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NIJENHUIS NOG STEEDS AAN KOP
Dit bericht kon de vorige week helaas geen plaats
meer vinden in Contact. Toch willen we het u
niet onthouden. Jammer genoeg is de stand voor
Nijenhuis deze week slechter geworden (zie hè
volgende bericht).
Met nog twee wedstrijden voor de boeg is de Vordcnaar Nijenhuis nog steeds ongeslagen bij de
strijd om het persoonlijk damkampioenschap van
Gelderland 1ste klas, waarvan deze week de 7d<
ronde is gespeeld.
Nijenhuis had ditmaal als tegenstander de heei
Heyink, nummer twee op de ranglijst. Het was een
boeiende partij die tot aan het eindspel gelijk opging. Beide spelers hadden toen nog 5 schijven
Heyink was op een gegeven ogenblik in het eindspel in de veronderstelling dat een bepaalde voortzetting verlies zou opleveren, hetgeen achteral
duidelijk remise bleek te zijn. Hy offerde toen een
schijf, waarbij hij uiteindelijk bereikte dat hij toch
nog een dam kon halen, doch Nijenhuis verplichtte
hem deze dam op veld 50 te maken, waardooi
Heyink op slag kwam te staan en Nijenhuis de
partij nog op fraaie wijze in winst wist om te
zetten.
Nijenhuis heeft de leiding met 10 punten uit 7 partijen; Van Schaik uit Dodewaard bezet nu de tweede
plaats met 9 punten uit 6 partyen.
In de tweede klas verrichtte de Vordenaar Wiersm
een uitstekende prestatie door te winnen van De
Groen uit Deest.
In de/o afdeling werd Bossenbroek (Uddel) kampioen met 7 punten uit 4 partijen; Wiersma (Vor( V n ) en De Groen (Deest) delen de 2e en 3e plaats
met 4 punten uit 4 partijen.

KERKDIENSTEN zondag 12 mei.
Herv. Kerk
8.30 en 10.15 uur Ds. J. H. Jansen.
Medlerschool.
10 uur Ds. J. J. van Zorge.
Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds J. D. te Winkel.
R.K. Kerk

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

n.m.

3.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 uur Dr. Lulofs telef. 1255.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus
sen half tien en tien uur 's morgens.

GEZELLIG KLAVEKJASTOERNOOI BIJ
„DE ZON"
Dinsdagavond werd in café „De Zon" een kla
verjastoernooi gehouden, waarvoor grote belang
stelling bestond. De wedstrijden waren georgani
seerd door de heer B. Schoenaker, die tevens de
functie van wedstrijdleider vervulde.
Het duo B. Borgonje en N. v. Goethem slaagde
er met 6680 punten in beslag te leggen op de
eerste plaats. De overige uitslagen waren: 2. A
Hartman en W. Sessink 6399 punten; 3. T. Hart
man en J. Woltering 6350 punten; 4. J. Onland en
W. Boolting 6280 punten; 5. H. Wonnink en H
Besselink 5897 punten: 6. H. Zieverink en H. Zwe
verink 5429 punten; 7. B. Schoenaker en H. Har
telman 5006 punten; 8. G. Bruggink en H. TaJk
kenkamp 4740 punten.

PLUIMVEE-AFZETVERENIGING LINDE
Onder voorzitterschap van de heer J. W. Boeyink
te Barchem, werd in café Eijkelkamp de jaarlijkse
ledenvergadering van de Coöp. Pluimvee- en Eier
afzetvereniging „Linde" gehouden, welke vergade
ring goed bezocht was.
Zondagsdienst dierenartsen.
Aan het door de administrateur uitgebrachte jaar
Vorden — Steenderen —• Hengelo (G.)
verslag over het boekjaar 1962 kan o.m. ontleenc
Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag- worden, dat in voormeld boekjaar werden aangeavond 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566 voerd 8.136.687 stuks eieren, wegende 478.986 kg
In deze aantallen en gewicht zijn mede inbegrepen
Vorden — Ruurlo
de geleverde eend-eieren, nl. 4.810 stuks, wegende
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag- 348,1 kg.
morgen 8 uur Dierenarts H. S. van der Ook in 1962 werden de aangevoerde eieren afgeleverd aan de Oostelijke-Pluimvee-Coöperatie te
Meulen, telefoon 06735-200.
Enschede en het slachtpluimvee aan de Coöp
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Pluimvee-Verkoopvereniging te Boxmeer.
Het voordelig saldo van de resultatenrekening beBij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
(Bureau Rijkspolitie draagt ƒ 4.281,89. Een gedeelte hiervan zal worden aangewend tot het verrichten van een nabetaling op door de leden geleverde eieren, terwij
Burgelijke
stand
van
l
t.em.
7
mei.
'm de huid gezondheid en zuiverheid
het daarna nog resterende bedrag aan het reserveGeboren: z. van H. Arendsen en J. W. Beek fonds der vereniging zal worden toegevoegd.
VORDENAAR NIJENHUIS DOOR NEDERLAAG Ondertrouwd: G. G. van Asselt en H. L Het aantal leden bedroeg per 31 december 1962:
VRIJWEL UITGESCHAKELD VOOR DE TITEL Heersink; G. Walgemoet en G. D. T. We- 165.
De aftredende bestuursleden, de heren «Li W.
In de strijd om het persoonlijk damkampioenschap zinkhof.
van Gelderland Ie klas, welke in Arnhem wordt Gehuwd: J. Wesselink en A. B. Mekking Boeyink en W. Kampcrman, alsook het periodiek
gehouden, leed een ongeslagen Nijenhuis zijn eer- Overleden: D. J. Koning vr., 74 jr. ( echtg aftredende lid van de raad van commissarissen, de
heer G. J. Lindenschot te Ruurlo, werden alle herste nederlaag.
van H. J. Schouten.
kozen.
Zijn tegenstander van zaterdag, van Schaik uil
Als pluimvee-selecteur is voor de vereniging werkDodewaard, heeft nu de beste papieren. Wanneer
deze speler uit de resterende twee partijen beide EK KOMT WEER EEN ELFSTEDENTOCHT zaam de heer H. J. Knoef te Linde, terwijl de inremise weet te behalen, mag hij zich kampioen Mammaloe heeft de weddenschap met Reinier name van eieren verzorgd wordt door de heren
Paping verloren. Ze leert eerst fietsen en dan H. Th. Wiggers en J. W. Nijland.
van Gelderland noemen.
In het begin van de partij tussen van Schaik en 200 km. door het Friese land. Velen zegden toe Na afloop van de vergadering werd door de heer
te zullen fietsen; dat is een troost.
Scholte in 't Hof van de „O.P.C." te Enschede
Nijenhuis zag het er nog niet naar uit dat de Vor- mee
Iemand zei: Wedden, dat je bij Tragter in rijdenaar zou verliezen. Toen de spelers beide nog wielen iets bijzonderj^unt kopen . .. Maar nie- een causerie gehouden over de afzet van eieren
elf schijven hadden was er nog van alles moge- mand wilde weddenj^Mnt dat weten ze allemaa! en door inleider diverse Éfcdedelingen gedaan die
lijk, doch Nijenhuis raakte by deze vry ingewik- al. Kom met de auto^rom wandelend, of stap op betrekking hebben op déHpmateric. Van de gekelde stand in hevige tijdnood. (10 zetten in 7 de fiets, 't Is lang geen 200 km.
(Adv.; legenheid vragen te stellij!, werd een druk gebruik gemaakt. Daarop vo'ii;:le wn geanimeerde
minuten». Hij nam zijn toevlucht tot een „te dure"
damzet. Ook van Schaik kreeg een dam maar hy
tfedachtenwisseling.
m^ voorzitter de heer
BAL
In
zijn slotwoord betuig^Bjle
moest hierbij 3 schijven offeren om daarna de dam
In
een
doelpuntrijke^lFedstrijd
heeft
Vorden
II
Scholte
van
't
Hof
harte^^dank
voor de gehouvan Nijenhuis te veroveren, waarmee de strijd was
zondag een verdiende 6—4 zege behaald op de den inleiding. Ook aan het personeel van de vergestreden.
eniging werd door spreker dank gebracht voor de
De stand is momenteel: 1. van Schaik (Dode- vierde uitgave van Voorst.
waard) 7 gespeeld 11 punten; 2. Nijenhuis (Vor- Vorden begon zeer succesvol, want zonder dat een betoonde accuratesse en plichtsbetrachting, zo ook
den) S gesp. 10 pt; 3. Bootsma (Wolfheze) 7 gesp. der Voorst-s^elers de bal had aangeraakt, knalde aan de leden voor hun aanwezigheid en regelmati9 pt; 4. Hyink (Hengelo) 7 gesp. 9 pt; 5 en 6. La- D. Besslink reeds in (l—0). De bezoekers waren ge deelname aan de georganiseerde afzet van
cet (Dodewaard) en Ronner (Arnhem) 7 gesp. hierdoor enigszins „aangeslagen" en Vorden kreeg eieren en pluimvee in 1962.
7 pt; 7, 8 en 9. Bergsma Arnhem), v. d. Burg kansen te over.
(Dieren) en v. d. Peppel (Wageningen) 7 gesp. Golstein was op een gegeven moment prachtig
doorgebroken, doch door tijdig uitlopen wist de
5 pt; 10. v. Veelen (Druten),8 gesp. 4 pt.
Nutsbibliotheek Vorden
Voor a.s. zaterdag staan de volgende wedstrijden Voorst-doelman een doelpunt te voorkomen. EnkeGeopend: dinsdags van 4.30 — 5.30 uur
op het programma: Bergsma—Ronner; v. d. Pep- le minuten later gleed Golstein opnieuw langs de
en 's zaterdags van 4— 5.30 uur.
pel—Hyink; Lacet—Nijenhuis; van Veelen—v. d. Voorst-defensie en ditmaal was het wel raak
(2—0). De thuisclub bleef in de aanval en het had
Burg en van Schaik—Bootsma.
10 cent per boek per week.
er alle schijn van dat Vorden een grote zege ging
Kinderboeken 5 cent.
behalen.
Het pakte echter anders uit, want in de vijftiende
A.s. zaterdag 93 nieuwe boeken; 61
minuut konden de bezoekers de achterstand redu1 1
romans enz., 10 engelse en 22 kinderWie kan een van 4 kinderen tussen l / en 7 jaar ceren tot 2—1. Dit doelpunt, gescoord uit een
gedurende 14 dagen in de laatste helft van mei strafschop, was echter een cadeautje van de
boeken !
onderdak verlenen? (De moeder verwacht.een baby). scheidsrechter. De thuisclub liet het hier niet bij
Aanmelden gaarne direkt aan het Reclasseringsbureau
van het Leger des Heils, Marspoortstraat 2, Zutphen. zitten en het was Korenblik die Vorden naar een
VERKIEZINGSBIJEENKOMST K.V.P.
3—l voorsprong schoot.
Telefoon (06750) 5051.
Een kwartier voor de rust brachten de bezoekers In het kader van de verkiezingen voor de Tweede
de achterstand tot één doelpunt verschil terug Kamer der Staten-Generaal hield de plaatselijke
toen Klein Brinke de bal in eigen doel plaatste. afdeling der Katholieke Volkspartij maandagDE GROOTSTE KEUS
Enkele ogenblikken later scoorde Golstein uit een avond een verkiezingsbijeenkomst, in samenwerpass van Besselink het 4e Vordense doelpunt. De- king met de afdeling Vierakker-Wichmond.
in
zelfde speler bracht de ruststand op 5—2. •
De voorzitter, de heer Meyer, heette hier welkom
In de tweede helft verkleinde de rechtsbuiten van de bestuursleden der beide afdelingen en in 't bijVoorst de achterstand spoedig tot 5—3. Direct zonder pastoor Bodewes, kapelaan Wienk en de
hierna was het weer raak toen de midhalf van de heer F. A. A. M. Fievez uit Arnhem, kringsecrebezoekers een strafschop benutte (5—4). (Waar- taris der kring Arnhem-Nijmegen en kandidaat
om de scheidsrechter een strafschop gaf, toen Gos- voor de Tweede Kamer. Nadat de voorzitter in zijn
sink zuiver de bal speelde, was niet duidelijk). openingswoord speciaal de woningbouw in het
Een kwartier voor tijd stelde J. de Greef de zege kort had belicht werd het woord verleend aan de
veilig (6—4).
heer Fievez. Deze besprak in grote lijnen de afgeBij de junioren behaalde Vorden c zaterdagmiddag lopen regeringsperiode, waarin veel tot stand was
een 2—l overwinning op de Hoven c. Vorden d gekomen. Spr. noemde de Mammoethwet (ondervindt u natuurlijk
verloor in Zutphen met 3—l van Zutphania d. wijs), Alg. Bijstandswet etc. Niet alles wat men
Vorden a speelde een vriendschappelijke wedstrijd hoopte en verlangde kon worden bereikt, maar wel
tegen het b-elftal. Ondanks heftige tegenstand zeer veel. In Nederland zette de welvaart door.
moest het b-elftal met 7—4 het loodje leggen.
Overbesteding kon worden voorkomen; er is volop
Zondag a.s. krijgt Vorden I bezoek van Pacelli uit werkgelegenheid. Lonen en salarissen gingen, ook
Klarenbeek. Voor de thuisclub een prachtige ge- dankzij de vrijere loonvorming, sterker omhoog.
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"
legenheid zich te revancheren van de destijds ge- De prijzen werden in de hand gehouden. Het overleden 6—3 nederlaag.
grote deel der werknemers kreeg een volledig
Vorden II gaat op bezoek bij Hercules I. Deze vrije zaterdag. De bezitsvorming kwam goed op
wedstrijd zal worden gespeeld op het terrein van gang en een nieuwe belastingverlaging werd doorsportclub Eefde. Vorden III heeft vrijaf.
gevoerd.
Om aan te denken voor
Voor de junioren staat op het programma: Vor- In zijn blik op de toekomst zeide spr. dat er nog
den a—A.Z.C, a en Vorden d—A.Z.C. f.
veel op het program staat, dat verwezenlijkt kan
worden, o.a. vrede en veiligheid, de eenwording
/Hoede r d ti g
BIOSCOOP
van Europa, gezinsgeluk door meer en betere woDeze week komt de veelbesproken Nederlandse ningen, welvaart en welzijn (werkgelegenheid),
P.S.
Ook in
film „de Overval" in Vorden. Daar hiervoor zeer eigen bezit en medezeggenschap, een redelijke beveel belangstelling wordt verwacht, wordt de film lastingdruk, recht op sociale zekerheid, modern
op twee avonden vertoond en wel op zaterdag en verkeersnet, ruimte voor de vrije mens etc.
De K.V.P. wil vanuit een christelijke levensvisie
zondag.
Het is een film, welke het verzet in de laatste vorm en inhoud geven aan de samenleving van
hebben wij een
oorlog laat herleven. De bijna geluidloze overval morgen. Deel van alle vooruitgang moet zijn, dat
op het Huis van Bewaring in Leeuwarden, waar- ieder mens de kans krijgt om zich als persoon,
BIJZONDER
bij ruim 50 politieke gevangenen werden bevrijd, geestelijk en stoffelijk, vrij te ontplooien.
Nadat spr. nog verschillende actuele vragen had
leverde de stof voor deze film.
GROTE
In de hoofdrollen spelen Rob de Vries, Kees Brus- aeantwoord dankte dé voorzitter allen voor hun
opkomst en de spreker voor zyn deskundige en
se, Yoka Beretty en H. D. Culeman.
SORTERING
Als nevenfilm draait „de Zoo", een film uit Artis. met grote aandacht gevolgde toespraak.

Geen woorden, maar daden!
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RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal heeft in het bezoekende GSCD I
(Gazelle) uit Dieren een goed geoefende tegenstander ontmoet, die in een sportief gespeelde
wedstrijd door een 2—4 overwinning de puntjes
mee naar Dieren nam. Ratti was weliswaar gehandicapt door het meespelen van 2 invallers,
maar over het geheel genomen was het spel der
gasten beter; hun samenspel, de zeer gevaarlyke
schoten der Dierense voorhoede en het betere
spelinzicht waren wel enkele belangrijke factoren
voor de eindoverwinning der Gazelle-ploeg.
Reeds na enkele minuten keek Ratti tegen een
l—O achterstand aan, door een verrassend doelpunt van de uiterst gevaarlyke Gazelle rechtsbuiten van 't Huil (O— 1). Even daarvoor schiep H.
Lichtenberg zich een mooie scoringskans, nadat
hy drie spelers was gepasseerd, maar in laatste
instantie strandde hy op de doelman. Het spel
bleef hierna goed in evenwicht. Ratti liet zich
in de aanval niet onbetuigd, maar erg gevaarly'k
waren de schoten niet. Een enkele maal wist doelman Hartelman ook redding te brengen, waardoor
de rust aanbrak met O— l voor de gasten.
Na halftime deed de straffe wind weer veel afbreuk aan het spel. De gasten wisten van het
windvoordeel goed gebruik te maken. Binnen tien
minuten was de stand op O—3 gebracht, eerst door
een fraaie hoekschop, die vanzelf in het doel be.!(-, wam na de gasten door hun rechtsbuiten
andermaal scoorden. Ratti kon hierna door een
penalty de achterstand nog enigszins reduceren,
maar het spel der bezoekers bleef gevaarlijker.
Nadat GSCD een vierde doelpunt tot stand had
gebracht, werd Ratti in het laatste kwartier actiever. F. Lichtenberg wist na enkele schynbewegingen zowel de Dierense achterhoede als de
doelman te passeren en schoot in zeer moeilyke
positie nog net langs de binnenkant der paal
De Ratti-reserves bly'ven in de running en zy'n er
andermaal in geslaagd hun trotse ongeslagen record te handhaven door in de uitwedstryd tegen
Drempt Vooruit III met O— 5 te zegevieren. Zy'
hebben nu 26 punten uit 13 wedstrijden. In het
veld bleek de thuisclub zeker niet de mindere,
maar hun voorhoede werd voortdurend schaakmat
gezet door de elkaar goed begrypende Ratti-backs,
die elke poging tot scoren in de kiem smoorde.
Voor de rust scoorde A. Hartman tweemaal, terwijl Ratti na de thee volledig de toon aangaf. Door
een goed geplaatste bal van J. Engberts werd het
O— 3, een fraaie kopbal van B. Borgonjen verhoogde de stand tot O—4 en J. Engberts maakte
aan alle onzekerheid een einde door vlak voor het
einde nummer 5 in te knallen.
Ratti III en de junioren waren vrij.
Komende zondag speelt het eerste haar op één na
laatste competitiewedstryd in Warnsveld tegen
Warnsveldse Boys. Een zeer moeilyke opgave voor
de Rattianen, daar de Boys op eigen terrein nog
maar eenmaal geslagen zy'n. Er zal van begin af
aan flink moeten worden aangepakt. Ratti II
speelt een belangrijke wedstrijd thuis tegen Socii
III uit Vierakker, ook een der koplopers in deze
afdeling. We verwachten evenwel dat de reserves
zich de overwinning niet zullen laten ontglippen.
Ratti III gaat uit naar Voorst V.
Van de junioren is Ratti a vrij, terwy'l het b-team
thuis tegen Baakse Boys b uitkomt.
VOETBALWEDSTRIJD
Zaterdagmiddag speelde de Sportclub van de
plaatselijke B.O.G. op het Cupa-terrein te Voorst
een vriendschappelijke voetbalwedstrijd tegen hun
collega's uit Voorst. Het was een spannende en
sportieve ontmoeting, welke uiteindelyk met 4—2
door Vorden werd gewonnen.

Leuke

ZOMERPANTOFFELS
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Echt iets voor moederdag

koopt u bij

Wullink's Schoenhandel
„Onbewist de Schoenenspecialist*

Belangstellenden worden bij deze
beleefd uitgenodigd op de

Het mooiste en het
beste alleen is goed,
als het om een
SIERAAD gaat voor
moeder!

MOEDERDAG

B I J E E N K O M S T van
„Kranenburgs belang"

Wat

op vrijdag 10 mei
in zaal Schoenaker
Aanvang 8.30 uur n.m.

nLoeder graag heeft

kunnen wij U tonen door onze grote kollektie

Ter sprake komt o.a. de oprichting
van een officiële vereniging.
Het voorlopig comité.

Fantastische
modellen

m

Zondag 12 mei a.s.

DAMES MODE-ARTIKELEN!

Onze HORLOGE-kollektie is enorm.

ALTIJD IETS APARTS.

U slaagt beter en voordeliger bij

EN... VOOR IEDERE BEURS.

Grote louwlrekwedstrijden

Voor Moeder:

te MEDLER bij café Eijkelkamp

Opbouw-

(onder auspiciën A.T.B.)

serviezen

Ruim 18 deelnemende ploegen.

SIEMERINK
Juwelier

t

Ringen
Hangers
Broches
Armbanden

Japonnen, Rokken, Blouses, Sjaals, Handschoenen,
Dusters, Parapluies, Vesten, Pullovers, Onderjurken,
Jupons, Schorten, Nylons, Zakdoeken in doos, Baddoeken in doos.

-

Horloger

OOK VOOR UW

tuingereedschappen

Koerselman
Voor Moederdag extra speciale prijs,
fant. Schort voor 2.5O

Aanvang 2 uur n.m.

H. Luth - Vorden
NIEUWSTAD

Henk van Ark
IlLoederdag
TAARTENDAG

Meer zekerheid
in de strijd tegen KOPZIEKTE:

KOP-EX
Me* 4 KOJJ-ÉX koekjes per koe per cfog [voor of na tiet melken
te geven) kim), U 4 v«fo & 5 kopzïekf ©gevallen voorkomen,
Vtoag ti& Zop-iïiï fdtfat met voefcmomMft 80'

J. B. GERRITSEN
UW DiLFIA HANDELAAR
Het Hoge 64 - Vorden Q (06732) 1540

voor woningzoekenden zal worden gehouden.
De eerstvolgende zitting zal worden gehouVerhuur van gelegen- den op
heidskleding v. heren,
dinsdag 11 juni 1963
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij, des namiddags van half acht tot half negen.
Rozenhofl. l, Zutphen
Vorden, 7 mei 1963.
Telefoon 2264.
Burgemeester en Wethouders van Vorden,
AUTOde Burgemeester,
VERHUUR
van Arkel.
m.en zonder chauffeur
de Secretaris,
George Seesing
J. V. Plas.
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Bupro-gas

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en
H. Lijftogt 't Hoge 57

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.
Ook voor
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenu w sterke nde druppels
naar uw D.A.drogist.

„de Driesteek"
zegelvoordeel

188
680
59
49
32
80
275
60
159

geen zitting

Telefoon 1256

Laarstraat 5

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281
Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

Bonbons

A. G. Tragter

P. C. Nipius, Zutphen

Zelfbediening

200 gram

dag 14 mei a.s.

Garage

Voor werlmhjke vrijheid,
echte democratie en
tegen staatsdwang

Boeren
Partij

et
et
et
et
et
et
et
et
et

38
136
12
10
6
16
55
12
16

et
ct

ct
ct
ct
ct
ct
ct
ct

119 et

12 ct

98 et

9 ct

ZIE VERDER FOLDER;

Aangeboden 2-daagse
KUIKENS en 8 weekse
jonge HENNEN.
A. Bukman - Leesten
Tel. 06750-4765
Div. bijverdiensten
[avondwerk) aangeboden. Inl. „de Tipgever"
afd. 463-Postbus 21,
Hendrik Ido Ambacht

Lijst

16

Groot en klein

GRAMMOFOONPLATEN

het zagen van brandhout
en boerengeriefhout*
T. B. WOLTERING, Vorden
Onstein E 86 — Telefoon 6665

Nutsoperettegezelschap
WARNSVELD

grijpt donderdags
het eerst naar

CONTACT
hét blad voor Vorden

moeder

een T A A R T .

Speciaal door onze banketbakker
gemaakt, leuk en lekker!

Verwen moeder op moederdag,
dat heeft ze echt wel verdiend.
Bestel uw taart tijdig!
PRIJZEN vanaf f2.50.

BAKKER Schurink
Telefoon 1384

Cijfers, waar u van schrikt.
2073 ongevallen met dodelijke
afloop in 1962.
Laat iedereen die dagelijks in het
verkeer v e r k e e r t . . . .
zich realiseren hoe men persoonlijk
het verkeer veiliger kan maken.
En concentreer dan verder uw aandacht op CIJFERS, die u blij maken.
Dat zijn o.m. de prijzen voor

autorijlessen
BIJ TRAGTER
een woonhuis
gunstige ligging in KOM

Vorden.

Brieven onder no. 20 Bur. Contact

Wees dubbel attent
op 12 mei

MOEDERDAG
Kies voor Moeder een nuttig geschenk
dat haar lang vreugde brengt.
Huishoudelijke en Luxe artikelen
Glas, Porselein en Aardewerk

Opvoering van de Operette

„Die Lustige Witwe"
in de Buitensociëteit
te Zutphen
op zaterdag 11 mei 1963.

Koerselman

er staan nog meer voordeelartikelen in.
In de zelfbediening VOLOP

Ondergetekende houdt zich beleefd aanbevolen voor

muziek van Fr. Lehar

artikelen

Geef

Te koop gevraagd :

D.A. Drogisterij en
Fotohandel

REMMERS

l potje
Dessert-koffle
l grote pot Dessert-koffie
250 gram Sprits
l zakje
Van. toffee's
Eierbeschuit
l rol
l zak
Chocoladehagel
1 fles
Mistella
150 gram Sachs, leverworst
2 blikken Appelmoes v. 192 v
l zak rijst, Ie soort
samen
met l zak pruimen

Burgemeester en Wethouders van Vorden
Auto'zonder
s te huur
chauffeur brengen ter openbare kennis, dat op dins-

l

Elektrische huish. apparaten
Ver lichtingsartikelen
Gastoestellen

Wij helpen u graag bij uw keus
voor zo'n geschenk!

Entree f 2 . — (belasting inbegrepen).
Aanvang 8 uur.
Kaartverkoop bij muziekhandel
van Haaren te Zutphen, Turfstraat 35, Tel. 2991 en sigarenmagazijn Hes Hamer te Warnsveld, Rijksstraatweg 21. Tel. 5000.

G. EMSBROEK & ZN c.v.
Zutphenseweg ••
Telefoon 1491

Gevraagd net meisje r\
wegens ziekte van de
X
tegenwoordige.
X
Hotel Brandenbarg.

Gerard van Asselt

en

X

8
x
x

Hennie Heersink
Gevraagd : gem. huis X
of vrij ged. v. echtpaar
hebben de eer U. mede namens wem. 4 kinderen 5—17 jr. w derzijdse ouders, kennis te geven van W
2 a 2!4 week vanaf / hun voorgenomen huwelijk waarvan de (
24 juli. Brieven met | voltrekking D.V. zal plaats vinden op Q
prijsopg. aan
< donderdag 16 mei om 12 ten Gemeente- f
L. H. de Vries,
X huize te Vorden.
X
Gcrolaan 50
Zeist
Kerkelijke inzegening om 12.45 uur in n
de Herv. Kerk te Vorden, door de X
Te huur gevraagd een
Weleerw. Heer Ds. J. H. Jansen.
X
woonhuis in de gem.
Vorden. Brieven onVorden, Linde E 28a. Mei
,
X
1963
der no. 16 Bur. Contact
w—j
r"
j E
u 23.
oa
Vorden,
Linde

KL

Wegens huwelijksfeest j Toekomstig
28a.
Toekomstig adres: Linde hi
E 28a.
donderdag 16 mei X Receptie van 3 tot 4.30 uur in Zaal Eskes. X
de gehele dag

Wij gaan door
met massa-artikelen beneden

PRIMEUR VOOR
EUROPA
NU NAADLOZE
NYLONS MET
JLADDERSTOPS!

de vastgestelde prijzen te verkopen!
Deze week grandioze aanbiedingen.

Grote potten meikersen op sap
slechts 119 et
Havermout
Nu 2 pak voor 09 et
Bruintje Beer biscuits
250 gram 39 et

4 ARTIKELEN VOOR EEN KRATS!

WIE
KIJK HEEFT^
OP KOUSEN
^^P| KIEST

\/ïw**wk^

gesloten

Van Assell

Linde

Te koop een z.g.a.n.
zomer jasje m. 42.
Kreunen, D 40, Wildenborch. Telef. 6785
G.o.h. jongensfietsje
te koop, 4—7 jr.
Gotink, bij zwembad
Te koop een prima
racefiets hoog model
billijke prijs. Tevens
voetbalschoenen m 39
A. Ribbers, Medler
E 102 b
G.o.h.

bromfiets

te

koop, Typhoon. Jansen
Dorpsstraat 34.

Joh. Pardijs
en
Alie Wuestenenk

hebben de eer u, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking D. V. zal plaats hebben op
donderdag 16 mei, nam. 1.30 uur ten
Gimeentehuize te Vorden.
Huwelijksinzegening nam. 2 uur in de
Herv. Kerk te Vorden door de Weleerw. Heer Ds. }. J. van Zorge.

Heden is, na een langdurig lijden, in
haar Heer en Heiland ontslapen mijn
zorgzame echtgenote

Eetaardappels te
koop, surprise.
J. Derksen, Rietgerweg H Warken.

Dirkje Jacoba Koning

op de leeftijd van 74 jaar.

Sola

Vorden, 2 mei 1963.
Burg. Galléestraat 18.

alleen bij

Te koop neur. friese
koeien. H. A. Cornegoor, Meijerinkstr. 8
Eefde.Tel.06750-4231
Voor

hypotheken
op nieuwbouw, verbouwing, bedrijfsuitbreiding (varkens- en
pluimveeschuren)

39
98
119
39
119
95
79
98
89

et
et
et
et
et
et
et
et
et

4 halen
met
met
met

maar 3 betalen
25 et reductie
14 et reductie
16 et reductie

X
w

WAARDEBON

X
v

W

Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u

W

X

l blikje aardbeien voor 39 et

X

Visser

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

••'M

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200
200
200
200

met Skinfit
rimpelloze pasvorm.

De begrafenis heeft maandag 6 mej|
op de Algemene Begraafplaats te Vor-'
den plaats gehad.

ham
100 et
plockworst
100 et
ontbijtspek
50 et
boterhamworst 50 et

03)1{DI[JOOA pU9A(ljqflJA H SUO

na IIDDB
jam jsruaöjin si

>IU9H
S3NIH3tfNltftfNNOZV8

lijst

gram
gram
gram
gram

M. Krijt, Dorpsstraat

-M01OW

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

TE KOOP wegens
beëindiging van het
bedrijf:
melkmachine m. weidewagen, transporteur,
gecotnb. harkmachine,
grasmachine, silo met
opzetstuk, enz. enz.
Inleveren van briefjes
vóór woensdag 15 mei
bij H. Leunk, Rietgerweg 5, Warnsveld.

Koopjes van de week
voor a.s. Moederdag
Bonte Kleedjes, 90x90 cm l 95

Te koop volbl. drag.
De Katholieke Volkspartij
vaars, a d . teil., van
De partij voor iedereen, die vooruit wil zien!
beste prod. en afst.
Tevens dekrijpe en pasgedekte fokzeugjes,
en 2 jonge fokshondjes. G. Dijkman. D 82
Wildenborch tel. 6728
Te koop r.b drag.
vaars, v. goede afst.
12 mei a.d. teil. T.b.c.
en ab.vrij bedrijf.
W. Steenblik, Delden

500 gram
Zuiver rund vet
Rookworst
Nu voordelig 260 gram
slechts
Grote blikken rundvlees
200 gram
Boterhamworst
Nu per blik
Rose zalm
3 handige blikjes
Leverpastei
KOOPJE
8 knakworsten
3 blikjes voor
Sardines
van 109 nu voor
Afslag blikken kippensoep

Creamboontjes
Lekker snoepje
200 gram 59 et
Ananas
Nu 2 blik voor 89 et
Litersflessen koffiemelk
Nu 119 et
Exota gazeuse Alleen deze week 3 fles voor 100 et

Moederdag

H. J. SCHOUTEN

Wegens overcompleet
te koop g.oh. N.S.U. Stemgerechtigde VORDENAREN!
of Berini M 21.
Hengeloseweg 3
Wilt gij u en de uwen veilig stellen?
4 biggen te koop bij Wilt gij de
Poterman, naast Bui- CHRISTELIJK SOCIALE POLITIEK
tenzorg.
behouden en versterken?
Roodb. vaarskalf te Wilt gij land en volk een dienst bewijzen?
koop. H. Derksen
Polweg 7 Wichmond
STEMT DAN 15 MEI op nr. 1 van
Te koop nuchter r.b.
vaarskalf. H. J. Boersbroek. Linde E 89

et
et
et
et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stokken voordeliger.

Eetaardappels te
koop. H. Ruumpol
Zutphenseweg C 62

Koerselman

•M

Tock. adres: 't Lange End, D 40a.
Receptie van 3 — 4.30 uur in Hotel
Brandenbarg te Vorden.

89
98
39
89

Castella toiletzeep
Drieling-pakken Sunil
Drieling-pakken Klokwit
Castella vaatwas

Vorden, „'t Lange End" D 40a
Vorden, Hackfort C 17
Mei 1963.

Aardappels te koop,
pimpernel. W. v. Veldhuizen. Zutph.w. C 74

tafelgerei

Voor

Jampotten appelmoes
Deze week 3 pot v.
Vruchtengriesmeel(Met veel vruchten) 600 gram
Closetpapier
4 rol voor
Karnemelkzeep
Nu 3 stuk voor

3 Dames Zakdoeken 0.95

Ontbijtlaken, 130X160, vlot dessin 3.95

Boerenleenbank Kranenburg-Vonten
Belangrijk

Nylon Onderjurken, mooie kantgarnering
in wit, rose en bleu 5.95

>

De Inspektiedienst van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven
is op onze bank aangevangen met de jaarlijkse inspektie waarbij een algehele
kontrole van de saldi der rekeninghouders zal plaats hebben.
In verband hiermede wordt U verzocht alle spaar-, deposito- en voorschotboekjes
van Uzelf en Uw gezinsleden ten kantore van de bank, Kranenburg D 127a,
te willen aanbieden ter kontrole en eventuele rentebijschrijving, en wel op één
van de volgende dagen:

3 zware Washandjes voor slechts 0.98
Bij aankoop van één paar Setter-Set Nylons
een geschenkverpakking gratis

Big-Ben Plastic Mantels
van 6.90 voor 4.90

Op aanvaardbare
voorwaarden NAAR

Maandag 13 mei 1963 van 14.00 tot 17.00 en van 18.00 tot 21.00 nor
Dinsdag 14 mei 1963 van 9.00 tot 12.30 uur

Deze aanbiedingen gelden vanaf vrijdag t.m. donderdag a.s.

E. H. Janssen

De boekjes zullen bij aanbieding onmiddellijk gekontroleerd en teruggegeven worden.

Bij bezoek aan de zaak klantenboekje meebrengen.

Ruurloseweg D 18
Vorden - tel. 1460

Brabantia
Koerselman

Met het oog op het bereiken van een zo doelmatig mogelijke kontrole
verzoeken wij U dringend aan deze oproep gevolg te geven en alle
boekjes, ook als de rentebijschrijving 1962 reeds heeft plaats gehad,
aan te bieden.

Denk aan uw voordeel.

RAADHUISSTR., VORDEN

Wij hebben plaats voor:

>> leerling- of aankomende
litdgieters
> leerlingen V00r
centrale verwarming
(buitendienst)

> leerlingen V0or de M.
fabricage
Plaatsing op de centrale
verwarmingsschool is eventueel mogelijk.
Sollicitaties aan:

6. Emsbroek & Zn. cv.
Zutphenseweg 59 - Vorden

Bezoekt op woensdag 15 mei

„Bartiméusï

de SHOW

instituut voor de vorming van blinde en slechtziende
kinderen breidt zijn werk onder meervoudig gehandicapte visueel gestoorde kinderen uit met een
nieuw huis:

„DE SPRINGPLANK"
in de naaste omgeving van Doetinchem.
In dit huis worden kinderen opgenomen, die vanwege hun geestelijke en lichamelijke toestand
bijzondere zorg en verpleging nodig hebben

Wie willen deze zeer hulpbehoevende kinderen
helpen?
WIJ ZOEKEN:
1. een ervaren verpleegster als direktrice. Leeftijd
tenminste 30 jaar.
2. een verpleegster als wnd. hoofd.
3. een juffrouw v.d. huishouding. Goed kunnende
koken.
4. een aantal leidsters. Ervaring en diploma's (KB
A/B) strekken tot aanbeveling.
5. een stoker-tuinman huisknecht-chauffeur. (Niet
intern, geen woning beschikbaar.)

Geel Moeder een

moderne tas
Koerselman

Inwoners van Vorden!
Bezoekt vrijdag 10 mei a.s.

De Meimarkt
Grote sortering in diverse artikelen.
Bij een bezoek aan de markt behoort u wellicht
de gelukkigen, die een attraktie ontvangen.

tot

Leest de folder, die u vandaag ontvangen hebt.
voor
kleine

met sportieve wensen

fa. Hartens
wapen- en sporthandel

oetter
NYLONS

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

in de
nieuwe
kleuren Jabelnyl
REEDS VANAF 1.95

VOLOP VERSE

jenge haantjes
Geen diepvries

L. Schoolderman

W. Rosscl, Tel. 1283
H. Robbertsen,
Tel* 1214

Verras Moeder
met een leuk geschenk van

„Het Binnenhuis"
Woninginrichting - Fa. A. POLMAN
Een rijke sortering vindt u
in onze étalage's, voor elke
prijs.
Wij vestigen speciaal uw
aandacht op onze
„Ploeg" Japonstoffen
Bijpassende halssnoeren,
armbanden en manchetknopen.

Maak van schilderen
Uw hobby

Met Supralux Goudmerk, de
ideale doe-het-zelf verf voor
plezierig schilderen, Is élke
streek strak.
Grote bus Supralux Goudmerk voor ruim 12 m2 slechts
f. 4.95

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v. d. Wal
gediplomeerd drogist

U stynt toch ook

U aangeboden door uw Vivo-kruidenier P. B. H. Schoenaker
in samenwerking met enkele vooraanstaande merkfabrikanten

Aanvang 19.30 uur in zaal Schoenaker*
Toegang gratis*
ONDERLINGE DAMCOMPETITIE NADERT
Te koop roodb. guste
EINDE
koe, wit bedrijf.
J. Hiddink, Zutphen- Voor de onderlinge damcompetitie van D.C.V.
seweg C 51, Vorden werden deze week in zaak Eskes de volgende wedstrijden gespeeld: P. van Ooyen—Harmsen O—2;
van Ooyen—P. v. Ooyen 0—2; D. KI. Bramel—
Te koop dekrijpe A.
P. v. Ooyen l—1; Emsbroek—Roozendaal O—2;
premiebeertjes, in- Breuker—Wiersma 2—0; Bello—Stegeman 2—0;
geënt tegen mond- en A. van Ooyen—D. KI. Bramel l—1; Lammers—
klauwzeer. Chr. Klein Geerken 2—0; Nyenhuis—P. van Ooyen l—1;
Kranenbarg, Lage Lo- Harmsen—Ter Beest l—1; Ter Beest—Harmsen
chemseweg 8 Warken l—1; P. van Ooyen—Ter Beest 2—0; Lamnn
Ter Beest l—1; P. van Ooyen—Wansink l—1;
Partijtje EETAARD- Wiersma—A. van Ooyen l—1; Norde—Bello 2—0;
APPELEN te koop; Roozendaal—KI. Brinke l—1. In deze uitsl.
zijn ook enkele afgebroken partijen verwerkt.
Pimpernel.
Dezer dagen hield de damclub tevens haar algeJ. H. Voskamp, D 151 mene
jaarvergadering, waarvoor goede belangstelKranenburg
ling bestond. Voorzitter Hesselink noemde het bedrij fsdamtoernooi en schooldamtoernooi goed geGEVRAAGD slaagd. Beide evenementen zullen het volgend seizoen weer plaats vinden.
tegen de hoogste prijs. Uit het jaarverslag van sekretaris Geerken bleek
W. Rosscl, Tel. 1283 dat het ledental is gestegen tot 34. Het financiële verslag van penningmeester l'ivuker verH. Robbertsen,
meldde een batig saldo. Bij de bestuursrerkiezing
Tel. 1214
werden de heren C. Hesselink en B. Breuker herkozen.

AUTO-VERHUUR

MEDALTEST DANSSCHOOL KRONEMAN
(zonder chauffeur)
Door Dansschool Kroneman werd een medaltest
Groot Jebbink.
gehouden van de dansclubs Vorden en Hengelo-G.,
Staringstraat 9 waarbij ook vele ouders door hun aanwezigheid
Het adres: Tel. 1306 blijk van belangstelling gaven.
De bedoeling van deze tests, welke zijn ingesteld
Hebt ge te verkopen door de Nederlandse Bond van Dansleraren, is, dat
een fiets of koe? de leerlingen aan het eind van de cursus bepaalde
proeven moeten afleggen, waaruit hun vaardigheid
moet blyken, hetwelk door een jury (dansleraar)
brengt de liefhebbers wordt beoordeeld.
Er werd deze keer gedanst in 3 klassen, n.l. brons
wel naar u toe!
(beginners), zilver (gevorderden) en zilver met
ster (vergevorderden).
Voor brons werd deelgenomen door 108, voor zilver door 5 en voor zilver met ster door 4 leerlingen.
Het resultaat mocht er wezen, want alle leerlingen behaalden het begeerde insigne met certificaat.

Contact

VOORLICHTING VOOR DE MIDDENSTAND
II

t.
H.
U.
Lijstaanvoerder:

uiv dienst, mevrouw

LIJST

Mr. H. K. J. Beernink

Op verkiesbare plaatsen onze GELDERSE candidaten:
Dr. l. N. Th. Diepenhorst, Epe
Dr. A. D. W. Tilanus, Arnhem
Dr. H. A. Schuring, Aalten

C.H,U.
GROOT TOUWTREKKERSTOERNOOI IN HET
MEDLER

De competitie van de Achterhoekse Touwtrekbond
is weer begonnen. Na de succesvolle wedstrijden
op tweede paasdag te Ruurlo, zal de Medler Touwtrekvereniging, alhier op zondag 12 mei a.s. grote
touwtrekwedstrijden organiseren, welke eveneens
meetellen voor de bondscompetitie.
Er zullen ruim 18 ploegen uit de gehele Achterhoek aan dit toernooi deelnemen o.a. de kampioen
1962 Bruil I, Ruurlo, Heure I, Borculo, Ruurlose
Broek, Nettelhorst, Warken etc. In klasse A belooft het een spannende strijd te worden. Momenteel staat Medler I hier aan de kop met 7 punten,
op de voet gevolgd door Heure I Borculo met 6
punten, terwyl Warken I met 4 punten ook geen
gek figuur slaat.
In de B-klasse zal Medler II alle kansen om de
winst thuis te houden willen benutten. Medler III
komt uit in klasse D en staat als 2e geklasseerd
met 2 punten, terwijl Warken II hier nummer 3
staat.
Ter opluistering zullen enkele jeugdige touwtrekkers, van verschillende Vordense Lagere Scholen
tegen elkaar trekken. Hiervoor is een wisselbeker
beschikbaar gesteld, welke in 1962 in het bezit
kwam van de R.K. school, Kranenburg en in 1961
van de Medlerschool. Ook hier kan er dus een
spannende strijd verwacht worden.
Voor de prijswinnaars in de vier klassen zijn weer
prachtige prijzen beschikbaar gesteld o.a. voor de
hoogst geklasseerden van dit toernooi m-ooie stan-

lijst

daards-zuilen. De terrein-accomodatie is weer belangrijk verbeterd en dus zullen alle belangstellenden de strijd goed kunnen volgen.
Het terrein is gelegen nabij café Eykelkamp. Een
en ander zal muzikaal worden opgeluisterd, hetgeen de gezelligheid van deze ongetwijfeld sensationele middag zal verhogen!
VOLLEYBAL „DE KRAANVOGELS"

Het eerste damesteam van „De Kraanvogels"
heeft in Zutphen weer enkele wedstrijden gespeeld
in het kader van de competitie der NEVOBO.
In de ontmoeting tegen Wilhelmina II werd in
een spannend duel een 2—l overwinning behaald.
Het Kraanvogelsteam kon een eerste setoverwinning behalen van 15—6, maar in de 2e set waren
de rollen omgekeerd en werd het 15—11 voor de
Zutphensé dames. In de beslissingspartij scheen
het Vordense zestal linea recta naar de overwinning te koersen, daar men met 9—O voor kwam
te staan. De tegenpartij haalde echter keurig op
(14—14), waarna de Kraanvogels tenslotte met
enkele goede services de partij in hun voordeel beëindigden en met 2—l wonnen.
In de revanchewedstrijd tegen Set Up III kreeg
men evenwel een nederlaag te slikken. De tegenpartij had een gering technisch overwicht, dat zij
goed wist te benutten. Het werd 2—O in het voordeel der gastvrouwen. Op de competitieladder
staan de Kraanvogels nu (bovenstaande wedstrijden zijn hier niet bij inbegrepen) op de 4e plaats
met 14 punten uit 11 wedstrijden.

Een zeer belangrijke vorm van samenwerken
wallen wij niet onvermeld laten, nl. „bedrijfsvergelijking". Hierbij gaat het erom, dat een
aantal branchegenoten in clubverband op geregelde tijden bijeenkomt, en dan bedrijfseconomische ervaringen en cijfers uitwisselt. Zo'n
discussie is voor ieder van de deelnemers zeer
leerzaam.
'n Conclusie mag dus zijn, dat economische
samenwerking het de middenstands-ondernemers mogelijk maakt de voordelen van het
grootbedrijf binnen hun bereik te brengen, zonder verlies van de voordelen aan hun eigen bedrijfsvorm verbonden.
Samenwerkingskrediet
De rijksoverheid vindt samenwerking belangrijk. Daarom is door haar een „krediet voor
economische samenwerking" in het leven geroepen. De garantie die de overheid voor dit
krediet geeft, maakt het mogelijk, dat samenwerkende ondernemers een rationelere bedrijfsopzet kunnen financieren. Dit samenwerkingskrediet kan zowel dienen voor financiering van
investeringen (bv. aanschaffing van machines,
uitbreiding van bedrijfsruimte etc.) als voor het
verstrekken van bedrijfskapitaal, (bv. ter financiering van voorraden en vorderingen).
De kredietverstrekking moet in een redelijke
verhouding staan tot het door de aanvragers
reeds in hun ondernemingen geïnvesteerde
eigen of op lange termijn aangetrokken vreemd
geld. Enig kapitaal moet dus reeds ter beschikking staan, hetgeen dan kan dienen tot deelname in de financiering, of tot het stellen van
zekerheid. Aan het „economisch samen werkingskrediet" is geen limiet gesteld. De looptijd bedraagt maximaal 10 jaar. De gebruikelijke debetrente en omzetprovisie worden aan
de kredietnemers in rekening gebracht.
Het krediet kan bij een van de kantoren van
de Nederlandse Middenstandsbank N.V. worden
aangevraagd. De gekozen vorm van samenwerking moet tevoren door de Minister van Economische Zaken zijn goedgekeurd.
„Vergelijken met anderen, kan veel in uw bedrijf
— ten goede — veranderen". Dit is een „waarheid
als een koe". Door vergelijking van uw bedrij f scijfers en door uitwisseling van uw ervaringen
met andere ondernemers, kunt u vaststellen, hoe
het er met uw bedrijfsvoering bijstaat. Kn niet hoemeer ondernemers dit gebeurt, des te meer kans
bestaat er op resultaat.
Gelukkig is bedrijfsvergelijking in ons land, vooral
in het midden- en kleinbedrijf, geen onbekende
bezigheid meer. In verschillende branches, o.a.
kantoormachines en kantoorboekhandel, woninginrichting, foto-detailhandel, huishouclelijke-artikelen, etc. etc. bestaan reeds een aantal clubs. Alleen
de rijksmiddenstandsconsulenten leiden er al een
vijftig-tal. Regelmatig komen de deelnemers aan
deze clubs bijeen, om -hun bedrij f s-economische ervaringen en het daarop betrekking hebbend cijfermateriaal uit te wisselen en te vergelijken.
Alle inlichtingen, worden verstrekt door de Rijks-r
middenstandsconsulent in Gelderland, Velperweg ,>
te Arnhem.

Voor Moederdag!

VOOR AL UW

verzekeringen en

Een fraaie en uitgebreide keus:

Fauteuils
Salontafels
Kapstokken
Borstelgarnituren
Luxe spiegels
Tafelkleden
Dressoirs
Tafellopers
enz. enz.

De nieuwe serie

PHILIPS Televisie
IS ER

Woninginrichting

U kunt deze in onze zaak zien
(of bij u thuis).
Wij vertellen u graag 7 nieuws
van deze serie

Televisie - Radio
Is uw toestel reeds klaar voor het
2e (nu al Duitse) programma?
Vraag ons inlichtingen voor ombouw.

Vlot geplaatst en snelle service
G. EMSBROEK * ZN. c.v.
Zutphenseweg 5
Telefoon 1491

Manufacturen

A. J. A. HELMINK

financieringen
Assurantiekantoor

J+ van Zeeburg
Almenseweg 12

Kiest partij

"Nutsgebouw
Telefoon 1500
VORDEN

KIEST

Partij van de Arbeid

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 11 en zondag 12 mei
8 uur

met:

naar

Wie daarbij goed kiest,
kiest de beste.

Telefoon 1531

DE OVERVAL

goed schilderwerk

TRADITIE

maar een
weloverwogen keuze

naar

De nieuwe Nederlandse film
Voor

STEMMEN
ZIJ GEEN

Kees Brusse. Rob de Vries,
Yoka Berretty, Hans Culeman.
Een film, die iedereen zal willen zien.
Extra: Bert Haanstra's „ZOO".

Vondeling

LIJST

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

Toegang alle leeftijden

P. van Bodegom
Wilhelminastraat 12 - Brummen
Telefoon (06756) 323
Geen lange wachttijden! Een staf van
geschoold personeel staat u ten dienste.

f 3.— - f 2.50 - f 1.50 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373
niet op zondag.

A.s. zondag 2.30 uur

Vorden 1 Pacelli 1

Balastore ZONGORDIJNEN
+• beschermen uw woningtextiel tegen
verschieten

MOEDERDAG

Het gaat om de smaak, neem daarom
een

Dloemendag
Voor een pracht sortering snijbloemen
en planten naar

Bakkerskoekje !
Alleen UW
leveren I

BAKKER kan U die

> Geeft uw kamer een modern en
smaakvol accent
In iedere gewenste breedte te leveren

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

DERKSEN - Zutphenseweg
(ütet keet de

Ideste

en is inderdaad de Beste
l pak „de Beste" koffie a
Elk 2e pak voor
Yz liter koffiemelk voor
Pracht blik ananas
Literblik fruit-cocktail
Pot huishoudjam
voor
Fles limonadesiroop
Sperciebonen
heel blik
l fles slasaus
l blik appelmoes

148
100
69
75
169
69
98
85
69
69

et
et
et
et
et
et
et
et
et
et

UW EIGEN HUNS!

*
Heren- en Jongenskleding

verkrijgbaar bij

L. Schoolderman
VORDEN

Levensmiddelen bedrijf

H. G. TEN BRINKE
Zutphenseweg

H.H. Landarbeiders
Laatste voorinlevering van vakantiebonnen
geldig t.m. 30 april 1963
op dinsdag 14 mei, 's avonds tussen 7 en 8 uur bij G. J. Martinus,
Prins Bernhardweg 6, Vorden.

- Telefoon 1415

Koopt u voor

moederdag
eens een
Boek, Pocket,
Balpoint

RUIME KEUZE

Foto-album of

Moederdaggeschenken

postpapier
RUIME KEUZE

vindt u bij
Boekhandel

HIETBRINK
Telefoon 1253

Drogisterij „De Olde Meulle"

LIJST 4

BIESHEUVEL

te kust en te keur:
heren- en jongensweekenders!

J. M. van der Wal
Gedipl. Drogist

VORDEN

COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK „VORDEN"
Raffeisenbank

N.V. GEBROEDERS NAEFF
te

Ruurloseweg 21

Ter gelegenheid van de ingebruikneming van ons nieuwe
spaaractie voor iedereen.

kantoor organiseren

LOCHEM
Voor ambitieuze en aktieve krachten
(houtbewerkers)

wij een

bestaat in ons bedrijf de gelegenheid te werk gesteld
te worden in de afdeling kunststoffen.

In de periode van 6 mei t.m. 17 mei 1963 ontvangt:

Wij bieden u: C.A.O. loon -f- prestatietoeslag
5-daagse werkweek
4% vakantietoeslag
Aanvulling zieken- en ong^vallengeld tot 100%
Reiskostenvergoeding
Verstrekking werkkleding.

kV ledere nieuwe spaarder een gratis inleg van f 2.50
(mits tenminste i 10.— wordt ingelegd).

kV ledere 10e inlegger een premie van f 2.50,
iV Iedere 25e inlegger een premie van f 5 * — *

Gelegenheid tot solliciteren mondeling van 13.30 tot 16.30
uur aan de fabriek, of maandag en dinsdagavond van
18.30 tot 19.30 uur, Charlotte de Bourbonlaan 20, Lochem.

Bovendien ontvangt iedereen die gedurende deze periode een inlage in de spaarbank doet
een aardige verrassing.
(Per spaarder wordt niet meer dan éénmaal een premie of verrassing toegekend).

A.s. ZONDAG

Moederdag

Spaar nu voor Uw hartewens!

Voor kleine en grote cadeau's o.a.
Mixers
Schemer- en

Maedetday

hanglampen
Snelkokers
Haardrogers
Straalkachels

VOOR

Geef Moeder

Wasmachines
Centrifuges
Koelkasten
Hoogtezon

Radlo-T.V.
enz. enz.

ïiCoederdag:

een mooie tas

vindt U bij ons ZEKER een geschikt cadeau!

Keuze bij ons enorm.

P. DEKKER

Tel. 1253

— VORDEN

Fa. G. W. Luimes - B. lammere, Vorden
Voor

Automobilisten,
uw krant ligt klaar
Vanaf heden iedere automobilist,
zo vaak hij bij ons tankt,

gratis zijn dagblad»
Dit is mogelijk door samenwerking
van Total Nederland en één onzer grootste dagbladen.

elke beurs een grote verscheidenheid

luxe en praktische geschenken.

*•

R. * KOERSELMAN

Stem op de B.P.

Lijst 16

Blouses, o.a. Kerko
Rokken • Shawls - Nylons

4|k

Pyama's - Zakdoeken

Telefoon 1364

Ondergoed (leuke stelletjes)
of als grote verrassing:

een Japon
U weet niet wat U Moeder moet geven?

Geen woorden
maar DADEN

de dag voor Moeder!
ij hebben voor haar:

Ook hier geldt dus weer:
Total, het hoogst in kwaliteit,
het grootst in service.

BARINK's
Total Service

12 mei

in

Laat ons U hierbij dan helpen.

LOOMAN - Vorden

't Is

IVoerselman
waar men slagen kan l

Confectie en manufacturen

Wij zijn ruim gesorteerd in:
Vesten
Pullovers
Rokken
Geborduurde lakens en slopen
Ontbijtlakens
Onderjurken
Schorten
Zakdoeken
enz.

Woninginriohting

Manufacturen

Speciale

MOEDERDAG-AANBIEDING

6 kop en schotels

JUWEEL
VERF

(porcelein)
in diverse kleuren
NU VOOR f 5.75

Gebr. BARENDSEN

A. J. A. HELMINK

Wat geven wij
ïiLoeder s

HOOGGLANS

Ter gelegenheid van Moederdag geven wij dubbele
Animozegels (vrijdag en zaterdag).

48 MODERNE KLEUREN
Verkrijgbaar bij:

„HET VERFHUIS"

Een moeilijke vraag kunnen
wij U gemakkelijk helpen oplossen.

J. M. UITERWEERD

Huishoudelijke artikelen

MOEDERDAG

Elektrische apparaten

r

Glas- en Aardewerk
Verlichtingsartikelen

Hier is haar
verlanglijstje

enz. enz.
Voor elk bedrag een geschikt cadeau
bij

Fa. Pongers en Co.
Nieuwstad 10

Ruurloseweg 35 - Vorden
Telefoon 1523

12 mei

Bij ons heeft u ruime keuze in:

L
Weet u wat?

Nylons - Portemonnaies
Pantoffeltjes - Sandalen
Slippers - Vlotte veterschoenen
Chique pumps

Boesveld

Vorden

Telefoon 06752 -329

AUTOVERHUUR
met en zonder chauffeur

Kijk eerst bij

A. JANSEN
,,'t Schoenenhuis"

Te koop of te huur gevraagd

een huis met garaga en • of tuin
Brieven onder letter W. Bur. Contact

f7.65 per fles

KEUNE

