
CONTACT
Donderdag 19 maart 1964

25e jaargang no* 50 •
VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK

Frankering bij abonnement, postk. Vorden HET NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN

Abonnementsprijs f 2 . — per halfjaar - Advertentieprijs 6 cf. per mm - Uitgave Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 934120 - Tel. 1404

Betaling abonnementsgeld.
Voor l april kan het abonnementsgeld weer worden
voldaan op giro no. 9 3 4 1 2 0 , t.n.v. D. Wolters,
Vorden.
Gezien de algehele kostenstijging en de verhoging
der portokosten met 25 pet. kost een abonnement op
Contact voortaan f 2 — per half jaar .
Wilt u er voor zorgen dat de overschrijving vout
l april in ons bezit is ? Maakt u er vandaag nog
werk van, want de girodicnst handelt de zaken niet
zo heel vlug meer af.
Na l april worden de overgebleven kwitanties bij
u aangeboden' a f 2.20 voor Vorden en naaste omge-
ving. Voor kwitanties die per post worden verzonden
wordt het bedrag f 2.50, daar de post ook de in-
cassokosten drastisch heeft verhoogd.
Voor abonnementen in het buitenland moeten we
voortaan f 3 . — per halfjaar in rekening brengen.
Degenen, die Contact nog niet lezen en zich per
l april willen abonneren, krijgen de nummers van
maart gratis toegestuurd. Geef u dus spoedig op als
abonnee.

PLAATSELIJKE AFDELING M.B.A. OPGERICHT

In zaal Schoenaker werd op initiatief van de Jonge
Boeren- en Tuindersbond J.B.T.B, een bijeenkomst
belegd voor jonge meisjes uit de parochie om ook
hier een afdeling van de M.B.A. (Meisjesbeweging
van de A.B.T.B.) op te richten.
Deze eerste bespreking vond plaats onder leiding van
de heer W. Lichtenberg, de voorzitter der J.B.T.B.,
die verheugd was zovele meisjes te kunnen verwel-
komen. Hij zette uiteen, hoe deze bijeenkomst be-
legd was om eens poolshoogte te nemen omtrent de
belangstelling voor een Meisjesbeweging in de pa-
rochie. Voorheen konden de meisjes van de land-
bouwbedrijven lid worden van de Boerinnenbond.
Door de veranderde omstandigheden werd voor enige
tijd door het hoofdbestuur der A.B.T.B. de M.B.A.
in het leven geroepen, waardoor thans ook meisjes
van niet-agrarische bedrijven lid kunnen worden. Dit
geldt dan boven de 15 jaar. Van het hoofdbestuur
uit zijn thans richtlijnen gegeven voor een geheel
jaarprogramma, dus niet alleen voor het winterseizoen.
Dit omvat dan o.a. culturele wedstrijden, sportmani-
festaties etc.
In navolging van de afdelingen Vierakker en Hengelo-
Keyenborg werd hierna besloten een afdeling Vorden-
Kranenburg op te richten. 17 meisjes gaven zich als
lid op, terwijl er een voorlopig bestuur werd ge-
vormd, bestaande uit do dames Agnes Waenink, An-
nie Lichtenberg (Kiefskamp) en Lies Berentsen (Gro-
te Veld). De functies zullen door het bestuur onder-
ling worden geregeld. Besloten werd om zo spoedig
mogelijk iemand van het hoofdbestuur uit te nodigen,
die nadere uiteenzettingen en richtlijnen zal geven
om zo efficiënt mogelijk te werken.

BILJARTEN

Tijdens de wedstrijden om het Persoonlijk Kampioen-
schap klasse 2 van de Biljartbond „De IJselkring" heeft
de Biljartvereniging „Kranenburg" een mooi succes be-
haald. De heer J. Schoenaker, speler van het eerste
viertal wist op dit toernooi, dat verleden week in café
Java te Vierakker werd gehouden, een prachtige 2de
plaats voor zich op te eisen. Er namen hieraan 12 spe-
lers deel.

l

oorjaars~
schoentjes

in sportieve
en geklede snitten
vindt U bij ons
in grote
verscheidenheid

Aparte modellen
in de nieuwste
modekleuren

KIJK EERST BIJ

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist de Schoenenspecialist

l
GERARD JANSEN KAMPIOEN

Het is de Vordenaar Gerard Jansen gelukt om tijdens
de persoonlijke biljartkampioenschappen van district
„De IJsselkring" het kampioenschap van de derde klas
op zijn naam te brengen.

KERKDIENSTEN zondag 22 maart.
Heru. Kerk

10 uur Ds. J. H. Jansen en Ds. J. J. van Zorge

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. 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 spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond
11 uur Dr. de Vries, telefoon 1288.

S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens.

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur A. Harmsma, telefoon 06752-1277.

BRAND MELDEN, no. 1541 .
Bij geen gehoor: Telefoon nu. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

WEEKMARKT.
Vrijdag waren 60 biggen op de markt aangevoerd,
Er was geen handel.

BURGELIJKE STAND van 11 mrt. t.m. 17 mrt.
Geboren: z. van H. L. H. Havekes en H. B. A.
Eijkelkamp.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

OUD MINISTER CALS ACHT EERSTE KAMER
OVERBODIG.

Het huidige twee-kamer-stelsel past niet in deze tijd,
omdat het systeem nodeloze doublures veroorzaakt. . .
en een onverantwoord oponthoud geeft.
Tragter acht elke kamer belangrijk als er in die kamer
maar gesproken wordt over de bijzonder geslaagde
kollektie in rijwielen. En wie direct komt, zonder op-
onthoud, slaagt het beste. (adv.)

VOE
De ontmoeting Zelhem—Vorden, waarbij we beter
kunnen spreken van een dans om de bal, is in een
verdiende 2—O overwinning voor de thuisclub ge-
ëindigd, ^ife
Vorden II verrichtte zondagll^Hag een huzarenstukje
door koploper Neede III op eigen veld een 2—l ne-
derlaag toe te brengen. En dit gebeurde bovendien met
4 invallers.
Vorden III is door haar 12—l overwinning op Baakse
Boys II dichtbij het kampioenschap en dichtbij de 100
doelpunten. Jaap Korenblik wist in deze ontmoeting
liefst 8 keer raak te schieten. Vorden IV speelde op
eigen veld met 2—2 gelijk tegen de zesde uitgave van
De Hoven.
De uitslagen van de junioren waren: AZC B—Vorden
A 2—2; Vorden B—Steenderen A l—8; Cupa A—
Vorden C 0—0; Be Quick G—Vorden D O—6; Vor-
den E—Ratti B 0—2.
In verband met de interlandontmoeting België—Ne-
derland zijn de senioren elftallen van Vorden vrij. De
ene uitzondering vormt Vorden IV dat zondagmorgen
als gastheer zal optreden van Sp. Brummen VII.
Voor de junioren is het volgende programma vastge-
steld: Almen A—Vorden A; AZC C—Vorden B; Vor-
den C—Be Quick D; Vorden D—Wilh.SSS D; Socii C
—Vorden E.

BELANGRIJK BILJARTDUEL
In Klasse C l van het Biljartdistrict „Doetinchem en
Omstreken" wordt, hedenavond in zaal Klein Hekkel-
der de belangrijke competitiewedstrijd KOT I—Harry I
gespeeld. Wij zijn benieuwd of KI. Hekkelder, Pardijs
en Wijnbergen erin zullen slagen het kampioenschap
te veroveren.

VOLLEYBAL

In Zutphen traden de Vordense Kraanvogels aan te-
gen de derde uitgave van Wilhelmina (Zutphen). De
Kraanvogels, die er volledig „uit" waren konden het
tegen de geroutineerde Zutphense dames niet bol-
werken en verloren in 2 sets.
In de eerste set speelde men bijzonder zwak en kwam
men eigenlijk geen moment tot goed spel. Het was dan
ook niet te verwonderden, dat Wilhelmina met een
15—l stand de eerste puntjes binnenhaalde.
In de tweede set stonden de geel-witten ook al spoe-
dig achter (7—2), maar bleven hierna even in „the
winning mood" wat hen, dank zij enkele royale op-
slagen tot 8—6 deed inlopen. Het ging hierna even
gelijk op en er ontspon zich een spannende strijd,
waarin heel goede momenten werden afgewisseld met
heel slechte. Ondanks time-out van de Kraanvogels,
konden de goed geoefende Zutphense dames ook deze
set in een overwinning omzetten (15—9).
Op maandag 23 maart a.s. zullen de Kraanvogels,
wederom in Zutphen, een ontmoeting spelen tegen
RAS I uit Rheden.

NED. CHR. VROUWENBOND

Deze bond houdt vanavond haar jaarvergadering in
Irene. Zie advertentie.

„SPREKEN IN HET OPENBAAR"

Maandagavond werd in Hotel Bloemendaal de eind-
les gehouden van de cursus „Spreken in het open-
baar". Het doel van deze cursus, waarvan de heer H.
Folmer docent was, is o.a. de spreekangst te over-
winnen.
Het eindresultaat is dan dat de cursist voor de vuist
weg kan spreken en kan improviseren. In totaal na-
men aan deze cursus, welke uit 10 lessen bestond,
23 dames en heren deel.
De heer Folmer gaf de cursisten aan het begin van
de avond alvast enkele goede wenken voor de toe-
komst.
Hierna moest elke cursist een paar minuten over een
bepaald onderwerp, hetwelk hem zomaar door de heer
Folmer werd opgegeven, spreken.
De onderwerpen liepen sterk uiteen: „Mechanisatie
in de landbouw"; „Zakgeld voor de kinderen";
„Olympische winterspelen in Insbrück"; „Vitamine".
Wie gedacht had diverse hakkelende en naar woor-
den zoekende mensen te moeten aanhoren kwam be-
drogen uit. Zonder veel zenuwen en vaak op duide-
lijke wijze deden de cursisten hun „woordje", waar-
uit bleek dat de cursus inderdaad vruchten had afge-
worpen.
Aan het slot van de avond bood de heer G. Rem-
mers de heer en mevrouw Folmer namens de cursis-
ten een kleine attentie aan, hetgeen zeer op prijs werd
gesteld.

KLAVERJASTOERNOOI

Voor de laatste maal in dit winterseizoen werd er in
Lunchroom ,.De Rotonde" een klaverjastoernooi ge-
houden, waaraan 20 personen deelnamen.
Het toernooi dat onder leiding stond van de heer A.
Wentink had een spannend verloop. Tussen de num-
mers één en twee was slechts een verschil van 4 pun-
ten. De eerste prijs werden tenslotte gewonnen door
het paar H. Hartelman/F. Groot Bramel met 5181 pun-
ten, 2. Koch/Schumacher 5177 p., 3. Zieverink/Aal-
derink 5079 p., 4. mevr. van Goethem/mevr. Jansen
4654 p.
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JAARVERGADERING „DE LUCHTBODE"

De postduivenvereniging „De Luchtbode" hield zater-
dagavond in hotel Bloemendaal haar algemene jaar-
vergadering. Ook de dames van de leden waren uit-
genodigd.
Voorzitter H. Doornink deelde o.m. mede dat er in het
bestuur enkele wisselingen hadden plaats gevonden.
Zo zal vanaf heden de heer A. Lauckhart als voor-
zitter fungeren. De heer G. J. Jansen is secretaris, ter-
wijl de heer H. Doornink thans penningmeester zal
worden. De overige bestuursleden zijn H. Wissels, H.
Zwevcrink en J. Eggink.
Uit het jaarverslag van de secretaris bleek dat het
ledental gelijk was gebleven. De penningmeester kon
tijdens het financieel overzicht een batig saldo melden.
Hierna werden door de heren Doornink en Lauckhart
de prijzen uitgereikt aan de diverse kampioenen van
het afgelopen seizoen. Deze prijzen bestonden uit wis-
selbekers en standaards. Kampioen Vitesse werd de
heer G. J. Jansen, die tevens een beker in ontvangst
mocht nemen voor zijn kampioensduiven in de catego-
rie „navluchten" en „jonge duiven". Kampioen Mid-
fond de heer G. J. Addink; kampioen Fond de heer
H. Zwevcrink; kampioen generaal werd de heer H.
Doornink, die tevens een wisselbeker in ontvangst
mocht nemen.
De heer Doornink werd hierna een kleine blijk van
waardering aangeboden voor het werk dat hij als voor-
zitter voor de vereniging had verricht.
Medegedeeld werd dat eind maart de vluchten weer
zullen beginnen waarbij „De Luchtbode" zal deelne-
men aan de wedvluchten in de „Zuid-West Richting".
Na dit min of meer officiële gedeelte bleef het gezel-
schap nog enige tijd gezellig bijeen.

EIERZOEKWEDSTRIJD

Zoals u in een advertentie elders in dit blad kunt lezen
organiseert V.V.V. dit jaar een grote eierzoekwedstrijd.
De kinderen moeten zich vooraf opgeven. Leest u de
advertentie maar goed!

MODEHUIS

ONDERLINGE DAMCOMPETITIE DCV

Voor de onderlinge damcompetitie van DCV werden
in zaal Eskes de volgende wedstrijden gespeeld: C. van
Ooyen—Geerken O—2; Breuker—Klein Brink 2—0;
Bello—A. van Ooyen O—2; P. van Ooyen—Esselink
2—0; Roozendaal—Wentiak O—2; A. van Ooyen—
Hulshof^2—0; Win : ,k

! ~ > i j k 2- 0; Geerken—Lammers 2—0; Oukes—
Stegeman 2—0; Hulshof—Breuker O—2; Roozendaal
—Nijenhuis O—2.

VARKENSHOUDERS BIJEEN
De varkensfokvereniging De Samenwerking vergader-
de in café de Zon onder leiding van de heer B. G. Lich-
tenberg. Inzonderheid heette hij welkom de heer Leg-
ters uit Doetinchem van de A.L.V.D. en herdacht met
enkele woorden, wijlen de oud-erevoorzitter de heer
Helmink; zijn nagedachtenis zal bij de vereniging in
dankbare herinnering blijven.
Het verslag van de hokken over 1963 sloot met een
nadelig saldo. Bij het verslag over het verenigingskas
bleek dat 1963 sloot met een klein batig saldo.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werden de heren
H. Tjoonk, A. J. Oltvoort en W. A. Borgonjen her-
kozen. In plaats van de afd. secretaris de heer G. W.
Winkel, die wegens drukke bedrijfswerkzaamheden
niet herkiesbaar was, werd gekozen de heer J. Olthaar.
Als afgevaardigde naar de Bondsvergadering werd be-
noemd de heer B. G. Lichtenberg. Als extra attractie
werden vijf gratis dekkingen bij een in het stamboek
opgenomen dekbeer onder de leden verloot. De geluk-
kige winnaars waren de heren G. Bogchelman, A. F. J.
Waarle, G. Berenpas, W. Rietman en W. A. Borgonjen.
Er zal getracht worden in overleg met de inspecteur
van 't stamboek enige goede fokzeugjes aan te kopen.
Voor het boekjaar 1964 werd de contributie bepaald
op f 1,50 per lid. Verder hield de heer Legters een in-
leiding over de bouw en inriehting van varkensschuren
en hokken. Hierbij wees hij erop dat bij de biggen-
opfok doelmatige warmte een eerste vereiste is, b.v. de
eerste 14 dagen 20 graden; tevens moet men zorgen
voor goede ventilatie, zulks ter voorkoming van amo-
niaklucht.

FILMAVOND
Tot besluit van het winterseizoen hielden de V.A.M.C.
„De Graafschaprijders" en de vereniging voor Veilig
Verkeer hun laatste gecombineerde filmavond, die
ditmaal verzorgd werd door de benzine maatschappij
Caltex.
De aanwezigen werden onthaald op een prachtig
programma, waarbij de kleurenfilm over het leven
aan boord van een olietanker en de reisfilm over
Griekenland en Rotterdam ieders bewondering had.
De voorzitter der motorclub, de heer B. Pardijs, sprak
het slotwoord.

i> Heropeningsaanbieding:

>

>

gedurende de maand maart
bij aankoop v. f 10,— behaag

l pak plakmeel GRATIS

„Het VerfhuJS" j. M. UIFERWEERD
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Wij vieren dit jaar het 50 jarig
feest van onze inkoopcombinatie.
U profiteert, door extra voorde-
lige inkoop, dit jaar dubbel.
Dit is één van onze gouden
Jubileum-aanbiedingen

Prima

REGENJAS

Van hoge klasse.
Model: kwieke rugplooi,
brede rugceintuur,
ingezette mouw.

Speciale FORTEX
Jubileumprijs

f 59.50

FORTEX
aMijd een
tiiasse beter

Üfacl
^^—^WVORC

Thans kopen . . . . Kans kopen Bij elke besteding Van

f 10.— krijgt U kans op waardevolle prijzen w.o. 5 auto's.

Zegelvoordeel
blik
blik

2 pakjes

l blik

1 fles
2 zak
l pak
l zakje
200 gram
l zakje
100 gram
100 gram
1 blik
2 blik
2 blik

Appelmoes
Soepballen
Thee
Elke fles Spar wijn
Ananas

158 et
166 et
172 et
25 et
98 et

Alle soorten Spar jam deze week met
Advokaat 430 et
Rijst 96 et
Speculaas 105 et
Chocolaadjes 75 et
Mocca krokantjes 68 et
IJspepermunt 69 et
Casselerrib 69 et
Pariser worst 39 et
Unox bruinebonensoep v. 108 v. 98 et
Doperwten M II slechts 100 et
Unox Rundvleessoep v. 216 nu 199 et

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

et

uit onze kollektie

Japonnen, Rokken en
Blouses

Moderne combinatie's.
Voordelig in prijs.

KOMT ZIEN EN PASSEN BIJ

« .Ui H Nieuwstad Vorden

School met
Het Hoge 42

de Bijbel

Aangifte van leerlingen
die na de grote vakantie op
school hopen te komen, bij het
hoofd der school de heer A. J.
Zeevalkink.

P.S. De kinderen moeten vóór
l oktober a.s. zes jaar zijn.

Chem. reinigen Verven

Denkt U er aan?
Pasen staat voor de deur. Laat daarom nu uw
kleding Chemisch reinigen, dan loopt u er met

de Paasdagen weer netjes bij.
Maandagmorgen VOOR 9 uur bericht en het
wordt dezelfde dag gehaald en u hebt het

dezelfde week weer thuis.

•*• „CORRECT" •••
H. W. HENDRIKS

Appelstraat 23, Zutphen. Telef. 06750-5197

Stoppage Enz.

fa, Martens
wapen- en sporthandel

Uw beste hulp
BIJ DE SCHOONMAAK

wordt vaak vergeten
voor een echte
s c h o o n m a a k b e u r t

DAT KAN ANDERS

Van nu
tot 1 april

GRATIS schoonmaak-
beurt voor uw stof-
zuiger.
's Morgens brengen,
zo mogelijk 's avonds
klaar.

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

^Óuper C./

H.H. LANDARBEIDERS

Verzilveren van vakantiebonnen
op DINSDAGAVOND 24 MAART tussen
7 en 8 uur bij G. J. Martinus, Prins Bern-
hardweg 6, Vorden.

eaning
De Paasdagen staan alweer voor de deur.
Dus u wilt er weer correct uitzien?
Breng dan uw goed vroegtijdig.
Bij ons wordt al uw goed vakkundig gereinigd.
Dus weer als nieuw.
Ook voor overhemdenreparatie, verven,
stoppage en witwas.

Beleefd aanbevelend, T H E O H A R T M A N
Tel. 1670 - Vorden

Het wordt ook afgehaald en weer thuisbezorgd.

Reklame vrijdagavond en zaterdag.
200 gram boterhamworst 60 et
<->r\/"\ _ i i t*f\ .200 gram kookworst

gram fijne r ook worst 200 et
gram tongeworst

M. Krijt, Dorpsstraat

OVERHEMDEN

vanaf 9.75

Zelfbinders vele kleuren

Sokken alle maten

H. LUTH
Nieuwstad — Vorden

Siemerink
Vorden

f7.65 per fles

KEUNE

Tijdelijk Aantrekkelijke voorjaarsaanbieding

Tref ex
veegvaste muurverf

voor hagelwitte plafonds en muren. In sterke plastic-
emmertjes-van 4 kg voor f 3.95 (voldoende voor
35 m2).

Als EXTRA REKLAME leveren wij bij aankoop van
een emmer tréfex veegvaste muurverf

een complete verfroller van f 1.10 voor f 0.30

of een prachtige plafondborstel van f 2.85 voor f 1.15

Vraag tevens de collectie tréfex wasbare
muurverf en ook naar de nieuwste kleu-
ren tréfex-lakverf.

Verkrijgbaar bij:

G. Boerstoel & Zn.
Insulindelaan 5, telefoon 1567, Vorden

Vogellief hebbers, opgelet!!!
Zangzaad p. kilo 75 et, bij 2% kilo of meer 70 et p. kilo

Milet „ 42 et , 38 et „ „
Parkietenzaad „ 50 et, „ 45 et „ „

Trop. vogelzaad „ 60 et, „ „ „ „ ' „ 55 et „ „
Volièrezaad „ 70 et 65 et „ „

Alles extra geschoond

Ie soort DUIVENZAAD per kilo 50 et
bij 25 kilo of meer 48 et per kilo

fa. J. W. Albers



Met vreugde en dank-
baarheid geven wij
kennis van de geboor-
te van ons dochtertje

Jenneken Ada
Reindina

(Ada)

G. H. Altena
W. G. Altena-

Voskamp

Markelo, 12 maart'64.
Kooldijk 4
Tijd. adres: Kon. Jul iana

Ziekenhuis Hengelo (O.)

Mevr. Koning, St Mar-
tinusstraat ll.Warns-
veld, Tel. 6016, zoekt
een zelfstandig werk-
ster of dienstmeisje,
3 morgens per week.

Wie is genegen mij
met de schoonmaak
te helpen?
Adres: mevr. Beren-
pas, Zutph.weg 45.

Net meisje
gevraagd voor 't ver-
richten van eenvoudige
kantoor werkzaamhe-
den.
Accountantskantoor

B. DE BRUIJN
Schoolstr. 13, Vorden

A.s. zondag 22 maart
beginnen de

Zondagsscholen
Vorden, Medler
en Wildenborch

om

kwart voor negen.
De leiding van

Z.S. „Jachin"

Te koop gevraagd:
ongeveer 25 a 50 are
GROND. Geschikt vr.
kerstsparbeplanting.
Brieven onder motto
„Kerstspar" aan Bur.
Contact Vorden.

Te koop meisjesfiets,
voor leeft. 8-12 jaar,
i.g st. Insulindelaan 14

Te koop een stortkar
en paardetuig bij
W. Rietman,

Zutphenseweg 78.

Bij inschrijving te koop
2 antieke openhaard-
schermen (Mechels).
Bezichtiging en inlev.
van briefjes tot zater-
dagavond as. bij B.
Wiltink,D58,Vorden

Trakteert u zich a.s.
zaterdag eens extra op
de oliebollen, waar-
mee de Drumband bij
u aan huis komt.

Te koop vracht hooi
bij Lichtenbarg,

Almenseweg 44,
Vorden.

1000 kg. roggestro te
koop. W. A. J. Lichten-
berg, 't Waarle,

telef. 1388.

Vers gedorst haver-
stro te koop.
D. Regelink, Henge-
loseweg B 24.

± 1500 kg. voeder-
bieten te koop. A. J.
Lenselink, Almense-
weg 42, Vorden.

Wegens ruimtegebrek
te koop zeugen met
biggen en drag. var-
kens. H. Graaskamp,
„Nieuw Wenneker",
telef. 1602, Vorden.

Op 25 maart nog
leverbaar ± 200 RxW
HENKUIKENS.
Verder leverbaar alle
soorten, ook de be-
roemdezwarte AxHxR
Van Hussel, Leesten,
Warnsveld,

telef. 06750-6333.

Te koop oliebollen
van topkwaliteit.
Te bevr. a.s. zaterdag
bij de drumband.

ZOJUIST ONTVANGEN

keurkollektie

SEÏTERLfllNE
Dames Pullovers
korte mouw, en

Dames Vesten
in exclusieve dessins

en modieuse tinten

L. SCflOOLDERMDN
VORDEN

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

X
X
X

l

K

K

X
X
X
X
X

X

Op dinsdag 24 maart D.V. hopen
onze geliefde ouders en kinderen

A. Slöetjes
en
H. G. Slöetjes-Mol

hun 25-jarige echtvereniging te her-
denken.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven is de
wens van hun kinderen en opoe.

Vorden, maart 1965.
Almenseweg 36

Gelegenheid tot feliciteren van 3 — 5
uur n.m. aan huis.

T

|
•<

\
>

X

STEUN

de DRUMBAND
van „Concordia"

en koop a.s. zaterdag flink wat

verse OLIEBOLLEN

die huis aan huis
zullen worden aangeboden.

Dames!

Onze

voor j aar S' en
zomerstoffen
zijn weer

Wij brengen een l leuke kollektie
Ook in K1NDERSTOFFEN zijn wij
goed gesorteerd.

Komt u eens vrijblijvend kijken bij

LOOMAN
VORDEN

GLR5 1204

De Glas 1204 -snel en toch zuinig - reageert
bliksemsnel - met het bijzondere comfort
van de bucket seats.

'n Pracht wagen voor sportief en veilig rijden.

f 6395.—

Met schijfremmen f 6645.—

Vraagt gratis folders en proefrit.

Garage W. KURZ
Officieel Glas- en Goggomobiel dealer

Industrieweg 7 - Vorden - Tel. 06752-1649

Uitknippen - Bewaren - Het brengt u geld op

Gratis ei erf eest
IN

ALBERS' zelfbedieningszaak

l grote bus nootmuskaat 98 et
A.J.P. custard 35 et
A.J P. maizena 28 et
10 zakjes vanillesuiker 49 Ct
l litersblik ananas (schijven) 149 Ct
l litersblik perziken 149 et
l litersblik sperziebonen 98 Ct
l litersblik appelmoes 79 et
l literpot augurken 98 Ct
500 gram kaas, alle soorten
200 gram vleeswaren, naar keuze

ei gratis
ei gratis
ei gratis
ei gratis
ei gratis
el gratis
el gratis
ei gratis
ei gratis
ei gratis
ei gratis

En nu onze LENTE-AANBIEDING.
Litersblikken doperwten (middel fijn) 89 et

LET OP l
elk 2e blik 59 et

KOOPJE

500 gram vermicelli 45 et
Boterhamkorrels p. 200 gr nu 35 et
15 wafelrepen 59 et
2 pak Tuc-zoutjes 79 et
l pak Nobo sprits 49 et

2 rol Marie biscuits

KOOPJE

voor 89 et

Div. soorten vruchten op sap
4 blik voor 229 et

Jus d'Orange Grote fles 149 et

UU onze SNOEP-afdeling:
Musketflikken
Vruchtjes
Rijgeitjes

200 gr 69 et
200 gr 49 et
200 gr 59 et

prepen 98 et
3 zakjes drop,

geen 75 et maar
250 gr banketbakkerskoekjes

10 grote chocojflbi
Tceuze uit 8 soorten

59 et
59 et

2 grote rollen eierbeïchuit 55 et
MATZES
Teacrackers

Grote sortering

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

NIEUW voor Vordenl

Zuivere zwarte WE S S E N S A P
Vastgestelde prijs 170 et

Ter introductie voor 149 et

Nog volop Maxwell poederkoffle
met 30 et REDUCTIE

Italiaanse tomatenpuree
5 blikjes 79 et

Bij alle soorten koffie (250 gram 168 et)
l grote rol Biscuits Fouré van 125 v. 89 et

Duyvis zoute pinda's NU per zakje 45 et
Chocoladehagel, geen imitatie 200 gram 49 et
Siam rijst heel kilo 89 et
Vitella instantpudding per pakje 38 et 3 pakjes 99 et
Appelsap 2 flessen voor 139 et

Ze is er weer
't succes-artikel van 1963: roomzachte slasaus grote fles 69 et

FIJNE
vleeswaren

Boterham worst, superieur 150 gr 44 et
Gelderse ham (de beste, die er is) 150 gr 98 et
Rookvlees (dun gesneden, dus voordelig) 150 gr 79 et

Kaasdomino's per pak overal 125 et
bij ons NU 98 et

Van Nelle theebuilen 10 stuks 39 et
Mooie kleine augurken p. pot 69 et

Onze WIJN-aanbleding:
Literskruiken f ra m bozen-bessen wij n

295 et
Hierbij l fl. Cherry-brandy voor 25 et

De STUNT van de week:

Bij elke kilo SUIKER: l pak a 16 caramelwafels voor 69 et

BEWAREN WAARDEBON BEWAREN

Al deze aanbiedingen blijven 14 dagen G E L D I G .

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5. Vorden

• * •



Als het

V O O R J A A R
wordt

moet u

Klaar staan

voor de slag !

Zorg dus tijdig voor een goede

HUISHOUDTRAP
»

zeem- en borstelwerk, kastpapier,
Fablon plakplastic, emmers

R. J. KOERSELMAN
Telefoon 1364.

SPECIALE

^raasaanbieding

NO-IRON

HERENOVERHEMDEN
van f 13.90 voor f 11.90
vin f 15.90 voor f 13.90
van f 17.90 voor f 15.90

in verschillende dessins.

LOOMAN - Vorden

Geblaf in de nacht . . . .
is hinderlijk voor uw omgeving
en niet ongevaarlijk voor u zelf.
Doe er iets tegen en gebruik

„ een fles PULMO.

De meest verkochte hoest-

drank ter wereld met de

dubbele werking.

PULMO bestrijdt de hoest
werkt opwekkend

Haal nog vandaag uw fles PULMO
in huis.

Drogisterij
„De Olde Meulle"

J. M. v.i. Wil
gediplomeerd

drogist

Weer voorradig

Edel Anthraciet
in alle afmetingen.

Verder keuze uit 20 verschillende
soorten brandstoffen.

G. Weulen Kranenbarg
Telefoon 1217

Ruurloseweg 45/47 - Vorden

HET HUISAFVAL
wordt volgende week

donderdag opgehaald
inplaats van Goede Vrijdag

'"Nutsgebouw™1

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedenaa - Deventer

Zondag 22 maart, 8 uur

DE LAATSTE AANVAL
met: Jack Palace - Anna Balfc -

, Serge Reggiani

'n Amerikaan en vier Italianen vochten
hun felle guerillastrijd in de bergen.

Toegang 14 jaar

Entree. '125 - l 50 - 1.75

J

Ouderavond v.d. Zondagsschool
op zaterdag 21 maart, 's avonds
om 7.30 uur in Irene.

Na de pauze wordt de prachtige film

„de Vreemdeling"
gedraaid. - Ouders komt u allen?

Ook belangstellenden zijn hartelijk welkom.
De leiding van Z.S. „Jachin*

Terlenka Vitrage's
Katoenen vitrage'?

wit en hlHIr voor de ramen

Overgordijnen
Weefstoffen - Cretonnes -

Velours - Damasten
in moderne dessins

Tapijten
in alle breedtes en in 12
kleuren, sterk en verkleurt
niet

Gratis
knippen wij uw gordijnen

op maat. als u ze zelf wenst
te maken.

Ook maken wij ze vakkun-
dig voor u.

Zuiver
Wollen Dekens

2-persoons 185x240, nu nog
65.75

H. LUTH
Nieuwstad — Vorden

n Heb ik daar pech"
zegt Frans tegen zijn vriend Karel.
„Koop ik daar gisteren een kostuum met twee broe-
ken en een uur geleden brand ik een gaatje in mijn
jas!"
Wie bij TRAGTER koopt voor de Paasdagen, waar
zo veel moois is, heeft nimmer pech, maar zal het
vurig verlangen naar goed slagen kunnen bevredigen.
U moet echt onze kollektie, die apart is, goed in de
gaten houden.

ONZE

voorjaarskollektie
is thans gereed, en zonder
overdrijving mogen wij ze
zeer geslaagd noemen!

Een greep uit onze artikelen;

% Vesten, Pullovers,
% Rokken en Blouses

nieuwste modellen, moderne
teleurstellingen en laag in prijs.

% Heren pantalons,

% overhemden en

% weekenders
moderne kleuren en dessins

% Zelfbinders, Sokken

• Werkkleding
het alombekende
ALL-PASS produkt.

Zoekt u iets voor uw baby ? ?
Voor uw liefste natuurlijk het
beste!

Alles hiervoor vindt u bij ons.

A. J. A. HELMINK
Zutphenseweg 14, Vorden

Het is voor ons ondoenlijk u alles te
noemen. Een bezoek aan onze zaak is
beslist de moeite waard.

Bupro-gas
Het gas uoor iedereen
Abonnementsgeld

slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Tel. 1217
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Koopt op tijd
zekerheid

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
Huur PH1LIPS-

TELEVISIE
voor f 25.95 per mnd.
zonder vooruitbetaling
maar met recht van
koop. Morgen al bij
u thuis? Bel dan 08300-
50087 (óók 's avonds).

De prijzen stijgen,

maar wij dalen met de
prijs!!

Poeliersbedrijf
Rossel Robbertsen
tel. 1283 - tel. 12H

Verhuur van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhcfl 1. Zutphen
Telefoon 2264.

Te koop nieuwe zwaar
verzilverde cassette.
Geheel compleet f 245.-
Brieven onder no. 33
bur. van dit blad.

t "••̂ ^^^^^^—^^^^«•̂ •̂ ^^^ •̂••̂ ^ î"

Te koop spoorbiels
G. Weulen Kranen-
barg, Ruurloseweg 47,
Vorden.

7 biggen te koop.
Poterman, bij Buiten-
zorg.

AUTO-
VERHUUR

m. en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

IS NIET DUUR
Met 1 grote bus Su-
pral ux doe-het-zelf
verf schildert U voor
f 3.80 ruim 10 m2 en...
élke streek strak.

Wij zullen U gaarna
vakkundig adviseren.

Supralux
Drogisterij „DE OLDE MEULLE"
J. M. VAN DER WAL
Gediplomeerd drogist

„HET BINNENHUIS"
Woninginrichting

fa. A. POLMAN
Vorden - tel. 1314

Vitrage
het visitekaartje
van uw woning!

Keuze uit meer dan 40 soorten

TERLENKA, geborduurd en effen
TERLENKA, vallen en stores

Of wilt u nog de

echte Zwitserse witte
katoenen M A R Q U I S E T T E
Ook daar hebben wij een
enorme sortering in.

Geborduurde Zwitserse marquisette
Effen Zwitserse marquisette
Vallen van Zwitserse Marquisette

HÉT adres voor
betere wonininginrichting.

RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal heeft zich ook j.l. zondag kunnen
handhaven in de kopgroep door Warnsveldse Boys, nog
wel in eigen home, met 3—l te bedwingen.
De reserves ginnen naar Vierakker, maar moesten hier
een kleine 4—3 nederlaag incasseren tegen Socii 2.
Het derde kon thuis geen vat krijgen op het technisch
beter spelende Warnsveldse Boys 4; het werd een 11—O
overwinning voor de bezoekers.
Ratti A speelde thuis tegen Voorst A en verloor met
5—1. Ratti B behaalde tegen plaatsgenoot Vorden E
een 2—O zege.
A.s. zondag speelt het eerste wederom een uitwedstrijd
tegen Baakse Boys I, welke wedstrijd op het Steen-
deren-terrein wordt gespeeld. Ratti staat nu met 16
punten uit 11 wedstrijden op de tweede plaats en zal
ook nu alles in het werk stellen om de puntjes mee
te nemen.
Ratti 2 krijgt bezoek van H. & K. 2 uit Hummelo en
Keppel, terwijl het derde bezoek ontvangt van de Ho-
ven 7 uit Zutphen. Voor beide Ratti-teams moet een
kleine zege tot de mogelijkheden behoren.
Ratti A gaat zaterdag naar Zutphania B, terwijl Ratti B
thuis het bezoekende Be Quick F zal ontvangen.

Jeugd puistjes
drogen in met Purolpoederf i.eoanfi.-

LANDBOUWONDERWIJS
De Vereniging tot bevordering van het Landbouw- en
Landbouwhuishoudonderwijs op Chr. grondslag hield
in de landbouwschool onder leiding van de heer A. J.
Lenselink haar jaarvergadering. Na een kort welkomst-
woord door de voorzitter werd het woord verleend aan
de secretaris de heer A. G. Mennink. Uit zijn jaar-
verslag bleek dat de landbouwschool thans door 93
cursisten en de landbouwhuishoudschool door 190
dag- en 130 avondcursisten wordt bezocht. De vereni-
ging telt thans 300 leden. De verbouwing (vergroting)
van de Chr. Landbouwhuishoudschool verkeert in een
vergevorderd stadium, zodat een gedeelte van de nieuw-
bouw reeds in gebruik is genomen. Bij gehouden be-
stuursverkiezing werd de aftredende secretaris, de heer
A. G. Mennink, herkozen. In plaats van de aftr. pen-
ningmeester, de heer H. Eggink, welke niet herkies-
baar was, werd benoemd de heer E. Knoef.
Na de pauze, waarin koffie werd aangeboden, werden
door de heer Mennink enige dia's vertoond over het
prachtige landschap van Zwitserland.

EINDLES MOEDERCURSUS
In zaal Schoenaker werd de eindles gehouden van de
door de R.K. Boerinnenbond georganiseerde Moeder-
cursus, hetwelk met een feestelijk tintje gepaard ging.
Er werd aan deze cursus door 21 dames deelgenomen.
Cursusleidster was zuster Koeken van het Wit-Gele
Kruis uit Arnhem.
Op deze laatste avond werd aan zuster Koeken dank
gebracht namens de cursisten door mej. O. Wolbert,
die haar tevens een blijk van waardering namens allen
aanbood. Zuster Koeken hoopte dat het geleerde allen
in het verdere leven tot nut zou zijn.
Naar we vernemen zal er binnenkort ook een kleuter-
cursus volgen, welke eveneens door de Boerinnenbond
wordt georganiseerd. Deze is speciaal bestemd voor
moeders met één of meer kinderen en omvat 6 lessen,
te geven door Zuster Koeken. Ook niet-leden kunnen
hieraan deelnemen.



Met Pasen een

nieuw costuum,
Wij kunnen U geen voorraad
tonen van honderden stuks, maar
wij kunnen U wel meenemen
naar de confectie showroom,
waar U keus hebt uit duizenden.

KOMT U EENS LANGS!

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

Maandag 23 maart en

Goede Vrijdag

zijn alle kapperszaken
de gehele dag geopend

Voor een

voorjaars- of
zomerhoed

slaagt U 't best bij

h,roneman~Jörissen
Leuke, vlotte modellen in div. kleuren

U bent

VERZORGD»
A LA MODE

VEMNDIG<?
met echte

reeds v.a. f 2.50 bij

MODEHUIS

WIJ VRAGEN nog

2 a 3 schilders,

enkele halfwasschilders

en leerlingschilder

Fa. H. van der Wal & Zn.
Schilders* en Behangersbedrijf
Verf-, Glas- en Behangbandel
Telefoon 1208
Ruurloseweg l, Vorden
Werkplaats Dorpsstraat 7

Maandag 23 maart 8 uur

JAARVERGADERING V.A.R.A.

in café Eskes

Krijgt U met de komende feestdagen logé's?

En zit u met slaap moeilijkheden?

Profiteer van onze weckend-
aanbieding t

prima divanbed
15 jaar garantie, met matras samen

voor f 55.—

Woninginrichting Manufacturen

A* J+ A* Helmink
Telefoon 1514

gedaan

is zelf verdiend!

MAAR ____
Wie zich eerst deskundig laat
adviseren en pas daarna aan
't werk gaat, heeft een goed
begin en dat is al het halve
werk!

Wij zijn daarom graag bereid U des-
gewenst 's avonds te bezoeken.
Uw problemen kunnen dan ter plaatse
worden bekeken^ ^

Op die manier komt altijd de
beste én de voordeligste op-
lossing uit de

Voor
en BEHANG naar

fa. G. Boerstoel & Zn.
Insul indelaan 5 - Tel. 1567

Pijp roken:
• Het is goedkoop

PIJPEN
diverse modellen

SIG. MAG.

D. Boersma
Dorpsstaat 6 Tel. 1553

T /Lom, roer de trom

Bezoekt allen

de BAZAR
voor de uniformen-aktte van de
DRUMBAND van „Concordia"

op vrijdag 3 en zaterdag 4 april
in het Nutsgebouw.

Werelduermaard
sinds mensenheugenis . . .

T E L E F U N K E N
RADIO
TELEVISIE

Tclevisie-narigheid met
„Bredeveld" afdoende kwijt!

Fa. P. BREDEVELD l Zn.
ZUTPHEN - Weg naar Laren 56
Telefoon 3813

Fa. Bredeveld
ook het adres voor
AEG volautomatische
WASMACHINES

Vraagt vrijblijvend
inlichtingen en
demonstra t ie . Ma 1410 k

W
v Vorden

GROTE

eierzoekwedstrijd

*voor kinderen vatr 5—8 jaar
en voor kinderen van 8 —12 jaar

op zaterdag 28 maart a.s.

Bijeenkomst kinderen
om 2.30 uur aan de oprit van
Kasteel ,,Vorden," tegenover
Klumper
Opgave vóór 25 maart bij het
V.V.V.-kantoor sig. magazijn
Eijerkamp. Deelname 25 et p.p.
Na deze datum is opgave
NIET meer mogelijk.

leder kind krijgt een prijs.

Bestuur V.V.V. Vorden.

,Het Binnenhuis'
WONINGINRICHTING

Fa. A. POLMAN
Vorden Telefoori 1314

1924 1964

Luxaflex
ZONWERING

•
Veel of minder zon
Meer en mooier licht
1001 mogelijkheden
LUXAFLEX is geen luxe
het is de onmisbare
daglichtregelaar in huis.

•
Vraagt ons als erkend Luxaflex-dealer
vrijblijvend prijsopgaaf!

OP HET
EERSTE

GEZICHT

FLAIR

De twen heeft
een eigen stijl:
een eigen
mode. Jong en
modern.
Ongedwongen
en zorgeloos

VOOR
MANNEN
MODE
ADVIEZEN:

L, Schoolderman

Een koele plaats
IN HUIS

Voor Pasen halen
met Pinksteren betalen!

Dat wordt u aangeboden,

wanneer u nu een

koelkast
wilt aanschaffen

U hebt dan vele weken tijd
om uw aanwinst te be-
oordelen.

Vraag folders en inlichtingen.

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5

telefoon 1546
Vorden

GEMAK DIENT DE MODERNE MENS...

H.iSh
Puppies

IDEALE SUÈDE
SCHOENEN,

DIE

MOOI BLIJVEN
waterafstotend ^

vuilwerend
vederlicht

verwennend (comfortabel

A. JANSEN, 't Schoenenhuis



VLOERBEDEKKING
Wand tot Wand TAPIJT
C tot 3.80 mtr. breed

Uw kamer wordt groter door

vaste vloerbedekking.

Het geeft een behaaglijk effect

en is makkelijk in onderhoud.

Vele soorten in voorraad.

Mooi wonen
lij leven

op COCOS

-

dus naadloos in uw kamer.

Wij hebben het voor U in voorraad.

U staat perplex van

Kijk en

kies bij

het plastic-tapijt voor keuken, trap, gang en
w kantoor etc.

Bloemzaden

Groentezaden

Kunstmest

Gedroogde koemest

Potgrond

Roodsteen bloempotten

Bloemprikkers

Wolf gereedschappen

Diverse vogelzaden

enz.

B. D. BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden

DEPOT: R. LOENEN

Zaadteelt Zaadhandel N.V.

Twello

Haal uw

diepvrieskist

of -kast
in huis!

Geen gesjouw meer door weer en wind.

0 Laag stroomverbruik

0 Vakkundige voorlichting

Elektro Techn. Install. Bureau

P. DEKKER
Vorden - Telefoon 1253

De jaarvergadering van de

NecL Chr* Vrouwenbond

is V A N A V O N D half 8 in Irene

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's

. ook uit Emmerik.
Ook voor

Aambeiendruppels
Hoestd ruppels
Rheumadruppels
Zenu wsterkende •
druppels

naar uw D.A drogist
D. A. Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de
zelfde d.11,1 nog klaar.

Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77,

Zutphen

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Warm water.

Voor douche en afwas dank zij „SHELL BUTAGAS"! En
een handige geiser in huur...? Kan! Want bij ons kan héél
veel. Informeer even. Daar wordt U wijzer van!

DE FLES MET
13 kg B U Ï A G A S QÜJTAGASJ

Inlichtingen en gasverkoop Hoofddepot:

G.EMSBROEK «Zn. c.v. - Vorden
Zutphenseweg 5, tel. (06752) 1546

SUB-DEPOTHOUDERS:
H. G. Breuker, C 126
A. J. Eykelkamp, Medler E 109, tel. 6718
A. J. Oldenhave, Delden B 76a, tel. 1428
A. F. Wiggers, Linde E 27 a, tel. 6730
J. H. Besseling,
Koekoekstr. l, Vierakker, tel. (06750) 3270
H. Klein Lebbink,
Baakseweg l, Wichmond, tel. (06754) 267
J. A. G. Verstegen,
Dorpsstraat 7, Wichmond, tel. (06754) 353

rente geeft
ruimte
Wat voor ruimte? Ruimte om juist
dèt te doen wat anders moeilijk
bereikbaar is. De kleine dingen én de
grote. Door de gestadige rentegroei.
Want zodra die rente op uw spaar-
boekje bij onze bank is bijgeschreven
... kunt u rente-van-rente verwachten.
Reken maar!
Open een spaarboekje bij onze bank.
Laat uw geld veilig groeien. Geef uw
budget meer ruimte. Maak rentel

Coöp. Boerenleenbank „Vorden"
Raiffeisenbank Ruurloseweg 21

AANGESLOTEN BIJ DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT

,Het Binnenhuis
WONINGINRICHTING

Fa. A. POLMAN

i >

Vorden Telefoonl3H

1924 1964

modern «apart* beschaafd
Ploegstoffen, Boussac stoffen, Royal Print stoffen

Voor kwaliteit naar „Het Binnenhuis"!
Hét adres voor betere woninginrichting.


