CONTACT
HET NIEUWS-

Frankering bij abonnement, postk. Vorden
Abonnementsprijs f 2 . — per halfjaar
RECTIFICATIE
In de raadsvergadering van vorige week staat by
het agendapunt „Lijst beschermde monumenten in
Vorden" abusievelijk vermeld dat B. & W. voornemens zijn de op de lijst vermelde onroerende
goederen te gaan bezichtigen. Dit met de bedoeling
in een volgende raadsvergadering een nadere toelichting te kunnen geven.
B, & W. hebben deze goederen reeds bezichtigd en
hebben tijdens deze raadsvergadering reeds een
toelichting gegeven, waarbij zy o.m. zeiden dat de
Lindense Molen op de lijst blijft staan en dat enkele
kleine boerderijtjes, waartegen bezwaar werd gemaakt, er vanaf zijn gehaald.
HET A.S. KONINGINNEFEEST
Naar wij van de zijde der Oranjevereniging vernemen
zijn er voor de voorgenomen gekostumeerde optocht
met wedstrijd op Koninginnedag al verschillende toezeggingen gedaan om in principe mee te doen.
Ook groepen of groepjes die buiten verenigingsverband mee willen doen kunnen zich hiervoor opgeven
bij onderstaand adres.
Tevens werd ons verzocht er op aan te dringen de
verzonden formulieren zo spoedig mogelijk (uiterlijk
7 maart) in te leveren bij het secretariaat: Dhr. J. A.
Berenpas, 't Hoekske, Zutphenseweg. Bij voldoende
belangstelling wordt er dan zo spoedig mogelijk een
bespreking met belanghebbenden gehouden.

Fa. A. POLMAN
Vorden

Telefoonl314

1924

Advertentieprijs 6 et. per mm - Uitgave Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 934120 - Tel. 1404

KERKDIENSTEN zondag 8 maart.
Heru. Kerk
8.30 en 10.15 uur Ds. J. H. Jansen.
Kapel Wildenborch
10 uur Ds. J. J. van Zorge.
Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
R.K. Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis, n.m. 3.30
uur Lof.
WOENSDAG H MAART Biddag voor het Gewas
Heru. Kerk
7.30 uur Ds. J. H. Jansen.
Geref. Kerk
7.30 uur Ds. J. D. te Winkel.
ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
(alleen spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond
11 uur Dr. de Vries, telefoon 1288.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens.

BRAND MELDEN t no. l 5 41.
Bij geen gehoor: Telefoon nu. 1230
(Bureau Rijkspolitie)

WONINGINRICHTING

1964

WEEKMARKT.
Vrijdag waren 76 biggen op de markt aangevoerd.
Er was vlugge handel; prijzen van f 80.— tot f 90.—
BURGELIJKE STAND van 26 febr. t.m. 3 maart
Geboren: z. van B. G. Kusters en A. van Keulen;
7. van J. Jeeninga en W. Stuivenberg.
Ondertrouwd: C. J. Eilers en M. Visser.
Gehuwd: G. J. B. Oplaa^n H. F. Donderwinkel.
Overleden: J. N. M. Ha^^Htan, 22 jr., ongehuwd;
F. de Jonge, 80 jr., weduwnaar van H. Kirhhorn;
A. Luijmes, m., 71 jr.; H. Bretveld, vr. 52 jr., echtg.
van G. J. Sloetjes.

40 jaar uw vertrouwen,
daar kunnen wij op bouwen
Zie onze grote JUBILEUM-AKTIE
in onze advertentie
elders in dit blad
Hét adres
voor betere woninginrichting.

„ST. MARTHA"
In zaal Schoenaker waren meer dan 40 dames tegen1
woordig , waar presidente, mevrouw Tr. Schoenaker—Smit speciaal Ir. Voortman, verbonden aan
de afd. Recht en Staatswetenschappen van de Landbouw Hogeschool te Wageningen, verwelkomde, die
een klassikaal interview zou houden over de financiële verhoudingen tussen ouders en kinderen.
Door een aantal studenten van de Landbouw Hogeschool te Wageningen wordt thans in nauwe samenwerking met de regering een onderzoek ingesteld
onder grote lagen van de Nederlarfdse bevolking.
Aan de hand van een persoonlijk bezoek aan de
gezinnen en ingevulde vragenlijsten hoopt men zodoende een beter inzicht te krijgen over de verhoudingen in verschillende delen en_ groeperingen
van het Nederlandse volk.
Er worden hierin allerhande vragen gesteld die niet
alleen een visie geven over de opvattingen van het
ouderlijk gezag, maar ook de problemen t.a.v. erfen boedelscheidingen, toekenning kindsdelen etc. onder de loupe nemen.
Vervolgens werden de vragenlijsten uitgereikt en
na een duidelijke explicatie van Ir. Voortman ingevuld en ingeleverd. Ir. Voortman bracht de dames
hartelijk dank voor hun bereidwillige medewerking
en deelde mede, dat t.z.t. een publicatie zal verschynen in de pers. Voorts zal de afdeling in het
najaar een rapport ontvangen, waarin de uitslag
van dit klassikaal interview wordt bekend gemaakt.
Nadat ook de presidente de spreker dank had gebracht werden nog diverse mededelingen gedaan.

JAREN ACHTEREEN a^KKER GEBLEVEN.
\\ ij lazen voor u het l^ffaal van de 77 jarige
Zweed Oskar Eriksson, die na een ziekte (Spaanse
griep) 1919 nooit meer heeft geslapen en nog leeft.
Ken mysterie voor doktoren en wetenschapsmensen.
Maar Tragter kent er meer. Vele klanten van ons
zijn altijd .,wakker" als het om hun belahg gaat.
De wetenschap dat wij in rijwielen altijd iets bijzonders brengen zal daarvan wol de reden zijn.
adv.
INGEZONDEN MEDEDELING
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„Het Verfhuis" j. M. UITERWEERD <

VOETBAL
Vorden I heeft zondag op prachtige wijze revanche
genomen voor de destijds in Hengelo geleden 2—l
nederlaag. Ook nu was de uitslag 2—l, doch nu in
het voordeel van de geel-zwarten.
Het is een spannende wedstrijd geworden waarbij we
de indruk kregen dat Pax de wedstrijd te gemakkelijk
opvatte. Dit zal de Hengeloërs wel des te meer spijten
nu koploper Steenderen in Zelhem een 3—l nederlaag
leed.
Bij Vorden speelden zondag twee spelers een fantastische wedstrijd. Dat was in de eerste plaats de overal
boven uitstekende doelman Golstein, die dikwijls onder
grote hilariteit van het publiek zijn doel verdedigde.
Het gebeurde in de tweede helft verschillende keren
dat de Pax-voorhoede bij hoge voorzetten maar helemaal geen poging deed om bij de bal te komen daar
Golstein alle ballen rustig uit de lucht „plukte".
De andere speler die extra opviel was stopper Rudi
Eggink, die aan menige Pax-aanval een voortijdig einde maakte. Het zou echter te ver gaan wanneer we
de overwinning aan deze twee spelers zouden toeschrijven, want de gehele ploeg heeft door hard werken de overwinning bewerkstelligd.
De bezoekers waren technisch wel iets beter. Voor het
doel van Vorden gekomen duurde het echter te lang
en daar de Vordense achterhoede steeds tijdig ingreep leverden deze, vooral in de tweede helft, veelvuldige Pax-aanvallen, niets op.
Er werd voor do rust aan weerszijden beter gespeeld
dan in de tweede helft. De thuisclub had in deze periode meer verdiend dan de O—O stand die bij de rust
was bereikt. Zo had linksbuiten Jansen éénmaal pech
toen een listig boogballetje via de lat overging.
In de tweede helft ging de strijd aanvankelijk weer
gelijk op. In de tiende minuut scoorde rechtsbuiten
Nijenhuis vanaf de zijlijn het eerste doelpunt, waarbij
keeper Grotenhuis niet geheel vrijuit ging.
Pax kwam nu even fel opzetten en na ruim twintig
minuten spelen was het rechtsbuiten Kuipers die de
stand van dichtbij op l—l bracht.
Er braken voor de Vordenaren nu enkele benauwde
minuten aan, het leek erop dat Pax de overwinning
zou grijpen. De geel-zwarten kwamen echter verrassend terug en het was de sn^e linksbuiten Jansen
die opnieuw profiteerde van"^Bfout van Grotenhuis
en de stand met een effectvol halletje op 2—l bracht.
Vorden III gaf zondagmorgen op eigen terrein een
nummertje.prijsschieten ten beste. Be Quick V werd
hiervan het slachtoffer en moest met een 12—O nederlaag het moede hoofd in de schoot leggen.
De voor a.s. zondag vastgest^^vedstrijd Vorden l —
Keijenburgse boys l is uitgeJ^^.
Zondag a.s. gaat Vorden II op bezoek bij Ruurlo II.
Vorden III gaat haar tegenstander van j.l. zondag een
bezoek brengen, terwijl Vorden IV op eigen terrein
de strijd aanbindt met Oeken IV.
Bij de junioren wordt gespeeld: Almen a—Vorden a;
A.Z.C, c—Vorden b: Vorden c—Be Quick d;
den d—Wilh. S.S.S. d en Socii c—Vorden e.

VERGADERING C.H.U. EN A.R.
Dezer dagen vond in de zaal van de heer Eskes een
goed bezochte gecombineerde vergadering plaats van
de C.H.U. en A.R. In zijn openingswoord werden de
aanwezigen hartelijk welkom geheten door de heer
J. F. Geerken, 2e voorzitter van de C.H.U.
Actuele punten aangaande de gemeente werden behandeld door de 4 raadsleden van beide kiesverenigingen.
Allereerst besprak de heer A. J. Lenselink. wethouder
voor de A.R., de werken welke sedert 1945 in de gemeente Vorden hadden plaats gevonden, o.a. aanleg
van trottoirs, waterleiding, riolering, verbouw o.l.
school in het dorp, verbouw van de Prinses Julianaschool in de Wildenborch enz.
De heer G. J. Bannink, raadslid, besprak namens de
C.H.U. het grondvraagstuk in verband met de volkshuisvesting.
Na de behandeling werd een groot aantal vragen op
de 4 raadsleden t.w. de heren A. J. Lenselink, Z.
Regelink, G. J. Bannink en W. Norde afgevuurd. Deze werden op duidelijke wijze beantwoord. Verder
werd besloten om gezamenlijk t.z.t. een spreker uit
te nodigen.

TWEE DODEN IN HET VERKEER

GESLAAGD
Onze plaatsgenoot, de heer W. Polman, slaagde te
Utrecht voor 't diploma „Woninginrichtersbdryf".

gedurende de maand maart
bij aankoop v. f 10,— behang
l pak plakmeel GRATIS

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK

EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN

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

,Het Binnenhuis "

Donderdag 5 maart 1964
25e jaargang no* 48

Remioj

RM-4-239IWII»

Zaterdagavond tegen 12 uur is de 71-jarige heer A.
Luijmes. die bij buren naar de T.V. had gekeken,
bij het oversteken van de rijksweg even voor de Wientjesvoort door een auto aangereden. Zeer ernstig gewond werd hij naar het Alg. Ziekenhuis te Zutphen
vervoerd, waar hij maandagmorgen is overleden. De
automobilist is doorgereden, doch deze is door de
politie opgespoord. Het is de 21-jarige L. uit Ruurlo.
Hij zag in de bocht plotseling iemand voor zich op de
weg. Hij probeerde de man te ontwijken en voelde een
klap. Uit angst zou hij doorgereden zijn.
Zondagavond ruim 10 uur is de 22-jarige motorrijder
J. Haggeman uit Wichmond met zijn motor op de Zutphenseweg geslipt.
H. reed met veel te grote snelheid door het dorp en
kwam in de flauwe bocht bij de apotheek met de
trottoiirand in aanraking an sloeg met zijn hoofd op
het wegdek. Even later is hij overleden.

De jeugd
wil ook mooi zijn!
Natuurlijk dat kan.
Nu kijken en kiezen naar
de vestjes, truitjes van

uwe
Het Draion-artikel
dat mooi blijft l
J

MODEHUIS

RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal heeft zondag in een spannende wedstrijd een verdiende 2—3 overwinning kunnen behalen
op Beatrix I te Hoenderloo. De wedstrijd begon sensationeel. Onmiddellijk na de aftrap lanceerde de
thuisclub een felle aanval op het Ratti-doel, de linksbuiten der gastheren knalde in, maar Hartelman kon
nog net redding brengen door de bal het veld in te
stompen, waar helaas een der Ratti-backs naar de
Beatrix-middenvoor plaatste, die geen fout maakte
(0—1).
Het antwoord der Rat lianen liet niet lang op zich
wachten en in de volgende periode werd aanval na
aanval ondernomen op het Beatrix-doel. H. Lichtenberg kon hieruit na tien minuten de stand gelijk maken (l—1), toen hij van 25 meter afstand de roos
trof.
Ratti behield het initiatief en Rutgers, die bijzonder
in vorm was, scoorde de groen-witten naar een verdiende l—2 voorsprong. Hierna werd Beatrix actiever
en toen een der Ratti-verdedigers een fout beging,
werd ook dit door de linksbuiten der thuisclub met een
mooi schot afgestraft (2—2). Spanning was er nu volop maar tot de rust bleef het 2—2.
In de tweede helft was Ratti veel gevaarlijker in de
aanval. De gastheren zochten het helaas in minder
sportieve „trucjes", waardoor meerdere spelers geblesseerd raakten en er nogal wat tijd verloren ging
met oplappen.
Een kwartier voor tijd wist Ratti's linksbuiten een
hoekschop zo scherp te nemen dat de bal precies in de
bovenhoek achter de verbouwereerde doelman in het
net verdween (2—3), zodat het einde kwam met een
verdiende zege voor de grocn-witten.
De Ratti-reserves speelden voor het eerst na lange tijd
een uitwedstrijd in Giesbeek tegen R.K.G.V.V. III.
Nadat Giesbeek een l—O voorsprong had verkregen,
kon H. Zieverink op fraaie wijze de stand gelijk maken. Na de rust was het gebeurd en moest Ratti het
initiatief aan de gasten laten. Het werd een 6—l
nederlaag.
Ratti III kon het thuis ook niet bolwerken tegen het
bezoekende Zutphen V en sneuvelde met 7—2.
De junioren teams waren zaterdag bijzonder op dreef;
Ratti a won thuis met l—O van Wilhelmina S.S.S. a
uit Zutphen, terwijl Ratti b met 5—O zegevierde over
Wilhelmina S.S.S. e Zutphen.
Voor het komende weekend is er voor Ratti I een
zeer belangrijke uitwedstrijd vastgesteld, n.l. tegen
Socii I in Vierakker. Zowel Socii als Ratti hebben een
redelijke kans om de titel te behalen, zodat dit wel het
hoogtepunt van het seizoen belooft te worden.
Ratti II krijgt Angerlo Vooruit I op bezoek; het derde elftal gaat naar de Hoven VII.
Ratti a speelt zaterdagmiddag in Zutphen tegen Zutphania b en Ratti b in eigen home tegen Be Quick f.
BIOSCOOP
„Drift en begeerte" is een film die gemaakt is op een
tabaksplantage. Een onervaren jongeman neemt de
strijd op tegen een machtig en geslepen zakenman.
Drie vrouwen spelen een belangrijke rol in zijn leven
en na veel vijven en zessen is eindelijk zijn toekomst
verzekerd.
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De lente nadert weer . . . . .
Gaat u SCHILDEREN of BEHANGEN?
Bij ons vindt U een grote sortering voor letterlijk alles wat U wilt gaan doen.

Sfeer en Glans

Een groot assortiment in kleuren zowel grote als kleine bussen, zeer gemakkelijk te verwerken.

Muurverf

Emmertjes veegvaste Muurverf, Pakken Waterverf in diverse kleuren, Bussen afwasbare Muurverven
moderne pasteltinten.

in

•M^VM.MM^MHMIIV^BpMMj^^^HB^MM^BVM^HMMMH^Mt^lMMM^^^H^M^H^^BM'VM^MM^^^M^MM^^^H^K^M^^M^^^^B^BHM^^^M^H^M^V^^^^^^M^MM^^MM^^MM^^MH^^^HMa^B^^M^M^BM^H^

Alabastine, Plamuur, Gipsy, Kneedbaar Hout, Stopverf, Vloeibaar Metaal, Autoplamuur, Schuurpapier,
Loogstenen, Glasreinigers, Glassnijders, Krabbers, Plamuur- en Stopmessen, Duimstokken, Verf- en Sauskwasten, Verfrollers, Afplakband, Kwastgeleiders, Fablon Plakplastic, Glazen en Verchroomde Deurplaten,
Plastic Houtlijm, Terpentijn, Wasbenzine. Amoniak, Thinner, Zoutzuur, Spiritus, Carbolineum, Parafmlak,
Koolteer en Staalwol.

Hulpmiddelen
Gereedschappen

Vaste en vloeibare Was met Silicone, Meubelwas, Silver Ouick, Super No-Rub Zelfglanswas,
Satijnwas, Pledge, Cardinal Tegelwas.

Johnson
Wassoorten

••^••I^M^l^^H^BM^BMMMB^^MMMBMMM^MBMMBi^MM^MB^BMMM^M^^M^^B^MMMiMl^WMI^M^BB^BM^B^^M^^WBB^BB^^B^B^MM^^^M^^MB^^M^^^BM^M^Mi^^MM^^MHHMMBM^MMB^MB^^MMM^MMi^MM^BM^^^

Zojuist de nieuwe kollektie 1964 ontvangen: fraaie dessins Randen, Kinderranden met en zonder
spreuk, Behangafweker, Behanggaas voor naden, Spijkers, Blottin-Tape.

Behang

Tegen een kleine vergoeding gaan wij uw behang machinaal afranden.
Tencolineum
De betere kleur
Carbolineum voor buiten

Verkrijgbaar in diverse kleuren zowel mat als glanzend, ook in wit en crème, Tencopal zwart
glanzende sneldrogende ijzerlak voor tanks, t.v.-masten, chassis en landbouwwerktuigen.
Sponzen, Zemen, Dweilen, Kastpapier (ook afwasbaar), Punaises.

Schoonmaakartikelen

«^•««««••«••«^•«•••••-••-.«•-••^•^«—•••-^•«••^^«^«•«•••-^«•«•^KaaM^Ba^^—»-———»«^_«__>Bi^^».^__^___._____l___M__M_«a_«____._«ia___

ENORME
'ME SORTERING .

„HET

BILLIJKE

VERFJiUIS"

PRIJZEN!!

DE SPECIAALZAAK TER PLAATSE
}. M. U1TEI^EERD~

Bupro-gas

Voor al uw HANDELSDRUKWERK
is het adres

DRUKKERIJ WOLTERS, Vorden

DE GROTE TROEF
van deze tijd

Onze beroemde SPAR-KOFFIE
%

deze week met méér dan 20 zegelkorting
l p. koffie roodmerk
168 et
1 p. koffie gusta real
190 et
2 bl. sperciebonen
184 et
2 gelderse rookworsten
248 et
2 bl. kippesoep
200 et
2 bl. tomatensoep
220 et
l r. choco marie
115 et
l r. croquettes (chocolaadjes) 80 et
l z. toffeemelange
49 et
l fl. slasaus
98 et
l ontbijtkoek
46 et
500 gram cacao
185 et
100 gram berliner
56 et
l r. kastpapier
49 et
l grote dweil
64 et
250 gram reerugjes (koekje)
70 et

42
44
43
50
45
47
23
16
10
20
9
37
11
5
6
7

et zegelkorting
et zegelkorting
et zegelkorting
et zegelkorting
et zegelkorting
et zegelkorting
et zegelkorting
et zegelkorting
et zegelkorting
et zegelkorting
et zegelkorting
et zegelkorting
et zegelkorting
et zegelkorting
et zegelkorting
et zegelkorting

TERLENKA
VITRAGE
In een handomdraai gewassen
en krimpen is er niet bij
en gewoon niet kapot te krijgen
en de prijzen vallen U mee

Als reklame deze week
een mooie TERLENKA VAL
40 cm hoog - 1.38 per meter

Zelfbediening
RAADHUISSTR., VOROEN

Nieuwstad 58

- Telefoon 1379

Het gas uoor iedereen
Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles

Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Tel. 1217
en
H. Lijftogt 't Hoge 57

Siemerink
Vorden

Solex bromfietsen.
2 uitvoeringen 2 kleuren. Tragter, Zutph. w Te koop eiken en
acacia RIKPOSTEN
2 perc. liggend
Koopt op tijd en
BRANDHOUT.
zekerheid
Bevr. L. Wesselink,
Assurantiekantoor Lochemseweg D 43.

J. van Zeeburg
Gazelle rijwielen

REMMERS
Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Ruurloseweg 35, Vorden ~ T e l e f o o n 1523

Tragter, Zutph. weg.

Te koop complete
POMPINSTALLATIE bij A. J. Eykelkamp, Smederij,
Medler.

Te koop "een Sparta
MOTORRIJWIEL,
250 cc., in prima staat
van onderhoud.
A. J. Eggink, Dennendijk C 54, Vorden.
Huur PHILIPSTELEVISIE
voor f 25.95 per mnd.
zonder vooruitbetaling
maar met recht van
koop. Morgen al bij
u thuis? Bel dan 0830050087 (óók 's avonds).

f7.65 per fles

KEUNE

Onze Hemelse Vader
bevestigde Zijn Verbond door ons een
welgeschapen zoon en
broertje toe te vertrouwen.

Tot onze grote droefheid nam de Here
uit ons midden weg, na een kortstondige ziekte, onze zorgzame, inniggeliefde vrouw, moeder en oma
Hendrika Bretveld

Wij noemen hem:

in de leeftijd van 52 jaar.

Douwe Hylke
J. Jeeninga
W. JeeningaStuivenberg
Ate
Jopie
Willie
Vorden, 2 maart '64.
B. v. Hackfortweg 67

Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een noodlottig ongeval, onze
inniggeliefde broer en zwager
Albert Luijmes
in de ouderdom van 71 jaar.
Hummelo:
Fam. Wed. J. W. Halfman-Luijmes

Eind'loos houdt Gods liefde stand!
's Levens last valt zwaar te dragen,
Maar Gods liefde's zachte hand
Houdt niet op met ons te schragen.
Ons nabij, bij dag en nacht,
Houdt Zijn liefde de trouwe wacht.

Heden ging plotseling van ons heen
onze lieve vader, behuwd- en grootvader

Vorden, 27 februari 1964.
„De Menkhorst"
De Heer en Mevrouw
Huurneman- v. Hoek
geven met vreugde
kennis van de •geboorte van hun zoon

Francinus de Jonge

in de ouderdom van 80 jaar.

De begrafenis heeft plaats gehad op
maandag 2 maart 1964 op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Dieren: IJ. A. de Jonge
R. de Jonge-Teunissen
Bennekom: W. J. de Jonge
O. de Jonge-Hondius
Vorden: A. de Jonge
H. de Jonge-Westerhof
en kleinkinderen

Ernst August
Aalten, 25 febr. '64.
Nijverheidsweg 2.
Hiermede betuigen wij
onze oprechte dank,
vooral aan buren en
bekenden, voor het
medeleven tijdens de
ziekte en na het overlijden van onze lieve
man, vader, behuwden grootvader
H. J. IVluytstege
fam. Muytstege
Vorden, maart 1964.
't Jachtlust, A 342.
Gevraagd een net
kamer-werkmeisje
in- of extern, Hotel de
Kap, Warnsveld.

Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een noodlottig ongeval, onze
beste vriend en huisgenoot
Albert Luijmei

Te koop hooi, roggestro en gras kuilvoer.
J. M. Wuestenenk,
C 17, Vorden.
Versgedorst ROGGESTRO te koop.
H. Bosman,
bij 't zwembad.
Te koop VOEDERBIETEN.
B. Bargeman, C 93.
Te koop een VOORVIERDEL van een
jonge dikke koe bij
J. Mokkink, D 90,
Telefoon 6625
Rap bromfietsen in
4 uitvoeringen.
Tragter, Zutph.weg.

Baby-weegschalen

De begrafenis zal plaats hebben op
vrijdag 6 maart 1964 om l uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

die NIET meer in gebruik zijn, terug te
willen brengen.

Drogisterij „DE OLDE MEULLE"
J. M. VAN DER WAL, gedipl. drogist

maak uw
spaarsaldo groot^net
•^•^•^•••••^••••^•«^^•^•^•^•^^

„de züyervloot

Te koop 2 toom zware
BIGGEN.
Joh. Wesselink, Kr
nenburg.
9 J

Voor die Zilveren Vloot hoeft u echt
niet naar Spanje te gaan. Die Zilveren
Vloot ligt bij onze bank voor anker.
Voor jonge mensen tussen 15 en
21 jaar. Sparen maar. Met een extra
premie „van overheidswege". Dat
telt aan. En hoe. Daar weten die
jeugdige spaarders van mee te
praten.
Haal de buit binnen. Open een Zilvervloot-spaarrekening bij onze bank.
Bouw in versneld tempo aan een
toekomst. Maak hoge rente van uw
geld. Zilvervlootrente!

Mevr. Koning, St Martinusstraat 11, Warnsveld, Tel. 6016, zoekt
een zelfstandig werkster of dienstmeisje,
3 morgens per week.

Te koop eiken gebinten, raamkozijnen, pannen en vloertegels.
D Eskes, C 71.

VRIENDELIJK VERZOEK:

Vorden, 2 maart 1964.
D 115

Afwas hulp gevraagd
Hotel Brandenbarg.

Puch bromfietsen
3 uitvoeringen.
Tragter, Zutph.weg.

De teraardebestelling zal plaats vinden zaterdag 7 maart 1964 om 12 uur
op de Algemene Begraafplaats te Vorden

G. LINDENSCHOT
W. LINDENSCHOT
GERD. LINDENSCHOT

Net meisje gevraagd
Hotel Brandenbarg.

Wegens huwelijk der
tegenwoordige
gevraagd per l april
a.s. een flmk MEISJE
voor de huishouding
voor dag en nacht.
Mevr. Hylkema
Boggelaar la
Warnsveld

Vorden, 3 maart 1964.
„de Wehme"

in de ouderdom van 71 jaar.

Coöp. Boerenleenbank „Vorden"
Raiffeisenbank

Ruurloseweg 21

AANGESLOTEN BIJ DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT

oorjaar
Óchoonmaakiijd in zicht

Wij hebben voor u dan ook 'n mooie grote kollektie
B E H A N G IN VOORRAAD
Emmertjes en pakken SAUSVERF (veegvast en afwasbaar).
RALSTON, SUPRALUX, grond- en glansverven.
BUITENBEITS, in verschilende kleuren.
GROENE CARBOLINEUM
en verder allerlei schoonmaakartikelen, zoals borstelwerk, zemen, dweilen, sponsen, ammoniak, spiritus,
enz. enz.
speciale
of>

t/erfivinnel
fiet

(Jtoge

H. Weustenenk

Telefoon 1377

in ALBERS zelMieningszaak
Onderstaande artikelen zijn drastisch
in prijs verlaagd!}

Vorden:
Fam. D. J. Luijmes

Uit aller naam:
Fam. G. J. SLOETJES
Kinderen en kleinkinderen

Grote prijzenafslag

BIGGEN te koop bij
A. Poorterman,
bij Buitenzorg,
Warnsvel
Te koop een toom
BIGGEN.
A. Versteege, B 49.
Empo rijwielen
Tragter, Zutph.weg
Te koop aangeboden;
Enige wollen Smyrna

vloerkleden
door Groothandel in
modelkamers gebruikt;
f 150,— p. si. Grote
maten. Niet van nieuw
te onderscheiden. Evt.
thuis te bezichtigen.
Brieven nr. 6 bur. van
dit blad
Gazelle bromfietsen
l, 2 en 3 versnellingen
Tragter, Zutph.weg.
Ter overname aangeboden tegen elk aann.
bod: een yeldbed, 2
moderne zwemvesten,
een nieuwe auto-ped
en een Cleopatra-ledikant, (Auping), Te bevragen, Overmars,
Blauwe Dijk, Almen;
op zaterd. 7 mrt, a.s.
Te koop 2 eiken fauteuils en 4 stoelen,
Kroon karpet en a/2
pk motor v. lichtnet.
Oplaat, Wildenborch.
R.S. Stokvis rijwielen.
Tragter, Zutph.weg
Te koop een drag. of
nieuwm.KOE.v.goede
prod. H. W. Mullink,
Kranenburg D 155.
Te koop 2 r.b. V A ARSKALVEREN.
H.Burkink,„deSticht"
Wichmond.

Litersblikken nasi goreng, nu
115 et
Vanillekoeken, 2 pakken nu
98 et
Capucijners, litersblik nu
68 et
A.J.P. custard, de beste die er is, 2 pakken nu 55 et
A J.P. maizena, 1ste kwaliteit, 2 pakken nu
39 et
7 extra grote sappige sinaasappelen, nu
98 et
Slasaus, extra zacht, per fles nu
69 et
6 grote stukken toiletzeep, nu
89 et

De stunt van de week!
Bij elke kilo suiker, l pak met 18 grote spritsstukken
voor slechts 69 et
Vruchtengries met extra veel vruchten, per pakje 45 et
elk tweede pakje HALF GELD

ONZE

WIJNRÈKLAMEl

Neem nu voorraad in huis, nu is het goedkoop.
Bij elke liter frambozen-bessenwijn a 295 et,
l fles schilletje voor slechts 30 et

Onze koffie- en theereklame!
Hotel Goud thee per 100 gram 75 et,
elke tweede 100 gram HALF GELD
Goud koffie, kwaliteit zoals altijd, fantastisch
bij elke 2 pakken, l pracht kop en schotel GRATIS
Volop Radion record, bij 3 pak l theedoek voor 37 et
Kilopakken chocoladehagel 229 et
Boterhamworst, 200 gram 59 et .
Reklame margarine, 4 pakjes 98 et
WAARDEBON
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt
U l chocoladefiguur met 5 repen chocolade
voor 69 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5. Vordec

Sterke staaltjes
Gestreepte keper flanellen Heren Pyama's
moderne dessins, maten 50—58
normale prijs 14.95 NU 12.90

Dames Pyama's
effen broek, gebloemd jasje, maten 40—46
normale prijs 10.90 NU 8.75

Heren Weekenders
vlotte dessins, NU slechts 6.95

Deze aanbiedingen zijn tijdelijk
en de voorraad is beperkt.

L SCHOOLDERMAN - VORDEN

A.s. motor- en scooterrij der s!

AUTO'S:
VRACHTAUTO :

Wilt u nog vóór uw vakantie in het bezit komen van een rijbewijs

MOTOR:

Opel Rekord, met stuurschakeling, Opel Kadett, met
vloerschakeling.
Opel Blitz, met stuurschakeling.
Honda

SCOOTERS:

Vespa's

geeft u dan spoedig op om teleurstelling te voorkomen.
WIJ LEIDEN U OP VOOR

ALLE rijbewijzen EN GEVEN RIJLES MET HET
nieuwste materiaal 1964.

SCHOOLDAMTOERNOOI
Op zaterdag 28 maart zal in zaal Eskes weer het
schooldamtoernooi worden gehouden.
Dit toernooi, dat onder auspiciën van de plaatselijke
damclub wordt gehouden, staat onder leiding van de
heren J. F. Geerken en H. Wansink. Vier Scholen t.w.
Prinses Julianaschool Wildenborch, Kath. school Kranenburg, Openbare lagere school Dorp en de Chr.
school op het Hoge hebben reeds hun deelneming toegezegd. Van de Openbare lagere school Linde is nog
geen bericht van aanmelding ontvangen.
G.M.V.L. IN HET MEDLER
Jaarlijks wordt door de afd. Vorden van de G.M.v.L.
een vergadering belegd in het Medler, voor de leden
in deze omgeving.
Als gewoonlijk werd ook deze avond weer goed bezocht; wel een bewijs dat het op prijs wordt gesteld.
De heer G. J. Bannink hield een inleiding over het
onderwerp „Op weg naar een verzekerde toekomst"
en wist hiermede de leden bijzonder te boeien. Grond,
arbeid en kapitaal zijn de drie produktie-organen.
Grond en gebouwen dienen aangepast te zijn aan de
moderne bedrijfsvoering. Mogelijkheden voor de financiering zijn wel aanwezig, alhoewel spr. er een
voorstander van is om niet met te veel vreemd geld
te werken. Hij huldigt niet het standpunt dat geld ontwaardt en met opgenomen geld gekochte grond kan
worden afgelost.
Naar het zich laat aanzien zullen vlees en misschien
ook wel zuivelprodukten, in het E.E.G.-gebied duur
blijven, met het gevolg dat er veel grasland wordt
aangelegd en men d« gebouwen hierop zal gaan instellen. Men dient er echter voor te zorgen dat men
zelf voldoende ruwvoer" voor zijn vee verbouwt. Voor
een goed overzicht van de resultaten is een bedrijfseconomische boekhouding gewenst.
De arbeid is duur, met het gevolg dat er veel wordt
gemechaniseerd en geïnvesteerd. Terecht wordt er gestreefd naar meer vrijheid voor de boerin, maar af
en toe wat hulp van deze zijde is toch nog wel gewenst. In Amerika gaat een van de drie vrouwen uit
werken. Ook in ons land neemt dit toe. Dan nog net
zo lief wat meewerken naast de man in het eigen
bedrijf.
De boeren moeten zelf niet altijd zo negatief spreken
over het boer zijn. Dit bevordert een te sterke afvloeiing. Het gevolg is dat we op de landbouwscholen
steeds meer jongens zien uit niet-boeren gezinnen,
die met hart en ziel boer zijn.
We dienen meer coöperatief te werken en niet door
zuilen de zaak verdelen en verslappen. Men zal zich
met de produktie moeten aanpassen aan de behoefte,
de afzet sterk coördineren en zorgen voor kwaliteitsprodukten.
Nadat er nog een goed gesprek volgde en vele vragen
waren beantwoord, dankte voorzitter Mennink de spreker voor zijn inleiding.

,Het

Binnenhuis'

WONINGINRICHTING
Fa. A. POLMAN
Vorden

1924

TAPIFLEX

Telefoon 1314

1964

Plastic op vilttapijt.

TAPIFLEX is warm.
Geluiddempend vilttapijt, m. een bovenlaag van nagenoeg onverslijtbaar, lichtecht en vuilafstotend plastic.
Geen onderhoud. Even 'n natte dweil
er over en het is weer als nieuw.
TAPIFLEX voor uw keuken, slaapkamer, trap, gang.
TAPIFLEX DÉ vloerbedekking
voor uw woning
Dan naar „HET
BINNENHUIS",
hét adres voor betere woning inrichting

CHR. LANDBOUWHUISHOUDSCHOOL
Onder leiding van de heer A. J. Lenselink werd in
het gebouw Irene een ouderavond van de Chr. Landbouwhuishoudschool gehouden.
Hij verwelkomde in het bijzonder de spreekster van
de avond, mej. Kroese, van het Gezinsbegrotings Instituut te Rotterdam, uitgaande van de Boerenleenbanken en de Rijkspostspaarbank. Verder was de
voorzitter zeer verheugd dat de school zoveel belangstelling geniet van de zijde van de ouders, gezien de
grote opkomst.
De directrice van de school, mej. v. d. Vecht, die de
verdere leiding van de avond had, deed verschillende
mededelingen betreffende de schoolzaken. Daarna
hield mej. Kroese haar causerie over het onderwerp:
„Het zakgeld". Op een levendige wijze bracht de
spreekster dit onderwerp naar voren. Zij bond haar
gehoor op het hart het zakgeld als een opvoedingsmiddel te zien. Het geld is immers geen doel maar
middel. De jeugd moet verantwoordelijkheid voor geld
bijgebracht worden, opdat zij hun inkomen wanneer
zij volwassen zijn, goed besteden.
In de pauze werd koffie met cake aangeboden.
Daarna werd het toneelstuk „Bastion Bastiaan" door
de leerlingen van de assistenteklassen voor het voetlicht gebracht.
Dit stuk viel buitengewoon goed in de smaak.
Onder leiding van mej. Roos was dit stuk dan ook
flink ingestudeerd. Aan het einde dankte de directrice
de dames Roos en Boersma voor het vele werk dat
zij hadden gedaan. De jeugdige speelsters kregen allen een reep chocolade aangeboden en de dames
leerkrachten ontvingen bloemen.
De eerste clubavond van de Ratti-junioren en pupillen, welke deze week in zaal Schoenaker werd gehouden, mag als een geslaagde start worden beschouwd.
Ruim 30 jongelui waren hier aanwezig. Een en ander
vond plaats onder^^ supervisie van de Jeugd-commissie met als algelHr leider van deze avond de heer
B. Schoenaker. Namens het Ratti-bestuur opende de
heer B. Mombarg met een kort welkomstwoord.
Spreker deelde mede, dat op geregelde tijden deze
avonden zullen worden gehouden.
De jongelui konden hierna gedurende enkele uren
allerhande spelen beoefenen zoals dammen, balgooien,
busgooien, sjoelen, kaarten etc. Er heerste een gezellige sfeer en voor degenen met het hoogste aantal
punten waren er mooie prijzen beschikbaar gesteld.
De prijswinnaars waren: 1. Johan van der Logt met
20 punt; 2. Jos. v. d. Logt met 20 punt; 3. Janny
Bijen met 18 p.; 4. Herman Bijen met 17 p.; 5. Karel
Rensen met 15 p.; 6. Wim Koers met 14 p.; 7. Constant Koers met 13 p.; 8. B. Gal met 13 punt.
De poedelprijs was voor H. Mokkink met O punt.
De heer T. Lichtenberg „Kieftskamp" bracht tot slot
een woord van dank tot de jongelui voor hun opkomst en hoopte ook op de eerstvolgende bijeenkomst
op hen te kunnen rekenen. Het was een zeer geanimeerde avond.

LAM6ERT HADDERS
Stationsstraat 3-5

ZUTPHEN

- Telefoon 4696

Tevens kunt u zich ook aanmelden op de theorie-avonden:
Donderdags 20 uur in café ,,de Zon" te Vorden.
PAARDENFONDS „WILDENBORCH EN
BILJARTEN
OMSTREKEN
De Vordense biljartteams die uitkomen in het BilHet Paardenverzekeringsfonds „Wildenborch en Om- jartdistrict „Doetinchem en Omstreken" doen het de
streken" hield woensdagmiddag in zaal Schoenaker laatste tijd bijzonder goed.
haar algemene ledenvergadering onder voorzitterschap Afgelopen week won K.O.T. I thuis met 7—O van
van de heer W. G. Dinkelman. In zijn openingswoord De Pluim uit Ulft.
deelde deze mede, dat 1963 voor de vereniging een be- K.O.T. II versloeg Concordia II met 5—4, terwijl het
vredigend jaar was geweest. Over genoemd boekjaar derde team met dezelfde cijfers de baas bleef over
Ons Genoegen III.
waren 9 nieuwe leden ingeschreven.
In het Biljartdistrict „De Usselkring" won De Zon II
Uit het jaarverslag bleek, dat er thans 689 paarden met 5—3 van Kranenbarg II.
bij het fonds waren verzekerd tegen een gezamenlijke Op het kampioenschap dat onze plaatsgenoot H. Ziewaarde van ƒ 581.900,—. In 1963 werden er van de verink tijdens de pers. kampioenschappen van „De
leden 24 paarden overgenomen waarvoor werd uitbe- Usselkring" behaalde, komen we de volgende week
taald een bedrag van ƒ 21.080,—. Hiervoor werd van nader terug.
de slachtbank terugontvangen ƒ 12.956,—. De maximum verzekeringswaarde bleef onveranderd t.w.
ƒ 1300,—, uitgezonderd eerste klas fokmerries ƒ 100,hoger, voorts Shetlandse ponies ƒ 750,— en Fjordenpaarden ƒ 1000,—.
Voor groep I bedraagt de verschuldigde premie
\Vz %, voor de overigen 2 %. Ten aanzien van de
veulenverzekering werd besloten merrie- en hengstveulens gelijk te schakelen, n.l. de premie op l % van
de moederwaarde.
Bij sterfte zal worden uitbetaald, de 1ste maand 15 %,
Pracht kollektie in katoen en
de tweede maand 25 ''-'f, en de derde tot de zesde
maand 30 r,'< van de moederwaarde. Bij eventuele
Terlenka
oudere merries kan de veulenverzekering berekend
Etamines vanaf 98 Ct P* m t r worden naar de fokwaarde van de moeder. Ook zijn
de paarden tegen hemelvuur verzekerd.
" Maakt u ze zelf. Wij knippen
Bij gehouden bestuursverkiezing werd de heer B. Ties( ze voor u op maat.
sink op „'t Gage!" bij Lochem herkozen, evenals de
Ook maken wij ze voor u.
aftredende commissarj^^ voor Barchem de heer T.
G. Harkink en voor d^TCranenburg de heer B. Bos
D. 141.
^ OVERGORDIJNEN
Het boekjaar 1963 sloot met een klein nadelig saldo.

Woningvernieuwing

^ü v i TRAGE s

GEMEENT
OND VAN DE
HERVOR
GEMEENTE
Woensdagavond hield de Hervormde Gemeente haar
derde gemeenteavond van dit winterseizoen in de grote zaal van Hotel Brandenbarg.
Ds. van Zorge opende deze bijeenkomst en sprak er
zijn blijdschap over uit, dat ook deze gemeenteavond
zich weer in een goede belangstelling van de gemeenteleden mocht verheugen. Een bijzonder woord van
welkom richtte hij tot de spreker, de heer v. d. Meijden en tot de leden van de Gereformeerde Kerk hier
ter plaatse, die deze avond als gast kwamen bijwonen.
Na de oproep van de „Achttien" zijn er ook in Vorden gespreksgroepen gevormd van hervormden en gereformeerden om zich te bezinnen op het streven naar
de éénwording van beide kerken. In aansluiting hierop heeft de kerkeraad van de Hervormde Gemeente
gemeend ook de leden van de Gereformeerde Kerk
uit te nodigen om ingelicht te worden over het vele
werk dat de Hervormde Kerk na de bevrijding op stapel heeft gezet.
De heer v. d. Meijden van „Kerk en Wereld" te
Driebergen was gekomen om een uiteenzetting te geven over de werkzaamheden van dit instituut.
Hij liet vooral drie kanten van dit uitgebreide werk
zien:
1. De opleiding en het werk van de wika's;
2. Het vormings- en conferentiewerk;
3. Het evangelisatie werk in onze moderne tijd.
De wika's, die in alle mogelijke sectoren van het
kerkelijk en maatschappelijk werk hun arbeid vinden
— velen werken o.a. in de personeelsafdelingen van
de grote bedrijven — hebben hun vierjaarlijkse opleiding in de Horst en onderhouden ook in hun werk
de band met „Kerk en Wereld".
Het vormings- en conferentiewerk is gericht op allerlei bevolkingsgroepen, die met hun eigen problemen
bezig zijn en deze willen stellen in het licht van het
Evangelie. Dit werk wordt tegenwoordig zo oecumenisch mogelijk opgezet.
Het evangelisatiewerk is wel het moeilijkste waar
„Kerk en Wereld" mee bezig is. Ook al heeft het
evangelisatieblad „De Open Deur" een geweldige oplaag, dit blad bereikt toch niet de werkelijk buitenkerkelijken van onze dagen.
„Kerk en Wereld" is daarom bezig te onderzoeken
met welke nieuwe vormen het gemeenteleven gediend is, ten opzichte van de wereld, waarin zij leven
en getuigen mag.
Vooral over dit laatste punt ontspon zich een levendige discussie.

„SPARTA" GAF GYMNASTIEKUITVOERING
In de goed gevulde zaal van het Nutsgebouw hield de
gymnastiekvereniging „Sparta" zaterdagavond haar
jaarlijkse uitvoering.
Nadat het Bondslied was gezongen opende de voorzitter, de heer Brinkman, deze avond. Hij vond het verheugend dat de jeugd zo goed was vertegenwoordigd.
Doordat de leider van de vereniging, de heer Groot
Wassink, nu ook leider van de gyymnastiekvereniging
„Achilles" uit Aalten was geworden kan hij alle groepen geen les meer geven. De heren Koop en Rouwenhorst zijn bereid gevonden bij de jongere groepen te
assisteren.
De heer Dalstra werd door de voorzitter dank gebracht voor de goede zorgen als tijdelijk voorzitter. De
heer Brinkman feliciteerde de dames Gerda Hellewegen en Janneke Aartsen met het feit dat zij in het
resp. Keur- en jeugdkeurkorps van de Turnkring „De
Graafschap" zijn gekozen.
Hierna gaf „Sparta" een gevarieerd programma aan
de diverse toestellen ten beste, afgewisseld door vrije
oefeningen en dansjes. De herengroep was vergeleken
bij voorgaande jaren behoorlijk uitgebreid. Deze groep
„draaide" aan de hoge brug en op de lange mat zeer
goede oefeningen.
Ook de damesgroep kwam aan de brug en op de
evenwichtsbalk goed voor de dag. Al met al was het
een geslaagde avond hoewel het tempo waarmee de
diverse oefeningen na elkaar werden afgewerkt wel
aan de lage kant was. Een uitvoering in een tijdsbestek van ruim vier uur betekent voor de jeugdige toeschouwers wel iets te veel van het goede.
Aan het slot van de avond werden de leiders en de
conciërge van het Nuitsgebouw verrast met een en- Wegens plaatsgebrek moesten enkele berichten
blijven overstaan tot volgende week.
veloppe met inhoud.

Een uitgebreide kollektie.
Moderne cretonnes
vanaf f 2.90 per meter
Komt onze kollektie zien.
Wij maken ze vakkundig voor u
^

VLOERBEDEKKINGEN
waarbij wij u gaarne door onze
ervaring adviseren in zijn grote
verscheidenheid van soorten:
LINOLEUM
BALATUM
BALATRED enz.
Wenst u een vast tapijt?
Wij hebben voor u wat sterk van
kleur is en in gebruik het beste
voldoet, voor een matige prijs.
Uit te zoeken in 12 kleuren.

Komt u eens praten, en we geven u
vakkundig advies.
ZIE

ETALAGES

^

H. LUTH
Nieuwstad - Vorden

Reklame vrijdagavond en zaterdag.
200
200
200
200
500

gram
gram
gram
gtam
gram

boterhamworst
ontbijtspek
tongeworst
ham
fijne rookworst

70
80
70
140
225

et
et
et
et
et

M. Krijt, Dorpsstraat
Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

tt

HET BINNENHUIS"

Woninginrichting

Fa* A. POLMAN

Vorden

Telefoon 1314

1924
1964

v..

NYLONS
twisten

•
•

Setter Set nylons voor tieners
zijn „top". Nylons met een
eigen slanke pasvorm. Mooie
nylons, (voor ranke tienerbenen), nylons, die eindeloos
lang meegaan!

•
•

1964
Gedurende deze 40 jaren genoten wij reeds uw vertrouwen en
wij hopen, dat wij in de toeloömst de zaken op dezelfde prettige
wijze mogen voortzetten.

welke per gezin recht geven op één der volgende prijzen.

Ie PRIJS:

Vakantiereis van 7 dagen naar Zwitserland voor 2 personen, incl. hotelverzorging en excursies

2e PRIJS:

Vakantiereis van 3 dagen langs de Rijn, voor 2 personen
imcl. hotelverzorging en excursies

•
•
•

5e prijs: Dagreis voor 2 personen naar Monschau

Al deze reizen worden door een Ie klas reisbureau verzorgd.

Een

Reeds van af

''rT
Setter oet
NYLONS Mest u bij:

Koken, bakken, braden met plezier

HUISHOUDTRAP

Inlichtingen en gasverkoop

Hoofddepot:

G.EMSBROEK «Zn. c.v. • Vorden
Zutphenseweg 5, tel. (06752) 1546
SUB-DEPOTHOUDERS:
H. G. Breuker, C 126
A. J. Eykelkamp, Medler E 109, tel. 6718
A. J. Oldenhave, Delden B 76a, tel. 1428
A. F. Wiggen, Linde E 27a, tel. 6730
J. H. Besseling,
Koekoekstr. l, Vierakker, tel. (06750) 3270
H. Klein Lebbink.
Baakseweg l, Wichmond, tel. (06754) 267
J. A. G. Verstegen,
Dorpsstraat 7, Wichmond, tel. (06754) 353

Slaapt u goed?
Rust u
goed uit?

Gevraagd:
voor zo spoedig mogelijk

ZUTPHEN - Weg naar Laren 56
Telefoon 3813

Een goede matras
Prima KEUR-KAPOKMATRASSEN
3-delig, 2-persoons
met de beste kapok
1-pers. kapokmatras

Hoog loon.

voor de weekends in de keuken.

LUNCHROOM

„DE POORT VAK KLEEF"

Veren KUSSENS

Komt u onze kollektie eens zien.

H.

Tel. (06750) 2571
Kerkstraat 3 ~ VORDEN - Telef. 1519

en gevuld
134.50
61.75

Polyeter MATRASSEN
een stevige m a t r a s die u een
goede rust verzek.-rt.

voor enkele morgens per week

flinke dames of heren

ook het adres voor
AEG volautomatische
WASMACHINES
Vraagt vrijblijvend
inlichtingen en
demonstratie.

Ma 1410 k

Notaris Rombach zal op maandag 9 maart
'64 n.m. 2 uur aan Bosmanshuis te Vorden
publiek a contant verkopen onder Huize
Hackfort:

WERKSTER

voor halve dagen

ZUTPHEN

Televisie-narigheid met
„Bredeveld" afdoende kwijt!

Houtverkoop Hackfort

verzekert u van een goede rust.

RESTAURANT

RADIO
TELEVISIE

Fa. Bredeveld

R.J. KOERSELMAN

FLINK MEISJE

TELEFUNKEN

zeem- - n borstelwerk, kastpapier,
Fablon plakplastic, emmers enz.

Telefoon 1364

in- of

Voor zelfplakkers stellen wij
PLAKBENODIGDHEDEN
ter beschikking

Fa. P. BREDEVELD l Zn.

Zorg dus tijdig voor

DE FLES MET

voor hele dagen,
extern, en een

A. J. A. Helmink

Wereldvermaard
sinds mensenheugenis

moet u
KLAAR
voor de

• 'ii'Miimii'Mm

FLINK MEISJE

fris mooi
verhoogt de gezelligheid en behoeft echt niet veel te kosten.
Mogen wij u onze staalboeken
eens laten zien.

L* Schoolderman

wordt

GEVRAAGD voor de keuken

Vorden

|.95

VOORJAAR

D

BROOD- en BANKETBAKKERIJ

AAN UW KAMER.

Als het

Want „SHELL BUTAGAS" helpt u een handje.
En wat levering en service betreft, ook daar zult
u beslist plezier van hebben! Altijd op tijd. Altijé
deskundig!

gesloten

Geef fleur en kleur

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DE GEHELE DAG

Molenweg 43

3e prijs: Dagreis voor 2 personen naar Königswinter en Ahrdal
4e prijs: Dagreis voor 2 personen naar Belgische Ardennen

wegens sterfgeval

W. VOSKAMP

Als dank voor uw vertrouwen, verstrekken wij
in de maanden MAART, APRIL en MEI GRATIS B O N K E N

Vrijdag 6 maart

l • ITTLJ N i e u w s t a d
LU l M Vord<l en

eiken, iepen, fijnspar, lariks en
grove dennen aan hopen, voor
timmerhout, posten, rikken en
brandhout
Perc. l t.e.m. l l fijnspar voor sporen en
steigerhout, aan de weg naar, en perc. 12,
13 en H fijnspar achter aan de kamp
van Hein Rietman; 15 t e.m. 34 deels fijnspar
voor sporen deels brandhout in het bos voor
Hein Rietman; 35 t.em. 48 eik en 49, 50.
51 brandhout in het Zonder; 52 t.em. 59
zware lariks en 60 t.e.m. 65 brandhout op
't Makkink: 66 t.em. 70 iepen in het weil.
bij H. J. Barink; 71, 72 lariks aan de weg
voor v.d. Meij; 73 t.e.m 86 grove dennen
in het bos achter KI. Starink; 87 t e.m. 89
lariks en 90 t.em. 95 brandhout aan de
weq naar KI Starink; 96 t.e.m. 108 eik en
109 brankhout in het Zompbos.
Aanw.de bouwlieden.

Vooradig in alle prijsklassen

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.
Ook voor
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende druppels
naar uw D.A drogist.
D.A. Drogisterij en
Fotohandel

VELOURS -

P. C. Nipius, Zutphen

Voorjaar 1964 is op komst!
Onze kollekties

Overgordijnstoffen
passen ook in uw interieur.

DOBBY'S - BEDRUKTE STOFFEN

De meest verkochte hoestdrank ter wereld met de
dubbele werking.

AUTOVERHUUR

PULMO bestrijdt de hoest
werkt opwekkend

m..en zonder chauffeur

Haal nog vandaag uw fles PULMO
in huis.

George Seesing

Wees de schoonmaak voor
en zorg nu voor uw gordijnen.

Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. H
Telefoon 1414

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v. d. Wal
gediplomeerd drogist

AUTO-VERHUUR

Terlenka

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres! Tel. 1306

VITRAGES
ZONDER ZORGEN
Niet meer strijken.
valt soepel

Kan niet krimpen. Ijzersterk en

GARDISETTE

Pijp roken:
•
•
•
•

Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhof), l, Zutphen
Telefoon 2264.

Leverbaar uit voorraad, als valletje, geborduurd, als
opneemgordijn, en p. meter van 90 t./m. 300 cm breed

De kollektie

is hinderlijk voor uw omgeving
en niet ongevaarlijk voor u zelf.
Doe er iets tegen en gebruik
een fles PULMO.

Laarstraat 5

MODERNE WEEFSTOFFEN
DAMASTEN

Geblaf in de n a c h t . . . .

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

k u n t u bewonderen.

Gezonder roken
Het is goedkoop
Het staat sportief
Is sympathiek

PIJPEN
diverse* modellen

De prijzen stijgen,

Alles is tot uw dienst bij

V.A.M.C. „De Graafschaprijders'

LUNCHROOM
99

Op vrijdag 13 maart

KUWERJflSWEDSTRIJD

filmavond

MOOIE PRIJZEN!

en wel op dinsdag 10 maart a.s.
's avonds 8 uur in zaal Bakker.
Beneden 16 jaar beslist
GEEN TOEGANG.

Robbertsen

tel. 1283

- tel. 1214

Dorpsstaat 6

met afbeeldingen van
Swiebertje
GRATIS een foto van deze
bekende kindervriend

A. J. A. H E LM IN K

Nutsgebouw™

Dames!
De TONEELVERENIGING

Vordens Toneel

Onze

voorjaars- en

ZONDAG 8 MAART

zijn er weer

met 't prachtige toneelstuk

Wij brengen een heel leuke kollektie
Ook in KINDERSTOFFEN zijn wij
goed gesorteerd.

Komt u eens vrijblijvend kijken bij
VORDEN

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

komt op

zomerstoffen

TRUUSKE"
naar de
KRANENBURG
in de zaal van de heer
Schoenaker aanvang 7.30 u.
Entree f l 50 per persoon.
Na afloop BAL
Orkest: ,,De Zwervers''

D* Boersma

Zondag 8 maart, 8 uur

DRIFT EN BEGEERTE
met: Troy Donahue, Claudette Colbert,
Karl Malden
Het verhaal van een jongen, wiens
leven op de grens van volwassenheid,
beheerst werd door drie vrouwen.

r

Toegang 14 jaar
Entree:

125 - 1.50 - 1.75

Tel. 1553

Wij vragen voor onze
MEUBELMAKERIJ

1 meubelmaker
1 leerling-meubelmaker

Mooie jongenspyama's

Opgave zo spoedig mogelijk bij:
A.Wentink of bij ,,de Rotonde".
Nico van Goethem
Kerkstr. 3 - Vorden
Telefoon 1519

Rossel

Mooie damesblouses
moderne kleuren
deze week f 5.95

Veilig Verkeer, Vorden
De Caltex benzinemaatschappij
brengt ons weer een pracht

SIG. MAG.

Weekend-aanbieding:

„de Rotonde

en

maar wij dalen met de
prijs!!
Poeliersbedrijf

Fa. J. PELLEN & ZN
Antiek- en kunsthandel
„DE OLDE POORTE"
Molenstraat 30 - Rozenweg 41
Lochem - Te). 1759

A.S.

LIDMATEN.

Wij hebben een uitgebreide sortering

kerkboekjes
in leer en kunstleer.
Boek- en kantoorboekhandel

„JAN HASSINK"
De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

