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Herü. Kerk
8.30 en 10.15 uur Ds. J. H. Jansen.
Kapel Wildenborcli
10 uur Ds. H. Y. Talens, van Warnsveld
üerpf. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel
R.K. Kerk Kranenburg
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
In de week elke dag v.m. 7 en 8 uur H. Mis.

Wij viorrn dit jaar hot 50-jang
M onze inkoopcombmatie. U profiteert - door extra
voordelige inkoop - dit jaar
dubbel. Dit is één van onze

jubileum
aanbiedingen
ifé $mP ^iifé ^üfé *£& ^fK *ÏP *É

R.K. Kerk dorp

?.:{() u u r H. Mis, 10 uur Hoogmis, n.m. 7.30 uur Lof
Dinsdag en vrijdag v.m. 7.45 uur Mis.
ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
(alleen spoedgevallen)
V;m Katerdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 u.
Dr. Lulofs. telefoon 125.1.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens.
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8 uur A. Harmsina, telefoon 06752-1277.
BRAND MELDEN: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Telefoon nu. 1230
(Bureau Rijkspolitie)

De Christus Koningkerk aan de Decanijeweg te Vorden
welke zondag 5 april door Z.E. Kardinaal Alfrink is ingewijd.
foto Dolphijn

PLECHTIGE KERKCONSECRATIE
NIEUWE „CHRISTUS-KONING" KERK
Voor de jonge Christus-Koningparochie van Vorden \va.s het zondag een hoogtijdag. Reeds enkele
weken geleden werd de fraaie nieuwe kerk in geb r u i k genomen, doch zondagmiddag werd de plechtige consecratie van het gebouw door de Aartsbisschop van Utrecht, Z. Eminentie Bernardus
Kardinaal Alfrink verricht.
Vanuit den Bosch arriveerde de kardinaal zondagmiddag tegen 5 uur met zijn secretaris de Hoogeerw. Heer Braam, in Vorden waar hij werd opgewacht door een haag van welpen en kabouters met
geel-witte vlaggen. Pastoor Bodewes ofm. begroette de k a r d i n a a l op b ij/onder hartelijke wijze, waarna onmiddellijk de consecratieplechtigheid een aanvang nam, welke bestond uit drie gedeelten, t.w.
de zuivering der kerk en haar toewyding aan God,
de bijzetting van de relieken en de eigenlyke consecratie van kerk en altaar. Bij de consecratieplechtigheid werd de kardinaal geassisteerd door de
pastoors Waanders van Hengelo G. en Bouwhuis
van Baak, bij de bijzetting van de relieken verleende assistentie de Z.E. Heren Gardiaan V. v. d. Heyden ofm van het Minderbroedersklooster, alhier en
pater rector v. d. Ende Scj van Huize „St. Mirhael" te Warnsveld, terwyl voorts een tiental
acolyten hun medewerking verleenden. Na de
plechtigheden celebreerde de kardinaal een H. Mis
met assistentie van de Hoogeerw. Heer Deken van
Zutpheri, J. H. Scholte op Reimer, en pastoor A.
Bodewes ofm, alhier, terwijl een studentenkoor van
de paters Lazaristen uit Eefde op voortreffelijke
wijze de gezangen en psalmen verzorgde.
In zijn feestpredikatie zette de kardinaal in het kort
de symbolische betekenissen uiteen van de verschillende ceremoniën, zoals o.a. de zalving der 12 kruisen, die de 12 Apostelen verzinnebeelden, wiens geloof men wil belijden en beleven. Het Andreaskruis
symboliseert de algemeenheid der kerk. De kardinaal wenste de gelovigen van harte geluk met deze
nieuwe kerk. Zoals Zacheus in de vijgeboom met
een groot verlangen, gefundeerd in de Heer, uitzag
naar Christus, zo hebt ook gij, aldus de kardinaal,
uitgezien naar dit trefpunt met de Heer in uw
midden. Als gij met een groot verlangen en een grote bereidheid tot de Heer hier samenkomt rondom
dit altaar, dan kan dit gebouw eerst volledig voldoen aan zijn doelstelling.
Deze plechtigheid werd door een groot aantal parochianen zowel uit het dorp als van Kranenburg
bijgewoond. Onder de vele aanwezigen merkten we
op de Z.E. Heren pastoors Bouwhuis van Baak,
Waanders van Hengelo G., van Beek van Steenderen, Jonge rius van Zutphen, Ds. J. J. van Zorge,
Ds. J. H. Jansen, Ds. J. D. te Winkel, rector v. d.
OPERETTE OP KOMST
Het Nuts-Operettegezelschap te Warnsveld komt
ook dit jaar weer in Vorden. Op zaterdag 25 april
zal het de prachtige operette Frühlingsluft van
J o/e f Strauss opvoeren.
Er zijn veel meeslepende melodieën in deze operette, waarnaar het een genot zal zijn te luisteren.
De decors zijn weer keurig verzorgd, zoals wij van
Warnsveld gewend zijn en de kostuums met hun
prachtige kleuren maken de vertoning tot iets,
waar de televisie eenvoudig niet aan tippen kan.
We geven u dan ook in overweging de 25ste april
vrij te houden.
Volgende week kunt u nadere bijzonderheden lezen
over kaartverkoop enz.

BURGELIJKE STAND van l t m. 7 april
Geboren: z. van A. J. Boers en J. W. Hissink.
Ende uit Warnsveld, patei—Hector van Huize Ondertrouwd: geen.
„Spijk" Eefde en vele anderen. Van de wereldlijke Gehuwd: J. H. Gossink en J. H. Bosch.
autoriteiten waren namens de Gemeente tegen- Overleden: J. H. Schuitemaker, 79 jaar, weduwe van
woordig loco-burgemeester dhr. A. J. Lenselink J. Kosters.
(burgemeester van Arke) was verhinderd wegens
ziekte), wethouder G. J. Wuestenenk, gemeenteKAN OMA UIT INDONESIË NAAR
secr. dhr. Plas, gein. architect dhr. v. d. Broek.
HENGELO KOMEN ?
Ook het v o l t a l l i g e R.K. K e r k b e s t u u r , onderwijzend
Een
8-jarig
meisje
Grace Bollegraaf heeft dit in een
personeel etc.
Na afloop van de plechtigheid volgde in zaal de brief aan de Koningin verzocht. Zo maar uit eigen
Zon een bijeenkomst voj^le genodigden met kof- initiatief omdat er thuis wel eens over gepraat was.
En Tragter zou willen vrag^fci laat ook de oma's
l ' i e t a l ' c l , bij welke gele^^Heid pastoor Bodewes de eens komen ervaren hoe vi^^Bm ze zijn in onze
kardinaal /ijn grote ertSntelijkheid uitsprak voor zaak. Voor jong en oud is daar in rijwielen werkelijk
de gulheid en m i l d h e i d , waarmee hij de parochie uitstekend een keuze te doen.
Vorden was tegemoet getreden.
Door Uw inzicht en vooruitzicht hebben we dit
godsgebouw gekregen. Ufe'ht Uw hart en Uw hanB A / A U 1 T ITSTKKI^fe G E S L A A G D
den wagenwijd openge^^Eminentie, en wij dan- Vrijdagavond en zaterdag ^Wl in het Nutsgc'bouw
ken U voor Uw vaderlijke macht en goedheid, aldus een bazar gehouden met het doel de drumbandafdo pastoor.
deling van de muziekvev. „Concordia" de gelden te
Hierna werd op buitengewoon hartelijke en sym- verschaffen teneinde uniformen te kunnen kopen.
pathieke wijze het woord gevoerd door Ds. v. Zorge De bazar werd vrijdagavond om precies 7 uur genamens de Ned. Herv. Kerk en Ds. te Winkel na- opend door mevr. van Arkel, die nu, i.v.m. ziekte
mens de Ger. Kerk. Ds. v. Zorge feliciteerde zijn van Burgemeester A. E. van Arkel, een korte rede
Broeders en Zusters in Jezus Christus namens de uitsprak. Zij had o.m. gehoord dat de drumbandN.H. Gemeente. Hij verheugde zich oprecht over a('deling van „Concordia" in oktober 1955 werd opdeze nieuwe kerk. Wij leven in een oecumenische gericht en dat de eerste lessen werden gegeven
tijd en leven met elkaar mee, we zoeken elkaar. door Harry Lauckhart. De drumband telt thans 17
Hoe meer men met elkaar omgaat, des te beter leden, terwijl nog een 8-tal leerling" drummers in
men elkaar leert kennen, aldus Ds. van Zorge. Ik opleiding zijn.
hoop, dat U heer pastoor en kapelaan door Uw kerk Het spreekt, v a n z e l f , aldus mevr. v a n A r k e l , dat de
het verlangen van de mensen naar Jezus Christus drumband zich bij Oranje- of Volksfeesten wil laten
zult kunnen bevredigen. Hoe meer en juister wy horen om meer fleur in ons dorpsleven te brengen
de Heer zien, hoe dichter wij bij zijn Kruis staan! en dat zij h a a r krachten op een concours gaarne
Ds. te Winkel sprak namens de Kerkeraad der Ger. met andere drumbands wil meten. Hiervoor is het
Gemeente (een buurgemeente op een steenworp noodzakelijk dat de leden over u n i f o r m e n beschikafstand) en feliciteerde allen met deze blijde dag. ken.
Hij wenste de geestelijkheid veel inzicht en wijsheid van boven, om de diensten zo goed mogelyk Een uniform is een kostbaar iets, want het kost oner ƒ 175,—. Wanneer de 17 leden in uniform
te vervullen. Ik hoop, aldus besloot spr., dat U in
Vorden gestalte kunt geven aan het stukje Konink- willen verschijnen dan is daar een bedrag van
ƒ 3000,— mee gemoeid. P]n wanneer de leerling
rijk dat komen gaat!
Loco-burgemeester dhr. A. J. Lenselink sprak na- drummers1 hun opleiding zullen hebben voltooid,
komt daai nog eens ƒ 1400,— bij.
mens de Gemeente. De Gemeente verheugt zich dat
Inmiddels
heeft een aktie-cornité z i c h beijverd geler in de dorpskern, voor de R.K. dorpsgemeenschap
een nieuwe kerk is gekomen. Thans behoeven de den bijeen te brengen. Op drieërlei w i j z e probeert
gelovigen niet meer de lange afstand af te leggen zij haar doel te bereiken, nl. middels een verloting
naar de Kranenburg om hun godsdienstplichten te (1500 loten, met als hoofdprijs een draagbaar radiovervullen. Hy hoopte dat het Koninkrijk van onze toestel), een oliebollenverkoop en dezer bazar. Op
Heiland hier gebouwd zou mogen worden en dit 21 maart vond de eerste oliebollen-verkoop plaats,
bedehuis ook waarlijk een trefpunt met God zou met als resultaat dat ƒ 500,— netto aan het comité
zijn en wenste Gods rijkste Zegen over al het werk kon worden overgedragen. Aangezien toen slechts
de h e l f t van het dorp kon worden bezocht wordt
dat in dit kerkgebouw zou mogen plaatsvinden.
Na een kort dankgebed van Kardinaal Alfrink werd a.s. zaterdag in de andere helft van het dorp een
deze voor de katholieken van Vorden zo gedenk- oliebollenactie gehouden.
Na de Vordense middenstand bedankt te hebben
waardige en blijde dag besloten.
voor haai' medewerking om deze bazar te doen slagen, v e r k l a a r d e mevr. van Arkel de bazar voor geGESLAAGD
opend.
Aan de Middelbare Landbouwschool van de ABTB Eerst gaf de drumband nog een nummertje ten
te Groenlo slaagden voor het einddiploma onze beste w a a r n a men volop kon grabbelen, „koek
plaatsgenoten de heren Fr. Helmink, Linde E. 79 slaan", sjoelen e.d. De boerenkapel van Concordia
en F. Hummelink, Delden.
luisterde deze avond op met, enkele muzieknummers, /aterdagavond kwam de voltallige Raad van
Elf van de Carnavalsver. „De Deurdreajers" op beBIOSCOOP
zoek, die het organiserende comité een enveloppe
Zondagavond laat de film u kennis maken met de ver- met inhoud aanbood. De directrice van het Bejaarschrikkingen van een aardbeving. Maar ook met de d e n c e n t r u m had voor deze bazar een prachtige pop
heldenmoed van enkele dapperen, die alles doen om beschikbaar gesteld, waarvan de naam (Mariandel
zoveel mogelijk mensen te redden, ook al weten zij of Roodkapje) geraden moest worden.
dat voor henzelf de dood wacht. Hoofdrolvertolkers Wat precies de opbrengst van deze bazar zal zijn
zijn Kerwin Mathews, Frank Sinatra, Gregoire Aslan is momenteel nog niet te zeggen, maar dat het in
en Bernie Hamilton.
alle opzichten is geslaagd is wel bekend.

Een
stelletje
om te
stelen!
Koket garnituurtje,
heerlijk luchtig om te
dragen; perfecte pasvorm.Camisole metfeilloos ingewerkte bustevorm en beeldige kantgarnering
1,95
bijpassend slipje 1,45
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MODEHUIS

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 Lb.v. de AKTIE „ONS KIND".

ORIëNTERINGS-AVONDWANDELING
De Medler Touwtrekvereniging organiseerde zaterdag voor de eerste maal in dit seizoen weer een
oriënteringsavondwandeling; de a n i m o bleek ditmaal niet zo groot als verleden jaar, er waren
slechts 14 deelnemers. Vooral het gure weer en het
feit dat er verschillende andere evenementen in
Vorden plaats vonden zal hier wel de oorzaak van
z i j n . Niettemin was een en ander goed georganiseerd en werd het een prettige en gezellige wandeling. Om 8 uur gingen de eerste deelnemers van
start vanaf café Schoenaker. De route was 6 km,
gein. snelheid 4 km p. u.
De laatste deelnemer arriveerde om 10.42 u. Er
was l controle bij „'t Elshof" die door de meesten
wel werd aangedaan. Bij missen van deze controle
kostte dit J 00 straf p u n t e n . Tegen 11 uur maakte
voorzitter G. Hendriksen de uitslag bekend en reikte hij niet een toepasselijk woord de prijzen aan de
w i n n a a r s uit. Deze waren als volgt: 1. B. Klein
W i n k e l , l , i n d e S s t r a f ' p . ; 2. groep liuiterkamp, Linde 12 s t r a f p . ; 3. 11. Klein Winkel, Linde 14 strafp.

Idrandenoarg s

CITROEN!
K ION I H ' I T K N K A N S J E
De heer 1>. Waarle, K r a n e n b u r g , was dezer dagen
een van de gelukkigen bij de sporttoto, doordat hij
S wedstrijden goed had ingevuld. Hij kwam daardoor in a a n m e r k i n g voor een gedeelte van de extrap r i j s van ƒ 25.000,—, waarvoor zich inmiddels echter een groot aantal gegadigden hehben gemeld.
Voor de heer W., die toto-lid is van „Ratti" niettel u i i i een aardig buitenkansje.

Eet goedkoop!

UITVOERING

Veel of minder zon

Op vrijdag 17 en
zaterdag 18 april a.s
geven de

Hervormde Meisjes- en
Jongemannenvereniging
weer haar jaarlijkse uitvoering
in gebouw IRENE.
Zij brengen u een programma van
zang en spel en als hoofdschotel het
geweldige toneelstuk

„Waarom zweeg je
zo lang"
van H. Tuinhout en B. Beets
Beide avonden aanvang 8 uur.
Entree f 1.25.
Donateurs alleen op vrijdag 17 april
vrije toegang op vertoon van hun
kaarten.
Voorverkoop van kaarten bij
Sig.mag. Hassinken Eijerkamp.

Tijdelijk

,—

OP HET
VERSE HAANTJES
EERSTE
f 3.50 per kg.
GEZICHT
Poeliersbedrijf „R O V O"

Meer en mooier licht

f 3.10 per kg.

Rossel

Robbertsen

cel. 1283

- tel. 12H

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

AUTO-VERHUUR

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

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

Aantrekkelijke voorjaarsaanbieding

decoratief en praktisch

De twen heeft
een eigen stijl:
een eigen
«node. Jong en
modern.
Ongedwongen
en zorgeloos

Vraagt eens vrijblijvend
prijsopgaaf en stalen.

Het TEPELBETRAPPINGSSPOOK uitgebannen.
Koopt bij ons 'n tepelbeschermer. En prima.

is nu bekend.
U kunt het bij ons informeren.

Fa. G. W. Luimes
Vorden

VOOR

MANNEN
MODE

Het is „goed"

ADVIEZEN:

en „niet duur"

L Schoolderman

bg de VIVO.'

ROYAL COLA

TO

3 fles
...
met 15 wapent j es

^ l^

SPERCIEBONEN
literblik

Eet ZATERDAG

Als EXTRA REKLAME leveren wij bij aankoop van
een emmer tréfex veegvaste muurverf
een complete verfroller van f 1.10 voor f 0.30

Vraag tevens de collectie tréfex wasbare
muurverf en ook naar de nieuwste kleuren tréfex-lakverf.

H. H. Veehouders!

De uitslag van de prijsvraag

veegvaste muurverf

of een prachtige plafondborstel van f 2.85 voor f 1.15

Vorden

A. J. A. HELMINK

FLAIR

Tréfex
voor hagelwitte plafonds en muren. In sterke plasticemmertjes van 4 kg voor f 3.95 (voldoende voor
35 m*).

Siemerink

ERKEND DEALER:

oliebollen

AARDBEIEN

bij uw koffie!

OP SAP

Wij hopen tijdig bij u te zijn

1.47

literblik . . .

LEIDSE KAAS

1.64

500 gram . . .

DRUMBAND „Concordia"

COCOSKRANSEN

Verkrijgbaar bij:

Joosten
pak van 100 et voor . . .

G. Boerstoel & Zn.

KWATTA
BONBONS

Insulindelaan 5, telefoon 1567, Vorden

deze week 150 gram . . .
met 40 wapentjes

Deze week:

Deze aanbiedingen zijn geldig van 9 t/m 15 april 1964

bij 2 pakjes Spar-thee
bij 2 blikken Spar-appelmoes
bij l fles Caransac
bij l pot Spar-kersenjam
1 pak vanille frou-frou
2 pakken extra droogk. rijst
l pak choco crème
100 gram casselerrib
200 gram leverworst
250 gram Craquele (koekje)
400 gram biscuits
1 pak cano's (5 stuks)
2 blik Blom sperciebonen
2 blik Blom appelmoes
2 blik Blom erwten-wortelen 98 et
2 blik Burcht doperwten
100 et

Dat is de grote verrassing van het wereldmerk
ZANKER in deze tijd van prijsstijgingen!
Volautomatisch wassen en spoelen in de
grote edelstalen trommel. De grofste kookwas
net zo goed en grondig als Uw fijnste wasgoed.
Komt U gauw eens kijken - wij vertellen U
graag meer over de nieuwe opzienbarende
ZANKER ESautomatik.

ZANHER
Vraagt vrijblijvend
inlichtingen en demonstratie.

Fa. BREDEVELD

REMMERS
Zelfbediening
DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281
Nieuwstad 58

- Telefoon 1379

Weg naar Laren 56
ZUTPHEN

VERKRIJGBAAR BIJ

DE

BEKENDE VIVO WINKELIERS
VIVO kruideniers:

7 KISTEMAKER> OPLAAT, Wildenborch
SCHOENAKER, Kranenburg - FR. KRUIP, ? t Hoge

Telefoon 3813
In deze wascombinatie
krijgt U het beste
resultaat met

het complete
wasmiddel met
afgeremd schuim

Nu ook In voordelige grootverpakking f. 1.50 besparing

Pluimucebedrijf
„DE DRIESTEEK"
Iedere week aan te
Wij leveren zonneschermen, bieden
markiezen, LUXAFLEX
balastore e n v a k k u n d i g .
en 8-weekse JONGE
HENNEN.
A. BUKMAN,
B. LAMMERS
Driesteek l, Leesten.
Vorden - Tel. 1421
Tel. 06750-4765.

Laat de zon maar schijnen.

ééndags kuikens

fa.

Met grote blijdschap
geven wij U kennis
van de geboorte van
ons zoontje

ARIE WULLINK

Johan Gerrit

hebben de eer U, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking D.V. zal plaats hebben op
woensdag 15 april om 11 uur ten
Gemeentehuize te Vorden,

Q Onze geliefde ouders

X

JO NIJENHUIS

(Hans)
A. J. Boers
J. W. Boers-Hissink
Vorden, 3 april 1964.
C 38

hopen op zondag 12 april de dag te
' herdenken dat zij voor 25 jaar in het
Q huwelijk traden.
X
Willy en Adriaan
Wim en Jo
Chris en Tini

Vorden, april 1964.
Q Smidsstraat 7
X
W Receptie maandag 13 april van 18.00- V
Q 19.30 uur in zaal Eskes.
Q

Toekomstig adres:
Berend van Hackfortweg, Vorden.

X

Receptie van 3.30 tot 5 uur in Hotel
Brandenbarg te Vorden.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
aan allen voor de belangstelling ondervonden bij ons 25-jarig
huwelijk.

X
W
V
Gevraagd een NET u
MEISJE voor enkele f
dagen of halve dagen
per week.
B. Lammers,
Burg.
Galléestr. 32, Vorden. Q
X
X
Met het NIEUWE V
sensationele
Taylor w
nagel-neu maakt u
vijftig nieuwe nagels,
beschermt u zwakke ft
nagels, verlengt korte
nagels, repareert u gescheurde nagels.
Drogisterij
„De Olde Meulle"

Coöp. Boerenleenbank
Vorden.
Te koop nieuwe Zilduro Cassette. Geheel
compleet, f 165. —.
Brieven onder no. 33
bureau v.d. blad.
Te koop wegens overcompleet, 4 waterdichte SCHOTTEN,
geschikt voor kippenhok of dergelijke.
2 van 3 mtr. lengte
en hoogte l 75 mtr.,
2 van l l/2 mtr. hoogte
en 1.75 mtr. lengte.
Wilhelminalaan 13.
Te koop 80 creosootpalen, 5 jaar gestaan,
lang 1.35 m., dik 7-8
cm.; en l vracht uitstekend los hooi; en
'n groene leren damesjas, maat 42, z g.a.n.
G. Rietman, Medler
D 153.

en

RIKIE MENTINK

ft Dat ze nog lang voor ons en voor X
u elkander gespaard mogen worden, is ft
} de wens van hun dankbare kinderen. iy

Q

hebben de eer U, mede namens hun
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op donderdag
16 april a.s. om 9.15 uur ten Gemeentehuize te Vorden.
Zij hopen elkaar het H. Sacrament
van het Huwelijk toe te dienen om
10 uur in de Christus Koningkerk aan
de Decanijeweg te Vorden. Daarna
zal tot hun intentie een H. Mis warden opgedragen om de zegen van <^B
te vragen over hun huwelijk.
Vorden, Kerkhofweg D 4
Keijenburg, C 75
april 1964

Toekomstig adres:
Eikenlaan D 138a, Vorden.

X

W

l fles Cherry-brandy en l pak kaasdomino's
samen voor 235
Bosbessen op sap, nu per potje
79
Cacao de Zaan, 2 pakjes voor
75
Blikjes corned-beef voor
119
Zoete rozijnen, 500 gram voor
69
Vruchtengries met veel vruchten, 2 zak voor
79
1 pak A.J.P. custard en l pak A.J.P. maizena
samen voor 53
Maxwell poederkoffie nu met 30 et reduktie
10 grote chocoladerepen voor
98
10 v, Nelle theebuilen
39
2 rol Marie biscuits van 110 et voor
89

Bij elke kilo suiker, 24 Pic-nic koeken voor
Bij elk pak koffie, l pak Nobo sprits voor

1964 g

Op 11
11 april 1964 hoopt de

X

C.L.V. „ONS BELANG" G.A.
G.A. fi
te Linde, gemeente Vorden, haar

50-jarig

pak GEHEEL GRATIS te ontvangen.

bestaan

te herdenken.

m

Receptie op zaterdag 11 april a.s.
's middags van 200—5.00 uur in zaal
SchoenakeropdeKranenburg bij Vorden
D
Bestuur en
Raad van Commissarissen

n

Q
Q
X
ft
(

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

zondagmiddag van 2 tot

5 uur

Fa. J.W.ALBERS

verloting v. Drumband „Concordia"
zijn gevallen op de lotnummers:

1008
1069
1078
1151
1210

Voor al uw HANDELSDRUKWERK
is het adres

Prijzen af te halen bij Joh. Harmsen,
Molenweg 22

te bezichtigen.

Vorden

Nieuwstad 5

1230
1242
1393
1428
1436

98 et
49 et

Volop alle soorten honing, o.a. acacia, heide, linde,
boekweit, oranjebloesem, bloemen, enz. enz.

De prijzen van de

794
818
926
941
998

DRUKKERIJ WOLTERS, Vorden

De commissie

Zoekt u ...
Bejaardenkring
Bijeenkomst volgende week donderdag
16 april om 2.15 uur in de koffiekamer van het Nutsgebouw.

Gezellige bijeenkomst.

een KEUKENSTOEL of een prachtig
BANKSTEL?
Wij leveren allebei met evenveel plezier
en u hebt keuze uit verschillende.

Mombarg - Kranenburg

EEN NIEUWE

Vloerbedekking i
Maak dan keus uit de tientallen kwaliteiten, die in
breedtes van 70 tot 450 cm. gemaakt worden.

Telefoon 6679

OX.S* - Linde
Kinderoperette
„Het ivoren hartje"
op vrijdag 17 en zaterdag 18 april
in zaal Eijkelkamp, Medler.

Aanvang 7.30 uur, zaal open 7 uur.
Entree f 1.25.

et
et
et

Op verzoek nog één week, 3 zak (600 gram)
choc. hagelslag 99 et
Zuivere appelsap, deze week 2 fles voor
139 et
Doperwten middelfijn van 97 et voor
79 et
Hotel Goud thee per 100 gram 75 et,
elke tweede 100 gram HALF GELD

' Receptie van 4 30— 6 uur in zaal (
Schoenaker, Kranenburg.
Q

432
471
495
557
648

et

Karnemelkzeep, bij 3 stukken l pracht kam gratis
De kans van de dag, bij elke tube tandpasta,
l tandenborstel GRATIS
2 doos wrijfwas van HO et voor
119 et

X

3
43
272
288
340

et
et
et
et
et
et

DE STUNT VAN DE WEEK!!!

W

jj 1914

X
ft X
X
X
X
X n
X
X Q
X Xu
Xu

Bij aankoop van 1 pak koffie (zie etalage) normale
prijs, maakt U grote kans bij de kassa het tweede

U bespaart per doos van 18 gezinspakken 720 et, bij
18 grote pakken 360 et

Receptie van 3.30 uur tot 5 uur in
X
.. Hotel Brandenbarg te Vorden.
X
X
ft
u
f
'.
/
X X
X
V ft
u X

Deze aanbieding blijft H dagen geldig, nadien onherroepelijk afgelopen.

Neem nu een voorraad Sunil

X Barchem, april 1964.
X Kranegoorsdijk N 23

n
Te koop z.g.an. elektr. n
l
/2 p.k. zelfaanl. motor,
een zaagas m. boorkop, een handslijpmachine, een radio en
Inwoners van Vorden en Omstreken
onderd. van Avros
bromfiets.
Hackforterweg 15,
De nieuwe R.K. Kerk Dorp is a.s.
Wichmond.

MEISJESFIETS te
koop, v. leeft. 6—10
jaar.
G. J. Eskes,

X

w hun 25-jarige huwelijksdag te herdenken, ft

u

drogist

F. KLEIN BRINKE

en

Hengelo-Gld., Ruurloseweg B 87
Vorden, Kerkhofweg D 4

Verkrijgbaar bij:

ft

onze

A. D. KLEIN BRINKE-MEYERINK

RIA BLEUMINK

Vorden, april 1964.
„Riefelkamp"

hopen

ARNOLD BLEUMINK

BERTUS HOEBINK

H. J. Zweverink
en echtgenote

a. s.

Dinsdag 14 april
.. geliefde ouders

Wildenborch, D 60.

J. v.d. Wal

ENORME KOFFIE-REKLAME!

X
K

Vorden, 't Hoge 84
Vorden, Wildenborch D 67
april 1964

J. Oplaat
H. OplaatDonderwinkel

gediplomeerd

voor Vorden en omgeving

J. E. WISSELS-BOSMAN

Xu

Kerkelijke inzegening om 2.30 uur in
de Herv. Kerk te Vorden, door de
Weleerw. Heer Ds. J. H. Jansen.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
aan
alle
vrienden,
kennissen en clientèle,
die door het tonen
van hun belangstelling
ons huwelijk tot een
on vergefelijke dag hebben gemaakt.

NIEUW

J. WISSELS

en

Reklame vrijdagavond en zaterdag.
200
200
200
200
200

gram boterhamworst 55
gram bloedworst
50
gram tongeworst
60
gram gekruide ham
80
gram fijne rookworst 200

et
et
et
et
et

M. Krijt, Dorpsstraat

U krijgt een vakkundig, ervaren en betrouwbaar advies, en iedere vloerbedekking
wordt door ons keurig en op de luiste
manier gelegdl
-k Onze prijs, vergelijk ze eens?

Fa. G. W. LUIMES-LAMMERS
VORDEN

— Telefoon 1421

Te koop 'n PLATENWISSELAAR met ±
30 platen, een PICKUPKAST, een korte
LEREN rode jas.
Alles i.z.g.st. Na 6 u.
Staringstraat 1.
BROMFIETS tekoop,
N.S.U. Cavallino.
Bevr. 's avonds na 6
uur. E. v. Zuilekom,
C 82, Vorden.

„HET BINNENHUIS"
Woninginrichting

fa. A. POLMAN
Vorden

-

tel. 1314

Ons jubileum
kan voor u een

Wilt u snel van het
ROKEN AF
of drastisch beperken?
Met Nicocure,
de internationale labaks-

7-daagse
onbezorgde
vakantiereis
naar Zwitserland

ontwenningsbehandeling
l u k t dat afdoende en
zonder risico.

betekenen.

Verkrijgbaar bij:
Drogisterij

„De Olde Meulle"

Haak in op onze jubileum-aktie.

J.M. v.d. Wal

„HET BINNENHUIS"

gediplomeerd

drogist

hét adres voor betere woninginrichting.

Te koop jonge KONIJNEN.
G. van Zeeburg,
Almenseweg 12.
Te koop een r.b. dragende MAAL, aan de
telling. Th J. Berendsen, Veldwijk C 115.
Te

koop

nuchter

VAARSKALF
bij H. Walgemoet,
Linde E 91.
Te koop een roodb.
VAARSKALF, goede
produktie. H. J. Bulten,
Warken.
Te koop roodbont
VAARSKALF, acht
dagen oud; en EETAARDAPPELS.
D. Klein Bramel,
C 112 Galgengoor,

Tel.

Gaat u k a m p e r e n ?
Wij verhuren

tenten
GEEN REPARATIE
KOSTEN VOOR
FUT SCHOENEN
de schoen met
volledige garantie
DRAAG FUT
VRAAG FUT

bij

Wullink's Schoenhandel
,,Onbetwist
de Schoenenspecialist

1534.

H.H. Motorrijders

NAAK:

fa. Hartens
wapen- en sporthandel

MfiMIOEIM
NAGELS..,
LIKDOORNS EN
ANDERE

Assurantiekantoor l

1*PPH^I

Telefoon 1421

J. van Zeeburg*.,
i o«
a J.t X0-7O
f «d»
bij:
H u u r PHIL1PSTELEVISIE

L Schoolderman
SOI

Het gas voor iedereen

Fa. G. W. Luimes
Vorden

Koopt op tijd
zekerheid

Ia G. W. LUIMESB. LAMMERS

Bupro-gas

Is uw buddyseat versleten, wij maken er
een nieuw dek op.
En prima!

Adverteer

regelmatig
in "
CONTACT

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles

Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

voor
v
kleine mensen
met sportieve wensen

Tel. 1217
en
H. Lijftogt 't Hoge 57

fa. Hartens
wapen- en sporthandel

XMUEN

a... *

VOELT ZICH fll$

et

nylons
in de
nieuwe
ROSELLA
kleuren

Reeds velen bestelden
nu reeds.
Dat is verstandig.

voor f 25.95 per mnd!
zonder vooruitbetaling
maar met recht van
koop. Morgen al bij
u thuis? Bel dan 0830050087 (óók 's avonds).

VOOR

S etter

NA'N CQgPE

Een juweel van een verf. Strijkt
enorm uit. Dekt en glanst prachtig
en... JUWEEL is nietduuri

Dorpsstr. 4 - Tel. 1342

VRAAGT GRATIS BOEKJt
„HOE SCHILDER IK MIJN
HUIS"

„Het Verfhals"
De Speciaalzaak ter plaatse
J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Tel. 1523
•*&**•.

„MIDDENSTANDERS KRIJGEN DE WIND
T W J EN"
Maandagavond hield de afdeling Vorden van de Kon.
Middenstandsvereniging een algemene vergadering,
waarbij de adj. secretaris der K.N.M.B., de heer Wielinga, als spreker optrad.
De avond werd geopend door de voorzitter, de hcci
Remmers, die de heer Wielinga, alsmede afgevaardigden van de winkeliersvercniging uit Gorssel. hartelijk
verwelkomde. De heer Remmes wees nog op het nut
om bij een Middenstandsbond aangesloten te zijn, want
in het bijzonder voor de middenstanders geldt het gezegde „Eendracht maakt macht".
De heer Wielinga besprak hierna de ver.schillende problemen waarmee de middenstanders van nu geconfronteerd worden. De laatste jaren hebben we gezapig zaken kunnen doen, doch thans is de koers omgeslagen
en krijgen wij de wind tegen. In plaatsen van 20.000
inwoners en meer rijzen momenteel de grootwinkelbedrijven als paddestoelen uit de grond (massaproduktie).
De massadistributie heeft tot gevolg gehad dat grote
financieringsmaatschappijen hierin gaan investeren. Bij
deze ontwikkeling zullen ongetwijfeld slachtoffers vallen.
Door de nieuwe vestigingswet, waarop eerst nogal kritiek is geleverd, moeten wij komen tot paralellisatie
d.w.z. uitbreiding van artikelen in onze zaken. Hier is
echter meer bedrijfsruimte en kapitaal voor nodig.
Tegenover grootwinkelbedrijven kunnen wij stellen
de service, en grotere binding met onze klanten. Speciaal, nu o.m. 34 % van de gehuwde vrouwen in het
arbeidsproces zijn ingeschakeld en deze daardoor
hoofdzakelijk op de vrije zaterdag hun inkopen doen,
is deze dag nog altijd onze beste verkoopdag. De
K.N.M.B. streeft er dan ook naar om 's zaterdags de
winkels open te houden.
De heer Wielinga hield de middenstanders voor ogen
zich zelf niet te onderschatten want een enquête in het
groot-winkelbedrijf heeft uitgewezen dat 75 % van hun
artikelen duurder zijn dan die in de middenstandszaken;
15 '.'r is gelijk gebleven terwijl ongeveer 10 % van de
artikelen in het grootwinkelbedrijf tot de z.g. lokartikelen behoren.
Over de 10 % loonsverhoging deelde spiekei mede dat
de K.N.M.B. de enigste organisatie was die hier tegen
heeft geprotesteerd; zij heeft o.m. gewaarschuwd voor
inflatie. In verhouding tot deze grote onkostenstijging
zijn de meeste artikelen niet voldoende in prijs verhoogd. Wij hebben hier dan ook sterk tegen geprotesteerd.
Na deze uiteenzetting van de heer Wielinga bestond
er voor de aanwezigen gelegenheid om vragen te stellen.

LEDENVERGADERING B.O.G.
De B.O.G. afd. Vorden hield donderdagavond in hotel
Brandenbarg een goed bezochte ledenvergadering.
Voorzitter J. Pardijs wees er in zijn openingswoord op
dat een getrouw vergaderingsbezoek van veel nut is
voor de jonge boer.
Medegedeeld werd dat op 8 juli a.s. het 50-jarig bestaan
van de afdeling feestelijk zal worden gevierd. Er zal
getracht worden een revue voor het voetlicht te brenRATTI-NIEUWS
gen. Op 23 juli wordt de Landdag 3 x O te Varsseveld Opnieuw heeft Ratti bewezen een geduchte kandidaat
gehouden. De provincial^fcïënteringsrit en culturele te zijn voor de bovenste plaats in haar afdeling; het
wedstrijdsavond zal op 3B^|>,i te Hengelo (Gld.) plaats bezoekende Pacelli uit Klarenbeek werd met een A—O
vinden.
nederlaag weer huiswaarts gestuurd. Ratti is hierdoor
In de herfst wordt weer een varkensbeoordelingscur- in puntental gelijk gekomen met koploper Beekbergen;
sus georganiseerd.
beiden hebben nu 22 punten uit 14 wedstrijden.
Als afgevaardigden naar ^Ê Bondsdag te Arnhem wer- F. Lichtenberg, H. Lichtenberg (2 maal) en F. Lichtenden aangewezen de herei^A Kornegoor en H. Wagen- berg namen de doelpunten voor hun rekening.
voort, terwijl de afdeling^^de ring-vergadering te Al- Deze ontmoeting werd, wegens ziekte van de aangemen zal worden vertegenwoordigd door de heren J. wezen scheidsrechter, op kundige wijze geleid door de
Koning en D. Riefel.
neer J. Rozendaal.
De heer G. J. Bannink, hoofd van de Bijz. Lagere Ratti II ging naar Steenderen II en kreeg hier een
Landbouwschool alhier hield vervolgens een inleiding grote 8—O nederlaag te incasseren; Steenderen wist
over het onderwerp: „Naar een zekere toekomst". Wil hierdoor weer aan de kop te komen in de derde klas.
men naar een zekere toekomst in de landbouwende De derde uitgave ging bij Vorden III op bezoek en
stand gaan dan dient de boer in de eerste plaats goed verloor met liefst 17—0.
fokmateriaal te bezitten, waardoor een goed funda- De juniorenteams waren beide vrij.
ment moet worden gelegd. Tevens moet de boer aan- A.s. zondag is het eerste vrij en kan gaan uitrusten
leg bezitten om boer te zijn, d.w.z. hij moet in heel zijn
voor de nog resterende 2 thuiswedstrijden; ook de rewezen boer zijn. Verder moet hij zorgen voor een goede serves zijn vrijaf.
arbeidsverdeling. De drie hoofdzaken t.w. grond, arRatti III speelt de uitwedstrijd tegen Baakse Boys II;
beid en kapitaal moeten goed tegen elkaar uitgespeeld
van de junioren speelt Ratti a zaterdagmiddag tegen
worden. Ook een bedrijfseconomische boekhouding is
Be Quick b in Zutphen; Ratti b krijgt bezoek van
in de tegenwoordige tijd onontbeerlijk. De boering dient
plaatsgenoot Vorden d.
op het bedrijf voor lichte werkzaamheden te worden
ingeschakeld naast haar huishoudelijke en gezinstaak.
Verder ging spr. in op het boerenbedrijfsleven in
E.E.G.-verband.
Een en ander werd met grote aandacht gevolgd. De
voorzitter dankte de heer Bannink voor zijn zeer leerzaam betoog.
Na de pauze werden een aantal gestelde vragen op
d u i d e l i j k e wij/e beantwoord.
ONDERLINGE DAMCOMPETITIE D.C.V.
Voor de onderlinge d ; i m c o m | > r t i t i c van DCV werden in zaal Kskes de volgende wedstrijden gede.huid
speeld: Oukes—Ter Beest 2—0; Hesselink—A. van
B_
Lz
smetteloos zuiver
Ooyen l—1; Wesslink—C. v. Ooyen O—2; P. van
Ooyen—Wiersma 2—0; Öukes KI. l ï r a i n e l O—2;
MOTORCLUB „GRAAFSCHAPRIJDERS"
N i j e n h u i s VVesselink l 1; M n l s h o f - Wrntink
De Vordense Auto- en Motorclub „De Graafschap- l—1; Esselink —Roozendaa] l—1.
rijders" hield zondag de eerste rit van dit seizoen.
De rit die geheel door de gemeente Vorden voerde
had voor de auto's en motoren een lengte van 45
kilometer, terwijl de bromfietsen een afstand van
35 kilometer moesten afleggen.
De start en finish waren bij Hotel Brandenbarg,
waar voorzitter B. Pardijs na afloop de uitslag bekend maakte en de prijzen uitreikte. De rit was
prima georganiseerd en verliep uitstekend.
De uitslagen waren:
Auto's: 1. W. H. Rouwenhorst, Zutphen l straf punt.
2. P. Reinders, Zutphen 3 str.p.; 3. H. Bats, Warns
veld 4 str.p.; 4. W. Wisselink, Halle 19 str.p.; 5. J
B. Enzerink, Hengelo 50 str.p.; 6. D. Beek, Vorden
59 strafpunten.
Motoren: A. G. Klein Brinke, Barchem 14 straf p.
Bromfietsen: 1. J. Sprenkeler, Gaand'eren 47 str.p.,
2. J. Brinkman, Doetinchem 48 str.p.; 3. H. Sprenkeler, Gaanderen 51 str.p.; 4. J. Vreeman, Vorden
51 strafpunten.
f7.65 per fles
Wullink's Schoenhandel
Naar wy vernemen zal de eerstvolgende rit worden
gehouden op Hemelvaartsdag. Dit is een zg. geza,«Onbetwist
menlijke rit en zal worden georganiseerd door de
de
Schoenenspecialist'
Zutphense Auto- en Motorclub.

verkouden

Pu rol houdt

JUWEEL

G. Wullink-Lebbink

VOETBAL
Vorden I is zondag j.l. in de wedstrijd tegen H. & K. I
uit Hummelo zogezegd van de koude kermis thuis gekomen, want met liefst 7—3 werden de geel-zwarten
verslagen.
De nederlaag is hoofdzakelijk te wijten aan het systeemloze spel in de verdediging, want geregeld liepen
er één of meer H. & K.-spelers vrij, zodat het dikwijls
voor hen een koud kunstje was om het doelman Wissels
moeilijk te maken.
Het zelfvertrouwen van de Vordense defensie verdween dan ook als sneeuw voor de zon. Hier komt bij
dat Westerveld er, ondanks zijn harde werken, niet in
kon komen, hetgeen echter volkomen begrijpelijk is
van een speler die bijna een half jaar door een blessure
is uitgeschakeld geweest en die dan, na een paar wedstrijden in het tweede elftal gespeeld te hebben, pardoes in het eerste elftal de zware taak van stopper krijgt
toebedeeld.
Men kan onmogelijk verwachten dat hij een goede wedstrijd speelt. O.i. een ontaktische zet van de elftalcommissie. Voeg hieraan toe dat bij de bezoekers vrijwel
alles lukte (o.m. het maken van één of twee buitenspeldoelpunten, die de scheidsrechter zonder blikken of
blozen toekende) en dat de thuisclub geen greintje geluk had deze middag, dan is de grote nederlaag hiermee
wel verklaard.
Voor Vorden werden de doelpunten gemaakt door Velhorst, Eggink en Maalderink.
Voor Vorden III was het zondag feest, want het 100ste
doelpunt in dit seizoen werd een feit. De thuisclub versloeg n.l. op eigen veld plaatsgenoot Ratti III met
17—O en juist dit 17e doelpunt, gescoord door Jaap
Korenblik, bracht het doelgemiddelde van de Vordenaren op 100—6.
Vorden IV versloeg zondag Voorst VI met 2—l, na
tien minuten voor tijd nog met l—O te hebben achter
gestaan.
A.s. zondag speelt alleen Vorden II thuis tegen Rietmolen II.
Zaterdagmiddag krijgt Vorden a haar naaste concurrent voor de bovenste plaats Voorst a op bezoek.
(Voorst staat l punt op Vorden achter).
Verder wordt gespeeld Vorden c—Voorst b en Ratti b—Vorden d.

KEUNE

Maak tijd voor: „Ik heb geen tijd"
JEUGDRALLY

>Nederland< viert feest
WIJ

U

vieren dit jaar het 50-jarig feest
van onze inkoopcombinatie.
profiteert - door extra voordelige
inkoop - dit jaar dubbel.
Dit is één van onze gouden
jubileum-aanbiedingen.

zaterdag 11 april
in het Nutsgebouw
Aanvang 8 uur
•

AANBIEDING

PROGRAMMA:
Duo Maas
Ds. H. van Benthem
Ds. J. D. te Winkel
Zang en muziek en dat,
waar ook tijd voor is.

m

TOEGANG VRIJ

Nutsgebouw
Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer
Zondag 12 april, 8 uur

Om 4 uur breekt de hel los

m Kijk... rijk, maar niet duur!
m

m
mm

Riante slaapkamer, van modern licht teakhout. Ruime, handige hang- en legkast. Leverbaar met ó zo chic toilettafeltje.
Speciale jubileumprijs
slaapkamerameublement f 750,toilettafel
ƒ210,-

A*

MODEHUIS

Ühscl

WK*
>JJK
wis

met: Frank Sinatra - Spencer Tracy Kerwin Mathews

l

Vier mannen ontrukken een vulkaan
zijn kostbaarste prooi.

i

^^—^^VORC

ui

Toegang 14 jaar

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".

Voor al uw
Bloemzaden
Groentezaden

De Sp&iaalzaak
toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"

Kunstmest
Gedroogde koemest

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Entree:

^^

Familie-en'
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden
Telefoon 1404

Potgrond
Roodsteen bloempotten
Bloemprikkers
Wolf gereedschappen
Diverse vogelzaden enz.

B. A. BORGOHJEH
Kerkstraat 13 - Vorden

125 - 1.50 - 1.75

Voorkom de zo
gevreesde
KOPZIEKTE met
KOP-EX KOEK

Werelduermaard
sinds mensenheugenis . . .

TELEFUNKEN

RADIO
TELEVISIE

Televisie-narigheid met
„Bredeveld" afdoende kwijt!

Fa. P. BREDEVELD & Zn.
ZUTPHEN - Weg naar Laren 56
Telefoon 3813

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

Ma 1410 k

DEPOT: R. LOENEN
Zaadteelt-Zaadhandel N.V.

Voer 6 koekjes/reepjes per dag,

Twello

te beginnen 2 weken
voor de overgang naar de weide.

Speciale aanbieding:

voert tot winst

Meisjesvesten

Wij hebben plaats voor enkele

VERKRIJGBAAR BIJ

ongeschoolden

Pluimvee-automatic

N. J. KEUNE - Stationsweg 1
VORDEN

J. B. GERRITSEN
Storm van 's-Gravenzandestraat 17
Vorden -^Q* (06752) 1540

f 7.95

alle maten

Damesblouses
van het bekende merk
alle maten

LOOMAN

f

9.95

VORDEN

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

Nu opbellen,
straks gratis wassen!
Ttcee weken of langer een
Liberator volautomaat
thuis op proef - zonder
enige verplichting!

...gratis kans
op één van
een tiental uitgeloofde
dr oogautomaten.

De official dealer van English Electric
(een concern met wcreldnaam) is de
man die uw persoonlijke huiselijke kennismaking met écht volautomatisch
wassen graag arrangeren zal. Bel hem
vandaag of morgen op. Of wip even bij
hem binnen, als u dat beter bevalt. Via
zijn bemiddeling kunt u tevens meedingen naar:

Neem deel aan de grote English Electric
prijsvraag, met tien prijzen, bestaande
uit een Libcrator droogautomaat. Vraag
de English Electric-dealer om de folder
met het prijsvraagformulier. De inzendtermijn sluit op 1. juli 1964. De jury
bestaat uit M. A. Pon, Mw. A. Spoelvan Harlingen en notaris Keetel te
Amersfoort.

MMllimlIIMlIllllllL

vast tapijt
rijk-heerlijki/Eerkrachtig-duurzaam
ook in de tint die by uw meubelen past

* Paradetapijt -k Dessotapijt * Tretlord
In vele kleuren en kwaliteiten voorradig.
Laat u vakkundig voorlichten. Ook over uw ondervloer.

DAN NAAR
„HET BINNENHUIS", hét adres voor betere woninginrichting
Liberator volautomaat/1295.-

Liberator droogautomaat ƒ695.

Een schoonheid met een dubbel-zelfdenkend brein. Eén knop regelt talrijke
wasprogramma's. Hij droogt razend snel
maar heel behoedzaam tot dampdroo;/.
En kan voor handwas ook alleen als
centrifuge gebruikt worden.

In tweemaal een handomdraai wentelt
uw wasgoed door een koesterende warme
luchtstroom, wordt strijk- of kurkdroog
naar keuze. Wordt fris en draagklaar
door het koele luchtbad dat elke droogcyclus besluit.

Unieke combinatie: uw complete 'wasi^ijtje-thuis'
Een combinatie voor een prijs die U voor menige andere wasautomaat
alleen betaalt. Financiering: Liberator volautomaat byv^^l295.- of
Ie betaling ƒ 363.50 en 18 termijnen van ƒ 60.25. Finaneieri^BLtberator
droogautomaat bijv. ƒ 695.- of Ie betaling ƒ 195.40 en 18 terml|^Wvan ƒ 32.50.
Het beste
wasresultaat
met

OFFICIAL DEALER

ENGLISH ELECTRIC
IMPORT

<Ü£OH> AMERSFOORT

•

De Liberator staat altijd paraat!

G. Emsbroek & Zn. c.v.
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1546

3%%

NIEUW: RAP ROCKY
DOOR EN DOOR
BETROUWBAAR

Kies uw eigen rente
op één van de bijzondere spaarboekjes

f795.-

Tragter

Zutphenseweg
Telefoon 1256

Geen
Rente-spaarboekje
Beleggingsboekje
Depositoboekje

beperkende bepalingen
ten aanzien van
de hoogte
van het tegoed.

De Boerenleenbank
geeft U
gaarne alle gewenste
inlichtingen.

Mogelijkheid tot
directe opneming.

GEVRAAGD

Concordia Hengelo-G.
A.s. zaterdag 11 april

meisje
HOTEL „DE KONIJNENBULT

DANSEN

Boerenleenbank
de spaarbank voor iederéén

met het bekende dans- en showorkest
„DE TYPHOONS" uit Nijmegen.
Laatste busverbinding Vorden: 11.43 uur

Kranenburg D 127a

