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C.L.V. „De Eendracht" in het goud

KERKDIENSTEN ZONDAG 9 MEI

ZONDAG

Herv. Kerk
8.30 uur ds. J. H. Jansen
10.15 uur ds. J. H. Jansen
Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. A. van der Hoeven van Barchem
G e r e f. K e r k
1000 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. K e r k 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.

De burgemeester
A. E. van Arkel
feliciteerde het
bestuur van de
gouden
vereniging.
De Coöp. Landbouwvereniging ,,De Eendracht"
herdacht bij een druk bezochte receptie in hotel
Bakker en twee achtereenvolgende feestavonden
in het Nutsgebouw, dat ook tot in alle hoeken
was bezet, haar 50-jarig bestaan.
Tijdens de receptie sprak de voorzitter, de heer
G. W. Winkel, het openingswoord en heette inzonderheid welkom burgemeester Van Arkel, wethouder G. J. Wuestenenk, de gemeentesekretaris
de heer J. V. Plas en drs. Groenendaal, vertegenwoordiger van C.B.O. te Rotterdam, de afgevaardigde van de Ring Coöp. uit Ruurlo, afgevaardigde van Ringdirekteuren, direkteuren van de plaatselijke instellingen en standsorganisaties, direktrice van de Chr. Landbouw huishoudschool, direkteur van de Bijz. Lagere Landbouwschool alsmede de heer Bilker van het Instituut van Coöperaties.
Vervolgens bracht spreker dank aan hen welke
50 jaar geleden de moed en het doorzettingsvermogen hadden om te komen tot oprichting van
een Coöp. Landbouwvereniging ,,De Eendracht"
en waarbij ook de Geld. Mij. van Landbouw een
grote stimulans was geweest. Op 24 december
1914 werd door notaris Numans in tegenwoordigheid van een voorlopig bestuur t.w. de heren H.
J. Tjoonk, oud kassier Boerenleenbank, als voorzitter, W. Norde, sekretaris, J. B. Wall, G. J.
Gotink en D. Verstege de oprichtingsakte gepasseerd. Op 12 januari 1915 werd medegedeeld dat
de Statuten Koninklijk waren goedgekeurd.
Als zaakvoerder werd benoemd de heer H. J. Gotink. Hem werd dank gebracht voor alles wat
hij steeds in het belang van de Coöperatie had
gedaan.
Bij het 10-jarig bestaan bestond de vereniging uit
235 leden met een omzet in geldswaarde van
ƒ 408.623,—.
Op 24 december 1939 werd het 25-jarig bestaan
herdacht met een receptie in het Nutsgebouw
voor leden met hun dames. Dé vereniging telde
toen 320 leden met een omzet in geldswaarde van
ƒ 504.450,65.
De direkteur, de heer H. J. Gotink, ging na 34
dienstjaren op l januari 1949 met pensioen. Op
7 januari 1949 werd de heer H. Klein Brinke als
direkteur benoemd, welke evenals de heer Joh.
Wahl, toen 25 jaar werkzaam in het bedrijf waren.
Vervolgens gaf de heer H. Klein Brinke een kort
overzicht van de afgelopen 50 jaar, waarbij spreker er op wees' dat er een oprichtingsvergadering was belegd met als spreker de heer Hulst
van het Centraal Bureau.
Vervolgens verkregen verschillende sprekers het
woord t.w. burgemeester Van Arkel die sprak

Het Binnenhuis
WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN
VORDEN . TELEFOON 1314

Vele dessins en kwaliteiten
UW ADRES VOOR BETERE
WONINGINRICHTING

IS'TJOVANDA-DAG
Vaders met veel guldens en kleine mannen
met weinig centjes kunnen bij ons kiezen

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)
van zaterdagmiddag 1.30 tot zondagavond 11 uur
dr Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.
ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
namens het gemeentebestuur welke wees op 2 8 uur Harmsma, telefoon (05752) 1277
flinke bloeiende Coöperaties te Vorden n.l. ,,De
BRAND MELDEN : no. 1541.
Eendracht" in het dorp en „Ons Belang" in de
buurtschap Linde, terwijl in 1945 door aankoop Bij geen gehoor : Tel. 1 2 3 0 (Bur. Rijkspolitie).
van de molen van de heer Lammers inWarken
(Warnsveld) een filiaal van de Coöperatie werd
GEKOMBINEERDE VERGADERING
gesticht. Spreker wenste de vereniging alle goeds
toe en trekken nu op naar de mijlpaal van 75 jaar. In het café Eskes hield de C.J.B.T.B. afd. Vorden
Namens de C.E.B.E.C.O. te Rotterdam sprak drs. in kombinatie met de C.P.M, een ledenvergadeGroenendaal, welke wees op de veel bewogen tijd ring, onder leiding van de heer A. J. Oltvoort.
die ,,De Eendracht" heeft doorstaan onder aan- Na opening op de gebruikelijke wijze heette de
bieding van een boekwerk.
voorzitter inzonderheid welkom de heer E. KieDe heer Joh. Wahl sprak namens het personeel stra uit Arnhem. Deze hield een causerie, verduien wees op de hechte band welke tussen bestuur delijkt met kleurendia's over zijn reis en verblijfcommissarissen en personeel in al deze jaren is ervaringen in de Scandinavische landen. Spreker
ontstaan. De Eendracht was volgens spreker niet wees er op dat deze landen veel dunner bevolkt
weg te denken als een stuk van hun levensloop. zijn dan Nederland. Wat de bevolking betreft met
Spreker bood een mooie klok aan.
name Denemarken en Zweden is deze vriendelijk
De heer A. G. Mennink bracht namens de C.B.T. en gastvrij. Ook de Friese taal is hun niet geheel
B., G.M.v. Landbouw, A.B.T.B., de G.O.S. en de vreemd.
bedrijfsverzorgingsdienst felicitaties aan de 50- Het klimaat komt vrijwel met het Nederlandse
overeen. Ook de bouwwerken vertonen veel overjarige vereniging over.
De heer Heming uit Ruurlo deed dit namens de eenstemming met die van ons land. Zweden is
zeer bosrijk.
Ringcoöperatie Ruurlor
Het Coöp. Landbouwinstituut en de Stichting Nadat de voorzitter de spreker had dank gebracht
,,Het Veld" te Warnsveld was vertegenwoordigd voor het gebodene, werd medegedeeld dat het bein de persoon van de heer Bilker welke namens stuur zal trachten een zomerexcursie te organiseren. Op verzoek ging Jfel- Feenstra voor in
deze instellingen zijn ^^ikwensen overbracht.
De heer H. J. KaemingJRiit Barchem feliciteerde dankgebed.
de gouden jubilaresse namens de plaatselijke
Coöperatieve instellingen, die wees op het feit dat
er in do afgelopen 50 jaar veel was bereikt en dat
de Coöperatie een verlengstuk van het boerenbedrijf is. Ook prees spreker de goede samenwerking van de Vordense Jjjpöperatieve instellingen.
Namens de C.V.A.C. £^Bt de heer Burger en de
heer Kraayenbrink uit crorssel namens de direkLEUKE ZOMERPANTOFFELS
teursbond.
vanaf ƒ 3,95 tot ƒ 12,95.
Tenslotte werd nog het woord gevoerd door de
heer Tiesink uit Barchem namens het Coöp. Fokkers Instituut ,,De Braak" en Overslagbedrijf te
Natuurlijk bij:
Lochem, de heer G. J. Bannink, direkteur van de
Bijz. Lagere Landbouwschool, namens genoemde
school en de Chr. Landbouwhuishoudschool terwijl als laatste spreker de heer J. Bleumink namens de Jongeren Organisaties zijn gelukwensen
overbracht.
Onbetwist, de schoenenspecialist
Naast de vele bloemstukken en andere cadeaux
gingen vele felicitaties vergezeld van een enveloppe met inhoud.
Het feestelijke gedeelte in het Nutsgebouw werd
verzorgd door het gezelschap Tetman de Vries uit
Leeuwarden onder het motto: ,,Nu moet het uit
zijn", een muzikale komedie welke in een leuk en
vlot programma voor het voetlicht werd gebracht.

Tips voor
Moederdag J

Vfullink's Scheenhandel

uit een grote collectie Jovanda-nylons. De

nylons die Moeder zelf zou kiezen!

NYLONS
MODEHUIS
VERGADERING JONG GELRE
Onder voorzitterschap van de heer Joh. Pardijs
kwam Jong Gelre afd. Vorden, in de zaal van
hotel ,,'t Wapen van Vorden" in een matig bezochte seizoensluitingsvergadering bijeen.
In zijn openingswoord werd inzonderheid welkom
geheten de heer J. Kamperman uit Olst. Deze behandelde het onderwerp „Kunstmanen en ruimtevaart". Spreker begon met te zeggen dat er op
14 maart j.l. reeds 1270 kunstmanen waren gelanceerd. De geringste snelheid van een kunstmaan is 8 km per seconde en gaat in plm. anderhalf uur één keer om de aarde. Wat de dubbele
lancering van de Russen betreft kan een prestatie worden genoemd, aldus spreker.
Nadat de voorzitter de spreker had dank gebracht
voor zijn leerzaam betoog werd medegedeeld dat
op 22 mei a.s. een provinciale oriënteringsrit en
een culturele avond zal worden gehouden. Op 16
mei a.s. zal een ring-oriënteringrit worden georganiseerd voor rijwielen en bromfietsen. Van deze
rit is de start bij de Exselse molen om 13.30 uur.
Met de afdeling Hengelo (Gld.) volgt op 29 mei
a.s. in combinatie een soortgelijke rit.
De Ned. Herv. Jeugdraad zal op 19 juni a.s. in
de buurtschap Wildenborch een kampvuur ontsteken. De afdeling uit Dalen (Dr.) zal op 2, 3 en
4 juli a.s. bij de ;i'
u een weckend op
bezoek komen met als slot een dansavond.
RECTIFICATIE
Tot onze spijt zijn een viertal geslaagden van de
Bijz. Lagere Landbouwschool niet opgenomen in
het verslag van de diplomauitreiking aan genoemde school.
Deze zijn: H. Robbertsen; R. Ruiterkamp; G. J.
Knoef en W. Jansen allen uit Vorden.
BIOSCOOP
Gif in het bloed, een film die de netelige problemen, de geslachtsziekten, openhartig behandelt.
Door deze film wil men opheldering brengen
vóór het te laat is en onthullen wat niet verborgen moet blijven. Het wil licht brengen in een
duistere zaak die niet met valse schaamte verloochend mag worden. Toegang 18 jaar.

De heer 6. J. Janszen 40 jaar bij Empo rijwielfabriek

GROETEN UIT NICE
Als sluitstuk van de viering van de verjaardag
van H.M. de Koningin werd vrijdagavond voor
een uitverkochte zaal van Irene door de Chr. Toneelvereniging V.O.P. uit Doetinchem het vrolijke
blijspel in drie bedrijven „Groeten uit Nice" voor
het voetlicht gebracht.
Zoals wij, aldus de heer H. J. Rads,take, die het
openingswoord sprak, en V.O.P. had welkom geheten, nu sedert 15 jaar achtereenvolgens elk jaar
van het spel van V.O.P. mogen genieten, ben ik er
van overtuigd aldus spreker, dat ook deze avond
weer in de feeststemming zal staan.
Na staande een tweetal coupletten van ons Volkslied te hebben gezongen verkreeg V.O.P. het
woord.
De aanwezigen hebben enige uren mogen schateren van het lachen door al de verwikkelingen die
zich in een gehuurde hotelkamer aan de Riviera
afspeelden en waarbij Casper de Vries, de getergde huisvader (A. Schimmel) en Clara, zijn vergeetachtige huisvrouw (M. Kaak-Stoltenborg) danig van leer trokken.
Ook de andere medespelenden in dit stuk hebben
zich van hun beste zijde laten zien waardoor het
stuk een vlotte en prachtige vertolking kreeg.
De heer G. J. Wuestenenk, voorzitter van de Oranjevereniging was dan ook de tolk van alle aanwezigen door alle spelers (sters) hartelijk te danken voor het gepresteerde en bood de dames een
bloemetje en de heren een rokertje aan en riep
het gezelschap een „totweerziens" toe in Vorden.

De heer A. J.
Scholten bood
namens de personeelsuer.
'n

schemerlani/)

aan.

Op l mei j.l. was het veertig jaar geleden, dat de
heer G. J. Janszen bij de Empo in dienst trad.
In verschillende funkties heeft hij onafgebroken
zijn plicht en zelfs meer gedaan. Hij heeft zich
altijd bewogen in de sektor afwerking, jaren lang
als monteur, plaatsvervangend-chef van de montage-afdeling, chef reparatieafdeling, en tenslotte
controle van eigen fabrikaat- en aangevoerde artikelen.
Een scherp vernuft om het goede van het kwade
te scheiden is hem blijkbaar aangeboren.
Woorden lijken ons hier overbodig. Een 40-jarig
GESLAAGD
dienstverband, gezien in verband met al die funkOnze plaatsgenote mej. Gotink slaagde te Ut- ties, lijkt ons de mooiste huldiging.
recht voor het analysten-examen. Proficiat.
Naast zijn trouwe dienst vond hij ook nog tijd en

lust om de sport te dienen. Enthousiast voetballer in zijn jonge jaren sloot hij zich daarna aan
bij het scheidsrechterskorps, waar hij zich al
spoedig geliefd maakte.
Sinds de oprichting van de Empo-personeelsvereniging heeft hij zitting in het besuur en ook daar
is hij zijn plaats meer dan waard.
Op uitdrukkelijk verzoek van de jubilaris werd
het feit in intieme kring herdacht waarbij de direktie hem huldigde door hem het welverdiende
gouden Empo-insigne op de borst te spelden.
Moge het de heer Janszen gegeven zijn nog vele
jaren in goede gezondheid zijn taak bij Empo te
vervullen en daarna met vrouw en kinderen van
een lange levensavond te genieten.

Flamingo Behang, Fantastisch! i
DROGISTERIJ „DE OLDE MEULLE"

— J. M. VAN DER WAL — GEDIPLOMEERD DROGIST

DROGISTERU

-l
Grote verkoop

Vóór zondag 9 mei . . . .
MAG MOEDER HET NOG NIET WETEN !

Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse Dekkleden
voor halve prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in
de maten 2x3, 3x4, 3x5, 4x6 enz. enz.

Maar komt u eens kijken welke leuke

op MAANDAG 10 mei 1965

cadeau-verrassingen

10—l uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden
2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg
Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en aller kleuren).
Wollen Broeken, groene Tropenbroeken, Gevechtspctjes, MotorOveralls, Jekkers (alle kleuren), Gascapes, Regenjassen, Leren
vesten (zonder mouwen), Tropenschoenen, Tropen-Overhemden
Veldbeddcn, Wollen Overjassen (blauw en khaky), Dekens, Marine-truien, 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.—, Melkjasscn, Leren
Jekkers, Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels enz.

wij voor u hebben voor

Siemerink

MOE Dl RD AG
VOORBEELD:
PARAPLUIES
DUSTERS
JAPONNEN
DEUX-PIECE'S
ROKKEN
BLOUSES
PULLOVERS
VESTEN

Vorden

PYAMA'S
NACHTHEMDEN
ONDERJURKEN
NYLONS
ZAKDOEKEN
BADDOEKEN
BADLAKENS
BADKOSTUUMS
NOG MEER ARTIKELEN ?

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse legerdekens. Rubberlaarzen voor f 12,—. Dekens v. f 12.50.
Originele dubbele Jagersjasjes, waterdicht, ijzersterk, v. f 18,50.

Komt u eens kijken. GROTE SORTERING

H.LUTH

Partij nieuwwollen Overhemden (spotkoopje). Tevens een grote
partij nieuwwollen Jekkers en Overjassen f 2-4J— tot f 32.50(
Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin,
slechts f 127.50. Extra goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

f7.65 per fles

NIEUWSTAD — VORDEN

KEUNE

Grote partij 4-aderige kabel, spec. geschikt voor melkmachines,
voor slechts 50 cent per meter.
Ontvangen een prachtige sortering div. gereedschappen o.a. ringen steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken, doppen-sets, enz. enz.
Spotgoedkoop, iets waterschade.
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 vanaf f 15.75.
Hoge bruine schoenen, maat 38—50, f 18,50.
Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals f 12,—.

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

ENORME KEUZE

Zoekt u voor uw geld een
NATUURLIJK MOGEN OP
MOEDERDAG BLOEMEN NIET
ONTBREKEN
Wij hebben voor u een grote
sortering
POTPLANTEN
SNIJBLOEMEN
OPGEMAAKTE STUKJES.
Onze winkel is klein,
maar de voorraad is groot.

Coupe-safe kwaliteit
HET ENIGST GERENOMMEERDE CHEMISCH
REINIGINGSPROCES
wordt uitsluitend geleverd
door

5 v* % rente
Inlichtingen en prospect!
bij :

de Heer W. ter Haar
Hertog Karel van Gelreweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

DERKSEN
BLOEMENMAGAZIJN
Zutphenseweg . Telefoon 1334

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

WASSERIJ

CHEMISCHE

Voor elk doel
VERF en BEHANG
VAN

sinds 1890

HET BINNENHUIS

DOE VOOR

Maedecday
EEN KEUZE UIT ONZE GESCHENKEN
Wasmachines, centrifuges, vontilatorkachels, mixers,
Brabant ia- en Tomadoartikelen, Tiger plastics.
Leuke prullenbak jrs
ƒ 4,50
Daalderop snelkokers vanaf
ƒ 28,75
Daalderop theelichten (regelbaar) vanaf ƒ 22,50
Daalderop badkachels vanaf
ƒ 48,—
Tornado droogrekken vanaf
ƒ 4,40
Tornado uitlekstandaard
ƒ 2,55
Tornado kapstok, verchroomd
ƒ 9,75
TE VEEL OM OP TE NOEMEN

|. WILTÏNK
't Hoge 26 — Telefoon 1656

N.Y. ENGROSSLACHTERIJ

„WELLING"
BORCULO EN VORDEN
In onze bedryven te Borculo en Vorden is plaats
voor geschoolde en ongeschoolde

mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten

in diverse afdelingen.
WIJ BIEDEN U :

5 daagse werkweek
Goede verdienste met prestatie-beloning
Deelname aan bedrijfsspaarregeling
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.
INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN :
Elke werkdag aan onze bedrijven.
Borculo : Telefoon O 54 57-241
Vorden : Telefoon O 57 52-14 4J

WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN
VORDEN — TELEFOON 1314

depots :
J. H. Aartsen en Zn., kleermakerij
H. J. Bennink, kleermakerij
A. H. J. Mombarg, textiel, Kranenburg

Boerstoel

Insulindelaan 5, tel. 1567

.WILT U PLASTIC OP VILT, KIES DAN

TAPIFLEX
VOOR UW KEUKEN
TRAP
GANG
SLAAPKAMERS

9 MEI

moederdag
MAAK MOEDER BLIJ MET EEN FIJN CADEAU !

VRAAGT U EENS PRIJSOPGAVE.
VOOR

T A~P l F L E X
NAAR HET BINNENHUIS
HET ADRES VOOR BETERE
WONINGINRICHTING

Er zijn zoveel elektrische huishoudelijke apparaten van klein tot groot waar moeder dolgelukkig
mee is.
Komt u eens kyken, wij demonstreren u vryblijvend.
ELECTRO TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

Voor moeder
VISITETASSEN
WEEKENDTASSEN
BOODSCHAPT ASSEN
PORTEMONNEES
HUISHOUDBEURZEN
enz. enz.

Fa. G. W. Luimes - B. Lammers
Telefoon 1421

Maak moeder blij, op de
tweede zondag in mei!!
VESTEN
PULLOVERS
ROKKEN
HANDSCHOENEN
ONDERJURKEN
JUPONS
SCHORTEN
DUSTERS
LAKENS EN SLOPEN
BADDOEKEN
ZAKDOEKEN enz. enz.

P. D E K K E R
Vorden — Telefoon 1253

Adverteren doet verkopen -k
l pak roodmerk koffie
182 et - 36 et zegelvoordeel
l pak groenmerk koffie
158 et - 31 et
l blik sperziebonen
72 et - 7 et
,,
l grote pot poederkof f ie
630 et - 68 et
l kleine pot poederkoffie
173 et - 17 et
l paar nylons
159 et - 16 et
,,
100 gram Gelderse ham
49 et - 5 et
,,
150 gram Pariser lunch worst ... 69 et - 7 et
,,
l pak gemengde zoutjes
90 et - 18 et
,,
V2 liter koffiemelk
108 et - 21 et
l fles citroen vruchtengazeuse ... 70 et - 14 et
,,
l fles Sinas vruchtengazeuse ... 61 et - 12 et
,,
l blik Europ perziken
190 et - 38 et
l blik gehaktballen in jus
137 et - 27 et
150 gram nierkaas
79 et - 8 et
,,
200 gram choc. pastilles
98 et - 10 et
,,
Bij elke litersfles Adel White vruchtenwijn
een wünpompje GRATIS
10 % ZEGELKORTING OP VERS VLEES

REMMERS

Ook al koopt u niet terstond
Kom vrij binnen, kijk vrij rond.

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

Zutphenseweg 41
Nieuwstad 58

—

Telefoon 1 2 8 1
Telefoon 1 3 7 9

De velerlei belangstelling
en attenties die wij voor
en op onze trouwdag, 10
april, hebben ondervonden en ontvangen, hebben deze dag een onvergetelijk feest doen zijn.
Voor uw bijdrage daartoe betuigen wij u, ook
vanwege onze ouders,
hartelijk dank.
Willem van den Dool
Gerreke van den DoolAartsen

Inplaats van kaarten

WIM HUISMAN
en

WILLY HEUVELING

B. GROOT JEBBINK

X
X
hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren. X
Dat ze nog lang gespaard mogen blij- W
ven is de wens van hun dankbare kinderen en verloofden.

"
A. GROOT JEBBINK-HAARING

Tijdens de H. Mis om 11.00 uur in de
Christus Koningkerk te Vorden hopen
zij elkaar het H. Sacrament van het
Huwelijk toe te dienen.

Vorden, mei 1965
C 110 ,,De Boskamp"
Receptie van 3.00 tot 4.30 uur in hotel
,,'t Wapen van Vorden" (F. Smit).

Dieren, Stationsplein 26
Vorden, Wilhelminalaan 7

HUUR PHILIPS.
TELEVISIE

X

e

geven u, mede namens wederzijdse ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk op maandag 10 mei a.s. om
10.30 uur ten gemeentehuize te Vorden.

Heenvliet, mei 1965
Wieldijk 18

X

Op maandag 10 mei a.s. hopen onze t
geliefde ouders
X

Toekomstig adres: Stationsplein 18,
Dieren.

1925

1965

Het stemt ons tot grote dankbaarheid
en vreugde, dat wij u langs deze weg
kunnen mededelen, dat onze lieve ouders en grootouders

Receptie van 16.30 tot 18.30 uur in
hotel Bakker te Vorden.

Te koop: mooie hond,
boxer, met nachthok.
Prijs billijk.

in ALBERS' ZELFBEDIENING
Neem nu een voorraad appelmoes in huis, nu is het voordelig
% literpotten appelmoes van goudreinetten pier 2 stuks
Per doos doos a 12 potten, 2 potten voor
Jampotten, 2 voor 59 et, 4 potten voor

100

Pakjes Petit beurre, tijdelijk 2 pakjes voor

69
69
98

Carrees, bijzonder lekker koekje, 250 gram
2 grote flessen vruchtenlimonade slechs

mei 1965

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).

Groot APPELMOESFESTIJN

TIJDELIJKE REKLAME ! ! !

Literspotten augurken

ANNY GOLDSMID

ra veel vruchten, 2 zakjes

hebben de eer u kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk, dat zal
plaats vinden op vrijdag 14 mei a.s. om
9 uur ten gemeentehuize te Groenlo.

e, op elk pak 25 et reduktie

p, 2 stukken voor

Het H. Sacrament van het Huwelijk
hopen zij elkaar toe te dienen om 9.30
uur tijdens de viering van het H. Mis- X
offer in de parochiekerk van de H. Cal- W
listus te Groenlo, waaronder de inzegening plaats heeft.

ensmaak, geen 108 et maar
ikje a 200 gram

je perziken en l blikje abrikoosjes

159

Vorden, Het Hoge 38
Groenlo, Ruurloseweg 42
mei 1965

Te koop: Een beste dragende vaars r.b. bijna
aan de telling.
H. J. Willems, Linde
Vorden

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur in ho- A
tel „Zwarte Jan", Eibergseweg te
X
Groenlo.
X

den

-

119
98
79

X

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J. W.ALBERS

oTHEO STEVENS
en
RIEK VREMAN

4 tomen biggen
J. W. Wesselink,

't Elshoff

Te koop: 18 biggen
H. W. Mullink, D 155
Me dier
Te koop: 2 tomen zware
biggen.
A. J. Vruggink, 't Riethuis

f\

U

H

Weulen
Kranenbarg
Ruurloseweg 45

X
W

J. van Zeeburg
voor al uw

verzekeringen
hypotheken
en financieringen

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
GROOT JEBBINK
Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306
PASFOTO'S

voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.
FOTO ZEYLEMAKER

Houtmarkt 77, Zutphen
Te koop gevraagd :
nuchtere stierkalveren
voor het mesthok.
BOERS'
vee- en varkenshandel,
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

KRONEMAN-JÖRISSEN

Burg. Galléestraat 9

LAAT MOEDER OOK GENIETEN EN MAAK
HET HAAR GEMAKKELIJK, GEEF HAAR

•o

Vraagt inlichtingen.

Assurantie kantoor

in stro en zomervilt

Receptie van 4.30 tot 5.30 uur in zaal
Schoenaker, Kranenburg.

x

H. Lijflogt, B. v.Hackf.wSI

in zeer mooie dessins.
SJAALS - SJAALCLIPS BROCHES
GROTE KEUZE
DAMESHOEDEN

Toekomstig adres: Kluverskamp 27,
Borculo.

Het gas voor ledereen

en

HANDSCHOENEN

Borculo, Koningin Emmastraat 18
Vorden, Linde E 35
mei 1965

Te koop: toom mooie
biggen en een g.o.h. kolenfornuis (wit).
G. J. Harmsen, Esselenbroek, Hengelo (Gld.)

Telefoon 1217

Vorden

Nieuwstad 5

^^
zijdse
hebben de eer u, namens wederzij
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op vrijdag
14 mei om 10 uur ten gemeentehuiiz^e
Vorden.
^B
Daarna zal tot hun intentie een plechtige H. Mis worden opgedragen om
10.30 uur in de St. Antonius van Paduakerk te Kranenburg, Vorden.

Te koop: 10 biggen en
een dragend varken 1ste
worp.
Poorterman, Zutphenseweg 31 ,,Buitenzorg"

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles

99
98
89
59

l

Toekomstig adres: Het Hoge 38, Vor- X

Bupro-gas

59
79

tskoeken

Te koop: Eetaardappels
Uiriimink bij 't kerkhof

Te koop:

69

bij elke kilo suiker l rol wafelkoeken voor

en

Te koop: g.o.h. Victoria
Avanti, elektrische gitaar met hoes, l elem.
van gitaar.
A. J. Visschers, Rietgerweg 9, Warnsveld,
Na 5.30 uur 's avonds
Aan hetzelfde adres herenkostuum, maat 50,
weinig gedragen, met
fantasiebroek. En een
wringer Aoinc.

98
98

Chocolaadjes, 200 gram

OP VERZOEK NOG EEN WEEK

BEN VREEMAN

Van Hamond
Vorden

192

Blikken Camping koffie (gemalen)
hierbij gratis l tube koffiemelk

fl

Zo de Heer wil hopen onze geliefde ou- u
ders, behuwd- en grootouders
J. GROOT ENZERINK

en

U A. GROOT ENZERINK-TEUNISSEN

H

X

n

Q

op zaterdag 8 mei a.s. de dag te her- W
denken dat zij 40 jaren in het huwelijk u
zijn verbonden.

Dat is het beste wat u voor
moederdag kunt doen.

Een
Was -automaat

x

waarmee u iedere moeder jarenlang vreugde en gemak bezorgt.

N

Laat ze u demonstreren thuis
of in onze winkel.

Hun dankbare kinderen, behuwd- en W
kleinkinderen.
Vorden, mei 1965
B30

wasdag meer

X
X

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag X
8 mei van 4-5 uur in zaal ,,'t Wapen X
van Vorden" (F. Smit).
W

EN LOOPT BIJNA GERUISLOOS.

Zutphenseweg 5

J. M. GOTINK-TJOONK

hun 50-jarige echtvereniging te herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren van 2.30 tot
4.30 uur in hotel ,,'t Wapen van Vorden" (F. Smit).

HEEFT, HEEL EENVOUDIG TE BEDIENEN

Telefoon 1546
Vorden

Groot Brandenborch E 99

WAAR ZE JARENLANG PLEZIER VAN

A.E.G. - ERRES - ENGLISH ELECTRIC PHILIPS

J. GOTINK

Vorden, mei 1965

SOLEX

EN DE OUDE WASMACHINE IS NOG GELD
WAARD.

Op vrijdag 14 mei a.s. hopen onze lieve
ouders, behuwd- en grootouders

Hun dankbare kinderen, behuwd- en
kleinkinderen.

EEN

VIOLEN
15 voor f 1.-van Kesteren
Bloemisterij en zaadhandel
Zutphenseweg

Voor Solex-Ami (blauw)
of Solex-Oto de Luxe (zwart)
naar uw vertrouwde adres

Tragter
Prijzen v.a. ƒ 399.—
Prompte levering Vakkundige service

VOOR MOEDERDAG

HOE MOEDERS
HARTEWENSEN
TE VERVULLEN

Taarten
Cakes

"Nutsgebouw"1
Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema —

EN

ZONDAG 9 MEI, 8 UUR:

in diverse prijzen reeds v.a.
ƒ 1,50.

'T IS

Deventer

Gif in het bloed

Grote sortering
DOZEN BONBONS EN

Koerselman

CHOCOLADE

Onze specialiteit
ZWANEHALZEN

Een film die de netelige problemen openhartig behandelt.

Brood- en banketbakkerij

WAAR U SLAGEN KAN

H. J. Kerkhoven

EEH KEUR VAN LUXE EN
PRAKTISCHE ARTIKELEN STAAT
VOOR U KLAAR

TOEGANG 18 JAAR

Telefoon 1394

Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

Voor moederdag!
BERGMEUBELEN
BIJZETSTOELEN
WANDELWAGENS
KINDERSTOELEN
KAPSTOKKEN
THEEBEURZEN
LEKTUURBAKKEN
TAFEL-, KAPSTOK. EN
DIVANKLEDEN enz. enz.

tra l N

Dat is goed bekeken...
Met deze T.V.-fauteuil geniet u meer van
uw avond.
Heerlijk om in uit te rusten en met een
prettig inklapbaar voetenbankje.

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

IETS

VOOR

WONINGINRICHTING

MOEDERDAG

en VADER...

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

VOOR
GOEDE

•

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

ZATERDAG 8 MEI VOOR DE
LAATSTE MAAL ZITTING
VAN DE

Zondag 9 mei
moederdag

C. J. V. Bibliotheek

Geef moeder een

TAART
aardig opgewerkt, echt . voor
moeder. Prijzen vanaf
ƒ 3,—

Ook voor effectenzaken
onze bank
• Aan- en verkoop
0 Verzilvering van coupons en
dividendbewijzen
• Behandeling van claims en
stockdividenden
• Open en gesloten bewaarneming
• Beleggingsadviezen

Ook hebben we voor u onze
heerlijke CAKE, mooi opgewerkt met opschrift ,,voor
moeder".
Pracht DOZEN BONBONS

variërende prijzen.
En niet te vergeten onze ACHT
KASTELENKOEK, een zeer
origineel kado voor
ƒ 1,25
gemakkelijk mee te nemen als
moeder elders woont.
Tevens leuk voor de jeugd om
te geven, een waardevolle
heerlijke traktatie voor niet
veel geld.
BAKKERIJ

Coöp. Boerenleenbank „Vorden"
Raiffeisenbank

Ruurloseweg 21

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

GEVRAAGD:

een meisje
voor halve of hele dagen of

Zondagsmorgens blijft gehandhaafd.

M. KRIJT
Nieuwstad — Telefoon 1384

Dorpsstraat 32 .telefoon 1470, Vorden

Groot
spaarbank
nieuws!

VLOTTE ZOMERSCHOENEN

in allerlei k l e u r e n en p r y z e n .
De grootste sortering bij:

Wullink's Schoenhandel
W

Onbetwist, de schoenenspecialist

Vorden

JAARVERGADERING
OP DINSDAG 18 MEI IN HOTEL „'T WAPEN VAN VORDEN" (F. SMIT). AANVANG
8 UUR.

etter oet
NYLONS

AGENDA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

een werkster
4 halve dagen.

Tip voor Moederdag:

7.
8.
9.

Opening en mededelingen.
Notulen jaarvergadering.
Jaarverslag sekretaris.
Jaarverslag penningm.
Verslag kascontrolecomm.
benoeming nieuwe kaskontrolecommissie.
Bestuursverkiezing, aftredend de heren Van Arkel,
Emsbroek en Schurink, allen herkiesbaar.
Zomerprogramma 1965.
Rondvraag.
Sluiting.
Het bestuur

in de
nieuwste

ROSELLA
kleuren
KIEST U BIJ:

L. Schoolderman

4 pCt rente plus dagelijks opvraagbaar
Dit kan alleen bij:

Stichting Nederlandsche Middenstands Spaarbank, Agentschap VORDEN
Het Hoge 52 - Vorden - Telefoon 05752-1485
Strikte geheimhouding

Prettige bediening

Tweede blad Contact

6 mei 1965

weest. Ook aan het bestuur en de direktie bracht
hij dank voor hun bemoeienissen en hun sympaDe lintjesregen, die op Koninginnedag over Oost- thieke woorden. Namens bestuur en direktie ontGelder land neerdwarrelde, heeft ook in Vorden vingen beide gedecoreerden een enveloppe met
aan 2 mensen de gelukkigste dag van hun leven inhoud, terwijl de dames een prachtige bloemenbezorgd.
mand in ontvangst mochten nemen.
Het zijn de heren B. W. J. Koers, Kranenburg
HET WONDER DER NATUUR
D 127 b, Vorden en Fr. Bouwmeester C 17 Ruurlo, die beiden de bronzen medalje ontvingen ver- Van de fam. Berenpas, D 32, hebben we vernomen
bonden aan de orde van Oranje Nasau, dit in ver- dat hun poes drie jonge konijnen moederlijk verband met het feit, dat zij ruim 40 jaar werkzaam zorgt en zoogt. Haar eigen jongen waren gestorwaren als molenaar bij de Coöp. Landbouwvereni- ven.
ging ,,Ons Belang" te Linde, gem. Vorden.
Donderdagmorgen tegen half 12 werden deze koBURGERLIJKE STAND
ninklijke onderscheidingen uitgereikt in zaal
van 28 april t.m. 4 mH
Schoenaker op de Kranenburg, waar behalve de
beide jubilarissen en hun echtgenotes, ook aan- Geboren: Bernardina Maria, dochter van H. W. A.
Schepers en J. M. C. Haverkate; Maria Johanna
wezig waren burgemeester Jhr. mr. de Beaufort dochter
van Ruurlo, wethouder A. J. Lenselink van Vor- kate. van H. W. A. Schepers en J. M. C. Haverden (loco-burgemeester) en het bestuur en de
Ondertrouwd: G. C. Staal en J. Meijerink.
direktie van „Ons Belang".
De heer H. J. Kaemingh, Barchem, voorzitter der Gehuwd: Geen.
C.L.V. sprak een woord van welkom en richtte Overleden: Willem Frederik Dekker, oud 75 jaar,
zich in waarderende woorden tot de beide jubila- echtgenooot van G. C. Tammerijn.
rissen. Vol ijver en toewijding hebben zij ruim 40
jaar lang hun taak plichtgetrouw vervuld en wa- JAARVERGADERING CHR. VROUWENBOND
ren een voorbeeld voor anderen. Spreker kon met Onder leiding van mevr. Van Zorge hield de afd.
vreugde bekend maken dat het H. M. de Koningin Vorden van de Ned. Chr. Vrouwenbond in zaal
had behaagd om hen de bronzen medalje verbon- Eskes een zeer druk bezochte jaarvergadering.
den aan de orde van Oranje Nassau te verlenen.
Na haar welkomstwoord hield de presidente allerBurgemeester de Beaufort van Ruurlo speldde eerst een causenie waarin zij de bevrijding van het
hierna met een toepasselijk woord de versierselen Duitse juk nu 20 jaar geleden herdacht.
op de borst van de heer Fr. Bouwmeester, waar- Hierna verkreeg de sekretaresse, mevr. Luimes,
na wethouder en loco-burgemeester A. J. Lense- het woord voor het uitbrengen van haar jaarverlink (die burgemeester Van Arkel verving) de slag. Hieruit werd het navolgende medegedeeld.
heer B. J. W. Koers de onderscheiding opspeldde. Dit jaar staat in het teken van het eerste lustrum
Namens de direktie van ,,Ons Belang" feliciteerde aangezien het 16 juni a.s. vijf jaar geleden is dat
direkteur de heer D. Klein Bleumink de gedeco- de afd. Vorden werd opgericht. Begonnen met 57
reerden en hoopte dat zij nog vele jaren deze me- leden groeide de afdeling tot momenteel 118 ledalje zouden mogen dragen. Hij wenste hen ook den. Dit seizoen werd voor het eerst in zaal Eskes
geluk namens de nieuwe direkteur, de heer Ban- vergaderd terwijl voordien het gebouw Irene werd
nink en het personeel,
gebruikt.
De heer Koers dankte aan het slot van deze bij- Het aantal uitgenodigde sprekers bedroeg 6, een
eenkomst, mede namens de heer Bouwmeester, vergadering zal dit seizoen nog worden gehouden
H.M. de Koningin voor deze onderscheiding, die dan volgt de vakantie.
voor hen beiden een volkomen verrassing was ge- De vergaderingen werden gemiddeld door 70 daKONINKLIJKE ONDERSCHEIDING
BIJ 40-JARIG DIENSTVERBAND

nies bezocht, wat volgens de sekretaresse nog
veel beter kon. Het bestuur doet steeds haar best
om onderwerpen te krijgen die aller belangstelling
waardig zijn.
Mevr. Kieft moest bedanken als presidente en
werd opgevolgd door mevr. Van Zorge. Het bestuurslid mevr. Pos werd vervangen door mevr.
Terbeest. Laatstgenoemde die moest aftreden
werd thans vervangen door mevr. Bijenhof. Het
wordt spoedig zo, aldus spreekster, dat er elk
jaar 2 bestuursleden zullen moeten aftreden.
Mevr. Luimes was dankbaar dat de afdeling nu
bijna 5 jaar heeft mogen bestaan en sprak de
wens uit dat de vergaderingen steeds aan haar
doel mochten beantwoorden n.l. ,,voorlichting geven op allerlei gebied aan de leden" en dat de
band onderling sterker mocht worden ook in de
afdeling Vorden van de N.C.V.B.
Het verdere van deze jaarvergadering werd gevuld met een schets in Achterhoeks dialekt, een
hoedenspel waarbij het zeer vrolijk naar toe ging,
het vormen van gesprekskringen waarin werd besproken over het wel en wee van de afdeling.
De presidente dankte aan het slot mevr. Terbeest
voor haar werk in het belang van de afdeling verricht en bood haar als blijk van waardering een
boek werkje aan.
Zowel bestuur als leden kunnen op een zeer goed
geslaagde jaarvergadering terugzien.
ORIENTERINGSRIT VOOR KINDEREN

Voor de schoolgaande jeugd van Vorden stonden
er op Koninginnedag oriënteringsritten op het
programma, waaraan door veel kinderen werd
deelgenomen. De uitslagen hiervan waren:
Jongens 11 jaar: 1. Herman Buunk; 2. Reinier
Klein Obbink; 3. Re int Fokkink; 4. Warnaldo van
de Wall Bake; 5. Peter Vlogman; 6. Wim Zweverink; 7. Benny Tiessink; 8. Harry Eggink; 9. Gerhard Ellenkamp; 10. André te Veldhuis.
Jongens 12 jaar: 1. Henk Hulshof; 2. Dick Klein
Bramel; 3. Wim Wassink D 162; 4. Ludolf de
Vries; 5. Berend Koning; 6. Bram van Zorge; 7.
Bertus Rietman; 8. Tonny Eskes; 9. Henk Duistermaat; 10. Ab Hartelman.
Jongens 18 en 14 jaar: 1. Jan Wentink; 2. Gerrit

27e jaargang no. 6

Wentink; 3. Hans Vreeman; 4. Gerard Geerken;
5. Gerrit Baank; 6. Joop Wuestenenk; 7. J. Klein
Geltink; 8. T. Haverkamp; 9. Bert Schouten; 10.
Paul Massen.
Meisjes 11 jaar: 1. Joke Breukink; 2. Ans Oortgiesen; 3. Riki Meyerink; 4. Gosien Lenselink; 5.
Renni Groen; 6. Tineke Maalderink; 7. Frida Bargeman; 8. Riki Knoef; 9. Joke Koning; 10. Bel sic
Buunk.
Meisjes 12 jaar: 1. Wilma Kamperman; 2. Anneke
Arfman; 3. Lientje Bargeman; 4. Marijke Schuppers; 5. Willy Eggink; 6. Rietje Kreunen; 7. Gerrie Robbertsen; 8. Ali Arendsen; 9. Marjon Gerritsen; 10. Hermien Roeterdink.
Meisjes 13 en 14 jaar: 1. Gerrie Klein Ikkink; 2.
Rina Horstman; 3. Riki Harmsen; 4. Ans Pelgrum; 5. Truus Oonk; 6. Ria Klein Bramel; 7.
Henny Klein Bramel; 8. Toos Vischers; 9. Ria
Gotink; 10. Reina Eggink.
15 jaar en ouder: 1. J. Lenselink, 4 str.p.; 2. Langeler, 5 str.p.; 3. Hulstijn, 5 str.p.; 4. A. Groen, 5
str.p.; 5. H. Oudsen, 13 str.p.; 6. B. Besselink,
13 str.p.; 7. J. Oudsen, 13 str.p.; 8. D. Bogchelman, 15 str.p.; 9. E. G. Wuestenenk, 15 str.p.;
10. A. Vister, 16 str.p.
TWEEDE PRIJS VOOR MEDLERS
TOUWTREKTEAM IN AMSTERDAM

Onder de titel „Ruim baan voor Reuzen" werden
op Koninginnedag j.l. in 's lands hoofdstad grote
touwtrekwedstrijden georganiseerd om het Nationale Kampioenschap Kabeltouwtrekken.
Om 2 uur 's middags begonnen deze wedstrijden,
waarvoor een grote belangstelling bestond. De
sterke mannen van het Medler, zijn er in geslaagd
om een eervolle 2de plaats voor zich op te eisen,
een uitstekende prestatie als men bedenkt dat zij
zich moesten meten met de reuzen van de Kon.
Ned. Scheep vaartmij, te Amsterdam, allen ruim
2 meter lang en een respektabel gewicht. Een
handicap voor de Achterhoekers was het harde
basketballveld terwijl er ook niet in een bepaalde
gewichtsklasse werd getrokken. In de beslissende
partij tegen de K.N.S.M. hadden de Vordenaren
op enkele centimeters bijna de titel behaald, maar
moesten tenslotte het onderspit delven.
Het juiste adres voor . . . .

Verwen moeder

Brandstoffen

kop en schotel

DE GROOTSTE SORTERING

ZIE ONZE SPECIALE ETALAGE

NU TEGEN DE LAAGSTE

WONINGINRICHTING

DE BESTE KWALITEITEN
L M

D

ZOMERPRIJZEN.

Gebr. Barendsen

Telefoon 1514
Gaarne noteren wij ook uw bestelling.

G. Weulen Kraneriffirg

Verrast moeder

Ruurloseweg 45 - 47

MEVROUW CROMMELIN

i hof, Laren (GW.)

Telefoon 1217

zoekt een:

DT ER OP

a.s. zondag

hulp in de huishouding
voor dag en nacht van middelbare leeftijd.
Zeer goede voorwaarden. Meerdere hulp aanwezig.
Klein gezin.

MET EEN LEUK

TEXTIEL-GESCHENK

Enkele tips voor een ideaal

WIJ BRENGEN EEN PRACHT
ASSORTIMENT IN

Brieven aan bovengenoemd adres.

Moederdag-geschenk

Setter Set Nylons

198.-

DE BRAUN KEUKENMACHINE

met een leuke geschenkverpakking
DE POLLY STOFZUIGER

Swan zakdoeken

in doos verpakt

lijs

GROTE SORTERING SIERPOTTEN,
BLOEMENVAZEN, KOP EN SCHOTELS

Keurkollektie Hollandia
Nylon onderjurken
Bed-sets Bad-sets en Ontbijt-sets
Setterlaine Pullovers en Vesten
Koala Tricot damespyama's
Favorita Schorten en Dusters

enz.

69.50

tevens vloerwrijver, schoenpoetser, enz.

GRATIS IJS GRATIS IJS GRATIS

enz.

IN

ijs l

VERBAND

MET DE

H E R O P E N I N G van'

geven wij WOENSDAG
ft
12 MEI tussen 3 en 6 uur ^
tegen inlevering van deze advertentie aan H
t/J
alle kinderen
h-i

Verder ruime keuze uit
verlichtingsartikelen, centrifuges, koelkasten, wasautoniaten

-H

l

PONGERS
NIEUWSTAD 10 — VORDEN

EEN G R A T I S M S JE

gD.BOERSMA
K
O

BEZOEKT VRIJDAG
14 MEI A.S.

VOOR

NYLONS, LUXE TASSEN,

Hier is haar
verlanglijstje:

DROGISIERIJ

de Olde Meulle
J. M. VAN OER WAL
GEOIPL. DROGIST

>

GRATIS IJS GRATIS IJS GRATIS

Inwoners van Vorden!

NAAR

O

Dorpsstraat 6 - Tel. 1553

L. SCHOOLDERMAN

moederdag

en

PORTEMONNAIE'S,
PANTOFFELS,
SANDALEN, SCHOENEN,

DE

meimarkt
Grote sortering in diverse artikelen.

enz., enz

Weet je wat? Ga eens kyken bij Jansen.
Daar hebben ze leuke dingen en niet duur.
U weet wel bij:

A. Jansen - 't Schoenenhuis

Bij een bezoek aan de markt
behoort u wellicht tot de gelukkigen, die een attraktie ontvangen.
LEEST DE FOLDEK, DIE l' EEN DE/EK
DAGEN KRIJGT.

OP ZATERDAG 8 MEI A.S.
'S MIDDAGS 3 UUR HOPEN
WIJ ONZE GEHEEL VERBOUWDE EN
GEMODERNISEERDE

Bij moederdag
HOORT EEN FEESTELIJK
KADO.

U wilt daarvoor een ruime
keus.
Kijk vrijblijvend (en vraag alles wat u er van weten wilt).

SIGARENZAAK

en
IJBAR
Wij nodigen u uit om onze zaak
te komen bezichtigen tussen 3

moederdag-kado
naar huis

LAATSTE INLEVERING VAN
VAKANTIEBONNEN

op woensdag- 12 mei 's avonds tussen 7 en
8 uur bij G. J. MARTINUS,
Prins Bernhardweg 6 - Vorden.

en 6 uur.

Hoogachtend,
SIGARENMAGAZIJN

A.S. ZATERDAG

dansen

ORKEST „THE MOODCHERS"

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

P.S. In verband met overplaatsen is onze zaak
DONDERDAG EN VRIJDAG

mogelijkheden en voordelen.
Graag tonen wjj u onze stalen
en maken u prijsopgaaf.

A. J. A. Helmink

BOEK

©

POSTPAPIER

©

FOTOALBUM

©

BALLPOINT enz.

Vorden, telefoon 1755,

voor u klaar bij:

BEDEKKING OF

Gevraagd:

GORDIJNEN IN HAAR

zelfstandige en prettige werkkring.
Vijfdaagse werkweek.

EEN THEEBEURS
EEN TAFELKLEED

ingeruilde bromfietsen
l Sparta Grand Sport 1964
l Sparta Tour 1961
l RAP, 3 versnellingen 1963
3 Solexen 1963-1964
l Gazelle, 2 versnellingen 1961
l Berini, 3 versnellingen 1962
l Empo Automatic 1962

Fa.B.lammers-G.W.Luimes

GEVRAAGD:

KUYPERS
Telefoon 1393

voor 2 a 3 avonden in de week
werktijden nader overeen te
komen.

vindt u bij ons vele leuke en
mooie geschenken, enkele tips:

D
D

In de Dennen

THEEBEURS
GKSyWKNK UIT ONZE

IJS

op 6 mei a.s. om 21.00 uur in
hotel Bakker.

In plaats van DESSERT

EEN LITER IJS
Een heerlijke verrassing
voor het hele gezin !

Het bestuur

Voor Opel automobielen

GEVRAAGD:

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Telef. 1553

NAAR

hulp in de huishouding

Garage KUYPERS

liefst alle voormiddagen.

Telefoon 1393

J. W. M. Gerritsen

De hele week

et
et
et
et

M. Krijt, Dorpsstraat
VERF

Werkelijk smaakvol pas is uw kamer als
de gordijnen een passend geheel vormen. *

Het Hoge 52, Vorden, telefoon 05752-1485

60
60
100
160

JUWEEL

HET IS ER WEER
ONS HEERLIJKE

VERSE IJS

Algemene vergWering

EEN PRACHT KOLLEKTIE

overgordijnen en vitrage
9 MEI

hebben wij voor u in voorraad.
Wij maken ze voor u vakkundig en worden desgewenst door
ons geplaatst.

de dag voor moeder
Wij hebben voor haar
BLOUSES
o.a.:

KERKO - FAY
ROKKEN
JUMPERS en VESTEN
PYAMA'S
DUSTERS
ONDERJURKEN
ONDERGOED - in leuke stelletjes
SJAALS
NYLONS

Ook in verpakt goed
brengen we vele leuke dingen.

GEMAKKELIJKE KAMPEER-TUINSTOELEN

O.a.: ZAKDOEKEN
THEEDOEKEN
BADDOEKEN
ONTBIJTLAKENS
en
LAKENS en SLOPEN

met armleuningen, frisse
streepstof, opvouwbaar vanaf
ƒ 12,25
IDEALE RUSTBEDDEN

opvouwbaar, in vele standen te
stellen, frisse tinten of prachtige dessins reeds vanaf
ƒ25,—

MARTENS
Zutphenseweg 15 a

Ét,

MET S.;

V r i je t i. jdsk led i iig:
ZONNEPAKJES, TRUITJES,
PULLOVERS, SHORTS, enz.

Wapen- en Sporthandel

Het bestuur

Dorpsstraat 17, Vorden

VORDENSE mif)- EN
ZWEMINRICHTING

Met T.V. geen gokje wagen

Voor Moeder

Belangrijke besprekingen .

Klumper

Vrijdagavond en zaterdag

't Beste: Bredeveld gaan vragen

op dinsdag 11 mei a.s. in café
't Zwaantje. Aanvang 8 uur.

vrouwelijke hulp

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

BROMFIETSHANDEL

Insulindelaan 5, tel. 1567

Ledenvergadering
buurtvereniging Delden

enz. enz.

D TAFELKLEED
D ROTANSTOEL
D MAROKKAANSE POEF

TE KOOP:

Boerstoel

VISSER - VORDEN
Burgemeester Galléestraat

Verras rnoader eens

fa. HIETBRINK

Verfhandel

hulp in de huishouding

KAMER
EEN BERGMEUBEL
EEN NAAIBOX

WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN
VORDEN . TELEFOON 1314

Boek- en kantoorboekhandel

Er staat een bus
RipolinSnelverfSOO

EEN NIEUWE VLOER-

HET BINNENHUIS

KOM EENS KIJKEN

GOUD EN ZILVER

GASKACHEL EN REGELAAR ƒ 107,50

Moederdag!
©

SIEMERINK's
Horlogerie

gaskachel

Van Hamond's oliehandel

Telefoon 1421

Geef moeder een blijvend geschenk
zoals een

KUNNEN WIJ U
ADVISEREN EN
BEDIENEN.

Alles op gebied van gas en olie

Voor Moeder
Vraagt ons eens de zeer vele

MOEDERDAGGESCHENKEN

Koopt bij ons uw verplaatsbare

Dorpsstraat 6, Vorden, telefoon 05752-1553

gesloten

TAPIFLEX??

NIET ALLEEN IN DE
WAARDEVOLLE,
MAAR OOK IN DE
KLEINERE

Concordia Hengelo-G.

TE HEROPENEN.
U GAAT MET EEN
WERKELIJK

H.H. Landarbeiders

Als grote verrassing hebben wij

JA INDERDAAD
'n Juweel van 'n verf

JAPONNEN of DEUX PIECES.

Het Verthuis
J. M. UITERWEERD

VORDEN

Het Is anti-slip, kan niet krimpen of uitzetten, ligt daardoor altijd strak. Uiterst
veiligl Heel eenvoudig schoon te houden;
géén wrijfwasl Bestand tegen krassen,
morsen en schuiven.
VOOK GOEDE
\V OM N GIN KICHTIN < i

