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PROT. CHR. KLEUTERSCHOOL
KERKDIENSTEN zondag 19 april
Grote belangstelling voor gouden C.L.V.
De officiële opening van de Prot. Chr. KleuterH er v. Kerk
„Ons Belang", Linde.
school „De Springplank" zal op vrydag 17 april 8.30 uur Ds. J. H. Jansen, Jongerendicii'st
dankte hy mevr. Klein Bleumink, die steeds een
des namiddags 4 uur in het gebouw „Irene" aan 10.15 uur Ds. J. H. Jansen. Bed. Hl. Doop
Directeur D. Klein Bleumink Koninklijk
goede gastvrouw was.
Het Hoge alhier plaats vinden.
onderscheiden
Medlerschool
De voorzitter wenste ook de nieuwe directeur, de
Zaterdag 11 april was het voor de Coöp. Landb. heer Bannink, geluk met de toezegging straks di10 uur Ds. J. J. van Zorge.
SAKOR KOLLEKTE
Vereniging „Ons Belang" te Linde een zeer bijzon- recteur te zullen worden. U is voor ons geen onbeGeref. Kerk
Eind april, begin mei, kloppen de leden van de
dere dag. Voor precies 50 jaar geleden, op 11 a p r i l kende en bent volledig op de hoogte met de gang
bond voor Plattelandsvrouwen, de Ned. Christen 9.30 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel
1914, werd nl. de C.L.V. „Ons Belang" opgericht.
van zaken in de coöperatie en u kent de mentaliteit
Vrouwenbond en de R.K. Boerinnenbond weer bij
De herdenking van dit gouden jubileum is voor de van de bevolking in ons werkgebied.
R.K. Kerk Kranenburg
u aan voor de jaarlijkse kollekte voor de kinderbevereniging een onvergetelijk gebeuren geworden. Spreker dankte hierna de leden voor hun steun en
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
scherming van alle gezindten.
De prima organisatie en de grote belangstelling in medewerking. Hy prees de trouw der leden en hun
In
de
week
elke
dag
v.m.
7
en
8
uur
H.
Mis.
Ieder jaar hebben de dames succes geboekt en we
zaal Schoenaker op de Kranenburg, waar hot be- goede geest van saamhorigheid.
twijfelen er niet aan of ook nu zal de Vordense
stuur en de Raad van Commissarissen recipieerde, Tenslotte dankte hij het huidige personeel, voor de
R.K. Kerk dorp
bevolking zijn gulheid tonen.
7.30 uur H. Mis, 10 uur Hoogmis, n.m. 7.30 uur Lof hebben dit jubileum tot een glanzend feest ge- wijze waarop zij hun taak verrichten. De heren
maakt.
Dinsdag en vrijdag v.m. 7.45 uur Mis.
Koers en Bouwmeister zijn beide om en nabij de
ORANJEVERENIGING VORDEN
Hoogtepunt van deze middag was hot ogenblik, dat -10 jaar in dienst.
ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
burgemeester van Arkel bekend maakte dat het
Volgende week zal het programma van het OranHistorisch overzicht
H.M. de Koningin had behaagd aan de heer D. Vervolgens gaf de directeur een historisch over(alleen spoedgevallen)
Jefeest weer huis aan huis worden bezorgd.
Er is gepoogd dit jaar eens een optocht te houden Van zaterdagmjdjjgg 1.30 uur tot zondagavond Klein Bleumink, directeur, de ere-maille in goud, zicht. Op l april 1914 werd een vergadering geverbonden aan de Orde van Oranjo Nassau, toe te houden, waarna op 11 april d.a.v. de oprichting ge60 verenigingen werden
telefoon 1288.
kennen.
ïlechts 7 hebben toegeze
zondag zoveel mogelijk tussen Op deze receptie gaven velen van hun belangstel- schiedde van „Ons Belang" en de oprichtingsacte
verzorgen. Met zo wei
werd gepasseerd ten overstaan van wijlen notaris
's morgens.
ling blijk; we zagen hier vertegenwoordigers van Numans te Vorden. Bedrijfsleider werd wylen de
tocht mogelijk.
verschillende coöpei'atieve instellingen en organisa- heer W. Koers. Het oprichtingsbestuur werd geToch gaat deze zaak nie,
DIERENARTSEN.
in 1965 wat vroeger e:
12 uur tot maandagmorgen ties, die landelijk, provinciaal, in streekvorband vormd door: Joh. Kok (voorz.), J. R. de Groot
e.a. werkzaam zijn en van naburige coöperaties. (secr.), H. Mokkink, H. Hilhorst en A. J. Koerseldeze plannen te geven e
6752-1566.
Tevens burgemeester van Arkel, loco-burgemeester man (best. leden); de eerste iaad van commissarisvan slagen is.
A. J. Lenselink, wethouder G. J. Wuestenenk, ge- sen waren: P. Kox, J. W. R. Tiessink, H. RoekeDEN: no. 1541.
Er is nu een commissi
meentesecretaris de heer Plas, pastoor Bodewes visch, H. F. Hartman, D. Wentink, H. Bos, W.
lige volksspelen zal o
n nu. 1230
prijzen kunnen worde
(Bureau Rijkspolitie) of m, de oud-directeuren, de heren Wesselink en Ny'enhuis, E. Geltink en H. Besselink.
K l e i n - L e b b i n k , Mr. J. B. Onderwater van het Personen, die zich wel zeer verdienstelijk hebbon
plezierig kijken is. M<
ND. van 8 t.m. 14 april
„CEBECO", Ir. K. C. Kolhoop, van het Instituut gemaakt bij de oprichting en in de beginjaren, waHet bestuur is zeer e
\ \ i s s i u k rn J. H. A. M. voor Landboiiw-eoiïperaties en Stichting „'t Vel- ren o.m. wijlen Joh. Kok en A. J. Koerselman,
king van de Ruiterv
eenk rn J. H. H u u r n i n k : de" en vele anderen. Vele on vaak bijzonder fraaie hoofd der Medlerschool.
die mede voor de midc
dere bijzonderheden k
H. liiicsink: tl. v;m F. J. bloemstukken vergezelden de goede wensen, die al- Het, boekjaar 1!)15—1916 boekte een omzet van
het programma.
ƒ 228.000,'— en het ledental bedroeg toen reeds
z. van E. Hesselink en E. len aan het jubilerende bestuur aanboden.
Feestrede voorzitter H. J. Kaemingk, Barchcm 200. In het boekjaar 1962—1963, dus -17 jaar later,
U zult zien: er is voo
an G. J. Schutte en \i. J.
Voorzitter, de heer H. J. Kaemingk, Barchem, me- bedroeg de omzet rond ƒ 3.000.000,— en het ledenallen en ook het weer
moreerde hoe voor 50 jaar de vereniging werd op- tal is 252.
gezellig feest kunnen
nink m B. M. Besscling. gericht en dat in de onlangs gehouden ledenver- Op 30 januari 1917 werd de zaak van de fam. Koers
het bestuur kan all
gadering was besloten dit feit, op gepaste wijze te aangekocht, zo ook een perceel bouwterrein van de
maar of het slagen
en M. H. Gerbscheid.
vieren. Het verheugde spreker, dat men in zo grote fam. Eykelkamp om de uitbreidingsplannen te kunvan u allen af!
getale aan de invitatic tot deze receptie gevolg had nen verwezenlijken. In 1923 werd besloten een diJAARVERGADERI
gegeven. Hij stelde vooral de aanwezigheid van recteurswoning te bouwen, in 1924 werd de Lindese
burgemeester van Arkel als vertegenwoordiger der Molen met aanhorigheden aangekocht als filiaal. In
Onder voorzitterscha
GAAN WERKEN.
Gemeente op hoge prijs. Wij hebben mogen erin zaal Eskes de jaa
rzaaklrn z\v;irtr en witte varen, aldus spr., dat, al is de zetel en het werkge- 1939 werd een nieuw hoofdgebouw gebouwd met
Toneel" gehouden. Ui
van ca. 2000 meter be- bied van onze vereniging gelegen in een „uithoek" silo's, nieuw kantoor en nieuwe installaties.
In het boekjaar 1957—1958 werd een nieuwe silo
van secretaris en pen
is misschien later wel van de gemeente u altijd rekening hebt willen hougebouwd voor 400 ton graan en werd het hoofdgevereniging steeds bete
ragter wil het liever over den met onze verlangens; daarvoor zijn wij u zeer bouw ook uitgebreid. Tevens werd de machinale
enige aren terug één
ben en u via de unieke erkentelijk en dankbaar!
i n s t a l l a t i e geperfectioneerd en het systeem „geworden vyf uitvoerin
,,in de wolken" brengen, De heer Kaemingk v e r w e l k o m d e hierna de
mengd malen en mengen" ingevoerd en werd de
ziet er naar uit dat 't
in het belang van al onze voorzitter, de heer ( J . J.Êglk en m e v r . K o k , die on- fabricage van mengvoeders gecentraliseerd. Ook
Zo staat nu reeds v
Kranenburg weer een uitvoering~zaTw
(adv.) danks hoge l e e f t i j d nog^^And en v i t a a l a a n w e z i g werden nog gebouwd woningen voor het personeel,
waren. De n a a m „Kok" i.-, gedurende de afgelopen een nieuw winkelpand voor „de Samenwerking" en
ven. Ook op het a.s. buurtfeest in Delden zal „Vor50 jaar zeer nauw v e r h o n d e n geweest met onze een drietal diepvries-installaties. De bezittingen
dens Toneel" de toneelavond verzorgen. Door al
and.
i g i n g komen
bta ƒ !>±500,— op
deze uit\ oei mgeii zijn de repef.
De heer Keamingk memoreerde h i e r n a nog wijlen de b a l a n s per ,'iO juni 1963 voor, de reserve bedraagt
Op de derde zondag na Pasen (fubilate)
te spelen stuk „Betty weet 't beter", dat op 18 april
de heer Joh. Kok, die v a ^ - i f de o p r i c h t i n g tot aan „rond" ƒ 143.000,—, terwijl de „l ede n rekening"
a.s. zou worden opgevoerd, wat in het gedrang gezal de
zijn overlijden in 1918 e^ktroot aandeel bij de op- rond ƒ 240.000,— bedraagt.
komen. Daarom werd besloten, dit stuk voorlopig
bouw had als eerste vo^Bcter on wijlen de heer
Het huidige bestuur wordt gevormd door:
terzijde te leggen.
J. W. R. Tiessink, beter bekend als ,,(Jossen-boer", H. J. Kaemingk, Barchem (voorzitter), B. G. LichHet is jammer aldus de voorzitter, dat we zo krap
die ca. 40 jaar belangrijke functies had bekleed. Hij tenberg „Waarle" (secr.), W. Norde „Wiersse"
in onze herenleden zitten. Er zijn geweldig mooie
van 8.30 uur in de Herv, Kerk
herdacht hen in dankbare nagedachtenis en memo- vice-voorzitter, Joh. Weenk „Brandenborch" 2e
stukken die door onze vereniging niet gespeeld kunreerde ook de andere oud-bestuurders hierbij.
hoofdzakelijk een ZANGDIENST zijn.
secr., H. J. Eggink Linde, lid.
nen worden, vanwege het tekort aan heren, zowel
Ook dankte hij de oud-directeuren, de heren Wesjongere als oudere. We zullen daarom enkele weken
Volgende
week plaatsen we de rest u.h. verslag.
selink en Klein Lebbink, de oud-personeelsleden,
KOMT ALLEN
wachten met het kiezen van de nieuwe stukken.
de
heren
Dieks
en
Bargeman
Sr.,
die
een
groot
aanMochten zich nog nieuwe leden melden, dan kan de
tal jaren op voortreffelijke wijze hun functies hadOnrustige Zenuwen?
keuze van het stuk daarop worden aangepast.
den vervuld.
De vergadering werd door alle leden bezocht.
Mijnhardfs
Zenuwtabletten
GEMEENTE-AVOND GEREF. KERK
Spreker richtte zich hierna tot de directeur, de heer
JEUGDRALLY
Donderdagavond vond onder leiding van Ds. J. D. D. Klein Bleumink. Evenals in 1945 staan we ook
nu weer voor een „directeurswisseling". AanvanBEDRIJFSVERZORGINGSDIENST
Onder auspiciën van de Geref. Evangelisatiecom- te Winkel in het gebouw Irene een gemeenteavond kelijk lag het in de bedoeling dat u, heer directeur,
plaats van de Geref. Kerk alhier.
VORDEN—WARNSVELD
missie alhier werd zaterdagavond in het Nutsgegelijktijdig met dit 50 jarig jubileum zou aftreden,
bouw een jeugdrally gehouden onder het motto: Na een kort welkomstwoord werden allereerst on- omdat u dezer dagen de pensioengerechtigde leef- Door het bestuur van voornoemde dienst werd in de
der de loupe genomen de rekening en verantwoorafgelopen maanden een ledenwerfactie op touw ge„Ik heb geen tijd". De opkomst was matig.
ding van de kerk, de diaconie, van de zending en de tijd mocht bereiken. Evenwel passen een jubileum zet.
De proloog werd uitgesproken door de heer W. Janen een afscheid minder goed bij elkaar en is in
evangelisatie over het jaar 1963.
Het kan nu met grote voldoening op het bereikte
sen (Wildenborch) die ook de leiding van deze
Deze bescheiden werden onder dank voor de samen- onderling overleg besloten dit afscheid als directeur resultaat tenigzien. Telde de vereniging op l dec.
rally had.
stellers alle zonder op- of aanmerkingen goedge- nog even uit te stellen. Hoewel u te kennen hebt ge- j.l. !>0 leden, door de actie vermeerderde het ledenGezamenlijk zingen, declamatie, zang van mej. M.
geven om, indien mogelijk, enkele taken nu reeds
keurd.
tal met 152 zodat er op l april 242 leden waren.
Muis en van de Gebr. Schouten wisselden elkaar
Na afloop hiervan werd in aanwezigheid van de aan uw opvolger, de heer Bannink, te mogen over- Voor het bestuur een bewijs dat een .groot aantal
af.
dragen, hebt u zich spontaan bereid verklaard', uw
Het duo Maas uit Ermelo zong op voortreffelijke beide Hervormde predikanten, Ds. Jansen en Ds. opvolger ook verder te zullen inwerken. Dit ver- landbouwers vertrouwen in en verwachting van
Van Zorge en diverse gemeenteleden uit de Herv.
wijze een aantal geestelijke liederen.
heugt ons zeer. We nemen nu dus nog geen af- deze dienst heeft. Tevens is dit een stimulans om
Ds. H. van Benthem uit Apeldoorn en Ds. J. D. te Kerk geluisterd naar een inleiding van Ds. P. C. scheid van u, maar toch dank ik u voor het vele op de ingeslagen weg verder te gaan.
v.
d.
Wel,
Geref.
predikant
te
Aalten
over
het
onOngetwijfeld heeft het werk van de bedrijfsverWinkel uit Vorden spreken naar aanleiding van een
derwerp: „De Vroomheid in het Oude Testament". werk en het doeltreffend gevoerde beleid. Tevens zorger, de heer Susebeek, daaraan bijgedragen. Het
Schriftgedeelte over het onderwerp „Ik heb geen
In een duidelijke uiteenzetting besprak deze het
is echter nog wel mogelijk dat er landbouwers zijn
tijd".
verkeer tussen God en mens in het O.T. en wel naar
die om een of andere reden geen bezoek hebben
Voor de aanwezigen was het een buitengewoon
aanleiding van drie punten t.w. Gods openbaring,
gehad. Het bestuur wil dan ook diegenen die met
mooie avond; voor de thuisblijvers geldt dat zij heel
Gods verlossing en oordeel en Gods verzoening in
het doel van de dienst sympathiseren verzoeken
wat hebben gemist.
dit deel van de Bybel.
zich voor l mei a.s. bij de secretaris, de heer H. J.
Een groot aantal vragen kreeg spr. te beantwoorWoninginrichting
Berenpas op te geven.
den.
Ds. te Winkel dankte aan het slot Ds. v. d. Wel
fa. A. POLMAN
voor zijn leerzame uiteenzetting van een en ander
Vorden - tel. 1314
idrandenb arg s
en sprak de wens uit dat uit het gehoorde lering
mag worden getrokken.

jongeWvidienst

„HET BINNENHUIS"

L.S.

CITROEN!

Bronchiletten
Hoestdrank in tabletvorm. 95ct

CONTRACT VERLENGD
Do voetbalvereniging „Vorden" heeft het contract
met trainer M. Jochemsen met twee jaar verlengd.
De heer Jochemsen is reeds twee jaar als trainer
aan Vorden verbonden.

Op vrijdag 17 april 1964

's middags om 4 uur, zal de
PROT. CHR. KLEUTERSCHOOL
"\Z)e Ópringplanli"
(gevestigd Schoolstraat, Vorden)

officieel geopend worden
in gebouw IRENE, Het Hoge 6,
te Vorden
Gelegenheid tot bezichtiging van
deze nieuwe school 17 april a.s.
's avonds van 7-9 uur
Het Bestuur.

RATTI-NIEUWS
J.l. zondag waren het eerste en tweede elftal vrij.
De derde uitgave, die verleden week zo'n grote nederlaag leed, deed het ditmaal uitstekend; in Raak
behaalde men een verdienstelijke 2—4 overwinning
op Baakse Boys II.
Ratti a dat met een onvolledig elftal naar Zutphen
ging, sneuvelde zaterdagmiddag tegen Be Quick b
met liefst 13—l, terwijl Ratti b thuis met 2—4 het
onderspit moest delven tegen plaatsgenoot Vorden d.
Het eerste speelt a.s. zondag de op een na laatste
competitiewedstrijd
tegen
de
Gazelle-ploeg
(GSCD I) uit Dieren. In de eindstrijd om de bovenste plaats zal Ratti nu geen enkel punt meer kunnen
missen, daar ook Beekbergen een geduchte kanshebber is en evenveel punten heeft.
De reserves zyn vrij. Ratti III heeft in Zutphen
een ontmoeting met Zutphania III.
Van de junioren speelt zaterdagmiddag alleen Ratti b in eigen home tegen Steenderen b, terwy'l het
a-team vry is.

GESLAAGD
Aan de Middelbare Landbouwschool van de
A.B.T.B, te Groenlo slaagdon voor het e i n d d i p l o m a
de heren Fr. Helmink, Linde en F. Hummelink,
Delden.

Onze bankstellen

,De Hoveniers"

zitten prettig en maken
uw woonkamer
enorm gezellig!
„Het Binnenhuis"

hét adres voor betere woninginrichting

komen a.s. zaterdag 18 april
's avonds 8 uur in het Nutsgebouw met 't geestige blijspel

k*

Een Bakersprookje
Zie inliggend Nutsblaadje.

Openbare vergadering

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse
Dekkleden voor halve prijzen, gegarandeerd
waterdicht en niet verlegen, in de
maten 2 x 3 , 3 x 4 , 3 x 5 , 4 x 6 enz. enz.
op MAANDAG 20 april 1964
10—1 uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden
2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg
Alle soorten legerkleding o.a.:

OP HET
EERSTE
GEZICHT

Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en
alle kleuren). Wollen Broeken, groene Tropenbroeken,
Gevechtspetjes, Motor-Overalls, Jekkers (alle kleuren),
Gascapes, Regenjassen, Leren vesten (zonder mouwen),
Tropenschoenen, Tropen-Overhemden, Veldbedden,
Wollen Overjassen (blauw en khaky), Dekens, Marinetruien, Sokken, Brandweer- en Politiejassen (waterdicht),
Rugzakken, Spotgoedkoop Ondergoed, Waterdichte
Motorbroeken en -jassen, Kanvasjassen, Valhelmen v.
Motorrijders, groene Werkoveralls, R.A.F. Broeken,
Officiers Regenjassen, Werkschoenen (iets bijzonders)
van f 7.50 tot f 15.—, Melkjassen, leren Jekkers,
Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels enz.

KORREKT

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij
nieuwe Amerikaanse legerdekens. Rubberlaarzen
voor f 11,50. Dekens v. f 12.50. Originele dubbele
Jagersjasjes, waterdicht, ijzersterk, voor f 17.50.
Partij nieuwwollen Overhemden (spotkoopje). Tevens
een grote partij nieuw wollen Jekkers en Overjassen
f 24.— tot f 32.50. Regenkleding te kust en te keurrLeren jassen zwart en bruin, slechts f 127.50,
Extra goed!
Onder garantie. Extra goedkoop!
Grote partij 4-aderige kabel, spec. geschikt voor
melkmachines, voor slechts 50 cent per meter.

van de

Boerenpartij
maandag 20 april a.s.

's avonds 8 uur in de zaal van
Hotel BAKKER te Vorden

Siemerink
Vorden

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

de heer E. J. Harmsen, lid der
Tweede Kamer

Onderwerp:
„De huidige politiek voor
landbouw en middenstand"

de

Tevens gelegenheid tot vragen stellen.

WONDER
WIT

VRIJE TOEGANG
Plaatselijk bestuur B.P. en B.V.L.

VOOR

MANNEN
MODE
ADVIEZEN:

PLAFOND- EN
MUURVERF

L Schoolderman

GEEFT NIET AF
Verkrijgbaar bij:

Met

Ontvangen een prachtige sortering div.
gereedschappen o.a. ring- en steeksleutels,
vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken, doppen-sets, enz* enz*
SPOTGOEDKOOP, IETS WATERSCHADE.

Verfhuis'

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35

ONTVANGEN: Een prachtige partij nieuwe lage
bruine JONGENSSCHOENEN,
voor de spotprijs van f 9,75, maten 32-38.
Hoge bruine JONGENSSCHOENEN
maat 33-39, voor slechts f 15,75.
Hoge bruine schoenen, maat 38 — 50, f 17.50

Nieuw! RUBBERLAARZEN, iets speciaals
KAMPEERARTIKELEN
o.a.

f 6.95

tenten, luchtbedden, slaapzakken, plunjezakken,
grondzeilen, vergassers enz. enz.

UTINA

Fa. W. Veenstra & Zn., Varsseveld
Telefoon 451
ENORME KEUZE

f7.65 per fles

zelfbedieningsweidepomp

KEUNE
Nu het Ijsseizoen weer
begonnen ia, geven^wif—

Fris water, gezond vee
Hogere melken vleesproduktie

Onze bank biedt u:
Een goede spaarrente
Renteberekening over het volle bedrag
Veiligheid ener landelijke organisatie
Jeugdspaarboekjes met 10% toeslag
Goede service in alle bankzaken

Eén pomp is toereikend
voor 30 stuks vee

alle kinderen

Hoogste bedrijfszekerheid

een gratis ijsje

LOODGIETERSBEDRIJF

J. WILTINK

Coöp. Boerenleenbank „Vorden"

Het Hoge 26 - Tel. 1656

Ruurloseweg 21

Het

Groene Kruis afd. Vorden
Er bestaat weer gelegenheid tot

DEZE WEEK:
Bij
Bij
Bij
Bij

l pak
2 blik
2 blik
l blik

roodmerk Spar koffie 42 et
doperwten M. fijn 44 et
soepballen
40 et
Nasi goreng
43 et

105
70
75
49
46
70
69
49
64
53

Bruine bonen
Witte bonen
Knabbelkoeken
Tum-tum
Schuurpoeder
Tandpasta
Piadablaadjes
Haagse leverworst
Gekookte ham
Berliner

Opgaaf zo spoedig mogelijk aan de huisarts of aan zr. Stoop.

Bij 6 pullen of 8 flesjes bier

I)
DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP,

een

Van maandag t.e.m. vrijdag is zr. Stoop van
's middags l tot 1.30 uur in het Groene
Kruis-gebouw.

et
et
et
et
et
et
et
et
et
et

21
14
.15
10
9
14
7
5
6
5

et
et
et
et
et
et
et
et
et
et

Van de ouders zal 'n vergoeding gevraagd
worden van f 25.—.
Het Bestuur.

ssssssssss^^

blijf jong... blijf fit... flets!
Voor ontspanning of voor dagelijks naar uw w e r k . . . de fiets
waarop u rijdt moet altijd betrouwbaar zijn.
Laat hem daarom regelmatig door
de vakman nazien.
Dan heeft u jarenlang plezier van
uw fiets!

bierglas gratis

REMMERS
Zelfbediening
Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281
Nieuwstad 58

De ideale doe-hetzelf verf waarmee
élke streek strak
i s . . . en blijft.

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6

-

Tel.

1553

1 Grote bus
Supralux, voldoende voor
1O mz kost
slechts f. 3,80.
Vraag deskundig
verf-acMes bij: -

Een prima MATRAS
voor weinig geld
en blijvend veerkrachtig is de
Polyether VLOK-CELM ATRAS
l-pers.
80x190 cm
f 36.45
2-pers. 120x190 cm
f 56.45

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

opgaaf van kinderen
voor uitzending
naar een vakantiekolonie

Alle soorten Spar jam en bessengelei
deze week met 20 pet zegelkorting!
l zak
l zak
l zak
l zak
l bus
l tube
l zak
200 gram
100 gram
100 gram

Supral

^ Arbeidsbesparing

Ook voor u ligt een spaarboekje klaar f

Raiffeisenbank

a.s. V Al J CJ AU i> April
tussen 3 en 6 uur
JL *s\ / x, -"^-v
tegen inlevering van üeze advertentie aan

- Telefoon 1379

Gevestigd

1830

Vraag eens inlichtingen: GOED LOON, volgens voorwaarden GROOTMETAAL

voor u als:

ELEKTR. LASSER
WALSER, PERSER enz.
Ook voor:

JONGENS

voor DRAAIERIJ en MAGAZIJN
Vraag ook eens inlichtingen 's avonds bij:
de heer G. Koerselman, Julianalaan 8, Vorden
Verder telefonisch of persoonlijk aanmelden a.d. fabriek:

Tragter

Zutphenseweg - Telefoon 1256

GEMS METAALWERKEN N.V. - Vorden
Telefoon (06752) 1546

Zutphenseweg 5-7

Met grote vreugde geven wij U kennis van
de geboorte van onze
dochter
Tineke
F. J. Stertefeld
H. StertefeldMulder
Vorden, 13 april '64.
B. v. Hackfortweg 47.
Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de vele blijken
van medeleven ons betoond bij de ziekte en
na het overlijden van
onze lieve moeder, behuwd- en grootmoeder
H. B. Dijkman
wed. van H. Kreunen
Uit aller naam:
Fam. Kreunen
Vorden, april 1964.
Julianalaan 3.
Voor uw blijk van
medeleven ondervonden na het plotseling
heengaan van onze lieve zuster, behuwdzuster en tante
Wilhelmina
Frederika Schimmel
wed. v. J. Kamperman

BERNARD BULTEN
en
LAMBERTA HENDRIK A BRUI L
hebben de eer U, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking D.V. zal plaats hebben op
maandag 20 april nam. 2 uur ten
Gemeentehuize te Warnsveld.
Kerkelijke inzegening om 2.30 uur in
de Herv. Kerk te Warnsveld, door de
Weleerw. Heer Ds. P. H. Borgers.
Warnsveld, Oude Borculoseweg 2
Hengelo Gld, Varssel F 76
april 1964
Toekomstig adres:
Zutphenseweg C 78, Vorden
Receptie van 4 tot 5.30 uur in café
,,de Pauw" te Warnsveld.

Inplaats van kaarten:
H. DE GROOT
en
A.M. DE GROOT-WENGLER
hopen op zaterdag 25 april de
dag te herdenken, dat zij voor
25 jaar in het huwelijk traden.
Vorden, april 1964.
Julianalaan 4

Gevraagd: Kamers te
Vorden. Brieven met
prijsopgave aan postbus 3. Vorden

AUTOMOBIELBEDRIJF

BOESVELD
Dorpsstraat 8 -

Te koop enige percelen d e n n e n r i k k e n s en
bonestaken. Te bevr.
op zaterdag 18 april
a.s. 's middags 2 uur
bij A. J. KI. Ikkink,
C 143 Veldwijk.

Verhuisd
van Molenweg 37
naar

Zutphenseweg 81

Vorden

Cursus Sexuele Voorlichtin
uitgaande v.d. Herv. Jeugd raad

Opgave-termijn is verlengd tot
zaterdag 25 april bij de h
A.J.Smeenk. H.K. v.Gelrew.
Zie Kerkblaadje van april.
Geeft u spoedig op anders
kan de cursus niet doorgaan

telefoon 1477

Op Welf
niet moe!

Manufacturen

A. J. A. HELMINK
Zie ook onze speciale folder, die u
deze dagen ontvangen hebt.

Denkt u er aan?

Herv. Meisjes- en Jongemannen m.
weer met hun jaarlijkse

Uitvoering
in Irene. Aanvang 8 uur precies.

Kaarten a f 1.25 verkrijgbaar bij sig.mag
Eijerkamp en Hassink en 's avonds aan de
zaal.

Frisdranken . . . . goed en goedkoop
Grote flessen zuivere
(zwarte
„
zuivere
„
„
zuivere
„
„
zuivere

Schwarzer Johannisbeer
bessensap) van 170 voor 149 et
witte druivensap
NU 129 et
rode druivensap
NU 129 et
appelsap
NU 69 et

Zolang de voorraad strekt:
Sunil met 40 et en 20 et REDUKTIE
nu 49 et
Grote stukken badzeep
Vermicelli
deze week 2 pakjes (500 gram) 49 et
Instantpudding
3 pakjes voor 99 et
Zuivere Siam rijst
l kilo voor 89 et
8 verschillende soorten drop
deze week 3 zakjes van 75 et voor 59 et
Chocolaadjes
200 gram geen 130 maar . . . . 98 et
Litersblikken schijven ananas
Litersblikken perziken

slechts 129 et
slechts 129 et

Een hele week lang . . . .
Bij elk zakje, pakje of blikje soep
3 blikjes zuivere Hongaarse tomatenpuree
voor 19 et

gedaan

Roomzachte slasaus
Soepgroente
Soepballen

is zelf verdiend !

grote fles 59 et
3 blikjes 69 et
2 blikjes voor 98 et

MAAR ____
Wie zich eerst deskundig laat
adviseren en pas daarna aan
't werk gaat, heeft een goed
begin en dat is al het halve
werk!

Eet nu fruit!
Zojuist ontvangen:
Prachtige bloedsinaasapelen
Hierbij 10 stuks GRATIS

Wij zijn daarom graag bereid U desgewenst 's avonds te bezoeken.
Uw problemen kunnen dan ter plaat^
worden bekeken.
Op die manier komt altijd de
beste én de voordeligste oplossing uit de bus.

200 et

Waardebon
Tegen inlevering van deze waardebon
ontvangt u 2 grote potten APPELMOES
voor 79 et

VoorVERF, GLA
en BEHANG naar
Insulindelaan 5 -

20 st. voor

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J.W.ULBERS

Tel. 1567

Nieuwstad 5

Vorden

VAN HAMOND's
heeft voor U alle soorten
Petroleum en Huisbrandolie,

Dieselolie, Smeerolie, Smeeren Spuitvet
Vaten en bussen en verplaatsbare
Oliekachels, Katoen en Asbest voor
uw kachels en stellen.
VRAAG ONS NAAR PRIJS/
Telefoon Vorden 1755

Te koop Davo kookhaard en t r a p n a o i machine
Nieuwstad 20

Wij adviseren U
vakkundig.

Eetaardappels te
koop. Pimpernel.
A. Korenblik, Boshoekje Linde.

Wullink's Schoenhandel

15 kalverboxen en
een mengmachine te
koop. B. Bargeman,
C 93, Vorden

Woninginrichting

De STUNT van de week:
Bij elke kilo suiker 2 pak oublieskoeken voor 89 et
Bij elke 2 p. margarine l rol Marie-biscuits voor 39 et

OLIEHANDEL

Te koop: kippen voerbakken, meelvaten, legnesten, drinkemmers,
en een elektrische klok
voor verlichting kippenhok bij J. Olthaar,
A 158, Vorden.
Tel. 1635

Te koop melkmachinewagen voor
14 koeien, i. g. st.
H. J. Graaskamp,
,,Nieuw Wenneker"

Komt u dan eens onze voortreffelijke
sortering bekijken, zij brengen opnieuw
„sfeer" in uw huis.

in ALBE R S' zelfbedieningszaak

schoenen wordt U

Wederom verkrijgbaar: broedeitjes van
Koekoek wyandotte-en
Barneveldse kriel
W. Tragter, Zutphenseweg 95.

2 nuchtere vaarskalveren te koop. een
F.H. en M.R.IJ.
T. Leunk,
Wildenborch

GORDIJNEN?

REGENT HET KOOPJES

fa. G. Boerstoel & Zn.

J. J. v.d. Peijl
Te koop l meisjesfiets 5-8 jr; l jongensfiets 7-12 jr. Julianalaan 36.

Het voorjaar staat voor de
deur. Waarschijnlijk bent u
weer echt uitgekeken op uw

Receptie van 3 tot 5 uur in zaal
Bakker.

2e monteur

Elke week opnieuw

in uw huis!

A.s. vrijdag 17 en zaterdag 18 april
komen de

betuigen wij U langs
deze weg onze hartelijke dank.
Voor spoedige indiensttreding GEVRAAGD
Uit aller naam :
F. W. Schimmel
leerling-monteur
Zutphen, april 1964.
Achterhoven 7a.

Breng het zonnetje

Onbetwist de Schoenenspecialist

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

Werelduermaard
sinds mensenheugenis

TELEFUNKEN

RADIO
TELEVISIE

Televisie-narigheid met
„Bredeveld" afdoende kwijt!

Fa. P. BREDEVELD * Zn.
De HUIS- aan HUIS-

ZUTPHEN - Weg naar Laren 56
Telefoon 3813

kollekte
voor de

Fa. Bredeveld

Kinderbescherming „SAKOR"

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

zal gehouden worden
in de week van

27 april t.e.m. 2 mei a.s.

"k gezellig
Ma 1410 k

Ome meubelen zijn
^ smaakvol ^ van goede kwaliteit

,,Het Binnenhuis": hét adres voor betere woninginrichting

VAN
DER
WAL
VAN

Flamingo Behang
fantastisch
Te koop dr. vaars
M.R.IJ. Kalftijd 22-4.
Melkl. ter inzage.
D Eskes. C 71.

Geef uw kamer

Wie heeft
een jonge
H. Leunk,
5,

Alle soorten VLOERBEDEKKING
ruime keus voorradig.

interesse v.
foxhond?
Rietgerweg
Warnsveld

Drag. M.R.IJ. vaars
te koop,28 apr.a.d.tell.
B. Wunderink. Kranenburg, tel. 6735.

Vraagt vrijblijvend
Grote service.
Laag in prijs.

Te koop nuchter r. b.
vaarskalf en een aftands werkpaard.
H. J. Heuvelink, Oude
Borculoseweg 8,
Warnsveld.
Te koop kippenhok,
3X4 m,houtenschuurtje 2% x3 J / 2 m., een
houten garage, alles
met voet. Verder legnesten, kalveremmers,
elektromotor, 0,35 P.K.
weckflessen. v. d. Peijl,
Zutph.w. 81. Vorden.
Met het NIEUWE
sensationele
Taylor
nagel-neu maakt u
vijftig nieuwe nagels,
beschermt u zwakke
nagels, verlengt korte
nagels, repareert uw
gescheurde nagels.

BOND VAN

Aanvang 2 uur.

gram vet spek
gram fijne rookworst
gram boterhamworst
gram plockworst
gram ham

100
200
60
100
110

et
et
et
et
et

M. Krijt, Dorpsstraat
'"Nutsgebouw™

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Rente-spaarboekje
Beleggingsboekje
Depositoboekje

van het tegoed.
Mogelijkheid tot
directe opneming.

Boerenleenbank

Meisjes langs de weg!
met:

de spaarbank voor iederéén

Liana Kaarina - Esko Salminen

Onderjurken
f 4.98

A.J.A.HELMINK

Kom kijken bij:

Toegang 18 jaar
Entree:

6 modellen,
waaronder
de nieuwe
Skybolt v.a.

125 - 1.50 - 1.75

p.
p.
p.
p.
p.

Tragter

gazonmaaier
te laten slijpen

Zutphenseweg

Tel. 1256

Nieuwe gazonmaaiers
in alle prijsklassen leverbaar.
Ook voor MOTORMAAIERS het
juiste adres.

Huur PHIL1PSTELEVISIE

Vraagt urijblijuend demonstratie.

HENK VAN ARK
Burg. Galléestraat 7, Telef. 1554

58
48
65
70
40

et,
et.
et.
et.
et.

bij
bij
bij
bij
bij

2%
2%
2Y2
2%
2%

kilo
kilo
kilo
kilo
kilo

of
of
of
of
of

Alles extra geschoond. (Ook Trop. zaad).
Ie soort duivenzaad per kilo 50 et,
Ie soort konijnenvoer per kilo 50 et.

fa J. W. Albers

meer
meer
meer
meer
meer

Onbetwist De Schoenenspecialist

VOETBAL

Nu is het de hoogste tijd uw

kilo
kilo
kilo
kilo
kilo

Wullink's Schoenhandel

710.-

Vogelliethebbers, opgelet!
Trop. Vogelzaad
Parkietenzaad
Volierezaad
Zangzaad
Miletzaad

WULLINK heeft reeds een
fantastische kollektie
voor u in vooraad.

Kranenburg D 127a

Als een bom ontplofte hun passie
en zij dachten niet aan morgen.

Mooie jupons
3.98

koopt:

Zondag 19 april, 8 uur

Weekend-aanbieding
celwol, deze week
slechts f 1.48

zomerschoenen

Geen
beperkende bepalingen De Boerenleenbank
ten aanzien van
geeft U
de hoogte
iwenste

Groeizaam weer!

Dames shawl,

Voor wie graag vroeg z'n

Kies uw eigen rente
op één van de bijzondere spaarboekjes

1

PLATTELANDSVROUWEN

De Bond van Plattelandsvrouwen afd. Vorden hield
onder leiding van mej. Meinen een goed bezochte
ledenvergadering.
In haar openingswoord werd in het bijzonder welkom geheten de heer B. C. Reede, vertegenwoordiger van de firma Rath en Doodeheefver, in beh.mn
en wandbekleding.
De heer Reede hield een lezing met dia's over wandbekleding. Spr. vertelde dat wandbekleding al heel
oud is. Eerst bedekten tapijten de wanden van een
kamer als wandversiering, daarna gobelins en leerbehang (goudleer) uit China. Na 1800 kreeg men
eerst behangselpapier zoals wij dit thans kennen.
De dia's gaven de aanwezigen een duidelijk beeld
hoe behang wordt gefabriceerd. Na de pauze werd
de toepassing besproken van behang in moderne fii
oude interieurs.
Op de vergadering in mei zal de heer Anema een
bespreking houden over het boekwerk „Madame
Curie".

3%%

Reklame vrijdagavond en zaterdag.
500
500
200
200
200

BLIJVEN?

Ga dan bij de gymnastiek.

Ratti l - G.S.C.D. 1 (Dieren)

drogist

diverse kleuren f

U WILT TOCH LENIG

A.s. ZONDAG

Verkrijgbaar bij:
Drogisterij
„De Olde Meulle"

gediplomeerd

prijsopgaaf.

Telefoon 1514

Gratis demonstratie.

J. M. v.d. Wal

Er zijn nog plaatsen vrij voor de
seniorengroep. Geeft u dus zo spoedig
mogelijk op.
De les is van 9.30—1030 uur, dus
voor de winkeliers ook geen bezwaar.

in

A. J. A. HELMINK

Drag. varkens te
koop, mei a.d. teil
Joh. Wesselink,
Kranenburg

Roodb. drag. maal, 27
april a.d. teil. met beste melkl. H. W. Mullink, Kranenburg D155

HEREN.

WONINGINRICHTING

Toom zware biggen
te koop D. A. Lenselink, Specop, Linde.

DROGISTERD

Gymnastiekvereniging „SPARIA"

een ander gezicht!

Te koop dekrijpe fokbeertjes, V. Theo.
H. J. Rietman, Warkensew. 6. Warnsveld.

5 tomen zware biggentekoop. J. W. Wesselink, 't Elshoff.

Drogisterij
„De Olde Meullë'

53
43
60
65
35

et.
et.
et.
et.
et.

>

Kies dit
merk.
. . . en u kiest kwaliteit.
Elégance én kwaliteit! Wat U
ook kiest uit onze
collectie, u zult ervaren:
model en kleuren blijven
onberispelijk mooi.

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

Pluim veebedrijf
„DE DRIESTEEK"
Iedere week aan te
bieden

ééndags kuikens

S

etterlaine
enkenmerk
kwaliteitvan élégance

L Schoolderman

en 8-weekse JONGE
HENNEN.
A. B U K M A N ,
Driesteek l, Leesten.
Tel. 06750-4765.

Best r.b. stier kalf te
koop. A. G. Schotman
D 124. Kranenburg.

Een met 5 invallers spelend Vorden II heeft zondag een gelukkige 3—2 overwinning behaald op
het bezoekende Rietmolen II.
Voor de rust had de thuisclub de wind in de rug
en juist dit windvoordeel heeft de Vordenaren uiteindelyk de overwinning bezorgd. Reeds na vijf
minuten nam Vorden een l—O voorsprong toen invaller-midvoor W. Vruggin'k profiteerde van een
blunder in de Rietmolen-defensie.
Na een half uur bracht rechtsbuiten J. de Greef
met een prachtig hoog schot, dat via de binnenkant
van de paal doel trof, de stand op 2—0. Het was
enkele minuten later opnieuw De Greef, ditmaal
met een fraaie kopbal, die de stand tot 3—O opvoerde. Vlak voor de rust kon de Vordense verdediging
de bal niet voldoende wegwerken, waarna de toestormende linksbinnen van de bezoekers de bal keihard en onhoudbaar inschoot.
In de tweede helft speelde de stryd zich bijna voortdurend op de Vorden-helft af. Rietmolen wist dit
veldoverwicht slechts in één doelpunt in de score
tot uitdrukking te brengen.
Bij de junioren versloeg Vorden a haar naaste concurrent voor de bovenste plaats Voorst a met de
rake cijfers 9—2. Hierdoor hebben de Vordense jongens thans 3 punten voorsprong genomen zodat zij
a.s. zaterdag bij de thuiswedstrijd tegen Zutphania b de kampioensvlag kunnen hijsen.
Vorden c speelde met l—l gely'k tegen Voorst b,
terwijl Vorden d met 4—2 van Ratti b won.
A.s. zondag gaat Vorden I op bezoek bij Drempt en
zal zich ongetwijfeld willen revancheren van de
zware 7—3 nederlaag tegen H. & K.
Vorden III zal trachten om tegen De Hoven VII
haar doelgemiddelde nog wat op te vrolijken.
Vorden IV speelt thuis tegen Hercules II.
By de junioren wordt gespeeld: Vorden a—Zutphania b; De Hoven b—Vorden b en A.Z.C, g—Vorden e.

-puistjes
PUROL-POEDER

