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BOOMPLANTDAG 1%2
Woensdagmiddag vond op een terrein nabij het
zwembad de boomplantdag 1962 in Vorden plaats.
Op het terrein werden de aanwezigen, t.w. de
hoofden van de lagere scholen, de heer Vos van
het Staatsbosbeheer, de gemeentearchitect, de heer
van de Broek en de verdere medewerkenden als-
mede de jongens en meisjes van de hoogste klas-
sen van de lagere scholen, welkom geheten door
burgemeester van Arkel.

De burgemeester wees er op, dat er jaarlijks
zoveel vreemdelingen naar Voi'den komen, omdat
Vorden zo rijk is aan bossen, waar men volop
van de natuur kan genieten.
Nu dit bos aan de weg naar het zwembad gekapt
is en het gemeentebestuur dit bos toch weer moest
inplanten is men op het idee gekomen, dit door
de Vordense jeugd te laten doen in het kader van
de boomplantdag. Op het terrein zullen 2500 3-
jarige lariksen worden geplant. Nu de jeugd aan
deze inplant meedoet kunnen zy tevens elk jaar
zien hoe de boompjes groeien.
De burgemeester hoopte, dat de jeugd trots zou
zyn op de boompjes en dat het niet meer zou voor-
komen, zoals laatst is gebeurd aan de Berend van
Hackfortweg waar de jeugd de door de gemeente
geplante berken heeft vernield. Ook in de omge-
ving van de muziektent worden door de jeugd nogal
eena planten vernield.
Na de toespraak van de burgemeester werden door
de jongens en meisjes elk 2 boompjes geplant.
Vervolgens werd in het Nutsgebouw een film aan-
geboden en de prysjes van de kleurwedstrijd uit-
gereikt, ledere klas ontving een boomfeestvaantje,
terwy'l iedere „planter" een reep chocolade in
ontvangst mocht nemen.
De heer van de Broek bracht allen die aan het
welslagen van deze middag hadden medegewerkt
hiervoor hartelyk dank.

SC HEIDSRECHTER A. VAN LEEUWEN HIELD
EEN LEZING VOOR DE V.V. „VORDEN"

Maandagavond hield de bekende voetbal eredivisie
scheidsrechter, de heer A. van Leeuwen uit En-
schede, in hotel Brandenbarg voor de voetbalver-
eniging „Vorden" een lezing over de voetbalsport.
De scheidsrechter werd namens de vereniging wel-
kom geheten door de voorzitter, de heer W. Kui-
per. Deze sprak er zijn vreugde over uit dat > i <
heer v. Leeuwen een avond had vrij kunnen maken
om in Vorden een lezing te houden.
Hierna vertelde de heer v. Leeuwen enkele bijzon-
derheden over zyn carrière als internationaal voet-
balscheidsrechter. Om iets te bereiken in de sport
moet men offers brengen en hard trainen, aldus
spreker. Het „teamwork" vond de heer v. Leeuwen
het allerbelangrijkste in een elftal. Als scheids-
rechter daarentegen staat men overal alleen voor,
daarom is deze sport ook zo moeilijk en vereist
het grote concentratie. Een scheidsrechter uit het
betaalde voetbal kan en mag men ook nooit ver-
gelijken met een scheidsrechter uit het amateur-
voetbal, omdat bij de ene scheidsrechter in hoofd-
zaak voor de centen gevoetbald wordt, terwy'l by
de andere zuiver voor de sport gespeeld wordt.
Na de pauze stelde de heer v. Leeuwen de aan-
wezigen vragen over de spelregels. Uit de ant-
woorden bleek wel dat er op dit punt nog veel te
leren valt. Aan het slot van de avond bedankte
de voorzitter de heer v. Leeuwen voor zijn boeien-
de lezing. Dat deze lezing in de smaak is gevallen
getuigde het spontane applaus dat de heer van
Leeuwen ten deel viel.

Spit, Spierpijn
en reumatische pynen

wrjjft U eveneens weg met

BILJARTSUCCES
Ty'dens de onderlinge wedstrijden van de biljart-
kring „De IJsselkring" is het onze plaatsgenoot
de heer A. Nyenhuis gelukt om kampioen te wor-
den van de 3e afd. Aan deze wedstrijden werden
door diverse spelers van de biljartver. „De Zon"
en „De Kets" deelgenomen. De wedstrijden werden
gespeeld in café Krijt te Wichmond.

De uitslagen van de Vordense deelnemers waren
als volgt: H. Wonink 60 (60)—B. Snelder 47 (60);
J. Krijt 34 (40)—A. Nijenhuis 40 (40); T. Hart-
man 60 (60)—B. Kok 44 (60); H. Seuters 23 (40)
—J. Lijftogt 40 (40); E. Hofmeyer 60 (60)—Th.
Polman 36 (60); J. ten Kolder 60 (60)—B.
Schoenaker 47 (60); T. Hartman 43 (60)—E. Hof-
meyer 60 (60); H. Hartelman 38 (60)—J. ten Hol-
der 60 (60); T. Sessink 40 (40)—A. Geurts 15
(40); H. Wonnink 53 (60)—W. Helmink 60 (60);
E. Hofmeyer 52 (60)—A. Snelder 60 (60); A.
Nyenhuis 40 (40)—J. Lijftogt 30 (40); Th. Ses-
sink 38 (40)—T. Leferink 40 (40) en A. Nijenhuis
40 (40)—T. Leferink 25 (40).
Eindstand: Ie afdeling I en kampioen G. Schooltink,
2. H. Arends en 3. Th. Sessink.
2e afdeling I en kampioen H. Schooltink, 2. J. ten
Holder en 3. A. Snelder.
3e afdeling I en kampioen A. Nyenhuis, 2. T. Le-
ferink en 3. T. Sessink.

KERKDIENSTEN zondag 15 april
Hervormde kerk

8.30 uur Ds. }. v d. Vange, Winterswijk.
10.15 uur Ds. J. H. Jansen. Openbare

Geloofsbelijdenis

Gert'/. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. ]. D. te Winkel.

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

Zoodagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond l l uur Dr Lulofs, telef. 1255.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus

sen half tien en tien uur 's morgens.

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

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

Vorden — Zutphen

Vanaf zaterdagmiddag 6 uur tot zondag-
avond 12 uur Dierenarts F. Toorneman.

Tel. 06752-1277

Brand melden: no. 1541.
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 4 t.m. 10 april
Geboren: d. v. H. Vliem en B. M Klein
Kranenbarg.
Ondertrouwd: H. B Hofman en J. M. Vos.
Gehuwd: Geen.
Overleden: G^fcjoonk, 76 jaar e. v. B. H.
Groot Brameli^o. J Smj^pk 7<> jr. ongeh.;
J. Norde, 87 jr., m. wel^p van H. Luijmes.
A. H. Bruil, 80 jaar. e. v. D. Eskes.

broeken
H. LUTH - VORDEN

LEDENVERGADERING RIJVERENIGING
Onder voorzitterschap van de heer D. Norde werd
in café „Het Zwaantje" een ledenvergadering ge-
houden van de landelijke rijvereniging „De Graaf-
schap". Uit het verslag van de penningmeester, de
heer D. J. Pardij s, bleek dat er een klein batig
saldo was over het jaar 1961. Tot leden van de
kascommissie werden benoemd, de heren H. Be-
renpas en H. J. Eggink. Besloten werd om deel
te nemen aan de concoursen te Gorssel en Win-
terswijk, resp. op Hemelvaartsdag en 2e Pinkster-
dag. Op 14 juli zal er een demonstratie worden
gegeven voor V.V.V. 2e Paasdag wordt er een
gezamenlijke rit gehouden. Onderweg zal worden
gepauzeerd om krentenbrood en paaseieren te nut-
tigen. Het vertrek is bepaald op 9 uur vanaf het
gemeentehuis. De heer van der Pey'l werd als be-
stuurslid herkozen.
De heer G. H. Wuestenenk, die jarenlang lid van
het bestuur is geweest, wilde zijn functie overdoen
aan een jongere kracht. In zijn plaats werd geko-
zen de heer R. Wesselink. De voorzitter bracht de
heer Wuestenenk dank voor al hetgeen hy in een
lange reeks van jaren voor de vereniging heeft
gedaan. Hij hoopte dat de heer Wuestenenk het
wel en wee van de vereniging als lid nog zou
blijven volgen.
De heer Pardy's zal weer gaan oefenen met de
leden van de ponyclub en deze trachten in nau-
wer contact te brengen met de vereniging.

WILDENBORCH I SCHIETKAMPIOEN
3a KLASSE

Het team van Wildenborch I alhier is er in ge-
slaagd om in de schietcompetitie „Oost-Gelder-
land" het kampioenschap te behalen in de 3e klasse
B. Na de tiende en laatste ronde van de afd. vuur-
buks bereikten de Wildenborchse mannen de eerste
plaats met 2026 punten.
In deze klasse namen tien teams deel. Nummer 2
werd hier Zelhem II met 1962 punten.
Ook Wildenborch II behaalde een mooie plaats in
het eindklassement. Zij werden 2de in klasse C
met 1888 punten, eveneens mooi resultaat. Kam-
pioen in deze klasse werd Zelhem III met 2005.

B.O.G.
De B.O.G. afd. Vorden hield in Hotel Brandenbarg
een algemene ledenvergadering onder voorzitter-
schap van de heer J. Wuestenenk. In zy'n openings-
woord heette de voorzitter van harte welkom de
directeur van de Bijzondere Lagere Landbouw-
school, de heer Bannink. Medegedeeld werd dat in
Kesteren de Landdag „Groei en Bloei" gehouden
zal worden. Tot afgevaardigden naar de voor-
jaarsvergadering van de ring „Berkelstreek" te
Almen werden gekozen de heren E. Eggink en
D. Riefel. De heren B. Rossel en R. Wesselink zul-
len de voorjaarsvergadering te Arnhem bijwonen.
De contributie van de ringmiddag werd gebracht
van 10 cent op 25 cent per lid.
Na de pauze hield de heer Bannink een inleiding
over „Landbouwbeleid op lange termy'n". Spreker
zei dat de boeren zich meer en meer gaan toeleg-
gen op de landbouwmechanisatie. Na de oorlog is
de produktie van de boeren met 46% gestegen.
Verder verwacht men, aldus de heer Bannink, dat
men niet genoeg arbeiders kan krijgen op de boer-
derij, omdat de meesten van hen werk gaan zoeken
in de industrie. Aan het slot van de avond werd
de heer Bannink door de voorzitter dank gebracht
voor zy'n uitstekende inleiding.

VOETBAL
Vorden II heeft zondag een verdiende 4—2 over-
winning behaald op Warnsveldse Boys II. Voor de
rust speelden de geelzwarten op het gladde veld
met de wind in de rug. Nadat de thuisclub enkele
doelrijpe kansen om zeep had gebracht slaagde
1.-buiten Rouwenhorst er na 20 minuten in om met
een vleugelschot Vorden de leiding te geven l—0.
Enkele minuten later weifelde de Vordense ach-
terhoede met ingrijpen, waardoor de Warnsveld
1.-binnen gemakkelyk kon scoren. Zelfs namen de
bezoekers de leiding met 2—l toen de l.-buiten
een cornerbal ineens inschoot. Nog voor de rust
bracht Korenblik de stand op 2—2. Na de her-
vatting slaagde Warnsveld er niet in om van het
windvoordeel gebruik te maken. De meer naar vo-
ren getrokken Berkelder bezorgde Vorden met een
uitstekend doelpunt een 3—2 voorsprong. De te-
genaanvallen van d^Vys liepen jg^eds vast op de
hechte verdediging v?m'de geelag^. ten. Vijf minu-
ten voor het eindsignaal bepjj^Be Vlekkert de
oiMstand 4—2. By Vorden speereen r.-back Bosch
en l.-buiten Vlekkert een goede^fxlstrijd.
De overige wedstrijden die vo^fciterdag en zon-
dag waren vastgeste^werden v^Kvege het slechte
wee; afgelast. ^fc-
Zondag a.s. krijgt ^^rden I bezoek van Baakse
Boys I. Wil Vorden in de running bly'ven dan
dient deze wedstrijd gewonnen te worden. Vorden
II gaat in de morgenuren op bezoek by De Hoven
IV. Vorden III speelt thuis tegen Socii I. Het vier-
de elftal heeft vrijaf.
Vorden A ontvangt zaterdagmiddag Zelhem A.
Het C elftal speelt uit tegen Voorst D.

PLATTELANDSVROUWEN
De afd. Vorden van de Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen hield woensdagavond een bijeenkomst in
het Nutsgebouw.
De presidente mej. Meinen herdacht het overleden
lid mevr. Groot Bramel-Tjoonk. Hierna vestigde
zy' de aandacht op de voorlichtingsdag over „het
wonen", die voor onze omgeving gehouden zal
worden in Doetinchem op donderdag 10 mei a.s.
Voor het bezoek aan de voorjaarsvergadering te
Winterswijk op 17 april a.s. gaven zich 19 dames
op.
Verder werd de avond verzorgd door het Neder-
lands K^toeninstituut uit Arnhem.
Mej. Voorsteegh, de propagandiste, vertelde van
de werkzaamheden van dit instituut, een overkoe-
pelend orgaan, dat in het gehele land propaganda
voert voor de katoen. Zij liet een groot aantal
stoffen zien die van katoen werden vervaardigd.
Hierna werden verschillende kleurenfilms vertoond
getiteld: „Katoen, wondervezel der natuur", „5000
jaar katoen (modeshow door de wereld)'" en
„Bloemen en katoen (Keukenhof)".
Als attractie werd een lap japonstof verloot, waar-
van mevr. Zweverink „Steenkamp" de gelukkige
winnares werd.
De presidente dankte mej. Voorsteegh voor de
mooie en leerzame avond en met het zingen van
het bondslied werd de bijeenkomst besloten.

OPERETTE
Mogen we u nog even in herinnering brengen dat
zaterdagavond de vroly'ke en fleurige operette „de
Prins-student" door het gezelschap uit Warnsveld
hier in het Nutsgebouw wordt opgevoerd? Vorige
week heeft men twee avonden in Warnsveld ge-
geven en de bezoekers waren weer vol lof over
het gebodene. Vooral de hoofdrollen zy'n in goede,
vertrouwde handen.

BIOSCOOP
Zondagavond kan men het gure lenteweer een
ogenblik vergeten, door te gaan ky'ken naar de
film „Ik ben geen Casanova" welke aan de Franse
Rivièra speelt. Het is een film vol muziek, liefde
en romantiek.
Peter Alexander, Gerunde Locker en Heinz Con-
rads spelen de hoofdrollen.

Weekend Wonderkoopjes
Bonte damesblouses

alle maten
f 7.95

Meisjesrokjes
lengte 60 t/m 85 cm

f 6.75

Divanbed
15 jaar garantie

80X190
f 24.75

Visser - Vorden

COöP. WERKTUIGENVERENIGING „MEDO"
Onder voorzitterschap van de heer A. F. J. Waarle
hield de Coöp. Werktuigenvereniging „Medo" een
buitengewone ledenvergadering in café Van As-
selt.
Na een kort openingswoord kwam het belangryk-
ste agenda-punt ter tafel. Door uitbreiding van de
werkzaamheden en vragen van verschillende leden
omtrent de mogelykheid bepaalde werkzaamheden
uit te voeren, stelde het bestuur voor over te gaan
tot aanschaffing van een landbouwkraan en een
maaikneuzef.
De voordelen van deze maaikneuzer (die gebruikt
wordt voor het kneuzen van gras) en de landbouw-
kraan, waardoor de zgn. sleufsilo's sneller kunnen
worden gedicht, werden naar voren gebracht en na
gehouden stemming bleek het gros der leden voor
aankoop dezer machines te zy'n.
Besloten werd tot aankoop van een hydraulische
„Atlas" kraan met oliedruk, terwy'l ook tot aan-
schaf der kneuzer werd besloten.
In verband met het feit, dat de oude „Nuffield"
tractor wat minder wordt, en er toch een derde
tractor by' moest komen, werd het bestuursvoor-
st.ri lot. aankoop van een nieuwe Nuffield 60 pk
aangenomen.
In verband met deze aankopen werd besloten het
krediet by de Boerenleenbank te verhogen met
ƒ 25.000,—, hetwelk zal worden aangevraagd.
By de rondvraag kwam de wens naar voren om
zgn. kooiwieken aan de tractor te bevestigen om
het wegzakken op natte bouwlanden te voorkomen.
Het bestuur zal dit nader in beraad nemen.

LEDENVERGADERING B.O.L.H.
AFD. VORDEN

Onder leiding van mej. M. Vruggink werd in het
hotel „Het Wapen van Vorden" een druk bezochte
ledenvergadering van de Afd. Vorden van de
B.O.L.H. gehouden.
In het openingswoord werd inzonderheid welkom
geheten een nieuw toegetreden lid.
De mode-show wedstrijd v. d. Ring „Berkelstreek"
te Harfsen was door enige leden bezocht en werd
zeer geslaagd genoemd.
De op 11 april a.s. te Laren (Gld.) te houden by-
eenkomst zal vermoedelyk door de dames G. Win-
kel en D. Eggink worden bezocht.
By gehouden bestuursverkiezing werd in plaats
van mej. A. Weenk gekozen mej. D. Eggink (De
Boomgaard).
De afd. Vorden behaalde een 1ste pry's op de te
Barchem gehouden lekenspelwedstryd.
Het getrouwste verenigingslid in het jaar 1961
t.w. mej. M. Vruggink ontving als beloning een
mooj lepeltje.
Getracht zal worden in mei a.s. een fietstocht te
organiseren naar Deventer en omstreken.
De avond werd met enige gezellige spelletjes be-
sloten.

~ puistjes
PUROL-POEDER

VOLLEYBAL
Het eerste team der Kraanvogels heeft in haar
laatste competitiewedstryd, welke te Zutphen werd
gespeeld het niet tot een overwinning kunnen
brengen.
De tegenstandster was het damesteam van Wil-
helmina 3 uit Zutphen. De tegenpartij was in de
eerste set beduidend sterker, maar desondanks
kon het Vordense dames-e-tal goed bijhouden. Het
werd een 15—9 zege voor Wilhelmina.
In de tweede party was het wederom hetzelfde
spelbeeld; een iets sterker Zutphens team, dat door
snel reageren al gauw een voorsprong verkreeg.
Mej. Schoenaker c.s sneuvelden in de 2de set met
15—11, waardoor de dames van Wilhelmina met
2—fl wonnen.



... maar de practische huisvrouw
doet wonderen met haar geld

door het kopen bij de

VIVO SPECIALITEITEN
KoffiemelkSperciebonen

„rijn »extra kwaliteit.
Heel litersblik
met 10 wapentjes

Grote Cake
tulband, ca 400 gram

Gratis l zakje rietjes bij
i fies „Locarno"
Limonadesiroop
met 10 wapentjes

>o

VIVO kruideniers: óteed* va&er: KISTEMAKER

SCHOENAKER, Kranenburg
OPLAAT, Wildenborch

SMIT, Zutphenseweg

„Het Binnenhuis9'
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

Stercocos
De ideale vloerbedekking voor woon-
kamers

• Als vast tapijt

• Als losse banen

Duurzaam en niet duur

Dus uw vloerbedekking

Stercocos

voor kleur, sfeer en gezelligheid.

YANMAR. . .

Dieselmotoren
• langzaam lopend
• watergekoeld
• uiterst zuinig
• bedrij fszek er
• licht in gewicht
• groot in prestatie
• laag in prijs

zeer geschikt voor aandrijving van
Melkmachines.

Vraagt onze speciale folders
of demonstratie.

Joh. Donderwinkel
Koekoekstraat 6 - Vorden
Telefoon 06754-356

Gezond genieten op een fiets,
't is verfrissend, 't kost haast niets
Ruime keuze

Empo en
Gazelle rijwielen
vindt u bij

FA. KUYPERS
RIJWIELHANDEL

IDUNA

Korsetten en B.H.'s

H. LUTH
Vorden

Een kinderoverall
nodig.. ? x

met
klem

merk

KLM
i

want.,

Verkrijgbaar bij:

FA. VISSER - VORDEN

Garage
Boesveld

Autobedrijf en -verhuurinrichting

Tel. 1329 b.g.g. 06750-2897

Bekendmaking
De gezamenlijke taxiondernemers van
Vorden en omliggende gemeenten
hebben het begrafenistarief vastgesteld
op

f 17.50 per volgauto*

Jongensblouses
met korte mouw
in modern streepdessin

Spijkerbroeken

Fa. HARTENS
Wapen- en sporthandel

Nutsoperette gezelschap
Warnsveld

Opvoering van de operette

Oe Prins Student
4fc (muziek Sigmund Romberg)

op zaterdag 14 april
in het Nutsgebouw te Vorden
Aanvang 8 uur.
Entree f. 2.00 (bel. inbegr.)

Prach^fce costuums.
Mooie decors.
Vlotte bekende melodiën.

Een prachtauond die u niet mag over-
slaan
Kaarten in voorverkoop teven* plaats-
bespr. bij J. H. Schappers, Dorpsstraat 11
vanaf maandag 9 april.

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A.' Polman tel. 1314 Vorden

10 soorten

tezamen

128 kleuren

Linoleum
voor

* Huiskamer

* Keuken

* Gang

* Trap

* Slaapkamer

Vraagt u onze folder en stalenboek

Wij geven u gaarne advies

Wilt u het los leggen of vast plakken?

Hebt u een vochtige ondervloer?

Haal altijd een vakman er bij!

Jonge en moderne mensen vragen naar

Bakkerskoekjes
Geen grote hoeveelheid —

maar lekker!

JUIST! Daar gaat het om.

De Vordense Bakkers

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

Attentie! Attentie!
De prijzen voor

kippen
zijn deze week enorm
hoog. Ruim nu op.
W. Rossel, tel. 1283

H. Robbertsen
tel. 1214

Pluimveehandelaren

f 7.65 per fles

KEUNE

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256

Supral
't kost véél minder dan U
denkt met Supralux-lakverf.

Supralux is beter,
kost minder...

Grote bus voor 10 m2 f. 3.80

Drogisterij
DeOlde Meulle
J. M. v. d. WAL

Gediplomeerd DrogiM

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

WAT-"C
'N

A. J. A. Helmink
Telefoon 1514

Als

speciale aanbieding
tot Pasen

bij aankoop van een
overhemd een passende
terlenka

zelfbinder
voor de

halve prijs



Wij danken U zeer
hartelijk voor de blij-
ken van belangstelling
bij ons 25-jarig huwe-
lijk ondervonden.

G. Oplaat
H. A. Oplaat-

Bruil
Wildenborch, april '62.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons 25-jarig huwelijks-
feest ondervonden.

H. Harmsen
H. Harmsen-

Esschendal
en kinderen

Vorden, april '62.
H. K v. Gelreweg 14

Voor de vele blijken
van deelneming ons
betoond tijdens de
ziekte en bij het over-
lijden van onze lieve
moeder en grootmoe-
der

J. W. Hartman-
Takkenkamp

betuigen wij onze har-
telijke dank.

Uit aller naam:
A. H. Hartman

Vorden, D 39.

Gevraagd te Lochem
net

meisje
voor huishouding en
winkel. Brieven onder
letter G Bur. Contact.

Verpleeginrichting
,,Het Enzerinck"

vraagt een meisje om
behulpzaam te zijn in
de keuken ec bij het
huish. werk. In- of uit-
wonend.

Wegens sterfgeval is
onze zaak zaterdag de
hele dag

gesloten
Bestellingen, die deze
week nog moeten wor-
den uitgevoerd, gaarne
vroegtijdig opgeven.
G. Weulen Kranenbarg

Brandstoffen

Verloren een bruine
portemonnaie met
sleuteltje er in, Graag
terug te bezorgen bij
Bert Gotink bij 't
Zwembad, Vorden.

Te koop z g.o.h.
SPARTA - bromfiets
bouwjaar '59. Te be-
zichtigen A. Horstman,
Wiersseweg D 28

Ruurlo

Te koop g.o.h. brom-
fiets, Sparta. D. Re-
gelink, Hengeloseweg
B 24.

Te koop versgedorst
roggestro, g.o.h.

bromfiets (Solex) en
een spiraalmatras, bij
G. KI. Lebbink
Brandenborch Telef.
6770.

Te koop een crème
huishoudkachel kla-
verbladmodel Smederij
H. van Ark, Vorden.

Te koop een gazon-
maaimachine bij H.
Ruumpol, Zutphense-
weg C 62.

Te koop voederbie-
ten A. J. Vruggink,
Riethuis, Delden.

Maandag 16 april hopen onze ouders

A. Boers

en X
H. J. Boers-Meerbeek ^

N hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Dat zij nog lang gespaard mogen blij- f
ven is de wens van hun dankbare kin- f
deren

Diny en Ab
Henny en Harry

Vorden, Stationsweg 17

Receptie van 4 - 5.30 uur in Hotel n
X Bakker te Vorden X
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Heden overleed zacht en kalm, onze
geliefde vader, behuwd-, groot- en
overgrootvader

JOHAN NORDE
wed.n. van H. Luijmes

in de leeftijd van 87 jaar.

Uit aller naam:
A. J. JANSEN

Vorden, 6 april 1962.
Linde E 21.

De begrafenis heeft plaats gehad op
woensdag 11 april op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Heden ontsliep zacht en kalm, onze
lieve man, vader, behuwd- en groot-
vader

Antonie Hermanus Bruil

in de ouderdom van ruim 80 jaar.

Vorden, D. Bruil-Eskes
A. F. Pardijs-Bruil
G. J. Pardijs

Aalten, J. Bruil
Z. M. Bruil-Mombe

Baak, B. Bruil
H. E. Bruil-Hietbrink

Vorden, A. H. Bruil
H. B. Bruil-Tjoonk

„ B. Rossel-Bruil
G. J. Rossel
en kleinkinderen

Vorden, 9 april 1962.
„Ockhorst".

De teraardebestelling zal plaats vinden
op vrijdag 13 april a.s. om l uur op
de Algemene Begraafplaats te Wich-
mond.

Heden overleed geheel onverwachts
onze lieve zorgzame zoon, broer,
zwager en oom

JAN WEULEN KRANENBARG

in de ouderdom van 55 jaar.

Vorden,

Wed. T. J. Weulen Kranenbarg-
Hammerman

J. Weulen Kranenbarg

G. Weulen Kranenbarg
M. A. Weulen Kranenbarg-

Pasman
Garrit
Willy
Martie

Vorden, 10 april 1962.
Ruurloseweg 47.

De teraardebestelling zal plaats vinden
op de Algemene Begraafplaats te
Vorden op zaterdag 14 april om l uur.

Ruim 1300 gezinnen in Vorden
dat is meer dan 90%
zijn op CONTACT geabonneerd.

Geen wonder, dat de aktieue zakenman zo
trouw adverteert. Hij benut zijn kans!

Te koop broedeieren
van Patrijs Leghorn
H. Horstman, D 88,
Vorden.

Te koop jonge konij-
nen. J. Kettelerij. Dr.
Lulofsweg 16.

Kuikens vanaf 30
april met C.P.I. certi-
ficaat f 1.—, met proef-
certificaat f 0.80 Alle
rassen en kruisingen.
Weenk's Broederij

Linde Tel. 06752-6659

Te koop zw. roodb.
stierkalf. J. W. Wes-
selink, 't Elshoff.

Te koop een drag.
maal, t.b.c. en ab.
vrij, a. d. teil. 27 apr.
Wed. Reugebrink

Linde

Diverse i n r u i l b r o m -
fietsen te koop, o.a.
Sparta, Locomotief,
Pucb, Typhoon.

Bromfietshandel
KUYPERS

Dorpstaat 12
Tel. 1393

Diepvriezen
Friac .

Friac

Joh. Donderwinkel
Koekoekstr. 6 Vorden.

Tel. 06754-356

Friac - Voorlichting - Service

oetter Oet
nylons

voor

VOOR
Voor tieners: speciaal
slank model.
Voor twens in de nor-
male damesmaten.
Setter Set kwaliteit,
dus sterk en met vol-
maakte pasvorm.

BIJ:

L Schooldennen
VORDEN

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Fa. Hartens
wapen- en sporthandel

't Is weer ALBERS,
die de toon aangeeft!!

Het regent GRATIS EIEREN met Pasen!

Bij elk groot blik Hawaiïan ananas é 98 cent
Bij elke 500 gram kaas, alle soorten
Bij elke fles limonadesiroop
Bij elke 100 gram thee
Bij elke 250 gram koffie
Bij elk blik zalm
Bij elk blik doperwten middel l
Bij elke 200 gram vleeswaren
Bij elke pot boerenjongens
Bij elke literspot augurken
Bij elke litersblik perziken
Bij elke litersblik fruitcocktail
Bij elke litersblik ananas
Bij elke litersblik peren op sap

Als klap op de vuurpijl!!
Bij elke fles advocaat a 279 et
Bij elke literskruik zw. bessen a 295 et
Bij elke fles zoete rode Spaanse wijn a 295 et
Bij elke litersfles Nipoli, geen 695 et
maar 395 et, (de echte It. vermouth)

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

2 eieren gratis
8 eieren gratis
8 eieren gratis

10 eieren gratis

BEWAREN! WAARDEBON
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BEWAREN!

Voor de Paasdagen tegen inlevering van deze waardebon, ontvangt w
U U bij aankoop van 5 gulden boodschappen, 10 eieren voor slechts \J
w 50 cent. w

Bowlpakket:
l blik ananas, l blik aardbeien, l blik manderijntjes en
l literspot meikersen op sap van 425 et nu voor 398 et

Boterhamworst 200 gram 49 et
Snijworst 200 gram 69 et
Heerlijke^fcm I50^am 79 et
10 zakjes^Rnille s^pr 39 et
Weense knak worsten, 8 stuks 89 et

5 blikjes 69 et

Grote tulband-cake geen 105 et
maar 89 et

Paasbonbons 100 gram 59 et
Dik vet spek 500 gram 79 et
12 grote chocoladerepen voor 98 et
2 pak smeerkaas 69 et
Tea crackers (Paasbrood) p.p. 30 et

Zo juist ontvangen:
Prachtige bloedsinaasappelen. Koopje, 20 stuks slechts 98 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5. Vorden

Wij zetten wekelijks „een boom op"
dachten wij zo ... toen wij daaraan weer
herinnerd werden door de JAARLIJKSE
BOOMPLANTDAG (vorige week). En om-
dat de kollektie in bromfietsen bij TRAG-
TER interessant is kun je'r over bomen. Er
is nu veel moois. Wacht niet. KIJK niet
eerst de kat uit de boom. Die zit er niet
in. Wat er wél in zit? U zult bij TRAG-
TER uitstekend slagen.

Wij staan niet op het Oranjeprogramma
maar werken toch graag mede aan de
a.s. jubileumfeesten in Vorden.

Zaterdag 28 april a,s.
geeft de jeugdgroep van

Toneelvereniging D.E.V.
een

UITVOERING
voor de rijpere jeugd in het
Nutsgebouw.

Er wordt gespeeld het blijspel:

't Zit wel goed meneer Duif
Teenagers van Vorden en omstreken
kom 28 april, en help ons die avond
doen slagen.

Volgende week nader bericht.

Bestuur D.E.V.

Bejaardenkring
De paasmiddag

van de bejaardenkring wordt
gehouden op
dinsdag 17 april
om 2.15 uur in de koffiekamer
van het Nut.

Alle belangstellende bejaarden zijn bij
ons steeds hartelijk welkom.

Het grote succes van de R.A.I.

Mentor
• Mestverspreidwagen
• Zelflossende wagen
• Landbouwwagen

3 mogelijkheden in l model

Leverbaar in 2, 2 % en 3 J4 tons uit-
voering

Voor nadere inlichtingen - demonstratie -
folders even een briefkaart aan de dis-
trictsvertegenwoordiger :

Joh* Donderwinkel
Koekoekstraat 6
Vierakker-Vorden

Eigen Servicedienst



Aangeboden
3 Solexen, l N.S.IL
bromfiets, l Fongers
herenrijwiel, l Empo
damesrijwiel, l meis-
jesfiets 4-7 jr., l jon-
gensfiets 4-7 jr., l
overjarige sport he-
renfiets, Gazelle, l
idem sport dames,
Union en l Meisjes-
fiets 7-12 jr.
A. G. TRAGTER

Zutphenseweg

Utina
weidepompen

Altijd fris water voor
Uw vee.

JOH. DONDERWINKEL
Koekoekstraat 6
Vierakker-

Vorden

Rctexturingbedrijf
„ACCURAAT"

Oldenzaal

Speciale aanbieding
JAPONNEN reinigen
zonder plooien f 2.50

Tevens uw adres voor dry-
mastern, verven, onz. stop-
pen en plisseren.
Ook verven wij lederwaren
in elke gewenste modekleur
Vorden: Luth kledingmaga-
zijn.

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

Voor smaakvol schil-
derwerk is

trefex
de aangewezen verf.

Fa. O. BOERSTOEL & Zn.
Insulindelaan 5

Tel. 1567

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. H
Telefoon 1414

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Pluimveebedrijf
De Driesteek

Iedere week aan te
bieden 2 daags kui-
kens en 8 weekse jon-
ge hennen. Prijs billijk
A. Bukman, Leesten

tel. 06750-4765.

Homoeopatische
Aambeiendruppel
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. Nipius, Zulphen
Laarstraat 5

WONINGEN
Voor een huisje groot of klein,
Moet men bij de Firma RONDEEL zijn/

Ook HET ADRES voor onderhouds-
werken.

Gebr. Rondeel en Zn.
Ruurloseweg D 24, Vorden
Ruurloseweg 34, Hengelo Gld

Telefoon 06753-1677

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram ontbijtspek 55 et
200 gram tongeworst 55 et

200 gram boterhamworst 55 et
200 gram ham 100 et

500 gram rookworst 160 et

Zaterdagsavonds om 5 uur gesloten.

M. Krijt, Dorpsstraat

WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

BEHANG
Hebt u onze geheel

vernieuwde collectie
gezien?

Leuke dessins
voor woonkamers, slaapkamers

Keus uit meer dan 25 soorten

Vraagt onze staalboeken

vaste vloerbedekking. Dat
geeft een behaaglijk effect,

en is gemakkelijk in onderhoud.
Vele soorten in voorraad.

Visser-Vorden

m «n «üiit mm
DE ZON BREEKT DOOR . . .

met Pasen in zicht!

Bij ons voor de feestdagen:
l pak „de B^ste" Kef f ie 1.48
l ons „de Beste' Thte voor 65 et
Heerlijk koekje
250 gram Moo a Sprits 69 et

l fles Limonadesiroop 99 ( t
l litersblik Perziken voor 1.39
l pot H.H. jam voor 59 et
l fles Slasaus voor 79 et
l blik Sperciebonen 89 et
l blik Doperwten/Wortelen 49 et

Dope A n fi jn van 1.05
voor 89 et

De Cen t ra J
.— bAjlschappen
dvocaYvan 3.20 voor 2.49

H. G. TEN BRINKE
Levensmiddelenbtdii jf
en verpakte Drogistt ri j-artikelen
Zutphenj-eweg •— Telefoon 1415

Eindles Bijzondere Lag. Landbouwschool

RATTl-NIEUWS
Het slechte weer was er oorzaak van dat zowel
de wedstrijden voor de junioren als voor de se-
niorenploegen van Ratti werden afgelast verleden
week.
Op het programma staat thans voor het 2e elftal
de uitwedstrijd tegen Drempt Vooruit 3.
Ratti 2 heeft enkele weken niet gespeeld en deze
rust zal de spelers ongetwijfeld goed hebben ge-
daan. De verwachting is dan ook, dat de reserves
tegen de sterke Dremptse uitgave uitstekend voor
de dag zullen komen. Het kan absoluut, indien
alle spelers zich voor de volle 100% geven. Een
gelijkspel zit er dan ook wel in.
Zaterdagmiddag gaan Ratti B en C beiden de
IJsselbrug over. Het B team speelt in Voorst tegen
Cupa A, waar het moeilijk zal zijn een puntje mee
huiswaarts te nemen, terwijl Ratti C in Brummen
tegen Brummense Boys C ook alle zeilen bij zal
moeten zetten.

„STADHUIS OP STELTEN"
Voor de leden van het Nutsdepartement Vorden
werd door het Brummens Toneelgezelschap onder
leiding van onze oud-plaatsgenoot de heer W. Pon-
gers opgevoerd de klucht „Stadhuis op Stelten".
Op deze laatste nutsavond gaf de heer Wesselink
een overzicht van de afgelopen Nutsavonden. Spr.
deed een beroep op de leden om suggesties te doen
voor de nutsavonden van het seizoen 1962—1963.
Indien daarvoor interesse bestaat wil het Nuts-
bestuur voortaan de laatste avond besluiten met
een slotbal. De heer Wesselink deelde nog mede,
dat op l mei a.s. de Nutskleuterschool officieel
zal worden geopend.
De Brummense spelers hebben de aanwezigen
daarop een aangename avond bezorgd. De rollen
waren goed verdeeld en de spelers waren rolvast.
Aan het einde van de avond bracht de heer Wesse-
link de spelers dank voor het gebodene. Spr. vond
het een leuk gebaar van de heer Pongers om met
zy'n gezelschap eens in Vorden een avond te ver-
zorgen.

BENOEMD

Onze plaatsgenoot de heer H. J. A. Mombarg,
Kranenburg, is met ingang van l juni a.s. benoemd
tot klerk ter gemeentesecretarie te Eibergen afd.
financiën ^n onderwijs. Hy is momenteel werk-
zaam ter gemeentesecretarie te Neede.

Onder grote belangstelling vond in het gebouw
„Irene" de eindles (diploma-uitreiking) van de
By'z. Lag. Landbouwschool te Vorden plaats.

In zijn welkomstwoord werden in het bijzonder
door de wrn. directeur, de heer E. Snoeijink, wel-
kom geheten, de inspecteur van het landbouwon-
derwys, de heer Manschot, burgemeester Van
Arkel, voorzitter van de commissie van toezicht,
mej. v. d. Vecht, directrice van de Chr. Landbouw-
huishoudschool, afgevaardigden van verschillende
standsorganisaties, de heer Olthuis van de Bos-
bouwschool te Apeldoorn, alsmede het schoolbe-
stuur en de ouders der leerlingen.

Spreker wenste vervolgens de directeur van de
school, de heer G. J. Bannink, die wegens opname
in het ziekenhuis te Zutphen deze avond niet kon
meemaken, een voorspoedig herstel toe.
Hierna richtte spreker zich tot de jongens die
het diploma zouden ontvangen. Door de commissie
van Toezicht is gekeken en geluisterd naar de ken-
nis van de verschillende vakken. Maar naar de
kennis van het vak „Bijbelse geschiedenis" werd
niet gevraagd. Maar bedenk dat jullie toch een-
maal hiervan voor Gods rechterstoel examen moet
afleggen. God zal dan kyken naar de cy'fers voor
trouw, liefde, gehoorzaamheid en eerlijkheid.
Maar gelukkig is er dan ook Iemand die het voor
jullie opneemt als jullie maar Zijn hulp inroept
h.l. Jezus Christus, die voor jullie aan het kruis
heeft geleden doch ook is opgestaan. Dan zal Jezus
zeggen ze hebben het niet verdiend, maar toch
geef ik ze een voldoende. Ik heb de cy'fers met
Mijn Eigen bloed ingevuld. Dit geeft ook aan jullie
verplichting. Bij alles wat wy doen moeten wy
ons stellen in Zyn dienst. De heer Snoeyink ein-
digde zyn met alle aandacht gevolgde toespraak
door te zeggen „Weet je dan wel geborgen in
Goda omgang".

Het gedicht „Haas en Vos" werd vervolgens door
de heer Wesselink gedeclameerd; de heer Begie-
neman behandelde het onwerwerp: „Ruilverkave-
ling"; de heren Rossel en Wynbergen spraken over
het onderwerp: „Van kuiken tot leghen"; de heer
Golink besprak het onderwerp: „Slepende melk-
ziekte", terwy'l de heer Wolters met het onder-
werp: „Snymais" deze rubriek besloot.

De lieren Harmsen en Garritsen gaven enkele
nummertjes accordeonmuziek ten beste.
Het onderwerp: „De nieuwe Polders" werd inge-
I ' ' i d door de heer Harmsen. De heren Groot Roes-
sink en Brinkman vertoonden hierop de film: „De
twaalfde provincie" met tq^fcjhting.

De heer Mans JB wenste fre gediplomeerden, de
ouders en het Sfflïoolpersoneel geluk met de be-
haalde resultaten, na er allereerst op gewezen te

hebben dat de By'z. Lag. Landbouwschool te Vor-
den lang niet de slechste school in deze omgeving
is, dank zy de directeur, de heer G. J. Bannink
en het verdere schoolpersoneel.
Hierna werd aan de navolgende geslaagden het
diploma uitgereikt:
J. Beeftink, E. J. Begieneman, E. J. Gotink, L. A.
Harmsen, E. M. Jimmink, G. J. Rietman, B. Ros-
sel, J. G. Rossel, G. J. Vruggink en J. M. Wyn-
bergen, allen te Warnsveld; D. Bogchelman, H.
Groot Roessink, W. J. Kornegoor, H. W. Klein
Winkel, H. B. Lenselink, R. G. Mennink, W. Oort-
giesen, H. J. te Veldhuis, J. W. Vruggink, H. G.
Wagenvoort en J. W. Wolters, allen te Vorden;
M. Bretveld, J. A. H. Broekman, L. W. Harmsen,
J. Hendriksen, H. J. Wesselink, A. H. Riefel en
G. H. Loman, allen te Hengelo (Gld.); J. Borgman
(Steenderen), J. Brinkman (Zutphen), H. W. Mak-
kink (Eefde), G. J. Wichers (Gorssel), G. W. Eg-
gink (Brummen), G. Smeenk (Lochem) en H. G.
Stoltenborg (Wichmond).
Burgemeester Van Arkel sprak als voorzitter van
de Commissie van Toezicht, na allereerst de ge-
slaagden met het einddiploma te hebben geluk-
gewenst, er zyn teleurstelling over uit, dat spr.
by de schriftelyke repetities in voorgaande jaren
wel eens betere resultaten had gezien dan thans
met deze klas het geval was. Spr. vond het jam-
mer dat het peil van de kandidaten, de goede na-
tuurlyk niet te na gesproken, wat gezakt is, want
we leven in een ty'd waarin alleen die boer zich
zal kunnen handhaven, die door een gedegen stu-
die, in de praktyk een economisch verantwoord
bedry'f weet op te bouwen. Spr. ried de geslaagden
dan ook aan zich met de hedendaagse maatschap-
pij op landbouwgebied op de hoogte te blijven hou-
den. Spr. dankte het onderwijzend personeel voor
hun bevattelijke wyze van lesgeven, alsmede voor
de bereikte resultaten. Na de ouders te hebben
gefeliciteerd bond spr. de jongelui nog terdege op
het hart zich door zelfstudie verder te ontwikkelen
om zodoende te allen tyde „by" te blyven.
De heer G. J. Wuestenenk sprak woorden van ge-
lukwens namens de G. My'. van Landbouw en
C.B.T.B., de heer J. Wuestenenk namens de jon-
gerenorg. t.w. B.O.G. en C.J.B.T.B. en namens het
schoolbestuur de heer A. G. Mennink.
Namens de gediplomeerden dankte de heer Jim-
mink het schoolpersoneel, onder aanbieding van
een blyk van waardering, voor het genoten onder-
wijs.
De heer Smeenk, leraar, deelde aan het slot mede
dat op 25 mei a.s. het jaarlijkse schoolreisje naar
Duitsland met de hoogste klassen zal worden ge-
houden, sprak vervolgens een kort slotwoord en
ging voor in dankgebed.

Al het voorkomende drukwerk
zowel voor privé-, verenigings- als zakenleven

wordt door ons keurig uitgevoerd.

Geen order te groot - Geen order te klein!

Van visitekaartje tot jaarverslag, aan alles wordt de meeste zorg besteed.

Ook klearendrukwerk kunt u gerust aan ons toevertrouwen.

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 1404



staat voor U klaar op onze meubel-
afdeling. U kunt daar naar hartelust
kiezen uit binnen- en buitenlandse
modellen, uit vele houtsoorten, uit
modern en klassiek.

Sll -RAAD VAN 'HOEK

Door gezamenlijke inkoop
kunn«n de prijzen bijzonder
laag worden gehouden.

KOM KIJKEN
BIJ:

Visser
Vorden

A. N. A. B.
H.H. Landarbeiders

Verzilvering van vakantiebonnen op dinsdag
17 april 's avonds tussen 7 en 8 uur bij
G. J. Martinus, Prins Bernhardweg 6, Vor-
den.

Onze bank heeft een effenende taak.
Maak daarom gebruik van onze

service In alle geldzaken.

Coöperatieve Boerenleenbank „Vorden

Wilt U met de Paasdagen op
z'n Paasbest zijn?
Komt dan onze nieuwe kollektie

vesten-pullovers
blouses - rokken
terlenka heren- en jon-
genspantalons
weekenders - over-
hemden - sokken enz.
eens bekijken

Als steeds staan wij ook dit jaar hier-
mede weer aan de spits.

SPARTA

Alle modellen uit voorraad leverbaar

Inruil en financiering mogelijk

Sparta, een klasse apart
DEALER:

FA. KUYPERS - Telefoon 1393

V.V.V. Vorden

Palmpasenoptocht
met muziek

op zaterdagmiddag 14 april
om 4.30 uur vanaf hotel Bakker

Deelname: tot 12 jaar.

Opgave: uitsluitend bij sigarenmaga-
zijn Eijerkamp tot zaterdag 14 april
12 uur. Onkosten 25 et p. kind.

Inlevering: zaterdagmiddag 14 april
van 1-2 uur in de zaal van hotel Bak-
ker.

Prijsui^fcling en traktatie: in hotel
Bakker^m i 4 uur, vóór de optocht.

Aanbesteding
Op dinsd^l 24 april^H62 zal door onder-
getekende^^amens de^ffeer E. Klumper te
Vorden, n.m. 5 uur in zaal E. J. Eskes a.d
Dorpsstraat aldaar, worden aanbesteed:
Het verbouwen van het winkel-woon-
huis a.d. Dorpsstraat hoek Stations-
straat te Vorden
Inschrijving zal alleen plaats vinden voor de
percelen metsel- en timmerwerk en is
uitsluitend bedoeld voor aannemers beho-
rende onder de gemeente Vorden.
Omschrijving met 2 tekeningen hiervoor
zijn tegen betaling van f 15.— (restitutie f 10.-)
verkrijgbaar aan het kantoor v.d. architect.
Inschrijvers moeten bestekhouders zijn.

P. Bakker arch. B.N.A.
Vorden, Zutphenseweg 44 a

Vrijdag 13 april is het kantoor wegens
huwelijk gesloten.

Voor de Pasen nog een

nieuw confectie-costuum?

Haast U • Nu kan het nog!

Keuze uit meer dan 100 verschillende
dessins in uw maat.

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

Geyserhuur
ff 3.25 per maand

Wij plaatsen de

Valliant geijser

Keune
Altijd voordeliger

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

Onderhoud
is zeer belangrijk!

Haal daarom uw

onderhoudsmiddelen

in die zaak, die u van advies kan dienen

Meubelwas
Meubel-edelolie

Linoleumwas
Linoglans

Brenoline
Droogschuim

Teakolie
Was voor zeil-

wrijvers
Was voor parket-

vloeren

f 1.20 - ^,90 - f
Kaartverkoop en

J.H. Schuppers, Dor
niet op zondag.

O (bel. inbegr.)

sbespreken bij
. 11. Tel. 1373,

r Nutsgebouw""^
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer l

Zondag 15 april, 8 uur

Ik ben geen Casanova
met: Peter Alexander - Gerlinde Locker
Heinz Conrads

Een pittig spel met liefde en muziek
aan de heerlijke Franse Rivièra.

Toegang alle leeftijden

een bijzonder heerlijke

fles wijn

slechts f 1.50

A.s. JLsidmaten!
Wij hebben voor u
een prachtige sortering

KERKBOEKJES
in verschillende mooie
uitvoeringen

Ook voor belijdenisgeschenken

BOEKHANDEL
FA. HIETBRINK

A.s. zaterdag 14 april

Sjoelen, Balgooien en

in het Ludgerusgebouw te Vierakker.

Aanvang 7.30 uur

Beleefd aanbevelend
J. A. Helmink, Vierakker

„CORRECT"
voor

CHEM. REINIGEN - VERVEN
STOPPAGE > REPARATIES ENZ.

A.B. maandag laatst* dag.
Alle bestellingen, die a.s. maandag vóór 9 uur
binnen zijn, hebt U voor de Pasen weer in
huis. Alleen goederen voor chemlich rei-
nigen.
100 pet. verzekerd tegen diefstal, transport en
brand. Dus veilig. Gratis halen en bezorgen.

H. Th. HENDRIKS & ZN.
Appelsrr«at 23, Zutphen. Telef. 06750-3197
voorh. Filiaalhouder van N.V. Hoeksema

Naar de laatste
mode gekleed gaan

begint met SCHOENEN van

A. JANSEN
„'t Sohoenenhuis"

Exclusief Apart

OXFORD
Heren- en Jongenskleding

Verkrijgbaar bij

L* Schoolderman

Van zaterdag 31 maart t/m 30 juni 1962

Win ook een
nieuwe fiets

h^amperen

l NVERH IR
Gaat U met een tent op vakantie?

Huur dan een prima tent met
ingenaaid grondzeil.

Ook dubbeldaks tenten te huur.

Verder hebben wij voor u te huur

LUCHTBEDDEN.

*Of wilt U er één kopen!
Wij hebben ze voor U voorradig.

Verder slaapzakken met 100%
wolvulling of terlenka
('s winters als deken te gebruiken),
kampeerstoelen, tafels, veldbed-
den.

W. POLMAN
Dorpsstraat 22 — Vorden

W. BIELDERMAN
Wilhelminalaan 5 — Vorden

Concordia Hengelo-G.
A.s. zaterdag 14 april

DANSEN
Orkest „The Moodchers'

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386



Is hier iets voor U bij?
Litersfles Italiaans vermouth
Literspot abrikozen op sap
•4 zware gevulde repen
200 grams chocoladetablet

melk en puur
Grote banketbakkerscake
Gevulde heertjes, 5 stuks
Pak speculaas, 500 gram
Pak Brusselse kermis, 250 gram
Pak pinda's in dop
3 vleescroquetten
3 nasi croquetten
Pak diepvries doperwten 400 gr.

heeft het uoor U!

Nog af te geven:

Gele eigenheimers
Rode Star poters

Firma J. W. ALBERS
Pootaardappelhandel
Telefoon 1232

De Paastijd nadert
Laat Uw kleding

reinigen of verven
bij

„ Óuper C^leaning
Burg. Galléestraat 44

Theo Hartman
Beleefd aanb.

2maanden
stofzuigen

Dus 6x per jaar leegmaken (zonder gestuif: het stof
wordt opgevangen in een papieren stofzak!) Dat is
het enorme voordeel van de Philips stofzuiger ton-
model. Er is nog meer: 3-in-l zuigmond (borstel-
en gladde zuigmond en pluisopnemer in één!],
plastic zuigbuizen, wieltjes (gemakkelijk wend-
baar!) en een enorme zuigkracht, kortom een huis-
houdhulp die bergen stof verzet. Vraag eens zo'n
Philips tonmodel op proef en ver- ̂  •
gelijkdiemetuwoudcstofzui^cr. l ^h

PHILIPS

G. Emsbroek & Zn. c.v.
Zutphenseweg 5

Telef. H91

'A werk!2
Delf ia Kalver-BIKS
maar dan óók

GalviMel-/0y&
ze horen bij elkaar!

IW DELFIA HANDELAAR

Het Hoge 64 Vorden
Telefoon 1540

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

Dus: hoge rekla me waarde — Lage regelprijs

Uitgave: Drukkerij Wolters, Nieuwstad 12, Vorden

Een zorgeloze
jas!
Zorgeloze mensen dra-
gen bij voorkeur zor-
geloze kleding, zoals
b.v. deze lichtgewicht
wash 'n wear regenjas
van Terlenka met ka-
toen. Een modern rag-
lan-model met schuine
steekzakken.

f. 65,—

En nog veel
meer

jassen

hangen klaar
bij

VISSl R-VORDEN

Mooi wonen
blij leven

op COCOS

Aan deze onderscheiding herkent u de goede cocos!

IJZERSTERK • ISOLEREND • NIET DUUR

Verkrijgbaar bij:

„Het Binnenhuis91

WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman Tel. 1314 Vorden

autorijden bij TRA6TER
U kant het nooit jonger doen

Verwacht
de Batavus courant 1962 met

prachtige prijsvraag

Hoofdprijzen:
5 Batavus bromfietsen
25 Batavus rijwielen

Batavus-agent uoor Vorden en om-
geving

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21 - Vorden
Telefoon 1254

GEVRAAGD
meubelmakers en

timmerlieden
Prettige afwisselende werkkring en hoog loon
Aanmelding dagelijks aan het bedrijf.

Fa. Groot Roessink
v/h Fa Meulenbrugge
't Hoge - Vorden
Tel. 1495

Pracht sortering

zomerstoffen
exclusieve dessins

Reeds vanaf f 2.50 per meter

Zie etalage

L. Schoolde»

SPOfln/GHT SERIE '62

EEN ECHTE MERKFIETS

al voor f 152,50

compleet met lamp,

slot en jasbeschermer.

A. G. TRAGTER - TELEFOON 1256


