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Deze en de volgende week wordt dit blad ter kennis-
making nog extra verspreid in ca. 100 gezinnen in
Wichmond-Vierakker, eveneens ruim 100 in Warken-
Leesten en de enkelen in Vorden die nog niet op
Contact zijn geabonneerd.
Wil men het blad ook daarna regelmatig blijven ont-
vangen dan kan men zich abonneren voor f 1,60 per
halfjaar, dat is slechts 6 cent per week.
Even een bericht aan Drukkerij Wolters, Nieuwstad
Vorden en u blijft wekelijks met het Vordense ge-
beuren en de aanbiedingen van de aktieve Vordense
zaken op de hoogte.

BETALING ABONNEMENTSGELD
Voor l april kan het abonnementsgeld è, ƒ 1,60
weer worden gegireerd op No. 93 41 20 ten name
van Drukkery Wolters Vorden.
Wy hebben een vriendelijk verzoek. Wilt u vooral
zorgen dat de overschrijving vóór l april in ons
bezit is? Na die datum zullen de overgebleven
kwitanties by u worden aangeboden.

„Het Binnenhuis"
Woninginrichting - Fa. A. POLMAN

BEZOEKT ONZE

Voorjaarsexpositie
„BETER WONEN"

op 22, 23 en 24 maart in Hotel Bakker

„HET WITTE LEGIOEN"
Voor een vry goed bezette Nutszaal bracht „Vor-
dens Toneel" zaterdagavond bovengenoemd toneel-
stuk voor het voetlicht.
Het stuk speelde zich af op het kantoor van de
directrice van een Rode Kruis ziekenhuis ergens
in Nederland, waar de Nederlandse militairen ver-
pleegd werden, die gewond teruggekeerd waren uit
Indië.
In dit ziekenhuis waar mevrouw Burgers als direc-
trice, (voortreffejy'k uitgebeeld door mevr. Schup-
pers-Roozendaal) de scepter zwaaide, speelden zich
zowel ernstige als amusante taferelen af.
Op 'n gegeven moment had mevr. Burgers een assis-
tente nodig, waarvoor verpleegster Greta Hoog-
vliet (J. Velhorst) werd aangezocht. Dit tot groot
ongenoegen van verpleegster Freule Bets Wessels
(T. Kosse). Ook haar zwager, dr. Verheyen (J. Lub.
bers) vermocht hier niets tegen te doen.
Greta Hoogvliet die belast was met de verpleging
van Luitenant Smetsers (J. Schuppers), was tot
over de oren verliefd geworden op de luitenant.
Freule Wessels zag toen haar kans schoon en dien-
de de luitenant een morphinespuitje toe, hoewel dit
ten zeerste door de doktoren verboden was. Greta
Hoogvliet werd voor deze daad aangezien en op
staande voet ontslagen.
Freule Wessels werd toen benoemd tot assistente
van mevrouw Burgers. De samenwerking tussen de
Freule en de overige verpleegsters was echter verre
van ideaal te noemen. Deze slechte verhouding
kwam ook de directrice ter ore toen Freule Wessels
en verpleegster Coby van Haren (H. Velhorst)
hooglopende ruzie kregen. De kogel was toen dooi-
de kerk en het gezegde „als is de leugen nog zo
snel, de waarheid achterhaalt haar wel", was ook
hier van toepassing.
De verloving van Greta Hoogvliet eri de luitenant
werd een feit, waarmee de moeder van de luitenant
(mevr. J. Westerveld-Veerman) zich uiteindelijk
toch wel kon verenigen. Voor de vrolyke noot in
het stuk zorgden Daatje, de werkster (mevrouw
G. Lenselink-Ten Have) en korporaal Vink (S.
Hoebink). De scènes tussen mevrouw Burgers en
de geneesheer-directeur, dr. Vermeulen (H. Hols-
beeke), maakten vaak diepe indruk op de aan-
wezigen.
Het stuk werd geregisseerd door de heer W. Mar-
tinus. De grime werd verzorgd door de Fa. Door-
nink, het decor was van de heer A. Besselink, ter-
wy'l de toneelmeubilering beschikbaar was gesteld
door de Fa. Helmink.

Franse cognac
f 9,90 per fles

SLIJTERIJ

„'t Wapen van Vorden"

KERKDIENSTEN zondag 24 maart.
H er v. Kerk.

8.30 uur Ds. F. v.d. Hehden, van Lochetn.
10.15 uur Diakoon H. M. Haveman.

Medlerschool
10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
9.30 uur en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
R.K. Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis.
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. De Vries telef. 1288.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

Zondagsdlenst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566

Vorden — Ruurlo
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts A. Harmsma,
telefoon 06752-1277.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)
Burgelijke stand van 13 t.m. 19 maart.
Geboren: z. van W. A. ƒ. Lichtenberg en
C. P. M. Hilderink; z. en d.v. A. G. Schotman
en J. G. W. Helmink; z. van B. Wullink en
C. H. Oldenhave; z. van A. J. Bunkers en
T. J. Tielkes.
Ondertrouwd: H. Bielderman en E. Bruns-
veld; J. W. Harw^fcen J. J. Heersink.
Gehuwd: Geen. ^P
Overleden: D. H. Olthof, vr., 83 jr., wed. v.
J Eenink; D. J. Stapper, m., 33 jr.. echtgen.
v. H. Pelgrum ; J. Meulenbrugge, m., 74 jr,,
echtgen. v. A. Mulderije; E. F. Brainich, vr.,
79 jr.. wed. v. ƒ. Mfeselaar; G. Slothouber,
vr., 73 jr., echtgeT^v. H. A. Bloemkolk;
G. J. te Waarlo, m., 74 jr,, wedn. v. W.
F. Fokkink.

FRANS KOOR ZINGT 6 APRIL
IN GRONINGEN.

Het koor Clair ECHO'S uit Gagni bij Parijs zal mede-
werken aan het jubileumconcert van het Gronings
mannenkoor. Als Tragter zegt, dat de klanten lof zingen
van onze unieke kollektie in rijwielen, is daar geen
woord Frans bij. Iedereen weet waarom! Toonaan-
gevend is de kollektie. Een goede harmonie tussen de
klanten en ons. Een „koor van tevreden stemmen", (adv.)

A.s. zaterdag 23 maart
7.30 uur in Irene

OUDERAVOND van de
ZONDAGSSCHOOL „Jachin"

Ouders en belangstellenden hartelijk
welkom.

De leiding.

DE HUIDIGE SITUATIE
Over dit onderwerp zal het bekende Eerste Kamer-
lid, prof. Diepenhorst, vrijdag in Vorden spreken.
Voor plaats en tijd raadplege men de advertentie.
PASTOOR KOK SPRAK VOOR JONGE KERK
Op uitnodiging van de Jonge Kerk alhier sprak
donderdagavond pastoor Kok van Wichmond over
„Het Concilie van Rome".
De heer W. ter Haar sprak een kort openingswoord.
Pastoor Kok begon met te zeggen dat in de 16e
eeuw contra hervormingen aan de orde van de dag
waren (Concilie van Trente), en kwam al spoedig
op de hervormingen bij het begin van de 20e eeuw
terecht. Zo werd in 1903 de eredienst in de r.k. kerk
door Paus Pius X in het middelpunt geplaatst. Om-
streeks 1930 kreeg men volgens spr. het z.g. bybelse
Christendom, het verstandelijke geloofsleven. Over
de eredienst werd van 7 oktober tot 13 november
1962 te Rome gesproken, met het resultaat dat
voortaan de bisschoppen de eredienst kunnen be-
palen. Verder begint in Spanje (een geestelijk ach-
terlyk land) de vrijheid van geweten een woordje
mee te spreken (vrijheidsoorlog der Arabieren). De
verdraagzaamheid komt dan in de tyd van Franco.
Ook spreker kwam tot de conclusie dat er meer
samenwerking tussen de kerken aan 't licht treedt.
Na de pauze kwamen een groot aantal vragen naar
voren die door spreker op duidelyke wy'ze werden
beantwoord.

VOETBAL
Vorden I heeft de tweede helft van de competitie
goed ingezet door het bezoekende Ratti een ver-
diende l—O nederlaag toe te brengen.
Het is overigens geen hoogstaande wedstrijd ge-
worden, daarvoor was het spel aan beide zyden te
onsamenhangend. Het was al direct duidelijk dat
Ratti een defensieve tactiek volgde en met snelle
uitvallen trachtte een doelpunt te scoren. Wat het
eerste betreft, hierin is de Ratti-ploeg uitstekend
geslaagd, want de achterhoede met spil Lichtenberg
en doelman Hartelman aan het hoofd gaf niet veel
kansen weg. Aanvallend kwam er echter niets van
terecht.

Last van zenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

helpen U eroverheen

De thuisclub beging veelal de fout het spel tekort
te houden, waardoor de aanvallen van elk gevaar
gespeend bleven.
Na twintig minuten glipte Eggink op een handige
manier langs enkele tegenstanders, waarna by
doelman Hartelman met een beheerste schuiver het
nakyken gaf, l—0. Dit ene doelpunt bleek achter-
af genoeg voor de overwinning, want ook in de
tweede helft bleef de Ratti-achterhoede de situatie
meester.
Ditzelfde geldt voor de verdediging van Vorden,
waarby vooral aanvoerder Linden schot op de voor-
grond trad.
De ontmoeting R.K.G.V.V. III—Vorden III werd,
evenals het gehele juniorenprogramma afgelast.
Zondag a.s. ontvangt Vorden I bezoek van Brum-
mense Boys I. De Brummenaren, die over een hard-
werkende ploeg beschikken, zullen de geelzwarten
de overwinning zeer zeker niet cadeau doen. Wan-
neer de thuisclub het spel open houdt en zich niet
laat verleiden tot kort spel dan geloven we dat de
puntjes in Vorden zullen blijven.
Vorden II gaat in Laren op bezoek bij Witkampers
III. In Vorden werd destijds met 5—4 gewonnen zo-
dat de reserves op flinke^tegenstand kunnen reke-
nen. Vorden III heeft vflk^
By de junioren speelt Voitlen A zaterdagmiddag
thuis tegen Markelo A. Vorden B gaat in Zutphen
op bezoek bij Zutphania B. Het C-elftal krijgt Wil-
helmina S.S.S. B op visite. Vorden D moet nog een
weekje wachten.

^y/~Tiuïstjes
PUROL-POEDER

BIOSCOOP
De Sheriff van Wichita is een echte Wildwestfilm,
waarin de cowboys kunnen schieten als de besten.
Een strenge sheriff tracht orde te scheppen in de
chaos, wat hem slechts met de grootste moeite ge-
lukt.

Nutsbibliotheek Yorden
Jongens- en Meisjesboeken 10 et. per
week.
Engelse boeken 15 et. per week.
Studieboeken op aanvraag gratis.

Voor helere
Baby-hüïdje

oorjaars-

SCHOENEN
te kust en te keur.

*Kijk eerst naar de nieuwe

mode bij

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist „De Schoenenspecialist"

De postkoetsrit naar Istanboel
een Caltexprogramma op dinsdag
26 maart. Zie Nutsbl^adje.

Mooi wonen
blij leven

op COCOS

Aan deze onderscheiding herkent u de goede cocos!

IJZERSTERK • ISOLEREND • NIET DUUR

Verkrijgbaar bij: .

ESSO FILMAVOND
Voor <le U-den van de Vordense Auto- en Moto relub
en de leden van Veilig Verkeer, werd door de heer
Brok van de Esso-filmdienst in zaal Bakker een
filmavond verzorgd.
De a vond werd met een kort welkomstwoord dooi-
de heer J. J. van der l'e ij l, voorzitter van Vei l ig

geopend. ! er op dat met dezefilm_
avond het winterseizoen werd afgesloten en dat ter
opening van het zomerseizoen a.s. zondag wordt be-
gonnen met een „modderrit".
De heer Brok vertoonde enkele prachtige kleuren-
films over het wonen en werken van de Eskimo's,
over Zwitserland en wat er leeft in de natuur. Tot
slot werd er een spectaculaire film vertoond over
enkele snelheidsporten.

RATTI-NIEUWS
Na 3 maanden niet te hebben gespeeld stond het
eerste elftal van Ratti voor de zware opgave om
in de plaatselijke ontmoeting tegen Vorden I een
zo goed mogelijk resultaat te behalen. Het mag ge-
zegd worden, dat zij deze wedstrijd tot een goed
einde hebben gebracht; het werd een l—O neder-
laag voor Ratti.
Gezien het verloop van deze ontmoeting mochten de
Rattianen met deze uitslag zeker tevreden zijn.
Het enige en, naar later bleek, winnende doelpunt
ontstond reeds in de eerste helft. Het spel van de
Ratti-ploeg, welke met 2 invallers speelde (voor
J. Sessink en H. .Lichtenberg) was zeker niet on-
verdienstelijk.
Nu de thee had Vorden dikwijls een veldoverwicht,
maar de Rattianen beschikten over een verdedi-
ging, die van wanten wist, terwijl bovendien doel-
man Hartelman in uitstekende voi-m was. De wed-
s t r i j d , die vooral in de 2de helft een spannend ka-
rakter droeg, was byna nog in een gelykspel ge-
ëindigd, doordat de Vorden-doelman een terugspeel.
bal ternauwernood kon houden. Tot grote opluch-
ting van de Vorden-aanhang floot de scheidsrech-
ter enige minuten hierna het einde van deze spor-
tieve wedstrijd.
Ratti II was vrij. Het derde team kreeg bezoek van
Hercules II uit Zutphen.
In de eerste helft ging de stry'd gelijk op. Nadat de
Zutphenaren doelman Roelvink eenmaal hadden
laten vissen, wist A. Hartman de stand op keurige
wijze op l—l te brengen. Na halftime hadden de
bezoekers het beste spel en wisten zij nog 3 maal
tot scoren te komen (eindstand l—4).
De ontmoetting A.Z.C. B—Ratti A werd zaterdag-
middag afgelast.
Voor de komende zondag krijgt het eerste elftal
weer een uitwedstryd te spelen, nu tegen S.C.S. in
Laag-Soeren. Verwacht mag worden, dat de Ratti-
ploeg ook hier haar beste beentje zal voorzetten;
de puntjes kunnen ze nog goed gebruiken.
De reserves krijgen Baakse Boys II op visite, het-
geen een aardig duel belooft te worden.
Ratti III is vry.
Zaterdagmiddag komen ook de B junioren weer in
het strijdperk en zullen in Baak tegen Baakse Boys
B ongetwijfeld op een spannende wedstryd kunnen
rekenen. Ratti A is vrij.

Wegens teveel advertenties, moesten enkele berichten
blijven overstaan tot volgende week.



,,Het Binnenhuis"
Woning inrichting

Fa. A. Polman - Vorden - Tel. 1314

MEVROUW,
op onze voorjaarsexpositie, welke gehouden
zal worden op

22, 23 en 24 maart
tonen wij u voor de eerste maal de bekende
en exclusieve

Ploeg Japonstoffen
Van elk van deze stoffen bezitten wij slechts
enkele meters, zodat u met deze stof uniek
kunt zijn in Vorden.

• Grote keus

£ Harmonieuze kleuren

• Exclusief voor de komende
zomer

DE VERKOOP VAN DEZE STOFFEN START OP
ONZE VOORJAARSEXPOSITIE.

MEVROUW,

Hebt u
meubels

nodig ?

Wij nemen u per auto
meenaargrotefabrieks-
toonzalen.
Keuze enorm.

U belt en wij komen.

fa. LAMMERS-LUIMES
Telefoon 1421

Hebt ge te verkopen
een fiets of koe?

Contact
brengt de liefhebbers

wel naar u toe!

D E V O O R B E S P R E K I N G

voor de eerstvolgende JEUGDDIENST
wordt gehouden in de consistoriekamer
op zaterdag 23 maart om 7.30 tot
i 8.30 uur met Ds. J immink.

Iedereen is hartelijk welkom.
De Jeugddienstcommissie.

Schilders- en Behangersbedrijf

P. v. Bodegom
Wilhelminastr. 12 - Brummen

Telefoon 06756-323

bankstellen, huiskamer*,
eethoeken. slaapkamers,
salonkasten, wandmeubefen,
enz.

SLAAPKAMERS...
IN VELE STIJLEN

kom kijken bij

m noten, in teak, in staal.
Speur eens rond, laat U voorlichten, kom met Uw
wensen voor de dag.
Voor de complete inrichting van Uw huls
of een aanvulling In de slaapkamer, op
onze meubelafdeling vindt U hst.

VISSER
Vorden

SCHOONMAAK
en daarbij als beste hulp de

Stofzuiger

Erres, Philips,
Holl» Electro, Hoovcr

Die zuigen werkelijk stof

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Nieuwstad 58 • Telefoon 1379

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

2 blikjes sardines 96 et
l pakje toast van 25 et voor 19 et
l pot jam I 99 et
l pot jam II 76 et

100 gram ontbijtspek (z, zw.)
100 gram schouderham
l blik soepballetjes

l doos theebuiltjes
l pak vanille frou
8 repen
l pak chocolaadjes

l bus (140 gram) wrijfwas
l flacon zelfglanswas

98 et
65 et

100 et
75 et

87 et
115 et

l pak (200 gram) cacao 100 ct
l pak vermicelli 36 ct

l fles WIJN (rood of wit) Mistella 275 ct
l blik erwten/wortelen 64 ct

Bij 3 stuk TOILETZEEP 98 ct
het 4e stuk GRATIS

250 gr advokaatsprits (koekje) 75 ct
l pak couque bastogne 125 ct
l pak paneermeel 35 ct
l zak vers gebrande pinda's 58 ct
l flacon dubro 59 ct
l blik gesneden wortelen 68 ct
3 bl. Italiaanse tomatenpuree 49 ct
l pot snijbonen slechts 105 ct

zegelvoordeel
10 et

2 et
20 et
15 et

10 et
12 et
12 et

20 et
13 et
20 et
15 et

16 et
23 et

20 et
7 et

55 et
13 et

20 et

7 et

3 et
6 ct
6 ct
7 ct
5 ct

10 ct

,»•
Vraag vrijblijvend demonstratie

en folders

Ff X% ^ G. EMSBROEK i ZN. c.v.
Zutphenseweg 5
Telefoon 1491

A.s. vrijdagavond

Prof. Mr. Dr. I. A. Diepenhorst
over:

„De huidige situatie"

Aanvang 8 uur in zaal Eskes.

TOEGANG VRIJ

„Het Binnenhuis"
Woninginrichting - Fa. A. POLMAN

Vorden - telefoon 1314

TENTEN
EN KAMPEERARTIKELEN

KUNT U ZIEN OP ONZE

EXPOSITIE

„Beter wonen'
in zaal Hotel Bakker

op 22, 23 en 24 maart

Slaapzakken

+ Kampeermeubelen

> Tenten

+ Luchtbedden

Op een fiets van Kuypers
het voorjaar tegemoet!

Mooie, lichtlopende
EMPO en GAZELLE

RIJWIELEN
die tegen een slootje kunnen, in
diverse uitvoeringen.

Ook voor een KINDERFIETS, STEP of
DRIEWIELER naar

RijwieHiandel KUYPERS

NONTUPEN

'imam
DE OPTICIEN DIE flLTJD

VOOR U KLflPR STflflTJ

Zutph.w. 15 Tel. 1505

Ziekenfondsleverancier
Z.f.leden genieten een
korting van 20% op
glazen en monturen.

Mevrouw!

Voor

STOELEN stofferen

MATRASSEN
bijvullen

een KAMER-
VLOERBEDEKKING

GORDIJNEN enz.

fa. LAMMERS-LUIMES

(21 t.m. 27 maart 1963)

Witte bonen
met snijbonen

pot 3/4 liter

Ananas Geisha
2 blik

Schrijfbloc
100 vel

Piccolo's

Gezinspot

Knakworst
Gekookte Ardenner
l 50 gram

Met óók nog uw
gratis VtVO-wapentjes

VIVO kruideniers:
óteed* »a£er« KISTEMAKER - OPLAAT, Wildenborch
SCHOEN AKER, Kranenburg- FRANS KRUIP,'t Hoge



Door Gods goedheid
werden wij verblijd
met de geboorte van
een zoon en broertje

Jerry Edward

M. Venderink
J. }. Venderink-

Bergwerff
Derk Jan
Thelma

Californië, 7 maart '63
Corona Rt. 1. Box 304

Voor de vele blijken
van belangstelling, bij
mijn 25-jarig jubileum
ondervonden, betuig ik
mijn hartelijke dank.

J. ONLAND

Vorden, maart '63.

Gevraagd een vrouw
of meisje als hulp bij
de schoonmaak, een
paar dagen per week.
Burg. Galléestraat 4

Gevraagd een meisje
v. hele of halve dagen.
Tevens te koop
3 ijzeren balken, lang
3 meter.
Wasserij Brandenbarg
H. K. v. Gelreweg 30
Telefoon 1465.

Controlever. Warken
vraagt per l april a.s.

een monsternemer
Aanmelden bij

H. HEUVELINK
Oude Borculosew. 10
Warken Warnsveld

'n onvergetelijke bootreis
Bezoek met 't luxe passa-
giersschip REGINA de
gezellige sreden als
Keulen, Königswinter,
Rüdesheim, Bonn en
Düsseldorf.
Een 7-daagse cruise van
f135.— tot f 2 1 5 , — , alle
maaltijden, koffie en thee
inbegrepen.
Vraag 'n exemplaar van
onze uitgave REGINA-
POST, waarin u ALLE
gegevens vindt. Het
wordt u GRATIS toe-
gezonden door de N.V.
RIJNLAND, Molen-
straat 61, Den Haag,
tel. (070) 1171 13.
Ook uw reisbureau heeft
een exemplaar voor u!

Verloren op carnavals
avond 26 febr. '63 een
vlasharen toneelpruik.
Tegen bel. terug te bez.
bij zaal Schoenaker of
tel. bericht 06756-685

Poppen van kanaries
te koop bij R Eulink
B 60, Delden-Vorden

Te koop bromfiets-
onderdelen, o.a. cross-
banden, racecarb., En-
kawi-Dellotto 16 m.m.
benzinetanks, 6 volt
accu's, telescopen en
onderdelen v. Sachs.
Na 6uur. J. Voskamp
D 151 Kranenburg

Te koop 'n paarde-
cultivator. H. Have~
kes, de Weert, Linde

Te koop zware kar
op luchtbanden en een
mestverspreider
beide voor tractor.
H. J. Pardijs, D 113
Mossel.

. n
^ Donderdag 28 maart is het 25 jaar ^
V geleden, dat onze ouders W

X H. Zweverink X
X en

G. Zweverink-Boesveld

H in het huwelijksbootje stapten.

Dat ze nog lang met ons mogen varen, is de
wens van hun dankbare kinderen.

Herman-Hanneke
S tien-Leen
Bennie

X
X
X
X
X
X Vorden, maart 1963.
X Prins Bernhardweg 7

? i

X

Heden overleed geheel onverwacht
onze lieve Man en Vader

Derk Johannes Stapper
echtgenoot van H. Pelgrum

op de leeftijd van 33 jaar.

Vorden: H. Stapper-Pelgrum

Mieki
Jannie
Friedje

Vorden, 13 maart 1963.
Hertog Karel van Gelreweg 21

De teraardebestelling heeft maandag
18 maart op de Algemene Begraafplaats
te Vorden plaats gevonden.

Hiermede geven wij u kennis van het
plotseling overlijden van onze vroegere
medewerker en trouwe vriend

de heer D. J. Stapper
echtgenoot van H. Pelgrum

Zijn oprechte vriendschap en grote plichts-
betrachting zullen bij ons in
herinnering blijven.

fam. Schurink, Vorden.

Op 17 maart 1963 werd door Jezus
Christus opgenomen in Zijn Heerlijk-
heid mijn geliefde vrouw, onze lieve
en zorgzame moeder en oma

Garritjen Bloemkolk-Slothouber

in de leeftijd van 73 jaar.

Vorden:
H. A. Bloemkolk

Warnsveld:
W. H. Bloemkolk

Warnsveld:
H. Kamphuis-Bloemkolk
M. Kamphuis

Martien
Henk
Garjo

Vorden, Nieuwstad 40.

De teraardebestelling vindt plaats heden
donderdag 21 maart om 2 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed in een Ziekenhuis te
Amsterdam onze lieve vader en groot-
vader, de heer

EELKE HUIZINGA

in de ouderdom van 83 jaar.

E. Lenselink-Huizinga
A. J. Lenselink

S. A. Huizinga
A. Huizinga-Smit

en kleinkinderen

Vorden, 20 maart 1963.

Heden nam de Here tot Zich na een
kortstondige ziekte, nog geheel on-
verwacht, onze geliefde vader, behuwd-,
groot- en overgrootvader

Gerrit Jan te Waarlo
weduwnaar van

Willemina Frederika Fokkink

op de leeftijd van 74 jaar.

Dat hij moge rusten in vrede.

Vorden:
H. B. Berenpas-te Waarlo
H. Berenpas
J. W. te Waarlo

Ruurlo:
W. B. Lichtenbarg-te Waarlo
G. J. Lichtenbarg
klein- en achterkleinkinderen

VORDEN, 18 maart 1963.
„Grote Sluiter" E 76

De begrafenis zal plaats hebben op
vrijdag 22 maart om 1.30 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Bejaardenkring
Volgende week donderdag 28 mrt.

's middags 2.15 uur
in de koffiekamer van het Nut.

De heer T. Mennink (Wildenborch)

komt met een kleurendia-programma.

Hiermede bericht de heer W. SCHOL-
TEN, firmant der fa. H. J. SCHOLTEN
& CO., dat hij per 18 maart 1963 is
uitgetreden en met ingang van genoemde
datum zijn aandeel heeft overgedragen
aan

H. J. KERKHOVEN
reeds medefirmant sedert 1958.

U dankend voor 't genoten vertrouwen,

W. SCHOLTEN

Aansluitend aan het bovenstaande be-
richt H. J. KERKHOVEN, dat hij de
BROOD- en BANKETBAKKERIJ
van de heer

W. SCHOLTEN

heeft overgenomen en het bedrijf op
dezelfde wijze hoopt voort te zetten
met dezelfde service, die u gewend bent
van de reeds meer dan 100 jaar be-
staande fa. Scholten.
De heer W. Scholten blijft als mede-
werker aan onze zaak verbonden.

Beleefd aanbevelend,

Brood- en banketbakkerij

H. J. KERKHOVEN

v.h. Fa. Scholten Telefoon 1394

De wegen
weer opengesteld

De opdooi is geëindigd en de wegen in de
gemeente Vorden zijn weer opengesteld
voor alle verkeer.
Een vriendelijk verzoek: Wilt u voorlopig
nog langzaam rijden, vooral in de bochten.

„Het Binnenhuis"
Woninginrichting - Fa. A. POLMAN

UNIEK VOOR VORDEN

onze modieuze

Ploeg Japonstoffen
voor de a.s. zomer

Zie advertentie elders in dit blad.

Vergelijk onze prijzen....
en u ziet Albers is 't voordeligste!

Waar is dit te koop voor deze prijs.
Venz chocoladehagel, normaal 80 et,

bij ons 250 gram 59 et

Jus de Orange, onze bekende kwaliteit, grote fles 169 et
Ananas, heerlijk voor de bowl, 2 f l inke blikken voor 89 et
Aardbeien op sap, altijd lekker, 2 f l inke blikken vr. 149 et

Zojuist ontvangen.
Onze bekende limonadesiroop, grote fles 89 et

Castella toiletzeep, 3 kopen het vierde stuk GRATIS

Wij kochten een enorme partij keukenboter,
250 gram slechts 74 et

Onze vleeswaren een streling voor de tong.
Palingworst, 150 gram 59 et
Kalfsleverworst, 150 gram 59 et
Ant. Hunink's gestoomd gehakt, groot blik 89 et

Huishoudkwaliteit frambozen-bessen jam,
overal 98 et, bij ons per pot 79 et

Tuinbonen voor de poot, 500 gram 65 et

Pieriks eierbeschuit. 2 grote rollen voor 55 et
Cacao de Zaan, aktieprijs, 3 pakjes a 100 gr 99 et
Echte chocolaadjes, 200 gram 89 et
Volop de fijnste Jaffa sinaasappelen

Hotel Goud Koffie, de meeste hotels schenken deze koffie,
per 250 gram 148 et, hierbij 250 gram Bruintje Beer
biscuits voor 29 et

Litersblikken capucijners, koopje
5 pakken lucifers, koopje

59 et
89 et

U doet u zelf tekort als u hier niet van profiteert.
Litersblikken appelmoes van goudreinetten 98 et
elk tweede blik HALF GELD

KOOPJE KOOPJE KOOPJE KOOPJE KOOPJE
Grote rollen V.S pepermunt, 9 rol voor 100 et, haast u!
Brunetta of Vanille Wafels, 200 gram 55 et

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt U

l litersblik ananas voor 119 et

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5. Vorden

Adverteert in CONTACT

het blad van Vorden

Koopjes van de week
Pracht Nylon Onderjurken

mooie kantgarnering, nu slechts 5.95

Fabrieksrestant zware theedoeken
sneldrogers, nu 0.98

Witte Bel-O-Fast Overhemden
normale prijs 15.90, nu slechts 12.90

Deze aanbiedingen gelden vanaf vrijdag t.m. donderdag a.s.

Denk aan uw voordeel.

Bij bezoek aan de zaak klantenboekje meebrengen.

L. SCHOOLDERMAN - VORDEN



Voor auto-, motor- of scooterrijlessen is HET ADRES

Gediplomeerd V.A.M.O.R.

en F.N.O.P. instructeurs.

Lamberl Hadders, Stationsstraat 3-5, Zutphen, Telefoon 06750-4696
Tevens opgave voor rijlessen bij
George Seesing, Burg. Galléestraat 14, Vorden, Telefoon 06752-1414

of op de theorieavond iedere donderdag 8 uur in café ,,de Zon" te Vorden.

FOKCOKRUIM
tot in de k-r-u-i-nt-6-l verzorgd!

•g: Verkri jgbaar b i j ; ,
A. R. Heuvelink

Eikenlaan D 138e - KRANENBURG

Lentetijd schoonmaaktijd

Eenmaal uersmeerd, V
Altijd begeerd. •£

Waterverven -p
in pakken en plastic emmers. Emmers gratis. *̂

Muurverven
Afwasbaar. In moderne tinten.

Grond- en lakverven
Voor binnen en buiten van kleine tot grote bussen.

Dichten van gaten
Stopverf, gips, albastine, plamuur, kneedbaar hout.

Gereedschappen
Verf, wit- en sauskwasten, verfschrapers, plamuur- en
stopmessen, crêpe afplakpapier, verfrollers, roerhoutjes.

Tegelwas Fablon plakplastic

Parafinelak, afbijtmiddel, terpentijn, wasbenzine, thinner, lijn-
olie, ammoniak, koolteer, carbolineum zowel mat als glanzend,
spiritus, zoutzuur, beitsen.

Behangselpapieren
Vele soorten behang, randen, behang vernis, kinder randen
MET en ZONDER SPREUK, (plaktafel in bruikleen)

Cartonpapier voor uw kuikens en éénruiters voor uw tuin.

Dweilen, sponzen, zemen en borstelwerk.
Glaspapier en loodstrip.

BILLIJKE PRIJZEN - ENORME SORTERING

MANGELS te koop.
J. ter Maten, C 67
Zutph.weg Vorden

Partij KUILVOERte
koop. H. J. Mooiweer
Linde E 5.

Te koop ROGGE-
STRO aan balen.
A. Hartman,
café de Zon, Vorden

Te koop 2 droogvoe-
derbakken en een best
r.b. stierkalf.
A. G. Schotman
D 124 Kranenburg

Te koop MRIJ drag.
vs»?»-*, 23 maart a.d.t
en eetaardappelen
pimpern . Erven Groot
l e b b i n k , 't Haller
Telef. 06753 - 7253

Te ko-^n een goed
hengstveulen . osbles
met aftekening.
H. J. Rietman, War*
kensew. 6, Warnsveld

r .•• *' *1

KRACHTIG GAS
f7.65 per fles

KEUNE

„Het verfhuis' J. M. UITERWEERD
Gediplom. Mr. Schilder N.S.S. Ruurloseweg 35

Broederij
„Jong Leven1

Voor kwaliteitkuikens
tegen
verantwoorde prijs.

Beleefd aanbevelend:

A. J. Denkers

Tel. (06750) 2467
Warnsveld

Mevr. Staring zoekt p.
l april of later een
hulp i. d. huishoud.
v.d.e.n. of d. Voldoen-
de meerdere hulp aan-
wezig, de Wildenborch
tel. (06752) 6697.

BILJARTEN
Inverband met de voetbalwedstrijd Foijenoord—
Eeims werd de voor woensdagavond vastgestelde
biljartontmoeting tussen Princesse II en KOT III
uitgesteld.
KOT IV speelde vrijdagavond tegen Ons Genoegen
II uit Zelhem. Deze wedstrijd eindigde in een ver-
diende 6—2 zege voor de bezoekers.
KOT III ontvangt deze week bezoek van Meulen-
brugge II uit Doetinchem. Gezien de positie op de
ranglijst achten we de Vordenaren tot een ruime
zege in staat. Hetzelfde kan niet gezegd worden
voor KOT IV nu zij in iDoetinchem op visite gaat
bij Slot II.
In het Biljartdistrict „De IJsselkring" leverde De
Zon I een verdienstelijke prestatie door met 4—4
gelyk te spelen tegen Excelsior I uit Baak.
De Zon II deed het voor haar doen ook niet slecht
door met 5—3 te verliezen van Excelsior II.
Vrijdag a.s. wacht De Zon I de moeilijke uitwed-
strijd tegen Ons Genoegen I, terwijl het tweede
team van De Zon als gastheer optreedt van De
Groene Jager.

DE VERKEEKSSLEUTEL
Maandagavond vond in de zaal van café Eskes de
laatste examenavond plaats van de door de af-
deling Vorden van het Verbond voor Veilig Ver-
keer georganiseerde cursus in de verkeersregels.
Deze cursus werd op een onderhoudende manier
gegeven door wachtmeester Ie klas J. W. Verheul.
Er werd door 33 cursisten deelgenomen.
Na afloop van het schriftelijk werk werd by monde
van de heer Wuestenenk de heer Verheul een blijk
van waardering aangeboden.
De secretaris van de afdeling Vorden voor Veilig
Verkeer, de heer J. J. van Dijk, dankte de heer
Verheul voor zijn verdienstelijk werk door het
geven van deze verkeerscursus, waarin hij de hoop
uitsprak dat alle cursisten het geleerde ook in
praktijk mogen brengen. Tevens werd voor het vol-
gend winterseizoen wederom een dergelijke cursus
in het vooruitzicht gesteld.

EERSTE VORDENSE KIEVITSEI
De 14-jarige Tony Eggink van de Hogeweide heeft
het eerste kicvitsei in onze gemeente gevonden. Hij
heeft het aan burgemeester Van Arkel aangeboden.

De Textielspecialist
Deze week herdenken wij, dat wij 25 jaar lang U mochten bedienen.

Uit dankbaarheid voor dit 25-jarig jubileum, bieden wij U vanaf

maandag 25 maart t*m. zaterdag 30 maart

10 korting
op alle artikelen, ook op Uw Huwelijks- of Babyuitzetten.

Uit onze kwaliteitsartikelen bieden wij U bovendien vier speciale

JUBILEUM-AANBIEDINGEN
Jubileum-aanbieding l

Tricot Nylon Damesblouses,
in de kleuren wit, blauw, groen
en rood, maten 38 t.m. 48, voor

5.75

Jubileum-aanbieding 2

PrachtitfkNylon Onderjurken,
met kan^Vn strook, in de maten
40 t.m. 50, voor

5.75

Steec&tot Uw dienst,

H. LUTH

Jubileum-aanbieding 3

Prima Bcl-O-Fast Herenover-
hemden, super wi t en . . . .
strijken overbodig

10.75

Jubileum-aanbieding 4

Prima Meisjesblouses,
met korte mouw, in de kleuren
wit en geel, voor

1.95

NIEUWSTAD — TEL. 1396 VORDEN

Reklame vrijdagavond en zaterdag
500 gram rookworst 160 et
200 gram ham 100 et
200 gram plockworst 100 et
200 gram boterhamworst 55 et
200 gram ontbijtspek 55 et'
200 gram tongeworM 55 et

Onze diepvries is weer vergroot;
nu volop plaats \

M. Krijt, Dorpsstraat
ER KOMT WEER EEN „MODDERRIT"

Voor de liefhebbers van een modderrit heeft het
bestuur van de Vordense Auto- en Motorclub weer
een dergelijke rit georganiseerd en wel op zondag
24 maart.
Na een aanlooproute krijgen de rijders (motoren en
bromfietsen), een circuit van ongeveer 4 km dat
zij enkele malen moeten rijden. Dank zy de mede-
werking van zekere zyde, kon dit circuit worden
uitgezet in een terrein, dat rijk is aan kuilen en
gaten waar veel gemodderd kan worden. Het be-
stuur hoopt dan ook dat er veel liefhebbers aan
de start zullen verschijnen.
NIJENHUIS WEERT ZICH DAPPER BIJ DE

DAMKAMPIOENSCHAPPEN
In de finale om het persoonlijk damkampioenschap
van Gelderland eerste klas, behaalde der Vorde-
naar Nijenhuis zaterdag een fraaie zege op Ronner
uit Arnhem. Deze party kenmerkte zich door posi-
tiespel van beide spelers. Door aanvallend midden-
spel verkreeg Nijenhuis meer tempo tot zyn be-
schikking. Op een gegeven moment kon Nyenhuis
zodoende doorlopen naar dam, waarna hij de partij
snel in zijn voordeel kon beslissen.
In de tweede klas was de Vordenaar Wiersma deze
week vrijaf.

Kerko Bel-O-fast zelfstrijkend katoen,
het revolutionaire nieuwe overhemd dat gegarandeerd*
nooit hoeft te worden gestreken, dat in de wasmachine
(en op alle andere manieren) kan worden gewassen,
dat in de centrifuge (en op alle andere manieren)
kan worden gedroogd!

• Kerko garantie: U ontvangt de volle koopsom terug
als dit shirt niet voor /00% zelfstrijkend blijft (onge-
acht het aantal wasbehandelingen!)

LOOMAN - VORDEN
KINDEROPERETTE IN LINDE

Volgende week vrijdag en zaterdag geven de leer-
lingen van de O.L. school in Linde een opvoering
van de operette Hans Langoor. Daar de zaal in het
Medler niet groot is, is het raadzaam bytyds de
kaarten te bestellen.
Zie advertentie.



Duitslands meest verkochte

motortweewieler,

nu ook in Nederland
zeer gewild!

In vakkringen geprezen om zijn
superieure kwaliteit.

Dealer voor Vorden e.o.

Fa. KUYPERS

Concordia Hengelo-G.
A.s. zaterdag 30 maart

DANSEN
Orkest „The Moodchers"

OXFORD
Heren- en Jongens-

bovenkleding

verkrijgbaar bij

L. Schoolden
VORDEN

VOOR AL UW

Tuinzaden
naar het van ouds bekende

adres

J. DERKSEN
Zutphenseweg 13

K O L E N BESTELLEN

Kranenbarg
BELLEN Tel. 1217
•

De grootste sortering
De beste kwaliteiten

Simavi kollekte
voor medische hulp in de tropen

van 1 t.m. 6 april
U blijft toch niet achter!

Helpt Simavi helpen!

Schilders- en Behangersbedrijf

P. v. Bodegom
Wilhelminastr. 12 - Brummen

Telefoon 06756-323

Zoals jaren staan wij ook nu weer
aan de spits met pracht sortering

Vesten en Pullovers
voor dames, heren, meisjes
en jongens.

Dit moet U beslist eens
zien en passen.

Prachtige kleuren en niet
duur.

A. J. A. HELMINK
Telefoon 1514

Boekenweek
30 maart — 6 april

Bij aankoop tijdens de boekenweek van
tenminste f 5. —, ontvangt U gratis de
fotopocket

„Europa in een boek91

Het gedichtenbundeltje is nu „De Muze
en Europa", è 90 et.

DG Boek- en Kantoorboekhandel

Fa. HIETBRINK - Telef. 1253

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Waterschap van de
BAARSE BEEK

Op zaterdag 6
zal in caf

il 1963 des v.m. 9 uur
as te Ruurlo de

aanbesteding
plaats hebben van de ruiming en onderhoud

van een deel der watergangen
voor het jaar 1963.

Omschrijving en voorwaarden van aan-
besteding zijn te verkrijgen ten kantore van
het waterschap op elke werkdag tussen 9
en 12 uur v.m., è f 0,25 per exemplaar.

Het dagelijks bestuur van het
waterschap van de Baakse beek

De watergraaf,
Mr. W. Baron van Heeckeren van Keil.

De secretaris: A. D. Pardijs.

Nutsgebouw1*1

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 31 maart, 8 uur

Jungle Jim en het gedoemde
eiland

met: Johnny Weissmuller (de vroegere
Tarzan) en Tamba, de slimme chim-
pansee.
Fantastisch spannende avonturen in
't ondoordringbare oerwoud van Afrika.

Toegang 14 jaar 3
f 1.50 - f 1.25 - f 1.- (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

niet op zondag.

Ie soort geplastificeerd kastpapier
per rol 50 et

Een rol kastpapier 41 et
3 doosjes punaises 25 et

12 bouillonblokjes + 2 eierlepels
4 pakjes pudding
3 flesjes Amstel bier

50 et
98 et

100 et

Alleen VRIJDAG en ZATERDAG:

l grote roombotercake van 105 voor 85 et

DEZE WEEK:
Bij iedere fles wijn 50 Vivo-zegels extra
7 sinaasappelen voor 100 et
ti repen chocolade, v. Houten, voor 89 et
4 stuk toiletzeep, Sanders 80 et
l stuk toiletzeep van 125 et voor 109 et

HET HOGE

TELEFUNKEN TELEVISIE
Uiterlijke schoonheid
Technische verfijning.

it Het goudfilter van gebogen multi-glas vergroot
het contrast en beschermt de ogen.

^ Volledig automatisch.

Wij maken ieder televisie-toestel geschikt voor het ontvangen van het
2e programma.

Vraagt vrijblijvend inlichtingen en demonstraties.

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

Alles voor de

SCHOONMAAK
Borstelwerk
Sponzen, Zemen
(uitsluitend Ie kwaliteit)
Kastpapier (afwasbaar)
Reina koudwaterverf
Synthetische en plastic
muurverf (afwasbaar)
Grond-, glans- en stand-
verven voor binnen* of
buitenwerk

PRACHT KOLLEKTIE

BEHANG
(plaktafel en gereedschap in
bruikleen)

DIVERSE SOORTEN

WRIJFWAS
Glanzer de vloeibare was
voor alle soorten vloeren.
Uitwrijven overbodig.

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v. d. Wal
gediplomeerd drogist
't Is een feit, van der Wal
verkoopt kwaliteit!

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
Drukkerij Wolters

Nieuwstad 12, Vorden

ELEKTR. VEGEN
Opgave:

G. Weulen Kronenberg
RuurlosewegTel. 1217

Voor slechts

4995r
kunt u nu een echte auto kopen

l TYPE 900

WR&/OOO
• 128 km/u 50 pk • 4 gesynchroni-
seerde versnellingen • verwarming
• min. onderhoud: olie 10.000 km

doorsmeren 20.000 km

Maak een proefrit bijt

A. G. T R A G T E R
Zutphenseweg 95 - Tel. 1256



Voor auto-, motor- of scooterrijlessen is HET ADRES

Gediplomeerd V.A.M.O.R.
en F.N.O. P. instructeurs.

Lamberi Hadders, Stationsstraat 3-5, Zutphen, Telefoon 06750-4696
Tevens opgave voor rijlessen bij

George Seesing, Burg. Galléestraat 14, Vorden, Telefoon 06752-1414

of op de theorieavond iedere donderdag 8 uur in café ,,de Zon" te Vorden.

A.s. Lidmaten:
wij hebben een prachtige sor-
tering

Kerkboekjes
in vele kleuren en prijzen in
voorraad.

Kom gerust eens kijken, desge-
wenst komen wij met onze kollek-
tie bij u thuis, zodat u rustig
keus kunt maken.

Boek- en Kantoorboekhandel

„Jan Hassink"
Raadhuisstraat 14 - Vorden
Telefoon 1332

pSuper cleaning'

PASEN NADERT . . . -
Laat dan uw kleding bijtijds
CHEMISCH REINIGEN

Op verzoek wordt 't ook opgehaald
en weer thuisbezorgd.

Beleefd aanbevelend
Theo Hartman

Burg. Galléestraat 44 Vorden

NIEUWE LENTE!

NIEUWE MODE!
Wij brengen als steeds een grote
kollektie

Voorjaars- en
Zomerhoeden

Ook handschoenen en sjaals in bij-
passende kleuren.

Kroneman-Jürissen
U vindt bij ons stellig, wat U zoekt.

Zojuist ontvangen

MOOIE SORTERING

Kamer>
Slaapkamer-

Keuken- L A M P E N
en

Schemer-

EL. TECHN. INSTALLATIE-BUREAU

P. D E l K K I iR Telefoon 1253

VOOR AL UW

verzekeringen en
financieringen
naar

Assurantiekantoor

J* van Zeeburg
Almenseweg 12 Telefoon 1531

ZOJUIST ONTVANGEN . . .

Damespullovers
met korte en lange mouw, in
wol, draion en terlenka.

Prachtige
dames- en meisjesvesten
Ook in wol, draion en terlenka.

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

Het gaat om de smaak, neem daarom
een

Bakkerskoekje!
Alleen UW BAKKER kan U die
leveren!

Onze nieuwe etalage
is klaar.

Wij zijn ruim gesorteerd in
allerlei

gedistilmrde
dranken
in Advocaat, iBerenjongens,
Wijnen en Likeuren

Grolsch en
Hengelosch Bier
en
Rookartikelen

Aanbevelend,

Café en Slijterij

E. J. Lettink, Almensweg 35

B.v.Pl.vrouwen
B.O.L.H.

G.M.v.L,
B.O.G,

Op de LEZING van

Peter Hissink
op vrijdagavond 29 maart

worden echtgenoten en verloofden
ook verwacht!

De Besturen.

De brilontwerpers bereikten een

ideale vormgeving in de nieuwe

modellen.

SIEMERINK
de opticien die altijd voor U klaar staat
heeft ze voorradig en geëtaleerd.

Ziekenfondsleden ontvangen op
voorschrift een korting van 20%
+ f 7,50. In de meeste gevallen
worden de glazen geheel vergoed.

Zutphenseweg 15 — Telefoon 1505

f 7.65 per fles

KEUNE

't is beter
mesten

met
Nukamel

Verkrijgbaar bij:

A. R. Heuvelink
Eikenlaan D 138e

Kranenburg

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 14H

VOLOP VERSE

jonge haantjes
Geen diepvries

W. Rossel, Tel. 1283
H. Robbertsen,

Tel. 1214

VITRAGES
GORD'JNEH

VLOERBEDEKKING

WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

JU.A.HELMINK
Telefoon 15 H

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 , 4x6 enz. enz.

op MAANDAG 1 april 1963
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
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, 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. — , Melkjassen, leren Jekkers,

Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij
nieuwe Amerikaanse legcrdekens. Rubberlaarzen
voor £ 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 keur.

Leren 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.

Ontvangen een prachtige sortering div*
gereedschappen o.a. ring- en steeksleutels,
vijlen» hamers, bijlen, zagen, tangen, bahco-

sleutels, 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 f 15,50.

Nieuw! RUBBERLAARZEN, iets speciaals f 6.95

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

Kampioens MOTO-CROSS Hengelo (Gld.)
zondag 7 april a.s.
aanvang 13.30 uur

500 cc - 250 cc sen. + Internationalen
en 5O cc junioren

o.a. Broer Dirkx - Jan Clynk - Bennie Hartelman

A.s. maandag

wegens reorganisatie

gesloten

W. Pardijs
Levensmiddelenbedrijf

Broederij
„Jong Leven"

Voor kwaliteitkuikens
tegen
verantwoorde prijs.

Beleefd aanbevelend:
A. J. Denkers

Tel. (06750) 2467
Warnsveld


