Frankering bij abonnement,

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK

CONTACT

Donderdag 18 maart 1965
postkantoor Vorden
26e Jaargang no. 51
HET NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD V O O R V O R D E N EN O M G E V I N G

ABONNEMENTSPRIJS F 2,25 PER HALFJAAR

— ADVERTENTIEPRIJS

6 CENT PER MM — UITGAVE DRUKKERIJ WEEVERS v/ h Wolters - VORDEN — TEL. 14 04 - GIRO l 20 58 67

KERKDIENSTEN ZONDAG 21 MAART

Betaling abonnementsgeld

H e r v. K e r k
8.30 uur ds. J. J. van Zorge (jongerendienst)
10.15 uur ds. J. J. van Zorge (H. Doop)

Voor l april kan het abonnementsgeld weer
worden voldaan op giro no. l 20 58 67 t.n.v.
drukkerij Weevers v h Wolters Vorden.
In verband met de verhoging door de P.T.T.
op het drukwerktarief zyn wy genoodzaakt
het abonnementsgeld te verhogen, voortaan
kost een abonnement op Contact ƒ 2,25 per
halfjaar.
Willen degenen, die het abonnementsgeld
automatisch laten overschrijven, de girodienst even waarschuwen dat het bedrag
verhoogd is en dat het nummer veranderd
is ?
Wilt u er voor zorgen dat de overschrijving
voor l april in ons bezit is ? Maakt u er
vandaag nog werk van, want de girodienst
handelt de zaken niet zo heel vlug meer af.
Na l april worden de overgebleven kwitanties bij u aangeboden a ƒ 2,50 voor Vorden
en naaste omgeving. Voor kwitanties die per
post worden verzonden wordt het bedrag
ƒ 2,75.
Voor abonnementen in het buitenland moeten we voortaan ƒ 4,— per halfjaar in rekening brengen.

Medlerschool
10.00 uur Ds. J. H. Jansen.
Geref. Kerk
10 00 uur en 3.00 uur Ds. J. D. te Winkel.

Door de enorme vraag om advertenties op
de voorpagina te plaatsen of tussen de tekst
zijn wij genoodzaakt het advertentietarief
voor de voorpagina vast te stellen op 24 et
per mm; tussen de tekst (op een andere pagina) 18 et per mm. Ingaande met het nummer van 25 maart a.s.

NU
nieuwe
gordijnen

R. K. K e r k d o r p
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
Dinsdag en vrydag om 7.45 uur H. Mis.

DE TOUWTREKKERS NAAR LONDEN
De kogel is door de kerk; de Achterhoekse Touwtrekkers (nu de N.T.B. Ned. Touwtrek Bond geheten) zal dit jaar deelnemen aan grote internationale touwtrekwedstrijden in Engeland. Ook de
Vordense verenigingen Medler en Warken zijn
hiervan lid. Zij hebben de smaak van een reis naar
het buitenland te pakken gekregen verleden jaar
in Zweden, waar men eervol 2e werd. Deze internationale wedstrijden worden door de Engelse
Tug-of-War-Association georganiseerd in het
Chrystal Palace Stadium in Londen op zaterdag
21 augustus 1965, ter gelegenheid van het Lnterternationaal Sport Festival van de Engelse Centrale Bond van Physical Recreation's, een en ander in nauwe samenwerking met de Internationale Bond van Touwtrekkers. Diverse Europese
landen nemen hieraan deel o.m. Duitsland, Rusland, Oostenrijk, Zwitserland, Zweden, Denemarken, Noorwegen, e.a.

JAARVERGADERING
„DE SAMENWERKING"
De varkensfokvereniging „De Samenwerking"
R.K. K e r k K r a n e n b u r g
hield in café De Zon onder leiding van de heer
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag om 7.00 u. en 8.00 u. H. Mis. B. G. Lichtenberg haar jaarvergadering. In zijn
openingswoord wees deze er op dat 1964 zowel
voor fokkers als varkensmesters een bevredigend
ZONDAGSDIENST DOKTOREN
jaar was geweest. Hij hoopte dat 1965 eveneens
(alleen spoedgevallen)
een gunstig jaar voor de varkenshouderij mocht
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond worden.
11.00 uur dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
Uit het jaarverslag van de beheerder, de heer
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk Zandvoort uit Wichmond, bleek dat de in combitussen half tien en tien uur 's morgens.
natie met de afd. Warnsveld te exploterende fokdag hokken een klein batig saldo had opgeleverd.
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
Ook de penningmeester, de heer D. Lettink, meldVan zaterdagmiddag 12.00 u. tot maandagmorgen de een batig kassaldo.
Onder de leden werden twee aangekochte fok8.00 uur Wechgelaer, telefoon (05752) 1566
zeugjes met reduktie der vereniging verloot. Deze vielen ten deel aan de heren H. Rietman en A.
BRAND MELDEN : no. 1541.
Bij geen gehoor: Tel. 1 2 3 0 (Bur. Rijkspolitie). Schotsman. Vier gratis dekbewijzen vielen bij loting ten deel aan de heren A. Flamma, H. Tjoonk,
B. G. Lichtenberg en H. Tiessink.
WEEKMARKT
Op de vrydag gehouden markt waren 59 biggen De contributie 1965 werd vastgesteld op ƒ 1,50
aangevoerd. Er was kalme handel. Prijzen van per lid. Bij gehouden bestuursverkiezingen werƒ 60,
tot ƒ 70,—.
BURGERLIJKE STAND
van 11 t.e.in. 16 maart 1965
Geboren: Gerhardus Marinus, z. v. G. J. Hilferink
en G. W. Bargeman; Jacob Hermanus, z. v. W.
J. J. Hoogland en J. Ledderhof; Lucia Johanna
Maria, d. v. A. A. Hoebink en M. J. B. Bleumink.
Gehuwd: geen.
Ondertrouwd : J. W. .|^fcelink en R. Brummelman; K. B. ZondervanWr J. Norde.
Overleden: Tr. Frölich, oud 84 jaar, weduwe van
L. Wennink.

Elk team zal vermoedelijk weer uit 15 man bestaan t.w. 8 trekkers, 2 reserves, l trainer, l coach
en 3 leiders, terwijl er in de zgn. halfzwaargewicht
klasse wordt getrokken van 720 kg(113 stone, 2
pounds). Er zal weer een zo sterk mogelijk team
worden geselecteerd uit de aangesloten verenigingen, terwijl men de centrale training zo spoedig mogelijk ter hand neemt. De Achterhoekse
touwtrekkers zijn nu aangesloten bij de Intern.
Bond, waarin als vertegenwoordigers van Nederland zullen optreden de heren J. Markink, Borculo
en W. Wolbert, Vorden. Vermoedelijk maakt men
de reis per vliegtuig.

ATTENTIftt
ALLE ZELFSTANDIGE
ZAKENMENSEN VAN
VORDEN, HOUDT

GEZELLIG^WONEN IN EEN
WONING INGERICHT DOOR
WONINGINRICHTING

VLINDERFLEURIGE
TERLENKA VITRAGE
Nu het voorjaar komt, bieden wij u de
echte Terlenka vitrage - krimpvrij - sneldrogend en strijken is er niet meer bij.
* EFFEN IN VERSCHILLENDE BREEDTES
* MET RIJK GEBORDUURDE RAND
* GEKLEURDE VITRAGES
KIJK EN KIES BIJ

Voor goede woninginrichting

BIOSCOOP
Zondagavond zal in het Nutsgebouw de spannende film worden vertoond: Dr. Mabuse contra
Scotland Yard. In de hoofdrollen: Peter van Eyck
(Bill Tern), Sabine Bethmann (Nancy Masterson), Dieter Borsche (Cockstone), Werner Peters
(Inspect. Vulpius( en Walter Rilla (Dr. Mabuse).
Regie: Paul May. Wederom de ware Mabusetopspanning!
LAATSTE NUTSAVOND
A.s. zaterdag 20 maart zal het al weer de laatste
Nutsavond van dit seizoen zijn.
Op deze avond zal de vereniging Vordens Toneel
de komedie „Levensavond" van Jaap van der Poll
opvoeren.
Deze laatste Nutsavond van dit seizoen zal worden besloten met een, naar wij verwachten, gezellig bal.

maandagavond 29 maart
VRIJ
VOOR EEN ZEER BELANGRIJKE VERGADERING
OM 8 UUR IN HOTEL SMIT

EEN
NIEUW
HART
IN UW
HUIS

H.H. ADVERTEERDERS

VAST TAPIJT
Een enorme kollektie,ook op kamerbreed, maakt u het kiezen eenvoudig.
Mogen wij eens een begroting voor u
maken ?

Het Binnenhuis
WONINGINRICHTING FA. A. POLMAN — VORDEN, TELEFOON 1314
HET ADRES VOOR BETERE WONINGINRICHTING

Op Welf
schoenen wordt U
niet moe!
den de aftredende bestuursleden de heren B. G.
Lichtenberg, D. Lettink en H. Rietman herkozen.
In de vacature J. Olthaar werd gekozen de heer
J. A. Norde. Als afgevaardigden voor de Bondsvergadering te Arnhem werden gekozen de heren
B. G. Lichtenberg en A. J. Oltvoort. Medegedeeld
werd dat op 26 maart in hotel Meilink te Barchem
de alg. varkens K I vergadering wordt gehouden.
Getracht zal worden om op 23 april in Vorden een
fokdag te organiseren.
Vervolgens hield de heer Slaghuis, bedrijfsleider
selectiemesterij te Lochem een inleiding over het
onderwerp ,,De verbetering van onze varkenshouderij". Spreker wees er op dat men ook in de toekomst terdege rekening moet houden met Denemarken. Een doelbewust fokken is van groot belang. Ook zeer belangrijk is het contact tussen
fokker en mester. De varkenskern is van groot
belang voor de varkensfokkerij en mesterij. Nadat de heer Slaghuis enige vragen op bevredigende wijze had beantwoord sloot de voorzitter deze
geanimeerde vergadering.
HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING
Donderdag 25 maart a.s. komt in zaal Eskes mej.
Menger, huishoudconsulente voor de streekverbetering Warnsveld een praatje houden over :
huishoudelijke voorlichting. Deze voordracht zal
worden toegelicht met dia's. Alle dames in het
ruilverkavelingsgebied „Warnsveld" worden hierbij uitgenodigd om deze belangrijke middag bij te
wonen.

Wij adviseren U
vakkundig.

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

Flamingo Behang, Fantastisch f jf
DROGISTERIJ

„DE OLDE MEULLE" — J. M. VAN DER WAL — GEDIPLOMEERD DROGIST

DROGISTERU

„WELLING

ff

In onze bedrijven te Borculo en Vorden is plaats
voor geschoolde en ongeschoolde

in diverse afdelingen.

5 daagse werkweek
Goede verdienste met prestatie-beloning
Deelname aan bedryfsspaarregeling
Opname in het bedrijfspensioenfonds
Werkkleding kosteloos in bruikleen
Elke week een vleespakket tegen geringe
vergoeding
Reiskostenvergoeding
Vervoer met eigen busdienst vanuit Doetinchem, Zelhem, Keyenburg, Hengelo (G.) en
Vorden.

Te koop jonge konijnen
Hollanders
Wenneker, Veldwijk,
Vorden
Te koop l paar voetbalschoenen in zeer goede

staat
R. Ruiterkamp, Linde
E 33, Vorden, tel. 6631
Te koop melkmachinewagen met bovenleiding
geschikt voor 24 koeien
Lichtenberg, „'t Waarle"
D 165
Te koop toom biggen
J.W.Vlemingh, Noordink
Hengelo (Gld.)

INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN :
Elke werkdag aan onze bedrijven.
Borculo : Telefoon O 54 57-241
Vorden : Telefoon O 57 52-14 41

De beste Waalse tuinbonen
500 gram voor

toegelicht met dia's.

WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN
VORDEN — TELEFOON 1314

65 cent

ra. J. W. ALBERS
Nieuwstad 5

PUCH BROMFIETS
De topper onder de brommers.
Reeds vanaf ƒ 645,— zo'n
sportieve en elegante brommer
in uw bezit, ook op financiering
Beleefd aanbevelend
PUCH SERVICE STATION

A. G. Tragter

Zutphenseweg 95, Vorden

Voor een smaakvol ingericht interieur
naar

Dames!

Het Binnenhuis
HET ADRES VOOR BETERE
WONINGINRICHTING

WIST U
DAT DE „ROTONDE" IEDER WEEKEND AL WEER

IJS

—

15

—

VOORJAARSEN ZOMERSTOFFEN
o.a. in :
TERLENKA
LINNEN
LINNEN-TRICEL
TRICEL MOUSSELINES

D E N w E TAPIJT.
SHAMPOO

Komt u eens vrijblijvend kijken bij

VERS IJS!

SOFT ICE!
10

TOVER UW TAPIJT
SCHOON MET

Wij hebben weer voor u de
allernieuwste

Glamorin

verkooot ?

EN DAT IEDER LfflPE VERS WORDT GEMAAKT MET ONZE ALLERNIEUWSTE
ELEKTRONISCHE SOFT-ICE MACHINE
25 — 35

2<

IJstaarten ƒ 3,— en ƒ 5,75
J
/2 liters ijs ƒ 1,50 — hele liters ƒ 2,75

VITRAGES
GORD'JNEH
VLOERBEDEKKING

te poten.

huishoudelijke voorlichting

HET BINNENHUIS

WIJ BIEDEN U :

Te koop vers gedorst
gebaald roggestro
H. J. Broekgaarden,
Geesinkweg 11, Warken
telefoon 5877

tuinbonen

Alle dames in het ruilverkavelingsgebied
,.Warnsveld" worden hierbij uitgenodigd.

mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten
Te koop eetaardappelen
D. Regelink, Hengeloseweg B 24

Nu is de tijd voor

Donderdag 25 maart om 2 uur
in zaal Eskeg komt mej.
Menger, huishoudconsulente
van de streekverbetering
Warnsveld een praatje houden
over

N.V. ENGROSSLACHTERIJ

OP HET TERRAS OF IN DE LUNCHROOM :
Coupe ƒ 0,50
Sorbet ƒ 0,75
Banaan Royal ƒ l,—
Pêche Melba ƒ l,—

HET BESPAART U BUKKEN EN
BOENEN
U WANDELT UW TAPIJT SCHOON
VRAAGT INLICHTINGEN BIJ

LUNCHROOM

DE ROTONDE"

Drogisterij

Kerkstraat 3, Vorden, telefoon 05752-1519

„De Olde Meulle"
J. M. VAN DER WAL
GEDIPL. DROGIST

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.
Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKEN.
DE druppels
naar uw D.A. drogist.
D. A. drogisterij en
fotohandel

P.Laarstraat
C. Nipiu5s, Zutphen

DEZE WEEK BIJ ELKE FLES SPAR SLASAUS
EEN PRACHT SLACOUVERT GRATIS
l pot Spar jam van 110 et nu ... 92 et - 9 et zegelvoordeel
l fles Spar koffiemelk (31 %) van 189 ot nu
169 et - 17 et
200 gr. boterhamw. van 60 et nu 49 et - 5 et
,,
150 gram leverkaas van 72 et nu 60 et - 6 et
„
l pak Spar thee
86 et - 17 et
l pak Spar theezakjes
95 et - 19 et
„
l rol eierbeschuit
34 et - 7 et
„
l blik doperwten
104 et - 21 et
„
150 gram sinassticks
75 et - 15 et
,,
l pakje peut beurre
60 et - 12 et
„
l blik gehaktballen (in jus)
137 et - 27 et
,,
150 gram vruchtenagar
59 et - 6 et
,,
l flacon ammonia 1
l pot zachte zeep
samen slechts
l bus schuurpoeder
269 et - 27 et
l dweil
l gele stofdoek
l zak pindakoekjes
80 et - 8 et
ELKE DAG VERS VLEES
100 % KWALITEIT MET 10 % ZEGELKORTING

<Ên
DE SPAR

f7.65 per fles

KEUNE

KOPEN BIJ DE SPAR
dS SPAREN, BIJ DE KOOP

REMMERS
Zelfbediening
Zutphenseweg 41
Nieuwstad 58

—

Telefoon 1 2 8 1
Telefoon 1 3 7 9

Weet, dat „Bredeveld" perfekt is
als uw radio o! T.V. defekt is
Toneelver. T.A.O.
WILDENBORCH
brengt u het toneelspel in drie
bedrijven

Adieu en Au revoir
door Christien van BommelKouw en Henk Bakker, (regie
J. Huidink).
OP VRIJDAG 19 EN ZATERDAG 20
MAART IN DE WILDENBORCHSE
KAPEL.
Aanvang 7.30 uur 's avonds.
Entree ƒ 1,50 (bel. inbegr.).

Voor Opel automobielen
NAAR

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

•

Uw kamer groter met onze
vaste vloerbedekking. Daf •»
geeft een behaaglijk effect, M
en is gemakkelijk in onderhoud. T
Vele soorten in voorraad.

Voor betere

ATTENTIE!
ALLE ZELFSTANDIGE
ZAKENMENSEN VAN
VORDEN, HOUDT

maandagavond 29 maart
VRIJ
VOOR EEN ZEER BELANGRIJKE VERGADERING
OM 8 UUR IN HOTEL SMIT

Met grote blijdschap geven wij u kennis van de
geboorte van onze zoon

f\

Inplaats van kaarten

X

Laat de zon maar schijnen, wij zijn leveranciers van alle soorten

Op dinsdag 23 maart a.s. hopen onze lieve
V ouders

zonwering

HERMAN

J. de Ruiter
W. H. de RuiterWesselink
Alkmaar, 14 maart 1965
Voordam 9
Tijdelijk : „Rosmade"
van Reenenpark
Bergen N.H.

^

T. ROETERDINK
en
B. J. ROETERDINK-OUDENAMPSEN

^
X
V
y

hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.
Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons
gespaard mogen blijven is de wens van hun
dankbare kinderen.

X
X

V Vorden, maart 1965
X B 21

Voor de gelukwensen,
bloemen en geschenken \ Gelegenheid tot feliciteren dinsdag 23 maart
ter gelegenheid van ons fl a.s. van 3 tot 4.30 uur in zaal Concordia te
40-jarig huwelijksfeest, ^ Hengelo (Gld.).
danken wij allen heel
hartelijk. De 18e februari zal voor ons een onHeden overleed in alle rust en vrede, mijn
vergetelijke dag blijven.
zorgzame man, vader en grootvader
H. S. J. Albers
A. Albers-Wijers
GERRIT BEEFTINK
Vorden, maart 1965
op de leeftijd van 59 jaar.
,,Casa Mia"
Uit aller naam :
HUUR EEN
J. C. Beeftink-Wissels

Bc

Elke week weer ongekende

LAGE PRIJZEN

o.a. Luxaflex-jaloezieën
Markiezen
Rolschermen, enz.

in ALBERS 9 zelfbedieningszaak!

Ook om ze nieuw te overtrekken

Fa. B. Lemmers - G. W. Lui

Victoria chocoladerepen, deze week 7 stuks voor

Telefoon 1421

Dubbele pakken custard, slechts

59

2 grote potten appelmoes

89

GEVRAAGD

Wij geven 73 et korting op 2 flacon Andy, het ideale
schoonmaakmiddel

een flinke jongen

5uivere Italiaanse vermouth, per litersfles

Woningruil aangeboden,

Sollicitaties t.m. 24 maart a.s.
aan ons kantoor bij

C.L.V. De Eendracht

keuken, kamer, 3 slaapkamers, kelder, grote
tuin en schuur.
Gevraagd kleiner.
Inlichtingen bureau
Contact
Te koop N.S.U.Cavoline
3 V bouwjaar 1962 bij
B. Maalderink, Zutphenseweg C 67 a Vorden
Te koop een betonnen
kippenhok, uitneembaar,
geschikt voor varkensstal en 8-weekse mooie
jonge hennen.
's Avonds na 5 uur
D. J. Ribbink, Holtmaatweg 4, Leesten
Te koop karpet 3 x 2 m
H. van Gijtenbeek, Boggelaar l, Warnsveld
Te koop puike koemest
D. Klein Geltink, Klein
Garmel, D 168, Vorden
Te koop 22 zware koperen traproeden voor
ƒ 15,—
Mevr. Gies, Almenseweg 2 bij Lochemseweg
telefoon 05751-247

Vorden :
Putten :

Van Nelle theebuiltjes, 10 stuks voor

39

(porselein) voor

125

98

79

2 zak drop, diverse soorten

ATTENTIE!

100
98

Reklame thee, deze week 2 pakjes voor

ALLE ZELFSTANDIGE

Jampotten knakworst (8 stuks)

ZAKENMENSEN VAN
WEES NIET ZUINIG MET KAAS ! ! !

RIJKE VERGADERING

Paarderookvlees 150 gram

198
189
189
98

OM 8 UUR IN HOTEL SMIT

Boerenmetworst 150 gram

89

500 gram fijn belegen kaas

maandagavond 29 maart
VRIJ

500 gram fijne jonge Goudse kaas
500 gram fijne komijne kaas

VOOR EEN ZEER BELANG-

in de ouderdom van 59 jaar.
H. A. Paalman-Beeftink
R. Paalman
L. C. Hissink-Reeftink
J. W. Hissink
J. Vredenberg-Beeftink
H. Vredenberg
nicht en neven

99

Zolang de voorraad strekt, T.V. knappertjes, 2 pak voor

GERRIT BEEFTINK

Arnhem :

Vitella instant-pudding, deze week 3 pakjes voor
Bij ƒ5,— aan boodschappen, pracht kop en schotel

te Vorden

VORDEN, HOUDT

Heden nam God tot zich onze geliefde broer
zwager en oom

65

250 gram banketbakkerskoekjes voor

Vorden, 15 maart 1965
Burgemeester Galléestraat 41
De teraardebestelling zal plaats vinden op
vrijdag 19 maart a.s. om 13 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

350

alleen deze week hierbij GRATIS l fles alcoholvrije likeur

om opgeleid te worden in onze
winkelafdeling.

KOELKAST

van ƒ 12,75 per maand,
zonder vooruitbetaling,
met recht van koop.
Vandaag besteld, morgen
bij u thuis ?
Bel dan :
08300-50087
(ook 's avonds)

75
100

Cacao de Zaan, 2 pakjes é, 100 gram

55
298

Pracht kollektie afwasbaar kastpapier, nu per rol
Pracht kwaliteit zemen (45 cm x 60 cm)
DE STUNT VAN DE WEEK

voor de schoonmaak

|ij aankoop van elke kilo suiker ontvangt u 8 gevulde koeken
voor

75

PRIMA NO-IRON DUSTERSCHORTEN

KEUKENDOEKEN ENZ.

Chr. Muziekvereniging
„Sursum Corda"

200
200
200
200
500

VERFHANDEL

Insulindelaan 5, telefoon 1567

gram
gram
gram
gram
gram

hoofdkaas
tongeworst
boterhamworst ...
plokworst
rookworst

60
60
60
100
180

et
et
et
et
et

M. Krijt, Dorpsstraat

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

Desgewenst is
crediet-service
ook mogelijk.

kom

Fa. J. W.ALBERS

Reklame vrijdagavond en zaterdag

RIPOLIK- OF TREFEXVERF
GRATIS SPELDJE

W. Klein Bramel C 112
Vorden

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

L Mn

Vorden. 15 maart 1965

Boerstoel

OF 4 GEVULDE REPEN

STOFDOEKEN

op de leeftijd van 59 jaar.

Te koop meisjesfiets
6-10 jaar. Noordeling
eetaardappelen, geen afkokers

AUTOMERKSPELDJE GRATIS BIJ ELK ZAKJE SNOEP

WERKDOEKJES

G. BEEFTINK

BIJ ELKE BUS

VOOR DE JEUGD

FANTASIE EN HALVE
SCHORTEN

Heden nam de Heer uit ons midden weg
ons trouw lid, de heer

eens kijken bij
voor goede woninginrichting

Vorden

FT
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

O P E N I N G
Vrijdag 19 maart a.s. hopen wy een nieuwe
winkel in
VERF, BEHANG EN AANVERWANTE
ARTIKELEN

in gebruik te nemen.

*

In verband hiermede stellen wij u gaarne in de gelegenheid
onze winkel te komen bezichtigen tussen 15.00 en 17.00 uur of
tussen 19.00 en 21.00 uur.
Uw bezoek zou ons zeer aangenaam zijn.

FA. G. BOERSTOEL t ZOON
Vorden, Insulindelaan 5, telefoon 1567

J

ff

HET BINNENHUIS

ff

WEGENS HUWELIJK GEVRAAGD :

Telefoon 1500
VORDEN
l Exploitatie Jac. Miedema —

Per l mei
WONINGINRICHTING FA. A. POLMAN — VORDEN, TELEFOON 1314

een net meisje

Wij houden

GEZELLIGHEID
PER
METER

een enorme keus

Nutsgebouw™>
Deventer

ZONDAG 21 MAART, 8 UUR :

DR. MflBUSE CONTRA
SCOTLflND YARD

voor de winkel

voor u voorradig

Fa. J. W. Albers

met : Peter van Eyck, Sabine Bethmann,
Dieter Borsche.

PLOEGSTOFFEN
STAPP

OFFEN

WERKSOKKEN, HERENSOKKEN EN KINDER.
KOUSJES

BOUSSAC STOFFEN

TOEGANG 14 JAAR

Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

Krimpvrfl . . . en 20 x sterker

ZATERDAG 20 MAART
AANVANG 7 UUR

ROYAL PRINT STOFFEN

dansen
Vordense Coöp. Zuivelfabriek
TERLENKA STOFFEN

"eindeloze" gezelligheid
door nieuwe
gordijnstoffen
in dessin,kleur en
prijs die u past.
DOE UW KEUS BIJ

Hotel „'t Wapen van Vorden"

VORDEN

(P. Smit)

Aan ons bedryf is per l mei
plaats voor een

en . . met vakmanschap

flinke kantoorbediende
(mnl. of vrouwel.)

ATTENTIE!

verwerkt

HET BINNENHUIS

Alleen serieuze gegadigden .gelieven hun sollicitaties te richten aan het kantoor vóór 27
maart a.s.

HET ADRES VOOR BETERE WONING INRICHTING

VOOR UW
TUIN- EN BLOEMZADEN
GLADIOLENBOLLEN
KNOLBEGONIA'S
GEDROOGDE KOEMEST
POTGROND
BLOEMPOTTEN
DIVERSE SOORTEN
VOGELZAAD
HONDENBROOD
KOUDWATERVISSEN

JaarvergaderiiAan de Vara
AFDELING VORDEN

in hotel Brandenbarg (F. Smit)
op maandag 22 maart 's avonds
8 uur.
Opkomst dringend gewenst.
Het bestuur der Vara

naar

BORGONJEN
DEPOT R. LOENEN

Kerkstraat 13, telefoon 1385, Vorden

iging „Warken"
ZATERDAG 20 MAART A.S.

Belangrijke
verkoping van
gereedschappen
te Vorden
op maandag 22 maart a.s. van
2 tot 9 uur in hotel „Het Wapen van Vorden" (F. Smit).

MUZIEK „THE MIXERS" VERSTERKT
MET TROMPETTIST VAN „THE RAMBLERS"

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

ALLE ZELFSTANDIGE
ZAKENMENSEN VAN
VORDEN, HOUDT

maandagavond 29 maart
VRIJ
VOOR EEN ZEER BELANGRIJKE VERGADERING
OM 8 UUR IN HOTEL SMIT

Laatste Nutsaiond
VORDEÏl^rONEEL BRENGT
U DE PRACHTIGE KOMEDIE IN DRIE BEDRIJVEN
VAN JAAP v. d. POLL

Heeft u een fiets
nodig ?

„Levensavond
ROLVERDELING :

Mevr. van Veen
mevr. G. Lenselink-ten Have
Annie en Kan-1 haar kinderen
mevr. M. Schuppers-Roozendaal
de heer H. Holsbeeke
Herman Weber
de heer J. Lubbers
Toeti
me j. J. Velhorst
Hilda Dupont
mevr. R. Averink-Vosselman
Liesje
mej. G. Verstoep
Chauffeur
de heer R. Schmitz

GA NAAR TRAGTER EN ZOEK OP UW
GEMAK HET RIJWIEL UWER KEUZE
UIT EEN ENORME SORTERING DAMES,
HEREN EN KINDERFIETSEN VOOR
IEDERE BEURS.

Wist u dat wij een showroom
boven onze werkplaats hebben ?
Kom kijken : Het verplicht u
tot niets.
Betaling kan desgewenst op
een prettige manier geregeld
worden.
RIJWIEL VERKOOP EN
REPARATIEBEDRIJF

A. G. Traflter

Het stuk speelt in de huiskamer van mevr.
van Veen. Het eerste bedrijf speelt op een
middag in mei, het tweede, één dag later,
het derde enige maanden na het tweede bedrijf.

dansen
BIJ „DE PAUW,, WARNSVELD, AANVANG 7 UUR.

MUZIEK :
DE „RHYTHM STARS"

w.o. alle soorten handgereedschappen, compressors tot 6 atm.; elektr. lasapparaten,
slijpmach., zaagbankjes, lichtnet- en krachtstroommotoren van 0,3 tot 5 pk, elektr.
boormachines van 6 tot 13 mm, transistorradio's, uitdeukkisten, acculaders, bankschroeven, zaagassen, gereedschapkisten,
tassen, doppenkisten, booromslagen, boren,
setten ring- en steeksleutels, handzagen,
vijlen, hamers, schroevendraaiers, beitels,
slijpstenen, windbuksen, oliecriks, vetspuiten, pakken spijkers assort. 5 kg ƒ 2,—,
hoge en lage schoenen enz. enz.
Bijlen, dommekrachten, grasmachines.

Zutphenseweg 95, Vorden

Pauze tussen het 2e en 3e bedrijf.

MEVROUW

Ha afloop bal

schoonmaak

Het voorjaar nadert, dat
betekent

Wij hebben voor u alle soorten

MUZIEK „DE ZWERVERS"

VLOERBEDEKKING
GORDIJNEN
VITRAGES

AANVANG 7.15 UUR.
TOEGANGSPRIJZEN :

ƒ 0,75
ƒ 1,50

Wilt u ook even uw kapokmatras nakijken of die nog bflgevuld moet worden.
Ook hierin het aangewezen adres

ƒ 1,50
ƒ 2,50

Fa. G. W. Luimes - B. Lammere

ALLEEN TONEEL

leden
niet-leden
TONEEL MET BAL

leden
niet-leden

Telefoon 1421

Tweede blad Contact
REIZEN DOOR RUSLAND EN MONGOLIë

Op uitnodiging van het bestuur der plaatselijke
Kath. Plattelandsvrouwen Organisatie (K.P.O.)
i l baron R. van Dorth tot Medler, alhier een
bijzonder interessante avond verzorgd voor de
leden van deze vereniging.
Deze bijeenkomst der K.P.O. vond plaats in de
r.-k. school op de Kranenburg, waar de vice-voorzitster, mevr. Baakman-Zelle, naast een 30-tal leden, speciaal baron van Dorth met zijn echtgenote
verwelkomde.
Voor ruim een Jialf jaar geleden maakte baron
van Dorth met een aantal familieleden een grote
reis door Rusland, Siberië en China e.a. Spreker

Onrustige Zenuwen?
Mijnhardf's Zenuw tab l effen
vertelde op boeiende wijze over zijn reiservaringen
door deze onmetelijke gebieden. Men werd overal
bijzonder vriendelijk ontvangen, maar men kreeg
met de bevolking geen kontakt; wel werd van
regeringswege een gids aan het gezelschap toegevoegd. Ook de bediening in restaurants, treinen etc. was goed verzorgd. In Mongolië leeft
een groot gedeelte der bevolking in prachtige tentenkampen, welke luxueus en gerieflijk zijn ingericht.
Spreker lichtte een en ander toe met prachtige
kleurendia's, allen eigen opnamen.
De voorzitster bracht aan het slot hartelijk dank
aan de spreker voor zijn mooie inleiding en de
unieke kleurendia's. Ook pastoor Bodewes onderstreepte deze dankwoorden met enkele waarderende woorden. Meegedeeld werd nog, dat dezer
dagen gelegenheid bestaat om bij café Schoenaker
de zomerkleding ten behoeve van het missiegebied
in Indonesië bijeen te brengen.
GESLAAGD

Mej. Jo Lijftogt slaagde voor het diploma gezinsverzorgster aan de algemene opleiding te Arnhem.
HEDENAVOND

Interkerkelijke samenkomst!
in de R.-K. kerk, Kranenburg
aanvang 8 uur.

ACHTERHOEKSE KUIKENMESTERS BIJEEN

Sinds meer dan een jaar bestaat er in Vorden de
,,Kuikenmestersclub" Linde en Omstreken, welke
ook belangrijke initiatieven heeft ontplooid om de
kuikenmesters meer in regionaal verband bijeen
te krijgen. Op uitnodiging van bovengenoemde
vereniging vond dezer dagen in zaal Schoenaker
op de Kranenburg een bijeenkomst van kuikenmesters plaats, waarbij naast Linde en Omstreken
vertegenwoordigd waren Ruurlo, Aalten en Zelhem. Voorzitter, de heer H. Weenk G. W. zn.,
heette naast deze afgevaardigden uit de omgeving
nog speciaal welkom, dr. van de Venne, van de
Gezondheidsdienst voor dieren in Gelderland te
Rozendaal en de heren Went en Stam, vertegenwoordigers van de Coöp. Pluimvee Slachterijen te
Wezep.
Vervolgens hield dr. v. d. Venne een inleiding
over ,,Chronische Ademhalingsziekte (C.R.D.) bij
pluimvee". Spreker deelde mede, dat juist deze
ziekte in de kuikenmesterij een groot probleem
vormt en de schade hierdoor jaarlijks aan de Ned.
pluimveestapel toegbracht, op ca. ƒ 25 miljoen
wordt geraamd.
De oorzaken van het ontstaan van deze gevreesde ziekte kunnen o.m. zijn microsplasma alyposepticum (P.P.L.O.); virussen; bacteriën (colibacteriën) en het klimaat in het hok (temperatuur
ventilatie enz.). Spreker behandelde hierna bovengenoemde oorzaken en de ziekteverschijnselen
hij gaf ook nuttige wenken t.a.v. de bestrijding.
Belangrijk is dat men een goede bedrijfsopzet
heeft, bedrijfshygiëne C.P.P.L.O.-vrije kuikens.
De C.R.D. wordt o.m. in de hand gewerkt door
entingen, voorbehoedende bestrijding met Tilan
ia nuttig, maar wordt er regelmatig Tilan gebruikt dan dient men een ander geneesmiddel te
zoeken. Daar de schade van deze ziekte aan de
pluimveehouderij zeer groot is, bepleitte spreker
om aan de bestrijding grote aandacht te besteden.
Regelmatig onderzoek van de dieren in georganiseerd verband dient daarom ter hand te worden
genomen, vermeerderaars en fokkers dienen dan
ook volledig samen te werken wil men hier een
gunstig resultaat behalen.
De voorzitter dankte dr. v. d. Venne voor zijn interessante uiteenzettingen, die spreker o.a. met
enkele tekeningen toelichtte.
Namens de Coöp. Pluimveeslachterijen te Wezep
bracht de heer Went een woord van waardering
uit aan het adres van de Kuikenmestersclub Linde en Omstreken, die het initiatief had genomen
om een en ander in regionaal verband te organiseren. Na de pauze werden er nog diverse vragen
gesteld, en volgde er een nuttige gedachtenwisseling.

GYMNASTIEK*J^P „SPARTA"

OPBRENGST KOLLEKTK

De in deze gemeente gehouden kollekte ten bate
GAF VLOTTE UITVOERING
van het t.b.c.-fonds „Zonnestraal" van het N.V.V.
In een goed bezet Nutsgebouw hield de gymnasbracht ƒ 199,80 op.
tiekvereniging „Sparta" jHwdagavond haar jaarlijkse uitvoering. Al leenmm toneel van het NutsVOOR BEROEP BEDANKT
gebouw, gezien de beperkte ruimte, zich nu niet
Naar wij vernemen heeft ds. J. D. te Winkel, Ge- bepaald voor gymnastiek, toch kunnen we niet
ref. predikant alhier voor het op hem uitgebrachte anders zeggen dan dat „Sparta" een goede uitvoeberoep naar de kerk van Buitenpost (F.) bedankt. ring heeft gegeven.
Wat vooral opviel was de vlotte wijze waarop
WINST VOOR KOT
de nummers werden gebracht, terwijl bovendien
In het biljartdistrikt Zutphen & Omstreken waren tussen de verschillende oefeningen door het opde uitslagen in de klase C I als volgt :
onthoud tot een minimum beperkt bleef. NatuurBierhuis l — Atlanta l l—5; B. Brug l — Poor- lijk was niet alles even vlekkeloos, maar over het
te l 4—2; Pelikaan l — Klok l 2—4; Pauw 2 — geheel genomen mag „Sparta" dik tevreden zijn.
Voorst l 2—4.
In zijn openingswoord sprak de voorzitter van de
In de klasse C II won KOT 2 met 6—2 van de vereniging, de heer Brinkman, een speciaal woord
Pauw 3. De individuele uitslagen waren :
van welkom tot het ere-lid de heer Lettink.
G. Hellewegen 101 (101) — N. Nijenhuis 68 (92); Het programma voor de pauze werd verzorgd
S. Huizinga 92 (92) — H. Brokken 60 (84); H. door de kleinere jongens en meisjes. Zo brachten
Visser 78 (84) - - B. Paap 84 (84); B. v. d.
de meisjes I een brugoefening, terwijl de meisjes II
Straaten 84 (84) — A. Braun 51 (84).
een oefening op de bok en een vrije oefening ten
In de klasse C IV won KOT 4 met 5—3 van beste gaven. De jongens I en II brachten hun
Voorst 4. De persoonlijke uitslagen waren hier : nummers ten uitvoer op de kast en de brug. Bij
G. Hendriksen 45 (48) -- Th. Jansen 58 (58); de vrije oefeningen door de meisjesgroepen viel
J. Zeegers 38 (38) — A. Dijkman 48 (48); J. Ro- vooral de goed gebrachte oefening van groep III a
mein 26 (29) -- J. Vriezekolk 48 (48); J. W. op.
Spiegelenbarg 29 (29) - G. Sleurdink 22 (38). Na de pauze kwamen de oudere leden aan de beurt

de jongens III beten de spits af met een oefening
aan het lage rek, terwijl zij later nog éénmaal
ten tonele kwamen met een paardoefening. De
vrije oefeningen van de dames-junioren alsmede
de nummers op de lage brug en het paard door de
meisjes III en IV mochten er eveneens zijn.
De beste groep van „Sparta" is ongetwijfeld die
van de dames. Dit bleek wel duidelijk bij de oefening aan de brug ongelijk. Prachtige lichaamsbeheersing en goed getimde ,,afsprongen" van de
dames maakten deze oefening tot de beste van de
avond. Iets minder spectaculair doch ook keurig
uitgevoerd was het ,,werk" op de lange mat door
de dames junioren. De vrije oefening door de dames senioren aan het slot van de avond vormde
een waardig besluit van deze turnavond.
De heer Brinkman bracht hierna dank aan mej.
G. Hellewegen, die de leiding van de jeugd van
„Sparta" heeft; de heer L. Rouwenhorst (jongensgroepen) en de heer Groot Wassink uit Doetinchem voor wat betreft de damesgroepen. Hun
werd een enveloppe met inhoud aangeboden, hetgeen conciërge W. Koop eveneens ten deel viel.
De heer Rouwenhorst die er mee stopt, zodat de
heer Groot Wassink in het vervolg de algehele
leiding weer op zich zal nemen, werd nog even
speciaal in het zonnetje gezet voor hetgeen hij in
de loop der jaren voor de vereniging heeft gedaan.
Zonder de heer Rouwenhorst zou ,,Sparta" niet
zijn van wat het nu is, zo meende de heer Brinkman. Na nog de heer G. Koop dank te hebben gebracht en een lans te hebben gebroken voor een
herenteam van „Sparta" besloot de voorzitter
hierna de avond. Na afloop bestond er nog gelegenheid tot dansen.
BEZINNING OP DE TAAK DER KERK

zet de zon spelenderwijs naar uw hand met
LUXAFLEX aluminium jaloezieën
•

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

Speciale openiiigs aanbieding!

DE
SMALLE
LUXAFLEX*
SILHOUETTE"

'N ZEER SIERLIJK SMAL TYPE JAI.OF.ZIF,.

VERF en BEHANG
VAN

Boerstoel

Insulindelaan 5, tel. 1567

U bent welkom bij:

„HET BINNENHUIS'
WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN

Vorden, telefoon 1314

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
GROOT JEBBINK

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

veilige belegging ?
obligaties van de N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.
Stukken & ƒ 1000,—

38888888888888

Een sterke schoen,
voor
stoere knapen

5*4% rente
Bij aankoop van een plastic emmer met

Inlichtingen en prospect!
bij:

4 kg veegvaste muurverf a ƒ 4,25 voor ha-

de Heer W. ter Haar

gelwitte muren en plafonds leveren wij u :

Hertog Karel van Gelre weg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

Voor elk doel
ER IS NU OOK

RATTI-N1EUWS

Het eerste elftal was zondag vrij. De reserves
hadden in de thuiswedstrijd tegen Zutphen 6 weinig last van voorjaarsmoeheid, want zij wonnen
liefst met 5—0.
In de eerste helft was het spel een beetje rommelig. De gasten speelden de gehele wedstrijd met
tien man, maar desondanks kon Ratti van haar
nummerieke meerderheid geen profijt trekken.
Wel had men een grote veldmeerderheid, maar er
werd bijzonder slecht geschoten in de voorhoede'.
De vele aanvallen op de Zutphensc veste hadden
dan ook geen resultaat, ruststand dubbel blank
0—0.
Direkt na de thee kwam er meer leven in de brouwerij, toen 1.buiten B. Takkenkamp een mooie
aanval over de linkervleugel kundig afrondde met
een onhoudbaar schot in de linkerbovenhoek l o.
Dezelfde speler kon na een kwartier bij een mis
;and in de Zutphense achterhoede de stand
op 2—O brengen.
Ratti bleef de toon aangeven en r.buiten Zieverink bracht met een pracht schot de stand op
3—0. Toen hierna een der gasten geblesseerd
raakte, speelden de Zutphenaren met 9 man verder. Ratti kon door Zieverink haar voorsprong
op 4—O brengen, terwijl Takkenkamp aan alle
onzekerheid een einde maakte door vijf minuten
voor het einde de hattrick te verrichten 5—0.
Ratti 3 verloor in Zutphen met korfbalcijfers 15—2
van de Hoven 6.
Komende zondag komt lijstaanvoerder W.W.N.A.
uit Apeldoorn bij Ratti's eerste op bezoek; dit zal
dan ook voor de groen-witten een moeilijke opgave worden. De Apeldoorners hebben 21 punten uit
13 wedstrijden.

Zoekt u voor uw geld een

GEBR. WILLEMS

kleermakerij, Rozenhoflaan l, Zutphen, tel. 2264

kreeg Vorden een reële scoringskans, doch Eggink wachtte te lang met schieten, zodat deze
poging op niets uitliep.
Na de rust waren de geelzwarten wel iets :
kcr, doch dit lichte veldoverwicht zette evenmin
zoden aan de dijk. Daar de Oeken-voorhoede er
ook niets van terecht bracht werd het maar een
slappe vertoning.
Dat in de afd. van Vorden l ieder puntje in feitr
dubbele winst betekent, blijkt wel uit de stand.
Van de 11 ploegen kunnen nog maar liefst 8
ploegen voor degradatie in aanmerking komen
Aangezien er twee clubs moeten degraderen is
het wel duidelijk dat de laatste competitiewedstrijden onder hoogspanning zullen verlopen.
Koploper Steenderen kreeg zondag op eigen veld
een verrassende 4—2 nederlaag te slikken van
Zelhem en daar Pax thuis met 3—2 over H. & K.
zegevierde hebben de Hengeloërs thans met 19
pt. uit 13 wedstrijden de leiding. Steenderen staat
op de tweede plaats met 18 pt. uit 13 wedstrijden.
Het is dus met geen mogelijkheid te voorspellen
welke ploegen er zullen degraderen. Wam
Vorden l a.s. zondag in de uitwedstrijd tegen
Keijenburgse Boys een overwinning zou behalen
dan kunnen de geelzwarten voorlopig weer wat
ruimer ademhalen.
Het programma voor a.s. weekend luidt: Keijenb.
Boys l—Vorden 1; Vorden 2—AZC 4; De Hoven
5—Vorden 3; Vorden 4—Zutphania 4. Junioren:
Vorden e—Brummen f; Vorden f—Soci b.

In het Minderbroedersklooster op de Kranenburg
alhier is onlangs het secretariaat gevestigd van de
voorlopige commissie uit het dekenaat Zutphen,
bestaande uit priesters uit dit dekenaat, die zich
willen bezinnen over de taak van de Kerk bij de
veranderingen, die bezig zijn zich in de Gelderse
Achterhoek te voltrekken. Met een aantal leken
uit de omliggende parochies heeft men thans een
eerste bijeenkomst gehouden in Huize „Sint
Michael" te Warken-Warnsveld, onder voorzitterschap van pastoor P. Kok van Vierakker; de
gardiaan van het klooster op de Kranenburg, p.
Ridder O.F.M., schetste: hier in een korte, maar
gedegen inleiding de huidige situatie in de Achterhoek en een reeks van problemen, die uit deze
situatie voortvloeit. Hij schetste ook de verdwijnende tradities op het Achterhoekse platteland.
„Het gesloten leventje binnen dorp en buurtschap
is voorbij", zei hij. In het opzicht van welvaart is
deze ontwikkeling alleen maar toe te juichen.
Zeker is dat de ontwikkeling Ate voor veel geestelijke problemen stelt. De sp^Hr noemde er een
reeks op, maar de bezoekers wisten er nog
meer. Er ontstond een zeer J^endige gedachtenwisseling, waarbij de aanwo^B leken op het gebied van de Achterhoekse vraagstukken lang
geen leken bleken te zijn. De onvoldoende industralisatie kwam ter sprake en het openbreken van
de buurtschappen, de sociale controle van de buurt
en de verdwijnende landbouwers, de verstedelijking en de Achterhoekse jeugd.
Na een vruchtbare gedachtenwisseling besloot
BILJARTEN „DE IJSSELKRING"
men het gezelschap wat uit te breiden met medeparochianen. Binnenkort zal een tweede bijeen- In de A-klasse van „De IJsselkring" zorgde Krakomst worden gehouden. Men wil een deskundige nenburg l voor een volledige verrassing door
spreker vragen die avond een aantal facetten van plaatsgenoot De Zon l met 7—2 te verslaan.
J. Schoenaker, B. Takkenkamp en T. Roelvink
het Achterhoekse leven nader te belichten.
wonnen hun partijen, terwijl H. Wonnink de eer
redde voor het team van café De Zon.
VOETBAL
De Zon won de uitwedstrijd tegen De Engel l uit
Vorden l heeft zondag in Oeken een kostbaar Steenderen met 5—4.
puntje in de wacht gesleept. Het werd in 'n harde Het viertal van café Bloemendaal (De Kets) verdoch slecht gespeelde wedstrijd een O—O gelijk- richtte een uitstekende prestatie door met 2 7
spel. Overigens mag het een verdienstelijk resul- te winnen van KOT l in Wichmond, maar helaas
taat genoemd worden in Oeken niet te verliezen. verloren de Vordenaren de uitwedstrijd in Baak
De voorhoede van beide ploegen brachten er deze tegen koploper Excelsior 2 met 9—0. Niettemin
middag niet veel van terecht, hetgeen uit de uit- blijft De Kets als tweede geklasseerd mt 86 pt.
slag ook wel blijkt. In de eerste helft wogen de uit 17 wedstrijden; De Zon l is achtste met 74 pt.
'partijen goed tegen elkaar op. Gevaarlijke mo- uit 17 wedstrijden en Kranenburg l tiende met
menten waren er praktisch niet. Slechts eenmaal 58 punten uit 17 ontmoetingen.

Te koop gevraagd :
nuchtere stierkalveren

voor het mesthok.
BOERS'
vee- en varkenshandel,
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

26e jaargang no. 51

EEN ECHTE VACHTROLLER VAN ƒ 3,85 VOOR ƒ 1,85
OF EEN VERFROLLERSET VAN ƒ 1,95 VOOR ƒ 0,95

Büpro-sas
Het gas voor iedereen

VttUI'HANDEL

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles

Vraagt inlichtingen.

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Telefoon 15 67

Weulen Kranenharg
Ruurloseweg 45
Telefoon 1217
en

Wullink's
schoenhandel
Onbctunxt,
de schoenenspecfalM
PASFOTO'S

voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.
FOTO ZEYLEMAKER

H. Lijftogt, B. v. Hackl.w 31 Houtmarkt 77, Zutphen

Geen cent overdreven . . .
Bij VIVO koopt U
„dubbeltjes" voordeliger!
BONUTO KOFFIE

WONINGINBICHTING
FA. A. POLMAN
VORDEN — TELEFOON 1314

500 gram, van ƒ 0,90 voor

n 7Q
^^ • • W^

BOERENMETWORST

MODERNE WEEFSELS
ALTIJD IETS APARTS

FLINKE WERKSTER
voor kantoren

J. van Zeeburg
voor al uw

H. LUTH

Crepe kinderkopjes
geblokt en Uni-kleuren

verzekeringen
hypotheken
en financieringen

NIEUWSTAD 4, VORDEN

alle maten voorradig

15 WAPENTIES GRATIS

LM O

Deze aanbiedingen zijn geldig van 18 t/m 24 maart 1965

HET BINNENHUIS

VERKRIJGBAAR BIJ
LUNCHROOM

> > De Rotonde

DE

»i

VRAAGT VOOR DIREKT:

LEERLING KOK

BEKENDE VIVO WINKELIERS f
VIVO kruideniers:
: KISTEM AKER - OPLAAT, Wildenborch
SCHOENAKER, Kranenburg - FR. KRUIP, 't Hoge

± 18 jaar of

FLINKE EERLIJKE JONGEN
die hiervoor opgeleid wil
worden

WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN
VORDEN — TELEFOON 1314

ponstoffen uit de
loegkollektie
NIEUWE STOFFEN
NIEUWE DESSINS
NIEUWE KLEUREN
Ploegjaponstoffen voor de mode van 1965
Ploegjaponstoffen voor u en alle andere
moderne mensen
KOMT U EENS KIJKEN ?

FLINKE MEJSJES
voor afwas (met machine)
voor de week-ends

Laat geen geld onnodig op uw postgiro staan

Wij zullen u de kollektie graag
tonen

Bestel vroegtijdig
uw
HAANTJES
ƒ 1,60 per % kg
KIPPEN
ƒ 1,30 per V2 kg

Poeliersbedrijf ROVO

N. H. A. van Goethem
Kerkstraat 3, Vorden

MAAK HET RENTEGEVEND

tel.

Zondag a.*.

1283

tel.

1214

Rflïïl1 - W.W.N.A. 1

SCHRIJF HET OVER OP REKENING

Koploper

862923 VAN

Coöp. Boerenleenbank „ V O R D E N

schoenhandel
Onbetwist,
de Bchoenenspeciallet
Assurantie kantoor

Witte Nylons voorradig

GEMS - VORDEN

Bij 150 gram

DEZE WEEK
AANVANG 2 UUR

20 pCt. korting

U kunt er altijd weer over beschikken

RAIFFEISENBANK

Wullink's

KOLLEKTIE

GEVRAAGD:

Maat 28-31 ,,.10.95
Maat 32-35... 12?5
Maat 36-40... 14.95

Rokken en Blouses
EEN ZEER UITGEBREIDE

^^•^^'^^

FANCY BISCUIT

Dieux piece's en Japonnen

VRAAG BIJ ONS HET JUISTE ONDERHOUDSMIDDEL !

n Q^

Literblik van ƒ 1,09 voor

/IK ON/E KOLLKKTIE

TEAKOLIE
EDELOLIE
HOOGGLANSPOLISH
MEUBELWAS
LINOLEUMWAS
ZELFGLANSWAS
GLaNZER
TAPIJTREINIGER
PARKETWAS

O.89

PEREN OP SAP

STANDAARD molière

MET DE JUISTE ONDERHOUDSMIDDELEN

100 WAPENTJES GRATIS
GRONINGER

SPINAZIE
o J.Q
Literblik, van ƒ 0,62 voor ............... ^^•*T W^

Modieus
en

vlot

MAAK VAN DE SCHOONMAAK
EEN FEEST!

Bij 2 pak

KOEK
Groot stuk van ƒ 1.02 voor

GRANOMATIC

RUURLOSEWEG 21

OP HEREN- EN JONGENSREGENJASEN EN
HEREN TERLENKA
PANTALONS

£/$?DINSDAG 23 MAART

Algemene ledenvergadering
Buurtvereniging

Voor al uw HANDELSDRUKWERK
is het adres

DRUKKERIJ WEEVERS, Vorden
BRENG KLEUR EN FLEUR IN UW W O N I N G !

Kranenburgs Belang
VORDEN

MORGEN
SCHILDEREN

OM 8 UUR IN ZAAL
SCHOENAKER

MET

RIPOLIN
Er staat een bus
RipolinSnelverfBOO

voor u klaar bij:
Verfhandel

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

In onze zaak alles voor de zelf-schilder

Voor verf, glas en behang naar de vakman!!
Zelfkanten geen bezwaar. Deze worden door ons afgesneden. Plaktafels beschikbaar
I> K SPECIALE VERFWINKEL OP HET HOGE

H. W E U S T E N E N K
TELEFOON 1377

