
CONTACT
Donderdag H maart 1963

24e jaargang no» 50

Verschijnt éénmaal per week

Frankering bij abonncmem. poatkane. Vorden HET NIEUWS* EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN

Abonnementsprijs f 1.60 per halfjaar - Advertentieprijs 6 et. per mm - Uitgave Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 934120 - Tel.
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BETALING ABONNEMENTSGELD
Voor l ap r i l kan het abonnementsgeld a ƒ 1,60
weer worden gegireerd op No. 93 41 20 ten name
van Drukkerij Wolters Vorden.
Wij hebben een vriendelijk verzoek. Wilt u vooral
zorgen dat de overschrijving vóór l april in ons
bezit is 1 Na die datum zullen de overgebleven
kwi tan t ies bij u worden aangeboden.

V KKGADERING VORDENSE WINKELIERS
De Vordense Winkeliersvereniging hield in hotel
Bakker een niet druk bezochte vergadering.
Na de gebruikelijke verslagen waarbij de penning-
meester een batig saldo kon meedelen vond be-
stuursverkiezing plaats. De heren Elbrink en
Bogchelman waren aftredend. Een vacature werd
vervuld door benoeming van de heer Helmink
(Zutphenseweg) terwijl de tweede vacature in de
e.k. vergadering aan de orde zal worden gesteld.
De voorzitter, de heer C. Remmers, dankte de heer
Elbrink die vanaf het begin van de oprichting lid
van het bestuur is geweest voor al zijn werk in het
be lang van de vereniging verricht. Ook de heer
l 'x ' .^c l ie l inan werd in het dankwoord betrokken,
aangezien hij als penningmeester steeds op de bi'es
voor de financiën heeft gestaan.
Verder werd het woord verleend aan de heer P.
Hissink uit Hengelo (Gld.), welke samen met de
heer Dussel een Teis om de wereld heeft gemaakt
in een DAF auto. Hij gaf op een zeer onderhou-
dende manier zijn belevenissen weer.
De kleurenfilm die werd vertoond was buitenge-
woon mooi.
Aan het slot dankte de voorzitter de heer Hissink
voor zijn medewerking aan het welslagen van deze
vergadering. De thuisblijvers hebben veel gemist.

Huid genezing
i i « i • i > i i i i ii * * j

Puistjes verdrogen door Purol poeder

Di: V O K T B A L t; \ n WICKR KOLLEN
Na, ru im dr ie maanden van competitieve tbal ver-
stoken te zijn geweest zal hopelijk zondag a.s. weer
gespoeld kunnen worden.
Voor Vorden I staat de belangrijke thuiswedstrijd
tegen Ratti op het programma. Dit belooft een
interessante wedstrijd te worden want Ratti zal
zich ongetwijfeld willen revancheren van de zware
O—7 nederlaag die ze in het prille begin van de
c o m p e t i t i e van Vorden te slikken kreeg.
Toch achten we de thuisclub in staat om op de volle

t beslag te leggen, temeer daar „Vorden" in
februari nog een viertal wedstrijden heeft gespeeld
terwijl Ratti gedurende die ty'd op non-actief heeft
gestaan. Hier staat echter tegenover dat bij een
plaatselijke wedstrijd, behalve de lichamelijke con-
ditie van de spelers ook nog andere factoren een
rol spelen. In elk geval hopen we, hoc de uitslag
dan ook moge zijn, dat het een sportieve wedstrijd
zal worden. A propos, u bent toch niet vergeten
dat het voetbalveld naast het zwembad ligt?
Vorden III krijgt liet zwaar te verduren nu ze in
Giesbeek bij het ongeslagen R.K.G.V.V. op bezoek
gaat. Voor het tweede elftal is geen wedstrijd vast-
gesteld.
In de hoofdklasse speelt Vorden A zaterdag thuis
tegen U.D.A. uit Deventer. Vorden B trekt naar
Merboek om daar de strijd aan te binden tegen Mer-
beekse Boys B. Het C-elftal speelt thuis tegen
A.Z.C. C, terwijl de D-junioren vrijaf hebben.

„Het Binnenhuis"
Woninginrichting - Fa. A. POLMAN

BEZOEKT ONZE

Voorjaarsexpositie i*iii
» » BETER WONEN

op 22, 23 en 24 maart in Hotel Bakker

VORDENS TONEEL
De toneelvereniging D.E.V. geeft a.s. zaterdag
baai- laatste uitvoering van dit seizoen.
De vereniging is de laatste tijd bijzonder aktief.
Men heeft een eigen decor aangeschaft, dat zater-
dag zal worden gebruikt. Tevens zal een gedeelte-
lijk nieuwe verlichting beproefd worden. Ook het
plafond is in een nieuw kleed gestoken, zodat de
toneelaankleding prachtig zal zijn.
„Het witte legioen" is een stuk met een zeer goede
inhoud, zodat de toneelliefhebbers weer een mooie
avond te wachten staat.

KERKDIENSTEN zondag 17 maart.
Her u. Kerk.

8.30 uur Ds. J. H. Jansen, jongerendienst.
10.15 uur Ds. J. J. van Zorge. Hl. Doop.

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. H. Jansen.

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

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof
/V.* 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 zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs telef. 1255.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

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

Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur Dr. Felix. tel. 06755-266.

Vorden — Ruurlo
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts H. S. van der
Meulen, telefoon 06735-200.

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

(Bureau Rijkspolitie)
Burgelijke stand van 6 t.m. 12 maart.
Geboren: d. van W. Onstenk en R. H. Wul-
l ink ; d. van N. J. Edens en A. T. ten Have;
d. van T. A. Eulink en J. A. M Hooman;
d. van B. Oosterink en J. M. Hartgers; d.
van H. A. Weenink f»n J. de Vries.
Ondertrouwd: M.R^Lers en H. W. Boers-
broek. lV
Gehuwd: H. Willemsen en H. G. Oonk.
Overleden: Geen.

DE WINTER HEEFT DE
AFTOCHT GEBLAZEN . . .

De sporen van het strenge regiem van plm. 11
weken zijn nog zichtbar . . . . en economisch
voelbaar. Maar wij st' flB ons in op de lente met
veel zonnige nieuwe kamlen in rijwielen en Tragter
garandeert u het héél goede, héél prettig geprijsd.
Nu bent u weer goede nieuwe kansen op het
SpOOr. (adv.)

PLATTELANDSVROUWEN
De afdeling Vorden van de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen hield haar jaarvergadering in het
Nutsgebouw, onder leiding van de presidente mej.
Meinen.
Na hot openingswoord werden de leden aange-
spoord om de provinciale voorjaarsvergadering op
'-!:! a p r i l a.s. in Barneveld bij te wonen.
Hierna werd door de secretaresse het jaarverslag
voorgelezen, waaruit bleek dat ook in 1962 weer
veel aktiviteit door de leden aan de dag is gelegd
met lezingen, cursussen en uitstapjes.
Vooral de cursus „het maken van cadeautjes" is
goed geslaagd.
Van de deelneemsters aan de handwerkcursus be-
haalde mevr. Haverkamp—Olthuys een Ie en 3e
prijs en mevr. Groot Bramel—Ruijterkamp een 2e
prijs op de provinciale handwerkwedstrijd.
Het aantal leden is met 21 vooruitgegaan en de
afdeling telt thans 163 leden.
De penningmeesteresse mevr. Koning—Tjoonk
bracht het financiële verslag uit en kon mededelen
dat er een batig saldo is. De kascommissie bij monde
van mevr. Langeler—Dekker verklaarde dat de ad-
ministratie keurig in orde was. In de nieuwe kas-
commissie werden gekozen mevr. Spijker—Steen-
man en mevr. Wolters—Ruesink.
l!ij de bestuursverkiezingen werd in de vacature
van mevr. Groot Bramel—Ruijterkamp gekozen
mevr. Van Arkel—Oosterhoff en in de vacature
van mevr. Wechgelaer—Boerema mevr. Klein
Brinke—Gotink.
De presidente sprak de aftredende bestuursleden
toe en als dank voor het vele werk dat ze voor de
afdeling gedaan hebben werd hun een attentie aan-
geboden.
In de pauze werden allen onthaald op een versna-
pering, door het bestuur zelf gemaakt en gebak-
ken.
Hierna was mevr. d'Aumerie zo bereidwillig iets
te vertellen van haar reis naar Canada, terwijl de
heer d'Aumerie verschillende prachtige dia's liet
zien.
Met een woord van dank aan de heer en mevrouw
d'Aumerie voor hun medewerking werd de bijeen-
komst door de presidente gesloten.

GESLAAGD
Aan de algemene opleiding voor gezinsverzorging
te Arnhem slaagden voor het diploma de dames
Barink en Tragter, werkzaam bij het Groene Kruis
te Vorden.

BILJARTEN
In klasse C I van het Biljartdistrict „Doetinchem
en Omstreken" ontving KOT I deze week bezoek
van „Piet van der Pol I" uit Zeddam. Deze wedstrijd
had een spannend verloop, waarbij de bezoekers uit-
eindelyk met 4—2 aan het langste eind trokken.
In de partij tussen Pardij s en Brenninkmeyer liet
laatstgenoemde speler een prachtige serie van 95
caramboles uit zijn keu vloeien. De heer Pardij s
stelde hier een serie van 66 caramboles tegenover,
maar kon toch niet verhinderen dat de overwinning
naar Brenninkmeyer ging.
De heer KI. Hekkelder moest tegen Klein Penning
ondanks een serie van 68 caramboles, eveneens met
een nederlaag genoegen nemen. De heer Wy'nber-
gen redde de eer voor KOT door te winnen van
Messing. Ook het hoogste gemiddelde 7 kon op
naam geschreven worden van de heer Wijnbergen.
In klasse E I kwamen de beide koplopers KOT III
en Concordia III tegen elkaar uit. De Hengeloërs
kregen in zaal Hekkelder een danig „broekje" aan-
gemeten want met de klinkende cijfers 8—O eiste
de thuisclub de volle winst voor zich op. Tijdens
deze ontmoeting scoorde de heer Jansen de hoogste
serie nl. 14 car. Het hoogste gemiddelde 4,66 werd
behaald door de heer W. Zuurveld.
Met nog 2 wedstrijden te spelen heeft KOT III nu
ec'i i prachtige kans om definitief in haar afdeling
beslag te leggen op de eerste plaats.
KOT IV behaalde afgelopen week in Doetinchem
tegen Tr. Kruisberg III een verdienstelijk 4—4
gelijkspel.
Deze week wacht KOT III nog een moeilijke uit-
wedstrijd tegen Princesse II, waarbij de Vordena-
ren zeer op hun tellen moeten passen. KOT IV
speelt thuis tegen Ons Genoegen II uit Zelhem.
Het eerste en tweede team van KOT hebben de
competitie erop zitten.
In het biljartdistrict „De IJsselkring" is De Zon I
van de gelyke spelen afgestapt door in Drempt
tegen de club van die naam met 6—2 te winnen.
De hoogste serie 17 car. werd gescoord door S.
Snelder.
De Zon II kon het thuis niet bolwerken tegen KOT
I en verloor kansloos met£^-2.
Deze week ontvangt De Zo^^fcezoek van Excelsior
I uit Baak, terwijl De Zon^n in Baak de gast is
van Excelsior II.

Nutsbibliotheek Vorden
Jongens- en MeisjeslJfcken 10 et. per
week.
Engelse boeken 15 et. per week.
Studieboeken op aanvraag gratis.

DAMKAMPIOENSCHAP VAN GELDERLAND
Onze plaatsgenoten B. Nijenhuis en J. Wiersma
nemen in Arnhem deel aan de persoonlijke dam-
kampioenschappen van Gelderland. Beide spelers
hebben het recht om deel te nemen verworven door
hun uitstekende prestaties bij het damkampioen-
schap district Oost der K.N.D.B., welke onlangs te
Doetinchem is gehouden.
De heer Nijenhuis komt uit in de eerste klas en de
heer Wiersma in de tweede klas. Zaterdag speelde
Nijenhuis tegen S. Bootsma uit Wolfheze.
In een boeiende partij, die byna vy'f uur duurde, ver-
kreeg Nijenhuis in het eindspel, nadat hij 2 schij-
ven had geofferd, een dam. De diverse „dreigingen"
die toen voor Bootsma ontstonden, werden goed
door deze speler ondervangen, zodat uiteindelijk
de party in remise eindigde.
In de tweede klas speelde Wiersma tegen Vermeer
uit Udel. Tot aan het eindspel was het een gelijk-
opgaande strijd, waarbij Wiersma de beste papieren
scheen te bezitten. Hij deed toen echter kort na
elkaar 2 f ontzetten, waarvan Vermeer uitstekend
profiteerde en daarmede de partij in zyn voordeel
besliste.
Zaterdagmiddag a.s. zal het toernooi worden voort-
gezet.

„STILLE OMGANG"
In zaal Schoenaker hield het Gezelschap van de
Stille Omgang afd'. Vorden—Kranenburg haar
enigste vergadering van het jaar, onder voorzitter-
schap van dhr. H. Scherpenzeel.
Bij de bestuursverkiezing werd de heer H. Hartman
bij acclamatie herkozen. Inplaats van dhr. J.
Schoenaker, die zich niet meer herkiesbaar stelde,
werd gekozen dhr. Fr. Wissink.
Het verslag van penningmeester dhr. H. J. Hart-
man vermeldde een batig saldo van ƒ 100,—.
Het Gezelschap van de Stille Omgang telt momen-
teel 40 leden. Hierna werd de a.s. bedevaart naar
Amsterdam besproken, die gehouden zal worden
in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 maart.

BIOSCOOP
De film van deze week speelt zich af tijdens de
laatste wereldoorlog en berust op de werkelijkheid.
In grote trekken heeft de geschiedenis van de
jonge Indiaan Ira Hamilton zich afgespeeld zoals
in de film wordt weergegeven.
Tony Curtis vertolkt de hoofdrol en maakte er iets
byzonders van.

FORUMAVOND
De afdelingen Vorden van de Bond van Plattelands-
vrouwen, de Geld. Mij. van Landbouw, de B.O.L.H.
en de B.O.G. hielden gezamenlijk in de zaal van het
Wapen van Vorden een zeer druk bezochte forum-
avond.
De voorzitter van de G.My.v.L., de heer A. G. Men-
nink, sprak een kort openingswoord waarin hij in
het bijzonder verwelkomde het forum, bestaande
uit de heren Ir. W. J. Kneppelhout, Arnhem, secre-
taris G. Mij. v. L., Dr. H. J. Lugtmeyer, Eerbeek,
directeur van de Volkshogeschool, J. Boschloo,
landbouwer te Leesten, H. J. te Veldhuis, Nettel-
horst, hoofdbestuurslid B.O.G., Timmerye, dir.
machinefabriek te Neede alsmede de dames A. H.
Vorkink, Arnhem, secretaresse B. v. PI. Vrouwen
en T. Burgers te Spankeren, presidente B.O.L.H.
Allereerst gaf Ir. Kneppelhout een korte inleiding
over het onderwerp voor deze avond t.w. „Land-
bouw en Industrie" waarin spreker de vraag stelde
of de industrie als een vriend of een vijand moet
worden gezien. Hoe langer hoe meer gaat de agra-
rische sector over in de industriële. Dit begon reeds
in 1850 toen 50f/r landbouwers overbleven, in 1899
was dit 30%, in 1947 20%, terwyl in 1960 dit cyfer
I I ' . ; bedroeg.
Na de pauze werd aan de hand van een groot aantal
ingediende vragen het onderwerp lang en breed be-
sproken, waaruit de conclusie kan wórden getrok-
ken dat velen uit de landbouw op de industrie zul-
len moeten overschakelen en dat het goed is zich
hierop ty'dig voor te bereiden. Evenwel met dien
verstande dat de personen die zich willen over-
schakelen zich door een scholingscursus het nieuwe
beroep eigen moeten maken.
De voorzitter dankte de forumleden voor het be-
handelde onderwerp waarmee velen hun voordeel
kunnen doen.

RATTI-NIEUWS
Na vele weken gedwongen rust door de barre win-
ter, zullen de Rattianen dan eindelyk a.s. zondag
de voetbalschoenen weer van de zolder halen. Er
staat al dadelijk 'n zeer belangrijke ontmoeting voor
't eerste elftal op het programma, nl. de uitwed-
strijd tegen de plaatsgenoten Vorden I.
Voor Ratti zal het een heel zware dobber worden,
maar gezien het plaatselijk karakter kan er van de

:; weinig worden voorspeld.
De reserves mogen nog even uitrusten. Ratti III

i t zondag thuis tegen Hercules II (het vroegere
St. Walburgis uit Zutphen). Misschien ligt hier een
kans voor de derde uitgave de puntjes in eigen
home te houden.
Ratti A gaat zaterdagmiddag naar Zutphen en
heeft in A.Z.C. B een tegenstander, die de zege
niet cadeau zal geven. Het B-team is vry'.

„Het Binnenhuis91

Woninginrichting - Fa. A. POLMAN

UNIEK VOOR VORDEN

onze modieuze

Ploeg Japonstoffen
voor de a.s. zomer

Zie advertentie elders in dit blad.

DAMCLITB ORGANISEERT SCHOOL-
DAMTOERNOOI

De damclub D.C.V. die elk jaar op zo'n voortreffe-
lijke wijze het bedrijfsdamtoernooi organiseert,
treft momenteel voorbereidingen om te komen tot
een schooldamtoernooi.
Enkele weken geleden heeft het bestuur van D.C.V.
de plannen hiervoor voorgelegd aan het onderwij-
zend personeel van de 5 lagere scholen, die vol
enthousiasme hun medewerking toezegden.
Elke school is gerechtigd om met één tiental (jon-
gens) en één vijftal (meisjes) uit te komen, zodat
dus in totaal 75 kinderen kunnen deelnemen. De
leeftyd der scholieren speelt hierbij geen rol. Dat
de jeugd zelf zeer enthousiast is bly'kt wel uit het
feit dat bv. op de „School met de Bijbel" zich 50
leerlingen hebben opgegeven. Hier zullen dus
selectiewedstrijden nodig zijn.
Het ligt in de bedoeling dat het toernooi op zater-
dag 20 april gehouden zal worden. Wy willen niet
nalaten de aktieve damclub een pluim op de hoed
te steken voor de kosten en moeite die zij zich ge-
troost om de jeugd van Vorden zo'n sportieve dag
in het vooruitzicht te stellen.
Intussen werd de onderlinge damcompetitie van
D.C.V. deze week voortgezet met de volgende wed-
strijden: Woltering—Roozendaal 2—0; Oukes—
KI. Bramel 2—0; Wesselink—Derks 1—1; Bello—
Hulshof 0—2; Geerken—ter Beest 2—0; Norde—
Hesselink 2—0; Emsbroek—van Dijk O—2; Brink-
man—De Boer af g.; Wiersma—Nyenhuis l—1;
Stegeman—C. van Ooyen O—2; Oukes—Wansink
af g.; Breuker—Klein Bramel 2—0.
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BEZOEKT ONZE

V O O R J A A R S E X P O S I T I E
„Beter wonen"

op vrijdag 22, zaterdag 23 en

zondag 24 maart

in zaal Hotel Bakker

r U kunt daar zien:
Gordijnstoffen (Ploeg) - Vitrages

Vloerbedekkingen - Beddegoed

Meubelen enz. enz.

Uw speciale aandacht voor onze

P l o e g J a p o n s t o f f e n
welke u kunt bewonderen op onze expositie.

„HET BINNENHUIS"

Hét adres voor betere woninginrichting.

Smederij
„Jong Leven'

Voor kwaliteitkuikens
tegen
verantwoorde prijs.

Beleefd aanbevelend:

A. J. Denkers

Tel. (06750) 2467
Warnsveld

Dansschool HOUTMAN
INSCHRIJVING

nieuwe danslessen
a.s. zaterdag 16 maart van 7 — 8 u-*
in zaal Eskes, te Vorden.

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

Spar chocolade-hagelslag (melk of puur)
DEZE WEEK met 20% KORTING= DUBBELZEGELS

EXTRA VOORDEEL:

1 pak griesmeel en l pak mandarijnen
samen 159 et

2 rollen Sparbeschuit met l zakje vruchtenhagel
samen 98 et

DUBBELZEGELS:

l potje/blikje poederkoffle v. 188 v. 178 et

l grote pot poederkoffle v. <>80 v. 665 et

l zakje chokrokantjes (snoep) 49 et
1 zakje drop, mentholgroentjes, grietjes 42 et
2 pakjes ,,Zo klaar" pudding 76 et
l zak havermout 47 et
l pak havermout 55 et
l blik apelmoes 96 et
l blik ananas 98 et

SPECULAAS Het koekje, dat altijd smaakt.

l pak 500 gram voor 100 et

20% VLEESWAREN 20

200 gram boterhamworst
250 gram gezouten vet spek
250 graai gerookt vet spek
l blik leverpastei 200 gram

52 et
55 et
63 et
56 et

zegelvoordeel

K) et

10 et

3<> et

133 et

10 et
8 et

15 et
9 et

11 et
11) et
20 ct

20 ct

10 ct
11 ct
13 ct
11 ct

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Flatteus
én Lovable -
voor o zo
weinig geld!
Style 480. Lovable's
verrukkelijke teenager-
bra. Geheel geborduur-
de padded cups. Elas-
tieken tussenzetsel.
Stralend witte poplin.
Maten: A 32-36, B 32-
38. Slechts 3.95

ZIE DE NIEUWE GROTE
COLLECTIE BIJ:

VISSER

VORDEN

FA. ALBERS presenteert:

Wini van Wees
commerciële televisieshow
Bon Appétit Mevrouw
op dinsdag 2 april a.s. om 19.45 uur in de
Stadsschouwburg te Deventer.

Medewerkers.
Wim van Wees
Nel van Deursen
Bueno de Mesquita
Rita Corita

Anneke van Hooff
Frits Stolk
Koen Corita

Muzikale leiding: Erik Schwartz

Choreografie: Bueno de Mesquita

Teksten:
Nel van Deursen
Jules de Corte
Wim van Wees

Technische verzorging: Jan Hofstra

Kostuums: Tailors Company, Amsterdam

Keuken. Gerard de Kuiper

Decors. Jan Luhlf, Amsterdam

Productie en Regie: Wim van Wees

Kaarten voor deze show (tevens gratis vervoersbewijs)
vanaf a.s. maandag 18 maart in onze zaak verkrijg-
baar tegen inlevering van l vol zegelboekje of een
betaling van f 1.50
Vertrek der bussen vanaf onze zaak om 7 uur precies.

Wacht niet tot op het nippertje, het aantal
kaarten is niet onbeperkt.

UW VERTROUWEN WAARD

Een pracht kollektie
van de nieuwe modellen
staan voor u klaar o.a.

De geheel parelgrijze sport

en
de automatic bromfiets

met lage instap

PRIJS f 498,— Zie etalages

fa. KUYPERS
Telefoon 1393

""Nutsgebouw""
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 17 maart, 8 uur

De held van Iwo Jima
met: Tony Curtis

Het ware verhaal van een soldaat, die
meehielp de vlag te hijsen op het fel-

omstreden IWO JIMA.

Toegang 14 jaar

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

Kaartverkoop en plaatsbesnreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. l i . Tel. 1373

niet op zondag.

Reklame vrijdagavond en zaterdag
500 gram rookwor&t 160 et
200 gram ham 100 et
200 gram plockworst 100 et
200 gram boterhamworst 55 et
200 gram ontbijtspek 55 et
200 gram tongeworst 55 et

Onze diepvries is weer vergroot;
nu volop plaats!

M. Krijt, Dorpsstraat

MONTUREN

ÏEMERW
DE OPTICIEN DIE RLTJD j

VOOR U KLAAR STAAT/

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

LAAT DE ZON
maar schijnen!

Wij leveren
Zonneschermen

Markiezen
Luxaflex
Balastore

U belt en wij komen.

fa. LUIMES-LAMMERS
Telefoon 1421

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT"

Oldenzaal
Uw adres voor Chem. rei-
nigen, Drymastern, Verven,
Onz. stoppen en Plisseren.
Ook veiven wij lederwaren
en suede in elke gewenste

modekleur.
LUTH, Kledingmagazijn
Nieuwstad Vorden

Verhuur van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l , Zutphen
Telefoon 2264.

„Het Binnenhuis"
Woning inrichting

Fa. A. Polman - Vorden - Tel. 1 314

MEVROUW,
op onze voorjaarsexpositie, welke gehouden
zal worden op

22, 23 en 24 maart
tonen wij u voor de eerste maal de bekende
en exclusieve

Ploeg Japonstoffen
Van elk van deze stoffen bezitten wij slechts
enkele meters, zodat u met deze stof uniek
kunt zijn in Vorden.

•
• Grote keus

0 Harmonieuze kleuren

O Exclusief voor de komende
zomer

DE VERKOOP VAN DEZE STOFFEN START OP

ONZE VOORJAARSEXPOSITIE.
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Met grote vreugde
geven wij kennis van
de geboorte van onze
dochter

Ina Johanna

N. J. Edens
A. T. Edens-

ten Have

Vorden, 8 maart '63.
Dorpsstraat 5.

Heden werden wij ver-
blijd met de geboorte
van ons dochtertje en
zusje

Johanna Engelina
(Annelien)

H. A. Weenink
J. Weenink-

de Vries
Bert

Vorden, 11 maart '63.
Zutphenseweg 11.
Tijd.: Algem. Ziekenhuis
Zutphen.

Bij deze betuigen wij
onze oprechte dank
aan allen voorde vele
blijken van belangstel-
ling bij ons zilveren
huwelijksfeest.

P. B H. Schoenaker
G. J. M. Schoenaker-

Smit

Vorden. maart '63.

Voor de vele blijken
van belangstelling, die
wij mochten ontvan-
gen bij ons 50-jarig
huwelijksfeest, zeggen
wij u allen hartelijk
dank.

D. J. Luymes
B. Luymes-

Teunissen

Kranenburg D 140.

'n onvergetelijke bootreis
Bezoek met 't luxe passa-
giersschip 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 REGINA-
POST, waarin u ALLE
gegevens vindt. Het
wordt u GRATIS toe-
gezonden door de N.V.
RIJNLAND, Molen-
straat 61, Den Haag,
tel. (070) 1171 13.
Ook uw reisbureau heeft
een exemplaar voor u!

Mevr. Staring zoekt p.
l april of later een
hulp i. d. huishouding
v.d.e.n. of d. Voldoen-
de meerdere hulp aan-
wezig, de Wildenborch
tel. (06752) 6697.

Gevraagd een halfwas
of aankomend

loodgieter-waterfitter
Fa. Oelen - Wiltink

't Hoge 26 Tel. 1656

Een WERKSTER ge-
vraagd voor een halve
dag per week.
Mevr. Kok,
Ruurloseweg D 18 b.

Een net MEISJE ge-
vraagd per l april.

Hotel Brandenbarg

DAMESRIJWIEL te
koop. Insulindelaan 27

^fc •*-fcy*""̂ fr*i' ~i^-» *^^y "^^^ *^̂ * ̂ ^^" ̂ y "^y^ **sh**>'—^J ̂ ^^^ ̂ ^^^ ̂ ^k^ *^^y^ ^ifc

Q Op maandag 18 maart hopen onze Q
' geliefde ouders

A. de Greef

X en H
V j. ]. de Greef-Boeijink w

\ hun 25-jarige echtvereniging te her- r
X denken. X
X XQ Dat ze nog lang gespaard mogen blijven, is de -

wens van hun dankbare kinderen11

X
X
X
.. Warnsveld, maart 1963.

\ Dennendijk 3
X

X
Gerhatd
Jan en Janny Wjj

X
X
X

Wim
Alie en Ap

\l Gelegenheid tot feliciteren van 3.30— M
u 5 uur in café ,,de Pauw" te Warnsveld. u

Q Op maandag 18 maart hopen onze f
* geliefde ouders en grootouders C

•J »> •_!. rlH. Doornink

enX
X M. J. Doornink-Dijkman

J hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

U Dat ze nog lang gespaard mogen blijven, is de u
i wens van hun dankbare kinderen en kleinkind, r

u Vorden, maart 1963. w
Q Veld wijk C 144 Q

. . . de meest
geperfectioneerde

bromfiets!
Ie Ontwikkeld uit de beroemde 3,6

P.K. Florett, dus enorme kracht-
reserve.

2e Loopt prachtig geruisloos en trilling-
vrij.

3e Trekt zich niets aan van zware
tegenwind of hellingen.

Nu ook leverbaar in de kleur anthra-
ciet met ivoor tank.

Prijs f 945.—

Dealer voor Vorden e.o.

FA. KUYPERS

•SiCaC^OOICacaC :*C

Q Zo de Here wil en zij leven hopen op Q
> donderdag 21 maart onze lieve ouders, Q

X groot- en overgrootouders X
v xJ. W. Golstem
m x

en
T. H. Golstein-Wicherink

* n
X hun 40-jarige echtvereniging te her- X
U denken.
X Dat ze nog lang voor elkaar en voor ons ge- X
y spaard mogen blijven is de wens van hun u
A dankbare kinderen, kleinkinderen en achterklein- [
X kind- X
H u
y Vorden, maart 1963.
X Nieuwstad 30
X X
W Receptie van 4-—5.30 uur in zaal Eskes, W
u Dorpsstraat, te Vorden.

A.s. zondag 2.30 uur

dé wedstrijd van het jaar

Vorden l -
Ratti l

Werkelijk smaakvol
is pas Uw kamer, als Uw

gordijnen
een passend geheel vormen.

Kunstenaars van naam ontwierpen ze
voor U, wij hebben ze in voorraad.
Wij geven U gaarne prijsopgaaf of
zenden U onze staalboeken op zicht.

Desgewenst maken wij ze U
vakkundig op eigen werkplaats
en worden ook door ons ge-
plaatst.

Woninginrichting - Manufacturen

A. J. A. Helmink

CONTACT
hét blad vatt v orden

Koopjes van de week
Big-Ben Dames plastic-mantels

Normale prijs f 6.90 NU f 4.90

f 9.75 NU f 6.95

Fabrieksrestanten zuiver wollen dekens.

150 x 200 Nu slechts 125,—

Binnenvering-matrassen (met pracht damast)

80 cm breed f 47,5O
90 cm breed

120 cm breed
f 55,—
f 82,—

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

Denk aan uw voordeel.
Bij bezoek aan de zaak klantenboekje meebrengen.

L SCHOOLDERMAN • VORDEN

Wie heeft mijn ijzeren
band met slagmes

geleend in 1962? Wil
mij dat s.v.p. terug
bezorgen.

H. Weustenenk
schilder 't Hoge

2-pers opklapbed te
koop, met e iken om-
bouw, incl. q o r d i j n - n .
Billijke prijs. H. G Al-
bers, Zutph weg 4

Te koop zo goed als
nieuwe GITAAR met
hoes. Almenseweg 35.

Te koop mooie jonge
KONIJNEN.
H. J. Kettelerij
Dr. C. Lulofsweg 16

Te koop 2 volbl. F.H.
VAARSKALVEREN
G. Klein Lebbink
Brandenborch.

Te koop grote partij
STALMEST, ook in
kleine hoeveelheden af
te geven. J. A. Bleu-
mink, Kerkhofweg D 4
Vorden. Telef 1651

Zware BIGGEN te
koop. Wed. Schouten,
Delden-Vorden.

PAK ZE MEE,
profiteert van onze extra aanbiedingen

Bewaar deze krant, de aanbiedingen zijn
de hele week geldig.

Zet de zon op tafel, dit extraatje kan elke huisvrouw
gebruiken.

Doperwten middel fijn, nu per literblik 79 et
Dubbele sperziebonen, per literblik 79 et
Appelmoes van goudreinetten, literblik 79 et

Tip voor de ideale gastvrouw.
Gesneden rundertong, 'n delicatesse, 100 gram 89 et
Boterhamworst, 200 gram 39 et

Dr. Oeckter instantpudding, deze week 3 halen 2 betalen
Extra grote Chineese pinda's, 500 gram 98 et

Hondenliefhebbers.
Verwen uw hond en geef hem florita

Gratis voor de kinderen.
I lekkere lolly bij elke pot jam, smaak en prijs naar keuze.

Margarine, deze week 4 pakjes voor 100 et
Grote ontbijtkoeken, klasse a, 2 koeken voor 79 et

Ook in kaas zijn wij baas boven baas.
Fijne Goudse jonge kaas, 500 gram 139 et
Fijne belegen Goudse kaas, 500 gram 159 et

Steeds voorradig de lekkerste Jaffa sinaasappelen
Wrijfwas van Cavaseul, nu 2 doos voor 109 et

Schoonmaakpakket.
l bus vim, l groot pak Omo, l bus Lux vloeibaar,
l fles Andy, en ... l gratis oersterke dweil

Voor de liefhebbers.
Mooie Brusselse spruitjes, litersblik 129 et

Voor een lekkere bowl.
l pot meikersen op sap, l blik aardbeien op sap,
l pot framboosjes op sap, l blik abrikoosjes op sap,
samen 379 et, hierbij 12 chocoladerepen voor 59 et

de kassa voor elke winkelende klant.
250 gram fijne banketbakkerskoekjes voor 49 et

Grote s tukken badzeep, 2 stuk voor 89 et
Shampoo toiletzeep, 5 stuk voor 89 et

A Pindakaas, deze week per pot 59 et
™ Bij 5 gulden boodschappen, l fles advocaat voor 249 et

Bij elk pakje soep, l blik soepballetjes voor . 39 et

Zolang de voorraad strekt:
Export partij gedroogde appeltjes,

het neusje van de zalm, 200 gram 89 et

Grote afslag Siam rijst:
nu 2 pak de beste Siam rijst, dus l kilo voor 89 et

ALBERS NIET DUURDER, WEL BETER J

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Coöp. Boerenleenbank „Vorden'
Raiffeisenbank Ruurloseweg 21

Controle
en Rentebijschrijving

Het bestuur der bank zal voor het laatst
zitting houden voor

CONTROLE en RENTEBIJSCHRIJVING
op spaarboekjes

op dinsdag 19 maart

en wel van 9—12 en 2—5 uur.

Men wordt beleefd verzocht op deze zitting alle
boekjes aan te bieden waarop nog geen rente-
bijschrijving heeft plaats gehad.



Ook in 1963
zijn we weer ruim gesorteerd in

toer-, sport- en

kinderrijwielen

De merken „Empo" en „Gazelle"
en onze service zijn een waarborg

voor prettig rijden.

Rijwielhandel R. G. J. Kuypers

Merkartikelen koopt u

bij CENTRA goedkoper

Deze week bij l pak koffie
Yz Itr koffiemelk v 69 et

l pak cococoskoekenl samen v. 125 et
en l pak van. waaiers] voor 98 et

5 Bros choc. repen van 100 NU 89 et
l pot chocoladepasta v. 108 NU 98 et
l grote dweil en l stofdoek samen 89 et
Mattenklopper van 165 voor 129 et
Hele Baby Edammer kaas voor 249 et
Doperwten, middelrijn per blik 95 et
Literblik ananas voor 129 et

Voor KWALITEIT naar:
Levensmiddelen bedrijf

H. G. TEN BRINKE
Zutphenseweg - Telefoon 1415

Te koop zware eiken •
RIKPOSTEN. Bevr.
bij L. Wesselink
Lochemseweg D 43.

3000 kg ROGGE-
STRO aan balen te
koop. A. Rossel, Wil-
denborch.

eenTER DEKKING
haaskleurige RAM bij
G. J. Klein Lebbink,
Dorpsstraat Vorden.
Dekgeld f 1 .—

7 BIGGEN f.e koop
Joh. Wesselink,

Kranenburg

Bupro-gas
Het gas uoor iedereen
Prijs f 7.^0 per fles.

Weulen Kranenbarg
H. Lijftogt 't Hoge 57

Voor de

a.s. lidmaten
volop keuze in

dames visitetasjes
Fa. G. W. Luimes
B. Lammers

Telefoon H21

Een nieuwe vloerbedekking j£
zou U graag willen hebben, maar... de prijs

Mogen wij U dan eens vrijblijvend prijsopgaaf
maken in diverse mooie dessins en kwaliteiten?
't Valt U beslist mee!

In diverse soorten tapijt, evenals sico, kokos,
linoleum, balalux en balatum altijd de modernste
dessins in voorraad.

Woninginrichting - Manufacturen

A. J. A. HELMINK

En toch . . .
wordt het voorjaar
en U verlangt er naar de ramen en deuren eens los te gooien.

U denkt dan al haast weer aan de schoonmaak.

Terlenka
Vitrage

maakt viw ramen gezellig
Ragfijn, effen of met nopjes, kleine sierlijke
figuurtjes, rijke randen
De vitrage 1963 is er, fraaie valling, minder werk.
Een mooie „inkijk" en het mooiste „uitzicht".

Over-
gordijnstof
die Uw huis verjongen.
Drukstoffen, Weefstoffen, Velours, Effen Dobby-
stolfen, Damasten.
Kijk, kies en keur!
Goede gordj|^en, de mooiste „wand" van Uw
woning. ir
Hebt u gordijnproblemen ... wij zijn tot uw dienst!

3 ridbioV

VISSER =_ VORDEN
h ncu

School met den Bijbel
Het Hoge.42

Maandag 18 maart

hebben de ouders tussen 7 en 9 uur

de gelegenheid het werk van hun

kind(e ren ) TE BEZICHTIGEN

en te spreken met de onder-

wijzer(es) over de vorderingen enz.

Aangifte van leerlingen, die 20 aug. a.s.
op school hopen te komen, liefst spoedig,
bij 't hoofd der school A. J. ZEEVALKINK.

UITSLAG AANBESTEDING
Ten gemeentehuize vond de aanbesteding plaats
voor de verbouwing van de o.l. dorpsschool. Hier-
voor bestond veel animo; er waren 32 inschrijvin-
gen.
Hoogste en laagste inschrijvers waren: Perceel I
•n II (timmer- en metselwerk) A. ten Pas n.v., Zut-
phen, ƒ 118.725,—; fa. Kormelink, Neede, ƒ 63.692,-.
Perceel III (loodgieterswerk): H. Boer, Zutphen,
ƒ 7.439,— ; fa. Klein Lebbink, Wichmond, ƒ 6.320,—.
Perceel IV (elektra): Klein Lebbink, Wichmond,
ƒ 1590,— ; Gems Metaal, Vorden, ƒ 1180,—.
P«rceel V (schilderwerk): fa. Weenink, Ruurlo,
ƒ 12.390,— ; fa. Wensink, Bredevoort, ƒ 11.155,—.
Alleen timmerwerk: fa. Lubbers, Vorden, ƒ 29.486,-;
2. Smeenk, Vorden, ƒ 27.999,—.
Gtanning in beraad.

Openbare vergadering
vrijdag 22 maart 1963
aanvang 8 uur in zaal Eskes.

| SPREKER:

Prof. Mr. Dr. I. A. Diepenhorst
Lid der Eerste Kamer.

ONDERWERP:
„De huidige situatie"

Verzuim niet deze alom bekende
en gevierde spreker in eigen
persoon te zien en te horen.

Nu de kans. Toegang vrij.

Bestuur A.R. Kiesver.

RARE CHINEZEN
Dat er onder de afdeling jeugdtoneel van D.E.V.
zeer goede krachten schuilen bleek zaterdagavond
weer bij de opvoering van het blyspel „Rare Chi-
nezen", waarvoor weer goede belangstelling be-
stond.
De voorzitter van de toneelver. D.E.V., de heer Joh.
Harmsen, sprak een kort welkomstwoord en wen-
ste allen een genotvolle avond toe.
Het blijspel werd door spelers(sters) tussen de 15
en 18 jaar op zeer vlotte wijze voor het voetlicht
gebracht. Hieruit bleek dat D.E.V. in de toekomst
over zeer goede krachten zal kunnen beschikken.
Na afloop kon een dansje worden gemaakt onder

Reklame-aktie

t
Vuurvaste JENA SCHALEN

l Jena SCHAAL 1,25 Itr. (nr. 3103)
l Jena SCHAAL 1,75 Itr. (nr. 3104)

Met deksels (3105)

SAMEN voor f 11,30
(gewone prijs f 15,05)

R. J. K O E R S E L M A N
Burg. Galléestr. 12 -Vorden -Tel. 1364

de vrolyke tonen van „Black and White" alhier.
Hiervan werd een druk gebruik gemaakt.
De vereniging kan op een zeer geslaagde avond
terugzien.

TONEELSTUK ÏN STUDIE
De R.K. Toneelvereniging „Internos" begint na een
gedwongen rustperiode weer haar volle activiteiten
te ontplooien. Men heeft thans een nieuw toneelstuk
in studie genomen, getiteld „Dokter in het Para-
dijs". Dit spel van ernst en luim werd geschreven
door Jan de Beer van Belver. Het zal na Pasen voor
het voetlicht worden gebracht.

FEESTAVOND C.B.T B.
De C.B.T.B. afd. Vorden hield in café Eskes haar
jaarlijkse feestvergadering. In z\jn openingswoord

heette voorzitter A. J. Lenselink o.m. welkom de
bekende romanschrijver de heer Ooms en ds. J. J.
van Zorge en echtgenote.
Hierna gaf de voorzitter een korte terugblik over
het afgelopen jaar en de bijna ten einde zi jnde
winterperiode. Spreker wees erop dat in do natuur
het bestuur van de Almachtige Schepper steeds
weer naar voren komt.
Vervolgens verkreeg de heer Ooms het woord. Deze
behandelde in korte trekken het schrijven van de
verschillende romans en wat hiertoe aanleiding
geeft. De mens is van nature leergierig maar geeft
ook anderen graag advies.
Over het beoordelen van een roman bestaat wel
eens een misverstand. De menselijke inbeelding
z.g.n. fantasie is ook een gave Gods. Men moet niet
vragen is het waar gebeurd, maar men moet vra-
gen kan het waar gebeurd zijn. Bij het lezen van
een roman treedt de tragiek op de voorgrond. Vaak
begrijpen wij onszelf niet. Het lezen van goede boe-
ken geeft ontwikkeling. Hierbij wordt veelal ge-
tracht de ander te ontdekken, doch vaak worden
we ook met onszelf geconfronteerd. Men moet met
mate, rustig en doordacht lezen.
Op 15-jarige leeftijd had de heer Ooms zijn eerste
feuilleton voor een jcugdrubriek in een zondagsblad.
Nadat de voorzitter, de heer Ooms dank had ge-
bracht voor zijn humoristisch gehouden causerie
sprak ds. Van Zorge een koil slotwoord. Deze
erop dat de boer vanaf de schepping tot de oudste
adely'ke stand behoort. De boer heeft twee eigen-
schappen, ten eerste een diep afhankelijk gevoel en
ten tweede een vast vertrouwen op God. En in dat
vertrouwen ploegt de boer voort, aldus ds. Van
Zorge.



GROEI

Met genoegen delen wij U mede, dat wij met ingang van heden de
vertegenwoordiging van ons merk voor de gemeenten BRUMMEN
(ten Oosten van het Apeldoorn's Kanaal), GORSSEL (gedeeltelijk),
HENGELO, LAREN, LOCHEM, RUURLO, STEENDEREN,
VOORST (gedeeltelijk), VORDEN, WARNSVELD en ZUTPHEN
hebben toevertrouwd aan

N.V. AUTOMOBIELBEDRIJF A.G.B. i.o.
Laarstraat 28-38 - Zutphen - Tel. 06750-2215

RENAULT NEDERLAND N.V.
WIBAUTSTRAAT 224 - AMSTERDAM RENAULT

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Schoonmaak-
ARTIKELEN
Alle soorten borstelwerk
Sponsen en zemen
Kastpapier - punaises
Plak-plastic
Plastic en zinkemmers

HUISHOUDTRAPPEN
(o.a. Brabantia en hout)

R. J. K O E R S E L M A N
Telefoon 1364

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

ƒ
Mogen wij U dan eens vrijblijvend prijsopgaaf
maken in diverse mooie dessins en kwaliteiten?
't Valt U beslist mee!

In diverse soorten tapijt, evenals sico, kokos,
linoleum, balalux.en balatum altijd de modernste
dessins in voorraad.

Woninginrichting - Manufacturen

A. J. A. HELMINK

Een advertentie in Contact
wordt in ruim 1300 Vordense gezinnen gelezen.

DUSJ hoge reklamewaarde — Lage regelprijs

Voor slechts

kunt u nu een echte auto kopen

• 128 km/u 50 pk • 4 gesynchroni-
seerde versnellingen • verwarming
• min. onderhoud: olie 10.000 km

doorsmeren 20.000 km

Maak een proefrit bij,:

A» G. TRAGTER
Zutphenseweg — VORDEN

Telefoon 1256

r
A U T O - V E R H U U R

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,

Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.

Zutphen

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT"

Oldenzaal
Uw adres voor Chem. rei-
nigen, Drymastern, Verven,
Onz. stoppen en Plisseren.
Ook verven wij lederwaren
en suede in elke gewenste

modekleur.
LUTH, Kledingmagazijn
Nieuwstad Vorden

Verhuur van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

H.H. Landbouwers!
Regenkleding
Korte jas en broek
PRIMA!

fa. LUIMES-LAMMERS

ook Uw
keuze l

WALA - beha
speciaal ontworpen voor
jeugdige figuren. Sati|n met
kantgarnering

Onze WALA
moof-

ipec/oliste
adviseert U

gaarne in
de paskamer

Pas eersf,
kies dan \

Looman - Vorden

leder
meisje
kan
sportief
zijn

En dat kan ook,
want onze meisjes-
coats, -regenmantels,
-jacks (de jacks wor-
den ook door
jongens gedragen)
munten uit door
hun prachtige
modellen.

Laat hen kiezen en passen bij

A.s. zondag 2.30 uur

Vorden I-
Brummense Boys l

Kwaliteit is no. 1

zegt Uw bakker!
PROFITEER HIERVAN!

Haal het bij UW BAKKER.

CONTACT
nét blad van l/orden

Werkelijk smaakvol
is pas Uw kamer, als Uw

gordijnen
een passend geheel vormen.

Kunstenaars van naam ontwierpen ze
voor U, wij hebben ze in voorraad.
Wij geven U gaarne prijsopgaaf of
zenden U onze staalboeken op zicht.

Desgewenst maken wij ze U
vakkundig op eigen werkplaats
en worden ook door ons ge-
plaatst.

Woninginrichting — Manufacturen

A. J. A. Helmink



TELEFUNKEN TELEVISIE
Uiterlijke schoonheid
Technische verfijning.

^ Het goudfilter van gebogen multi-glas vergroot
het contrast en beschermt de ogen.

^ Volledig automatisch.

Wij maken ieder televisie-toestel geschikt voor het ontvangen van het
2e programma.

Vraagt vrijblijvend inlichtingen en demonstraties.

Fa. P. BredeveEd & Zn.
Weg naar Laren 56 ZUTPHEN Telefoon 3813

EEN PRACHT KOLLEKTIE

EXCLUSIEVE

*Voorjaars- en
Zomerstoffen
Komt u eens geheel vrij-
blijvend kijken bij

Fa. LOOMAN
VORDEN

Gemeente Vorden
TE KOOP een

houten kippenhok
gedekt met rode pannen i 5 x 1 6 meter
staande bij boerderij „de Boonk".
Inschrijfbriefjes inleveren vóór 30 maart a.s.
op het bureau van gemeentewerken.

A.s. Lidmaten:
wij hebben een prachtige sor-
tering

Kerkboekjes
in vele kleuren en prijzen in
voorraad.

Kom gerust eens kijken, desge-
wenst komen wij met onze kollek-
tie bij u thuis, zodat u rustig
keus kunt maken.

Boek- en Kantoorboekhandel

„Jan Hassink"
Raadhuisstraat 14 - Vorden
Telefoon 1332

§•- „CORRECT"
VOOR

CHEM. REINIGEN - VERVEN
STOPPAGE -REPARATIES ENZ,

Wegens toenemende drukte.
Geeft mi uw kleding in behandeling, zodat
u met de Pasen niet wordt teleurgesteld.

Bestellingen hebben voorrang.
's Maandagsmorgens voor 9 uur bericht, en
alles wordt dezelfde dag afgehaald en goederen
voor chem. reinigen hebt u dezelfde week thuis.

100 pet. verzekerd tegen diefstal, transport en
brand. Dus veilig. Gratis halen en bezorgen.

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

Houtverkoop
HENGELO GLD

Notaris van Hengel te Hengelo Gld zal
op maandag 25 maart 1963 om l O u u r v . m .
in Hotel Langeler te Hengelo Gld

PUBLIEK VERKOPEN
± 200 perc, hout w.o. vele petc. zaaghout,
t.w. voor het Burgerweeshuis te Zutphen:
te Hengelo Gld in Sletterinkheide a.d.
Aaltenseweg bij M. Wissels, div. perc. grove
dennen voor rikken;

te Linde: ^^
i.d. bossen o.h. NMRderink: perc. 1-21 grove
dennen v. rikken en eiken v. posten;
a.d. weg b/d boerderij „Zomervreugde"
(D. Breukink) perc. 22*25 grove dennen
v. slieten; ^^

i.d. bossen o.h. rrosink:
perc. 1-10 grove dennen v. rikken, 11-14
zw. slaghout a.d. kamp, 15-19 beuken en
eiken aan hopen nabij de grote koeweide,
20-39 eiken, dennen en zw. slaghout nabij
de Grote Beek, 40-45 gezaagde fijnspar aan
hopen v. zaaghout nabij de kwekerij, 46-74
gezaagde fijnspar aan hopen v. zaaghout
en slieten a/d weg van Pelgrum n.d. Barg-
kappe;

te Vorden:
in de bossen „de Weghorst" perc. 1-9 eiken
v. posten, 10-14 gedunde lariks en grove
dennen;
in het bos „het Hondegoor" achter het
Hoekendaal perc. 1-19 lariks, fijnspar en ei-
ken aan hopen voor balkenslieten en posten;

in de bossen op het Hiemken b/d Almenseweg:
perc. 1-19 grove dennen v. rikken en slieten;

in Warken a.d. spoorbaan nabij Broijl:
perc. 1-15 grove dennen v. rikken en slie-
ten, 16-17 lariks v. bonenstokken en ruiters;

voor mevr van Sonsbeeck-Helmich te Heino:
in de Blokken a.d. oude weg Zelhem-Ruurlo,
en a.d. Stellingweg, perc. 1-28 grove den-
nen v. rikken en slieten;

in het Meeninkbos div. perc. gedunde eik-
jes. beuken en lariks.

Kosten 10% voor kopers. Betaling uiterlijk
19 april 1963 ten kantore van gen. notaris.
Notariskantoor zaterdags gesloten.

Als

weekend aanbieding
vrijdagavond en zaterdag

dubbele flnimozegels
op al uw gekochte artikelen.

A. J. A. HELMINK
Zutphenseweg — Vorden

Ontvangen nieuwe zending

SETTERLAINE
Dames Pullovers
korte mouw

Dames en Meisjes Vesten
in draion en wol

ZIE ETALAGE

L.SCHOOLDERMAN
VORDEN

BIJ

Bijenhof's Fijnhout Bewerking N.V.
VORDEN - Industrieweg D 7d - Telefoon (06752) 1216

kunnen geplaatst worden:

MEUBELMAKERS
en

LEERLINGEN

's Avonds inlichtingen: Tel. (06752) 1617

TIJDELIJKE SPECIALE

trefex
VOORJAARSAANBIEDING

4 kg veegvaste muurverf voor hagelwitte pla-
fonds en muren in plastic-emmer "J QC
voor de speciale totaalprijs van -/+7_/

sterke plastic-emmer GRATIS
Als extra reklame levert uw trefex-dealcr bij
aankoop van een emjMc trefex veegvaste muur-
verf een complete gr^Pverfroller A 4ft
van 15 cm voor slechts v»™v

of een prachtige plafondborstel A QC
voor slechts . \J*yj

Vraag tevens de k
verf en ook naar de
lakverf.

trefex wasbare muur-
ueuwste kleuren trefex

Fa. G. Boerstoel & Zn
Insulindelaan 5 Tel. 1567

VOOR AL UW

verzekeringen en
financieringen
naar

Assurantiekantoor

J+ van Zeeburg
Almenseweg 12 Telefoon 1531

Wij komen elke week
bij u aan d. deur met HIZ6

Als er nog zijn, waar wij niet komen,
een berichtje en wij staan voor u klaar,
zowel per liter als per vat.

Met ESSO beter uit"„

Vraag ons naar

zeepprodukten of schoonmaakartikelen
en wij kunnen u helpen.

Ook telefonische bestellingen worden graag
aangenomen. Telefoon 1243.

Beleefd aanbevelend,

J. VAN U HM U H U achter 't station

l
f"Nutsgebouw

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 24 maart» 8 uur

De sheriff van Wichita
met: Joel McCrea - Vera Miles

Peter Graves
Hij trachtte de orde te handhaven in
een stad, waar ruwe mannen geen

wet kenden.

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.

U GAAT TOCH KIJKEN NAAR

Hans Langoor
Een KINDER-OPERETTE, die

vrijdag 29 en
zaterdag 30 maart
wordt opgevoerd in
zaal EIJKELKAMP
te Medler, door de
leerlingen van de
O.L.S. te Linde.
Aanvang 7.30 uur
Entree f 1,25.
Kaarten in voor-

verkoop bij de school.

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage
A. G. Tragter
Telefoon 1256

Aan de Weled. Heer
SCHURINK, lid v.d.
Raad der gemeente

Vorden
Ons kwam ter ore,
dat U de aanslagen
straatbelasting voor
de Burg. Galléestr.

vaststelde.
Hebt U 't hart eens,
dat U deze biljetten
ons thans stuurt.

Een modderbelasting-
biljet net f 0,00 kan

nog zo'n beetje.
Hoogachtend,

G. W. LUIMES
Burg. Modderstraat 32

Vorden

„Het Binnenhuis"
Woninginrichting - Fa.A, Polman

Vorden Telefoon 1314

BEZOEKT ONZE

V O O R J A H R S E X P O S I T I E
„Beter wonen"

op vrijdag 22, zaterdag 23 en

zondag 24 maart

in zaal Hotel Bakker

r U kunt daar zien:

Gordijnstoffen (Ploeg) - Vitrages

Vloerbedekkingen - Beddegoed

Meubelen enr. enz.
V ^

Uw speciale aandacht voor onze

P l o e g J a p o n s t o f f e n
welke u kunt bewonderen op onze expositie.

„HET BINNENHUIS"

Hét adres voor betere woninginrichting.


