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Hare Majesteit Koningin Juliana, die zaterdag haar 57ste verjaardag viert.

INTERESSANTE RODE KRUIS-AVOND
Maandag 2 mei kunt u genieten van een prach-
tige kleurenfilm over de grootse natuur van Zuid-
Afrika, waar u tevens kennis kunt maken met de
cultuur en sociale toestanden van blank en zwart.
Tevens uitreiking van 35 Landsteinerpenningen.
Zie de advertentie in dit nummer.

LAADBAK IN BRAND
Vrijdagmiddag is de laadbak van de vrachtauto,
toebehorende aan de fa. G., in brand geraakt.
Dit gebeurde op de stortplaats waar de heer G.
vuil deponeerde dat meteen vlam vatte.
Vanwege de modder slipte de auto en kon niet
wegryden zodat ook de laadbak begon te bran-
den. De brandweer die spoedig ter plaatse was,
voorkwam dat de gehele auto vlam vatte.

OPBRENGST KOLLEKTE
De opbrengst van de Simavi-kollekte in deze ge-
meente heeft de mooie som van ƒ 2140,50 opge-
bracht.

JAARVERGADERING VOBDENS
MANNENKOOR

Onder voorzitterschap van de heer A. Bielderman
werd maandagavond jl. in het Nutsgebouw de
jaarvergadering van het Vordens Mannenkoor ge-
houden.
Na een hartelyk welkomstwoord van de voorzit-
ter passeerden de jaarverslagen van sekretaris en
penningmeester de revue. Er bleek een batig kas-
saldo aanwezig te zijn.
Beide funktionarissen werd dank gebracht voor
het vele werk in dienst van de vereniging ver-
richt. Tot leden van de kaskommissie werden be-
noemd de heren D. de Boer en L. Eijkelkamp.
Bij do bestuursverkiezing werden de aftredende
bestuursleden t.w. de heren P. de Rijk en Spiege-
lenberg met algemene stemmen herkozen.
Hierna herdacht de voorzitter in enkele gevoel-
volle woorden de overleden direkteur de heer D-
Wolters, die zeer veel voor het koor heeft bete-
kend waarna een minuut stilte in acht werd ge-
nomen.
Besloten werd na gehouden besprekingen om de
schouders onder de ledenwerving te zetten en
werd de hoop uitgesproken dat deze aktie niet te
vergeefs mocht blijken te zijn.
De heer Wissink, welke thans het koor dirigeert,
werd dank gebracht dat deze zulks heeft willen
doen.
Bij de rondvraag dankte de voorzitter allen die
de vereniging in het afgelopen jaar hebben willen
steunen alsmede die leden die steeds trouw de
repetities bezochten. Spreker hoopte dat dit zo
zal blijven en dat het Vordens Mannenkoor in 1966
met enige nieuwe leden mag worden versterkt,
waarna sluiting volgde.

VAKANTIE VOOR UW

VOETEN MET

gezondheidssandalen
(houten kleppers)

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

HEEFT ZE VOOR U

KERKDIENSTEN ZONDAG l MEI

H e r v . K e r k
8.30 uur ds. J. J. van Zorge
10.05 uur ds. P. Viser v^^Apeldoorn Jeugddienst

M e d l e r T c h o o l
10.00 uur ds. J. J. van Zorge

G e r e f . K e r k
's Morgens half tien en 's avonds 7 uur
ds. Th. P. van Belzen

R. K. K e r k d o r p
8 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis

R. K. Kerk Kranenburg
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis'.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKEND-DIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m zondagavond
18.00 uur zuster M. A. Stoop (gewijzigd tel. 1762)

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur Harmsma, telefoon (05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCH. WERKSTER
Mej. M. Kersten „'t Elshof" 7 telefoon 05752-1772
van maandag t/m vrijdag voorm. 8.30-9.30 en
donderdagmiddag van 2-3 uur

BRAND MELDEN : no. 1541.
Bij geen gehoor: Tel. 1230 (Bur. Rijkspolitie).

zondag l mei

JEUGDDIENST
Ds. J. Visser van Apeldoorn.

Onderwerp:
Liefhebben en liefhebben.

BURGELIJKE STAND
van 20 t/m 26 april 1966

Geboren: Albert Jan, zoon van H. J. Pardijs en
H. E. Langeler; Maria Berendina Johanna, doch-
ter van A. W. B. Waarle en A. G. Besselink.
Ondertrouwd: J. de Greeff en J. H. Zweverink.
Gehuwd: E. A. van Linge en G. J. J. Muis; J. T.
Jansen en M. B. J. Koers.
Overleden: Geen.

GEVONDEN VOORWERPEN
l paar zwarte gevoerde glacé dameshandschoe-
nen; 3 kartonnen dozen waarin serviesgoed; l
grijs nylon regencape; l grijze herenjas; l zwarte
rubber kuitlaars, „Hevea" maat 9; l bankbiljet
van tien gulden; 6 koetouwen; l grijze regenjas
met cape; 3 matrassen met laken en l onderleg-
ger.
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden
tot het groepsbureau der rijkspolitie te Vorden.

DODENHERDENKING 1940-1945
Woensdagavond, 4 mei 1966 is, ingevolge het Besluit van de Begering, bestemd tot
Nationale Herdenkingsavond.

Herdacht zullen worden zowel de Nederlandse militairen, zeelieden en verzetstrijders,
als de geallieerde militairen, die voor de bevrijding van ons Vaderland gevallen zijn, en
zij die in de oorlogsjaren 1940-1945 zijn gevallen en afkomstig zijn uit Vorden.
Het programma van de „Stille tocht" naar de Algemene Begraafplaats luidt als volgt:

1. Van des avonds 18.00 uur af zullen van alle openbare gebouwen tn Vorden de
vlaggen halfstok worden gehangen. Particulieren worden verzocht dit eveneens
te doen.

2. Om 19.25 uur zal een ieder kunnen deelnemen aan de stille tocht. De deelnemers
stellen zich om 19.20 uur op bij de Ned. Herv. kerk in het dorp. Om 19.25 uur
precies zal van dit punt de stoet vertrekken naar de Algemene Begraafplaats, mot
als doel de graven der geallieerde bondgenoten en het symbolisch graf van hen die
vielen uit Vorden, welk graf naast de graven van de geallieerde bondgenoten is
opgericht. Op deze graven zal door de burgemeester namens het gemeentebestuur
en de ingezetenen van Vorden een krans worden gelegd, ter nagedachtenis aan hen
die vielen.

3. Te 20.00 uur zal, nadat dit tijdstip door de burgemeester is aangekondigd op de
plaats van herdenking twee minuten van volkomen stilte in acht worden genomen.
De plechtigheid wordt hierna met een kort lied, te zingen door het Vordens Man-
nenkoor, besloten.

4. In overeenstemming met de geest die onze gevallen helden, die naamloos streden,
bezielde, zullen geen toespraken worden gehouden.
De weg naar de plaats der plechtigheid zal slechts te voet in volkomen stilzwijgen
ZONDER VLAG OF VAANDEL worden afgelegd.
Rijwielen mogen in de stoet niet worden toegelaten, terwijl het aan een ieder ver-
boden is de begraafplaats die avond vóór de aankomst van de stoet te betreden.
Kinderen worden alleen onder geleide toegelaten.

5. Het brengen van een eenvoudige hulde, door het strooien van bloemen op de plaats
van de herdenking door elk der deelnemers is toegestaan.

Op de ingezetenen wordt een ernstig beroep gedaan om zoveel mogeiyk aan de Stille
tocht deel te nemen.

ALLE ZAKEN ZIJN
ZAT!

^

Koninginnedag
na 12 uur
gesloten w

AG 30 APRIL

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING

GESLAAGD
Aan de Lagere Landbouwschool ,,de Drietelaar"
(Leo-Stichting) te Borculo slaagde onze plaatsge-
noot de heer H. Zoetelief voor het eindexamen.

AUTOBIJLES ?

V1M.O.R.
erkend autorijsch<

„De Eendracht
Telefoon 1619 of 1256

Ter vaststelling van de kandidatenlijst voor de
verkiezing van leden van de gemeenteraad, kwa-
men de leden van de Boerenparty maandagavond
bijeen.
De lijst voor de verkiezing van l juni a.s. werd
als volgt samengesteld:
1. M. H. Gotink (zittend raadslid); 2. J. W. M.
Gerritsen; 3. D. A. Lenselink; 4. J. Korenblik; 5.
H. J. Mooiweer; 6. B. H. Breuker.

DENKT U AAN HET

AFSCHEID VAN
DE HEER KOOP

OP MAANDAGAVOND
2 MEI A.S. OM 7 UUR IN
HET NUTSGEBOUW ?

WAARSCHUWING
De groepscommandant der rijkspolitie te Vorden,
deelt hierbij mede, dat het nog steeds verboden is
om honden zonder behoorlijk toezicht, anders dan
op erven, te laten loslopen. Het blijkt nog steeds
dat door velen dit verbod wordt overtreden. In
het vervolg zal hiertegen streng worden opgetre-
den, en proces-verbaal worden opgemaakt.
Men zij dus gewaarschuwd.

Nu ook een muziekhandel in Vorden

Dezer dagen heeft de heer M. A. de Krosse, aan
de Stationsweg alhier, een muziekwinkel geopend.
Dit ds iets nieuws voor Vorden want tot dusver
waren de Vordenaren voor vrijwel alles op muzi-
kaal gebied op de desbetreffende handelaren in
naburige plaatsen aangewezen.
Naast een grote kollektie grammofoonplaten kan
men bij de heer de Krosse terecht voor allerhande

muziekinstrumenten zoals gitaren, elektronische
orgels etc.
In het midden van de zaak staat een luisterbar
met 4 luistersets, zodat men geen kat in de zak
behoeft te kopen. Tijdens de opening mocht de
heer de Krosse vele bloemstukken in ontvangst
nemen. De verkoop op de eerste dag was zeer
goed. Wij wensen de heer de Krosse veel succes.



Siemerink
Vorden

ƒ 7,65 per fles ƒ 8,10
thuisbezorgd. Statiegeld
vrij. Gasdepot

KEUNE
Stationsweg l, tel. 1289

Wij leveren alle
HOMOEOPAÏiSCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.

Ook voor
AAMBEIENdruppels

HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTEBKEN.
DE druppels

naar uw D.A. drogist.
D.A. drogisterij en
fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Wij zijn elke vrijdag-
morgen op de markt met

VEBSE
HAANTJES
Ook zaterdags aan
huis.

„Eens geprobeerd
altijd begeerd"

Poeliersbedrijf ROVO
tel. 1283 tel. 1214

H. JANSSEN

Hypotheken
Verzekeringen
Financieringen

Ruurloseweg D 18, Vor-
den, telefoon 1460

Voor kyker en luisteraar
staat „Bredeveld"
vakkundig klaar.

FA. BBEDEVELD
Weg naar Laren 56
telefoon 3813

Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN EN
FINANCIERINGEN

VOEÏBALTOTO
seizoen 1966—1967

HET WOOBD VOETBAL-TOTO
ZEGT HET BEEDS.

Door een registratiekaart te
halen bij:

H. Lijftogt, B. v. Hackfortw. 31
Café Uenk, Nieuwstad
Sigarenmagazijn Boersma
Eijerkamp en Hassink
steunt u de

Voetbalver. „Vorden'
Iedereen kan voor ƒ 1,50 meespelen in de
VOETBAL-TOTO en u hebt kans op
ƒ 100.000,—.

GEEN WOORDEN
MAAR DADEN!

DOE HET NU
Het bestuur en alle leden (vooral de jeugd)
zijn u dankbaar.

Wordt lid, donateur of steu-
nend lid van de voetbalvereni-
ging „VORDEN"

Nutsgebouw Vorden
DANSEN
KONINGINNEDAG
30 APBIL

vanaf 's middags 3 uur.

Dans- en showorkest
„THE BOCKIN DBIFTEBS"

Kleurenfilm
Zuid-Atrika

Maandag 2 mei allen naar
zaal Eskes.

Buitengewone opnamen door
een helper van het Rode Kruis.

Tevens uitreiking Landsteiner-penningen.
Aanvang 8 uur. Vrije toegang.

Het comité „Bloedplasma"

UW JUISTE ADBES VOOB

EEN VAKKUNDIGE

BEPABATIE EN GOEDE

SEBVICE

garage KURZ
OFF. GLAS DEALEB — Telefoon 1649

H.H. GRAANMAAIERS
DE BINDEBDOEKEN
die stuk zijn, willen we deze
week gaarne hebben, dan gaat
u het maaiseizoen zonder zor-
gen tegemoet.

ra. G. W. Luimes
Vorden

150 gram gekookte. ham 89 et
l zakje oranje mozaiek l
l zakje gala toffees
l pak Spar koffie rood 198 et
l potje Spar poederkof f ie 208 et
l fles Spar chocolademelk 105 et
l blik tonijn 108 et
l blikje mandarijnen 120 et
l blik aardbeien 165 et
l blik tuinerwten M.F 95 et
l pot appelmoes 69 et

l jampot appelmoes 44 et
l weekendworstje 74 et
1 pakje Couque Ardennes 68 et
150 gram kinnebakham 66 et
150 gram gekookte Gelderse worst 76 et
2 tabletten a 100 gram chocolade 98 et

Zegelkorting
- 9 et

98 et - 10 et

- 40 et
- 42 et
- 21 et
- 22 et
- 24 et
- 33 et
- 19 et
- 14 et
- 9 et
- 15 et
- 14 et
- 7 et
- 8 et

R E M M E R S
Zelfbediening

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41 -

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1281

Telefoon 1 8 7 9

Exclusief
behang

— SUWIDE WANDBEKLEDING
— BADOVINYL
— BALABEX
— VOCAMUBAL

VEREDELD PAPIER

PRECISE SNIJLINEAAL
TER BESCHIKKING

MONSTERS TER INZAGE

„HET VERFHUIS,,
J. M. UITEBWEEBD

Schilders- en behangersbedrijf
Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

Voor sfeervolle huiselijkheid

VINYL-OP-VILT VLOERBEDEKKING VAN

Krommenie

verkrijgbaar bij

Bèlton - een rustig dessin, 7 gezellige
kleuren, sterk, slipvrij en slijtvast vinyl, een
veerkrachtige, isolerende vilten onderlaag.
De prijs van Bèlton: ƒ9,- per m2.

WA Krommenie vinyl

GEVRAAGD:

voor de huishouding
plm. half juni.

H. LUTH
Nieuwstad 4

KONINGINNEFEEST
HENGELO (GLD.)

A.S. ZATEBDAG 30 APBIL

dansen
ZAAL LANGELEB

Orkest „The Woodpeckers"

CONCOBDIA
Dansen na cabaret

ZAAL MICHELS
Orkest „The Helico's"

ZAAL v. d. WEEB
Orkest „The Meteors"

Ploegtapijt
EEN VLOEBBEDEKKING

MET NAAM EN GABANTIE

WOBDT EXCLUSIEF

GELEVEBD DOOB

HET ADBES VOOB
BETEBE WONINGINBICHTING

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A. POLMAN
DORPSTRAAT 22 VORDEN
TEL.(05752)1314

VIVO - Waar Uw voordeel
voor het grijpen ligt!

HUISHOUDJAM
AARDBEIEN

met hele vruchten

DRUIVENSAP
ROOD OF WIT
Zuiver vruchtensap
fles .

SARDINES
in olijfolie
2 blik

O.89

1.09

0.79
10 CT. VOOBDEEL:

CHOCOLADE
TABLET
100 gram 49

2de TABLET 0.39
GRATIS FEESTTOETER
bij 200 gram

MELANGE SNOEP O.69
Geldig van 27 april - 4 mei 1966

VTVO KBUIDENIEBS:
VOOGSGEEBD, DORPSSTRAAT — FBANS KBUIP, 't HOGE
OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKEB, KRANENBURG

Oud gebarsten schilderwerk ?

HISTOR AFBIJT
bijt binnen 10 minuten alle soorten
oude verflagen los. Onbrandbaar.
300 cc voor ƒ 1,80

DE HOBBYWINKEL
Schoolstraat 6, Vorden
HOUT, ALLE SOORTEN BOARD,
TRIPLEX, KLEIN IJZERWAREN

Opel automobielen
Voor nieuw en reparatie

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

een procfukt van Hunteri3out|l»8

mogelijkheden
voor mooier, beter licht en wonen
VRAAG INLICHTINGEN ElJ CE VAKMAN

Moederdag
de tweede zondag in mei.
Geef uw advertentie s.v.p.
vroegtijdig op.



Met grote blijdschap ge-
ven wij u kennis van de
geboorte van ons zoontje
en broertje

JAAP
F. J. Stertefeld
H. Stertefeld-Mulder
Tineke

Vorden, 17 april 1966
de Boonk 15

Met blijdschap en dank-
baarheid geven wij u
kennis van de geboorte
van o<ns zoontje en
broertje

Albert Jan
Wij noemen hem

BAKT
H. J. Pardijs
H. E. Pardijs-Langeler
Hans

Vorden, 20 april 1966
D 113

Met blijdschap geven wij
u kennis van de geboor-
te van ons zoontje en
broertje

MARTIN
H. B. Wiekart
E. J. S. Wiekart-Maters
Peter
Vorden, 26 april 1966
Dorpsstraat 30

W Op zaterdag 30 april a.s. hopen onze
lieve ouders en grootouders

X L. WESSELINK

X en

X H. L. WESSELINK-DOMMERHOLT

hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren.
X Hun dankbare kinderen en kleinkinde-

X
\ Vorden, april 1966

X Zutphenseweg 28
V

Gelegenheid tot feliciteren op maandag
2 mei van 16.30 tot 18.00 uur in café X

X ,,de Zon".

fe
X

£

Langs deze weg betuigen
wij onze hartelijke dank
voor de vele blijken van
belangstelling bij ons
huwelijk en opening van
onze zaak ondervonden.

De heer en mevrouw
Smeets-Jansen

Wittem (L.), april 1966
Hotel St. Gerhardus
Van Plettenburgweg 7

Dankbetuiging aan allen
die ons het 40-jarig hu-
welijk tot een onvergete-
lijke dag hebben ge-
maakt.

G. Lichtenbarg
G. J. Lichtenbarg.

Harmelink
Vorden, april 1966
Almenseweg 44

Mede door de grote be-
langstelling van zo velen
en hun hartelijke mede-
leven werd onze 50-ja-
rige huwelijksdag een
onvergetelijke dag.
Heel hartelijk dank voor
geschenken, bloemen etc.

H. J. Rothman
en echtgenote

Vorden, april 1966
Hackiort C 2

Te koop: Een motor
N.S.U. Super Max. Te-
gen elk aannemelijk bod.
J. Kamperman, Schone-
veldsdijk E 121, Vorden

Te koop: Een l en een
2-persoons spiraalmatras
en een Berini bromfiets,
tegen elk aannemelijk
bod. Gies, Almenseweg 2
(vóór de Lochemseweg)

Gevraagd voor 's avonds
en weekenden net meisje
voor ijssalon (plm. 18 j.)
D. Boersma, Dorpsstr. 6
Vorden

Te koop: Prima eetaard-
appelen (Noordelingen)
D. Norde, „Wenneker"
D 31 telefoon 1622

Te koop : Bonestokken,
brandhout en voor het
weghalen zwaar dennen
tophout. Landgoed „Het
Kiefskamp"

Te koop: Prima eetaard-
appelen. J. A. Bleumink
Kerkhofweg D 4 telefoon
1651

Te koop: Heinkel scoo-
ter, in prima staat, b.j.
1961. J. Eckhardt,
Nieuwstad 11, Vorden

Te koop : Kinderwagen,
z.g.a.n. Inlichtingen bur.
Contact.

Te koop: Alle soorten in-
maakglazen voor een
kwartje per glas.
Zutphenseweg 23

Te koop: Een toom big-
gen bij A. J. Wentink,
Linde, Vorden

Heden overleed in het Algemeen Ziekenhuis
te Zutphen onze geliefde zuster en tante

HENDRIKA WILLEMINA STEENBLIK
weduwe van

Bernard Maalderink

in de ouderdom van 69 jaar.

De hoop op een zalig weerzien troost ons
in dit verlies.

R. F. Steenblik
W. Steenblik
en kinderen

Vorden, 23 april 1966
B 59

Vakantieregeling
Vordense kruideniers

S.v.p. uitknippen en bewaren, het kan u van
dienst zijn.

G. REMMERS (Nieuwstad)

vanaf 6 tot en met 13 juni

WED. TEN BRINKE

vanaf 19 tot en met 27 juni

H. J. REMMERS (Zutphenseweg)

vanaf 27 juni tot en met 4 juli

FIRMA ALBERS
vanaf 10 tot en met 16 juli

FIRMA ESKES (Delden)

vanaf 18 tot en met 23 juli

FRANS KRUIP
vanaf 18 tot en met 25 juli

WED. HILFERINK

vanaf l tot en met 8 augustus

VOOGSGEERD

vanaf 29 aug. t/m 3 sept.

W. PARDIJS
vanaf 5 tot en met 10 sept.

COOP. BOERENLEENBANK
RAIFFEISEIBMK
VORDEN
de spaarbank met volledige bankservice

De leden worden uitgenodigd tot bijwoning van de

Jaarlijkse algemene
ledenvergadering

te houden op donderdag 12 mei 's avonds 7.30 uur in hotel
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

A G E N D A :

1. Opening.

2. Notulen.

3. Balans, resultatenrekening en jaarverslag
over 1965 en vaststelling daarvan.

4. Voorstel van het bestuur om het voordelig
saldo bij de reserve te voegen.

5. Verlening van subsidies.

6. Verkiezing van twee bestuursleden.
Aftredend de heren E. Pardijs en M. Groen
(beiden herkiesbaar).

7. Verkiezing van een lid van de Raad van Toe-
zicht.
Aftredend de heer H. Eggink (herkiesbaar).

8. Voorstel tot wijziging van de Statuten.

9. Opzegging lidmaatschap aan uit het werkge-
bied vertrokken leden.

10. Mededelingen.

11. Rondvraag en sluiting.

De balans en resultatenrekening over 1965, het ontwerp voor
de voorgestelde wijziging van de Statuten, alsmede de lijsten
met kandidaten voor de vakatures in Bestuur en Raad van
Toezicht liggen ten kantore der bank voor de leden ter inzage
tot na afloop der vergadering.
Tot zeven dagen voor de vergadering hebben minstens 10 le-
den der bank het recht de voordracht aan te vullen door een
schriftelijke en ondertekende kandidaatstelling bij het bestuur
in te dienen.

Het Bestuur.

ONZE WEEKREKLflME
139
105

VOLOP SUNIL MET GRATIS KLEERHANGERS
Lente, BLOEMENAARDE, 2 grote zakken 39

ZOJUIST ONTVANGEN
JAFFA VRUCHTENLIMONADE, 2 grote flessen 98

RUMBONEN, 200 gram

CHOCOLAADJES, 200 gram

IJSCUPS, 200 gram

BANAANTJES, 200 gram

89
89
89
89

DUBBELE SPERCIEBONEN, literblik

APPELMOES, 2 grote potten

VITELLEA INSTANTPUDDING, 3 pakjes

79
105
99

PRACHT ROOKVLEES, 150 gram

MOOIE SCHOUDERHAM, 150 gram

CHOCOLADEBISCUITS, 200 gram

BASTONGNE-KOEKEN, 2 pak voor

98
98

79
185

ONZE KOFFIEREKLAME

GOLD KOFFIE, per pak a 250 gram
DEZE WEEK ELK 2e PAK HALF GELD

198

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J. W. ALBERS
Nieuwstad 5 Vorden

EXTRA VOORDELIGE

AANBIEDING

DAMESBLOUSES
v.a. 5,50
wit en gedessineert

H. LUTH
NIEUWSTAD 4. VORDEN

Voor al uw

GROENTEZADEN

BLOEMZADEN

GEDROOGDE KOEMEST

KUNSTMEST

POTGROND

BLOEMPOTTEN

naar

Borgonjen
Kerkstraat 13, Vorden, telefoon 1385

DEPOT LOENEN ZADEN

plastic-op-vilt
Óók Ideaal op frappen/

Het is anti-slip, kan niet krimpen of uit-
zetten, ligt daardoor altijd strak. Uiterst
veilig! Heel eenvoudig schoon te houden;
géén wrijfwasl Bestand tegen krassen,
morsen en schuiven.

ïf
met de banden

vqetbalschoen
der kampioenen

fa. M A R T E N S
Wapen- en Sporthandel

NA EEN SUCCESVOLLE OPENING
VRIJDAG JL. GAAN WIJ VERDER MET
EEN VEEL GROTERE KOLLEKTIE

GRAMMOFOONPLATEN
O.A. DE TOP 40 VAN RADIO VERONICA
JAZZ EN OPERETTE.

Kom ook eens spelen op het

SOLINA ORGEL
het verplicht u tot niets

l')

M. A. de Krosse, Stationsweg l, Vorden
Telefoon 1289

Bij deze danken wij een ieder, die hun belangstelling getoond
hebben bij de opening van onze zaak.

Hoogachtend,

HANNY KEUNE
MARTIN DE KROSSE

Hendrik-Jan
de tuinman
adviseert

Hendrik-Jan de tuinman, bekend door zijn tuintips over radio
Luxemburg en Veronica adviseert:

KOOP HIER UW TUINGEREEDSCHAPPEN

Het adres voor de vakman tuinder en amateur

GEBR. BARENDSEN
Zutphenseweg - Vorden

U wilt een koelkast?
Een goede, die bijzonder veel biedt voor

zijn prijs. Verschillende goede merken o.a.

MARIJNEN, ESTA, LINDE, BOSCH

VANAF ƒ 298,—

J. H. Wiltink
Het Hoge 26, Vorden, telefoon 1656
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Kiest straks in uw gemeenteraad
de allerbeste kandidaat!

Dus: geeft uw
stem aan de VVD

Onze kandidaten zijn:

1. H. WESSELINK Raadslid sinds 1949
2. H. S. J. ALBERS Raadslid sinds 1953
3. H. TJOONK
4. J. W. EMSBROEK
5. G. J. VRUGGINK
6. H. F. G. STENGER-TORRINGA
7. B. WUNDERINK
8. H. W. C. HAVERKAMP
9. H. BANNINK
10. J. DEKKER

DVOLKSPARTIJ voor VRIJHEID en DEMOCRATIE

I
II

EMPO
|| RIJWIELFABRIEK

H. B. EMSBROEK N.V.
VORDEN

vraagt voor spoedige
indiensttreding een

werkster
voor de avonduren.

l

Aantal avonden nader
overeen te komen.

Sollicitaties mondeling of schriftelijk
Si: aan ons adres, Enkweg 17, Vorden
:*

EMPO

Laat de zon maar schijnen
BIJ ONS VERKRIJGBAAR
ALLE SOORTEN

zonweringen

Fa.G.W.Luimes-B.Lammers
Telefoon 1421

Moederdag!
Geef moeder een blijvend geschenk
zoals een

© BOEK

O POSTPAPIER

© FOTOALBUM

O BALLPOINT enz.

KOM EENS KIJKEN

Boek- en kantoorboekhandel

FA. HIETBRINK

ZATERDAG 30 APRIL
KONINGINNEDAG

Café Uenk
Entree vrij. Aanvang 2 uur

v

MORGEN
SCHILDEREN
$&'- MET
RIPOLIN

Er s;
RipolinSnelverfSOO

voor u klaar bij:

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

l

Schoonmaak
Nieuwe vitrage
Nieuwe
overgordijnen

KIES UIT VELE
VERSCHEIDENHEID

Voor goede wooninrichting

EEN HEER IN ZAKFORMAAT

in dat stoere en
tocTWtorrekte Terlenka
jongenskostuum. Vlotte
éénrij-sluiting met
4 knopen. De opgestikte
zakken met schuine klep
geven dit kostuum iets
sportief-jongensachtigs.
10 jaar ƒ 69.- kl. st. p. m.

Voorradig van maat 22 t.m. 46

Wullink'sSclioenltandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

^Si^m^--
W •• u- • !*

UTIN A
zelfbedieningsweidepomp
Fris water, gezond vee.

Hogere melk- en
vleesproduktie.

Een pomp is toereikend voor
30 stuks vee.

Hoogste bedrijfszekerheid.

ARBEIDSBESPARING

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 26
Telefoon 1656

«& Koninginnedag

dansmuziek

Café ESKES

ORKEST: DE FAVORITA'S

AANVANG 2 UUR

WEGENS FAMILIEFEEST
VRIJDAG 29 APRIL

do gehele dag
gesloten

FA. VAN KESTEREN
Zutphenseweg . Vorden

KOELKASTEN

DIEPVRIESKISTEN P. DEKKE
EN DIEPVRIESKASTEN zuth.n«.<«, 8 - Telefoon 1253 - Vorden
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KIND AANGEREDEN
Bij het oversteken van de weg is het 3-jarig kind
van de fam. H. uit het Galgengoor door een auto
gegrepen. Het kind liep een hoofdwond op en
werd vervoerd naar het Algemeen Ziekenhuis te
Zutphen.

• KANDDDATENLIJSTEN
Bij het Centraal Stembureau ter verkiezing van
leden van de gemeenteraad op l juni a.s. werden
dinsdag een 6-tal lijsten ingeleverd t.w.:
1. P.v.d.A.; 2. A.R.; 3. C.H.U.; 4. K.V.P.; 5.
V.V.D. en 6. Boerenpartij.

VOETBALUITSLAGEN EN PROGRAMMA
Vossevcld l—Vorden l 0—2; Vorden 2—Keyenb.
Boys 2 5;—2; Vorden 4—Zutphania 4 l—2.
Ratti l—Paoelli l 2—2; De Hoven 8—Ratti 3
0—6.

Junioren:
WVC B—Vorden A l—6; Vorden B—AZC B
O—7; Vorden E—Zutphen C 2—2; Almen D—
Vorden F 0—2.

Vorden l—Witkampers 1; Vorden 2—Zelhem 2.
Warnsveldse Boys l—Ratti 1; Voorst 7—Ratti 2;
Sociï 3—Ratti 3.

Junioren: Eibergse Boys A—Vorden A.

KOLLEKTE GEZAMENLIJKE
MILITAIRE FONDSEN

De jaarlijkse huis-aan-huis-kollekte voor het Co-
mité der Gezamenlijke Militaire Fondsen zal in
deze gemeente worden gehouden gedurende het
tijdvak van 2 tot en met 7 mei 1966.
De kollekte wordt in de belangstelling van de in-
gezetenen aanbevolen.

OPENBARE LES
Openbare les van de Nutsblokfluitclub en het
Meisjeskoor is verplaatst van 14 mei naar 21 mei.

BIOSCOOP
De film van zondag l mei brengt u Elvis Presley
in „Jailhouse Rock" in cinemascope.
Elvis Presley in zijn grote dramatische rol. Elvis
Presley zingt, danst, vecht en bemint. Elvis Pres-
ley de keiharde jongen. Elvis Presley de rebel met
de grote stem. Elvis Presley die de wereld heeft
veroverd ziet en hoort u a.s. zondag in het Nuts-
gebouw te Vorden.

JONG GELRE LEED NEDERLAAG

Een 6-tal leden van de herenafdeling van Jong
Gelre brachten dezer dagen een bezoek aan Hol-
ten voor het spelen van een damwedstrijd tegen
P.J.G.O. afd. Holten.
Het werd een sportieve wedstrijd die op overtui-
gende wijze 10—2 door de thuisclub werd ge-
wonnen waarmee Holten revanche nam voor de
vorige maand in Vorden geleden nederlaag.

De individuele uitslagen waren:
Rensen—Rossel 0—2; Schippers—Wesselink 2—0
Krikkink—Pardijs 2—0; Jansen—Lenselink 2—0;
Markvoort—Wassink 2—0; Rietberg—Eskes 2—O

JUDOKWAI VORDEN
DEED VAN ZICH SPREKEN

De judoclub „Judokwai-Vorden" nam in Deventer
deel aan een sportmiddag waar behalve judo o.m.
worstelen, boksen, kempo en karate werd beoe-
fend. Judokwai nam hieraan deel met een senio-
ren- en een juniorenteam.
De jeugd van Vorden kreeg een 40—10 nederlaag
te slikken en kreeg hierdoor een herinneringsin-
signe. Hierna kwamen de senioren op de mat te-
gen Deventer. Dit werd een spektakulaire strijd.
In de eerste partij nam Deventer de leiding. In de
volgende partijen wisten de Vordenaren een pun-
tenvoorsprong te behalen, welke voorsprong tot
het eind werd gehandhaafd.
Na de prijsuitreiking, waarbij Vorden als winnaar
een beker in ontvangst mocht nemen, kwamen de
gebroeders Wentink op de mat met hun jiu-jitsu
demonstratie, dat door het publiek niet een dank-
baar applaus werd gewaardeerd.
Als laatste trad een ploeg van 4 man uit Deven-
ter op met een Kempo-karate-demonstratie. Men
bewees dat men met oefenen en concentratie met
gemak drie op elkaar gelegde planken kan door-
slaan.
Hierna kwam het einde van deze sportmiddag
waarbij Deventer heeft bewezen niet alleen een
goede organisator te zijn, doch ook dat men met
deze sporten een prettige dag kan hebben.

VOORJAARSVERGADERING VORDENSE
COÖP. ZUIVELFABRIEK

De Vordense Coöp. Zuivelfabriek hield onder voor-
zitterschap van de heer G. W. Winkel donderdag-
avond jl. in zaal Bakker haar leden-voorjaarsver-
gadering.
De voorzitter kon in zijn openingswoord een groot
aantal leden welkom heten en konkludeerde, dat
er bij de leden een warme belangstelling bestaat
voor de gang van zaken bij de zuivelfabriek.
Spreker besprak de vele facetten van de veehou-
derij en maakte er o.a. melding van, dat het aan-
tal bedrijven geleidelijk terugloopt, zonder dat dit
in de totale melkaanvoer aan de fabriek tot uiting
komt.
Het verheugde spreker te kunnen mededelen, dat
de exploitatieresultaten van de fabriek over 1965
bijzonder goed waren te noemen. Hiervoor werd
direktie en alle medewerkers dank gebracht.
Ontvangen werd 18.656.906 kg melk met een vet-
gehalte van 3,75 pet. en een eiwitgehalte van 3,31
pet. Hiervoor werd in totaal uitbetaald een bedrag
van ƒ 6.481.400,41, hetgeen neerkomt op ƒ 34,74
per 100 kg melk. Aan kwaliteitspremie werd aan
de leden uitbetaald ƒ 103.346,83 en aan kwaliteits-
korting ingehouden ƒ 22.366,92.
De exploitatierekening sloot met een voordelig
saldo van ƒ 852.369,74. Hiervan werd ƒ 105.962,36
afgeschreven en het restant ƒ 746.407,38 nabe-
taald aan de leden, hetwelk neerkomt op gemid-
deld 4 cent per kg geleverde melk over 1965.
De onkosten, inklusief afschrijvingen, bedroegen
ƒ 901.385,65 d.i. ƒ 4,83 per 100 kg melk.
Aan het jaarverslag ontlenen wij verder het vol-
gende:
Geproduceerd werd 993.519 kg volvette kaas,
513.436 kg 40 plus kaas en 269.736 kg boter.
De kwaliteit van de produkten was goed. Vooral
bij de kaas werden weer opmerkelijk goede keu-
ringsresultaten behaald. Voor de vierde achtereen-
volgende maal werd bij de 7 onverwachte keur-
ingen van de Geld. Ov. Zuivelbond van alle fa-
brieken het hoogste aantal punten behaald. Hier-
voor werd een zilveren medaille toegekend. Ook
bij de centrale kaaskeuring voor geheel Neder-
land werd een zilveren medaille verkregen. De,

personeelsbezetting aan de fabriek onderging
slechts een enkele wijziging.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werden de he-
ren H. J. ter Meulen en G. J. Regelink herkozen.
Gekozen tot commissaris werden de heren G. Be-
renpas, W. Klein Bramel, H. J. Meulenbrugge en
J. Rietman. De aftredende commissarissen, de he-
ren J. R. Borgman, A. A. v. d. Brink, W. Jansen
en B. H. Norde werd dank gebracht voor de be-
wezen diensten.
De direkteur, de heer M. Groen, gaf vervolgens
een overzicht van de landelijke zuivelproduktie
en -afzet over 1965, besprak de vooruitzichten
en ging in op de diverse regelingen rond de melk-
prijs voor het nieuwe melkprijsjaar.
Door verschillende leden werden vragen gesteld,
welke op bevredigende wijze werden beantwoord.
Aan het slot van de vergadering wenste de voor-
zitter de assistent-direkteur, de heer G. van As-
senbergh geluk met zijn benoeming als direkteur
aan de Coöp. Zuivelfabriek te Rouveen en wenste
hem succes in zijn nieuwe werkkring.
Spreker deelde mede, dat als assistent-direkteur
in zijn plaats is benoemd de heer H. Spijkerman
te Hemelum (Fr.).

VOSSEVELD —- VORDEN 0—2

De Vordenaren speelden in deze ontmoeting met
invallers voor Westerveld en Ruiterkamp. Zij wer-
den vervangen door resp. J. Rouwenhorst en J.
Arfman van wie speciaal Rouwenhorst op een
goed gespeelde wedstrijd kan terugzien. Ook r.-
back Nijenhuis speelde een goede wedstrijd.
Direkt na het beginsignaal trokken de geel-zwar-
ten ten aanval. De thuisclub beperkte zich verde-
digend tot het opzetten van de buitenspelval waar
Vorden telkens weer intrapte. Met uitvallen pro-
beerden de Vossen tot doelpunten te komen. Deze
uitvallen waren dikwijls zeer gevaarlijk doch de
Vordense achterhoede liet zich niet van de wijs
brengen. Met de rust was de stand nog dubbel-
blank.
In de tweede helft was Vorden opnieuw sterker.
Na vijftien minuten zette rechtsbuiten A. Nijen-
huis een cornerbal hoog voor het doel. De bal
werd slecht weggewerkt, waarvan Nijenhuis uit-
stekend profiteerde door schuin voor doel staan-
de de bal via de binnenkant van de paal in het net
te deponeren O—1. De thuisclub kon deze achter-
stand maar moeilijk verkroppen en ging dikwijls
tot te hard spel over. Dit leverde de linksbuiten
een officiële waarschuwing op.
Midvoor Eggink en rechtsbuiten Nijenhuis zagen
zich hierna een goede scoringskans door de kee-
per ontnemen.
Een kwartier voor tijd gaf llnkshalf Rouwenhorst
een uitstekende pass naar de naar rechts afge-
zwenkte midvoor Eggink. Deze rende op doel af
en gaf de Vosseveld-keeper met een laag schot
geen schijn van kans O—2. In de resterende minu-
ten probeerden de Vossen nog van alles om de
score te wijzigen doch Besselink en de zijnen
stonden geen treffer toe.

MOTOCROSS-SUCCESSEN

Onze plaatsgenoot de ht^^B. Brakhekke, wist
tijdens de motocross, welMP&terdag jl. te Vasse
bij Tubbergen werd gehouden, in de zijspanklasse
een fraaie vijfde plaats te behalen. Meerijder in
de bak was de heer H. Klein Brinke.
Zondag nam hij in dezelfde klasse deel aan een
motocross te Etten (N.Br.) hier deed hij het nog
beter en werd eervol viei

OPBRENGST KOLLEKTE
De kollekte voor de Sakor heeft het mooie bedrag
opgebracht van ƒ 1840,—.

TELEFOONCEL IN DORP
In een onlangs gehouden raadsvergadering1 deelde
burgmeester A. E. van Arkel op vragen van een
raadslid mede dat Vorden voor wat betreft het
verkrijgen van een telefooncel boven aan het
lijstje stond.
Thans heeft de PTT de telefooncel in het dorp
geplaatst, links naast de woning van schoenhan-
del Wullink. Er kan echter nog niet getelefoneerd
worden. De apparatuur moet nl. uit Zwitserland
komen en kan nog wel even duren.

I.v.m. de grote toename van de copy en adverten-
ties zagen wij ons genoodzaakt enkele verslagen
tot volgende week te laten liggen. (Red.)

Tijdelijk^
Solex inmilaktie

Solex-oto de Luxe f 419.
Terug voor uw oude

fiets f 50.
f 369.—

Solex-oto de Luxe f 419.
Terug voor uw oude

bromfiets f 75.
f 344.

BROMFIETSBEDRIJF

TRAGTER

Wij spelen open kaart
WANT WIJ HEBBEN VIER
TROEVEN IN ONZE
VLOERBEDEKKINGEN

PLOEGTAPIJT
100 % wol

WESTONTAPIJT
100% wol (Deens tapijt)

SAFARITAPIJT
100 % haargaren

INTERTELTAPIJT
100 f/< haargaren

WIJ LEVEREN U DEZE
TAPIJTEN ONDER VOLLE
GARANTIE EN MET
VAKMANSCHAP GELEGD
TEGEN EEN GERINGE
MEERPRIJS

V l o e r b e d e k k i n g e n
IS EEN ZAAK VAN
VERTROUWEN EN

DAT VINDT U BIJ

HET BINNENHUIS
Fa. A. POLMAN

Dorpsstraat - Vorden

Voor
VESTEN
PULLOVERS
BLOUSES
naar

Dit moet u bc^st eens zien en
passen.

WEL BETER MAAR NIET
DUURDER

Vrijdag en zaterdag
200 gram
200 gram
200 gram
200 gram
200 gram
500 gram
2 kg vet

ZATERDAG 12

M. Krijt

Hausmacher
boterhamworst ...
hoofdkaas
leverworst
bloedworst
rookworst ,
spek
UUR GESLOTEN

50
60
60
50
50
180
200

Dorpsstraat

Voor
MEUBELEN
VLOERBEDEKKING
OVERGORDIJNEN
VITRAGE ENZ.
het adres

M K

TUINIEREN
GAAT U BETER AP MET
GOED TUINGERREDSCHAP.

Speciaal handig gereedschap van

— WOLF
— STANLEY
— KABÊ ROESTVRIJ STAAL

garandeert u kwaliteit en
jarenlang prettig gebruik.

VOOR DOELMATIG
GEREEDSCHAP EN

gazonmaaiers
G. Emsbroek en Zn. cv

Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

YQQR

T/J»
\^-^ NAAK:

fa. M A R T E H S
Wapen- en Sporthandel

Voor elk doel
VERF EN
BEHANG VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

VOOR HEEL DE
BURGERIJ

„Jan Hassink's"
ROOKGEREI

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

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

Gevraagd: Een meisje v.
de huishouding.
Dameskapsalon C. v. d.
Vegt, Pelikaanstraat 16
telefoon 3728, Zutphen

Te koop: Een helft of
vierdels van een jonge
vette koe. Joh. Wesselink
Kranenburg

PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts ƒ 5,— per fles

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt Inlichtingen.
Telefoon 1217

H. HJftogt,
B. van Hackfortweg 31

Zoekt u voor uw geld een

inn?
Neem schuldbrieven van
de N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—

Gerente
Inlichtingen en prospectl
br j :

de heer W. ter Haar
Hertog Karel van Gel-
reweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

Te koop gevraagd :
nuchtere stierkalveren
voor het mesthok.
BOERS'
vee- en varkenshandel,
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

Verhuur
van gelegenheldskleding
voor heren, bont voor
dames. -^^

i^F r

GEBK. WILLÊMS
kleermaker^, Rozenhof-
laan l, Zutphen, tel. 2264

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

ZONDAG l MEI, 8 UUR:

J A I L H O U S E ROCK
Elvis Presley, hij zingt, hij danst, hij vecht
en bemint.

TOEGANG 14 JAAR

IN ONZE AFDELING
WINKEL HEBBEN WIJ
PLAATS VOOR EEN
TWEEDE

winke l j u f f r ouw
Inlichtingen" hierover dagelijks
aan de zaak of 's avonds na
8 uur Wilhelminalaan 8.

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Vorden

Hotel „'t Wapen van Vorden"

Koninginnedag

oranjebal
vanaf 's middags 3 uur.
ORKEST „DE ZWERVERS"

Om teleurstelling te voorkomen zorg dat u
voor het avondbal vroegtijdig aanwezig
bent.



HEBT U AL KENNIS
GEMAAKT MET ONZE
HEERLIJKE

coupes en sorbets

„De IJsspecialist"
D. BOERSMA
DORPSSTRAAT 6
TELEFOON 1553

De gezamenlijke Vordense bakkers
delen u mede dat er op
Koninginnedag a.s. zaterdag
30 april

geen brood wordt gebakken
en er dus ook NIET WORDT
BEZORGD.

De winkels zijn tot

12 uur geopend

HET DUURT NOG EEN
WEEK, MAAR DAN IS HET

MOE D l : R D A G
BIJ ZO'N DAG HOORT EEN
FEESTELIJKE
AANBIEDING

Bij iedere aankoop!
boven ƒ 2,50 een mooi jubileumglas
boven ƒ 5,— een prachtige vaas,
Keuls aardewerk

PROFITEER HIERVAN
TOT 8 MEI

VOORDEELTIPS
6 mooie limonadeglazen (groot met motief)

in keurige geschenkverpakking ƒ 8,50

Gekleurde Italiaanse stopflessen ƒ 4,—

Kop en schotel, porselein
„Voor moeder" ƒ 2,25

Zoutvaatjes Keuls aardewerk
handgevormd ƒ 1,65

PONGERS
Nieuwstad 10 - Telefoon 1474

Gevraaa^|É|fbr klein gezin waarvan
de~vrouw .Hulpbehoevend is

Huishoudelijke hulp
die genegen is lichte verpleging
te geven. Hulp voor ruw werk
beschikbaar. In- of extern,

Aanmeldingen 's avonds na 7 uur.

P. F. H. van Hille
Boslaan 12, Warnsveld, telefoon 05750-2884

Vitrage
HET VISITEKAARTJE
VAN UW WONING.
DOE DAT MET ONZE
VITRAGEGORDIJNEN

in te r lenka of k a t o e n
IN VELE KWALITEITEN
EN DESSINS VOORRADIG.

— EFFEN VITRAGE
— MET GEBORDUURDE RAND
— LANGE GORDIJNEN MET EEN

RAND AAN DE ONDERZIJDE
— VITRAGEVALLEN
— GEDESSINEERDE VITRAGE

U maakt beslist een keus bij
HET ADRES VOOR BETERE
WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSTRAAT 22 VORDEN
TEL.(05752)1314

A.S. ZONDAG

BUURTVERENIGING

ff Delden
Op vrijdag 29 april houdt de
buurtvereniging Delden haar

LEDENVERGADERING
in café 't Zwaantje.
Aanvang 8 uur.

Bespreking reisje en wat meer ter tafel
komt.

Het bestuur

VORDEH1 - WITKAMPERS 1 Laren
AANVANG 2.30 UUR

De zon is er weer!
GROTE KEUZE

ZONNEBRILLEN

VLIEGENGORDIJNEN
80-90 cm breed

BADMINTONSPELLEN

VOETBALLEN

SCHOPJES

KRUIWAGENS

EMMERTJES

Koerselmati

Corseltel1

en B.H.-S
PRIMA PASVORM EN
AFWERKING

IN i«i fiiM

Uw kemer groter met onze •
vaste vloerbedekking. Dat •»
geeft een behaaglijk effect, «»

B en is gemakkelijk in onderhoud. •*
Vele soorten in voorraad.

Welke timmerman wil opgeleid worden tot

•tleikoiwer
voor restauratie van wind- en

watermolens.

AANMELDINGEN

Fa. G. ten Have
Molenbouw, Vorden, telefoon 05752-1323
b.g.g. 1795

dansen
ST. LUDGERUSGEBOUW
VIERAKKER.

Aanvang 7 uur.

PRIMA ORKEST

Het bestuur

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Mooi wonen
blij leven

op COCOS U bent van plan
een nieuwe fiets te
kopen?Bij ons?

Doe dat dan nu!
Want dan kunt u
deelnemen aan de
prijsvraag

elke dag
'n fiets
voor niets!

Wij geven u gaarne
alle inlichtingen

IlIJWIELBEDRIJF

TRflGTER
ZOEKT U EEN
MOOI SERVIES ?

Dan natuurlijk

Combina-serviezen
OOK DE

Combina- glasserviezen
ZIJN EEN KLASSE APART

COMBINEER ZELF UW
COMBINA SERVIES.

P O N G E R S
Nieuwstad 10 - Telefoon 1474

ZIE ONZE ETALAGE

UW ADRES VOOR EEN

goede yasion

Garage
Kurz »

OFF. GLAS DEALER

Een van onze pluspunten is b.v. iedere wa-
gen boven ƒ 2.500,— wordt een half jaar
gegarandeerd.

A.s. vrijdag en zaterdag ter ge-
legenheid van Koninginnedag

oranjestoeten
ons succes van begin maart,
volop voorradig.

Grote sortering koekjes en
oranjeschuimkpekjes.

Specialiteit in zwanehalzen.

BAKKERIJ

K E R K H O V E N
Het Hoge 24, Vorden, telefoon 1394

Dit is Vocamural
— Zuiver polyvinylchloride

(P.V.C.) op basis van veredeld
papier

— Afwasbaar
— Stootvast
— Kleurecht
— Desinfecteerbaar
— Gemakkelijk aan te brengen
— Leverbaar (zonder zelfkant !)

op 67 cm breedte
— ƒ 2,25 per strekkende meter

HET BEHANG VAN DE TOEKOMST

DOOR ONS NU REEDS UIT
VOORRAAD LEVERBAAR.

VERFHANDEL

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Telefoon 1567

KOEL BEWAARD
BLIJFT LANGER GOED

Erres en Sigma
KOELKASTEN

GEVEN U ALLES WAT U
WENST.

SIGMA inhoud 130 liter

ERRES inhoud 170 liter

ERRES inhoud 200 liter

ƒ 298,—

ƒ 425,—

ƒ 478,—

Komt u ze eens zien en vraag
vrijblijvend uitgebreide
kleurenfolder.

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546

Vorden

Breng gezelligheid en
sfeer in uw woning

DOOR NIEUWE OVERGOR-
DIJNEN TE KIEZEN
UIT ONZE SMAAKVOLLE
KOLLEKTIE

PLOEGSTOFFEN
BOUSSACSTOFFEN
KLASSIEKE STOFFEN

U hebt de garantie op de
kleurechtheid en

door ons met zorg en vakman-
schap gemaakt tot een
prachtig gordijn.

VRAAGT U EENS OM ONZE
STALEN EN OOK U KOMT
TOT DE ONTDEKKING

Het Binnenhuis
UW ADRES VOOR BETERE
WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
PA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22 VORDEN
TEL. (05752 )13 14

voor
huidverzorging

en make-up
vx>3s|b"<a>"̂ »

parfums

LANCÖME
DEPOSITAIRE:

DROGISTERIJ

De Olde Meulle"
J. M. VAN DER WAL & ZN.
Gedipl. drogist


