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Uitgave drukkerij Weevers v/h Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 - Tel. 05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Frankering bij abonnement postkantoor Vorden

Kerkdiensten

VRIJDAG 24 MAART

Hervormde kerk
10.00 uur ds. J. J. van Zorge H. Avondmaal
19.30 uur ds. J. H. Jansen H. Avondmaal

Gereformeerde kerk
10.00 uur en 's avonds 19.00 uur ds. Th. P. van Belzen
bediening H. Avondmaal en dankzegging

ZONDAG 26 MAART

Hervormde kerk
9.00 uur ds. J. H. Jansen (Paasjubel)

10.30 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. Th. P. van Belzen

19.00 uur ds. Th. P. van Belzen

R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur . 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)

R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
In de week elke dag om 8.00 uur H. Mis

MAANDAG 27 MAART

Herv. en Geref. kerkdienst in de Herv. kerk
10.00 uur ds. J. J. van Zorge en ds. Th. P. van Belzen
(Interkerkelijke Paasdienst)

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

Beide Paasdagen dr. de Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
J. E. v. d. Schoot, telefoon (05752) 1487

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.30—9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van vrijdag 4 uur tot maandagavond 12 uur
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00—18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30 uur tot
8.00 uur 's morgens vervoege men zich aan Molenweg 19
Vorden, telefoon (05752) 1898

BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Bij geen gehoor telefoon (05752) 1230 (bur. rijkspolitie)

BURGERLIJKE, -
STAND

Geboren: Heidi Everdien Petronel Antonet, dochter van
J. A. G. Reintjes en B. J. M. Wolsing; Ingrid Beren-
dina Wilhelmina, dochter van A. Addink en W. A. C.
Mentink; Wilco Marcus Joseph, zoon van T. Klootwijk
en H. B. M. Wieggers.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: W. O. Kurz en C. Voskamp.
Overleden: Gerritje Bevort, weduwe van R. Bennink;
Jan Brummelman, gehuwd geweest met H. C. Lubbers;
Derk Pardijs, echtgenoot van G. Voskamp.

WARNSVELD

KERKDIENSTEN VRIJDAG 24 MAART

Hervormde kerk
10.00 uur ds. Talens (H. Avondmaal)
19.00 uur ds. Talens (H. Avondmaal)

ZONDAG 26 MAART
7.30 uur ds. Talens Paasvroegdienst m.m.v. een trom-

petist en een declamatrice
10.00 uur ds. van der Brug
's Avonds geen dienst

MAANDAG 27 MAART
10.00 uur ds. van der Brug

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Telefoon Groene Kruis 2079

Tijdens het weekend en de beide Paasdagen zuster
Lubbers, telefoon 2079

TELEFOONNUMMERS
Politie telefoon 3388; brand melden telefoon 6666 bü
geen gehoor 4184

GEVONDEN VOORWERPEN
Een zwart wollen meisjesjasje; een sloop met wasgoed.

VERLOREN VOORWERPEN
Een tandwiel van mestverspreider

|Wehme~nieuws|
Vrijdagmorgen vóór Palmpasen.
Een ongewone drukte bij de Wehme. Daar komen ze,
zo'n tachtig kleuters van de Nutskleuterschool. Onder
leiding van de dames onderwijzeressen en enkele be-
stuursleden worden ze opgesteld voor de ingang van
ons bejaardentehuis, waar juist de koffie wordt ge-
bruikt. Velen van de bewoners kijken door de ramen,
terwijl enkelen zich naar buiten begeven, wat de direk-
trice en meerdere leden van het personeel reeds heb-
ben gedaan. Allen genieten bij het aanschouwen van
die grote kinderschare met die prachtig versierde palm-
paasjes. Natuurlijk gaan fotografen dit beeld op de
plaat vastleggen. Dan worden de deuren van het ge-
bouw geopend, de kinderen komen binnen en gaan na
een rondgang door de konver^|Jezaal zitten op de vloer

NED. BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN
De afdeling Vorden van de Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen hield onder leidingvan presidente mevr. KI.
Brinke in de zaal van hotdÉBR Wapen van Vorden"
een goed bezochte ledenverg^Bing.
In haar openingswoord wefolnzonderheid welkom ge-
heten de heer en mevr. Logmeyer van de HATEMA.
Na enige mededelingen de afdeling betreffende verkreeg
de heer Logmeijer het woord die in zijn inleiding liet
zien en horen wat de HATEMA alzo presenteert. Voor-
lichting werd gegeven over kreukherstellende gordijn-
stoffen, suwide wandbekleding, Enkalon tapijt, plastic
vloerbedekkingen en kussens, gevuld met Dacron po-
lyester fiberfill.
Vervolgens werd een film vertoond waarom een elek-
trische deken gebruikt moet worden. Een der hoofd-
faktoren was het vocht, dat zich in het beddegoed be-
vindt en dat er uit verdreven moet worden.
Hierna ontvingen de aanwezige dames nog enige voor-
lichting over de volkomen veiligheid van de elektrische
automatische deken. Tot slot van de avond werden enige
waardevolle geschenken verloot.
Mevrouw Klein Brinke dankte de heer en mevrouw
Logmeijer heel hartelijk voor deze goede avond en
bood hun een attentie aan.

KIJKAVOND

Dinsdagavond was er in de School met de Bijbel aan
Het Hoge alhier een kijkavond voor de ouders van de
leerlingen der school om het werk van hun kinderen
te bezichtigen.
Van deze gelegenheid werd door een groot aantal ou-
ders gebruik gemaakt.

Paasjubel
met de kinderen van de zondags-

school op de Eerste Paasdag om

9 uur in de Ned. Herv. kerk

VOORLICHTINGSAVOND FILMKRING
OOSTELIJK GELDERLAND

In het Nutsgebouw vond dinsdagavond jl. een voorlich-
tingsavond plaats uitgaande van de Filmkring Oostelijk
Gelderland onder leiding van ds. J. H. Jansen.
Spreker was de heer A. Jansen uit Hengelo (Gld.) ge-
delegeerde van het Filmcentrum Hilversum. Deze deel-
de mede dat de filmkring OG momenteel 27 afdelingen
heeft. De meeste afdelingen bestaan uit 3 groepen. Voor
Vorden zijn dit: het Nutsdepartement, Jong Gelre en
Jeugdraad. Spreker deelde vervolgens mede dat door
middel van subsidies het filmcentrum films ter be-
schikking stelt voor een gering bedrag, wat dan als
kontributie betaald wordt door de plaatselijke afde-
lingen. De afdelingen hebben de beschikking over 5
dia's stroken en 2 films per seizoen. Na l april zijn de
films ter vrije keuze. Spreker vond het jammer dat
de afdeling Vorden nog zo weinig gebruik maakte van
deze mogelijkheid en spoorde de aanwezigen aan om
ook lid te worden. Momenteel is er maar één operateur
beschikbaar. Spreker zou graag personen zien aange-
treden om voor dit werk te worden opgeleid. Eén per-
soon gaf zich staande de vergadering voor dit werk op.
Na de pauze volgde vertoning van een diastrook met
als titel: „De droom van Martin Luther King" met ge-
luidsband.
Ondanks de matige belangstelling mag deze avond zeer
zeker als geslaagd worden beschouwd.

van de vestibule, waarvan ze een groot deel in beslag
nemen. Hun palmpaasjes houden ze vast in hun hand-
jes en zingen het ene liedje na het andere, aangemoe-
digd door de leidsters en onze direktrioe. Heerlijk, dat
kindergezang! Ze worden getrakteerd en nogmaals ho-
ren we het klikken van de camera's.
Dan is de pret ten einde en allen gaan ordelijk de te-
rugreis naar hun school aanvaarden.
In de vestibule is het weer rustig; alleen een boeket
voorjaarsbloemen van leidsters en kleuters herinnert
aan de drukte van zoeven.
Hartelijk dank, leidsters en bestuursleden van de Nuts-
school! Het deed ons oudjes goed dat uurtje van kón-
takt niet uw dreumesen! ^^

Vordense
WinkellersuAniging

In verband met Goede Vrijdag

vervalt de koopavond!
WARNSVELD

TWINTIG JAAR NUTSOPERETTE

Dit jaar viert de Warnsveldse Nutsoperette haar vierde
lustrum. Had iemand voor 20 jaar kunnen denken dat
uit het bescheiden begin een operettegezelschap zou
groeien, dat tot in de verre omgeving zo'n bekendheid
geniet. Wij mogen dan ook wel vaststellen, dat onder
bekwame en deskundige leiding het met amateurs wel
degelijk mogelijk is om op een behoorlijk niveau operet-
tes op te voeren.
Het is des te meer een verdienste als die leiding zelf
ook bestaat uit amateurs.
Gedurende deze 20 jaar werden verschillende „grote"
operettes opgevoerd. Een vaste kern zorgde er voor,
dat het peil elk jaar kon worden opgevoerd, zodat een
zodanige hoogte werd bereikt dat reeds jarenlang ook
buiten het dorp regelmatig opvoeringen voor diverse
verenigingen konden worden verzorgd. Het pleit voor
het gezelschap dat er „klanten" zfln, die reeds een
tiental jaren hun feestavonden laten verzorgen door
hen.
Voor dit lustrumjaar is de keus gevallen op „Der Vo-
gelhandier" van Wilhelm Wilke. Deze bekende operette
zal een ieder willen zien. Een sterk veranderd gege-
ven zal zelfs diegenen die deze operette kennen iets ge-
heel nieuws kunnen geven. Goede wijn behoeft geen
krans. De solistenzangrollen zijn weer door de bekende
figuren bezet, terwijl het koor wat versterkt is om de
prachtige melodieën goed tot hun recht te laten komen.
Ook het orkest heeft door enkele nieuw bezette instru-
menten aan klank en kleur gewonnen.
Kortom het Warnsveldse Nutsoperettegezelschap zal ter
gelegenheid van dit 20-jarig bestaan haar beste beentje
voorzetten en tonen dat van ouderdomsverschijnselen
nog geen sprake is.
Op 6 april zal in het Nutsgebouw in Warnsveld de jaar-
lijkse uitvoering plaatsvinden. Verdere bijzonderheden
zult u op de raambiljetten en in de advertenties kun-
nen vinden.

Agenda
31 maart Ledenvergadering Jong Gelre

(heren) „'t Wapen van Vorden"
l april Uitvoering gymnastiekver. Sparta
6 april Operette Vogelhandler in het

Nutsgebouw te Warnsveld
8 april Uitvoering Knapen- en Meisjes-

ver, in de Kapel te Wildenborch
12 april Bijeenkomst Bond van Ned. Plat-

telandsvrouwen in de zaal van
hotel „'t Wapen van Vorden"

22 april Openbare lesavond Nutsblokfluit-
en Melodicaclub in het Nutsgeb.

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzicht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze bij deze rubriek tussen- of bijgevoegd.

Meisjes en kinderschoenen
IN NIEUWE VOORJAARSKLEU-
REN.
VOLOP KEUS

ZIE ETALAGE

Wullink's Scnoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

BETALING ABONNEMENTSGELD

Vóór l april kan het abonnementsgeld weer wor-
den voldaan per giro l 20 58 67 t.n.v. drukkerij
Weevers v/h Wolters, Vorden.
Coöp. Raiffeisenbank, Vorden.
Of ten kantore van de drukkerij .

Het abonnement loopt nu van l april 1967 tot en
met 31 december 1967, dit om t.z.t. het abonne-
ment gelijk met ons boekjaar te laten lopen en
omdat het grootste deel der abonnees automa-
tisch laten overschryven per giro.

Daar er enkele abonnees hebben gebeld met de
vraag wat het abonnement per jaar kost in het
vervolg, delen wjj u mede dat dit per l januari
1968 herzien moet worden daar wij ook nu nog
niet kunnen bekijken of de posttarieven zo bhjven
of dat men weer een driedubbele portoverhoging
krijgt. Wij hopen van niet, de vorige verhogingen
waren zo abnormaal. Zodoende kunnen \vij nog
geen beslissing nemen. We betalen nu aan porto
gemiddeld 15 cent per krant per week dus geen
kleinigheid.

Het abonnementsgeld is dus nu tot en met 31
december 1967 ƒ 5,—. Na l april komen de incas-
sokosten erbij. Dus betaald u vóór l april dan
verdient u deze kosten.

Voor kwitanties die per post worden aangeboden
komt er ƒ l,— incassokosten bij.

Voor buitenlandse abonnees wordt het abonne-
ment ƒ 8,— plus incassokosten.

VORDEN

De ABTB, de CBTB en de GMvL hielden in zaal Bak-
ker een goed bezochte gekombineerde vergadering on-
der leiding van de voorzitter van de GMvL, de heer A.
G. Mennink (afd. Vorden).
In zijn openingswoord heette hij inzonderheid welkom
de heer H. Rietman, inspekteur van het Ned. Varkens-
stamboek uit Apeldoorn.
Deze behandelde het onderwerp: „Enkele indrukken
van de varkenshouderij".
Spreker wees er op, dat de varkenshouderij doordat
deze tegenwoordig wordt bedreven met grotere eenhe-
den een belangrijk bedrijf is. De laatste jaren heeft deze
bedrijfstak een belangrijke uitbreiding ondergaan.
Daardoor is ook het risico groter geworden. Voor een
zo goed mogelijk resultaat is een hechte betrouwbare
samenwerking van fokker en mester noodzakelijk.
Want de fokker is de grondlegger van de kwaliteits-
varkens. Wij moeten varkens hebben met vlees waarbij
ook het waterverbindend vermogen in acht moet wor-
den genomen.
Men koopt nog teveel varkens zonder dat men de af-
stamming weet. In Gelderland zijn thans 3000 dekbe-
ren aanwezig. Bij aankoop van een dekbeer is het nood-
zakelijk de herkomst daarvan goed te weten. Vervol-
gens vertoonde spreker enig dia|s over de varkenshou-
derij in zuid Zweden waar bedrijven met 1000 mest-
varkens worden gevonden.
Aan het slot dankte de voorzitter de heer Rietman voor
zijn leerzame uiteenzetting en bood hem als waarde-
ring een rokertje aan.

METAALWARENFABRIEK

Nieuwveld H.V.
Industrieweg 4 - Vorden

Gevraagd voor direkt:

Meisjes
voor licht inpakwerk

— prettig, schoon werk
— hoog loon

Jongens
voor licht werk in de metaalafdeling

— hoog loon
— koffie en thee gratis
— reisgeldvergoeding
— werkkleding
— interessante spaarregeling

TEVENS GEVRAAGD: huiswerkers
AANMELDEN

dagelijks aan de fabriek, telefoon 1733



PRINS-
HEERLIJKE
MODE VOOR
VORSTELIJKE
WENSEN

Kies voor mode met een extra.
Onze herencollectie munt uit door
stijl, pasvorm, afwerking. En een
keus die er zijn mag!

" m
VH A.G.MELLINK
RAADHUISSTR.. VORDEN

Autoplannen?
Inruilplannen?

KOM EENS VRIJBLIJVEND
PRATEN OF MAAK EENS EEN
PROEFRIT MET ONZE SIMCA

AUTOMOBIELBEDRIJF

SIMCA

Tragter
TELEFOON 1256

DEALER VOOR
VORDEN EN
OMGEVING

Hoe het ook zij,
vlees hoort erbij!

Bestel vroegtijdig:

ROLLADES, BIEFSTUK, RIB,

BLINDE VINKEN, ROSBIEF,

KARBONADE

'V
M. G.
JANSEN
Rund-, kalfs- en varkensslagerg

Burg. Galléestraat 42 — Telefoon 1451

Kies
een paasei
voor
uw geld!

*
BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART

eist goede foundations in
B.H.'s . GAINES - CORSELETS
LINGERIE

U kiest uit wereldmerken
TRIUMPH
LOVABLE
SCHIESSER
HOLLANDIA

U VINDT HET IN ONZE SECIALE

AFDELING

lltsseï
^^——«^ VORC

voor alle Vordense kinderen van 4-8
jaar en van 9-12 jaar.

EERSTE PAASDAG aanvang 2 uur n.m.

Opgave van 1-2 uur in zaal Schoen-
aker Kranenburg a ƒ 0,25 per kind.

Bestuur buurtvereniging
„KRANENBURGS BELANG"

Solex zo lekker om op te rijden,
zo lekker gemakkelijk

én zo lekker voordelig, f

Door de forse prijsverlaging van f90,- is de
Solex verreweg de voordeligste bromfiets
van Nederland. Maak een proefrit.

Hij staat voor u klaar lSnLfX
Rijwiel- en bromfietsbedrijf Tragter

ZUTPHENSEWEG — VORDEN

Ga ook naar Remmers!
Bij 6 pakjes Spar margarine l PLASTIC BAL VOOR SLECHTS 50 CT.
6e fles Spar bier GRATIS bij aankoop van 5 flessen of pullen

Elk tweede blik lunchworst VOOR HALVE PRIJS
Elke 2e tube Spar mayonaise voor 50 et
100 gram gelardeerde lever voor 78 et
150 gram schouderham voor 89 et
100 gram pekelvlees voor 76 et
150 gram chocolaatjes voor 89 et
l pak wafelmelange van 150 et voor 129 et
l blik Spar kippesoep van 108 et voor 79 et
l bus Lady haarlak van 295 et voor 265 et

20% zegelkorting op alle blikken Europ ananas ! ! !
20% zegelkorting op l zakje goudkeur majorettes ! ! !
20% zegelkorting op l fles Spar appelsap ! ! !
20% zegelkorting op l blikje fancy pinkzalm ! ! !

Zegelkorting
— 10% „
— 10% „
— 10% „
— 10% „
— 10% ..
— 10% „
— 10% „
— 10% „
— 10% „

REMMERS
Zutphenseweg 41

Nieuwstad 58

Supermarkt
Telefoon 1281

Telefoon 1379

SCHILDER m? PLEZIER en GEMAK
neem JUWEEL VERF en LAK

Fa J. M. Uiterweerd Ruurloseweg 35, Vorden

N.V. Mij Eigen Woningbezit „Gelderland"
ZOEKT U EEN EIGEN WONING ?
Wij bouwen die voor u aan de Korenbloemstraat
te Hengelo (GId.).

Het is een dubbele woning, per woning een ruime
woonkamer, keuken en 3 ruime slaapkamers.
De totale stichtingskosten per woning worden
door ons geraamd vanaf ƒ 36.500,—.
Vraagt eens vrijblijvend inlichtingen bij ons aan !

DIEREN, SPOORSTRAAT 42 a
Telefoon 08330-4053; b.g.g. 4568

Assurantiekantoor
J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden,
telefoon 1531

(Inschr. Reg. B.; S.E.R.)
Verzekeringen, hypotheken,
financieringen

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
mes.

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

m m

rustig
wonen met

aluminium
jaloezieën

van
HELMINK

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Lijftogt,
B. van Hackfortweg 31

Wed. Waarle, Kranenburg

Voor plan Boonk:
H. Teunissen, de Haar

Retexturingsbedrijf
„ACCURAAT" N.V.
Oldenzaal

Gedurende deze maand
jumpers, vesten en
truien chem. reinigen
van ƒ 2,75 voor ƒ 2,—
Tevens uw adres voor
verven, onz. stoppen,
plisseren en overhem-
denreparatie

Vorden:
FA LUTH
Kledingmagazijn

FEUILLETON no. 23

De beslissing van
Dokter John

DOROTHY WORSLEY

Ze had verwacht Miss Julie in haar stoel bij het raam
te vinden, haar lievelingsplaatsje, omdat men vandaar
over de tuin uitkeek. Maar de deur was gesloten. Ze
aarzelde even, dan opende ze voorzichtig de deur.
Miss Julie lag met gesloten ogen in bed. Sliep ze? Dan
moest ze maar weer even zachtjes weggaan als ze ge-
komen was. Ze liep naar het bed en koek naar de tere
vrouw wier zilveren haar verward over het kussen lag.
Ze had een ongezonde huidskleur en haar ademhaling
leek niet helemaal in orde. Ze was erg veranderd. Miss
Julie was altijd pijnlijk netjes geweest. En ze was ook
veel magerder. Wat hadden ze met haar igedaan?

Toen rook ze die vreemde geur weer. Jeanie liep werk-
tuiglijk naar de badkamer. De deur stond open en ze
ging naar binnen. Ze zag een injectienaald en een fles
alcohol. Kreeg Miss Julie injecties tegen de pijn? Ze
zag een doos zonder etiket en opende die. De doos be-
vatte kleine tabletten. Ze hadden geen speciale geur en
Jeanie had geen idee waarvoor ze dienden. Slaaptablet-
ten? Ze zette de doos weer neer en ging met sombere
gedachten terug naar het bed. Miss Julie's oogleden
trilden en Jeanie zei zachtjes: ,Miss Julie?'
Miss Julie opende haar ogen en keek Jeanie aan zonder
haar te herkennen. Toen veranderde de uitdrukking
van haar gezicht en ze zei zachtjes met verbazing in
haar stem: .Jeanie?' Toen sloot ze haar ogen weer.
Jeanie's hart bonsde. Als Miss Julie maar iets wilde
zeggen voor er iemand kwam. Weer zei ze dringend:
,Miss Julie, ik ben het, Jeanie. Bent u wakker?'
Miss Julie sloeg haar ogen niet op maar ze opende
haar mond en mompelde iets dat Jeanie in de oren

klonk als: ,Ga niet weg. Blijf bij me.'
Jeanie hoorde voetstappen en toen ze zich omdraaide
stond Sing Lee achter haar. ,Ga alstublieft weg, Miss.
Dit mag niet.'
,Ik kwam Miss Julie bezoeken. Ik zag niemand, dus
ben ik maar naar binnen gegaan.' Jeanie trachtte na-
tuurlijk te spreken boven het bonken van haar hart uit.
,Ik zou graag even blijven. Ik geloof dat ze wakker
wordt.'

,U moet heengaan,' zei de man nu wat beslister. ,Er
mag hier niemand komen zonder toestemming van de
dokter. Ik ben daar verantwoordelijk voor.' Hij sprak
goed Engels, met een licht accent.
.Waarom wil de dokter niet dat haar vrienden haar
bezoeken? Is ze zo ziek? Jeanie probeerde tijd te win-
nen in de hoop dat Miss Julie haar ogen weer zou
openen.
,Als u blijft tot mevrouw Monski terugkomt, betekent
dat voor ons allemaal een hoop moeilijkheden. Ik heb
mijn orders.'
.Slaapt ze?'
.Gaat u nu ... alstublieft.'
Het was duidelijk dat de man zich niet op zijn gemak
voelde, maar hij werd steeds zekerder in zijn optreden.
Jeanie vroeg zich af wat hij zou doen als ze niet ging.
Maar zou ze iets bereiken als ze bleef met zijn spie-
dende ogen op haar gericht? Er was hier iets niet in
orde, daar was ze zeker van, wat Dr. John er ook van
dacht. Hij had gezegd dat Dr. Metzroff een bepaald
doel nastreefde om Miss Julie volstrekte rust te geven
en dat ze dus niet tussenbeide moesten komen. Jeanie
respecteerde het oordeel van de directeur, maar ze
vroeg zich af of hij nu wel verstandig was.

Miss Julie scheen te slapen en toch ook weer niet. Haar
pols was niet goed en ook haar huidskleur niet. Ze
vroeg zich af waarom Dr. Metzroff te kennen had ge-
geven dat Miss Julie aan de beterende hand was. Het
was niet waar, tenminste volgens Jeanie niet. Ze had
in de vijf jaar dat ze verpleegster was heel wat ziekte-
gevallen gezien. Zij vond dat Miss Julie er heel wat

erger aan toe was dan toen ze haar voor het laatst
gezien had.
Sing Lee sprak haar weer scherp toe, waarna ze zich
omdraaide en de kamer verliet. Ze kon niets bereiken
door hem uit te dagen. Ze zei tot hem: ,Ik zal even mijn
handen wassen voor ik wegga.'
Ze ging terug naar de badkamer en slaagde erin twee
tabletten uit de doos in haar zak te laten glijden. Toen
ze terugkwam stond Sing Lee nog op dezelfde plaats
te wachten.

Jeanie ging de voordeur uit op weg naar haar wagen,
maar toen ze er vlakbij was, kreeg ze een hevige schok.
Een tweede wagen kwam ernaast tot stilstand. De
vrouw die aan het stuur van de andere wagen zat,
keek haar met een vaste, vijandige blik aan. Ze zei:
,U kwam het huis uit. Wat wilt u? '
Jeanie keek haar een ogenblik zwijgend aan en zei
toen: ,U behoeft niet zo onaangenaam te doen. Ik be-
hoef u niet te antwoorden, maar ik zal het wel doen.
Ik ging Miss Julie bezoeken; ze is een oude vriendin van
me.'

,Was ze in slaap?'
,Waarom vraagt u dat?'
De vrouw moest beseft hebben dat haar manier van
doen achterdocht wekte. Ze zei: .Gewoonlijk slaapt ze
op dit uur van de dag. Daarom kon ik weggaan om
naar de bank te gaan. Ik hoop dat u haar niet wakker
hebt gemaakt. Heeft Sing Lee u binnengelaten?'

.Sing Lee heeft me niet binnengelaten. Ik zag niemand
en ben naar binnen gegaan. Ik ken het huis; ik ben er
dikwijls genoeg geweest. Mevrouw Monski, gelooft u
niet dat het goed zou zijn voor Miss Julie als ze zo nu
en dan haar vrienden eens zag? Ze moet zich wel een-
zaam voelen.'

,Ik heb hier geen orders te geven, ik voer ze alleen
maar uit. Dr. Metzroffs orders zijn, dat niemand Miss
Woodward zonder zijn toestemming mag bezoeken.'
,Maar waarom?'
,A1 veel te lang kwamen hier op alle mogelijke uren

mensen over de vloer die haar nerveus maakten en
haai1 verzwakten.'

Effen zei Jeanie: ,Ik geloof niet dat haar vrienden haar
ooit nerveus maakten.'
,U hebt een punt op mij voor. U kent mijn naam. Ik ken
de uwe niet.' De vrouw wilde de naam van de bezoek-
ster aan de dokter doorgeven.

,Ik ben verpleegster,' zei Jeanie kalmpjes en ze meen-
de de uitdrukking van de andere vrouw te zien veran-
deren. ,En ik weet een natuurlijke slaap te herkennen.'
Ze gaf de vrouw geen gelegenheid haar te antwoorden
want ze startte de wagen en reed weg. Aan de voet van
de heuvel bracht ze de wagen tot stilstand en stopte
de twee tabletjes in haar tasje. Ze wilde ze niet verlie-
zen. Misschien wist Dr. John wat het was.

Daarna reed ze verder de heuvel af. Ze zou Dr. John
vandaag niets zeggen, maar wachten tot ze morgen
weer in het ziekenhuis was. Ze was niet erg gelukkig
met de situatie, maar ze kon er nu niets aan doen en
wilde haar verdere vrije dag niet bederven.
Sally woonde op de heuvel er tegenover. Zonder er over
na te denken, reed ze de oprijlaan in. Sally's open wa-
gen stond voor het huis geparkeerd. Jeanie stopte en
toeterde, waarna Sally aan een der bovenramen ver-
scheen.

.Hallo!' riep ze verrast. ,Ik ben direkt beneden.' Toen
ze bij de wagen was vroeg ze: ,Kom je niet binnen?'
,Ik kan niet stilzitten,' bekende Jeanie. ,Een vrije dag
en niets te doen. Heb jij geen voorstel?'
,Wil je gaan rijden? Te paard, bedoel ik.'
,Dat is een beetje te veel inspannend - en het is nu zo
warm.'
.Misschien wel,' gaf Sally toe. .Zullen we in de club
gaan zwemmen. En daar ook lunchen?'
Jeanie was geen lid van de Country Club en ging er
zelden heen. Ze zei: ,Dan moet ik naar huis om mijn
badpak te halen.'

(wordt vervolgd)



Heden nam de Here uit ons midden tot Zich, onze
lieve vader, grootvader en huisgenoot

JAN BRUMMELMAN
weduwnaar van H. C. Lubbers

in de ouderdom van ruim 75 jaar.

Uit aller naam:

PAM. BRUMMELMAN

Vorden, 18 maart 1967
„'t Alderkamp" B 61

De teraardebestelling zal D.V. plaats hebben op
donderdag 23 maart om 13.00 uur op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

Pasen
trek er eens uit
Voor u hebben wij:

Camping Gaz kookbranders
Picknick spiritus vergassers
Mepal lenteservies
Koelboxen en -tassen
Gemakkelyke, opvouwbare stoelen,
tafels en bedden

Marlens
Zutphenseweg 15 a

Wapen- en Sporthandel

WEESwoonwijs

WOONWIJS

WEGWIJS

KIES
DE JUISTE

VLOER-
BEDEKKING IN
UW ZIJKAMER
Laten we eerlijk zijn, in uw zitkamer
wordt niet alleen gezeten. Er wordt

ook gelopen en geleefd en gespeeld door de kinderen.
Daarom is de tapijtkeuze zo belangrijk. Welk tapijt kiest u ?
Wij als moderne woninginrichter kunnen u de weg wijzen in
de doolhof van mogelijkheden. Alle tapijtsoorten zijn goed.
Maar! Niet alle tapijtsoorten zijn even goed voor uw per-
soonlijke manier van wonen l Misschien is voor u Desseau
600 of 700 ideaal. Maar 't kan ook Hatéma Enkalon zijn.
Of Parade 7M. Of Promenade. Of Petra. Of Heugafelt.
Komt u gewoon eens langs voor een eerlijk advies, 't Kost
u niets.

uiij maken u graag ••wegwijs

Een goede gebruikte tractor
koopt u bij ons!

o.a. Ferguson, Fordson, Dexta.

Vraagt prijs en kondities.
EIGEN SERVICEDIENST

TRACTORENHANDEL

Donderwinkel
Vierakker — Telefoon 05753-1741
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X AB ANDRINGA ^
U en W

J DINI BUUNK

hebben de eer u, mede (namens wederzijdse X
ouders, kennis te geven van hun voorgeno- W
men huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. jj
zal plaatsvinden op vrijdag 31 maart a.s. om
14.00 uur ten gemeentehuize te Vorden.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden in
de Ned. Herv. kerk te Vorden om 14.30 uur
door de Weleerw. Heer ds. J. H. Jansen.
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u Zutphen, van Dorthstraat 26

J Vorden, van Heeckerenstraat 16
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X JAN BERENDSEN X
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W RIA TAKKENKAMP W

hebben de eer u, mede namens wederzijdse X
ouders, kennis te geven van hun voorgeno- W
men huwelijk, waarvan de voltrekking zal W
plaats hebben op vrijdag 31 maart a.s. ten y
gemeentehuize te Vorden om 10.00 uur. Q

X

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in hotel
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit) te
Vorden.

Toekomstig adres: Hoevesteeg 42, Tonden,
gemeente Brummen.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
W Vorden, Veldwijk C 115
U Vorden, Ruurloseweg D 36
Q maart 1967

X Receptie van 17.00 tot 18.30 uur in zaal
X Schoenaker, Kranenburg, Vorden.
W Toekomstig adres: Burg. Lotsiestraat 14,
W Maassluis.

Zij hopen elkaar het H. Sacrament van het W
huwelijk toe te dienen om 10.30 uur in de i
St. Antonius van Paduakerk te Kranenburg, Q
Vorden. A

X
X
X
X
X
X
X
X

X
JAN LANGELER

en

DICKY PLASBEEK

hebben de eer u,1

ouders, kennis te^
ie namens wederzijdse n
jn van hun voorgeno- X

men huwelijk, waarvan de voltrekking zal W
plaatsvinden op donderdag 30 maart a.s. om u
11.30 uur ten ge itehuize te Steenderen.

X
Kerkelijke bevcstilM^ om 12.00 uur in de X
Kapel te Bronkho^st, door de Weieerwaarde W
Heer ds. J. Kronenburg te Steenderen. X

X
X
X
X
X
X
X

X X

u

! Vorden, de Haar 19
X Toldijk, Hardsteestraat 8
X maart 1967

X Receptie van 13.00 tot 15.00 uur in zaal
Q „den Bremer" te Toldijk.
X
X Toekomstig adres: Russerweg 22, Toldijk.

Van ons is heengegaan, in de volle overtuiging
des geloofs, na een geduldig gedragen lijden, onze
lieve man, vader, behuwd- en grootvader

DERK PARDIJS
echtgenoot van G. Pardijs-Voskamp

in de ouderdom van bijna 83 jaar.

Vorden: G. Pardijs-Voskamp

Wichmond: H. Pardijs
B. J. Pardijs-

van Zadelhoff

Almen: G. Loman-Pardijs
H. Loman

Vorden: A. D. Winkel-Pardijs
W. L. Winkel

Vorden: D. Pardijs
A. G. Pardijs-

Wuestenenk
en kleinkinderen

Vorden, 20 maart 1967
„de Rouwenhorst" C 31

De rouwdienst zal plaatsvinden op donderdag 23
maart om 12.30 uur in de Ned. Herv. kerk te
Vorden. De teraardebestelling om 14.00 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.
Na de teraardebestelling is er gelegenheid tot
condoleren in hotel „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit).

Bejaardenkring
op donderdag 30 maart om 14.15 uur in het

Nutsgebouw.

De heer Ir A. F. Wehlburg komt vertellen over
dieren in het wild.

LET GOED OP DEZE ADVERTENTIE HET KAN U GELD OPBRENGEN !

Profiteert ook u nog deze week
van het grandioze

Grote eierfeest
in

zelfbediening

By elke litersblik SNIJBONEN

Bij elke 500 gram KAAS (alle soorten)

Bij elke bus NOOTMUSKAAT

Bij elke 10 zakjes VANILLE-SUIKER

By elke litersblik APPELMOES

Bij elke pot ZILVERUIEN

Bij elke pak KOFFIE + THEE

Bij elke GEZINSTUBE MAYONAISE a 115 et ...

Bij elke litersblik CAPUCIJNERS
Bij elke litersblik SPERCIEBONEN

Bij elke litersblik DOPERWTEN

Bij elke pot AUGURKEN

Bij elke zak ZOUTE PINDA'S 300 gram 89 et ...

Bij elke fles SLASAUS gezinsfles 98 et
Bij elke 3 pakjes PUDDING

By elke fles WIJN

Bij elke fles rode of witte DRUIVENSAP a 149 et

Bij elke fles SLAOLIE a 132 et

Bij elke fles WIJN MET RUM a 425 et

l EI GRATIS

l EI GRATIS

l EI GRATIS

l EI GRATIS

l EI GRATIS

l EI GRATIS

l EI GRATIS

l EI GRATIS

l EI GRATIS

l EI GRATIS

l EI GRATIS

l EI GRATIS

l EI GRATIS

l EI GRATIS

1 EI GRATIS

2 EIEREN GRATIS

2 EIEREN GRATIS

3 EIEREN GRATIS

8 EIEREN GRATIS

Zie Advertentie vorige week
Onze vleeswaren-aanbieding

PRACHT SCHOUDERHAM 150 gram 98 et

BOTERHAMWORST 200 gram 59 et
BOERENMETWORST 150 gram 89 et

SNIJWORST 150 gram 89 et

Wij besluiten met u
prettige paasdagen toe te wensen!

i Pasen 1967
WIJ BAKKEN VOOR U

Paasbrood met amandelspijs

Krentenbrood

Krentenbrood (groot)

Rozijnenbrood

Rozijn en b rood (groot)

Bierbrood
Paasslagroomtaarten ƒ 3,- ƒ 5,

Slagroompaasgebakjes 5 stuks
J Rumtompoezen 5 stuks

J* Slagroomtompoezen 5 stuks

Roombotercake per stuk

Wittebollen zakjes 5 stuks

Krentenbollen zakjes 5 stuks

Achtkastelenkoek
Appelcarré's 5 stuks

TELEFOON 1384
WINKELPARADIJS NIEUWSTAD

VOOR HET SLIJPEN EN
REVISEREN VAN UW

gazon naaimachines
HET AI

Henk van Ark
HET ALOMBEKENDE ADRES

ARCHITECTENBUREAU VAN HOUTE
Nieuwstad 47

GESLOTEN VAN 27 MAART TOT 2 APRIL

H.H. trekpaarden-
en ponyfokkers!

Aangekocht de zesjarige vos bles
Haflinger hengst
AMBASSADEUR HFK 9
met witte staart en manen, nationaal
en provinciaal hoog bekroond.
Dekt, bevrucht en fokt extra best.

Ook hebben wij de bekende Belg.
keur stamboek en premiehengst
kleine maat vos bles kampioen 1965
en 1966
GAMIN VAN DE KOLK K 2621

Tevens de vos bles reserve-kampioen
LEON VAN ROZA no. K 2581

WIJ KOMEN MET DE GENOEMDE
HENGSTEN BIJ U AAN HUIS

Belt u dus even
05753-7295 Hengelo (G)



TRUM
Burgemeester Galléestraat

Op z'n paasbest
met kleding voor heel
het gezin van

Visser

ITW GAZON OP ZIJN PAASBEST
GEMAAID MET EEN

motor- of handmaaimachine

VAN H.van Ark
UIT VOORRAAD LEVERBAAR
Demonstratie op aanvraag — Telefoon 1554

DD CD D d

GEBAK

OPGEMAAKTE
CHOCOLADE EIEREN
EN KINDEREITJES

Alles op
z'n paasbest bij

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekarl

STROHOEDEN

VILTHOEDEN
SJAALS
HANDSCHOENEN
HOEDENDOZEN

CORSAGES
SJAALCLIPS
BROCHES

Gezellige paasdagen
met een feestelijk gedekte tafel
SOLA TAFELBESTEK
OPBOUW TAFELSERVIEZEN van

Kroneman-Jörissen Koerselman

5 zaken die uw paasfeest maken
Ruime parkeergelegenheid

TOOR tt*

Fa Martens
Wapen- en Sporthandel

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

BOERS'
vee- en varkenshandel, Vor-
den - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

Openbare Lagere Dorpsschool

Aangifte nieuwe leerlingen
Ouders, die hun kind voor de nieuwe eerste klas,
schooljaar 1967/1968, nog niet hebben opgegeven
kunnen dit alsnog doen en wel aan de school,
Kerkstraat 17 of bij het hoofd der school G. W.
Brinkman, Zutphenseweg 56.
Deze nieuwe'ingen voor de eerste klas moeten
voor l oktober 1967 de leeftijd van 6 jaar bereikt
hebben.

Nutsgebouw
VORDEN — TELEFOON 1500

MAANDAG 27 MAART (2e Paasdag) 8 UUR:

Warenhuis op stelten
Negentig minuten heerlijk amusement met
Ncrman Wisdom.

[ TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN

Op de Psychiatrische Inrichting

„Het Groot Graffel"
te Warnsveld bestaat momenteel een
tekort aan vrouwelijk verplegend
personeel.

Om de taak van de verpleegsters te
verlichten zoeken wij

vrouwen of meisjes
die extra hulp willen verlenen, hetzij
als verpleeghulp, hetzij in de huis-
houding (ev. gedeelten van de dag).

Uw aanmelding wordt gaarne ingewacht schrif-
telijk of mondeling bij het sekretariaat van
bovengenoemde inrichting.

Ook zus en broer van amper tien
zullen bij Frans Smit iets lekkers zien!

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

3500 gezinnen lezen „Contact'

Neem
Bouwfonds-

coupon-
SCHULDBRIEVEN
(stukken van nom.

f.1000.-)

Een veilige,
winstgevende

belegging!

Vraagt
prospectus of
inlichtingen:

N.V. Bouwfonds
Nederlandse
Gemeenten

ZUTPHEN
Deventerweg 44
tel. 05750-6831

GEVRAAGD:

flink meisje
voor de winkel

J.H.Wansink,VivoZB
Hengelo (Gld.) - Telefoon 05753-1205

Spaar nu
onze rente is hoog!

VORDEN
W. ter Haar

Hertog Karel van
Gelreweg 3

tel. 1541 overdag

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Tel. 05752-1252 - Ruurlosew. 21 - Postgiro 862923

Speciale aanbieding!
MET DE SCHOONMAAK OVERAL
VLOT EN VEILIG BIJKUNNEN

Stalen nuishoudtrappen
met plateau, veiligheidsbeugel en
emmerhaak

ƒ 23,75
ƒ 27,25
ƒ 29,95

RAAMWASSER
op lange steel (145 cm) kompleet
met wisser en spons ƒ 4,95

NATUURSPONS ƒ 0,90
nog goedkoper dan kunstsponzen

ZEMEN VANAF ƒ 3,95

En nog veel meer schoonmaakhulpjes vindt u bfl

G. Emsbroek X Zn cv
Zutphenseweg 5

Telefoon 1546
Vorden

Wilt u succesvol rijles nemen?
Stap dan in onze
moderne Ford Cortina!

In deze soepele wagen voelt u zich
volledig rustig !

Nu het voorjaar zich meldt, voelen
velen er voor om scooterrijles te gaan
nemen. Wij zijn in het bezit van een
VESPASCOOTER, met deze vlotte
machine verzekeren wij u volledig
succes !

U rijdt onder deskundige leiding
van een instrukteur die het

Vamor-diploma
in zijn bezit heeft.

Komt u eens met ons praten of
bel 1753

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

6. Bultman
H. v. Bramerenstraat 14, Vorden

Voorjaars-
en
zomerstoffen
TE KUST EN TE
KEUR

V O R D E N

Dit AnIta-schoentje is wer-
kelijk apart! Het behoort tot
onze nieuwe Anita voor-
jaarscollectie '67. Uitge-
voerd in splendorlak met de
nieuwe kleurencombinaties.

Slechts f 17.90

A. Jansen
SCHOENENHUIS

Voor:

hooi, stro, bierbostel
(nat en droog), mout-
kiemen, voeraardappe-
len, belt u

GEBR. SOEPENBERG
Dronten 03210 - 2224
Zoerink Vorden 05752-6813

H.H. VEEHOUDERS

Voor uw koeien hebben
wij

TEPELBESCHERMERS
THANS ƒ 39,—

Koop ze bij de man,
die ze ook repareren
kan. Zeer ideaal.

FA G. W. LUIMES
Vorden - Telefoon 1421



Tweede blad „Contact" 22 maart 1967

ONS
PARADE

PAARDJE

THEEDOEKEN
Sneldrogende theedoeken in
een pracht kwaliteit! Allermo-
dernste streepdessins. Felisol:
duskleurecht!Nuvoor
de ongelooflijke prijs ^1 95

van 3 voor U«

Luth
Winkelparadijs . Vorden

TROUW en
VIRLOVINGS

Siemerink
Zutphenseweg

Bestel vroegtijdig uw
haantjes voor de Pasen

WEES ER ALS DE
KIPPEN BIJ

Vrijdag niet aan de markt
Hengeloseweg l, tel. 1283
Vorden

Hebt u een verloving?

Koerselman

Voor de nieuwe inwoners van Vorden
zn'n de namen

CAUBER ELSJE . . . . en
HEIDI, DE DOCHTER VAN
ELSJE . . . .
volkomen onbekend.

Hindert met,
als ze maar weten

er in Vorden echt nog een MAN-
NENKOOR bestaat, dat vroeger
met groot succes 2 operettes, die
bovenomschreven namen droegen
heeft uitgevoerd.

datzelfde mannenkoor door een
grote achteruitgang in ledental
zoiets niet meer kan presteren !

de zaak nog gered kan worden, als
mannen van elders, die nu in Vorden
wonen en over een goede zangstem

lid van dat koor worden
Van harte welkom a.s. maandag (of
de week daarop, of maar
wacht u niet te lang) om 8 uur in
de koffiekamer van het Nutsgebouw.

(Waar blijven de Vordenaren van origine, die
alles van het koor behoren te weten?)

VORDEN

MARKTVERENIGING DEELDE SUBSIDIES UIT

Onder voorzitterschap van de heer G. J. Wuestenenk
hield de marktverenigiing Vorden een algemene leden-
vergadering waarvoor goede belangstelling bestond.
In zijn openingswoord stelde de voorzitter dat de markt
die wekelijks in Vorden wordt gehouden in een behoefte
voorziet. In dit verband noemde hij vis, groente, fruit
etc.
Uit het jaarverslag van de sekretaris, de heer J. J. v. d.
Peij!, bleek dat er het afgelopen jaar 7413 loten waren
verKocht. Dit aantal is beneden de verwachting geble-
ven, want hoe meer loten er worden verkocht des te
meer subsidie kan er worden verleend. De heer v. d.
Peijl stimuleerde derhalve de verkoop van loten.
De aanvoer van biggen is i.v.m. de mond- en klauwzeer
sterk teruggelopen. Werden er in 1965 ruim 3000 biggen
aangevoerd, in 1966 bedroeg dit aantal 184. Slechts in
de maanden juni en juli werden er biggen aangevoerd.
De verlotingsmarkt in oktober werd druk bezocht. Er
werden 43 runderen aangevoerd. De kramerijen deden
over het algemeen goede zaken. De voorjaarsmarkt
zal dit jaar op vrijdag 12 mei worden gehouden met
een speciale attraktie voor de bezoekers.
De heer v. d. Peijl memoreerde verder het feit dat de
marktvereniging dit jaar 60 jaar heeft bestaan. Gezien
de toestand van de verenigingskas (niet te verwarren
met de opbrengst van de loten) was het bestuur van
mening eventuele feestelijkheden achterwege te laten.
Het jaarverslag van de penningmeester, de heer H.
Klein Brinke, gaf een klein batig saldo te zien.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende leden
t.w. de heren D. Klein Bleumink, H. Klein Brinke, A. J.
Zweverink en D. Lindenschot, bij acclamatie herkozen.
In de plaats van de heer H. W. Mullink, die zich niet
meer herkiesbaar stelde, werd gekozen de heer H. W.
B. Lichtenberg. In verband met de vergevorderde leef-
tijd stelde de heer B. H. Lebbink zich niet meer voor
een bestuursfunktie beschikbaar. In zijn plaats werd
gekozen de heer G. Wolters jr.
Voorzitter Wuestenenk bracht de scheidende bestuurs-
leden die achteenvolgens 20 jaar en 16 jaar de markt-
vereniging hebben gediend, dank voor het vele werk.
Als blijk van waardering bood hij hun een rokertje aan.
Tot leden van de kaskommissie werden de heren J. F.
Geerken en J. Kettelerij gekozen.
Hierna werden de verschillende subsidies uitgedeeld.
De opbrengst van het aantal loten bedroeg ƒ 7413,—.
Na aftrek van de kosten bleef er voor subsidies be-
schikbaar ƒ 2215,20 (40% van de opbrengst). Deze wer-
den als volgt verdeeld:
Lagere Landbouwschool ƒ 100,—; Landbouwhuishoud-
school ƒ 50,—; Groene Kruis ƒ 100,—; R.K. Maatschap-
pelijke Gezinszorg ƒ 40,—; Nutskleuterschool ƒ 100,—;
Bijz. Kleuterschool ƒ 100,—; R.K. Kleuterschool ƒ 50,—;

EEN GESCHIKT CADEAU VINDT
U BIJ

fflsalon

D.BOERSMA
BESTEL UW IJSTAART VOOR DE
FEESTDAGEN GAARNE
VROEGTIJDIG

Piedro sandalen
VOORRADIG IN BRUIN EN
BEIGE VAN MAAT 22 T/M 36

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

GOOI UW SCHROOT TOCH IN DE SLOOT
EN KOOP EEN

nieuwe bromfiets
Batavus, Mobylette, N SU, Peugeot
en Zundapp

H. W. Groot Enzerink
HEEFT HET AGENTSCHAP

Voor de paasdagen
HEERLIJK KRENTENBROOD
OOK MET FLINKE ROL SPIJS
PAASGEBAK
TULBANDEN
DEENSE KOFFIEBROODJES
CROISSANTS

EN NIET TE VERGETEN ONZE
SPECIALITEIT: ZWANEHALZEN

GROTE SORTERING BOTER- EN
AMANDELKOEKJES

H. J. Kerkhoven
Telefoon 1394

Ned. Bond van Plattelandsvrouwen ƒ 75,—; R.K. Boe-
rinnenbond (KPO) ƒ 40,—; Jong Gelre ƒ 100,—; Ka-
tholieke Plattelandsjongeren ƒ 50,—; Sliercnvereniging
Delden ƒ 40,—; Stierenvereniging Mossel ƒ 40,—; Jong-
veeKeuring distrikt 4 ƒ 25,—; Schapenfokdag ƒ 30,—;
Bedrijf sverzorgingsdienst ƒ 75,—; Bijenvereniging
ƒ 40,--; Rijvereniging „De Graafschap" ƒ 50,—; Zwem-
bad „In de Dennen" ƒ 100,—; Gem. Rattenbestrijding
ƒ 40,—; varkensfokvereniging ƒ 40,—; wegenfonds
(sluitpost) ƒ 230,20.
Van het komité Kerstweek (organisatie van de verlichte
kerstboom in het dorp en dameszang) is eveneens een
verzoek om subsidie ingekomen. Naar de mening van
het bestuur van de Marktvereniging komt deze aan-
vraag niet voor inwilliging in aanmerking. Het bestuur
van de Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk en
Gezinsverzorging te Hengelo (Gld.) en Vordeu heeft
(zij het zeer laat) weer een subsidieaanvraag inge-
diend. Er is nog overleg gepleegd met het Ministerie
van Justitie. Het Ministerie is echter van oordeel dat
het hier geen belang betreft uitsluitend in de gemeente
Vorden en adviseert dan ook op de aanvraag afwij-
zend te beschikken. Verschillende afgevaardigden brach-
ten het bestuur hierna dank voor de toegewezen subsi-
dies.

NUTSBIBLIOTHEEK GOEDE VRIJDAG

Daar heit a.s. vrijdag een halve zondag is, is de Nuts-
bibliotheek gesloten. U kunt uw boeken ruilen a.s. don-
derdagmiddag en avond op de gewone tijd.

NUTSAVOND MET GOEDE TONEELUITVOERING

De op één na laatste Nutsavond van dit seizoen, die za-
terdagavond in het Nutsgebouw werd gehouden, werd
verzorgd door het Vordens Toneel.
In zijn openingswoord heette de voorzitter, de heer H.
Wesselink, in het bijzonder burgemeester A. E. van
Arkel met echtgenote welkom. Voorts deelde de heer
Wesselink mede dat de laatste Nutsavond (Essofilm)
op 6 april zal worden gehouden. Voor de bollentocht
hebben zich tot dusver 20 personen opgegeven, dit
moeten er echter 35 worden, aldus de heer Wesselink,
die vervolgens terugblikte op het afgelopen wintersei-
zoen waaruit bleek dat het een goed verzorgd program-
ma was geweest.
Hierna was het woord aan „Vordens Toneel" die het
blijspel in drie bedrijven „De avond van de 7e juli" van
Gerard van Dijk voor het voetlicht bracht. Het was een
komisch stuk waarin vele verwikkelingen opgelost
moesten worden. Het begon allemaal met een liefdes-
brief van Joke van Anraad (J. van Tuyl) aan Jan van
Wn'nbergen (J. Lubbers) die per abuis door de vader
van Jan t.w. Martin van Wijnbergen (op voortreffelijke
wijze door de heer H. Holsbeke uitgebeeld) ontvangen
werd. De bazige vrouw van Wijnbergen (R. Verstoep)
las de brief voor en toen waren de poppen eerst goed
aan het dansen.
Dan komt er een huisknecht (G. Abbink) bij de fa-
milie in dienst, echter tegen de zin van huishoudster
Anna (J. Westerveld). Mijnheer van Wijngaarden laat
deze huisknecht doorgaan voor een vriend van hem die
advocaat is. Wanneer dan echter deze vriend (A. Tang-
enberg) op bezoek komt moet deze voor huisknecht
spelen. De heer Tangenberg maakt er een kostelijke
rol van waar het publiek enorm om heeft gelachen.
De dochter des huizes (I. Holsbeke) wordt verliefd op
de „namaak" huisknecht en de deftige freule Henriette
van Terwinselen (G. Lenselink) probeert de zgn. ad-
vocaat aan de haak te slaan. Natuurlijk komt alles best
voor elkaar.
De decors en de grime^^k (verzorgd door de fa G. P.
Bessels & Zn uit DeveiMf) waren goed verzorgd, ter-
wijl wij de regisseus W. Martinus gaarne 'n kompliment
willen maken voor deze fn'ne toneelavond.

INGEZONDEN MEDEDELING
(Buiten verantwoording van de redaktie)

HET VORDJ^B MANNENKOOR

Wie Contact goed leest (en wie doet dat niet?) heeft
in de laatste uitgaven het een en ander kunnen lezen
over het wel en wee van de mannenkoren in onze streek.
Over het „wel" in Contact van vorige week, wat het
jonge Warnsveldse Mannenkoor betrof.
Over het „wee" van het Vordens Mannenkoor nog eer-
der (u herinnert zich nog wel het ingezonden stuk van
de zanger uit de „enclave Medler"!)
Twee geheel verschillende geluiden over mannenzang-
verenigingen in twee gemeenten, die aan elkaar gren-
zen.
Dit stemt tot nadenken.
Hoe is het mogelijk, zo vragen wij ons af, dat in Warns-
veld een jonge vereniging zo voorspoedig kan groeien,
wat haar ledental, zowel als haar vocale prestaties be-
treft. Terwijl in het Vordense mannenkoor, dat jaren-
lang aan „de top" heeft gezongen, geluiden worden op-
gevangen, die nauw verband houden met het voortbe-
staan van deze, in Vorden toch geziene, vereniging.
Is het dan toch een specifiek Vordense Ziekte, dat wel
kunnen en willen zingen, maar toch maar geen lid
worden van het mannenkoor?
Kom, zangers uit Vorden, laat nu eindelijk eens zien,
dat je de gelederen van de Vordense vereniging wilt
aanvullen.
Maar dan niet vanwege het feit, dat Warnsveld thans
een groter koor heeft. Wij gunnen onze nabuurgemeen-
te graag dit voorrecht.
Met een zodanige toename, dat het Vordense mannen-
koor van 20 leden (thans) op bv. 40 man sterk komt,
zijn wij voorlopig tevreden.
Zie ook de advertentie in dit nummer !

BIJZONDERE SCHOOL HET HOGE WINT
(ZOWEL JONGENS ALS MEISJES)

HET SCHOOLDAMTOERNOOI

Zaterdagmorgen werd in zaal Eskes het traditionele
schooldamtoernooi gehouden, dat wordt georganiseerd
door de damvereniging DCV. Er namen deze keer vier
scholen met elk een meisjes- en een jongensteam aan
deel. De scholen waren: Bijzondere School Het Hoge,
O.L. School Dorp; School Medler en de Prinses Julia-
naschool uit de Wildenborch (de school Kranenburg had
verstek laten gaan).
Er werd zowel bij de jongens als de meisjes weer fana-
tiek om de overwinning gestreden. De teams van de
Bijz. School Het Hoge waren ook dit jaar weer onge-
naakbaar en wonnen net als in 1966 de eerste prijs.
Bij de jongens waren de verschillende uitslagen:
School Dorp—Medler 18—2; Wildenborch—Het Hoge
4—16; School Dorp—Wildenborch 10—10; Het Hoge—
Medler 17—3; Wildenborch—Medler 12—8; School
Dorp—Het Hoge 6—14. De eindstand luidde: 1. Bijz.
School Het Hoge 6 pnt; 2. en 3. School Dorp en School
Wildenborch 3 pnt.; 4. School Medler O pnt. Voor de
definitieve bezetting van de tweede plaats volgde hierna
een beslissingswedstrijd tussen de School Dorp en de

fl

Wildenborch. Deze ontmoeting werd met 12—8 door
School Dorp gewonnen.
Bij de meisjes waren de verschillende uitslagen:
School Dorp—Medler 10—0; Wildenborch—Het Hoge
O—10; School Dorp—Wildenborch 5—5; Het Hoge
Medler 8—2; Wildenborch—Medler 6—2; School Dorp
—Het Hoge 3—7. De eindstand luidde: 1. Bijz. School
Het Hoge 6 pnt.; 2. en 3. School Wildenborch en School
Dorp 3 pnt.; 4. School Medler O pnt. Ook hier was voor
de bezetting van de tweede plaats een beslissingswed-
strijd nodig tussen School Dorp en School Wildenborch.
Deze wedstrijd werd met 7—3 door School Dorp gewon-
nen.
De voorzitter van de damvereniging, de heer C. W. Es-
selink reikte hierna de prijzen uit. De heer Esselink
beklemtoonde dat de leeftijd niet bepalend is voor het
bedrijven van de damsport. Als voorbeeld noemde hij
de frappante resultaten die de 13-jarige Harm Wiersma
momenteel behaald bij de Nederlandse kampioenschap-
pen. De heer Esselink was verder van mening dat de
prestaties van de Bijz. School Het Hoge moeten wor-
den toegeschreven aan het feit dat op deze school flink
wordt geoefend voor dit toernooi.
Wini Geerken en Jootje Klein Geltink mochten hierna
uit handen van de voorzitter de eerste prijs in ontvangst
riemen. Namens de O.L. School Dorp namen Gerrit ten
Have en Maria Dolphijn de prijzen in ontvangst.
Dit toernooi wordt gesubsidieerd door de gemeente, ter-
wijl de kinderen van de winkeliersvereniging een ver-

ring kregen aangeboden. Namens het onderwij-
zend personeel bracht de heer Zeevalkink de damver-
eniging dank voor dit goed georganiseerde en uitste-
kend geslaagde toernooi.
i», t
KRANENBURG

INTERKERKELIJKE LIJDENSMEDITATIE

De vierde en laatste interkerkelijke lijdensmeditatie van
de gezamenlijke kerken alhier, werd donderdagavond
gehouden in de R.K. kerk op de Kranenburg en door een
groot aantal gelovigen bezocht. Pastoor Bodewes ofm
sprak een kort inleidend welkomstwoord en ging voor
met gebed. Hierna hield ds. Th. P. van Belzen, gere-
formeerd predikant, de meditatie over het thema „De
eenzaamheid overwonnen". Het R.K. mannenkoor en
de aanwezigen zongen hierna enkele liederen waarna
deze oecumenische samenkomst werd besloten.

EIERZOEKWEDSTRIJD

Evenals voorgaande jaren zal, uitgaande van de buurt-
vereniging „Kranenburgs Belang" ook dit jaar voor de
gehele Vordense jeugd een eierzoekwedstrijd worden ge-
organiseerd. Dit is op Eerste Paasdag 's middags om 2
uur bij goed weer. Is het weer slecht dan gaat de wed-
strijd niet door.
De deelnemer.sgroepen zijn weer gesplitst naar leeftijd,
om ook de kleinere kinderen de gelegenheid te geven
rustig te kunnen zoeken. Kinderen in de leeftijd van
4-8 jaar en van 9-12 jaar kunnen deelnemen tegen een
kleine vergoeding, ook kinderen van niet-leden mogen
natuurlijk meedoen. Men verwacht een grote delname.
ledereen die meedoet ook de niet-prijswinnaars, krij-
gen een aardige verrassing, terwijl voor de winnaars
speciale prijzen beschikbaar zijn. Zie voorts de adver-
tentie in dit nummer.

VORDEN l — SVDES l 0—0

In een zeer slechte wedstrijd is de thuisclub er niet in
geslaagd hot op papier toch niet zo sterk geachte SV
DES uit Eibergen met een nederlaag huiswaarts te
sturen. Het zou overigens ook niet verdiend zijn ge-
weest want daarvoor speelden de geelzwarten te onsa-
menhangend. Hetzelfde kan evenwel ook gezegd wor-
den van de Eibergenaren, hoewel het plaatsen bij SV
DES iets beter verzorgd bleek. Het valt echter niet te
ontkennen dat de schuin over het veld staande wind
veel afbreuk aan het spel van beide ploegen deed.
Voor de rust waren de geelzwarten het meest aan de
bal en werden er verschillende aanvallen opgezet, doch
zodra men in de buurt van het strafschopgebied kwam
was het gebeurd. Het enige gevaarlijke moment deed
zich na plm. een half uur spelen voor. De thuisclub
kreeg op links een vrije schop toegewezen die snel door
Dostal werd genomen, de bal werd door B. Nijenhuis
ingeschoten en via de keeper kwam het leder bij Eg-
gink die van dichtbij wederom via de keeper over
schoot.

1VARNSVELD

DAMESVOLLEYBAL IN WARNSVELD

De volleybalvereniging Warnsveld zag gaarne het aan-
tal damesleden uitgebreid. Mochten er dames zijn die
belangstelling voor deze sport hebben, zij zijn van harte
welkom.
De speelavond is op dinsdag van 20.30 tot 22.00 uur in
de zaal aan de Oranjelaan. Een van onze herenleden
is aanwezig om enige leiding te geven aan deze gezel-
lige maar ook gezond-sportieve ontspanning.
Ter oriëntatie: de thans lid zijnde dames variëren in
leeftijd van 25 tot 40 jaar. Er wordt niet aan kompe-
titiewedstrijden meegedaan. Ervaring in het volleybal-
spel is dus beslist geen vereiste. Komt u eens kijken
op dinsdagavond, u kunt meespelen en u zult ontdek-
ken hoe aantrekkelijk deze sport is.

KOMMISSIE STICHTING DORPSHUIS

De kommissie voor het doen oprichten van een bestuur,
Stichting Dorpshuis Instruktiebad Speel en Sportdel-
den in de gemeente Warnsveld deelt mede dat boven-
genoemde kommissie is uitgebreid met de volgende le-
den: de heer J. Nengerman en de heer H. Vromen. Ad-
viserende leden. Medisch adviseur: dr. Roos. Maat-
schappelijk adviseur: de heer J. Hess. Geestelijken ad-
viseurs: R.K. pastoor Jongerius Ned. Herv. dominee
Talens.
Vooralsnog de kommissie met de verenigingen gaat
praten willen zij eerst kontakt opnemen met het col-
lege van B & W. De kommissie betreurt ten zeerste het
antwoord van de burgemeester van de gemeente Warns-
veld, gedaan naar aanleiding van de vraag gesteld door
het raadslid de heer Nyland. Met nadruk wil de kom-
missie verklaren dat zij wanneer er fouten door haar
gemaakt zijn, dit op misverstanden moeten berusten.
„Het initiatief moet geboren worden uit de bewoners
van de gemeente Warnsveld", dat is gezegd door enkele
leden van de raad. De initiatiefnemer, de heer G. C. E.
Mannessen heeft op 2 mei 1966 vragen gesteld aan het
college van B & W van de gemeente Warnsveld over
het kontakt met de burgerbevolking. Ook is er toen een
stukje geplaatst in het Zutphens Dagblad, over het ini-
tiatief.
Met nadruk wil de kommissie verklaren dat het werk
van de kommissie algemeen is en ook wil blijven, dus
niots te maken heeft met politiek-, geloofs- of levens-
overtuiging.

Namens de kommissie M.

Behang keuze uit meer dan 50 soorten!
Enorme sortering

* Billijke prijzen

HET VERFHUIS J- M. Uiterweerd - Ruurloseweg 35 - Telef. 1523



WEES

woonwys
Het voorjaar in aantocht!

KOOP NU EEN

nieuwe fiets
Doe uw keus uit Batavus en Empo.
W\j adviseren u gaarne!

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg

Een aparte byou
voor de feestdagen?

Koersolman

Nutsbibliotheek Goede Vrijdag
Inplaats van vrijdag deze week op de
gewone tijden donderdag geopend
inplaats van vrijdag

*£*-
WOONWIJS

r -^^» ~^MH ^^v •

WEGWIJS

Eetkamerrafel met aansteekblad. Teak 185.
Eetkamerstoelen in teak, met skai bekleed 70.

Royaalbergmeubel met schenkklep. Teak,
397.50

OOK IN DE
KEUZE

VAN UW
EETKAMER

Eetkamertafel. Eetkamerstoel. Alleen om te eten ? Of ook om
de krant te lezen, kinderen te laten spelen/ gewoon te
zitten . . . Juist aan uw eetkamer moet u hoge eisen stellen,
Stevige stoelen. Afwasbare bekleding. Uitschuiftafel..
Noem maar op. En wie kan u hierbij 't beste adviseren?
De specialist! Wij als moderne woninginrichter wéten wat
er in de meubelwereld te koop is. Laat u dus niet misleiden
door enthousiaste aanprijzingen, reklamekreten en zoge-
naamd prijsvoordeel. Kom eerst eens praten met de vakman.
Dat kost u niets meer. Integendeel!

U vindt een geweldige collectie bij:

uiij maken u graag
\ 1 1 i d: M

RAADHUISSTR.. VORDENwepys
Hendrik-Jan
de tuinman
adviseert

Biedt zich aan: Meisje voor
huishoudelijk werk. Voor
maandagmiddag en zater-
dagmorgen. Brieven onder
no. 52-2 bur. Contact

KPiCHTIG GAS
ƒ 8,— p. fles zonder
statiegeld.

DEPOTS
Stationsweg l, telefoon 1289
Hanekamp 32
Het Hoge 49
Prins Bernhardweg 12
Ruurloseweg D 23
Van Ark, Wildenborch
Voskamp, Veldwijk
Ruiterkamp, Linde
Brummelman, Delden
H. Broyl, Rietgerweg 2,
Warken

HOOFDDEPOT

KEUNE
Nijverheidsweg tel. 1736

De lente komt
de sportmode „Lente '67" is er al

Leuke, mooie modellen in

gemakkelijke vryetydskleding,
heuppantalons, spijkerbroeken,
sweaters in badstof en velours
pullovers, colpulli's
jacks in nylon en terlenka
truien, vesten

Marlens
Zutphenseweg 15 a

Wapen, en Sporthandel

PFAFF, GAZELLE EN GRITSNER

naaimachines
in allerlei modellen en prijzen.

Wij demonstreren zonder enige ver-
plichting

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg

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

KOOP HIER UW TUINGEREEDSCHAPPEN

SMEDERIJ EN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

Gebrs. Barendsen
ZUTPHENSEWEG — VORDEN

Fietsen en bromfietsen
Alle merken. Snelle reparatie en de
beste service.

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

Met grote blijdschap en
dank aan God geven wij
kennis van de geboorte van
onze dochter

HEIDI
Heidi Everdien Petroiu-l

Antonet
De gelukkige ouders:
J. A. G. Reintjes
B. J. M. Reintjes-

Wolsing
Vorden, 15 maart 1967
Raadhuisstraat 26

Bij mijn vertrek naar
Hengelo (Gld.) dank alle
kennissen en relaties van
wie ik geen persoonlijk af-
scheid heb kunnen nemen
voor de prettige omgang en
het genoten vertrouwen.

J. A. M. Eulink-Hooman
Hengelo (Gld.), maart 1967
Leliestraat 7

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor uw
blijken van deelneming, on-
dervonden tijdens de ziekte
en het overlijden van onze
inniggeliefde vader,
behuwd-, groot- en over-
grootvader

HERMANUS BEUMER
weduwnaar van

Margarieta Voskamp
Uit aller naam:
Fam. Beumer

Vorden, maart 1967
Linde, E 40

Te huur gevraagd: Een
moestuin. Hanekamp 8,
Vorden

Orig. MERCIER racefiet-
sen, 4- of 8- gang derail-
leur, vanaf ƒ 239,50.
EMPO importeert ze en
toont ze u graag

Te koop: Enige mooie dra-
gende varkens aan de tel-
ling; en prima jonge beer,
11 maand oud. Tevens wei-
nig gebruikte komplete
melkmachine.
H. J. Graaskamp,
Nieuw Wenneker D 30,
Vorden

Te koop: Jonge konynen
witte VI. reus. H. J. Kette-
lerij Dr. C. Lulofsweg 16

Gevraagd voor enkele hal-
ve dagen per week: Nette
werkster. Mevrouw Gotink,

16, Vorden

huur gevraagd: Een
grote woning met veel ka-
mers in Vorden of naaste
omgeving. Brieven onder
no. 52-3 bur. Contact

PO „Teener Club", een
ipleté sportfiets, slechts

ƒ 174,50.
Naar keuze zwart, groen of
blauw

Mevrouw Oosterveen
Ruurloseweg 15
vraagt met ingang van l
mei a.s. een flinke hulp in
de huishouding voor 3 hal-
ve dagen per week

Per l april a.s. gezocht een
kosthuis. Brieven graag
met prijsopgaaf onder no.
52-1 bur. Contact

Te koop: Broedeieren van
patrijs leghorn en koekoek
wijandotte kriel.
H. G. J. Horstman, Mossel
Vorden

Te koop: Elektrisch schrik-
draadapparaat merk „Ner-
vus". W. Nijenhuis, B 22
Vorden

Te koop: Kamerkachel.
J. Lammers, Wilhelmina-
laan 10

By „EMPO" kunt u zonder
enige verplichting de show-
room bezoeken!
Nergens meer keuze!
Levering via de handel

Mevrouw de Leeuw
Wildenborch D 64
vraagt zo mogelijk per l
april: Net meisje, voor drie
morgens per week

Gratis af te halen: Jonge
hondjes, zeer klein soort.
Fam. E. P. de Krosse, Sta-
tionsweg 10, Vorden

Te koop: Nog enkele gere-
viseerde maaimachines.
Henk van Ark, tel. 1554

Te koop voor de Pasen:
Slachtkippen. G. J. Groot
Jebbink, Almenseweg 41

Te koop: Party voederbie-
ten. Joh. Broyl, Rietgerweg
3, Warken, Warnsveld

Te koop: Bromfiets; vers
gedorst roggestro; eetaard-
appelen, Pimpernel.
D. Pardijs, Kranenburg

OVERHEMDEN-
REPARATD3

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Dames
VOOR uw

schoonmaakartikelen
zoals RIPOLIN SNELVERF 500,
SAUS, WITKALK, HARDBOARD,
ZACHTBOARD, TEGELBOARD,
SdHOORSTEENPLATEN enz. «MI/..

naar

HOUT. EN HOBBYHUIS

R. de Graaf
Breegraven 77 - Tel. 05750 - 3567 - Warnsveld

Naast onze grote keuze in

Gazelle rijwielen
nu ook leverbaar de

Gazelle naaimachines
Licht in gewicht en licht In prys »>n
. . . . Gazelle staat er achter ! ! !

W. KLUMPENHOUWER
Rijksstraatweg 39-41 - Tel. 3781 . Warnsveld

Voor pasen bloemen van
Bloemenmagazijn

KOK
G. KRUISSELBRINK
Rijksstraatweg 64
Warnsveld - Tel. 2186

Ruime sortering
Gegarandeerde kwaliteit
Voordelige pryzen

Slijterij
„DE PAUW
*TELEFOON 4184

Jl

RIJKSSTRAATWEG 11
WARNSVELD

Alleen vrijdag en zaterdag
200 gram boterhamworst
200 gram tongworst
200 gram hoofdkaas
500 gram fijne rookworst

Bestel s.v.p. uw Paasrollade vroegtydig !

60
GO
60

175

Krijt Dorpsstraat

Looman.Vorden

Een goed overhemd
voor u, mijnheer!

FABLO COMMONDORE
FABLO FIVE STARS
FABLO VES-TAN

Een wereldmerk met een zorgeloze
pasvorm

Neemt u nu eens een gekleurd overhemd
lichtbeige, bleu, lichtgroen, en als u het wenst in
gedessineerd

Een passende zelfbinder en ook u op
7/n Paas-best

Mannenmode bij


