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Laatste gelegenheid.
Voor l april kan het abonnementsgeld van Contact, zijnde f 2.00, nog worden gestort op giro n r.
9 3 4 1 2 0 . t.n.v. D. Wolters, Vorden.
Wie van deze gelegenheid gebruik wil maken moet
het wel VANDAAG nog doen, anders komt de overschrijving te laat in ons bezit.
Na l april worden de overgehle\en k w i t a n t i e s aangeboden a f 2.20 voor Vorden en naaste omgeving.
Voor kwitanties die per post geïnd worden, wordt
het bedrag f 2.50.

Kerkdiensten
Vrijdag 27 maart Goede Vrijdag
H er v. Kerk
10 uur Ds. J. H. Jansen. H. Avondmaal
7.30 uur Ds. J. J. van Zorge, H. Avondmaal
Geref. Kerk
9.30 en 7.30 uur Ds. J. D. te Winkel
Zondag 29 maart Eerste Paasdag
Heru. Kerk
8.30 uur Ds. J. J. van Zorge
(Paasjubel met Kinderen van de Zondagsschool)
10.15 uur Ds. J. J. van Zorge
Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. D. te "Winkel
R.K. Kerk Kranenburg
.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
n de week elke dag v. m. 7 en 8 uur H. Mis.

Onderlinge damcompetitie D.C.V.
In zaal Eskes werden voor de onderlinge danicompetitie van D.C.V. de volgende wedstrijden gespeeld:
A. van Ooyen-Geerken l—l, Wiersma-Lammers
0—2, \\ansink-Oukes 2—0, Klein Bramel-C. van
Ooyen l—l, Stegeman-Nijenhnis O—2, Bello-Breuker 0—2, Klein Brinke-Hnlshof 1—1, P. van OoyenK l e i n Brinke. 2—0, Nijenhuis-Hulshof l—l, P. van
Ooyen-Roozendaal l—1.
De stand van de eerste tien luidt momenteel: l B.
Nijenhuis 20 gesp. 34 pnt.: 2 Lammers 15 gesp. 24
pnt.; 3 Onkes 16 gesp. 23 pnt.; 4 P. van Ooyen 14
gesp. 21 pnt.; 5 en 6 ter Beest en Wansink 16
gesp. 20 pnt.: 7 Breuker 17 gesp. 20 pnt.; 8 Geerken 15 gesp. 19 pnt.; 9 Klein Bramel 11 gesp. 16
pnt.: 10 \ \ e n t i n k 15 gesp. 15 pnt.
Wij maken de damlicfhebbers er nog op attent dat
a.s. zaterdagmiddag om half twee weer het traditionele schooldamtoernooi voor schoolgaande kinderen,
van a l l e lagere scholen in Vorden, zal worden gehouden. Het toernooi wordt gehouden in zaal Eskes en
staat onder auspiciën van de damclub D.C.V.

PAASJUBEL
ALLE KINDEREN van de zondagsschool worden Ie Paasdag om half
negen in de kerk verwacht.
Er is dus géén zondagsschool.
Oudermiddag Bijz. Lag, Landbouwschool.
Onder leiding van de heer G. J. Baiinink, directeur
van de Bijz. Lagere Landbouwschool, werd een oudermiddag gehouden, welke door talrijke ouders
werd bezocht.
In zijn openingswoord heette de heer Bannink alle
aanwezigen hartelijk welkom, waarna de ouders in de
gelegenheid werden gesteld met het personeel de
resultaten van hun kinderen te bespreken. In het
liandvaardigheidslokaal waren enige door de leerlingen vervaardigde werkstukken tentoongesteld, waardoor de ouders een duidelijk overzicht kregen van
deze tak \ a n onderwijs dat hun zoons nanst het landbouwonderwijs aan deze school ontvingeu. Tevens
was er gelegenheid kennis te nemen van de vakken
machinaal melken onder leiding van de veeteeltleriaar
alsmede van de motor- en machinekennis onder
leiding van de praktijkleraar.
Al met al werd de ouders ruimschoots gelegenheid geboden zich 'n beeld te vormen van genoemde nuttige
vakken, welke hun zoons in hun verder leven van
grote waarde kunnen zijn. Tussen de bedrijven door
werd koffie aangeboden. De ouders keerden hoogst
voldaan huiswaarts.

Vergadering B O.L H.
In het Hotel ,,'t Wapen van Vorden" werd een druk
bezochte ledenvergadering van de afd. Vorden van de
B.O.L.H. gehouden.
In haar openingswoord werden door de presidente
Mej. T. Pardijs in zonderheid welkom geheten een
aantal nieuwe leden alsmede de spreekster van die
avond Mevr. Essclink-Kok uit Zwiep bij Lochem.
Deze behandelde het onderwerp: ,,Met welke idealen
gaat het meisje van heden het leven in". Hierover
ontspon zich een levendige gedachtenwisseling. De
presidente dankte Mevr. Ksselink voor de uiteenzetting van dit actuele onderwerp en voor de beantwoording van een groot aantal vragen.
BIOSCOOP
2e Paasdag komt er weer een vrolijke film : G. I. Blues.
Elvis Presley is de hoofdpersoon en hij laat zien dat hij
ook in het leger heel wat mans is. Als zanger kunt u
hem bewonderen in verschillende nieuwe songs. Het
slot van de film is een enorme show rondom een gelukkig paar.

U bent

MOOI

VERZORGD*

R.K. Kerk dorp

VEMNDIG9

30 uur H. Mis, 10 uur Hoogmis, n.m. 7.30 uur Lof
insdag en vrijdag v.m. 7.45 uur Mis.

met echte

VOETBAL
Voor Vorden stond j.l. zondag alleen de ontmoeting
Vorden IV—Sp. Brnmmen VII op het programma.
Deze wedstrijd werd verdiend, weliswaar geflatteerd,
Maandag 30 maart Tweede Paasdag
met A—l door de bezoekers gewonnen. Voor de rust
H er v. Kerk
had Vordcn een kleine veldmeerderheid. Kansen waren
er wel, doch de juiste afwerking bleef zoek.
O uur Ds. J. H. Jansen en Ds. J. te Winkel
De Brummcnaren maakten van de hun geboden kansen
nterkerkelijke Dienst)
beter gebruik en zij slaagden erin doelman Wesselink
Geref. Kerk
voor de pau/c 2 maal het nakijken te geven.
In de tweede helft wogen de partijen goed tegen elkaar
uur Interkerkelijke dienst in de Herv. Kerk
op en had de thuisclub aanvankelijk het beste van het
R.K. Kerk Kranenburg
spel. Na twintig minuten verkleinde J. Stapper de ach130 en 10 uur H. Mis.
terstand tot 2—l, door een scherp genomen hoekschop
van Jansen al vallende in te koppen.
R.K. Kerk dorp
De gelijkmaker lag nu binnen het bereik, doch de
30 uur II. Mis, 10 uur Hoogmis.
Brummense linksbuiten maakte 5 minuten voor het einde aan alle Vordense illusies een einde door met twee
ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
fraaie kopballen de eindstand op l—4 te brengen.
(alleen spoedgevallen)
Voor de Vordense junioren werden zaterdag de volm zaterdagmiddag 1.30 uur tot maandagavond 11 gende resultaten behaald: Almen a—Vorden a O—10;
ir Dr. Lulofs, telefoon 1255.
A.Z.C, c—Vorden b 5—1; Vorden c—Be Quick d
v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 3—1; Vorden d—Wilhelmina S.S.S. d O—l en Soci c
üf tien en tien uur 'a morgens.
—Vorden e 2—2.
Tweede paasdag is Vorden I opnieuw vrij. Vorden II
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.
krijgt Witkampers II op bezoek. Vorden III speelt uit
naf donderdagavond 12 uur t.c.rn. maandagavond tegen De Hoven VII. Vorden IV ontvangt op eigen
uur Dr. A. Harmsma. telefoon 06752:1277.
terrein Oeken IV.
Bij de junioren wordt gespeeld Vorden a—Ratti a en
BRAND MELDEN: no. 1541.
Steenderen b—Vorden d.
|j geen gehoor: Telefoon nu. 1230
B K AN I)W A A K »< UML MIJ.
(Bureau Rijkspolitie)
De Onderlinge Brandwaarborg^^q en de Vordense
URGELIJKE STAND van 18 mrt. t.m. 24 mrt.
Molest- en Stormschadeverzekering hield in zaak Esboren: d. van G. Hishink en G. Beefcink ; d. van kes haar 27ste ledenvergadering, onder leiding van de
. J. M. Lenting en J. H. Luimes; d van H. R r u m :i do boekhoudelman en T. Brummelman ; d. van K. Meenink en ster, mevr. te Paske-OItvoort, bleek dat 1963 ten aan. A. Nijhof.
zien van de Stormschadeverzekering een gunstig jaar
ndertrouwd : A. H. A. Bleuflüik en H. J. A. Men- was geweest. Er was weinig Stj^^schade geweest en
nk; A. A. Hoebink en M.|^B. Bleumink ; J. H het ledental bewoog zich in stijgiWe lijn. Ook kon bij
ossink en J. H. Bosch; A. jTwullink en J. Nijen- deze afdeling een kleine winst worden geboekt.
is; W. H. Jansen en G. B. Schoenaker.
Vervolgens bleek dat de brandverzekering een zeer
huwd: Geen.
gunstig jaar had beleefd. Het verzekerde bedrag was
met bijna 20 pCt gestegen. Het aantal deelnemers was
verleden: Geen.
hierbij sterk vermeerderd. Aan de reserve kon een flink
bedrag worden toegevoegd. Het aftredend bestuurslid
HEIDEBRAND VERWOESTTE WEER
en het aftredend lid van de Raad van Toezicht t.w. de
60 HA. NATUURGEBIED.
heren D. Ruesink en A. C. Gotink, werden herkozen.
Altijd weer waarschuwingen voor vuur. Wees er In verband met de komende Wet op het Onderlinge
voorzichtig mee. In het gebied van Grindveen ver-Verzekeringswezen en het toezicht daarop werden enige
brandde de genoemde 60 ha. Speel niet met vuur. vragen hierover op bevredigende wijze beantwoord.
Als u de kollektie in rijwielen bij Tragter met vuur
EIERZOEKWEDSTROD „KRANENBURGS
aanbevelen gaat, hebben we daar geen bezwaar tegen.
Er staan veel mensen, die al kochten, in vuur en vlam.
BELANG"
(adv.)
Het bestuur van „Kranenburgs Belang" heeft besloten
om voor de jeugd met Pasen een eierzoekwedstijd te
organiseren. Dit geheel nieuwe evenement zal plaats
Forumavond.
vinden op eerste paasdag, 's middags om 2 uur. Er
Ter a f s l u i t i n g van het winterseizoen werd door de kan aan worden deelgenomen door kinderen van
Bond van Plattelandsvrouwen, G.M.v.L., B.O.LH. 6—14 jaar, tegen een kleine vergoeding. Aan deze
en de B.O.G. afd. Vorden in Hotel ,,'t Wapen van wedstrijd kunnen ook kinderen van niet-leden deelnemen. Men verwacht een grote deelname. Indien het
Vorden" een forumavond belegd.
In zijn openingswoord wees de voorzitter der G.M.v.L. weer te slecht is zal de wedstrijd een week worden
er op dat er in het afgelopen winterseizoen in het uitgesteld tot zondagmiddag 5 april. Zie voorts de addorp en in de buurtsekappen verschillende ge- vertentie in dit blad!
spreksavoiuleii waren belegd. Op deze avonden was
v e e l a l het onderwerp ,,De boer en de boerin" en
.,De boer en zijn gezin".
De vraag rijst: lis boer en boerin zijn aantrekkelijk
en is er nog leefbaarheid. Gaat de boer en de
boerin met de tijd mee en is er zelfonderzoek of
ze het goed doen. Hoe moet de bedrijfsopvolging in
de toekomst zijn, enz.
De heer H. Visschers uit Arnhem, 2e sekretaris der
G.M.v.L., wees er op dat de landbouw in een krjtisch s t a d i u m is geraakt. Ook in de agrarische sektor
is een enorme ontwikkeling gaande. De boer van
thans moet praktisch b e k w a a m zijn, tevens moet
hij vakman zijn en zelstandig kunnen handelen en
berekenen. De boer wordt dan ook meer dan vroeger
in het maatschappelijke leven opgenomen.
Vervolgens werden een groot aantal schriftelijke
vragen aan de forumleden voorgelegd. O.a. de jonge
boerin op de boer.K-rij en ba ir taak. Hierbij werd
opgemerkt dat voorheen de jonge boerin bij introuwen wel eens te vaak als de kleine knecht werd beschouwd. De opvoeding van de kinderen geschiedde
in nieuwe voorjaarskleuren.
dan door de oma. Het medewerken in het ,bedrijf
moet vrij zijn voor de jonge boerin. Op de vraag
of uitwisseling gewenst is werd gewezen op het grote
Een lust voor het oog en
belang hiervan. Hierdoor krijgt men meer zelfstaneen verrassing voor Uw
digheid.
Alle opgeworpen vragen aangaande het uitgangspunt
voeten.
,,De boer en de boerin van de toekomst" werden op
bevattelijke wijze beantwoord. Als forumleden fungeerden de dames Mevr. IT. .Janscn-Dekker (B.v.Pl.vr.),
KOM ZE PASSEN BIJ
Mevr. D. Hiddink-Dijkman (B.O.L.H.), en de heren
Ir. J. J. Manschot, Ir. E. Tonkcns, H. Reurink
(G.M.v.L.), D. van der Kolk (B.O.G.). Voorzitter van
het forum was de heer H. Visschers. Het geheel was
zeer leerzaam.

Zojuist ontvangen:

pracht kollektie

Panlollels

Wullink's Scboenhandel

Geslaagd.
Mej. G. Mennink. \\ ildcnborch, slaagde aan de
rijkslandbouwhuishoudschool Rolleeate te Deventer
voor de akte N XIX (huishoudelijke vakken).

Onbetwist de Schoenenspecialist

reeds v.a. f 2.50 bij
MODEHUIS

Goede Vrijdag tot 12 uur geopend
AGRARISCH SOCIALE VOORLICHTING
In zaal Eskes hield de C.B.T.B. en CJ.B.T.B. een gecombineerde ledenvergadering. Wegens afwezigheid
van de voorzitter, de heer A. J. Lenselink, stond deze
vergadering onder leiding van de heer H. J. Berenpas,
welke inzonderheid welkom heette de heer G. Mulder
van de agrarische sociale voorlichting van de Geld.
C.B.T.B. Deze besprak het onderwerp: „Het werk van
de agrarisch sociale voorlichting en de agrarische
structuur in Oostelijk Gelderland".
Voorlichting geven, aldus spr., wil zeggen kennis overdragen. Hierdoor wordt de voorgelichte in staat gesteld
met meer kennis van zaken te handelen. Van deze
voorlichting wordt nog maar door één derde van de
Ned. landbouw gebruik gemaakt, één derde deel komt
maar sporadisch, terwijl de rest zelfs nog nooit met
de voorlichtingsdienst in contact is geweest. Spr. wees
er op, dat in vroegere jaren een veel sterkere gemeenschap bestond dan thans het geval is. Wat toen gedaan
werd als burenplicht valt nu onder gezinsverzorging,
bedrijfsverzorging, enz. In de crisistijd van de dertiger
joren heeft zich de agrarische voorlichting sterk uitgebreid. Toen verkreeg men de „Dienst kleine boerenbedrijven" alsmede de economische voorlichting en de
voorlichting voor de vrouw, de z.g. Huishoudelijke
voorlichting ten plattelande. De agrarische sociale
voorlichting dateert van na de tweede wereldoorlog.
Het sociale heeft betrekking op de menselijke verhoudingen en is opgebouwd door de standsorganisaties. Ze
wil met de mensen allerlei vraagstukken aangaande hun
bedrijf bespreken b.v. bedrijfsoverdracht. Bij dit alles
is nodig een goede en hechte samenwerking tussen bevolking en organisaties.
Na beantwoording van enige vragen bracht de voorzitter de spr. dank voor zijn duidelijke uiteenzetting
van dit vraagstuk.
Medegedeeld werd dat eind mei het jaarlijkse uitstapje
zal worden gemaakt, hoogstwaarschijnlijk naar Twente. Verder zal het bestuur trachten om in het komende
zomerseizoen drie excursie-avonden te organiseren.

Idrandenoarg s

CITROEN!
ONTWIKKELINGSAVOND BOERINNENBOND
In zaal Schoenaker organiseerde de R.K. Boerinnenbond „St. Martha" haar maandelijkse ontwikkelingsavond, die goed bezocht werd. Mevr. Schoenaker-Smit
kon na een kort openingswoord het woord verlenen
aan mevr. Jansen-Dielhaus uit Arnhem, die sprak over
het onderwerp „Jeugd en Televisie".
De spreekster gaf hierover zeer interessante uiteenzettingen en bracht hierin zeer vele nuttige wenken en
raadgevingen voor de ouders naar voren. Nadat nog
diverse vragen werden beantwoord dankte de presidente voor de mooie en leerzame inleiding.
De voorzitster deed nog enkele belangrijke mededelingen over het a.s. uitstapje.
HET TIJDSCHRIFT „DE OPEN DEUR".
Het Hervormde deel van onze Vordense abonnees
krijgt vandaag het paasnummer van „De Open Deur"
tegelijk met Contact toegezonden. Het is een geschenk
van de kerkvoogdij.

£ Heropeningsaanbieding:

^

gedurende de maand maart
bij aankoop van f 10,— verf "^
l kwaliteitskwast GRATIS ^

£ „Hut Verfte" j M. UITERWEERD ^

HEREN!

Voor J^asen
voor ^Pinksteren

SPECIALE PAASAANBIEDING
Voor P A S E N nog
gauw even een

de hele zomer

en nog vele jaren uw
melk, vlees en beleg
altijd fris en vers

Geplastificeerde Keukenkrukjes

Rotanstoelen kuipmodel f 13.98

diverse moderne kleuren
nu f 4.95

extra zware uitvoering
met armleggers nu f 24.95

A.J.A. HELMINK

Dat doet voor U de

Zutpenseweg 14 — Vorden

OVERHEMD

koelkast

in Bel-o-fast of no-iron

Haal die koele plaats in huis en maak
gebruik van deze mogelijkheid:

van de

nu halen, met Pinksteren betalen

fa. Looman

Vraag folders en inlichtingen.

VORDEN

U kunt het
ELKE week weer zien:
„VIVO biedt U meer'

BONUTO KOFFIE
Bij 2 pak 1|

G. Emsbroek en Zn. cv

POSTHOORN PILSl

Zutphenseweg 5
Telefoon 1546

Voor PUCH

Bij 6 pul

CIBRANDOS
ZOETE SPAANSE Wijl

Met Pasen een

Bij 1 fles

nieuw costuum J

IMPORT
VERMOUTH RIG

Wij kunnen U geen voorraad
tonen van honderden stuks, maar
wij kunnen U wel meenemen
naar de confectie showroom,
waar U keus hebt uit duizenden.

Tragter
ZUTPHENSEWEG

KOMT U EENS LANGS!

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

Laat nu uw

gazonmaaimachine
grondig en goed revideren
en slijpen

in eigen werkplaats
Ook het beste adres voor een
NIEUWE MACHINE
in populaire prijzen.

Henk van Ark

Werelduermaard
sinds mensenheugenis . . .
l L L L f U N KWI

TELEVISIE

Bij 1 flesj

PAASPARADE
VICTORIA
Bij 1
STEREOLETS:
SOEPSTENGELS
+ PRIOR:
FRANSE^TOAST
2 pakken samen, met!

Televisie-narigheid met
„Bredeveld" afdoende kwijt!

Fa. P. BREftVELD & Zn.

Deze aanbiedingen zijn geldig van 26 maj
VERKRIJGBAAR WJ

ZUTPHEN - Weg naar Laren 56
Telefoon 3813

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

BEKENDE VIVO WINKELIERS
KRACHTIG GAS
VIVO kruideniers:
Ma 1410 k

„HET BINNENHUIS"
Fa. A. POLMAN
Woninginrichting
Vorden - Tel. 1314

f7.65 per fles

óiee<l»»afier: KISTEMAKER-OPLAAT, Wildcnborch
SCHOENAKER, Kranenburg ~ FR, KRUIP, 't Hoge

KEUNE
Voor al uw

Voor al uw

plantsoen*
en

t uin zaden

OP HET
EERSTE
GEZICHT

tuingereedscliappen
naar

HENK VAN ARK

is nog steeds het vanouds
bekende adres:

fa. Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 54 - Vorden
Telefoon 1508

meubelen

Wij leveren u
alle meubelen
_
ook klassiek!

Reklame vrijdagavond en zaterdag.
boterhamworst 60 et
ontbijtspek
60 et
tongeworst
60 et
hoofdkaas
60 et
plockworst
100 et
ham
140 et

* Oud Hollands

KORREKT

Vorden

Fa. A. POLMAN
Telefoon 1314

1924

1964

VOOR

ZONWERING

MANNEN

•

MODE

Veel of minder zon
Meer en mooier licht
1001 mogelijkheden
LUXAFLEX is geen luxe
het is de onmisbare
daglichtregelaar in huis.

ADVIEZEN:

Bestelt u

M. Krijt, Dorpsstraat

»>

Luxaflex

vroegtijdig
Voor al uw MEUBELEN
naar ,,Het Binnenhuis"
HET adres voor
betere woningininrichting

Het Binnenhuis

WONINGINRICHTING
Ook als het
regent, kan de
man van
vandaag "totin-de-puntjes"
verzorgd en
modieus
gekleed gaan

* Biedemeyer
* Queen Anne

»>

L Schoolderman

•

Vraagt ons als erkend Luxaflex-dealer
vrijblijvend prijsopgaaf!

Te

koop kippenhok

H Ue
n

Heden werden wij ver- (6x4 m.). ± 1500 kg M
blijd met de geboorte goed HOOI (geen balen), diverse rollen X
van onze dochter
GAAS z.g.a.n., 100 st. X
Johanna Garritdina FIJNSPAR ± 80 cm Q
Christina
hoog. Liefst op zater- }
dag
28 maart.
(Ank?)
G. Rietman, Medler i
G. Hishink
D 153.
X
G. Hishink-Beeftink
X
Vorden, 18 maart '64 Pluimueebedrijf
„DE DRIESTEEK"
Burg. Galléestr. 41
Iedere week aan te
bieden
Welk zelfstandig
MEISJE wil mij 4
halve dagen per week en 8-weekse JONGE
komen helpen?
HENNEN.
Mevr. Klein Brinke.
Stationsweg 18.
Driesteek l, Leesten.

ééndags kuikens

XV

heer en mevrouw

E. V. GATACRE CHANCELLOR X
X
geven met vreugde kennis van de Q
geboorte van een dochter.
18 Hollandpark Avenue
Londen W II
de Wiersse, Q
13 maart 1964
Vorden :

AUTO-VERHUUR
Bij 2 blikken sperziebonen
25 et EXTRA zegels
Bij elke 2 blikken Spar soep „ „
„
„
Bij l pak Spar koffie
„ „
„
„
Bij l fl. Spar limonadesiroop „ „
„
„
2 pakjes chocoladewafels
van 130 voor 110 et-10%
l Mandarinekoek
van 89 voor 79 et
Boterhamworst, Ontbijtspek en Palingworst
200 gram samen 95 ct-10%

Zegelvoordeel
l pak
Wafelmelange
l rol
Eierbeschuit
l zak
Chocoladehagel (pum)
l zak
Chocoladehagel (melk)
l blik
Fancy pinkzalm
Vz blik
Aardbeien
l klein blik Aardbeien
250 gram Arnhemsemeisjes
150 gram Berliner
150 gram Gek. Gelderse worst
150 gram Kinnebaksham
100 gram Casselerrib
100 gram Parisiner

HENK GOSSINK

JOPIE BOSCH

geven U, mede namens hun ouders,
kennis van hun voornemen op vrijdag
3 april om 10.30 uur in het gemeentehuis te Vorden in het huwelijk te treden.
Kerkelijke bevestiging doorde Weleerw.
Heer Ds. J. J. van Zorge om 2.30
uur m
Herv. Kerk te Vorden.
Vorden, Molenweg 27
Vorden, Linde E 4 l a

110
34
85
90
138
108
69
85
83
83
74
68
39

et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et

22
7
17
18
28
22
H
8
8
8
7
7
4

et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et

Vrijdag na één uur gesloten.

maart 1964

X
w Op dinsdag 31 maart hopen onze Xu
; lieve ouders en grootouders

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

voor
kleine mensen
met sportieve wensen

VOOR EEN

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281
Nieuwstad 58

SOt-

wapen- en sporthandel

Zelfbediening

Q Receptie van 3.30 tot 5 uur in zaal Q
Brandenbarg te Vorden.
X
X

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

fa. Hartens

REMMERS

Toekomstig adres: Veerpoortwal 27,
Doesburg.

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

- Telefoon 1379

moderne damesrok
vest-pullover
of blouse
naar

Een advertentie in Contact
wordt in ruim 1350 Vordense gezinnen gelezen

A. J. A. Helmink

H. J. ZWEVERINK

en
H. G. ZWEVERINK-WALGEMOET

X hun 25-jkrige echtvereniging te herdenX ken. Dat zij nog lang voor elkaar en
w voor ons gespaard mogen blijven is
de wens van hun dankbare kinderen
en Iclpinkind
kleinkind
w pn
X
Jannie en Joop
Ap en Alie en Ina
X
Jan en Hennie
X
Hettie en Bennie

X

X
X
X
XM

X

Bertie
Wim
Vorden, maart 1964.
„Riefelkamp"
Gelegenheid tot
uur in Hotel

van 15.30 tot 17.00
te Vorden.

X
X
w
[

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Kostuum
met vaart
verve!
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Bejaardenkring

FIETSEN

te gezond!

Bijeenkomst volgende week donderdag
2 april om 2.15 uur in de koffiekamer van het Nutsgebouw.

Verken daarom onze

Meester Zeevalkink zal een film vertonen.

mooie omgeving op een

EMPO of
Uw Paastafel ziet er

GAZELLE

echt verzorgd uit,

RIJWIEL

met een

uit onze ruime kollektie

Opbouwservies

tour- en sportmodellen

en

Sola Talelbestek
Grote sortering. Voordelige

Fa. Kuypers

prijzen.

R* J+ Koerselman

'"Nutsgebouw™
Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Ziet u dat een kostelijk kostuum niet kostbaar
hoeft te zijn? Fortex maakt furore met dit pak - en
u eveneens. De stof is licht maar ijzersterk. Zo zijn
trouwens alle Fortex-pakken: van binnen selekt,
van buiten perfekt. Kom eens passen!
"<ty 't y "4y 't y
<

Maandag 30 maart, 8 uur»
(2e Paasdag)

Aan dit teken

G. I. BLUES
met: Elvis Presley — James Douglas

herkent U onze EXTRA

ELVIS zingt en swingt in deze
top-musical voor jong en oud.

JUBILEUM

Toegang alle leeftijden " l
Entree:

125 - 1.50 - 1.75

VOORDELIGE
AANBIEDINGEN
Let op onze etalages
THANS KOPEN... KANS KOPEN. Bij elke besteding van f 10,- krijgt u kans op waardevolle prijzen.
De opbrengst komt geheel ten goede aan het Pr. Beatrix Fonds t.b.v. de AKTIE „ONS KIND".

JAARVERGADERING K.I.V.O.
profiteren. Uiteindelijk leek Leeuwerik een gemakkeDe Coöperatieve Vereniging „K.I.V.O." (Kunstmatige lijke zege te gaan behalen doch toen hij nog 5 caramInseminatie Vorden & Omstreken") hield in zaal Bak- boles moest maken werden de zenuwen ook hem de
ker haar zestiende jaarvergadering, onder voorzitter- baas en had hij nog 11 beurten nodig om de partij uit
schap van de heer G. J. Wuestenenk. In zijn openings- te maken. Wijnbergen bleef staan op 142.
woord heette deze in 't bijzonder welkom de heren De stand was hiermede op 2—2 gekomen, waardoor
Ir. W. G. Hoogland, Rijksveeteeltconsulent voor Gel- het alleen nog van belang was of Harry erin zou sladerland, Bussink van de Provinciale Gezondheidsdienst, gen de laatste partij in winst om te zetten, waardoor
de aanwezige directeuren van de Coöp. Zuivelfabrie- zij de kampioenstitel voor het grijpen had. Zover is
ken Vorden, Hengelo G en Steenderen, de dierenarts het echter niet gekomen want Pardijs bleek in een dusdhr. J. Wechgelaer (adviserende bestuursleden). „Als danige vorm, en inmiddels van alle zenuwen bevrijd
we de betekenis der veehouderij nagaan, dan staat deze dat Bosch, ook al speelde deze een goede partij, niet
volop in de belangstelling, aldus de voorzitter. De in- tegen het geweld van de Vordenaar was opgewassen.
dividuele belangstelling voor de rundveehouderij en Met speels gemak verzamelde Pardijs zijn benodigde
fokkerij is de laatste jaren sterk toegenomen. Dit mis- 240 caramboles in 23 beurten. Vooral op zijn series
schien wel omdat de rundveehouderij al enige jaren van 75 en 42 caramboles, welke in de slotfase werden
de meest zekere bron van inkomsten is. Ook voor de gescoord, moest Bosch het antwoord schuldig blijven.
K.l. wordt in ons land de belangstelling steeds groter. Hij bleef staan op 134 caramboles. Het kampioenschap
De K.l. heeft haar ontstaan te danken aan de indertijd is dus bij Martin terecht gekomen, maar in elk geval
ontstane dekinfecties. Door toepassing van kunstmati- hebben de Vordense biljartliefhebbers deze avond zeer
ge inseminatie heeft men deze dekinfecties, naar men kunnen genieten van een boeiend duel.
mag aannemen, volledig overwonnen. De laatste jaren
NIEUWE R.K. KERK DORP IN GEBRUIK
is de veestapel met 200.000 stuks verminderd. Hiervan
GENOMEN
is plm. een derde gedeelte melkvee. Het blijkt dan ook
Hoewel
de
bouw
nog
niet geheel voltooid is, werd n.l.
wel dat er een einde is gekomen aan de steeds maar
zondag
de
nieuwe
kath.
kerk aan de Decanijeweg in
stijgende melkproduktie. Ook het aantal landbouwgebruik genomen voor de ere-dienst.
bedrijven neemt af; velen uit de jongere generatie hebOfschoon de vorst de laatste maanden dikwijls spelben een ander beroep gekozen.
breker was, zijn de mannen van het aannemersbedrijf
Als lid van de K.I.-vereniging is men thans niet meer
te Braake uit Lichtenvoorde er na gestage arbeid in
verplicht aan de melkcontroledienst deel te nemen.
geslaagd het gebouw in zoverre gereed te hebben, dat
Geen melkcontrole is evenwel te betreuren, wanneer het onofficieel in gebruik kon worden genomen. De
men bedenkt dat men juist door melkcontrole zijn eerste H. Mis vond plaats om 7.30 u. en om 10 u.
melkvee beter kan beoordelen," aldus spr.
's morgens de tweede, terwijl 's avonds de eerste vasUit het jaarverslag over het boekjaar l november 1962 tenoefening werd gehouden.
—31 oktober 1963 bleek dat de vereniging thans 1201 De H. Mis van 8.45, die vroeger in de kapel werd geleden telt met 11.254 runderen en beschikt over vijf lezen, vervalt nu.
inseminatoren. Als afgevaardigde der F.H. gecombi- Zondag 5 april (Beloken Pasen) zal de consecratie en
neerde K.l. Vereniging „de Achterhoek", gevestigd te inwijding geschieden door Bernardus Kardinaal AlLichtenvoorde, heeft thans in het bestuur zitting de frink, aartsbisschop van Utrecht. De kerk wordt toeheer W. Wagenvoort te Delden.
gewijd aan Christus-Koning.
In totaal waren 11.254 runderen geinsemineerd t.w. Naast het moderne hoofdaltaar staat links het sacra9.788 M.R.Y. veeslag en 1466 van het F.H. veeslag. mentsaltaar. In de kerk zijn banken geplaatst van
De vereniging beschikt thans over 16 M.R.Y., en in prachtig cypo-mahoniehout, vervaardigd door de fa.
combinatie over 17 F.H. veeslag-stieren.
G. Bijenhof, Fijnhoutbedrijf, alhier. Aan de linkerzijde
Het voorlopig dekgeld werd vastgesteld op f 13,- voor staan er 13 van 7 meter en rechts 13 van 5 meter; in
M.R.Y. dieren en f 16,-, f 20,- en f 22,- voor F.H. die- totaal kunnen 300 personen er plaats vinden. Naast de
ren.
hoofdingang links komt de doopvont, terwijl het koor
Bij de hierna gehouden bestuursverkiezing werden, in- zich boven de ruime ingang verheft als een losstaande
plaats van de aftredende bestuursleden de heren B. G. eenheid. Aan de rechterzijde is ook een grote ruimte,
Lichtenberg „WaarIe", J. A. Woestenenk, B. H. Norde, die voorlopig niet zal worden gebruikt, maar na de
J. Schieven, Steenderen en H. Huurnink, die niet her- consecratie zal worden afgescheiden en als vergaderkiesbaar waren, gekozen de heren F. J. Th. Mullink ruimte etc. dienst zal doen. Bij een eventuele stijging
(Delden), W. H. J. Kornegoor (Vorden), G. A. Gotink van het aantal parochianen in de toekomst kan dit dan
(Warnsveld), J. A. M. Sneller (Steenderen) en Th. B. J. benut worden. In dit gedeelte zijn ook de 2 biechtstoeJansen (Baak. Als leden van de aankoopcommissie len. De kerk wordt verwarmd door een heteluchtverwerden benoemd de heren J. W. Wullink (Hengelo G.), warming met oliestook. Links vooraan zit een prachtig
J. Schieven (Steenderen), R. J. Kornegoor (Vierakker), raam in beton, waarin later gekleurd glas in lood zal
Th. B. J. Jansen (Baak) en enige jongeren t.w. de he- worden aangebracht met afbeeldingen van „Christusren A. v. d. Berg, Hengelo G., D. W. Birgman, Vier- Koning" en aan weerszijden 3 engelenfiguren. Rechts
akker, G. Kets te Warnsveld en Wissink, Keyenborg- is ook de sacristie, terwijl aan de voorkant rechts van
Hengelo B.
de hoofdingang enkele spreek- en ontvangstkamers zijn
De voorzitter bracht de scheidende bestuursleden har- ondergebracht; in de toekomst wordt aan deze voorzijde
telijk dank voor hetgeen zij al de jaren in het belang ook de pastorie bijgebouwd.
der vereniging hadden gedaan. Speciaal richtte hij zich De steigers zijn verdwenen en nu wordt de laatste hand
tot de heer B. G. Lichtenberg „Waarle" Vorden, die gelegd aan de rijzige toren^^ie vanaf de Zutphense
sinds de oprichting als secretaris had gefungeerd, maar weg goed te zien is, terwijl^H aan het interieur nog
wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leef- het een en ander moet gebeuren. Voor de parochianen
tijd niet herkiesbaar was. De heer Lichtenberg dankte van Vorden, die zich de laatste jaren vele offers hebben
voor de sympathieke woorden en hoopte, dat de ver- moeten getroosten is nu een belangrijke mijlpaal beeniging in groei en bloei mocht toenemen ten dienste reikt. Zij zullen dankbaar zijn voor de vele hulp die
van alle kanten geboden is!
van de rundveehouderij.
Ook werd de heer Schipper, administrateur, de heer
Regelink, stierenverzorger en dokter Wechgelaer en de
Ratti heeft de moeilijke imwedstrijd tegen Baakse
heren Inseminatoren dank gebracht voor hun bewezen
Boys
tot een goed einde gebracht; men won met A—1.
diensten.
Na de toss kreeg Ratti de wind mee en ondernam al
Hierna sprak Ir. Hoogland, Rijksveeteeltconsulent dadelijk enkele aanvallen op de Baakse veste. Na tien
voor Gelderland over het onderwep „Analyse van de minuten werd middenvoor Lichtenberg ongeoorloofd
Nederlandse Rundveefokkerij". Spreker wees er op,
ten val gebracht in het doelgebied en wees de goed
dat na 1945 de rundveehouderij zich ons land sterk leidende arbiter naar de beruchte stip. F. lichtenberg
heeft ontwikkeld. Vooral in Oost- en Zuid-Nederland voltrok het vonnis feilloos (O—1). Ratti trok opnieuw
was de melkveehouderij sterk gesteken, doch het aan- ten aanval en B. Wentink wist nog voor rust in de 25e
tal bedrijven was met 7,7% verminderd. De melkcon- minuut met een fraai schot in de rechterbenedenhoek
trole was een belangrijke schakel in de produktie-ver- de stand op O—2 te brengen.
hoging en verbetering, en kan bij bewust fokken niet In de tweede helft werden de aanvallen der Boys talworden gemist. Ook de stamboekfokkerij neemt een rijker en gevaarlijker en moest de Ratti-defensie enruime plaats in. Bij het F.H. veeslag is de vleesvor- kele malen alle zeilen bijzetten om onheil te voorming goed vooruit gegaan, terwijl bij de M.R.Y. dieren komen. Bij een afstandsschot van de Baakse rechtsde bovenbouw veel beter gespierd is dan voorheen. buiten werd doelman Hartelman kansloos geslagen
Er wordt elk jaar ongeveer 25% van de melkkoeien (l—2). De groen-witten pakten de zaak nu serieus aan
afgevoerd. Spr. adviseerde om bij aankoop van stieren en dit leidde onmiddellijk na de aftrap tot een l—3
goed na te gaan, hoe de afstamming is, want het stie- stand; een harde bal uit het midden werd hoog over de
renmateriaal speelt een grote rol in de fokkerij.
Baakse backs geschoten, waarna de Ratti-middenvoor
met een handig boogballetje de uitgelopen doelman pasONDANKS 5—2 ZEGE IS K.O.T. TOCH GEEN seerde. Ratti bleef het laatste kwartier sterk aanvalKAMPIOEN
lend; een keiharde bal van de rechtsbuiten had beter
Donderdagavond werd in zaal Klein Hekkelder, waar lot verdiend en ging net over. Tien minuten voor het
de spanning als het ware te snijden was en waar het einde moest J. Dostal wegens een enkel-blessure het
uiterste van de zenuwen der spelers werd gevergd, de veld verlaten; hij werd vervangen door B. Lichtenberg.
belangrijke biljartontmoeting tussen het eerste drietal In de laatste minuten werd H. Lichtenberg opnieuw in
van K.O.T. en Harry uit 's-Heerenberg gespeeld.
het Baakse doelgebied ten val gebracht en weer werd nu
Deze wedstrijd was daarom zo belangrijk omdat de penalty door F. Lichtenberg onberispelijk ingeschoK.O.T., wanneer het een 7—O overwinning zou behalen, ten (1—4).
kampioen zou zijn van klasse C l van het Biljartdistrict De Ratti-reserves speelden thuis een pittige wedstrijd
„Doetinchem & Omstreken". De stand aan de kop van tegen Hummelo & Keppel II en wisten de bezoekers,
de ranglijst was nl. dat Martin I uit Didam met 76 pun- die aan de kop gaan in hun afdeling, een 2—2 gelijkspel
ten uit 16 wedstrijden bovenaan stond. K.O.T. had 70 af te dwingen. H. Lichtenberg scoorde voor rust,
punten uit 15 wedstrijden, terwijl Harry 66 punten uit waarna H. & K. direct na de hervatting een voorsprong
14 wedstrijden had verzameld.
nam door 2 fraaie tegenpunten. T. Sessink wist in de
Na een uiterst spannende wedstrijd gelukte het K.O.T. laatste minuut op eclatante wijze vanuit een hoekschop
met 5—2 te winnen waardoor het zijn puntentotaal op de balans weer in evenwicht te brengen (2—2).
75 bracht met als gevolg dat Martin I uit Didam Ratti III bleek in eigen home nogal moeite te hebben
kampioen was geworden, mede doordat Harry, al zou met het Zutphense de Hoven VII; het werd 5—l in
het de laatste wedstrijd tegen Piet van der Pol II met het voordeel der gasten. J. Bos redde de eer voor de
7—O winnen toch ook niet meer dan 75 punten kon Ratti-ploeg.
behalen. De 76 punten van Martin waren dus juist Ratti a verloor in Zutphen met 7—3 van Zutphania a,
voldoende om de hoogste eer voor zich op te eisen.
terwijl Ratti b met 4—0 won van Be Quick f.
In de eerste partij bij de ontmoeting K.O.T.—Harry Op tweede paasdag wordt „the big match" van het
tussen Klein Hekkelder en Bosch ging de strijd na een seizpen gespeeld; het eerste elftal, dat nu in de comzenuwachtig begin aanvankelijk gelijk op. Na 10 beur- petitie als derde geklasseerd staat, gaat op bezoek bij
ten had Bosch, die 290 caramboles moest maken tegen de titelkandidaat Socii I te Vierakker, dat slechts l
Klein Hekkelder 250, een kleine voorsprong maar toen punt meer heeft dan de Rattianen. Het belooft dan ook
deed KI. Hekkelder met een serie van 85 de balans in een spannend duel te worden, waarbij hopenlijk vele
zijn voordeel overslaan. Bosch antwoordde weliswaar supporters de Ratti-ploeg zullen aanmoedigen.
met series van 16 en 30, waar de Vordenaar slechts Ratti II mag in eigen home op geduchte tegenstand
9 caramboles tegenover stelde, doch de serie van 49 die rekenen van Angerlo Vooruit I, terwijl het derde in de
KI. Hekkelder direct daarna maakte verschafte hem een uitwedstrijd tegen Zutphania III de puntjes wel in de
zodanige voorsprong dat hij op rustige wijze zijn be- IJsselstad zal laten. Zaterdag speelt Ratti a de belangnodigde 250 caramboles in 20 beurten kon volmaken. rijke uitwedstrijd tegen plaatsgenoot Vorden a, wat een
Bosch bracht het niet verder dan 195 caramboles.
spannend evenement kan worden, terwijl Ratti b het
De tweede partij tussen Wijnbergen (160) en Leeuwerik Zutphense Be Quik g ontvangt.
(180) was een ware slijtageslag. Pas na 53 beurten
COöP. RUNDVEEFOKVERENIGING
werd deze partij in het voordeel van Leeuwerik beslist.
„DE WIERSSE"
In het begin was Wijnbergen zeer zenuwachtig en poedelde nogal eens terwijl Leeuwerik met series van 10, 9, In café Eykelkamp hield de Coöp. Rundveefokvereni11 zich een, naar het later bleek, kostbare voorsprong ging „De Wiersse" haar jaarvergadering onder vooropbouwde. Halverwege de partij leek er een kentering zitterschap van de heer G. J. Kok.
te komen, doch Wijnbergen wist van de fouten die De secretaris, de heer R. Aaten, directeur der ZuivelLeeuwerik in deze periode maakte niet voldoende te fabriek „De Wiersse", gaf een overzicht van de balans

en de verlies- en winstrekening over het boekjaar: l ju- Bestel voor de PASEN
li 1962 tot en met 30 juni 1963. Hieruit kwam o.m. vroegtijdig
naar voren dat de loonkosten steeds een stijgende lijn
volgen en de omslag per gecontroleerde koe ƒ 10,35 beHAANTJES
droeg.
f l 75 per % kg
Bij de gehouden bestuursverkiezing werd inplaats van
de heer G. J. Kok, die zich wegens zijn leeftijd niet
en
meer herkiesbaar stelde, gekozen de heer J. GrootWassink, E 125. De functie van voorzitter zal door het
KIPPEN
bestuur onderling worden geregeld. Bij de bespreking
f 1.50 per Y2 kg
over de Jongveekeuringen kwam uit de vergadering
naar voren om thans bij deze keuring ook weer oudere
dieren te voegen, om zodoende een selectie te krijgen
voor de grote fokdagen o.m. te Barchem. Dit voorstel
Robbertsen
werd aan het bestuur ter overweging aangeboden, dat Rossel
zich hierover nader zal beraden. Hierna volgde uitrei- tel. 1283 - tel 1214
king van de 7 medailles, gewonnen tijdens de in Barchem gehouden jongveekeuring.
Uit het uitgebreide jaarverslag van de administrateur,
de heer J. Imenkamp, bleek dat het ledental per 30
juni 1963, 195 bedroeg met in totaal 1715 koeien (vo
rig jaar 201 leden met 1681 koeien).
Het aantal MRY koeien bedroeg 1429 (verleden jaar
1398), F.H. Veeslag 286 (283). Van de leden waren er
114 lid van het N.R.S. (vorig jaar 105).
De vereniging heeft thans 13 monsternemers, terwijl
een goedgeslaagde jongveekeuring werd gehouden met
54 dieren. In het fokregister voor koeien werden ingeschreven 502 MRY dieren (verl. jaar 492) en 89 FH
dieren (79),
In de periode van l juli 1962 tot 30 juni 1963 werden
van de verschillende stieren de volgende aantallen kalveren geschetst t.w. 830 vrouwelijke, 87 mannelijke,
niet-geschetst werden 63 vrouwelijke, 791 mannelijke.
In 1955 waren er 55 bedrijven met een gemiddelde opbrengst van 500 of meer vetgrammen per dag, terwijl
dit in 1963 was gestegen tot 122 bedrijven. Er zijn thans
72 leden met in totaal 737 koeien, die hun dieren individueel laten onderzoeken op eiwitgehalte van de
melk. Er viel dus over alle linies vooruitgang te bespeuren.
In de Zuidelijke Commissie voor het keuren van het
jongvee werd inplaats van de heer H. Leemkuil gekozen de heer G. J. Ruiterkamp, Varssel.
Hierna werd een afscheidswoord gesproken tot de
scheidende voorzitter, de heer G. J. Kok, die vanaf
1948 het voorzitterschap had bekleed en vanaf 1944
zitting had in het bestuur. De heer Bannink vertolkte
de gevoelens van allen en dankte de heer Kok, voor
alles wat hij voor de vereniging in deze lange reeks van
jaren had gedaan. Hij bood hem een aardige attentie
aan. Op voorstel van de heer G. J. Schutte te Barchem
werd de heer Kok hierna tot ere-lid van de vereniging
benoemd.

Vooi al uw

Familie-en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Poeliersbedrijf „ R O V O ' Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden
Telefoon 1404

'n Vrogge Poasen

De Vordense Winkeliersvereniging
adviseert het publiek om
de

inkopen

GOEDE

V R I J D A G zoveel mogelijk 's morgensAe doen,
daar de

koopavond vervalt.

EEN

vlotte tas
en

Onz
bank
leuk

SPECIAAL GEBAK.
Allicht hebt u voor de zondagen
iets nodig. Wilt u ons helpen?
BESTEL dan vandaag nog, in
ieder geval
vrijdag vóór 12 uur..

aardige byou
maakt uw kleding pas af!!
Komt u eens bij ons kijken?

R. J. KOERSELMAN

BAKKER

Telefoon 1364

telefoon 1384

Voor RAP

GRATIS A. & O. zegels
l
l

Tragter
ZUTPHENSEWEG

Heren wilt u met de Paasdagen
op zijn paasbest zijn!
Dan een

MODERN OVERHEMD
met passende zelfbinder
en sokken van:

A. J. A. HELMINK

l
l
l
l
l
l

maken uw Paasdagen goedkoper.
heerlijke Tulband Cake 89 et
bij aankoop van elk pak koffie
litersblik Perziken en l litersblik Ananas
samen f 2 49
pak 250 gram Paasmelange,
heerlijk koekje 75 et
gr<
fles
fles
gr<
gr<

Tweede blad „CONTACT"

voor

69 et

3 gevulde repen
2 rol beschuit
2 blik ananas
2 blik appelmoes
150 gr pindarotsjes
l pak chocopinda
l blik aardbeien
l blik perziken
l pot augurken
l pot zilveruitjes

voor

59 et
49 et
98 et

DE FLES MET
13 kg BUTAGAS

Tel. 1415

De Kreidler brommer werkt zich nooit
over de kop, want hij werd oorspronkelijk voor veel zwaarder werk gebouwd.
Ook de zacht zwevende vering geeft
een unieke wegligging.

KREIDLER FLORETT

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

Ijs!
Wl

Hoofddepot:

G.EMSBROEK «Zn. c.v. - Vonten

Wed. TEN BRINKE

Het is er weer
\v*S heerlijke VERSE

^BUTAIGASJ

Inlichtingen en gasverkoop

Levensmiddelenbedrijf

-

25e jaargang no. 51

f 965.—

et
et
et
et
et
et

Bij f 5 . — aan boodschappen:
PLASTIC TAFELKLEED GRATIS

Zutphenseweg C 63a

-

Voor douche en afwas dank zij „SHELL BUTAGAS"! En
een handige geiser in huur...? Kan! Want bij ons kan héél
vetl. Informeer even. Daar wordt U wijzer van!

140 et

75
75
145
149
65
50

donderdag 26 maart
Warm water.

Bij 250 gram koffie „DE BESTE"
een Groninger koek voor 85 et
l zak toffee's
Een fluit GRATIS

-

het veel gevraagde merk.
DEALER:

Fa. Kuypers
Telefoon 1393 •— Vorden

Ijs.

Bloemzaden
Groentezaden

VOOR-DE A.S.
Inplaats van DESSERT
EEN LITER IJS

Dorpsstraat 6

Tel. 1553

Gedroogde koemest

Bezoekt allen

Een heerlijke verrassing
voor het hele gezin I

D. BOERSMA

Kunstmest

/Lom, roer de trom

de B A Z A R

Potgrond
Roodsteen bloempotten

voor de uniformen-aktie van de
DRUMBAND van „Concordia"

Bloemprikkers

op vrijdag 3 en zaterdag 4 april
in het Nutsgebouw.

Wolf gereedschappen
Diverse vogelzaden enz.

Ze zijn er weer
Onze leuke kollekties

jongens- en

nieuwe JUente
een NIEUW BEHANG

in poplin en Nylon

Kerkstraat 13 - Vorden

DEPOT: R. LOENEN

Komt u eens geheel vrijblijvend
kijken bij:

De grootste en mooiste kollektie vindt u bij

Zaadteelt-Zaadhandel N.V.

H. WEUSTENENK

Twello

Wij hebben reeds behang vanaf 78 et per rol

Looman

Ter kennismaking van onze nieuwe afrandmachine: dit voorjaar GRATIS afronden

VORDEN

Plaktafelservice, Stalenboeken op zicht,
Vakkundige adviezen.

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"

B. fl. BORGONJEN

(

Z)c Ófteciale
iJefttingwinftel

^erf-

H. Weustenenk

en

op <JCet <JLoge

Telefoon 1377

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Op zn paasbest l
niet alleen met Pasen, maar
ALTIJD!
Wanneer ge goed gereedschap
hebt, wordt tuinieren ontspanning.
Komt u zelf eens kijken, naar
o.a. die bekende

WOLF
tuingereedschappen

SOLEX
SOLEX:
comfortabel
voor iedere
afstand
. Van en naar uw werk?
SOLEX! Op vakantie naar
de bossen? SOLEX! Al
meer dan 500.000 Nederlanders rijden SOLEX.
Waarom? Omdat SOLEX zo
betrouwbaar is, zo solidezeker: jaar-in, jaar-uit!
v.a. ƒ 399.—

NIEUW:
SOLEX-AMI f415.-

Uw RAP
staat rap
voor u klaar!
Weer of geen weer - op
uw Rap kunt u rekenen.
Snel, soepel en solide.
Vlug en veilig uit en thuis:
dat is RAP! v.a. ƒ 650.—.

NIEUW:
ROCKY f 795.

PUCH
voor iedereen,
die jong
van hart is!
Puch: het raspaardje onder
de bromfietsen. Met PUCH
oogst u bewondering. Want
die is er voor deze hypermoderne, staalsterke snelbrommer! v.a. f 710.—.

NIEUW:
SKYBOLT f 8 9 5 . -

Qtl

En vooral de
grasmaaimachines
(ook repareren en slijpen).

G. Emsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
telefoon 1546
Vorden

MODEHUIS

Hebt u
nog

NATUURLIJK: VOOR RAP, PUCH OF SOLEX GAAT U NAAR
De DRUMBAND

Tragter

ZUTPHENSEWEG

komt ze A.S. ZATERDAG
halen

Flamingo Behang VAN
Fantastisch -

Drogisterij
„De Olde Meulle

„HET BINNENHUIS t.

Voor liefhebbers van een
sportieve

VAN DER WAL

oromfieis

WAAROM DRAGEN

sportieve dames

Fa. A. POLMAN
Woninginrichting
Vorden - Tel. 1314

Robson blouses
OMDAT:

Welke
vloerbedekking
kiest u?

Ie SPflRTfl Grand Sport

* Linoleum
* Tapiflex
* Tapisom

* of neemt u vast t a p i j t ?

* Komt U eens een kijkje nemen of een proefrit maken.

Laat u vakkundig voorlichten!
Ook in

KUYPERS
Vorden

— Telefoon 1393

• de modellen niet te evenaren
• de stoffen van prima kwaliteit
• en de prijzen populair zijn
Zie etalage

L. SCKOOLDERMAN

* Tretford
* Paradetapijt
* Dessotapijt
* enz. enz.

Leverbaar in pittig rood-zwart of geel-zwart.

RIJWIELHANDEL

• de dessins exclusief zijn

* Vitrages en Gordijnstoffen enz.

VORDEN

Koopt op tijd
zekerheid
Assurantiekantoor

J. van Zeeburg
Huur PHILIPSTELEVISIE
voor f 25 95 per mnd.
zonder vooruitbetaling
maar met recht van
koop. Morgen al bij
u thuis? Bel dan 0830050087 (óók 's avonds).

Het gas voor iedereen

Met Pasen
iets extra's onder de
kurk

Komt u eens met ons praten en u
slaagt zeker.

Slijterij „'t Wapen van Vorden"
k

Het is weer

Verhuur van gelegen*
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhof!, l, Zutphen
Telefoon 2264.

Bupro-gas

hebben wij een enorme keus.

„HET BINNENHUIS" hét adres
voor betere woninginrichting.

DROGI3TER!)
***Ke

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles

Vraagt inlichtingen.

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

F. P. SMIT, telefoon 1391

VOOR41 UW

2e Paasdag

asen it

DANSEN
Zaal WINKELMAN
Keijenburg
Aanvang 7 u u r .

Nu is het tijd voor een paar nieuwe
voorjaarsschoenen.

Voor SOLEX

RilERZOEKWEDSTRIJD

voor kinderen van 6-14 jaar
j EERSTE PAASDAG aanv. 2 uur n m.
Opgave van 1-2 uur bij clubhuis
,.de Bezige Bij" Kranenburg.
Deelname 15 et per kind.

fa. Martens

Het Bestuur buurtvereniging
„Kranenburgs Belang"

Wij brengen voor U de grootste keus en
nieuwste mode, in Dames-, Heren- en
Kinderschoenen.

wapen- en sporthandel

KOMT NAAR:

A.Jansen-„'ISchoenenliuis"

Gevestigd

f

1830

Tragter
ZUTPHENSEWEG

Voor het stofferen van Uw meubelen
Het bijvullen en overtrekken van Uw matrassen

l/oor**

Het bekleden van Uw trap met tapiflex of tapisom
Het maken en plaatsen van vitrage

Ruime sortering

en Uw overgordijnen
Uw behangwerk

naar

A. |. A. Helmink
Telefoon 1514

Complete Woninginrichting
Door uitbreiding van onze medewerkers kunnen wij U thans
NOG vlugger van dienst zijn en NOG meer service
verlenen, dan U reeds van ons gewend bent.

Electn Lasser
Walser
Onderhoudsmonteur
Magazijnbediende

de J aasdagen^:

Paasbrood
Paasgebakjes
Paastaarten

Het leggen van al Uw vloerbedekking

KOM eens praten: over aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en goed loon, voor U als:

( ± 1 7 jaar)

Bijrijder

Koekjes
met roomboter gebakken

voor de Butagasauto (i

Stroopwafels

Jongens v.d* Draaierij

eigen fabrikaat en niet te vergeten
onze specialiteit

(liefst met L.T.S.-diploma)

ZWANEHALZEN
Verder grote verscheidenheid in
Chocolade en bonbons
BROOD- en BANKETBAKKERIJ

HL J+ Kerkhoven
Telefoon 1394

A.s. donderdag de gehele dag
geopend.

Vrijdag na 1 uur gesloten.

17 jaar)

Vraag ook eens inlichtingen 's avonds bij:
de
de
de
de

heer
heer
heer
heer

G.
B.
H.
R.

Koerselman, Ju' analaan 8, Vorden
Garritsen, Kroeselaan 7, Ruurlo
Tijmans, Gr. Ottosingel 13, Zutphen
Starreveld, Velsinkstraat 9, Doetinchem
Verder telefonisch of persoonlijk aanmelden
aan de fabriek:

GEMS METAALWERKEN N.V. - Vorden
Telefoon 06752-1546, Zutph. weg 5—7

