2 melkbussen.
A. J. Vruggink,

Riethuis, Delden

V

X
n

Maandag l mei hopen onze geliefde ^
ouders W

A. L. Grotenhuys X'
en X

R. M. Grotenhuys-Boers X
L

hun 25-jarige echtvereniging te her-
denken.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven is de wens V
van hun dankbare kinderen,

X Vorden, april 1961.

H

Annie en Joop n
Albert X

X
Gelegenheid tot feliciteren op Woens-
dag 3 mei a.s. van 3.30
Zaal Lettink, Almenseweg

5 uur in

Heden nam de Heere tot zich, na een
kortstondige ziekte onze lieve zuster
en schoonzuster
Berendina Albertha Cornelia Wonnink-

Langwerden

Wed. van B. W. Wonnink

in de leeftijd van 71 jaar

Ps. 23:4

H. J. Boetsbroek-Langwerden
J. B. Boersbroek
H. Wonnink

Vorden, 19 april 1961

O

l
29 april hoopt

G. GROOT JEBBINK

y

X

de dag te herdenken, dat hij gedurende U
40 jaar werkzaam is op ,,Het Kiefs-
kamp".

Receptie van 3.30-5 uur in 't Zwaantj^

Op Koninginnedag
met iets moois voor de d !̂

Vrijdagavond op onze rokken en vesten een
dubbel aantal Animo zegels

Voor uw kinderen op Koninginnedag 's mor-
gens gratis een leuke attractie

H.&W.
Zutphenseweg 14

Nu wegrijden zonder irappen!

SoleX rijden, voor U nu nóg veiliger, nu
nóg gemakkelijker, dank zij de nieuwe
vol-otomatische koppeling!

• zuinig
• comfortabel

• betrouwbaar

• unieke service

SoleX-oto met
vol-otomatische
koppeling:

f395.

Vraag eens een proefrit bij:

A. G. Tragter

JUWEEL
VERF

Altijd voorradig bjĵ

„Het Verfhuis"
J.M.UITERWEERD

Ruurloseweg 35
Vorden

Voor Koninginnedag
verkrijgbaar:

Nasi p. portie f 1.50
Bami „ „ „ 1.50
Mie-Hoen „ „ 1.50
Poe yong hai

p. portie f 1.50
Satee per stok f 0.30
Verder verkrijgbaar

andere Chinese en
Indische

Kip- en Vleesgerechten
Bestellingen uiterlijk

vrijdag en zaterdag
a.s. op te geven.

De Indische

Snoepwinkel
B. v. Hackfortweg 26

Vorden

Het regent koopjes in
ALBERS zelfbedieningszaak !!!

Bij 500 gram kaas en 200 gram vleeswaren l pracht
vleesschaaltje gratis

Bij elk blik doperwten middel l a 88 et, l pracht
wonderkleurboekje gratis

Bij 3 gulden boodschappen,
l grote fles advokaat van 269 et voor 249 et

Pracht botervloot gratis bij 4 stuk toiletzeep

Extra groot pak OMO van 110 et voor 89 et

Litersblikken sperziebonen van 92 et voor 79 et
Groot blik haring in tomatensaus, 69 et
Haring in tomatensaus, 3 blikjes 89 et
It. tomatenpuree, 3 blikjes 49 et
Soepballen, groot blik 48 et
Weener knakworst, 8 stuks 89 et
Zachtzure augurken, per pot 69 et
Puddingsaus, 2 flesjes voor 49 et
Vruchtenkoekjes, per zakje 45 et
Theebiscuits, 250 gram 29 et
Eierkoekjes, 200 gram 49 et
Pain d'amandes, bijzonder lekker koekje,

250 gram van 75 et voor 69 et
Gebraden gehakt, 150 gram 49 et
Zure zult, 150 gram 39 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

'"Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie ]ac. Miedema - Devent

Zondag 30 april, S uur.

De daverend vrolijke amusementsfilm

Echt iets voor Connie
met: Conny Froboess - Fred Bertel-
man - Rex Gildo - Margit Nünke

Jack Finey
Conny zingt de nieuwste schlagers.

Anderhalf uur bruisend amusement voor
iedereen

Toegang alle leeftijden

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij

J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373.

99 Het Binnenhuis1

WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman Tel. 1314 Vorden

Kampeerders!
Wilt U van een goedkope en spor-
tieve vakantie genieten,

huur dan bij ons

1e klas tenten
* met ingenaaid grondzeil

* dubbeldaks
* met of zonder luifel

Verder verhuren wij:

luchtbedden

Gascomforen
en andere kampeerbenodigd-
heden

Inlichtingen:
W. Polman Dorpsstraat 22,
Vorden

W. Bielderman Wilhelmina-
laan S, Vorden

Uw wasgoed winddroog in een wip met
de ERRES „Turbo" centrifuge

unieke „Turbo"
voordelen

* volkomen veilig door het
beroemde „zelfdenkende"
deksel met speciale vei-
ligheidsknop

* maximale droogcapacitcit
door roestvrije dubbel
conische trommel

•*• prachtig, modern van
vorm PRIJS f 238.-

Vraag nadere inlichtingen en
uitvoerige demonstratie b i j :

KEUNE
Stationsweg l

Op goede
voet met.

^^••^.:ï^,?'':ï^ï:^S,^:^JM3ÏtSlJ>ï - -

Ja, steeds meer mensen leven op goede voet
met Linoleum. De vloerbedekking van nu
en van de toekomst.
Meer dan 100 interieur-tinten,
die altijd fris blijven.
Een vloer, die past bij de woning van nu.

LINOLEUM KROMMENIE

99 Het Binnenhuis1

WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman Tel. 1314 Vorden



Vordens Bejaardencentrum werd geopend.
Op de plaats, waar twee eeuwen lang de pasto-
rie „De Wehme" der Herv. Kerk gestaan heeft,
is het Vordense Bejaardencentrum, dat dezelfde
naam draagt als de verdwenen pastorie, zater-
dagmiddag officieel geopend.
Het is een bejaardentehuis geworden, waarop
Vorden trots kan zijn. Zoals reeds eerder mede-
gedeeld, bestaat het complex uit een hoofdge-
bouw en 10 bejaardenwoningen, welke laatste
alle door Vordense inwoners zijn betrokken.
Het hoofdgebouw biedt plaats aan 51 bejaarden,
verdeeld over 39 één-persoons- en 6 twee-per-
soons zitslaapkamers.
Zowel de woningen als de kamers mogen gezien
worden. Zij zijn niet overdadig groot, doch vol-
doen aan de eisen, die de bejaarden hieraan mo-
gen stellen. De bewoners mogen zelf hun ka-
mers meubileren. Voor alle kamers geldt als
regel, dat de bewoners met maaltijden op de
kamers bediend worden.
De conversatiezaal biedt een prachtig uitzicht
op de Hengelose weg e.o. en de voorzijde van
het gebouw. Ook de ruime eetzaal, waar ge-
zamenlijk de koffie en thee gebruikt kan wor-
den, is ruim en geeft door de grote ramen een
uitzicht op het dorp Vorden en de zijtuinen van
het gebouw.
Er zijn trouwens tal van knusse hoekjes en bo-
vendien een gesloten glazen serre waar de be-
jaarden rustig kunnen zitten en ook daar is
weer gezorgd voor een fraai uitzicht.
De keuken is verdeeld in afdelingen. De hoofd-
keuken is uiterst modern en hygiënisch inge-
richt. Er zijn bijkeukens en voorraadkelders, een
ijskast en een warmtekast, kortom de culinaire
mogelijkheden voor de bewoners zijn hier wel
in goede handen.
De tuin is nog in aanleg, doch ook deze belooft
iets moois te worden. Het vijvertje, dat er reeds
was, is gebleven. Er zijn vele wandelpaden aan-
gelegd en wanneer straks hier de heesters en
bloemen zullen bloeien, zal het een genot zijn
hier te vertoeven.
Zowel voor de officiële opening als voor de be-
zichtiging 's avonds bestond een grote belang-
stelling.
Tal van instanties en personen, die direct of
indirect met de totstandkoming te maken heb-
ben gehad, waren 's middags aanwezig, toen de
voorzitter van het bestuur, de heer H. J. Rad-
stake, de aanwezigen in de conversatiezaal wel-
kom heette. Hij wees hierbij op de goede samen-
werking tussen burgelijke en kerkelijke colleges
en bracht een ieder dank, die geholpen had om
dit gebouw te stichten. Onder leiding van het
architectenbureau Gerritsen & Cramer uit Arn-
hem werd in augustus 1959 door de aannemer
v. d. Raadt uit Deventer met de bouw begonnen,
die nu zo goed als gereed is. De heer Radstake
wees nog op het 90-jarige oude bejaardentehuis
Rusthoeve, dat nu opgehouden heeft te bestaan

en waarvan een foto in de conversatiezaal een
plaats gevonden heeft.
Ds. Jansen, als voorzitter van de kerkeraad, be-
lichtte meer de geestelijke taak van dit bejaar-
dentehuis en hoopte dat de bejaarden hier een
zinvolle levensavond tegemoet zouden gaan. Hij
overhandigde de directrice, mevr. Cromjongh,
als symbool van de opening de sleutel van het
gebouw, waarna buiten op het voorplein de vlag
gehesen werd.
Burgemeester van Arkel wees op de noodzake-
lijkheid van het bejaardencentrum. Vorden telt
600 mensen boven de 65 jaar en dit aantal zal
blijven stijgen, gezien het feit dat er steeds ho-
gere leeftijden bereikt worden.
Hij memoreerde het aandeel dat de gemeente in
deze bouw heeft gehad. Het fraaie complex is
een aanwinst geworden voor het dorp.
Reeds jaren bestonden er plannen om in de ge-
meente een bejaardencentrum te stichten, ter-
wijl er tevens al enige jaren plannen bestaan
om een nieuwe kleuterschool te bouwen. Het
doet mij genoegen, aldus de burgemeester, dat
de oudjes het van de kleuters gewonnen hebben.
Immers, vandaag is het bejaardencentrum vol-
tooid en voor de bouw van de kleuterschool is
nog geen spade in de grond gestoken.
Hij hoopte dat er tussen de bewoners onderling
en met de directrice een prettige sfeer mag heer-
sen en bood namens de gemeente voor de hal
een elektrische klok aan.
Vervolgens voerden nog het woord de heer Cra-
mer namens het architectenbureau, die een en-
veloppe met inhoud overhandigde en de sug-
gestie deed een fonds te stichten ter behartiging
van de culturele belangen van de bejaarden,
door b.v. de aanschaf van een bibliotheek, piano
e.d.
De heer Monshouwer uit Nijmegen sprak na-
mens de Herv. Stichting diaconie en maatschap-
pelijk werk in Gelderland en Ds. Schakel na-
mens het Streekverband van Diaconieën Doetin-
chem en Zutphen. Ook Ds. Schakel zegde nog
een gift toe voor het culturele fonds. De predi-
kant van de Geref. Kerk, Ds. te Winkel, beloofde
dat het Bejaardencentrum te allen tijde op deze
kerk kan rekenen.
De heer H. J. Gotink als afgevaardigde van de
iSoerenleenbank bood naast zijn gelukwensen
een enveloppe met inhoud aan voor het nieuwe
fonds. De voorzitter van de Vordense winke-
liersvereniging, de heer Remmers, sloot als laat-
ste spreker de rij en hij zegde toe dat de bejaar-
den in de even|̂ |nten van de vereniging, zoals
de tocht voor ö^Barden en het St.-Nicolaasfeest
zoveel mogelijto^Bllen worden betrokken.
Alvorens de aanwezigen onder leiding van de
secretaris, de heer D\ Norde, een rondgang door
het gebouw maaMen, werd eerst nog kennis ge-
maakt met een^Mtal produkten uit de keuken,
welke kennisn^Bng uiterst smakelijk was en
veel goeds belooft voor de inwpners.

BIOSCOOP
Zondagavond is het een echt amusementspro-
gramma, waarin Conny Froboess en Fred Ber-
telman zorgen voor vaart en ritme. De titel zegt
het al: „Echt iets1 voor Conny".

GESLAAGD
Aan de R.K. Lagere Landbouwschool van de
A.B.T.B. te Baak behaalden onze plaatsgenoten
de heren J. Schoenaker, H. Kosse en B. Helmink
het einddiploma (3-jarige cursus). Beide eerst-
genoemden slaagden resp. als 1ste en 2e met
toevoeging van het predicaat „met vrucht".

PROPAGANDA-AVOND VOLKSONDERWIJS

In de Openb. Lagere School te Linde waren op
uitnodiging van de Oudercommissie dezer school
diverse belangstellenden bijeen gekomen voor
het bijwonen van een propaganda-avond.
De voorzitter der Oudercommissie, de heer H.
Pelgrom, heette allen van harte welkom, in 't
bijzonder de spreker van deze avond de heer
A. A. J. van Zoest uit Amsterdam, propagandist
van het hoofdbestuur van Volksonderwijs.
Deze behandelde in vogelvlucht het ontstaan
van de vereniging, welke op 28 mei 1866 het
levenslicht aanschouwde en thans ruim 148.000
leden in 841 afdelingen telt.
Desondanks, aldus spr. zijn er nog velen in den
lande, die nooit van deze vereniging hebben ge-
hoord. Er zijn zelfs leden, die denken, dat Volks-
onderwijs alleen maar gezellige feestavonden
organiseert. Het doel van „Volksonderwijs" is:
1. Opkomen voor goed onderwijs voor alle kin-
deren van ons Nederlandse volk (van Kleuter-
school tot Universiteit) en ten 2e opkomen voor
goed openbaar onderwijs.
Spr. zei dat het van het allergrootste belang is,
dat de kinderen ongeacht hun stand, religie of
ras tesamen worden opgevoed. Wil men zijn
kinderen godsdienstonderwijs geven, dan kan
dat geschieden en zal de gemeente hiervoor een
lokaal beschikbaar stellen. Verder gaf de spre-
ker vele voorbeelden over de activiteiten van
Volksonderwijs.
Na nog een beroep te hebben gedaan op allen
om Volksonderwijs te helpen en te steunen in
haar moeilijke taak, dankte de voorzitter de heer
van Zoest voor zijn interessant en leerzaam be-
toog. Nadat nog verschillende vragen waren be-
antwoord bleef men nog enige tijd op gezellige
wijze discussiëren.

WIELERRONDE VAN VORDEN
Gezien het succes van de Wielerronde van Vorden
voor de jeugd verleden jaar, georganiseerd dooi-
de Empo-personeelsvereniging, heeft deze vereni-
ging besloten ook dit jaar deze ronde weer te
houden.
Als data zijn vastgesteld donderdag 27, vrijdag 28
en zaterdag 29 juli.
Evenals vorig jaar mag door de deelnemers alleen
gereden worden op tourfietsen. Er zijn 3 groepen,
nml. aspiranten, junioren en senioren van 16 t/m
18 jaar. Het circuit zal dezelfde zijn als vorig
jaar.
De voorbereidingen zijn in volle gang en de com-
missie hoopt dat de deelname ook nu weer groot
zal zijn. T.z.t. volgen hierover nadere mededelin-
gen.

Voor helere
Baby-huidje

ZEEP

PRIMA MATERIAAL OP DE VARKENS-
FOKDAG

Op de vijftiende districts-varkensfokdag, welke
vrijdag door de bond van Varkensfokverenigin
gen „De Graafschap" alhier werd gehouden
was het aangevoerde materiaal van goed ge-
halte. Vooral de jonge beren beloven wat voor
de toekomst, evenals de zeugen. De aangevoer-
de biggen waren van een redelijk gehalte.
De belangstelling van het publiek was niet zo
groot als andere jaren.
De jury werd gevormd door de heren A. en G.
W. Bukman, H. Bakker, G. Beumer, J. H. Hols-
brink, Jac. Nijholt, J. P. Vrijsen, P. W. Smeenk,
H. Rietman, H. Oortgiesen, G. Groenevelt, C.
Jansen en H. van Hagen.
Arbiter was Ir. Hoogland.
Uit Vorden en omgeving werden de volgende
prijzen toegekend. In de rubriek beren: D. Nijen-
huis, Ib, Ie, 2b en 3e prijs; W. Rietman, 2b;
Wed. J. Schotsman 2b, B. G. Lichtenberg 2d, H.
Hissink 3 en G. J. Klein Ikkink 3b.
W. J. Arends, Vierakker 2b en 3a; H. G. Nijen-
huis, Wichmond 3.
Zeugen: H. Tjoonk, Vierakker, l b en reserve-
kampioen en 3; A. J. Oltvoort Ie en 3; J.
R. Maalderink, Wichmond la, ld, 2a en 2b; G.
J. Stoltenborg, Wichmond, Ie.

„VICTORIA UND IHR HUSAR" KREEG
GOEDE VERTOLKING

Hoewel de belangstelling niet zo groot was als
andere jaren, was het Nutsgebouw zaterdagavond
toch goed bezet toen het Nutsoperettegezelschap
uit Wamsveld hier de bekende operette „Viktoi i:i
und ihr Husar" van Paul Abraham opvoerde.
Het is ook nu weer een opvoering geworden, waar-
aan zowel de toeschouwers als de medewerkenden
veel genoegen hebben beleefd. Vooral het laatste
bedrijf werd heel goed en vlot gezongen en ge-
speeld.
Behalve de oude getrouwen, waren er ook nieuwe
gezichten onder de medespelenden, die zich blijk-
baar in dit millieu goed op hun plaats voelden.
De rollen waren zo verdeeld, dat spel en zang
goed tot hun recht kwamen. John Cunlight, de
Amerikaanse gezant, bracht uitstekend spel, ter-
wijl daarentegen bij gravin Victoria de zang de
sterkste zijde was.
De rollen van het kittige kamermeisje Riquette en
de oppasser Janczi waren in vertrouwde handen.
Deze beiden lieten de zaal doorlopend smakelijk
lachen om de zotte situaties en door hun komisch
spel. Ook hun zang bereikte een vry behoorlijk
peil. Ook de rol van ritmeester Koltay werd lang
niet onverdienstelijk vertolkt en muntte het meest
uit in de zang.
Het blijkbaar uitgedunde orkest, thans bestaande
uit 9 personen, o.l.v. Willy Peters, was in zijn be-
geleidende taak gelukkig niet overheersend, zodat
de zang niet overstemd werd. Ook de vertolking
van deze vrij moeilijke operette-muziek, in aan-
merking nemende dat het hier amateurs betreffen,
kon ditmaal zeker voldoende halen, wat eveneens
gezegd kan worden van de koorzang, die steeds
weer hoogtepunten vormen in een operette, temeer
door de fraaie kostumering.
De decors van Theo den Hartog waren ook nu
weer zeer toepasselijk en sfeervol. Over 't geheel
genomen is het een opvoering geworden, die de
goede reputatie van dit gezelschap in Vorden weer
eens bevestigd heeft.

RATTINIEUWS
De laatste competitiewedstrijd is voor Ratti niet
bepaald een succes geworden, want tegen Ma-
riënvelde moest men met 5—4 de vlag strijken.
Mariënvelde, dat in eigen huis steeds moeilijk
te overwinnen is, bleek ook nu weer een agres-
sieve ploeg te zijn, die ten koste van alles de
puntjes wilde veroveren.
Mariënvelde nam reeds vrij spoedig na de af-
trap de leiding door een misverstand in de Ratti-
achterhoede, maa^ middenvoor Lichtenberg
bracht de stand ^IV in evenwicht (l—1). Vlak
voor rust ontstoncnljt enig geharrewar voor het
Ratti-doel het 2e doelpunt der thuisclub, waar-
door Mariënvelde met rust een 2—l voorsprong
had.
Na de hervatting tèram er meer spanning. De
gastheren wisten^^nvankelijk een 4—l voor-
sprong te verkrijgR maar Ratti bleef niet bij
de pakken neerzitten. Toen de middenvoor in
het strafschopgebied door 2 tegenstanders werd
„gemangeld" werd de toegestane strafschop
door F. Lichtenberg feilloos benut (4—2). Even
later moest een Mariënveld-speler het terrein
wegens een blessure verlaten en werd door een
ander vervangen.
Het spel begon in het laatst een rommelig ka-
rakter te krijgen, vooral toen Dostal na een
prachtige doorbraak 4—3 scoorde. Rutgers kon
voor de 2e maal de balans in evenwicht bren-
gen (4—4). Een blunder in de achterhoede van
Ratti bezorgde de gastheren tenslotte nog op
het nippertje de overwinning (5—4).
Ratti II deed het weer uitstekend in eigen home,
door Pax IV een 6—2 nederlaag te bezorgen.
Evenwel was Pax ernstig gehandicapt doordat
slechts 9 man in het veld verscheen.
Door doelpunten van Steenbreker (2x) , Eykel-
kamp, M. Borgonjen (2 x) en B. Borgonjen wist
Ratti tenslotte de zege te behalen.
Ratti a en b waren vrijaf, terwijl het c team in
Keyenborg met 5—l de overwinning aan de
thuisclub moest laten.

VERGADEi:r;o C.J.B.T.B.
De C.J.B.T.B. afd. Vorden hield in café Eskes
een goed bezochte ledenvergadering.
Na opening op de gebruikelijke wijze werd door
de voorzitter, de heer A. J. Oltvoort Jr., medege-
deeld dat de Bondsdagen te Coevorden gehou-
den zullen worden op 2, 3 en 4 mei a.s.
Op 4 mei a.s. zal te Liemde een werktuigdemon-
stratie worden gehouden.
Deze zullen door enige leden worden bezocht.
Vervolgens hield de heer J. W. Luiten, ass. rijks-
landbouwvoorlichtingsdienst te Hengelo (Gld.),
een inleiding over het onderwerp: „Wat hebben
praktijkproeven met varkens ons te zeggen".
Spr. wees er hierbij op dat de droogvoederbak-
methode voor varkens geschikt was tot 50 kg
gewicht, doch daarboven zag spr. de dikke brij
methode liever toegepast. De dikke brij moet
zodanig worden bereid dat deze nog enigszins
vloeibaar is. Een betonvloer was volgens spr.
de geschiktste vloer. Aan temperatuur en venti-
latie dient de nodige aandacht te worden be-
steed.
Na beantwoording van enige gestelde vragen
dankte de voorzitter de heer Luiten voor zijn
leerzame uiteenzetting van dit onderwerp en
bood hem een blijk van waardering aan.

Training Athletiekclub
A.s. dingdag 2 mei 's avonds 7 uur
TRAINING voor leden v.d. athletiek-
club Voorst-Voeden o 1. van de heer
J. Harren op het Gemeentelijk sport-
terrein. Opkomst dringend gewenst.

Nieuwe leden kunnen zich aldaar nog opgeven

Sporttoto
Vanaf l mei kunt u zich bij de

Vordense Auto- en Motorclub

laten registreren voor de

SPORTTOTO
(voetbaltoto)

Seizoen 19G1/1962.
Registratiekostenf 1.50.

Na registratie kunt u reeds direct deel-
nemen aan de toto van het nog lo-
pende seizoen.
Opgave bij het bestuur.

Oriënteringsrit
Zondag 30 april
organiseert bovengenoemde motorclub
Ie rit in dit seizoen.

Start 14.00 uur bij Café Bloemendaal.

Deelname voor auto's, motoren en brom-
fietsen.

Maandag - Koninginnedag
de gehele dag

DANSEN
vanaf 's morgens 10 uur.

Zaal Winkelman - Keijenburg

Radio, Televisie

Wasmachines, Centrifuges

Stofzuigers

P. DEKKER
Telefoon 1253

Ook op afbetaling

Komt eens praten

Een advertentie in Contact
wordt in 1300 Vordense gezinnen gelezen.

1̂3
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Slimmer aan een vos
is iedere huisvrouw

die koopt bij de

VIVO SPECIALITEITEN
Tomatensoep
met rijst en
ballen
l blik

Witte bonen
l pot, 720 gram .

Gestoomd gehakt
l blik a 500 gram . . .

Haagse
leverworst
l 50 gram

Abrikozen
op sap i pot . . . .

geldig van 27 april - 4 mei

VIVO kruideniers Óleeds vaeer, KISTEMAKER

SCHOENAKER, Kranenburg

OPLAAT, Wildenborch

SMIT, Zutphenseweg

TOTAL? prima!
zeggen allen die bij ons tanken

Neem ook eens een proef.

U staat versteld!

Barinks Totalservice

Slagrooxntoxnpoesen 25 et per stuk
dan 5 voor f 1.—

Moorkoppen 28 et per stuk
dan 5 voor f 1.10

Uddelermeertjes, zuiver roomboter
20 et per stuk

Neemt proef met ons heerlijk krentebrood

Bakker Schurink
Telefoon 1384

„CORRECT"
voor

CHEM. REINIGEN ~ VERVEN
STOPPAGE- REPARATIES ENZ.

Een oud en goed adres is

H. TH.HENDRIKS & ZN.
Appelstraat 23, Zutphen. Telef. 06750-5197
voorh. Filiaalhouder van N.V. Hoeksema

Wegens de drukte, verzoeken wij u 's maan-
dagsmorgens voor 9 uur bericht te zenden, zo-
dat uw goederen dan dezelfde dag worden af-
gehaald. Goederen voor chemisch reinigen hebt
u dan dezelfde week weer thuis. 100 pet. verze-
kerd tegen diefstal, transport en brand.

DUS VEILIG
Gratis halen en bezorgen.

KONINGINNEFEEST HENGELO G,

Maandag 1 mei

de gehele dag

DANSEN
Langeler - v.d. Weer - Michels

Alleen het beste is goed voor uw
gezin

Zo is het ook met koekjes

Koop ze bij uw bakker

Steeds OVEN VERS

De Vordense Bakkers

Koninginnedag
maandag l mei

flccordeonmuziek
CAFÉ ÜENK

Entree vrij. Geen verhoogde prijzen

Fa. HARTENS
Wapen- en Sporthandel

NATIONALE VLAGGEN

e.v. met stok en houder

VISSER-VORDEN

H. H. Landarbeiders
Inlevering van vakantiebonnen op woens-
dag 3 mei bij

G. J. MARTINUS
's avonds tussen 7 en 8 uur, Prins Bern-
hardweg 6.

Bezoekt
tijdens het oranjefeest

Lunchroom

„De Rotonde"

Gezellig zitje

Billijke prijzen

Hoe U het ook bekijkt, een

trekt toch veel beter!

Waarom ?
Omdat alleen de vol-auto-
matische VAP in zijn
klasse over een extra
sterke 1,2 pk motor be-
schikt.

Maak een proefrit bij

BARINK
en overtuigt U.

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman Tel. 1314 Vorden

^ Ploegstoffen

-£• Gilde stoffen

^ Royal cretonnes

zijn overgordijnstoffen

• die u kwaliteit presenteren
• die lichtecht zijn
• die uw woning nog gezelliger

maken

Wij hebben voor u een enorme voor-
raad in vele prijsklassen

Maakt u de gordijnen zelf?

Wij knippen ze voor u op maat en
op patroon

A. G. TRAGTER
Telefoon 1256

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7 50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Adverteer regelmatig
in

CONTACT
hét blad van Vorden

ledere streek strak!
Guldens

goedkoper
Drogisterij

De Olde Meul le
J. M. v. d. WAL

Gediplomeerd Drogist



Te koop ± 200 jonge
HENNEN D. Pardljs
Kranenburg.

Te koop 2 g.o h. ko-
lenfornuizen met pij-
pen. Huishoudschool

Vorden

Sparta BROMFIETS
te koop en een jon-
gensrijwiel leeftijd
11 t/m 14 jr. Juliana-
laan 36.

*7 B f//AMf Y4H

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

Gediplomeerd Drogist

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

Het adres voor Uw
Pluimvee

is van ouds
W. ROSSEL

Telefoon 1283
bg.g. 1214

Groot Roessink's
Timmerwinkel

't Hoge
Telefoon 1495

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Fa* Martens
wapen- en sporthandel

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

EXTRA REKLAME
500 gram fijne rookworst 160 ct
500 gram jonge haantjes 225 ct
500 gram gesmolten vet 45 ct

500 gram vet spek 90 ct
200 gram boterhamworst 55 ct

200 gram ontbijtspek 55 ct
200 gram snijworst 90 ct

200 gram ham 100 ct
200 gram kookworst 55 ct

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat
Maandag l mei - Koninginnefeest

DANSEN
in het Nutsgebouw

vanaf 3 uur.

Orkest De Zwervers

Van 3-6 uur gratis
dansen

Prima gedistilleerd

Teenagers

flats
te kust en te keur

A. JANSEN
't Schoenenhüis

KONINGINNEDAG

DANSEN*
vanaf 2 uur

Café Eskes

C Orkest: The Jolly Stars J

MJI

w
Is sterker, beter
!

passend en met

volte
t-
garantie.

Daarom:

Eis met
klem
merk KLM, want..,

K L M WERKKLEDING

Kan Langer Mee

Verkrijgbaar bij:

FA. VISSER ^VORDEN

Autoverhuur

OPEL - vo
Verhuur van uitsluitend Ie klas onderhou-
den auto's geeft U maximale veiligheid op
Uw tochten.

All risk verzekerd

Garage A. G. TRAGTER
Tel. 1256 - Vorden

Mevr. FEITH, „De Belten", Wildenborch
telef. (06752) 6607 zoekt per l juni een

KEUKENMEISJE voor dag en nacht.

Deze week een regen van gratis

Vege geldzegels

l grote fles kofhemelk 31%
92 ct+36 z.

l groot pak custard 56 ct+22 z.

l pak chocoladeboter 62 ct+24 z.

200 gram mixed fruit,
een fris snoepje 66 ct + 13 z.

en 3 lollies GRATIS

250 gram Eng. pepermunt 59 ct + 12 z.

250 gram heerlijke pindakoekjes
69 ct + 14 z.

l groot blik Formosa ananas 95 ct

heeft het voor U!

CL.V. De Eendracht
Vorden

De diepvrieskluis in de Wilden-
borch wordt a.s. zaterdagmiddag

om 3 uur geopend.
Het Bestuur

Zie het Mededelingenblad van zaterdag.

Textiel Bedrijf „Vorden"
vraagt

meisjes en jongens
boven de 15 jaar

tevens

gehuwde vrouwen
voor morgen-, middag- of avonduren

Aanmeldingen iedere avond van 19.00
uur tot 21.00 uur.

Adverteert in CONTACT
hét blad van Vorden!

OPLEIDING TOT MODINETTE

ALGEMEEN VORMEND
ONDERWIJS

SALARIS

Dat Is mogelijk door het volgen van onze kursus, in samenwerking met de vakschool voor
meisjes, onder kontrole van het Ministerie van Onderwijl.

MEISJES DIE 14 JAAR ZIJN, of vóór oktober a.s. 14 jaar worden en voor de a.s.
zomervakantie aan de leerplicht hebben voldaan, alsmede MEISJES VAN 15 JAAR,
kunnen zich voor deze bijzondere kursus opgeven. De kursus bestaat uit: 4 dagen
per week aan onze aparte bedrijfsschool In: naalonderricht; stoffenkennls; artikelenkennis
en bedrijfskennis; 1 dag per week aan de Vakschool voor meisjes, In: koken; kinder-
verzorging; gymnastiek; handenarbeid; e.d. Zaterdags vrij. Na afloop van de kursus
wordt «en examen afgenomen en degene die slaagt, krijgt het officiële diploma moclinette
met de zilveren speld.

Alle Inlichtingen kun je dagelijks krijgen aan onze ateliers of door middel van Inzending
van onderstaande bon. Als je persoonlijk wilt komen kijken en praten, kom gerust, de
reiskosten worden vergoed

lel'

ONDERGETEKENDE:

1EEFTIJD; ..r.

WOONPLAATSt...

W.nit n«d«<. Inlichting»" o? -..,».....;,*».

tutten «n ......:.... uur,

HANOTEKEN1N6:

SEKS
K L E D I N G A T E L I E R S

KUIPÊRSTRAAT 20-22, ZUTPHEN. TEL. 06750-6141 - ATJEHSTRAAT 23. DOETINCHEM,
TEUEF. 08348-3170 - WICHMONDSEWEC 2, HENGELO (G.), TELEF 06753-1268


