Frankering bjj abonnement,

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK

CONTACT

Donderdag 15 april 1965
postkantoor Vorden
27e Jaargang no. 3
HET NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN O M G E V I N G

ABONNEMENTSPRIJS F 2,25 PER HALFJAAR
KERKDIENSTEN GOEDE VRIJDAG 16 APRIL
H e r v. K e r k
10.00 uur ds. J. J. van Zorge bed. H. Avondmaal
7.30 uur ds. J. H. Jansen bed. H. Avondmaal

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

Twee jubilarissen bij Empo

Geref. Kerk
10.00 ds. J. D. te Winkel
7.30 uur ds. J. D. te Winkel

Een voorjaar vol
modenieuwtjes!

Damestruitjes
in

KERKDIENSTEN ZONDAG 18 APRIL
Ie PAASDAG

TERLENKA
ASTRALON
CRYLOR
DRALON
WOL

Her v. Kerk
8.30 uur ds. J. H. Jansen jongerendienst
10.15 uur ds. J. H. Jansen

Geref. Kerk
10 00 uur en 3.00 uur Ds. J. D. te Winkel.
R. K. K e r k d o r p
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.

R. K. Kerk K r a n e n b u r g
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag om 8.00 uur Heilige Mis.
KERKDIENSTEN MAANDAG 19 APRIL
2e PAASDAG
H e r v. K e r k
10.00 uur ds. J. D. te Winkel en ds. J. J. van Zorge
ZONDAGSDEENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot maandagavond
11.00 uur dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
Van zaterdagmiddag 12 uur tot dinsdagmorgen
8 uur Wechgelaer
BRAND MELDEN : no. 1 0 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. 1 2 3 0 (Bur. Rijkspolitie).
VVEEKMARKT

Op de vrijdag gehouden markt waren 53 biggen
aangevoerd. Er was kalme handel. Prijzen van
ƒ 60,— tot ƒ 70,—.
BURGERLIJKE STAND
van 7 april t.m. 13 aprU 1965
Geboren : Hendrikus, zoon van H. Harmsen en
G. B. Oonk.
Ondertrouwd : M. A. Boxtart en H. J. M. Roelvink
A. Nijenhuis en J. F. Koning.
Gehuwd : W. H. van den Dool en G. Aartsen;
K. B. Zondervan en J. Norde.
Overleden : Engberdina Klein Ikkink, 74 jaar,
weduwe van Marinus Eggink.

MODE BIJ
Mevr. Emsbroek
speldde de heer
Kater het Empoinsigne op

Modehuis

GOEDE VRIJDAGMORGEN GEOPEND
Donderdag 8 april was het weer feest in de
EMPO Rijwielfabriek te Vorden. In de kantine
werden twee jubilarissen gehuldigd temidden van
directie en personeel. Het waren de h.h. F. Kater
en J. C. van Langen, die op resp. l en 8 april j.l.
25 jaar in dienst waren bij de EMPO.
De heer Kater is een bekende figuur niet alleen
bij de Achterhoekse rijwielhandelaren (waar hij
sinds 1963 als rayonvertegenwoordiger werkt),
maar met vele klanten uit den lande had hij door
zijn werkzaamheden in de showroom en op de
telefoonafdeling contact voordien.
Verder houdt de heer Kater de laatste twee jaren
het contact met onze Friese klanten, waarvoor hij
maandelijks een week in Friesland vertoeft en
ook hier heeft hij niet alleen nieuwe klanten maar
tevens vele zakenvrienden gemaakt.
Hij is steeds in de verkoopsector werkzaam geweest, eerst op kantoor en showroom, daarna van
1950 t.e.m. 1952 als vertegenwoordiger in rayon
Noord-Holland en vervolgens weer aan de zaak
te Vorden tot l januari 1963 in de verkoopstaf.
In deze jaren heeft men de heer Kater leren kennen als een goed en enthousiast verkoper, die de
kunst verstaat een prettige sfeer te scheppen en
die bovendien uitstekend adviezen weet te geven
op technisch gebied. Op het gebied van bromfietsen, naaimachines^^asmachines en verder
technische apparatuur^Bi er voor de heer Kater
weinig geheimen meeren van deze kennis laat
hij graag de klanten mee profiteren.

In zijn kantoorjaren trad de heer Kater ook meermalen op als vervanger van collega's die door
ziekte o.d. tijdelijk op non-actief waren en o.a. in
het rayon Utrecht en Veluwe maakte hij zich op
deze wijze verdienstelijk.
De heer Van Langen begon zijn loopbaan bij
EMPO in het onderdelenmagazijn, welke hij in
al zijn facetten leerde kennen. Hierna was de heer
Van Langen als lasser in de frame-bouwerij werkzaam en werkt nu reeds sedert verscheidene jaren
in de Montage-afdeling als rijwielmonteur. De
heer Van Langen heeft de gehele modernisering
van het bedrijf sedert de laatste decennia meegemaakt en kan bogen op een all-rounde vakkennis op het gebied van rijwielen.
Bij de huldiging werden de twee jubilarissen toegesproken door de directeur, de heer H. L. Emsbroek, die hen hierna een enveloppe met inhoud
overhandigde.
Mevrouw Emsbroek reikte hierna het zilveren
EMPO-insigne uit.
Namens het personeel werden de heren Kater en
Van Langen toegesproken door me j. D. Jansen,
waarna eveneens de bekende enveloppe werd
overhandigd. De dames werden hierna bloemen
overhandigd.
Na de huldiging bleef men onder het genot van
een kopje koffie met geba^rog een poosje bijeen,
waarna de familieleden vs^^ jubilarissen de gelegenheid werd geboden «3^ kijkje te nemen in
het bedrijf.

Paaszangjubel!
JONGERENDIENST Ie PAASDAG OM
HALF NEGEN 's MORGENS IN DE
HERV. KERK.
Medewerking in de zang wordt
verleend door alle zondagschoolkinderen van het dorp,
Wildenborch en het Medler en
door een kinderkoortje.
De zang wordt begeleid door
orgel en trompetten.
LAAT GEEN JONGERE OP DE PAASMORGEN ONTBREKEN !

BIOSCOOP
,,Muiterij op de Bounty" naar een verhaal van
Charles Nordhoff en James Norman Hall.
In december 1787 vaart de driemaster Z. M. S.
Bounty de haven van Portsmouth uit met bestemming het Zuidzee-eiland Tahiti, alwaar in opdracht van de regering een aantal broodboomplanten moet worden verzameld, welke naar Jamaica gebracht zullen worden waar men wil
trachten deze aan te kweken ten einde een goed
en goedkoop voedsel voor de slaven aldaar te verkrijgen.
De Bounty staat onder bevel van kapitein William
Bligh, een uiterst bekwaam, maar ook meedogenloos man, die in de vervulling van zijn plicht het
EIERZOEKWEDSTRIJD
leven van zijn manschappen niet telt. Eerste luite„KRANENBURGS BELANG"
nant aan boord is Fletcher Christian, een jonge
aristocraat, die al spoedig in konflikt komt met Evenals verleden jaar zal de buurtver. „KranenBligh en diens niets ontziende manier van optre- burgs Belang" voor de jeugd met Pasen een eierden.
zoekwedstrijd organiseren en wel op Ie Paasdag
's middags om 2 uur. Kinderen van 4-12 jaar kunnen hieraan deelnemen tegen een kleine vergoeNUTSBIBLIOTHEEK
ding, ook kinderen van niet-leden zijn welkom.
Inplaats van vrijdagavond is de Nutsbibliotheek Men verwacht een grote deelname. Voor iedere
donderdag van 3.30 - 4.30 uur en 's avonds van deelnemer, ook de niet-prijswinnaars is er een
7.00 - 8.30 uur geopend vanwege de Goede Vrijdag. aardige verrassing. Als het weer te slecht is,
Als het met Pasen mocht regenen, dan is het wordt de wedstrijd een week uitgesteld tot zonheerlijk om een mooi boek in huis te hebben. Kom dagmiddag 25 april a.s. Zie voorts de advertentie
dus vroeg, dan heeft u een mooie keus.
in dit blad.

WARNSVELDS NUTSOPERETTEGEZELSCHAP TROK VOLLE ZAAL MET „MONIKA"
Over het algemeen lopen de mensen tegenwoordig
niet meer zo warm voor uitvoeringen van amateurverenigingen. Anders is het gesteld wanneer
het Nutsoperettegezelschap uit Warnsveld naar
Vorden komt. Ja dan komen de mensen wel.
Ook zaterdagavond was het Nutsgebouw in Vorden weer tot de laatste plaats bezet toen het gezelschap uit Warnsveld de operette ,,Monika" opvoerde. Deze operette in drie bedrijven die is gecomponeerd door Nico Dostal werd op prachtige
wijze door het gezelschap vertolkt.
De rol van Monika wterd op sublieme wijze gespeeld door Tonnie Schoenaker. Naast haar niet
geringe akteertalenten beschikt deze sopraan over
een uitstekende stem. Dit bewees zy o.m. in het
liedje „Heimatland". Hetzelfde kan gezegd worden van haar tegenspeler Arend Ruisink die de
figuur Horst Diederik voortreffelijk uitbeeldde.
Speciaal het door hem gezongen liefdeslied ,,Ik
ben steeds bij jou met al mijn gedachten" maakte
indruk op ons. Ttai Schut als Rosel en Dini Schoppers als Vera leverden eveneens een goede vocale
prestatie.
De zangsolisten werden begeleid door een orkest
o.l.v. de heer Willy Peters. Behoudens een klein
„slippertje" van één dier violisten heeft het orkest
zich uitstekend van haar taak gekweten. Het koor
zong eveneens verdienstelijk hetgeen voor een niet
onbelangrijk deel mag worden toegeschreven aan
de koorrepetitor mevr. A. Steemers-Huisman. De
rollen waren perfekt ingestudeerd. Er deden zich
geen haperingen voor zodat het geheel vlot werd
gebracht en het een genoegen was er naar te
kijken en te luisteren. De heer Th. den Hartog
verdient een kompliment voor de keurige verzorging van de decors. De algehele leiding was in
goede handen van de heer Willy Peters.
Een dankbaar publiek bracht het operettegezelschap na afloop staande een ovatie.
GKBOl'W SINT LUDGERIUS IN WICHMOND
OFFICIEEL HEROPEND

De heer Emsbroek
feliciteerde de heer
Van Langen

BEROEP ONTVANGEN
Ds. J. D. te Winkel, geref. predikant alhier, mocht
een beroep ontvangen naar de Geref. Kerk van
Mydrecht.
GEMEENTEAVOND GEREF. KERK
Onder leiding van ds. J. D. te Winkel hielden de
lidmaten van de Geref. Kerk alhier in de zaal
van Irene een gemeenteavond.
Na opening en welkomstwoord kwamen allereerst
de financiën t.w. de rekening en verantwoording
over het afgelopen jaar van kerk, diaconie, zending en evangelisatie aan de orde.
Na gehouden bespreking werden alle bescheiden
in orde bevonden en werden de respectievelijke
penningmeesters dank gebracht voor hun gevoerd
beheer.
Ds. te Winkel gaf, na nog enige interne zaken
de kerk betreffende, te hebben besproken, een uitvoerig overzicht van het kerkewerk door hemzelf
verricht in het afgelopen boekjaar.
Op verzoek ging de heer J. W. Luiten voor in
dankgebed.

GESLAAGD
Aan de Middelbare Landbouwschool van de A.B.
T.B. te Groenlo slaagde voor het einddiploma onze
plaatsgenoot de heer B. H. Mullink. Proficiat.

SIMAVI-KOLLEKTE
De Simavi-kollekte in deze gemeente heeft de
prachtige som van ƒ 2014,85 opgebracht. Aan alle
milde schenkers onze hartelijke dank.
GROOT PAASVUUR OP DE KRANENBURG
Uitgaande van de buurtvereniging „Kranenburgs
Belang" zal er thans voor de eerste maal op 2e
Paasdag a.s. een groot Paasvuur worden ontstoken. De laatste dagen hebben de buurtbewoners
met gezamenlijke krachtsinspanning vele vrachten met hout aangevoerd, die door enkele mannen
tot boven in de top werden verwerkt. Het begin
van de enorme brandstapel werd reeds half maart
gemaakt, doch nu gaat het in steeds sneller tempo. Een mooi staaltje van gemeenschapszin.
Het Paasvuur zal op 2e Paasdag 's avonds om
7.45 uur worden ontstoken en worden opgeluisterd
met muziek. De ingang is aan de Eikenlaan.

GEZELLIG WONEN
IN EEN WONING
INGERICHT DOOR
WONINGINRICHTING

LW lM

Hel was zaterdagmiddag voor de parochie Vierakker een blijde middag want het geheel gemoderniseerde en vernieuwde St. Ludgeriusgebouw
werd officieel geopend, nadat Zijne Eerwaarde
pastoor Kok een kort welkomstwoord had gesproken waarbij hij in het bijzonder burgemeester en
mevr. Reitsma uit Warnsveld welkom heette alsmede wethouder De Wilde en ds. Fortgens en afgevaardigden van de Ned. Herv. Kerk uit Warnsveld en Wichmond.
Hierna liet de muziekvereniging ,,Jubal" onder
het hijsen van de vlag het Wilhelmus horen hetwelk spontaan door het talrijke publiek werd meegezongen. Vervolgens werd het gebouw door de
burgemeester officieel geopend. De heer Reitsma
wees er op dat er steeds een aktief en passief samenwerken moet zijn. Het gebouw voldoet aan alle eisen. Zo hebben nu zowel de r. k. parochie
Vierakker en de Ned. Herv. Kerk Wichmond een
verenigingsgebouw. Spreker prees de goede verstandhouding tussen beide groeperingen en wees
er op dat hierdoor wat goeds tot stand is 'gebracht
De heer Reitsma bood hierbij de St. Ludgeriuscommissie zijn gelukwens aan met dit nieuwe gebouw.
Aan het slot bracht de voorzitter van de St. Ludgeriuscommissie dank aan allen voor hun bewezen diensten bij het tot stand komen van dit prachtige gebouw. In het bijzonder werd dank gebracht
aan de heer Blok uit Doetinchem, consulent voor
maatschappelijke werken in de Achterhoek.
Ook de conciërge de heer H. Rutgers en echtgenote werd dank gebracht voor alles wat zij in het
oude gebouw en tijdens de verbouwing ten dienste
van de vereniging hadden gedaan. Spreker hoopte
dat zij ook in het nieuwe gebouw steeds met blijdschap hun taak mochten verrichten.
In het nieuwe St. Ludgeriusgebouw is een feestzaal welke plaats biedt aan 200 personen. Links
is een vergaderzaal. De grote zaal is van een
ruim toneel voorzien.
Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst namen zaterdagavond alle verenigingen uit de parochie het
gebouw in gebruik.

Flamingo Behang, Fantastisch!'i
DROGISTERIJ

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

DROGISTERU

W l T en met gemak

SLAAPGOMFORT
en onze kollektie geeft u keus!

wast uw wasautomaat al uw
was. U kunt dit zelf zien door
een demonstratie aan huis of
in onze winkel.

Een A. E. G.

WASAUTOMAAT
REEDS VOOR ƒ 845,—
Vraag vrijblijvend demonstratie, en breng uw was je mee.
A.E.G. - ENGLISH ELECTRIC - ERRES
RONDO - PHILIPS

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

Moderne slaapkamers
mogen het daglicht
zien. Ze zijn vriendelijk van sfeer en
bieden veel comfort.
Hier ziet u 73'n kamer
- als voorbeeld van
de vele uit onze kollektie l

PAASAANBIEDING VAN DE

A & O

Teak slaapkamer,
bestaande uit: 2-persoons
ledikant met 2 aangebouwde kastjes met
verlichting; 3-deur s kast,
tafel en twee stoelen.
Compleet f 725.Bijpassende toilettafel
f 185.-

l litersblik perziken
l
samen 268
l litersblik ananas
J
l fles Castillo Spaanse wijn è
325
hierbij l gezinspak zoute pinda's voor
25
l grote fles Krielkip advocaat van 350 voor 298
l fles Valentine vermouth van 395 voor
825
1 blikje Nestle slagroom l
samen
198
2 blikjes vruchten op sap ƒ
l fles jus d'orange
195 40 zegels
250 gram Combo koffie
182 50 zegels
l pak paasmelange koekjes
89 10 zegels
150 gram chocolade halve-eitjes
74 10 zegels
GROTE BAL VOOR 55 et bij aankoop van
250 gram. Griz toffee's van
(i!)

GOEDE VRIJDAGMORGEN
GEOPEND

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

HILFERINK-WOLSINK
Het Hoge 3

De hele week

Het Binnenhuis

500 gram magere speklappen 160 ctl
500 gram karbonade vanaf
250 et
500 gram verse worst
210 et

WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN
VORDEN — TELEFOON 1314

Vitrage
„HET VISITEKAARTJE VAN UW WONING"
WILT U KATOEN OF TERLENKA
u kunt uw keus maken uit meer dan 60 dessins
en kwaliteiten
EFFEN VITRAGES
90 - 110 en 150 breed
RICHELFEUX
90 en 112 breed
VALLEN EN STOREGORDIJNEN

Vrijdag en zaterdag
200
200
200
500

gram
gram
gram
gram

hoofdkaas
boterhamworst
plockworst
rookworst

N.Y. ENGROSSLACHTERIJ

„WELLING"
BORCULO EN VORDEN

60 et
60
100 et
160 et

Gelieve uw Paasrollade vroegtijdig
te bestellen !

M. Krijt, Dorpsstraat

mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten
in diverse afdelingen.
WIJ BIEDEN U :
5 daagse werkweek
Goede verdienste met prestatie-beloning
Deelname aan bedrijf sspaarrcgcling
Opname in het bedrijfspensioenfonds
Werkkleding kosteloos in bruikleen
Elke week een vleespakket tegen geringe
vergoeding
Reiskostenvergoeding
Vervoer met eigen busdienst vanuit Doetinchem, Zelhem, Keyenburg, Hengelo (G.) en
Vorden.

Voor uw ert

VOOR VITRAGE NAAR HET BINNENHUIS

Het adres voor betere woninginrichting

of luxe tuin
BIJ ONS SLAAGT U VOOR
EEN GOEDE

g a z o n m a a i e r
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Bti l pot poederkof f ie
Bij l fles jus d'orange
Bij l fles wijn
Bij 1 blik zalm
Bij 3 flessen vruchtensinas
By 2 blikken soep
By l fles ranja
Bij 1 pak Spie & Span
By 2 gloeilampen
Bij l doos bonbons
Bij l doos chocolaadjes
By- l fles Carvan cervitam
By 3 pakjes soep
Bij l pot Brylcream
Bij l pot kersen
Bij 4 blikken Olvarit
Bij l diepvrieskip
By l groot blik ananas
Bij l blik asperges
Bij l groot blik fruitcocktail

l BALLPOINT GRATIS

elektrisch of met motor

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

ZIE ETALAGE BIJ

Henk van Ark
Burg. Galléestraat 7 - Vorden

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

Steeds kwaliteitsvlees bij uw slager!
RUND
runderlappen
rollade
rib
rosbief
bief
gehakt
slavinken
enz.

VARKEN
karbonade
fricandeau
oesters
snitzeis
gehakt
verse worst
blinde vinken
enz.

M. G. Jansen

KALF
karbonade
oesters
snitzeis
lappen
poulet
gehakt
enz.

Burgemeester Galléestraat 42

J.Ordelman & Zonen n.v.
KUIPERSTRAAT 2 0 - 2 2 — ZUTPHEN

I)
DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP 'i

REMMERS
Zelfbediening
Zutphenseweg 41
Nieuwstad 58

—

Telefoon 1281
Telefoon 1379

Nutsbibliotheek

Vraagt voor spoedige indiensttreding :

De bibliotheek is DONDERDAG
inplaats van op Goede Vrijdag
16 april geopend
'S MIDDAGS VAN 3.30 - 4.30 UUR
'S AVONDS VAN 7.00 - 8.30 UUR

EN

enige vrl. kantoorbedienden
voor typen en administratieve werkzaamheden.
Sollicitaties : mondeling of schriftelijk aan bovenstaand adres

De Here God schonk ons
tot onze grote dankbaarheid een dochtertje
ANNA MARIA
G. B. Renger
A. C. Renger-Ubbink
Arnhem, 10 april 1965
Van Lawick van Pabstt;Lraat 9
Voor de vele blijken van
belangstelling en de vele
attenties die wij bij ons
diamanten huwelijk
mochten ondervinden,
zeggen wij allen hartelijk
dank.
G. Teunissen
Joh. TeunissenKlein Nulent
Vorden, april 1965
B. van Hackfortweg 20

A

X

X
X

en
JANNIE WILGENHOF

X
X
X
X

hebben het genoegen u, mede namens hun
ouders, kennis te geven van hun voornemen
in het huwelijk te treden.
De voltrekking zal plaats vinden op woensdag 21 april a.s. om 11 uur ten Stadhuize
H te Lochem.

hebben wij voor u o.a. :

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

y Vorden, B. v. Hackfortweg 56
W Hengelo Gld., E 84

X
X

Te koop 11 beste biggen
H. J. Mooiweer E 5 Linde
Te koop toom biggen
B. Woerts E 43 Boonenkamp, Linde
Te koop :
BMW 600 cc
bouwjaar 1954 met
HOSKE tank en
Megafoons zeer mooi
H. van Bramerenstr. 14

O.79

per gezinspot

PAA8GEBAKJE8

POSTHOORN
PILS OF OUD-BRUIN

PAASEITJES EN CHOCOLADE EIEREN

Kerkelijke inzegening om 2.30 uur in
de Ned. Herv. kerk te Vorden door de
Welecrw. Heez- Ds. J. J. van Zorge.

GROTE SORTERING BOTEREN AMANDELKOEKJES
Onze specialiteit :
ZWANEHALZEN

6 pullen, nu

MET 100 WAPENTJES
ROOMFONDANT
EITJES

steeds vers voorradig
Alles uitsluitend eigen fabrikaat

O.63

150 gram
met 10 wapentjes

BROOD. EN BANKETBAKKERIJ

Gelegenheid tot feliciteren van 3.45 tot
5.30 u. in Hotel ,,'t Wapen van Vorden".

H. J. KERKHOVEN

Bij 150 gram GELDERSE
OF 200 gram GELDERSE

HAM
WORST

A. H. KEUPER

en
H. J. TEN BROEKE

Foundations voor Pasen

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk op donderdag 22 april 1965.
Het huwelijk zal worden voltrokken om 2
uur op het gemeentehuis te Vorden.

GRATIS 15 WAPENTJES
Deze aanbiedingen zijn geldig van 15 t/m

21 apiil 1965

CORSETTEN

VERKRIJGBAAR BIJ

(met ronde baleinen)
GAINES

De kerkelijke bevestiging en inzegening zal
plaats vinden om 2.30 uur in de Herv. kerk
te Vorden door de Weteerw. heer ds. J. J.
van Zorge.

DE

CORSELETS
BJI.'S

van de betere merken
RONDA . TRIUMPH .
LOVABLE

Gennep, Heyenseweg 37
Vorden, Het Hoge 27
april 1965
Toekomstig adres : Brugstraat 38, Gennep.

BEKENDE VIVO WINKELIERS

Alleen bij modehuis

VIVO kruideniers:

Gelegenheid tot gelukwensen van 4.00 5.30 uur in hotel „Het Wapen van Vorden"
(F. Smit).

r\

Te koop toom beste biggen en eetaardappelen
R. Rouwenhorst C 120
Vorden

WORTELTJES
FIJN

PAASBOOMSTAMMEN

Het Hoge 24 - Telefoon 1394

Te koop :
2000 kg voederbieten
M. A. Helmink, B 105 a
Hackfort

Te koop
2 tomen biggen en een
motor 200 cc in prima
staat
L. W. Harmsen, Memelink, Noordink Hengelo

Q.98

I'AASBONBONS

A Rampsweg 23a, Nagele (N.O.P.).

Te koop wegens aansch.
v. e. volaut. wasmachine,
een in prima staat verk.
grote
MIELE WASMACHINE
met verwarming en
wringer.
HENK VAN ARK
Burg. Galleéstraat 7

Te koop prima Rode
Star en Noordeling aardappelen
G. J. Kok Wiersse, Vorden, telefoon 6693

..
/
X
)^

N
n Toekomstig adres:

Te koop : Werkbank m.
zware bankschroef; yzeren gaaspaaltjes; disteltang; houten meikrek;
looplamp en dubbelloops
jachtgeweer kaliber 16
A. Vreeman, Vordensebinnenweg, Lochem

Te koop roodbont
stierkalf
W. Oortgiesen C 83
Vorden

PAA8BBOOD
in verschillende prijzen, met en
zonder spijs

X april 1965

Te koop : Meisjesfiets
voor 6-10 jaar.
W. Kamperman, Ruurloseweg 33

Te koop rood bont
vaarskalf
A. Wesselink, Vogelzang

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 21 april om 2 uur ten gemeenbehuize te Vorden.

GROTE
PAASTULBAND
per stuk

Voor de Paasdagen

K TON N IE VREEMAN

X
X
X
H
X
X
X
X
X

W<vJ
3• 95

per literfles
met 50 wapentjes

Receptie van 2.00 tot 3.30 uur in café
Bielderman, Blauwetorenstraat, Lochem.

A
en
X MIN) BROEKMAN

Te koop zware dragende
gelten a.d. telling
H. K r u i n mr 11 na n
Alderkamp, B 61 Vorden

RICORDO
VERMOUTH

Vorden, Mossel D 106
Lochem, Vordensebinnenweg 2
april 1965
Toekomstig adres:
Tusselerveenweg 2, Lochem.

Voor de vele blijken van
belangstelling en de vele
attenties, bij ons 40-jarig
huwelijk en mijn 40-jarig
ambtsjubileum ondervonden, zeggen wij onze
hartelijke dank.
B. J. Wassink
W. WassinkBreuker
Vorden, april 1965
D 161

Te koop :
plm. 2000 kg
voederbieten
A. Elsman, B 57 Vorden

l Waarom zult u „meer" betalen
als het bij VIVO
„minder" kost!

JO REINTJES

x
X
X

X
X
X
X
X

AB NIJENHUIS

en
JOKE KONING

KISTEMAKER-OPLAAT, Wildenborch
SCHOENAKER, Kranenburg - FR. KRUIP, 't Hoge

A

X

Uw tuin

X
X

MENSEN MET STIJL

Uw hobby!

hebben de eer u, mede «namens wederzijdse
ouders, kennis 'te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. y
zal plaats hebben op vrijdag 23 april om Q
11.15 uur ten gemeentehuize te Vorden.

X

Huwelijksinzegening om 2.30 uur in de Herv. W
kerk te Vorden, door de Weleerw. heer ds. Q
J. J. van Zorge.
Vorden, Wildenborch D 67
Vorden, Linde E 3
april 1965

X

Receptie van 3.30 tot 5 uur in hotel ,,'t Wa- X
pen van Vorden" (F. Smit).
V

Groot Paasvuur
met muziek
ingang Eikenlaan KRANENBURG

O.A.

WOLF GEREEDSCHAPPEN
en nog veel andere handige
tuinhulpjcs

n

W

Toekomstig adres : Stationsweg 7, Vorden. W

TWEEDE PAASDAG
's avonds 7.45 uur

met goed gereedschap werkt u
nog prettiger en sneller.

In

gazonmaaiers
een royale keus.
Snijbreedte van 25 tot 45 cm,
allemaal kogel gelagerd.

WONEN ACHTER
'LUXAFLEX' ALUMINIUM JALOEZIEËN
cis met klem het merk LUXAFLEX

Het Binnenhuis

G. Einsbroek en Zn. cv
Zutphenseweg 5
Telefoon 1546
Vorden

WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN - VORDEN - TEL. 1314
^®

gedeponeerd handelsmerk van Munter Douglao (£)

koninklijk
slapen...

Exclusieve slaapkamer van uitstrkrndi' vormgeving. Alle onderdelen zijn buitengewoon
solide geconstrueerd. 5 deurs linnenkast, ledikant, 2 nachtkastjes, 2 stoelen en tafel uitgevoerd in origineel teak.

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

P. C. Nipius, Zutphen

Laarstraat 5

Regen, zon of wind...
fe^denkawmïl

Z ü nd app
DE PAREL DER
BROMFIETSEN

'"Nutsgebouw
Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema

—

Deventer

MAANDAG 19 APRIL (2e Paasdag) 7.30 u.

Muiterij op de Bounty
*
D
EALER VOOR VORDEN EN

met : Marlon Brando, Trevor Howard,
Richard Harris.

OMGEVING
TOEGANG 14 JAAR

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21 - Vorden
Telefoon 1254

In verband met de grote lengte der film
veranderde aanvangstijd en verhoogde entreeprijzen.

Voetbalvereniging „Vorden
ALGEMENE LEDENVERGADERING
op donderdag 22 april 1965, in
zaal Bloemendaal om 8 uur.
AGENDA:

Noem het een regenjas; maar
ook in zon en wind is deze lichtgewicht jas uw beste vrind. Terlenka: garantie voor de beste
kwaliteit. FORTEX: uw garantie
stijl en afwerking. Terlenka
regenjassen vindt u bij ons in
een grote kollektie van
f 49.75 tot f 98.-

Opening met mededelingen
Notulen
Restuursverkiezing. Aftredend
de heren v. d. Barg, Emsbroek
en Kuiper (allen herkiesbaar)
Verkiezing Elftalkommissie en
Juniorenkommissie
Financiële mededelingen
Bespreking jaarlijkse feestavond
Rondvraag
Sluiting

Gratis...
^aankoop van een Philips
jch scheerapparaat met
een groot verend scheeroppervlak prjjs ƒ 59,50
GRATIS BIJPASSEND HAARKNIPAPPARAAT (waarde ƒ 14,95)
Philishave van ƒ 46,50
GRATIS BIJPASSENDE TONDEUSE
(waarde ƒ 7,95)

FORTEX

Batterij scheerapparaten
ƒ 39,95
EVENEENS GRATIS TONDEUSE
EEN TIJDELIJKE AANBIEDING. DOE NU UW VOORDEEL EN KOM PROEFSCHEREN

kleedt u altijd een klasse beter

UTINA
Zelfbedieningsweidepomp
Fris water, gezond vee.
Hogere melk- en vleesproduktie.
Een pomp is toereikend voor
30 stuks vee.
Hoogste bedrijfszekerheid.
ARBEIDSBESPARING
LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 26
Telefoon 1656

HET BINNENHUIS
WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN
VORDEN — TELEFOON 1314

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

Voor Opel automobielen
NAAR

naar

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

Bracht u ook al een bezoek aan onze

O

SPORT. EN
VRIJETIJDSKLEDING

gemoderniseerde zaak?

O

BADPAKKEN

O KAMPEERUITRUSTING

Door de ruime overzichtelijke

O

RIJKLEDING

etalering van onze

O

LUCHTBUKSEN

O

PRISMAKIJKERS

O

MESSEN EN SCHAREN

O

VOETBALLEN

goederen

hebt u de gelegenheid een

SPORT A RTIKELEN

HARTENS

heeft plaats voor :
Leerling- en aankomende

Elektr. LASSERS
Aankomend

O REGENKLEDING
O

DUIKMASKERS

O

JACHTARTIKELEN

O

HONDEN- EN
PAARDESPORTARTIKELEN

WAPEN. EN SPORTHANDEL
O
ZUTPHENSEWEG 15 a

Metaalwerken
VORDEN
Zutphenseweg 7

SINDS 1830

juiste keus te maken
uit onze enorme sortering

G EMS

KAMP- EN
TERRASMEUBELEN

Voor een smaakvol ingericht interieur

DRAAIER
MANNEN
voor
TRANSPORT
ASFALTTEREN
BODEMPERSEN

Het Binnenhuis
HET ADRES VOOR BETERE
WONINGINRICHTING

3 gulden...
geven wij voor uw oud en versleten overhemd van welk
merk dan ook.
De Rexalco overhemdenfabriek
stelt een onderzoek in waarop
en op welke wijze de overhemden het meest sljjten, daarom
geven wij 3 gulden voor elk
oud overhemd, bij aankoop van
een

Rexalco overhemd van 15.90
ZIE ETALAGE

H. LUTH
NIEUWSTAD - VORDEN
(DEZE AKTIE DUURT 14 DAGEN)

Tweede blad Contact

15 april 1965

O

BENOEMING ONDERWIJZER O. L. SCHOOL DORP

O

GEMEENTERAAD KOCHT EN VERKOCHT GROND NABIJ DE
„MEDLERTOL"

Vrijwel zonder op- of aanmerkingen werkte de
raad van Vorden zich dinsdagavond in rekordtempo door de weinig punten tellende agenda.
De voorzitter deelde mede dat van de heer Koerselman bericht van verhindering was binnengekomen. Hierna deed de heer Van Arkel enkele interessante mededelingen. Van Ged. Staten is n.l. de
goedkeuring verkregen tot onderhandse aanbesteding van het maken van een zuiveringsinrichting
voor het rioolwater. Tevens hechtte G.S. haar
goedkeuring aan een raadsbesluit betreffende de
onderhandse aanbesteding van de levering en bedrijfsvaardige opstelling van de mechanische installatie, verlichting enz., voor de zuiveringsinrchting voor het rioolwater.
De raad besloot voorts tot intrekking van enkele
wijzigingen van de begroting 1965, waarbij gelden
werden uitgetrokken voor de riolering en het bouwrijpmaken van gronden. Deze wijzigingen werden
vervangen door anderu.
In verband met het te vieren bevrijdingsfeest op
5 mei diende de begroting 1965 nog een kleine wijziging te ondergaan. B & W zijn n.l. voornemens
om de kinderen van de lagere scholen in Vorden
van de klassen 5 en 6 ter gelegenheid van het bevrijdingsfeest een boekje te geven dat is geschreven door de journalist Willy Heitling.
De kinderen van de klassenl t.m. 4 zal een drinkglas worden aangeboden.
De raad stemde hiermee in. De heer Wesselink
was blij dat de jeugd op deze wijze aan het bevrijdingsfeest herinnerd wordt. De gevallenen uit de
oorlog 1940-1945 worden telkenjare op de begraafplaats herdacht. Het stootte de heer Wesselink tegen het hoofd dat het altijd dezelfde mensen zijn
die de tocht naar het kerkhof meemaken. Hij deed
een beroep op de heren raadsleden, hoofden van
dienst etc. om deze tocht ook mee te maken. Zijn
woorden werden door de heren Van Arkel en Lenselink onderstreept.
De heer Tangenberg uit Odoorn werd benoemd
tot onderwijzer aan de O.L. school dorp
Voor de betrekking van onderwijzer aan de openbare lagere dorpsschool, in de vakature H. Hage,
hebben zich maar liefst 35 sollicitanten aangemeld
aldus de voorzitter. In overleg met de inspekteur
van het lager onderwijs in de inspektie Zutphen
en het hoofd van de school werden de heren M. B.
van Kuik te Zwolle, F. J. Hospers te Holten, T.
v. d. Pol te Rhenen, A. Tangenberg te Odoorn en
J. Lanting te Gieten uitgenodigd voor het geven
van een proefles.
In verband met een sollicitatiebezoek elders was
de heer Hospers verhinderd aan deze uitnodiging
gevolg te geven, terwijl de heer T. v. d. Pol zonder meer is weggebleven. In tegenwoordigheid van
B & W en de inspekteur van het lager onderwijs
hebben de drie resterende sollicitanten een proefles gegeven. Hierna werd de volgende voordracht
gemaakt : 1. A. Tangenberg; 2. J. Lanting; 3. B.
M. van Kuik. Na gehouden stemming bleek dat
de heer Tangenberg 7 stemmen had verzameld
en de heer Lanting 5, zodat eerstgenoemde was
benoemd.
De heer Tangenberg die in het gemeentehuis aanwezig was verklaarde zijn benoeming te zullen
aanvaarden. Op een nader door B & W te bepalen datum zal hij zijn werkzaamheden kunnen
aanvangen.

(Jromltransakties met de heren Eykelkanip
«>n Ribbers
B & W hebben met de heren Eykelkamp en Ribbers overeenstemming bereikt inzake enkele ingewikkelde grondtransakties bij de Medlertol.
In 1962 werd aan de heer A. J. Eykelkamp 1322
m- grond verkocht voor het stichten van een benzineverkooppunt. De Rijkswaterstaat acht het echter nodig dat achter het benzinestation een rijwielpad wordt aangelegd. De raad besloot dienaan-;
gaande pi m. 543 m- grond aan de heer Eykelkamp te verkopen voor totaal ƒ 1.779,—. Deze
grond zal de heer Eykelkamp tegen taxatieprijs j
aan de Rijkswaterstaat overdragen.
Achter het te stichten benzineverkooppunt wil de
heer Eykelkamp een woning bouwen. De raad verkocht hem hiervoor het benodigde bouwterrein
van plm. 1437 m^ voor de koopsom van ƒ 3.592,50.
Ten behoeve van het „Houtbedrijf Medler" (de
heer A. J. Ribbers), die vanwege noodzakelijke
uitbreiding van het bedrijf eveneens belang heeft
bij de grondtransakties bij de ,,Medlertol", verkocht de raad aan de heer Ribbers plm. 965 mgrond voor ƒ 2.412,50. Om het verleggen van de
bestaande verharde gemeenteweg, zo dit t.z.t. gewenst blijkt, loodrecht naar de Rijksweg mogelijk
te maken kocht de gemeente van de heer Ribbers
30 m? voor ƒ 75,—.
De heer Eykelkamp zal aan de heer A. J. Ribbers
2143 m^grond verkopen voor totaal ƒ 5.507,40, dit
ten behoeve van het ,,Houtbedrijf Medler".
Ter ontsluiting van bovengenoemde terreinen bij
de Medlertol zal een weg worden aangelegd, waarvan de heer A. J. Eykelkamp besloot 3140 mgrond aan de gemeente te verkopen voor ƒ 7.857,50
Aan de zuidzijde van deze weg wordt een bouwterrein geprojekteerd. De aan te leggen weg is
een gedeelte van de bij partiële herziening aldaar
te projekteren rondweg. Deze rondweg kan niet
in zijn geheel worden aangelegd omdat caféhouder
J. A. Eykelkamp (niet te verwarren met A. J. Eykelkamp) deze grond niet voor de getaxeerde
waarde aan de gemeente wil verkopen. Wel is de
heer Eykelkamp bereid een stukje grond van plm.
245 ma voor een koopsom van ƒ 441,— aan de gemeente te verkopen, tot welke aankoop de raad
besloot. Dit stukje grond is n.l. nodig voor de aan^
leg van bovengenoemd weggedeelte.
Door dit alles diende een partiële herziening van
het uitbreidingsplan ,,Medlertol" te worden voorbereid. Besprekingen met desbetreffende instanties leidden tot overeenstemming. De heren A. J.
Eykelkamp en A. J. Ribbers enerzijds en de gemeente anderzijds hebben de vorenbedoelde gronden laten taxeren. De heren Eykelkamp en Ribbers gingen met het uitgebrachte taxatierapport
akkoord.
^^
De totale kosten va^B aan te leggen weg bedragen ƒ 23.000,—. Een bedrag van ƒ 11.500,—
zal door de heren Eykelkamp en Ribbers samen
worden voldaan.
^^
Tenslotte besloot de .^B aan de heer J. A. Eykelkamp, caféhouder eer^vergoeding van pachtersschade toe te kennen van ƒ 1.155,04.

Ook voor elfectenzaken
onze bank

27e jaargang no. 3

MET PASEN
OP ZIJN PAASBEST !

WAT
w keus.

Aan- en verkoop
Verzilvering van coupons en
dividendbewijzen
Behandeling van claims en
stockdividenden
Open en gesloten bewaarneming
Beleggingsadviezen

Coup. Boerenleenbank „Vorden"
Kaiffciscnbank

Ruurloseweg 21

Lid van de Bond voor de Geld- en
Effectenhandel in de Provincie.

Onze voorjaarskollektie
is thans gereed, en zonder
overdrijving mogen wij ze zeer
geslaagd noemen.
VESTEN . PULLOVERS - ROKKEN BLOUSES

nieuswte modellen, moderne
kleurstellingen en
LAAG IN PRIJS

A. J. A. HELMINK
Wij wensen u prettige feestdagen

ZOJUIST ONTVANGEN :
prima kwaliteit

HERENSCHOENEN
(kleur zwart) in bijzonder
voordelige prijs :
SLKCHTS f M.iio

MORGEN

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

SCHILDEREN

^f- MET

RIPOLIN
Er staat een bus
RipolinSnelverfSOO

voor u J^ar bij:
Verfhandel

Boerftoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

Een feestelijk gedekte

PAASÏUFEL
goed verzorgd met

OPBOUWSERVIES
en

VOETBAL

A.s. zondag speelt Vorden l voor de G.V.B.-beker
in Markelo tegen Markelo 2. De Vordenaren hebben aan een gelijkspel voldoende om zich te plaatsen voor de volgende ronde.

Top-Tips aanbieding
Ontbijtlakens 120 x 150 ƒ 4,95
Nylon B.H. met boothals en
voorgevormde 3 delitfc cups
Onderkant t'iips ^rplissccrd
nu
ƒ 3,50
Stepin met maagband
speciale prijs
ƒ 4,95
Net-herenonderg(X'<l
Slips
ƒ 1,85
ƒ1,85

tafelbestek

supralux

MANNENMODE

GOUDMERK

ïVU-foon 1364

verf van 'n
nog betere

KWALITEIT

voor ƒ 25,95 per maand,
zonder vooruitbetaling
maar met recht van
koop.
Morgen al bij u thuis ?
Bel dan 08300-50087
(ook 's avonds).

toch
A.J.A.M E

LAGE PRIJS
DROGISTERIJ

GEVRAAGD

„De Olde Meulle"

HULP

Voor elk doel
VERF en BEHANG
VAN

J. M. VAN DER WAL
bij onderhoud, verzorging en
afrijden van twee pony's voor
enkele uren per week.
Prettige persoonlijkheid met
ambitie en gewend met paarden om te gaan.

C. G. F. STRENGER
D 52 g Vorden - Telefoon 6731

Gezondheidssandalen
(z.g. houten kleppers)

Ideaal voor uw voeten.
Voorradig van maat 27 t.m.
maat 42.
T.m. maat 35 is er een leuk
speldje bij verpakt.

Wullink's Schoenhandel

Onbetwist, de Schoenenspeclallat

Bupro-gas

HUUR PIIILIPSTELEVISIE

Boerstoel

gedipl. drogist

'iei gas uoor ledereen
Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles

Vraagt inlichtingen.

Beulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Telefoon 1217
en

H. Lijflogl, B. v. Hackf.w 31

Insulindelaan 5, tel. 1567

AUTO-VERHUUR

GEVRAAGD:

(zonder chauffeur)
GROOT JEBBINK
Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

FLINKE JONGENS
die opgeleid willen worden voor meubelstoffeerdei'.

AANKOMENDE
STOFFEERDERS
Aanmelden dagelijks van
17.00 uur
CLUBMEUBELFABRIEK

De Graafschap N.V.
Spiegelstraat 13, Zutphen
Telefoon 3028

JUWEEL
VERF

Assurantie kaniooi

J. van Zeeburg
voor al uw

First Man is nieuwe
MANNENMODE, met het
accent overduidelijk op
mannen. De collectie
omvat costuums, jassen
en regenjassen, te bewonderen bij:

L Schoolderman

verzekeringen
hypotheken
en financieringen
Te koop gevraagd :
nuchtere stierkalveren
voor het mesthok.
BOERS'
vee- en varkenshandel
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

JA INDERDAAD
'n Juweel van 'n verf

„Het Verf huis"
.1. M. ÜITEBWEERD

AEG
TURNAMAT

NU f 1095,

f 1298,-

REDEVELD

TELEFOON 3813

WEG NAAR LAREN 56

ZUTPHEN

EIGEN S E R V I C E ! I E N S T

Ook in prijs verlaagd:

TURHA

LAVAMAT NOVA

995,-

1795,-

845,-

1545,

Eierzoekwedstrijd

en modern

Moderne eethoek van het aantu kkclijkc afrormosia. Destoelbekleding is ui
n met
Stof-of skailederen bekleding. Een ; > i < i k t i M hc,
solide kamer met bijpass*
i, <iu> i^ uleveren met trek- en tuimelbl.id.

Naar de bloeiende Bollenvelden en Keukenhof

Corso Bollenstreek te Lisse
ZATERDAG 24 APRIL

ATTENTIE

P F H FF

naaimachines

vertrek 7 uur ƒ 7,50 per pers.
BOEKINGEN BIJ DE BEKENDE
ADRESSEN EN BIJ
SIGARENMAGAZIJN
„'t CENTRUM"
G. Eyerkamp, telefoon 1386

in alle uitvoeringen.

wilt u vroegtijdig
bestellen i.v.m. Pasen ?
HAANTJES
ƒ 1,70 per halve kg
KIPPEN
ƒ 1,50 per halve kg
tel. 1283

PASFOTO'S

•

VRAAGT VRIJBLIJVEND
INLICHTINGEN

H. W. Groot Enzerink
Telefoon 1254

A.S.. ZATERDAG 7 UUR

voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.

met

Architectenbureau

THE WHITE WAVES

VAN

HET WAPEN VAN VORDEN
•(F. P. Smit)

deux-piece of japon
uit onze „DOTTER" kollektie die er zijn
mag.
KWALITFJTSSTOI I EN EN D K ISKSTE AFWERKING
KOMT U EENS ZIEN EN PASSEN
GROTE KOLLEKTIE ROKKEN

vanaf maat 32 tot en met 54

Houtmarkt 77, Zutphen

HOUTE

Nieuwstad 47

gesloten

MODERNE PARAPLUIES

veilige belegging?

H.

Neem
obligaties van de N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.
Stukken è, ƒ 1000,—

NIEUWSTAD

5 '/2% rente
Inlichtingen en prospecti
bij:

de Heer W. ter Haar

Teenager-BAL
LITTLE SAMMY

met zo'n charmante

FOTO ZEYLEMAKER

Zutphenseweg 21 - Vorden

and

Op z'n Paasbest

tel. 1214

Zoekt u voor uw geld een

-*V

1875,-

Practisch.

voor kinderen van 4-12 jaar.
EERSTE PAASDAG
aanvang 2 uur n.m. Opgave van 1-2 uur
clubhuis ,,de Bezige Bij", Kranenburg a
ƒ 0,25 per kind
Bestuur buurtvereniging
„Kranenburg* Belang"

vanaf 2e Paasdag ELKE
woensdag, zaterdag en zondag
vertrek 8 uur volwassenen
ƒ 7,50, kinderen ƒ 6,—
terug om 21 uur.

LAVAMAT RE6INA

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

L U T H
—

VORDEN

DE

KOOPAVOND
OP KONINGINNEDAG ZIJN DE ZAKEN
TOT 12 UUR GEOPEND.
DE KOOPAVOND WORDT VERPLAATST
NAAR

DONDERDAGAVOND 29 APRIL
Verhuur

van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

NATIONALE FEESTDAG 5 MEI ZIJN
DE ZAKEN

DE GEHELE DAG GESLOTEN

GEBR. WILLEMS
VAN 15 APRIL TOT 22 APRIL

kleermakerij, Rozenhoflaan l, Zutphen, tel. 2264

Bestuur Vordense Winkeliers Vereniging

