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UITBREIDING BIJ DE FA. POLMAN

Nu de natuur zich allerwege opmaakt om zich
in een nieuw kleed te steken, willen ook en-
kele Vordense winkeliers niet achterblijven
en zo opende zaterdagmiddag de fa. Polman,
„Het Binnenhuis" haar geheel gemoderniseer-
de en uitgebreide meubelzaak.
Door enkele vertrekken achter de winkel er
bij aan te trekken, heeft de fa. Polman nu de
beschikking gekregen over een ruime winkel,
die gelegenheid biedt om belangrijk meer te
exposeren dan voorheen het geval was.
Bij de heropening j.l. zaterdag had men hier
dan ook ruimschoots gebruik van gemaakt.
Niet alleen waren er moderne en smaakvolle
zitjes te zien, doch ook complete huiskamer-
en slaapkamerameublementen, vloerbedek-
kingsmaterialen, en tal van kleinmeubelstuk-
ken. Aan de uitvoering der verbouwing is
veel zorg besteed. Vooral de verlichting met
spotlight, en ingebouwde T.L. buizen doet het
bijzonder goed en geeft bij avond een zee van
licht.
Tal van zakenrelaties, cliënten, vrienden en
bekenden gaven bij de opening blijken van
belangstelling^ Ook het bestuur van de win-
keliersvereniging gaf acte de présence. De vele
bloemstukken e.a. andere ontvangen attenties
gaven aan deze opening extra fleur.

JEUGDUITVOERING SPARTA

De jeugdafdelingen van de gymnastiekvereni-
ging „Sparta" hebben zaterdagavond voor een
geheel bezette Nutszaal een uitvoering ge-
geven, die zeer geslaagd mag heten.
De voorzitter, de heer Brinkman, heette in
zijn welkomstwoord in het bijzonder de ere-
voorzitter K. Jörissen welkom, alsmede de
heer en mevrouw van Arkel. De heer Jörissen,
die ondanks zijn ziekte op speciaal verzoek
van het Spartabestuur naar deze avond ge-
komen was, werd door de heer Brinkman ge-
huldigd met het feit dat hij 30 jaar zijn beste
krachten aan Sparta heeft gewijd, niet alleen
als lid, doch ook als leider en voorzitter.
Nooit werd tevergeefs een beroep op de heer
Jörissen gedaan als het „Sparta" betrof. De
heer Brinkman hoopte dat de jubilaris nog
lang getuige zou mogen zijn van de verrich-
tingen van de Spartanen. Als blijk van waar-
dering werd hem een enveloppe met een
boekenbon aangeboden. Mevr. Jörissen, die
wegens ziekte niet aanwezig kon zijn, kreeg
een prachtige plant.
Vervolgens was het de beurt aan de jeugd-
afdelingen, welke niet minder dan 150 leden
tellen. Onder leiding van de heer Groot Was-
sink werden in een vlot tempo de verschilen-
de programma-nummers afgewerkt, waarbij
het bleek dat er flink geoefend was. Zowel
de oefeningen van de hele kleintjes als die
der groteren werden over 't algemeen correct
uitgevoerd en er schuilen ongetwijfeld veel-
belovende krachten onder deze jongelui.
De heer Brinkman bracht aan het slot de jon-
gelui hartelijk dank voor het gebodene en in
't bijzonder de leider, de heer Groot Wassink,
die tevens een enveloppe met inhoud werd
aangeboden. Ook de heer Koop, „de vader
van het Nut", zoals de heer Brinkman hem
schetste, kreeg naast een dankwoord een en-
veloppe met inhoud.

EINDLES VERKEERSCURSUS
In zaal Bakker werd de laatste les van de
verkeerscursus door de wachtmeester Ie klas-
se W. A. Kok gegeven, welke les bestond uit
het bespreken van de diverse verkeersproble-
men en het draaien van enkele actuele films.
Een van de cursisten bracht de leider dank
voor de prettige en leerzame wijze, waarop
hij de meest voorkomende verkeersregelen
heeft toegelicht.
De heer Folmer, voorzitter van Veilig Ver-
keer, bracht de docent dank voor de moeite
en tijd, die hij gegeven heeft, om deze nood-
zakelijke verkeerskennis bij te brengen.
Hierna volgde het schriftelijk verkeersexamen
voor bromfietsers, waaraan 24 personen deel-
namen. Aan 19 kon het Verbonds-diploma
uitgereikt worden.

BELANGRIJKE OPDRACHT

Aan de fa. Jos Uenk en v. d. Berg, aannemers
alhier, is door de Gemeente Zutphen de bouw
gegund van 82 premiewoningen, welke aldaar
voor rekening van de gemeente in het uit-
breidingsplan Polbeek gebouwd zullen worden.
De aanneemsom bedraagt ƒ 1.136.310,90.
Deze belangrijke opdracht ontving deze firma
onderhands, waarmee het ministerie van
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid bij hoge
uitzondering accoord gaat, mede doordat B. en
W. van Zutphen zulke goede ervaringen met
deze firma heeft opgedaan.

Uit het verslag van de Nutsspaarbank over
het jaar 1958 blijkt dat dit jaar voor deze
spaarbank gunstig is verlopen.
Het tegoed aan inleggers steeg in 1958 met
ƒ221.598,— en bedroeg op 31 december 1958
ƒ 1.492.985,—. De rentevoet bedroeg in 1958
3^4 °/o. Aan rente werd aan inleggers vergoed
ƒ 43.675,—.
Het aantal inleggers bedroeg op 31 dec. j.l.
1508.
Van de belegde gelden steeg het bedrag aan
uitstaande hypotheken met ƒ 28.708,— en be-
reikte hierdoor een bedrag van ƒ 622.705,—.
De resultaten rekening sloot per 31 dec j.l.
met een winstsaldo van ƒ 11.321,—, ongeacht
een voordelig saldo van de koers-verschillen-
rekening.

KERKDIENSTEN
zondag 29 maart Ie Paasdag

Hervormde kerk.
10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. E. J. Duursema.

R.K. Kerk
Zuur Mis, 9 30 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 uur en 8.15 uur, 9.30 Mis.

maandag 30 maart 2e Paasdag
Hervormde kerk. 10 uur Ds. E. J. Duursema
en Ds. J. H. Jansen.
Geref. kerk. 10 uur Gezamenlijke dienst in
de Herv. Kerk.
R.K. Kerk. 7 uur Mis. 10 uur Hoogmis.
R.K. Kapel. 7 uur, 8.15 en 9.30 uur Mis.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 5 uur tot en met beide
Paasdagen Dr. de Vries. Telefoon 1288.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 1236

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

Zondag 29 mrt. Reichman, tel. 06755-266, en
Wechgelaer, tel. 06752-1566.
2e Paasdag Ieder eigen dienst.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot dinsdag-
morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1542 .
Brand melden: no. 1541.

Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 20 t.m. 26 maart.
Geboren: d.v. M.Regelink en A.B.Tiessink;
z. van M. J. van Dijk en J. H. Zweverink;
d. van H. W. Esselink en A. W. Wisselink;
z. van H. J. Decanije en H. G. Meerbeek.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd1 A. J Bielderman en J. A. Vreeman.
Overleden: H. J. ter Hnprne, m., 83 jr., echt-
gen, van H. Oberink J^fcMfednk, vr., 90 jr.,
wed. van Hekkert, warende te Olst.

VOETBAL
In verband met Palmzondag was er j.l. zondag
alleen de wedstrijd Vor^£n A—K.D.C. A vast-
gesteld. Ook nu wistej^^e Vordenaren weer
de overwinning te beharen al was het dan ook
maar een schrale 2—1 zege. Deze zege was
echter volkomen verdiend en werd even voor
het einde pas een feit toen de Vordense mid-
voor met een fraai schot het 2e doelpunt
scoorde. Met dit al is Vorden A in de hogere
regionen van haar afdeling terecht gekomen,
wat een fraaie prestatie is.
Vorden C deed het zaterdagmiddag ook weer
prima door in Oeken op Oeken A een 9—O
overwinning te behalen. Vooral de voorhoede
van C blijkt sterk te zijn.
Op de tweede Paasdag speelt Vorden II op
eigen terrein tegen Soccii II. Vorden dat maar
2 punten op de leider Soccii I achterstaat, zal
alles in het werk moeten stellen om deze
wedstrijd te winnen, hetgeen nog een moei-
lijke opgave is.
De wedstrijd W.V.C. A—Vorden A is uitge-
steld. Vorden B speelt thuis tegen Halle A en
Vorden C gaat op bezoek bij BIC d.
De protestcommissie heeft het protest dat
Soccii I had aangetekend tegen het winnende
doelpunt van Vorden in de wedstrijd tegen
Vorden II, aan Soccii toegewezen. Hierdoor
wordt de stad l—1. Er is echter een bijzondere
bepaling gemaakt en wel dat als Vorden II er
nog belang bij heeft, zal zij nog een straf-
schop tegen Soccii te nemen krijgen. De door
de scheidsrechter toegekende vrije schop is
nml. omgezet in een strafschop. Aangezien de
mogelijkheid groot is dat Vorden nog weer
gelijk komt met Soccii, kan het straks gebeu-
ren dat op een avond de keper van Soccii, een
speler van Vorden en de scheidsrechter op
het terrein moeten verschijnen om deze straf-
schop te doen nemen. Dit is wel een merk-
waardige beslissing van de protestcommissie.

NUTSBIBLIOTHEEK VORDEN

Hedenmiddag worden de nieuwe aanwinsten
van de Nutsbibliotheek uitgereikt. Er zijn on-
der de romans weer prachtige boeken bij o.a.
de triologie van Achen: ,,Als het leven danst",
van Campbell Isabelle de Schone, de nieuwe
bceken van Gibbs en Den Doolaard. Ook is het
boek van de Russische Nobelprijswinnaar
Pasternak Dr. Zjivagor in de bibliotheek ge-
komen. In het geheel zijn het 38 romans.
Onder de P.W. boeken zijn de boeken van
Uittenbogaard, die pas die voortreffelijke
avond tijdens de Boekenweek voor de Nuts-
bibliotheek heeft gegeven. Verder het boek
van Pater Suasso de Lima de Prado, de Witte
Pater, die zo'n succes heeft gehad op de 4e
Nutsavond. Ook de Operatie Amsterdam van
Walker, waarvan de film op het ogenblik in
Arnhem draait, is erbij en Vlucht 777 van
I. Colvin. Tot de detective romans behoren
de nieuwe Agatha Christie Getuige a charge,
de nieuwe Blake, de nieuwe Mons Dood onder
verdachte omstandigheden en van Ellery
Queen De moordenaar heet Fox.
Er zijn elf boeken voor oudere jongens en
meisjes en maar liefst 36 kinderboeken.

PALMPASEN-OPTOCHT
Dank zij speciale activiteit van het bestuur der
V.V.V. was de deelname aan de Palmpasen-
optocht ditmaal veel groter dan anders wel
het geval is. Ook de weersomstandigheden
werkten hiertoe mede. De jury, bestaande uit
de dames der bestuursleden, kreeg ongeveer
een 80 palmpasens te beoordelen, hetgeen
verre van eenvoudig was, temeer daar er
ware pronkstukken bij waren. Het was daar-
om ver over tijd toen de uitslag door burge-
meester van Arkel bekend gemaakt kon wor-
den. Het geduld van de vele moeders en kin-
deren werd hierdoor nogal op proef gesteld.
Zoals gewoonlijk kreeg elk kind weer een
prijsje, hetgeen de V.V.V. telkens een flinke
financiële aderlating kost.
Na de prijsuitreiking werd een optocht ge-
formeerd, waarbij de kleintjes op een platte
wagen meereden.
Met de drumband en muziek van Concordia
voorop werd een rondwandeling door het dorp
gemaakt, hetgeen nogal bekijks trok.
De eerste 15 prijswinnaars waren:
1. Erica Terpstra, 2. Irma Terpstra, 3. Wilma
Kamperman, 4. Frans Hesselink, 5. Henko El-
brink, 6. Joke Voorhorst, 7. Marionel Luth;
8. Wilma de Vries, 9. Ludolf de Vries, 10 Alice
Bogchelman, 11. Henny van Ark, 12. Dirry
Woudstra, 13. Jansje Gotink, 14. Broer Woud-
stra en 15. Gerrit Schot.
Elke deelnemer (-ster) kreeg een prijsje.

HET NUTSDEPARTEMENT VORDEN HAD
WEER EEN WERKZAAM JAAR

Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering
van het Nutsdepartement kwamen de plan-
nen tot uitbreiding van de Nutskleuterschool,
die in haar huidige toestand afgekeurd is ter
sprake. De plannen wachten alleen nog maar
op de ministerieële goedkeuring. Het is zeer
wel mogelijk dat het ministerie een verbou-
wing atwijst en vergunning zal geven tot de
bouw van een geheel nieuwe kleuterschool.
Is dit het geval, dan zullen er door de archi-
tect de heer P. Bakker geheel nieuwe tekenin-
gen gemaakt moeten worden, waardoor van
de bouw dit jaar waarschijnlijk niets meer kan
komen. Komt de goedkeuring voor de ver-
bouwing en uitbreiding af, aan kan er on-
middellijk met de uitvoering der plannen be-
gonnen worden.
uit het jaarverslag van de secretaresse, m
van Mourik, kunnen wej^^edelen dat het
aantal leden 251 bedraagH^"
De Nutsfloralia-tentoonstelling was weer een
succes. Het aantal bezoekers bedroeg 334
tegen 240 vorig jaar. De cursus bloemschik-
ken o.l.v. de neer Tiedeman uit Apeldoorn
telde 12 cursisten. De heer Stein hield een
lezing over „Uw tuin — uw lusthpf".
Het afgelopen jaar was d^Bbiutskieuter school
weer volledig bezet. In ja^Brri stonden er nog
16 leerlingen op de wachtlijst. Als hoofd fun-
geert mej. Kiburg. Na het behalen van haar
diploma werd mej. A. Kamperman tot vaste
leidster benoemd.
De Nutsbibliotheek had niet zulk een goed
jaar als het vorige. Het aantal ingeschreven
lezers daalde met 18. In 1S58 waren er 413 in-
geschreven lezers en 623 gezinslezers. l i d
aantal uitgeleende boeken daalde met 1138.
De bibliotheek onderging weer een belang-
rijke uitbreiding van boeken en omvat thans
754 jeugdboeken en 1866 boeken voor vol-
wassenen, totaal 2620 stuks.
De cursus Engels was zeer matig bezocht. Er
waren 5 maanden met 9 en 2 maanden met
6 leerlingen. De lessen werden gegeven door
de heer Gieteling uit Zutphen.
Het nieuwe seizoen begon met 16 cursisten,
verdeeld over 2 afdelingen. De cursus wordt
nu geleid door onze vroegere plaatsgenoot, de
heer W. Pongers uit Brummen.
Vorig jaar telde de Handwerkcursus 59 leer-
lingen, verdeeld over 3 afdelingen in het dorp
en in 't Medler.
Dit seizoen is het gemiddelde aantal leerlin-
gen, waarmee de 3 afdelingen begonnen 18.
Mej. Hesselink had wederom de leiding.
Hoewel het aantal leerlingen voor de Blok-
fluitcursus aanvankelijk alnam, is dit aantal
dank zij activiteit van het bestuur nu weer ge-
stegen tot 16. De leerlingen zijn verdeeld in
verschillende groepjes, iets wat de resultaten
gunstig beïnvloedt.
De Boekhoudcursus werd begonnen met 7 kan-
didaten, waarvan er 4 slaagden. De behaalde
cijfers waren over 't algemeen uitstekend. Het
percentage geslaagden ligt behoorlijk boven
het landelijk gemiddelde. Leider van deze cur-
sus is de heer W. Kuyper.
Het financiële verslag van de penningmeester,
de heer J. H. Schuppers, wees een batig saldo
aan van ƒ 85,94. De totale ontvangsten be-
droegen ƒ9.637,23 en de uitgaven ƒ9.551,29.
De algemene reserve steeg tot ƒ 11.744,80.
In de nieuwe* kascommissie kregen zitting de
heren J. van Dijk en B. Pardijs en als reserve
H. Groot Bramel .
Bij de bestuursvc rkiezing werden de aftreden-
de leden P. Bakker, W. Klein Lebbink, J. H.
Schuppers, K. H. de Vries herkozen.
Het bestuur kreeg voorts machtiging om bij de
verbouw van de kleuterschool te handelen
naar beste weten en omstandigheden. Er wer-
den enkele nieuwe suggesties gedaan voor
het a.s. winterseizoen o.a. een lezing over
Ruimtevaart, hetgeen vooral de jeugd zal trek-
ken, een bc lletavond en een avond verzorgd
door Aaijc Top.
Er bestond voor de/e belangrijke vergadering
sh ( h t s geringe belangstelling.

ADVERTEERT
IN CO N T A C T

Bruidsjaponnen
3/4 modellen of lang.

*

Een zeer uitgebreide kol-
lektie.

VISSER- VORDEN
Telefoon 1381

A.B.T.B. EN BOERENLEENBANK TE
VORDEN 40 JAAR

Over enkele dagen hopen de plaatselijke af-
deling der A.B.T.B. en de Boerenleenbank
Kranenburg hun 40-jarig bestaan te herden-
ken. Op donderdag 2 april a.s. zal dit heug-
lijke feit gezamenlijk in zaal Schoenaker op
de Kranenburg worden gevierd.
Historische overzicht A.B.T.B.
Bij de talrijke verenigingen, die in het begin
dezer eeuw het levenslicht aanschouwden,
bleef ook de boer niet achter en bij de goede
voorlichting die op allerlei terrein werd ge-
geven, was de A.B.T.B. een levend voorbeeld
in de strijd tussen de kleine landbouworgani-
saties en de industriebedrijven. Op 29 decem-
ber 1918 werd de Stichtingsvergadering ge-
houden van de afd. Vorden der A.B.T.B.
Het initiatief tot deze vergadering ging uit
van de Z.E. Pater Gardiaan van het Minder-
broedersklooster en Pater Nolascus van Vliet
o.f.m.
Er traden aanvankelijk 44 personen als lid toe,
terwijl er een bestuur werd gevormd bestaan-
de uit de heren H. F. Helmink (voorzitter),
H. G. Abeling, Hoofd der R.K. School als secr.-
penningmeester, A. J. Meyer en B. A. Heuve-
link.
Van dit stichtingsbestuur zijn thans nog in
leven de heren H. F. Helmink, die tot 1956
nog steeds actief de voorzittershamer hanteer-
de en thans als 81-jarige ere-voorzitter der
afdeling is. Ook de heer A. J. Meyer heeft
thans als secretaris nog steeds een werkzaam
aandeel in het verenigingsleven.
Reeds spoedig bleek, dat de vereniging vol-
doende levensvatbaarheid bezat. Verschillen-
de leden maakten gebruik van de diverse nut-
tige instellingen der A.B.T.B. als 't Paarde-
fonds, Boekhoudbureau, Brandassurantie etc.
De heer A >r» als vertegen-
woordiger van de 'ongevallen- en ziektever-
zekering, ziekenhuisverpleging, sanatorium-
verpleging.
Het huidige bestuur bestaat uit de heren A.
F. J. Waarle, voorzitter vanaf 1956, A. J.
Meyer, secr. vanaf 1931, H. W. Eykelkamp,
penningm. vanaf 1931 en de heren B. G. Lich-
tenberg, bestuurslid vanaf 1930 en H. W. Mul-
link bestuurslid vanaf 1946.
Historisch overzicht Boerenleenbank Kranen-
burg
Ook de Boerenleenbank Kranenburg heeft een
belangrijke mijlpaal bereikt met haar 40-jarig
bestaan.
Uitgaande van de A.B.T.B. werd op donder-
dag 12 februari 1919 de oprichtingsvergade-
ring belegd. Het resultaat was, dat zich aan-
vankelijk 15 leden opgaven. De heer H. G.
Abeling, toendertijd Hoofd der R.K. School,
werd als kassier benoemd. Dat ook de Boeren-
leenbank Kranenburg—Vorden een enorme
groei heeft doorgemaakt moge blijken uit het
volgende.
Het ledental steeg van 15 bij de oprichting tot
69 momenteel, terwijl men thans 644 spaar-
bankboekjes in omloop heeft. Het bestuur
werd gevormd door de heren A. J. Meyer
(voorzitter), G. A. Eykelkamp (Weert) en H.
F. Helmink als bestuursleden, terwijl de Raad
van Toezicht bestond uit de heren W. H.
Mokkink, president R.v.T., J. W. Nijenhuis,
Kranenburg en A. H. J. Zents, Medler, als
leden R.v.T. De heren A. J. Meyer, H. F.
Helmink en A. H. J. Zents, die nog in leven
zijn, vieren dus tevens dit jubileum. In 1927
overleed de kassier wijlen de heer H. G.
Abeling, waarna de heer A. 'J. Meyer tot
l aug. 1928 voorlopig de kas beheerde. Op
l aug. 1928 werd daarna de heer J. Hartman,
Kranenburg als kassier aangesteld, die ook
thans nog, bijgestaan door zijn zoon H. Hart-
man als zodanig optreedt.
Het bestuur wordt thans gevormd door de
heren A. J. Meyer, voorzitter, H. W. Eykel-
kamp (Weert) en A. H. J. Zents, leden en
J. H. Nijenhuis, president Raad van Toezicht
en A. F. J. Waarle en H. M. A. Helmink leden
R.v.T.
Het belooft een grootse viering te worden.
's Middags om 2 uur wordt het jubileum ker-
kelijk gevierd met een Plechtig Lof, opge-
dragen in de parochiekerk op de Kranenburg,
waarna samenkomst in zaal Schoenaker en
een receptie van half vier tot 5 uur.
Om 7 uur 's avonds zal dan de feestelijke her-
denking plaats vinden, met een gevarieerd
programma o.a. enkele sprekers van 't Hoofd-
bestuur, voordracht, muziek etc.

PAASVUUR
Enkele leerlingen van de Openbare Dorps-
school hebben een vracht brandhout bij el-
kaar gesleept voor een paasvuur op de kamp
achter de pastorie van Ds. Jansen. Op 2e
Paasdag zal het 's avonds ontstoken worden.
De drumband van Concordia vertrekt om 8
uur van het marktplein. We verwachten dat
velen zich zullen aansluiten, zodat het een
gezellige drukte zal worden.



PLATTELANDSVROUWEN

Maandagavond hield de afdeling Vorden van
de Bond van Plattelandsvrouwen haar jaar-
vergadering in de koffiekamer van het Nut.
De presidente mevrouw Pelgrum-Rietman
heette de talrijke aanwezigen hartelijk wel-
kom, waarna deze bijeenkomst met het zingen
van het bondslied geopend werd.
Uit het jaarverslag van de secretaresse mevr.
Albers-Wijers bleek dat 1958 een druk jaar is
geweest met lezingen, cursussen en uitstapjes.
De afdeling gaat nog steeds vooruit en telt nu
110 leden.
De penningmeesteresse mevr. Wuestenenk-
Tjoonk bracht het financiële verslag uit. Ook
in dit opzicht was het een gunstig jaar ge-
weest want 1958 leverde een batig saldo op.
De kascommissie verklaarde bij monde van
mevr. Klein Bleuming dat de administratie
keurig in orde was.
Bij de bestuursverkiezing werd in de vacature
van Mevr. Aaten gekozen mevr. Groot Bramel-
Ruiterkamp, terwijl de dames Berenpas-Eier-
kamp en Wuestenenk-Tjoonk werden her-
kozen.
De presidente bracht verslag uit over de twee-
daagse cursus op de Volkshogeschool te Eer-
beek waaraan drie leden van de afdeling had-
den deelgenomen.
Ook vestigde zij er de aandacht op dat er in
de maanden april, mei en juni voor meisjes
gelegenheid is om daar voor de tijd van min-
stens een maand te assisteren in keuken en
huishouding.
Mevr. Klein Brinke deed een beroep op de
leden om de voorjaarsvergadering in Arnhem
bij te wonen, ook vestigde zij nogmaals de
aandacht op het woning-adviesbureau waar-
van men gratis voorlichting kan krijgen voor
het doelmatig inrichten van een woning.
Na de pauze hield Mej. v. d. Vecht, directrice
van de huishoudschool een causerie over het
bereiden van lekkere hapjes voor de paas-
dagen. Hierna werden de verschillende lek-
kernijen die door de leerlingen van de huis-
houdschool klaar gemaakt waren geproefd.
Tenslotte bedankte de presidente de directrice
mej. v. d. Vecht en de lerares mej. Struik voor
de leerzame en gezellige middag.

DAMMEN

Tussen de personeelsvereniging van De Gems
en de Zuivelfabriek werd in café De Zon een
damwedstrijd gespeeld, welke in een gelijk
spel 10—10 eindigde. Beide teams telden in-
vallers, terwijl bij De Gems één speler niet is
opgekomen. De gedetailleerde uitslag is:
M. Wijen (Gems)—J. Oukes (Zuivelfabriek)
l—l; P. Hoevers—J. Koetsier 2—0; Hoebink—
H. Esselink 2—0; KI. Zieverink—Stegeman
O—2; Meyerman—J. Dalstra l—1; Lichten-
berg—H. Nauta 2—0; J. Fleming—P. Veenhof
2—0; Radstake—W. Huetink O—2; Nijenhuis-
J. Koster 0—2; N.N.—de Greef 0—2.

BIOSCOOP
Op 2e Paasdag zet de beroemde Engelse ko-
miek Norman Wisdom de boel weer op stel-
ten in een doldwaze klucht: „Je komt er wel
uit". De ene situatie is nogal gekker dan de
andere, zodat de lachsalvo's niet van de lucht
zullen zijn.

VOETBALLER BRAK BEEN
Tijdens de wedstrijd Erix I—Ratti I, welke

, zondag j.l. te Lievelde werd gespeeld kwamen
een Rattiaan en een Erix-man beiden te val-
len, waardoor de Ratti-r.buiten P. Wolbert
zijn linkerbeen brak. Hij werd naar het R.K.
Ziekenhuis te Lichtenvoorde overgebracht en
kon na medische behandeling naar de ouder-
lijke woning worden vervoerd.

RATTI-NIEUWS
Ratti had zondag weer een echte pechdag,
want in Lievelde werd met liefst 11—l ver-
loren. Verschillende omstandigheden waren
er oorzaak van, dat de animo bij de Rattianen
tijdens deze match geleidelijk verslapte.
Nadat in het begin l minuut stilte in acht was
genomen voor de onlangs op zo tragische
wijze om het leven gekomen Ratti-speler J.
Rouwen, konden de gasten al direct een serie
goede aanvallen opbouwen.
Het leek er dan ook niet op, dat men met
zulke grote cijfers zou gaan verliezen. Na
drie minuten spelen echter moest de wedstrijd
geruime tijd worden onderbroken, doordat bij
een schermutseling voor het Erix-doel de Rat-
ti-r.buiten een beenbreuk opliep. Daar het on-
geval zich eerst niet zo ernstig liet aanzien,
werd er na tien minuten oponthoud doorge-
speeld. Invaller J. Steenbreker verrichtte goed
werk en het gelukte Ratti inderdaad om na
goed samenspel de leiding te nemen. Dostal
kreeg het leder in bezit en wist met een
schuiver de stand op O—l te brengen. De gast-
heren kwamen echter terug met gevaarlijke
aanvallen en doortastende schoten. Na een
half uur was de stand gelijk l—1. Nog voor
de rust aanbrak gelukte het Erix om met een
zuivere voltreffer de stand op 2—l te brengen.
Na de thee wist Ratti eerst nog stand te hou-
den, maar spoedig moest men zwichten voor
de steeds grotere druk, die op de defensie
werd uitgeoefend. Geleidelijk aan werd de
score hoger en bij het eindsignaal was de
stand 11—l voor de. thuisclub.
De reserves waren vrij, Ratti A verstevigde
haar positie aan de kop, door thuis Halle A
een 11—O nederlaag te bezorgen. Zij zijn nu
enkele puntjes van het kampioenschap ver-
wijderd. Ratti B was eveneens vrijaf.
Op Paasmaandag zal het eerste elftal in eigen
home de strijd moeten aanbinden met Diepen-
heim I. Het zal voor het eerste, dat de laatste
tijd ernstig te kampen heeft met haar spelers-
materiaal zeker niet meevallen om een goed
resultaat te behalen. Met inzet van alle krach-
ten zal er misschien nog een zege uit de bus
komen.
Ratti II gaat naar Keyenborgse Boys III, Ratti
A is vrij en Ratti B gaat zaterdag naar Be
Quick E te Zutphen, waar de puntjes ook op
veroverd kunnen worden.

Met Pasen iets nieuws vanl[TO]
i . 1 . ' , , , IZut renseweg-VURULN J

Wollen
Damespullovers

div. kleuren
7.95

Damesblouses
raffia, 3/4 mouw

wit en crème
11.95

Kinderpullovers
tricot, korte mouw
van 3 tot 10 jaar

2.95

Damesblouses
3/4 mouw, ook in

zwart, pracht kwaliteit
1O 50

Damesvesten
in 8 nieuwe tinten

100% wol
10.95

Damesblouses
aangekn. mouw
in crème en wit

8.95

Dames
Nylononder jurken

diverse kleuren
9.75 - 8.75

Poplin
160 cm breed

diverse kleuren
2.95 p. mtr.

Ons succes Damesnylons ragfijn gem., ook in naadloos 1.95
Damesgarnituur
Camisoles met

broekje
3.90

Spijkerbroeken
in lang en kort

sterk en voordelig
vanaf 3.95

Damesslips
pracht kwaliteit

vanaf
98 et

Jongensblouses
net iets voor uw

robbedoes
6.95

Pracht sortering
Dames- en Kinder-

petticoats
diverse prijzen

Fant. Schorten
1.95

extra grote maat
3.95

Dames Pyama's
poplin, gebloemd

jasje, effen pantalon
9.75

Dameszomerhand-
schoenen

in crêpe chrochet
diverse kleuren
2.95 - 1.95

Gevraagd te Amsterdam voor
Jeugdhotel op Internationaal niveau:

flinke huishoudelijke hulp
tegen hoog loon.

Volledige inlichtingen te verkrijgen bij
Mevr. Garssen, Enkweg 19, Vorden,

Telefoon 1440.

40-jarig bestaan
A. B.T.B, en Boerenleenbank

afdeling Vorden-Kranenburg

Voor belangstellenden zal op donder-
dag 2 april een receptie worden ge-
geven in zaal Schoenaker, Kranenburg
van half 4 n.m. tot 5 uur.

£k De gezamenlijke
Besturen.

-k Regelink voor uw Rijbewijs -k
Synagogestr. 6, HengeloG., Tel. 06753-573

Zie onze etalage!

Een keurkollektie
Gazonmaaiers en
Tuinbouwartikelen
voor ieders beurs. N

Henk van Ark, Insulindelaan 8
DE NUTS-TAFELTENNISCLUB

Tijdens de gehouden jaarvergadering van het
Nut kwam de ontbonden Nutstafeltennis-club
ter sprake.
Deze afdeling van het Nut telde in het vorige
seizoen 4 seniorenteams en l jeugdteam.
Vooral het Ie en 2e team behaalden in de
competitie opmerkelijke successen.
Men vond het jammer dat deze eens zo bloei-
ende afdeling zo plotseling heeft opgehouden
te bestaan.
De toegevoegde bestuursleden van de zijde
van het Nut deelden mede dat hiervoor ver-
schillende oorzaken waren.
N.T.T.C, beschikte -- sedert de afbraak van
de oude ULO-school — niet meer over een
centraal gelegen oefen- en wedstrijdlokaal,
hetgeen de animo zeer deed dalen. Voorts
gingen diverse spelers door vertrek voor de
club verloren, terwijl — en dat was ook een
belangrijke oorzaak — er aan het eind van
het vorige seizoen in de club het gerucht ging
dat deze Nuts-afdeling ontbonden zou worden,
hetgeen door vele clubleden voor waarheid
aangenomen werd. Het bestuur was hiervan
totaal onkundig.
Ook het slechte betalen der contributie en de
hoge reiskosten bij het spelen der uitwed-
strijden speelden een rol.
Een door het bestuur vorig jaar geplaatste op-
roep voor deelnemers leverde geen liefheb-
bers op.
Op initiatief van de voorzitter van het Nut,
de heer Wesselink, werd besloten om te trach-
ten voor het komende seizoen weer een tafel-
tennisclub op te richten. Liefhebbers hiervoor
kunnen zich melden bij de heer H. Groot
Eramei. Er zal tevens getracht worden om op
een centraal gelegen oefenlokaal beslag te
leggen.
T.z.t. zal dan een oproep in dit blad geplaatst
worden.

kokos
U!!11. 'r'
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• in moderne dessins

• en vele teleurstellingen

Gedurende 1 april t.m. 18 april GRATIS
boren en boorband.

FA. VISS^-VORDEN
Burg. Galléestraat 5

collectie

bü A. G. Tragter
Komt U maar eens kijken.
Fietsen naar Uw hart! Met
revolutionnaire nieuwigheden
op rijwielgebied:

Patent dubbel remstuur; nieuw,
versterkt model bagagedrager;
ingebouwde gereedschapstrommel;
speciale nokken voor snelbinder;
Rotor lakprocédé met vier-
voudige bescherming.

RS fietsen-fantastische fietsen!

ATTENTIE. Belangrijk bericht.
Ondergetekende. J. ). v. d. LINDEN,
maakt bekend dat hij door de N A KG.
is opgenomen onder de

Door de levering van Ie kwal i te i t
TUINZADEN, BLOEMZADEN e.d.
afkomst ig van „De Zeeuws Zaden"
te Barendrecht hoopt hij z i jn ta l r i jke
afnemers nu ook uit voorraad te kun-
nen bedienen.

m. kwallteitszaden uu* tuin tot 'n Instoord.
Elke afnemer ontvangt gratis bloemzaad
bij een minimum-afname van f 1.50.

Aanbevelend :

J J.v. d. Linden, Insulindel. 7, Vorden

Vroeger stond u een
uur in de keuken -
NU kookt u in
15 minuten een com-
plete maaltijd met
de nieuwe

TOMADO
SNELKOOKPAN

R. J. Koerselman
Burg. Galléestr. 12 Telef. 1364

BIJZONDERE
AANBIEDING

sigaren:
S en B restanten
uitzoeken maar
20 et. per stuk
Mentor van 22 et.
voor 17 et
Havanna snippers
50 stuks f3,50
Testor snippers
50 stuks f 2,50
Net iets

voor de feestdagen.

sig.mag. Oltliuys
(D. Boersma)tel. 1553

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Groot en klein
grijpt 's zaterdags

het eerst naar

CONTACT
hét blad voor Vorden

Bupro-gas
Het gas voor ledereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
H. H. Veeehouders!
Voor uierontsteking

bij koeien
LIEVE'S

penniciline-pasta
met garantiebewijs

Voor Lieve's veege-
neesmidddelen

het j t ' is te adres:
M. G. LIJFTOGT

Veldwijk C 157
(a.h. station

VOOR PRIMA

tuin- en bloemzaden
naar KLUMPER
Depot fa. Hobbel,

Zevenbergen

X 7(. 'Ve

Geeft Uw grijze
varkens en biggen
LIEVE'S Mimix

Dan zijn ze in enkele
weken blank.

Vraagt Lieve's
artikelen bij

M. G LIJFTOGT,
Veldwijk C 157.

(a. h. station)

HUIFKAR White Horse
20 heerli jke sigaartjes

in blik f 3 , — .

HUIFKAR Mild
een geurige corona

10 stuks f3,10

Net iets voor de
komende feestdagen.

Sigarenmag. Olthuys
(D.Boersma), tel. 1553

Laat de zon maar
schijnen!

Wij leveren:

zonneschermen
markiezen en
balastore.

fa. G. W. Luimes
Vorden Telef. 1421

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. I W M J .

Vergeet niet voor
uw soep een zakje

vers gesneden

soepgroenten
bij DERKSEN'S

groenten- en
fruithandel

te halen. Het kost
maar 25 cent en het
maakt uw soep

zo geurig!!

Van oude VEREN-
BEDDEN maken wij

een prima
CEL-MATRAS

fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 1421

Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Toom BIGGEN te
koop. G. J. Eijerkamp,
B 35.

Te koop vlot neurende
VAARS, 3 april a.d.
teil., t b.c.- en ab.-vrij.
Wed. Wolsing,

Raadhuisstraat 26

V.A.R.A. afd. Vorden
Vrijdag 3 april a«s«

Jaarvergadering
's avonds om 8 uur in het Nutsgebouw.

Uw opkomst is dringend gewenst.

Het Bestuur.

VOOR BETERE

Schoenreparatie

WULLINK'S
Schoenhandel

„Onbetwist, de Schoenenspecialist"



Voor uw deelneming,
betoond tijdens de
ziekte en na het over-
lijden van onze innig-
geliefde broer, zwager
en oom

Engbertus Johanncs
Kreunen

betuigen wij u onze
hartelijke dank.

Uit aller naam*.
J. H. Kreunen

Vorden, maart '59.
Nieuwstad 22.

Wegens vertrek naar
Dinxperlo groeten wij
bij deze alle vrienden
en bekenden, en be-
danken tevens voor
alle lidmaatschappen,

Fam. B. J. v. Brussel
Vorden,
Wilhelminalaan 8

Wegens grote teleur-
stelling, ondervonden
Julianalaan 16 Vorden,
groet ik vrienden en
kennissen bij mijn ver-
trek naar elders.

J. Lenselink Fzn.

Gevraagd een HULP
in de huishouding.
Wiekart, Kapper,

Telef. 1423

GEVONDEN: een
vulpen. Terug te be-
komen bij D. J. Bes-
selink, B 37, Vorden.

VERLOREN:
Boodschappentas met
2 pakjes Hotel Goud
koffie. Eerlijke vinder
r iag tas houden. Moet
Hotel Goud koffie ech-
ter terug geven.

tEN GOED RIJ MEL
van

fl. G. Tragler
Jonge HENNEN te
koop, 8 weken.
H. Rothman, Molen-
weg 41.

Jonge HENNEN te
koop, W.XR- 8 wkn.
gelew. en ongelew.
H. Beumer, E 42.

Vol-zang KANARIES
te koop. J. R. Eulink,
B 00.

Te koop jonge Wit
Wener KONIJNEN
bij W. Tragter, Zut-
phenseweg 95.

Een konijn
TER DEKKING:

Witte Vlaamse Reus
bij D. J. van Dorth,
Huize Medler, Vorden

Aan komen lopen:
Vlaamse Reus.

Tegen vergoeding adv.
kosten ter. te bekomen
bij M. J. Kroneman,

Burg. Galléestraat.

Te koop BINNEN-
POT van een fornuis-
pot, 100 l i ter ; en een
bruin-leren MOTOR-
JEKKER. E. Gotink,
Brandenborch, E W.

Een BROMFIETS te
koop, z.g a.n , Sparta,
bij B. Woerts E -M,
Linde, Vorden.

Telefoon no. 6778.

Kippenhok te koop,
1.90x2 m., uitneemb.
Zutphenseweg H9.

Ook met
de Paasdagen:

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

J. H. Mennink
en

H. M. D. Harmsen

w hebben de eer U, mede namens vader

X en ouders, kennis te geven van hun i
• voorgenomen huwelijk, waarvan de Q

rN voltrekking D.V. zal plaats vinden op r
X vrijdag 3 april as. te 14 uur ten Ge- X
V meentehuize te Vorden. X
X Kerkelijke bevestiging te 14.30 uur in X
U de Herv. Kerk door de Weieerwaarde W
u Heer Ds. J. H. Jansen.

X Rotterdam, Fluitstraat 24c.
M Vorden, Enkweg 15.
D Maart 1959.

K
X

W Receptie op vrijdag 3 april van 4— ^
M 5.30 uur in hotel Bakker te Vorden. V
V Tijdelijk adres: Enkweg 15, Vorden. V

Heden nam de Heere tot Zich, nog
onverwacht, onze lieve en zorgzame
moeder, behuwd- en grootmoeder,

Maria Johanna Heitink
wed. van Derk Jan Vendeirink

in de ouderdom van ruim 66 jaar.

Apeldoorn:
G. H. Venderink
T. J. Venderink-van Egmond

Vorden:
H. H. Venderink
H. A. Venderink-Harmsen

Warnsveld:
E. J. Venderink
H. J. Venderink-Leemkuil

Warnsveld :
J. Venderink
W. J. Venderink-Groot Roessink

Oss: D. J. Venderink
P. Venderink-Jongetjes

Artesia (Californië):
M Venderink
J. J. Venderink-Bergwerff
en kle inkinderen.

Apeldoorn, 23 maart 1959.
Looseweg 120.

De teraardebestelling zal plaats vinden
op zaterdag 28 maart a.s. om tiftOO
uur op de Algemene Begraafplaa^r te
Vorden.
Vertrek van Loolaan 67 te Apeldoorn
om 13.00 uur.

Dames!
Hanny Harmsen, Enkweg 15

Uw adres voor kousenreparatie.

(afwezig van 26 maart t m. 8 april)

Nylons?
LLJTH
heeft ze voor U in voorraad.
Fijne kwaliteit en solide soorten.

Neemt uw spaarkaart mee, het scheelt u
weer een paar.

*3 sterren nylons reeds v.a. f 1,98

H. LUTH - Nieuwstad

Orcon's
Kledingindustrie Hengelo-G.

heeft plaats voor

bekwame machinestiksters
leerling naaisters en

juffrouw voor
kantine-werkzaamheden

en schoonhouden atelier

(werktijden te regelen in overleg).
Aanmelden dagelijks aan atelier:
Wichmondseweg 2, Hengelo-G.

Nuts-Bibliotheek Vorden
Heden nieuwe boeken in de Nuts-Biblio-
theek! 10 cent per boek, 5 cent kinder-
boeken, 15 cent Engelse boeken.
Gratis alle studieboeken op aanvraag.

Te koop EET-
AARDAPPELEN

(noordeling en pimper-
nel). B. Rouwenhorst,
„den Kerkhof".

Te koop mooie groen-
kraag

VOEDERBIETEN.
W. Oortgiesen, C 83.

VOEDERBIETEN
(groenkraag) te koop.
J. Korenblik,

achter station.

VOEDERBIETEN
te koop

bij H. Gosselink,
Lochemseweg 40,

Warken. Tel. K 6751-
317.

Te koop een roodb.
VAARS, 14 april a.d.
teil., van hoge prod.,
vierkant stempel.
H. Voskamp, Rietger-
weg 3, Warnsveld.

Te koop afgekalfde
MAAL, keuze uit 2,
15 L. melk, t.b.c.- en
ab. vrij. B. ten Have,
Linde E 15 b.

Te koop 3 beste r.b.
pinken en 2 slacht-
stieren.
P. B. H. Schoenaker,
Kranenburg D 136.

Te koop een zwaar
STIERKALF.
J. W. Wesselink,

't Elshoff.

MEVROUW!
Wat kinderwagens

betreft , die nemen een
ontzettende ru imte in
beslag. Ondoenli jk v.
ons om er v i j f t i g in
voorraad te houden.
Maar we hebben een
oplossing. U gaat met
ons mee naar grote
toonzalen. Keuze i it
meer dan 50 stuks.
Te kust en te keur.
Een telefoontje,
en we komen u halen.

fa G. W. LUIMES
Telef. 1421, Vorden

Tevens HET ADRES
voor WANDELWA-
GENS.

Hier is uw winst
in dure dagen.

Puddingsaus, 2 flesjes voor 49 et
Lucifers, 2 pakken voor 39 et
Jams, diverse smaken, per pot 59 et

HOTEL GOUD KOFFIE,
nu bij elk pak 250 gram Biesjes (het fijne
koekje) van 65 et voor 39 et

DIT MAG U NIET MISSEN!!!
l grote pot augurken nu voor slechts 69 et
l grote pot meikersen op sap

(heerlijk voor de bowl) 129 et
'Zoute pinda's, 200 gr» geen 55 et

maar nu 39 et

Bij elk pakje gestampte muisjes
een lolly gratis

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

OPBOUWSERVIEZEN
(ook los verkrijgbaar)

R. J. KOERSELMAN
1364 — Burg. Galléestraat 12

Blazers voor jongens en meisjes

Toppertjes

Suède jasjes

Jongens blousons

Pantalons

Twekapakjes, rokjes en jasjes ook
los verkrijgbaar.

LOOMAN - VORDEN
Telefoon 1231

2e Paasdag competitiewedstrijd

Ratti l -
Diepenheim l

Aanvang 2 uur. Terrein Kranenburg.

De grootste
keus

in de

modernste

schoenen

l
Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. 1342

De Vordense
Coöp. Zuivelfabriek

VRAAGT ENKELE

flinke krachten
voor werkzaamheden op de meikont vangst;

leeftijd 17-25 jaar.

Bij gebleken geschiktheid is opleiding tot
melkontvanger mogelijk.

Aanmeldingen op het kantoor.

Ook vandaag wordt weer bewezen:
CONTACT wordt van A tot Z gelezen.

WERKKLEDING

Kan Langer Mee

Daarom:
werkkleding
nodig?

Eis met klem merk

Verkrijgbaar bij:

Fa. Visser, Vorden, Burg. Galléestraat 5



KUIKENS?
Wij kunnen U nog kuikens leve-
ren in april; per omgaande op-
geven.

HL BANNINK
Kranenburg - Vorden

Telefoon 6766

Wij luiden
het voorjaar in met
een zeer geslaagde
kollektie.

JANSEN - 't Sdioenenhuis
Nutsgebouw

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Maandag 30 maart, 8 uur

JE KOM' ER WEL

met: Norman Wisdom, de beroemde
Engelse komiek.

Norman Wisdom bakt ze zó bruin,
dat de zaal zal daveren van het lachen.

1001 gekke situaties in deze oerko-
mische film.

Toegang alle leeftijden

Entree: f 1.20, f 0.90, f0.60(bel. inbegr.)
Kaart verkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

IN Paraplu's
hebben wij een pracht kollektie

GA ZE ZIEN BIJ:

H. LUTH - Nieuwstad

Alleen vandaag:
200 gram ham 100 et

200 gram boterhamworst 55 et
200 gram gek. ontbijtspek 55 et

500 gram spek 90 et
500 gram fijne rookworst 180 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Gazonmaaiers

met bezinemotor of elektrisch
aangedreven.

Henk van Ark
Insulindelaan 8

staat u altijd ten dienste.

Wij zorgen steeds voor het nieuwste en
beste.

PEDICURE

VOETONDERZOEK

WULLINK
Dorpsstraat 4 - Vorden

met tóch 10% korting:

100 gram PAASBONBONS

voor slechts 4 O et
bij aankoop van 25O gram Spar-koffie of

busje Spar-oploskoffie

me< tóch 10 % korting:

blikje FRUITCOCKTAIL
voor slechts /O et

bij aankoop van l fles vruchtenwijn
Andalino rood of wit 15O et

geldig tot 2 april

DUBBEL Ze9e/s DUBBEL

PAASEITJES 200 gram 49 - 20 zegels

CALYPSO wafels pak 57 - 22 zegels

ZALM fancy keta blik HO - 44 zegels

SLASAUS 50 % olie 1OO - 40 zegels

SPERCIEBONENl lltrbl 75 -30 zegels

KOFFIEMELK nes0.41tr 67 - 26 zegels

SMEERKAASw.pakje 31-12zegels

BERLINER 100 gram 5O - 20 zegels

uw
VOOR-
DEEL

lOct

Het

22 et

2O et

15 et
13 et
6 et

lOet

Uw paaskoekje met 10 °/o

PAASMELANGE
2OO gram 72 - 1O %

Vleeswaren met 10%

Gek. Schouderham
lOOgram 45-10%

10°/0 KORTING - 100°/0 K W A L I T E I T

Sparkruideniers
ESfES - REMMERS

Indiana Rubberstalvloeren
een warme vloer - een zachte

>vloer.
ïr waar elke koe om vraagt,

en ... ook gewoon onmisbaar op de
bodem van de zeugkooi!

Levering direct uit voorraad in
alle maten.

A. R. Wagenvoort
Hackfort, Telefoon 1259

daar hoort KRENTENBROOD,
maar ook een KOEKJE bij.
Vandaag hebben we een voor-
delig aanbod voor U.

Zolang de voorraad strekt:

een Paaskrentenbrood en
200 gram koekjes
samen voor f 1.50.

Leuke Paastaarten vanaf f 1.50.
Flinke reklame-cake (prima) f 1.15.

Bakker Schurink
Telefoon 1384

classic spring-line!
vanaf f 15.90

met fijne kleurige

streepjes en ruitjes

LOOMAN - VORDEN
Telefoon 1231

Geheel nieuwe kollektie zelfbinders in wol, zijde, terylene,
treuira en terlenka.

J^entetijd . . . .

tooitniaaktijd

Wij hebben voorradig voor de amateur?

Eenmaal versmeerd . . .
altijd begeerd.

Waterverven
Reina-waterverven, plastic wonderwit en wónder-
crème.

Muurverven
Afwasbare muurverven in moderne pasteltinten.

Grond- en Lakverven
Voor binnen en buiten in 30 moderne kleuren
verkrijgbaar van kleine tot grote bussen.

Dichten van gaten
Stopverf, gips alabastine, doosjes en tuben plamuur.

Gereedschappen
Verfkwasten, wit- en sauskwasten, verfschrapers,
plamuur- en stopmessen, loog- en puimsteen.

Cardinaltegelwas
voor cementvloeren en gekleurde tegelvloeren.
Parafinlak, afbijtmiddel, terpent i jn , lijnolie, ammo-
nia, zwarte carbolineum en koolteer, groene car-
bolineum zowel mat als glans.
Diverse kleuren houtverf gegarandeerd 4 tot 6
jaar.

Behangpapier
Randen, plaksel, disto voor het verwijderen van
het oude papier, behangkoord, cartonpapier voor
uw kuikens, kippenglas en éénruiters voor uw
tuin.

Billijke prijzen, enorme sortering.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Gedipl. Mr. Schilder - Ruurloseweg 35
Telefoon 1523

GROTE VERKOOP
van gebruikte goederen

IN NUTSGEBOUW TE VORDEN.

Op donderdag 9 april aanvang 2 uur zal

BEN VETERMAN
ter overstaan van de Weled. Heer Rombach, Notaris
te Vorden
publiek en contant verkopen voor de gemeente
Vorden en anderen
grote part i j meubelen afkomstig uit het oude gemeente-
huis, ramen, deuren en andere voorwerpen, tafels,
stoelen, clubs, dressoirs, kasten, ledikanten, spiraal,
matrassen, bedden, naaimachine, Duitse Studie-piano
merk „Adam", enz. enz.

Nette goederen kunnen nog worden bijgebracht na
afspraak met bovengenoemde Notaris en bij Ben Ve-
terman. Laarstraat 95, Zutphen, Telefoon 3054.

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.

Drogisterij en
Fotohandel

P. C Jipius, Zutphen
Laarstraat 5

Voor houten kippen-
hokken, liggende ra-
batplanken en glas-in-
schuifbare valramen.

6. H. Schollen
Timmerman, Hengelo-G.
Telefoon 561

Verhuur van gelegen-
heidskleding. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhof!, l , Zutphen
Telef. 2264.

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur

GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Voor alle „Vita"-

tlicftvriesftroilu Men

naar KLUMPER

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

De Puch-
bromfiets
in prijs
verlaagd!

f 660.- inclusief
alle accessoires

Zag U ooit een bromfiets met zovele voordelen?

Geforceerde motorkoeling

Voor en achter volnaafremmen

Voor en achter steekassen

Geheel gesloten kettingkast

Grote tank (inhoud 5,5 liter)

Voor en achter diepe spatborden

Twee extra trommels onder de bagagedrager
voor gereedschap etc.

Zware telescoopvering voor en achter

Zeer aantrekkelijke crediet-service

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg


