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OPENING NUTSKLEUTERSCHOOL
Na de openingsrede van de heer Wesselink was
burgemeester van Arkel de eerste spreker.
Namens het gemeentebestuur complimenteerde hij
het Nutsbestuur met de prachtige school. Nadat
de gemeenteraad bij zijn besluit van 24 februari
1959 had besloten de gevraagde medewerking voor
de stichting van een nieuwe school te verlenen,
vergde het nog een jaar alvorens burgemeester
en wethouders de vergunning voor de bouw van
de school konden verlenen. Burgemeester van
Arkel bracht hulde aan de architect voor het
fraaie gebouw dat is verrezen. Spr. noemde het
een voorrecht om in een dergelijke school te mo-
gen werken. De gemeente heeft het aanzien van
de school nog willen verhogen door de aanleg
van trottoirs en de aanplant van jonge berken.
Het gemeentebestuur vond dat er voor het be-
stuur vandaag alle reden was om de vlag uit te
steken. Om het bestuur hiertoe in de gelegenheid
te stellen, bood de burgemeester namens het ge-
meentebestuur een vlag met stok aan.
Namens de Minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen en namens het rykstoezicht op de
scholen sprak Me j. Nieuwenhuijzen. Openingen
van nieuwe kleuterscholen zijn byzonder schaar-
se gebeurtenissen in ons land. Vorden had geen
kleuterschool maar een huis voor kleuters. Toen
de inspectrice voor de eerste maal in Vorden
kwam was zy geschrokken van het gebouw, waar-
in de kleuters waren gehuisvest. De nieuwe school
is aangepast aan de kleuters. De kleuters zullen
zich hier thuis voelen. Spreekster hoopte, dat het
bestuur en de leidsters in goede samenwerking de
juiste harmonie voor de kinderen in de school
zouden kunnen vinden.
Mej. Nykamp bood namens het hoofdbestuur en
namens het bestuur van de bond van Nutskleuter-
scholen haar gelukwensen aan onder overhandi-
ging van 2 wissellysten met tien platen van jonge
dieren.
Reeds tien jaren waren er in Vorden plannen voor
een andere kleuterschool. Deze zijn nu eindelijk
gerealiseerd. In de loop der jaren is er veel ver-
andering gekomen in het kleuteronderwys. Door
de vervlakking die er in de hedendaagse samen-
leving is waar te nemen, wordt de kleuter van
heden ook omgeven door de onrust van de wereld.
Door de kleinere huizen kunnen de kleuters niet
meer op de zolders spelen zoals vroeger. Ook de
straten zijn veel onveiliger geworden. Door het
medium televisie zijn de kinderen ook veel ver-
anderd. Een kind heeft veel rust nodig. Daarom
zyn de kleuterscholen veel meer dan vroeger een
aanvulling op het leven van het kind. Het kind
moet zyn eigen initiatief kunnen ontplooien en
creatief kunnen zyn.
Mej. Ny'kamp memoreerde ook het overlijden van
Mej. Kiburg, die zy een serieuze leidster voor dé
school noemde.
Namens de ouders bood Mevrouw van de Broek,
een viertal boeken, een boerdery-set en 2 stalen
ramen voor opbergen van emmertjes e.d. aan.
Verdere sprekers die het Nutsbestuur feliciteer-
den onder het aanbieden van een enveloppe met
inhoud waren:
Namens de marktver., de heer Wuestenenk, die
gewaagde van de economische banden tussen de
kleuterschool en de marktvereniging, resulterend
in de jaarlykse subsidie van laatstgenoemde aan
eerstgenoemde.
De heer Joh. J. van Dijk namens volksonderwijs.
De heer van Dijk hoopte dat het voor de openbare

Maak van Moederdag
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school ook nog eens zou worden „de aanhouder
wint", waardoor er een nieuwe openbare school
zou komen en geen verbouwde.
Namens het personeel van openbare scholen,
sprak de heer Brinkman. Deze noemde de opening
een mijlpaal in de geschiedenis van het kleuter-
ende rwy' s. De oude school was meer een opslag
van oud papier. Er was licht, maar te weinig.
Er was lucht, maar je moet niet vragen wat voor
een lucht. Spreker hoopte, dat de school een hoek-
steen mocht zijn voor de diverse zuilen en zo
sterk als de voormalige Kroezeboom, waarnaar
deze school genoemd is.
Dokter Lulofs bood namens het Groene Kruis een
enveloppe met inhoud aan voor aankoop van een
meetlat. Door de „onverwacht snelle opening"
van de school was het niet mogelijk de meetlat
aan te kopen. Groene Kruis en Kleuterschool zyn
nauw verwant. De kleuters komen eerst op het
consultatiebureau en dan pas op de kleuterschool.
De heer Gotink, die namens dé coöp. boerenleen-
bank sprak, hoopte, onder het aanbieden van een
enveloppe met inhoud, dat de jeugd t.z.t. ook bij
de jeugdspaarregeling zou denken aan de boeren-
leenbank.
Namens de geestelijkheid sprak pastoor Bodewes
de gelukwensen. Spr. hoopte, dat de materiële
vooruitgang van de school de basis zou zyn voor
een geestelijke vooruitgang.
Namens de aannemers bood de heer Van der
Ploeg een geëtst raam voor de school aan. Dit
raam, dat inmiddels is aangebracht, stelt een
kleuter voor, die met een bal speelt.
Spr. noemde het niet alleen een blijde dag voor
de school, maar ook voor de aannemers. Weer is
er een werk opgeleverd. Uit de woorden van de
voorzitter had spr. opgemerkt, dat de school in
1911 vlugger gebouwd kon worden, dan nu. Maar
het is altijd zo, hoe meer mensen er zijn hoe
langer een werk duurt.
Namens de Aaltense kleuterschool bood Mej.
Hartman de gelukwensen aan welke vergezeld
gingen van een set sierpotten voor planten.
Mej. Klein Hoonte sprak namens het Nutsdepar-
tement Winters wij k^
De heer Zeevalkin^^fimens het bestuur van de
Christelijke school, apr. vroeg of het niet moge-
lijk was op de plek van de oude school een ge-
meenschappelijke speelplaats voor de jeugd te
maken.
De heer Meyes uit Velp, oud bestuurslid van het
Nut en oud-pennin^fcester van de Kleuterschool,
sprak als afgezan^mn een goed heilig man uit
een zuidwest Europees land, waar alle Pieten
zwart zijn. Gedachtig aan het Sinterklaasversje:
Sinterklaas Kapoentje, breng wat in my'n schoen-
tje, bood hij een prachtig ingelijste plaat aan.
Nadat Mevrouw van Mourik de heer Wesselink,
die de stuwende kracht by de bouw van de school
is geweest en alty'd de moeilykheden die er waren
wist op te lossen, hem onder aanbieding van een
boekenbon hiervoor had dank gebracht, dankte de
heer Wesselink ieder der sprekers persoonlijk met
een kort woord voor de gelukwensen en de ge-
schenken.
Vervolgens gingen de genodigden naar de nieuwe
school, voorafgegaan door de leerlingen die met
feestmutsen en vlaggetjes getooid waren. Op
school werden de kleuters onthaald op limonade
en een zwaanhals. Ze keken eerst nog wat on-
wennig rond, doch het kan niet anders of in zo'n
prachtige, aan de jeugd aangepaste omgeving,
zullen ze zich gauw thuis voelen.
's Avonds konden de ouders en belangstellenden
de school bezichtigen, waarvan een druk gebruik
werd gemaakt.

PLATTELANDSVROUWEN
Woensdag 2 mei hield de afd. Vorden van de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen haar laatste
by eenkomst van dit winterseizoen.
De presidente, mej. Meinen, heette in het bijzon-
der de spreker van deze avond de heer Anema
uit Arnhem, welkom. Verder deed zy enige mede-
delingen.
Voor het uitstapje naar de Betuwe op 23 mei
hebben zich 50 dames opgegeven. By voldoende
deelname zal op woensdag 13 juni de achtkastelen-
tocht gemaakt worden per fiets onder leiding van
Burgemeester van Arkel.
Van 7 t/m 12 mei zal er weer gekollekteerd wor-
den voor de kinderbescherming ^Sakor" door de
Chr. Vrouwenbond, de Katholieke Boerinnenbond
en de Plattelandsvrouwen. De besturen hopen dat
alle ingezetenen van onze gemeente weer een by-
drage voor dit goede doel zullen schenken.
De heer Anema besprak het boek „Vleugellam"
van J. Otherdahl.
Deze begaafde spreker wist zijn gehoor van het
begin tot het einde te boeien en het was dan ook
namens alle aanwezigen dat de presidente de heer
Anema hartelijk bedankte voor deze mooie en
leerzame avond.

EERSTE H. COMMUNIE
Zondag 6 mei hebben 31 kinderen van de parochie
Vorden-Kranenburg hun eerste H. Communie ge-
daan.

KERKDIENSTEN zondag 13 mei
Herv. Kerk.

8.30 en 10.15 uur Ds. J. H. Jansen.
Medlerschool

10 uur Ds. J. J. van Zorge

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Drs. C. Klapwijk, Apeldoorn

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

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs, tel 1255.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

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

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

Vorden — Zutphen
Vanaf zaterdagmiddag 6 uur tot zondag-
avond 12 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.

Tel. 06750-3877

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

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 2 t.m. 8 mei
Geboren:
z. v. G. J. Buunk en H. B. Meyerman; d.
v. J, H. Willink en D. W. Ebbers.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

SPECIAAL VOOR

mffCoederdag
hebben wij een bijzondere

leuke kollektie

zomerpantoffels
voorradig,

waar U zeker Uw keus uit kunt

maken.

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist „De Schoenenspecialist"

55 JAAR GETROUWD
Vandaag, 10 mei, hoopt het echtpaar J. W. Den-
kers—T. Denkers-Levenkamp, wonende aan de
Almenseweg alhier, de dag te herdenken waarop
het voor 55 jaar in de echt werd verbonden.
Zowel de bruidegom als bruid, resp. 80 en 76 jaar,
mogen zich in een goede gezondheid verheugen.
De bruidegom was vroeger in dienst bjj generaal
Tonnet, die destyds op het Hoetink woonde.

STILLE TOCHT
Aan de Stille Tocht in het kader van de Doden-
herdenking namen vrijdagavond weer een groot
aantal personen deel^ waaronder het voltallige
college van B. & W., de gemeentesecretaris, de
plaatselijke predikanten alsmede een aantal kin-
deren van de diverse scholen uit deze gemeente
onder leiding van de diverse hoofden dier scho-
len. De burgemeester legde een krans op een der
graven van de gesneuvelde Engelse militairen. Na
een paar minuten stilte in acht te hebben genomen
zong het Vordense Mannenkoor het „Beati Mor-
tui" van F. Mendelsohn-Bartholdy. Van openbare
gebouwen en vele particuliere woningen woei de
vlag halfstok.

VERTREK FR. ELOY MULLINK
Onze vroegere plaatsgenoot, de Eerw. Frater Eloy
Mullink (Medler), die leraar is aan de Technische
School te Mewege in Kenya (Afrika) en alhier
met vakantie vei'bleef is dezer dagen op plechtige
wijze geprofest in de Missiecongregatie van de
fraters van Utrecht.
Frater Eloy is thans weer naar zijn missie te
Kenya vertrokken per K.L.M, toestel via Egypte
en Nairobi.

IlLoederdag
Een keur van
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VISSER - Vorden
Uw „zelfkeuze-zaak'

VOETBAL
Vorden I heeft zondag de moeilyke uitwedstryd
tegen Parel l i I uit Klarenbeek tot een goed einde
gebracht. Dankzy enthousiast spel en „vechten"
tot de laatste minuut behaalden de geelzwarten
een l—O overwinning. Vooral de achterhoede zat
er deze middag „goed in". Voor de rust hadden de
Vordenaren ondanks de felle tegenwind een lich-
te veldmeerderheid. Dat dit niet tot doelpunten
leidde lag niet aan de voorhoede doch aan de uit-
stekende Pacelli doelman, die o.a. een prachtig
schot van Eggink uit zijn doel hield. Bepaald pech
hadden de Vordenaren toen Nijenhuis tegen de
paal schoot. Aan de andere kant bleek doelman
Wissels ook uit het goede hout gesneden. Met de
stand O—O brak de rust aan. Na de hervatting
kogelde Buunk direct na de aftrap buiten bereik
van de Pacelli doelman tegen de paal. Dit was
slechts uitstel van executie want enkele ogenblik-
ken later scoorde Nijenhuis het enige doelpunt.
Na dit doelpunt werd Vorden geheel op eigen helft

M l « i - i ' i u - e l l i voorwaartsen scoor-
den in die periode 2 buitenspel doelpunten wat de
goed leidende scheidsrechter niet ontging. Nadat
rechtsbuiten W. de Boer ook een doelpunt wegens
buitenspel geannuleerd zag kwam het einde van
deze spannende en sportief gespeelde wedstrijd.
Na afloop kreeg de scheidsrechter nog enkele klap-
pen te incasseren van heethoofdige Pacelli sup-
porters die de nederlaag van hun favorieten niet
konden verkroppen.
Vorden II moest zondagmorgen met 4—l het lood-
je leggen tegen A.Z.C. III. Deze nederlaag was in
hoofdzaak te wijten aan het feit dat sommige
Vorden-spelers een ontstellend tekort aan vecht-
lust toonden. Vorden IV versloeg op eigen terrein
Warnsveldse Boys met 4—3.
Vorden a speelde zaterdagmiddag met 2—2 gelyk
tegen De Graafschap c. Vorden b behaalde even-
eens l puntje door met O—O gely'k te spelen tegen
de Hoven c.
Voor a.s. zondag staat er voor Vorden de be-
langrijkste wedstrijd van dit seizoen op net pro-
gramma n.l. de uitwedstryd tegen R.K.D.V.V.
J.l. zondag behaalden de Doesburgers een 2—2
gelijkspel tegen G.S.C.D. (zij het onder protest)
waardoor hun voorsprong op Vorden thans 3 pun-
ten bedraagt. R.K.D.V.V. heeft echter één wed-
strijd meer gespeeld. Indien de geelzwarten de-
zelfde vechtlust tonen als j.l. zondag dan zit er
zeer zeker een winstkans in.
Vorden II gaat in de Hoven op bezoek bij de Ho-
ven IV^ welke wedstrijd van groot belang is voor
de bezetting van de onderste plaats. Vorden IV
speelt op eigen terrein tegen Steenderen III.
Voor de junioren staan de volgende wedstrijden
op het programma: Vorden a—Steenderen a; Vor-
den b—Voorst c en Vorden c—Zutphania a.

broeken

voor jongens en meisjes, dames en heren

H. LUTH - VORDEN

NUMMERING KANDIDATENLIJSTEN
Door het Centraal Bureau ter verkiezing van le-
den van de gemeenteraad vond woensdag ten ge-
meentehuize de nummering plaats van de inge-
leverde lijsten van kandidaten t.w. 1. Gemeente-
belang; 2. Boerenparty; 3. C.H.U.; 4. A.R.;
5. V.V.D.; 6. K.V.P.; 7. P.v.d.A.



Moederdag

Tassendag
Geef Moeder 'n mooie
tas of portemonnaie,
van prima kwaliteit,
ze heeft het verdiend

Fa. G. W. Luimes

B. Lammers

Vorden Telef. 142

Alleen
vrijdagavond

bij aankoop van een
grasschaar,

'n gazonhark
voor 75 cent.

Gebr. Barendsen

Wij brengen eervnieuw
soort

overhemd
in de Bel-o-fast kwa-
liteit.

Verkoopprijs f 15.90

Looman
VORDEN

Bestelt u voor

Moederdag
een

ijstaart
vanaf f 3.50 bij

Hartman
Ruurloseweg Tel 1359

of
Burg. Galleéstraat

tel. 1299

Vader, geef Moeder
met Moederdag
vaste vloerbedekking
in haar p ronkkamer ,
of een compleet

huiskamer-
ameublement

of een bergmeubel
enz. enz.

Komt dit bij ons uit'
zoeken en U is tevreden

Fa. G. W. Luimes
B. Lammers

Vorden Telef. 1421

VOOR

zelfbedienings-

weidepompen
Henk van Ark

Telef. 1554

jcAer-m 'Uw tuin
met een goede

jflartenj-
T^a/ieniïandet

j$££e modei (.en uit
voorraad en onder

garantie feverêaar

Fa. Martens
wapen- en sporthandel

Nylon
Tuinnetten

vanaf f 1.»— p. stuk.

Gebr. Barendsen

Gemeente Belangen
Lijst

Kandidaten:
1. G. J. Schurink

2. H. Bouwmeester

3. J. W. Emsbroek

4. Mevr. J. H. Hazekamp-Aalpoel

5. J. A. Koning

6. R. Aten

7. A. J. Zweverink

8. Fr. Smit

9. B. Berenpas

10. J. Bielderman

11. G. J. Bargeman

12. G. W. Eijerkamp

13. G. Oplaat

14. E. J. Kettelerij

Lijst

Gezellig en lekker

zo'n KOEKJE

vooral als het van de Bakker komt

De Vordense Bakkers

Eindelijk Lente!

Nu een nieuwe

Fiets off Bromfiets

Nu naar BARINK,

want daar is ruime keuze in Magneet
en Veeno fietsen, Typhoon bromfietsen

BARINK

steeds tot uw dienst!

„Het Binnenhuis91

WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

Is uw

BEKLEDING
van de meubels versleten?

Vraagt u dan onze

staal boeken

• Wollen stoffen
in moderne en
klassieke dessins

En ons stoffeerwerk

nou /a ...
U weet het wel

I Coöp. Boerenleenbank „Vorden"
l^Dproeping tot bijwoning van een

'algemene vergadering
op dinsdag 29 mei 1962 's avonds half acht
in de koffiekamer van het Nutsgebouw te
Vorden.

Agenda:

1 Opening en notulen.
2 Balans, resultatenrekening en jaarverslag

over 1961 en vaststelling hiervan.
3 Voorstel van het bestuur om het voor-

delig saldo bij de reserve te voegen.
4 Verlening van subsidies.
5 Verkiezing van twee bestuursleden.

Aftredend de heren: H. Wesselink en
D. Klein Bleumink (beiden herkiesbaar)

6 Verkiezing van een lid van de Raad van
Toezicht.
Aftredend de heer H. Tjoonk (herkiesbaar)

7 Opzegging lidmaatschap aan uit het werk-
gebied vertrokken leden.

8 Mededelingen.
9 Rondvraag en sluiting.

N.B. De balans en resultatenrekening over
1961, alsmede de lijsten met kandidaten voor
de vacatures in Bestuur en Raad van Toe-
zicht liggen ten kantore der bank voor de
leden ter inzage tot na afloop der verga-
dering.
Tot zeven dagen voor de vergadering heb-
ben minstens 10 leden der bank het recht
de voordracht aan te vullen door een schrif-
telijke en ondertekende kandidaatstelling bij
het bestuur in te dienen.

Het Bestuur

De beste kandidaat
voor Medler, Linde en Kranenburg
is toch:

A. J. RIBBERS

P.vlfl. lijst 7

L 13 mei
de dag voor Moeder!

Wij hebben voor haar:

Blouses, o.a. Kerko

Rokken - Shawls - Nylons

Pyama's - Zakdoeken

Ondergoed (leuke stelletjes)

of als grote verrassing:

een Japon

LOOMAN - VORDEN
Confectie en manufacturen

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Bond v. Staatspensionnering
Afd. Vorden

Alg. Ledenvergadering
op vrijdag 18 mei a.s. 's avonds
7.30 uur in café „de Zon".

Spreker: de heer L. STEENHUIS
Bondsvoorzitter

over het onderwerp:
Het doel en streven van de Bond
en wat er nog geoogst kan worden

Grote opkomst gewenst.

Namens het bestuur:
H. J. KIP, secr.

DE OPTICIEN DIE flLTUO
VOOR U KLAAR STflflT/

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

f 7.65 per fles

KEUNE
Jongelui,
gaat U kamperen, wij
verhuren
tenten, luchtbedden
enz. enz.
Prima en niet duur.
Fa. G. W. Luimes

B. Lammers
Vorden Telef. 1421

'n Nieuw gezicht
op straat

iiKijk, daar gaat
da nieuwe Solex In dia
prachtige kleurencombinatie l"

Solex nu
Jonger
Anders

Nleuwerl

SOLEX
DE LUXE

met volotomatische koppeling,

Haal vandaag nog de nieuwe
kleurenfolder of maak
vrijblijvend een proefrit bij:

A. G. TRAGTER

H.H. Veehouders.
Over kopriemen ge-
sproken, van die 20.000
die we gemaakt heb-
ben, is er ook nog
wel een dozijntje voor
U bij.

Fa. G. W. Luimes
B. Lammers

Vorden Telef. 1421

MOPTVV

Fa, Martens
wapen- en sporthandel



Wij danken allen, die
tijdens de ziekte en
bij het overlijden van

Mej. C. C. Kiburg
haar zoveel liefde en
hartelijkheid hebben
betoond.

Driebergen:
Fam.J.C M Stoffers

Vorden.
Fam. H. ƒ. Meulen-

brugge-Wentink

Vorden, Nieuwstad 43

Gevraagd een net
MEISJE voor de huish.
v. en n. of v.
H. A. Bogchelman,
Nieuwstad.

Te koop wegens vertr.
'n g.o.h. Opel Olympia
Molenweg 11, Vorden

Gevraagd kabinetten,
kasten, ketels, oude
beelden, koperen ke-
tels. Briefkaart aan
H.J.Wentink, Antiek-
handel Borculo.

Te koop middelgrote
waskuip en 2 korte
kruideniersjasjes, wit
maat 50, 't Hoge 76.

Te koop trouwjapon,
maat 40. Inl. Bur.

Contact.

Te koop gevraagd 'n
burgerwoning

Adres te bevr. bur.
Contact.

Te koop g.o.h. hark-
machine en l % prds.
maaimachine „Fahr".
G. Jansen, B 95,
'tHammink.Tel. 1592.

Te koop gevraagd l p.
voetbalschoenen, m.
40-41. R. Huizinga
Smidsstraat 17. Vorden

Te koop eetaardap-
pels, rode ster. L. H.
Visschers Galgengoor

Te koop 4 keuken-
stoelen voor f. 7.50:
l heren- en damesfiets
Gies, Almenseweg 2.

Warken.

Te koop:
l 2 lichtkozijn plm.
2x2 compleet met
onder- en bovenra-
men en luiken, 6 bin-
nenramen met glas,
l warmwaterfornuis,
l drukketel, l stort-
bak, l zwart mar-
meren schoorsteen-
mantel en 'n schuur
4x 3 m.
Te bevr. a.s. zaterdag
Zutphenseweg 52.

VRIJDAG
vindt u bij

HILFERINK
verrassende koopjes

op de markt

Te koop nuchter
STIERKALF. W.
Kreunen Mossel D 40

Te koop een toom
zware BIGGEN met
gezondheids certificaat
A. J. Oltvoort,
Wildenborch. tel. 6674

Te koop 'n partij prima
KOEMEST. Nieuw-
stad 57.

Te koop r.b. drag.
maal m.b. melkl . a.d.t.
22 mei. J. Klein Ikk ink ,
C. 143, Vorden.

"^MA n
^ Zaterdag 12 mei a.s. hopen onze ge-
W liefde ouders, behuwd- en grootouders
^ J. B. Voskamp

X
X G. C. Voskamp-Wesselink X

X hun 40-jarige echtvereniging te her- X
X denken. X
X Dat zij nog lang gespaard mogen blij- X
X ven voor elkaar en voor ons is de X
W wens van hun dankbare kinderen, be- W

X
huwd- en kleinkinderen.

Vorden, mei 1962.
„De Voskuil".

• i

Gelegenheid tot feliciteren van 3 tot n
X 4 uur in zaal Eskes te Vorden. X

J

Bejaardenkring
Volgende week donderdag 17 mei a.s.
om 2.15 uur i.d. koffiekamer v.h. Nut.
Bespreking over en opgave voor ons uit-
stapjeop29mei, verder gezellige verhalen

MAAK U OOK DIT JAAR

GEEN ZORGEN •

Voor IiLoederdag

f

vindt u bij ons altijd een
geschikt cadeautje.

R. J. Koerselman
Tel. 1364

Lijstertours Reizen

Zaterdag 12 mei

Bloemencorso
Verder iedere woensdag en zaterdag

Bollenvelden

Vertrek vanuit Vorden.

Opgaaf en inlichtingen bij

Sig.mag. „Jan Hassink"

MOEDERDAG-
GESCHENKEN

Unieke sortering Moderne kleuren

Wanneer u moeder echt wilt
verrassen, geef haar dan 'n paar

SCHOENEN
sandaaltjes of zomerpantoffels
uit onze met grote deskundigheid
samengestelde kollektie.

.

x A. JANSEN, „'t Schoenenhuis'
A

Landbouwers.
De tijd van buiten melken is er weer

Maar wilt u het volle profijt trekken,
dan dient u uw melkmachine in de
beste staat te houden.
Dat kan op eenvoudige wijze. Door

TOTAL motorbrandstoffen
te gebruiken, bli jf t uw motor in prima
toestand en loopt het zuinigst.

Dus TOTAL benzine óók voor uw melkmachine

Wij wensen u een goed weideseizoen
met hoge opbrengst toe!

Barink's Total Service

Het zilverfeest is geweest.
Uiteraard een ,,vorstelijk feest". Het aan-
tal buitenlandse vorsten en vorstinnen dat
aanwezig was, was groter dan ooit, in een
klein land bijeen. Pers, radio, TV hebben
aan al de feiten grote aandacht geschonken.
En omdat ook de gewone dingen in het
leven door gaan komt ook TRAGTER met
de advertentie van de week en wijst u de
weg om uw papier of ZILVER goed te
besteden als u bromfietsen zoekt. Want
ook in deze gewone koop kunt u feestelijk
slagen.

Maak van schilderen
Uw hobby Met Supralux Goudmerk, de

ideale doe-het-zelf verf voor
plezierig schilderen, Is èlko
streek strak.

Grote bus Supralux Goudmerk voor ruim 12 m2 slechts
f. 4.95

lrmux
Verkrijgbaar bij:*

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. VAN DER WAL
Gediplomeerd drogist

P.v.d.A,
afdeling Vorden

OPENBARE VERGADERING
donderdag 17 mei

's avonds 8 uur in zaal Eskes

SPREKER:

Burgemeester VLAM,
van Winterswijk

RS FIETSEN

SPO/JTLIGHT

Koop de nieuwe, fantastisch
mooie RS fietsen bij de
vakman, cue u altijd met raad
en daad terzijde kan staan.
Alle inlichtingen over de
nieuwe RS Sportlight fietsen
én over de grote RS prijsvraag
(aantrekkelijke prijzen!) kunt
u krijgen bij:

A. G. Tragter

Moederdag zondag 131 mei!
Wat zal ik Moeder geven/
Tob niet langer]

Geef een TAART

dat is altijd raak!

Vooral als U hem bij

SCHURINK
bestelt!

Prijzen vanaf f 1.50 tot f 100.—.

Telefoon 1384

Hebt u onze no-iron week-end shirts
al geprobeerd?

Alle maten en kleuren 6.95
Zware dames- en herenpyama's

voor een goede nachtrust 6.95
Sterke werkhemden 6.95

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

Kwaliteitsartikelen
tegen SCHERPE prijzen!!

Gebraden gehaktballen in jus, nu per blik 85 et
Varkensvlees, heerlijk voor de boterham 100 gr. 39 et
Diverse soorten pakjes wafels, frou-frou enz 49 et
Frou-frou 250 gram 59 et

Voor de jeugd!!
Bij 4 pakjes instantpudding,

3 mooie ballen in een netje gratie.

Haring in tomatensaus, groot blik
Zomervruchtjes per zakje d: 200 gram
Rumbonen, 100 gram
Krul-vermicelli, 500 gram

69 et
49 et
49 et
39 et

Mooie plastic emmers, met 6 stuk toiletzeep 198 et
Radion Record, per groot pak 87 et

hierbij l normaal pak gratis

Op veler verzoek nog een keer!!

20 mooie volsappige bloedsinaasappelen, slechts 100 et
Goudgele bananen, per kg. 119 et

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt U

1 gulden reductie bij aankoop van l l i tersfles
It. Vermouth a 395 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Waarmee zullen we Moeder verrassen?
Zondag 13 mei Moederdag

Wij brengen eengrote en zeer uitgelezen kollektie

Dames
ook in de grote maten en heupmaten

Rokken - bonte en effen blouses - nylons -
pullovers - vesten - peignoirs • onderjurken
halve en hele schorten - enz.

Paraplu's. Zie etalage's.

H. LUTH Nieuwstad Vorden

30 mei a.s.

VERKIEZINGEN 6EMEENTERMD
DOE OOK MEE

STEM OP B. P*
De partij voor echte vrijheid!

De partij voor boer en burger l

VOOR MOEDERDAG:
Slacouvert
Mayonnaiseklopper
Theeblad
Bakoventje
Botervloot
Zie onze etalage.

0.35 Elektr. Koffiemolen
4.90 Tornado Haardroger
3.60 Tornado Mixer

13.75 Plastic Bloempot
0.65 Citroenpers

Medicijnkastje

15.50
28.50
23.50
0.45
0.90
5.75

GEBR. BARENDSEN



s* de juiste Partij!

A.R. lijst 4
De Partij voor VRIJHEID en GERECHTIGHEID

-k-

LEKKER SNOEPEN
DRINKEN
LACHEN

Dit alles staat u te wachten op

woensdag 23 mei a.s.
in het Nutsgebouw.

Het wordt u gratis aangeboden
door de firma's

Kistemaker en Frans Kruip
•
Toegangskaarten gratis
verkrijgbaar (boven 16 jr.)
•

Zie nadere advertenties en r aam-
biljetten.

VORDENAREN!
U allen hebt belang bij de
bevordering van het plaatse-
lijk algemeen welzijn.

De K.V.P. belooft U niets, maar stelt wel
daden!

Daarom: stemt op woensdag 30 mei

LIJST 6
Een nummer om nooit te vergeten!!

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

Wilt u nieuwe

overgordijnen
Wij hebben voor u een

enorme voorraad

• Leuke dessins
• Was-, zon- en lichtecht

• Modern en klassiek

Wilt u uw gordijnen mooi laten hangen?

Laat ze dan door een vakman ma-
ken

Geef moeder een geschenk i
waar ze wat aan heeft •

Rotel haardrogers f 49.50
Snelkokers vanaf f 42.—
Mixers, Inventum 3-mix f 68.50
Tornado klopmix A f 23.50
Strijkijzers (Phil ipsWufon, A.E.G. enz.)
Stofzuigers (Holland Electro, e n z )
Koelkasten, \Vasmachines, Centr i fuges
Ruime sortering Ver l icht ingsar t ike len ,
Kop en schotels, a*z.

Fa. G. Poters & Co.
Nieuwstad 10 Vorden

Een vlotte
elegante wagen

Een keur van modellen
staat voor u klaar.

Voor een

KOELSTRA wagen:

VISSER - VORDEN

13 mei Moederdag!
Zoekt u een passend geschenk voor Moeder?

Bij ons vindt u vele nuttige geschenken, zowel voor

grote als kleine beurzen b.v.:

Schemerlampen

Theelichtjes
Koffiemolens
Broodroosters
Strijkijzers
El. straalkachels

Koelkasten
Fornuizen
Wasmachines
Centrifuges
Stofzuigers
Radio
Televisie

Electro-technisch Installatie-bureau

P. Dekker Tel. 1253

Te koop aangeboden:
enige wollen Smyrna
VLOERKLEDEN
door Groothandel op Jaar-
beurs gebruikt, f 150.- p.st.
Grote maten. Niet v. nieuw
te onderscheiden. Evt. thuis
te bezichtigen. Brieven let-
ter V bureau Contact.

VOOR

Puntdraad dun
dubbelgegalv.

f 28.— per rol

Henk van Ark
Telefoon 1554

Meurouw,
gaat U op reis, we
hebben
koffers, tassen

enz. enz. enz

fa. 6. W. Luimes
Attentie! Attentie!
De prijzen voor

kippen
zijn deze week enorm
hoog. Ruim nu op,

W. Rossel, tel. 1283
H. Robbertsen

tel. 1214
PI ui m veehandelaren

Te koop 12 zware
hoogdrachtige B.B.

ZEUGEN, van eigen
stal. J. R. Maalderink
de Zomp, Wichmond

150 jonge HENNEN
te koop. w X r, met
certif 3mnd. B. Zents,
Bokslag, Medler.

Reklame vrijdagavond en zaterdag
500 gram spek 75 et
200 gram ham 100 et

200 gram tongeworst 55 et
200 gram ontbijtspek 55 et

200 gram boterhamworst 50 et

Zaterdagsavonds om 5 u u r gesloten.

M. Krijt, Dorpsstraat

Zondag 13 mei

Ratti l

Terrein RATTI

D.V.O.A. l
De as. kampioen??

Aanvang 2 uur

Voor NOG BETER

en NOG LEKKERDER

sinaasappelen naar

DERKSEN - Zutphenseweg
25 st. prima sinaasappelen f 1.50

Geef Moeder op Moederdag
een passend geschenk.

Een gemakkelijke stoel
bijzettafel
radio- of
T.V. tafel
kapstok
borstelgarnituur
tafel- of
divankleed

Misschien nieuwe vitrage of overgor-
dijnen, mogelijk ie^ nieuw op de

vloer, alles leveren flru uit voorraad!

SIGMA
dB koelkast
met ruimte
ook voor do

SIGMA KOELKASTEN
(weelde-belasting vrij) 125 liter f 345.

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

Telefoon 1491

Te koop KINDER-
WAGEN. Riemersma
in prima staat en vier
fauteuils -f- tafeltje
(billijke prijs). Berend
v. Hacktfortweg 31

BIGGEN te koop bij
H. ). Pardijs, Meulen-
brugge D 113.

BIGGEN te koop J.
W. Weenk, Vosheuvcl

Te koop nuchter
STIERKALFenEET-
AARDAPPELEN,

Pimpernel.
B. Rouwenhorst, „den
Kerkhof

BATTI-NIEUW8
In de op een na laatste competitiewedstryd hebben
de Rattianen wederom de puntjes in eigen home
kunnen houden. Hallo I, dat op bezoek kwam, ver.
loor met 4—2. Ratti heeft hiermee in de 2e compe.
titiehelft uit 10 wedstryden 18 punten weten te
verzamelen.
De groen-witten hadden een invaller voor de links-
buiten, welke plaats werd ingenomen door G. Tol-
kamp. Het begin was voor de bezoekers wel hoop-
vol, daar zy reeds binnen 5 minuten by een scrim-
mage voor het Ratti-doel met een flitsend schot
van de rechtsbuiten de leiding konden nemen.
Ratti had evenwel het antwoord klaar en Lichten-
berg kon na een snelle rush langs het ly'ntje een
goed opgezette aanval met succes afronden (l—1).
De thuisclub bleef in het offensief en het was in
combinatie met Dostal, toen Tolkamp met een
prachtige omhaal vlak voor het doel der gasten,
nummer 2 inkogelde (2—1).
Na enige hoekschoppen was het andermaal de mid-
denvoor die met een ver en hoog schot de voor-
sprong vergrootte (3—1).
Na de thee kon de aktieve middenvoor het vier-
de doelpunt tot stand brengen. Halle gaf zich nog
niet gewonnen en kwam tenslotte nog aan een
2e tegenpunt. Een vrije trap wegens free-kick be-
landde tegen het been van een Ratti-speler, die
geen andere uitweg zag dan in eigen doel te schie-
ten (4—2).
Het 2e elftal ging met 9 spelers naar Haakse
Boys II en kreeg hier een 13—O nederlaag te slik-
ken.
Ratti a en b waren vry, terwy'l het c-team vry-
dagavond tegen Be Quick e uit Zutphen met 5—O
sneuvelde.
Zondag a.s. speelt Ratti I haar laatste competitie-
wedstryd, welke tevens de belangrykste zal zyn
van de gehele competitie. D.V.O.A. I uit Aalten
komt dan hier op bezoek. D.V.O.A. staat boven
aan de. ranglijst en heeft 26 punten uit 16 wed-
stryden. Daar Diepenheim haar ernstigste con-
current is met 23 punten uit 16, zal de Aaltense
ploeg moeten winnen. By een eventuele zege op de
Rattianen kan D.V.O.A. tegelyk de kampioensvlag
hijsen. Ratti heeft theoretisch nog een kans om
op de 2e plaats van boven te eindigen.
We zyn benieuwd wie er als overwinnaar uit de
strijd zal komen.
Ook Ratti II speelt in eigen home en wel tegen
Doesburg VII, waarby er voor de reserves wel een
kleine overwinning in zit.
Ratti a speelt zondag uit in Vierakker tegen
Socii a. Ratti b kry'gt zaterdag bezoek van St.
Walburgis a en het c-team gaat naar Zutphen
toe om St. Walburgis b te bekampen.

JEUGDCOMMISSIE RATTI

In een by eenkomst in café Schoenaker werd de
nieuwe jeugdcommissie v. d. R.K.S.V. Ratti plech-
tig geïnstalleerd. Voorzitter A. J. A. Hartelman
stelde de nieuwe commissie aan de jeugd voor,
waarna de installatie volgde van de heren Eykel-
kamp, Lichtenberg, Dostal en Derksen als jeugd-
leiders, met als voorzitter de heer V. Eykelkamp.
De heer J. C. van Langen zal in het vervolg spe-
ciaal de mental-training van de junioren ter hand
nemen. De voorzitter dankte de genoemde heren
voor hun grote bereidwilligheid om door hun y ver
en werk de sport te dienen. De training zal
voortaan elke vrydagavond plaats vinden.
Omstreeks medio juni zal de R.K. Sportvereniging
V.E.P. uit Woerden by Ratti komen om met haar
juniorenteam de revanchewedstryden te spelen.
Verleden jaar wisten Ratti a, b, en c van hun te-
genstanders uit Woerden te winnen, zodat het nu
een interessante strijd kan worden.

ST. JORISOAG
De welpen van de St. Michaelsgroep hebben hun
jaarlyks feest, de St. Jorisdag, weer op traditio-
nele wy'ze gevierd.
's Morgens werd in de parochiekerk een H. Mis
opgedragen.
Hierna kwam men in de blokhut by'een^ waar op
plechtige wy'ze een drietal welpen werd ge-
ïnstalleerd. Voorts ontvingen 4 welpen de eerste
sterren en werden er 3 vaardigheidsinsignes toe-
gekend. De dag werd verder doorgebracht met een
kostelijke speurtocht in de bossen en diverse oefe-
ningen en spelen.
Om half vy'f volgde hot St. Joriskampvuur met de
boodschap van de hoofdaalmoezenier en het St.
Jorisverhaal. Enkele welpen deden nog voordracht-
jes, terwy'l ook de zangnummertjes erg in de
smaak vielen.

VROUWENBOND N.V.V.
In café Eskes alhier hield de Vrouwenbond van
het N.V.V. een districtsvergadering.
Mevr. Roekevisch, voorzitster van de afd. Vorden
sprak een openingswoord en heette in het bijzon-
der welkom het districtsbestuur en mevr. Ny'land
van het hoofdbestuur.
Met declamatie en enkele schetsjes werd de avond
begonnen. Daarna gaf mevr. Ny'land een uitvoerig
overzicht van het doel en de werkzaamheden van
de Vrouwenbond.
Na de pauze werden nog enkele stukjes opge-
voerd, welke zeer in de smaak vielen. Aan het
eind dankte mevr. Dieperink, voorzitster van het
districtsbestuur, allen die hadden meegewerkt om
deze avond zo goed te doen slagen.

AKTIE 10 x 10
Het jeugdcomité ten bate van de Aktie 10 x 10
heeft in deze gemeente een mooi resultaat voor de
Anti Hongeraktie weten te boeken. De opbrengst
was ƒ 1.512,10.



tóch de beste kandidaten!
Onze lijstaanvoerder: H. WoSSOÜnk

Voor de middenstand

Voor de vrouw:

Voor de boer:

STEMT

L
I)
S
T

H. S. J. Albers
Mevr. G. Garssen-Emsbroek
G. J. Vruggink, B 67
H. J. Tjoonk, 't Garmel
H. Bannink, D 152

H. E. C. Haverkamp, Molenweg

B. Wunderink, Kranenburg

Mevr. C. C. Vogtlander-Netto

H. Wesselink, Hakkerij

J. H. Schuppers, Dorpsstraat

W. Kuijper, Molenweg

U weet het toch?
kanGeen enkele kandidaat voor de Gemeenteraad

U betere landelijke toestanden beloven.

De Gemeenteraad behartigt uitsluitend uw be-
langen in de gemeente Vorden.

NIEUW! NIEUW!
Voor iedere groep een eigen kandidaat in eigen partij!

UW STEM HEEFT BIJ ONS DE GROOTSTE WAARDE.

N i e t de plaats op de Lijst, maar Uw voorkeurstem bepaalt,
wie in de Raad zitting zal nemen.

Dat zit zó:
Zoals U bekend is, heeft Mr. A. Baron van Westerholt zich
niet meer beschikbaar gesteld voor een raadszetel.
Hierdoor is nu de 2e plaats vrijgekomen, ingeval er 2 V.V.D.
raadsleden worden gekozen.
Als 2e op de lijst staat de heer H. S. J. Albers.
De beer Albers heeft nu verklaard, dat hij alleen den deze plaats
zal aannemen, indien hij de meeste voorkeurstemmen krijgt
van de kandidaten na no. 1.
Hij wenst n.l. de kans op deze plaats vrij te laten voor iedere
kandidaat van de 3 groepen.
D> overige kandidaten verklaarden zich eenparig ééns met deze
loyale zienswijze.
Dit alles om uw belang te dienen en ü de beslissing in
handen te geven.
Hierdoor zal dus de kandidaat (hij of zij) die de meeste voor-
keurstemmen heeft in de raad komen.

NIET DE PARTIJ, MAAR U BESLIST, WIE DAT ZAL ZIJN!

Werp Uw stem niet weg, blijf trouw aan Uw beginsel!

De VOLKSPARTIJ voor VRIJHEID en DEMOCRATIE.
Stemgerechtigder»^£ilt U ons even waarschuwen als U niet in- |̂ t bent om zelf te gaan stemmen? Wij zorgen dan voor een
volmacht. Opgave^lkp. direct, in ieder geval vóór 16 mei a.s., T^onze kandidaten.

Lentetijd Bloementijd
Verfraai thans uw gevel
en tuin met de bekende

Martini! Bloembakken
Diverse lengtes (60—120 cm)
met en zonder kraal.
Ook leverbaar in verschil-
lende siermodellen.

N.V.vl Fa. Wei J. Wesselink «Zn.
Coenensparkstraat 6, Zutphen

Telef. 3216 - 3797

BADCOSTUUMS
BADBROEKEN

BIKINI'S
BADMUTSEN

BADDOEKEN

H. LUTH Nieuwstad -Vorden

Nu ook eens arbeiders in Vordens
Raad.

Zij alleen zijn het die de be-
langen van ALLE werknemers
kennen en ook deze kunnen
behartigen.

Arbeiders stemt daarom bij
voorkeur uw medearbeiders

van lijst 7 P.vlfl.
Koerselman, Harwig, Kamperman,
Voorhorst, Kip, - Lauckhart of
Hulshof.

UW RIJBEWIJS!
Voor een goede rijopleiding
naar de
V.A.M.O.R Rijschool van

G. A. SEESIHG
Alleen de vakbekwame rijschool maakt
van U vakbekwame automobilistenl

VOOR RIJBEWIJZEN:

Personenauto
Vrachtauto
Bus
naar

Seesing's V.A.M.O.R. Rijschool

H. H. Landarbeiders
vanDenk aan de laatste voorinlevering

vakantiebonnen geldig t.e.m. 30 april 1962
op dinsdag 15 mei bij G. J. MARTINUS
Pr. Bernardweg 6, Vorden. Tussen 7-8 uur.

„CORRECT"
voor

CHEM. REINIGEN - VERVEN
STOPPAGE - REPARATIES ENZ.

Wegens de drukte verzoeken wij u vriendelijk
's maandagsmorgens voor 9 uur bericht
te zenden.

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

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

Tarvobrood
is volkorenbrood!

Eet het geregeld en u voelt de wel-
dadige werking, geen maagklachten,
niet dik worden, steeds een goed
humeur en zin in het leven!!

SCHURINK
bakt dat heerlijke goed door-
bakken Tarvobrood dagelijks
voor U (ook zoutloos ver-
krijgbaar).

Taruobrood brengt gezondheid
in huis!

Onze volautomatische

slijpmachine staat voor uw

Gazonmachine
klaar.

Henk van Ark
Telefoon 1554

Men koopt ook bij de vakman,
die ze maken kan\

Zonnewering
BALASTORE

SILVERFLEX
LUNAFLEX

Visser - Vorden

Schildersbedrijf

P. van Bodegom
Wilhelminastraat 12 - Brummen
Telefoon 06756-323

U belt en wij komen

Geef Moeder
met Moederdag

een nuttig geschenk!
Setter-Set Nylons

reeds vanaf 1,95

Hollandia

Nylon Onderjurken
6.95

Favorita Schorten
reeds vanaf 3.95

Swan Zakdoeken
per doosje, 3 stuks 1.66

enz. enz.

L Schoolderman - Vorden

Veilig Verkeer Vorden
Propaganda Tourneedag

v/h Verbond v. Veilig Verkeer
op vrijdag 17 mei a.s.
's avonds 8 uur in 't Nutsgebouw.

Propaganda filmavond
Gratis entreebewijzen te verkrijgen bij sig.
mag. Hassink en Eijerkamp.
Bezoek overdag het Mobiel-Test-Station op
het marktplein.
Deelname geheel kosteloos.



ledere „VRIJE" Nederlander, stemt JA op de B.P.
(Party voor boer en burger)

Voor thuis
en op vakantie

Een ideaal kampbed,
tevens zonnestoel,
in alle standen verstelbaar.

Opvouwbare kamp- en tuin-
meubelen.

Slaapzakken met terlenka, draion
of donsvulling. Dekenmodel.

Luchtbedden, diverse prijzen.

De speciaalzaak voor kamperen

Fa. HARTENS
Wapen- en Sporthandel

Telefoon 1272

A.N.W.B. Bonds-tentenverhuurder

Ned. Christen Vrouwenbond afd. Vorden
De laatste avond van dit seizoen:

donderdag 17 mei
7.30 uur in Irene

hoopt voor ons te spreken:
Ds, H. S. J. Kalf
N.H. predikant te Bennebroek

over het onderwerp:

de vijand op pantoffels
(Het Humanisme)

Alle belangstellenden van harte welkom bij
deze bekwame spreker.

Het Bestuur

Moederdag
Geef Moeder

een boek
een pocket
of een ander blijvend
geschenk

Kom eens kijken

Boekhandel HIETBRINK
Telefoon 1253

... progressief
in

moderne
stijl

Progressief door het hypermoderne uiterlijk. Door
de staalsterke kracht van het zelfdragende frame,
de onvermoeibare motor. Ontdek de Puch zélf tijdens
•en gratis proefrit bij:

A G. TRAGTER
|Zutphenseweg — Vorden

Pueh VS 50 de luxe f 670.-
Puch VS 50 Skyrider f 665.-
"hoog stuur en buddyseat
Puch VS 50 D 3 versn.t 695.-
Puch VS 50 L Sport f 720.-
met buddyseat

Vraag óók om da
interessante Puch-
kleurenfolder mét
de leuke verrassing
voor jazz-liefhéb-
bers.

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

Zonwering
.Luxaflex

De zonwering
van
uitnemendheid

Geen belemmerd ^kicht
Verstelbare l£?Rïllen

Vele kleuren en dessins
Geen onderhoud

Koop daarom

luxaflex
Luxaflex is duurzaam

Vraagt u eens prijsopgave

modern gezellig...
Dit is er één,
éón van de velen.
De stijl?
Karaktervol l
De afwerking?
Subliem!
De houtsoort?
Eerste klas!
En... toch de
prijs zo aantrek-
kelijk laag. Kom
eens praten, dan
hoort U er
meer van.

Desgewenst is
crediet-service
ook mogelijk.

kom - Vorden

Wilt u welvaart?
Stemt dan op

Gemeentebelangen

Lijst 1

Garage
Boesveld

Autobedrijf en -verhuurinrichting

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

N utsgebo u w
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 13 mei, 8 uur

Onder spervuurnaar Tobroek
met: Charles Aznavour - Lina Ven-
tura - Hardy Kruger

Twee uur spanning - twee uur avon-
tuur - twee uur humor

r Toegang 14 jaar

f 1.20 - f 0.90 - f 0,60 (bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11. Tel. 1373,
niet op zondag.

Moederdag
Zondag 13 mei

Geef moeder vreugde met een nuttig

en duurzaam geschenk.

Huishoudelijke en luxe
artikelen
Glas, porselein en aarde-
werk
Electrische huish. appa-
raten ^f
Verlichtingsartikelen
Gastoesf^len

Wij helpen u graag* een goede keus

maken

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

13 mei

MOEDERDAG

Geef haar een boek!
Boek- en kantoorboekhandel

„JAN HASSINK"

Attentie Grondeigenaren Attentie
Door Burgemeester en Wethouders der ge-
meente Vorden is in het Contact van 26
april 1.1. ter openbare kennis gebracht, dat
tot en met donderdag 17 mei e.k. op de
gemeentesecretarie ter inzage ligt, in verband
met het

Ontwerp herzieninglijst van
natuurgebieden

voor de provincie Gelderland, een uittreksel
uit de ontwerplijst van de natuurgebieden
in de provincie inzake het Nationale Plan
en Streekplannen met bijbehorende toelich-
tingen en kaarten.
Laat iedere grondeigenaar hiervan kennis
nemen, ongeacht of men alleen landbouw-
grond of andere grond hierbij in eigendom
heeft en hun bezwaren voor of op 17 mei
e.k. indienen bij Burgemeester en Wet-
houders der gemeente Vorden, dat is nu
dringend met het oog op de toekomst.
Namens de besturen der drie plaatselijke
landbouworganisaties.

Fa. A. Polman
Dorpsstraat 22

VORDEN

Gaat u met een tent op va-
kantie?

Wij hebben voor u

slaapzakken
Gevuld met wol of terlenka

's Winters te gebruiken als
deken.

* Leuke dessins
* Ruime maat

* Met ritssluiting
* Prima kwaliteit

Kampeerstoelen

Tafels Vraagt
Luchtbedden inlichtingen

Veldbedden

Boerenpartij!
U wist het van te voren l

Lijst 7 is DE BESTE!
De P.v.d.A.-kandidaten Wueste-
nenk en Klein Brinke kennen
de boexenbelangen als geen
ander.

Daarom blijft op 30 mei lijst 7 trouw en

stem op de P.v.d.fl.

Vergeet Moeder(dag) niet!
Extra zware badhanddoeken

zeer ruime maat 2.80
Damast ontbijtlakens
in de matenl20x150, 180x160 3.95

Schorten, nylons enz.
Te veel om op te noemen

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn Y Centrum

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

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

Ook HET ADRES voor onderhouds-
werken.

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

Telefoon 06753-1677

GEMEENTEBELANGEN
WAS en IS nog steeds
UW STEM WAARD l

Stemt daarom op

Lijst 1


