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ADRESVERANDERING
Wilt u bij verhuizing ons uw nieuwe adres
even opgeven, liefst met vermelding van het
oude adres. Ook als door andere omstandigheden
het adres verandert, horen we dat graag even
van u.

UITGEVER CONTACT.

VORDENS MANNENKOOR HIELD
RECEPTIE

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van
het Vordens Mannenkoor hielden bestuur en diri-
gent, de heer D. Wolters, zaterdagmiddag in
zaal Bakker een officiële receptie.
Dat dit koor in de gemeente en ook bij de zus-
terverenigingen in de omtrek en daarbuiten
zeer goed staat aangeschreven, bewees wel de
grote belangstelling tijdens deze receptie.
Zo zagen wij o.a. afgevaardigden van het Vor-
dens Dameskoor, van het Winterswijkse Man-
nenkoor, van het Mannenkoor uit Laren (Gld.),
van het Mannenkoor „Zanglust" uit Enschede,
van de Muziekverenigingen „Concordia" en
,,Sursum Corda", van de Zangvereniging „Elxcel-
sior" uit Hengelo (Gld.), de Toneelvereniging
„D.E.V.", van het Zutphens Mannenkoor en van
de Chr. Gemengde Zangvereniging „Excelsior",
Vorden.
Alle sprekers (sters) lieten hun gelukwensen
vergezeld gaan van een enveloppe met inhoud
of de toezegging van latere aanbieding van een
zangnummer ten behoeve van het jubilerende
koor.
Het gemeentebestuur van Vorden was vertegen-
woordigd door burgemeester Van Arkel en wet-
houder G. J. Wuestenenk.
De burgemeester dankte het koor, na de ge-
bruikelijke felicitatie, voor haar steeds belange-
loze medewerking bij de dodenherdenking op
de algemene begraafplaats op 4 mei. Spr. riep
ook voor dit jaar de bijstand van het Vordens
Mannenkoor in. Het succes van het koor onder
dp energieke leiding van de heer D. Wolters is
mede aan laatstgenoemde te danken, waardoor
het koor de hoogste afdeling nl. de superieure
heeft bereikt,
Spr. besloot met de wens, dat het koor de ko-
mende jaren hetzelfde peil zal weten te handha-
ven en zo mogelijk het ledental zal weten uit te
breiden.
Verder waren aanwezig de heer Scholten (ere-
voorzitter), het ere-lid, de heer J. Rengelink
uit Doetinchem, terwijl van de beschermheer, de
heer H. B. Emsbroek, een schriftelijke felicitatie
was ingekomen.
s Avonds werd voor de leden van het koor met
hun dames en de medewerkenden aan de laatst
met zoveel succes opgevoerde operette ,,Heldi"
een gexellige avond gegeven. Hier werden 3 le-
ii« jn. iiu-» meer dan 20 Jaar lid van het koor zijn
geweest, door de voorzitter, de heer A. Bielder-
man, gehuldigd, te weten de heren D. de Boer,
T. Harmsen en K. Spiegelenberg, evenals de
dirigent die reeds 23 jaar de leiding van het
koor heeft. Alle heren ochten een kleine attentie
in ontvangst nemen.

VOETBAL

Vorden II en Vorden IV, die1 beide nog goede
kampioenskansen hebbem, hebben zondag de
beide winstpunten zonder al te veel moeite we-
ten te halen.
Vorden II won van Zutphen III met liefst 6 — 1.
Toch werd er in deze wedstrijd rnaar weinig
^oed spel te zjen gegeven.
yooral de voorhoede ontbreekt het nog te veel
aan techniek eft schotvaardigheid. Van de 6
gescoorde doelpunten waren er drie of vier min
of meer presentjes van de Zutphen-doelverdedi-
ger. In het Vorden-doel blonk Vlogman uit door
zijn rustig en zeker optreden. Het tegendoelpunt
kwam uit een penalty wegens hands.
Vorden IV trok met een viertal invallers naar
Baakse Boys en wist hier met liefst 8 — O te win-
nen. Ondanks de invallers was de voorhoede
zeer produktief.

•en Vorden III liet het er deze middag bij
/.i Hen.' Daar de reserves bijna allen verstek had-
den laten gaan, speelde Vorden 3 met 10 man te-

i Ratti II en kreeg een 4 — O nederlaag te in-

Vorden b weet zich de laatste tijd goed te hand-
haven en versloeg zaterdag in Zutphen Be
Quick b met 4 — -3; Vorden c daarentegen kreeg
op eigen terrein van De Hoven c een 9 — l neder-
laag te slikken.
A.s. zondag speelt Vorden II in Oeken tegen
Oeken IV, welke wedstrijd gezien de stand van
de ranglijst door Vorden II beslist gewonnen
moet worden. Vorden IV, dat nog lang niet
volledig kan uitkomen, moet op bezoek hij
Keyenborgse Boys III. Hoewel dit elftal de hek-
kesluiter is, moeten de Vordenaren het niet on-
derschatten. Winst zit hier in ieder geval wel in.
Vorden b ontvangt A.Z.C, c, wat wel een span-
nende wedstrijd kan worden. Vorden c kan dit-
maal weer eens een overwinning behalen in
Warnsveld op Warnsveldse Boys b.
Vorden III heeft zondag vrijaf.

OM HET PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP
BILJARTEN

In Zutphen werden de persoonlijke kampioen-
schappen gehouden van de Zutphense biljart-
bond 2e en 3e klasse.
In de tweede klasse bereikte G. Hellewegen van
K.O.T. II, die tweemaal achtereen het kam-
pioenschap behaalde, nu de tweede plaats.
In de derde klasse behaalde Joh. Jansen van
K.O.T. III het persoonlijk kampioenschap, wat
voor deze speler een mooi resultaat is.
Volgende week beginnen de wedstrijden om het
kampioenschap van de hoofdklasse, waaraan uit
Vorden deelnemen W. Pardijs en J. Klein Hek-
kelder van K.O.T.

VORDENS DAMESKOOR BESTOND
12% JAAR

Op l oktober 1948 werd het Vordens Dameskoor
opgericht, en op de laatst gehouden repetitie
werd het 12%-jarig bestaan enigszins feestelijk
herdacht.
Mevr. Klein Brinke-Gotink haalde enkele hoog-
tepunten uit het verenigingsleven aan en ze
feliciteerde de dames, die vanaf de oprichting
het koor zijn trouw gebleven. De heer Wolters,
die al deze jaren de dirigeerstok hanteerde, werd
dank gebracht voor zijn energieke leiding, on-
der aanbieding van een kleine attentie. De voor-
zitster hoopte, dat alle leden hun best zullen
blijven doen om de goede naam, die het koor
verworven heeft, hoog te houden. Ook sprak ze
de hoop uit dat het achttal jongeren, dat on-
langs tot de vereniging toetrad, zich hier thuis
zou voelen.
De avond werd verder op zeer gezellige wijze
doorgebracht.

Op een in het Nutsgebouw gehouden bijeen-
komst van middenstanders uit verschillende
plaatsen van Oostelijk Gelderland werden door
een forum interessante vragen behandeld. O.a.
kwam ook de vrije zaterdagmiddag voor de win-
keliers ter sprake.
Er waren twee dames onder dit forum t.w.
mevr. G. Garssen en mevr. de Groot, beiden uit
Vorden, die de winkeliers gaarne hun vrije za-
terdagmiddag gunden. Daartegenover moet de
koopavond op vrijdag staan. Men kan dan op
deze avond reeds een deel van zijn inkopen doen
en verder vonden zij dat de mannen dan maar
zaterdagsmorgens1 de rest moesten opknappen,
want die hadden toch vrij. Zij vreesden voorts
dat er teveel verloop zou komen van het perso-
neel naar de industrie, die over 't algemeen al de
vrije zaterdag had ingevoerd. Het winkelperso-
neel dient ook de maandagmorgen vrij te heb-
ben, zodat zij evenals andere werknemers twee
aaneengesloten dagen vrij zijn. Burgemeester
v. Arkel was het er niet mee eens. Hij vond dat
in plaatsen met veel vreemdelingenverkeer de
winkels zaterdagsmiddags open moeten zijn, te-
meer omdat er zaterdags veel nieuwe gasten
komen, die nog van alles moeten inslaan. Bo-
vendien is de gezelligheid weg.
Drs. Lintner uit Zutphen vond dat het nog wel
lang kan duren ook al wil de winkelier deze
sluiting. Er gaat minstens IVz a 2 jaar over-
heen, want er moet een nieuwe wet voor worden
aangenomen. Overigens vj^^hij dat de winkels
juist open moeten zijn al^pl consument vrij is.
Hij zag er de eerste vijf jaar nog niet veel van
komen.

De heer Remmers, voorzitter afd. Vorden
K.N.M.B, meende ook al dat het nog jaren zou
duren voor dit in kannen «struiken zou kunnen
zijn. Hij was er persoonlr^»et voor, want het
zou de winkelier schade bi^p^en.

Dr. Krusel, directeur van *Streekbelangen Oos-
telijk Gelderland, wees op de winkels langs de
Duitse grens, die nu een gouden tijd doormaken.
Zij zullen met een zaterdagmiddag-sluiting ge-
dupeerd worden.

Mr. C. Risseeuw, ad j. secr. K.N. V.B. uit Den
Haag wees er op dat het een ingrijpende maat-
regel is iemand te verbieden iets te presteren.
De werknemers gebruiken hun vrije zaterdag
ook vaak om hun arbeidskracht elders in te y.ot-
ten. Het is niemand verboden om zijn winkel op
zaterdagmiddag te sluiten, doch als er een wet
komt, moet iedereen sluiten en daar was hij te-
gen. Op de beide dames na, was1 het forum dus
tegen de zaterdagmiddagsluiting, temeer daar
de ondernemers meestal op deze middag een
grote omzet halen.

De discouthouses, dit zijn verkooplokalen,
waar men tegen lage prijzen kan kopen, doch
waar men in 't geheel geen service biedt, konden
de goedkeuring der dames niet wegdragen. In
Arnhem is er onlangs een geopend. Men vindt
het er rommelig en de goederen maken geen
degelijke indruk, Het forum vond dat zij meer
een bedreiging vormen voor de warenhuizen dan
voor de middenstand. Door een juist assorti-
ment, veel service en prettige bediening kan de
middenstand hier wel tegen concurreren.
Ook voor een gezamenlijke actie van een stads-
wijk voelde het forum weinig. Om kopers te
trekken moet men dat in groot verband doen,
dus de gehele stad moet er aan mee doen, zoals
b.v. met een feestverlichting.
Men vond het beter om zich bran^hgewijs te
combineren tot inkoopcqinbjnades als tegen-
wicht tegen he^ groot-winkel-bedrijf. Er zijn lan-
delijke inkoop-combinaties, die landelijk adver-
tenties plaatsen. Drs. Lintier had al eens de
idee geopperd om 6 verschillende middenstands-
zaken in één pand onder te brengen. Men be-
reikt dan hetzelfde effect als een grootwinkel-
bedrijf. Men had het bezwaar dat men zijn zelf-
standigheid kwijt zou raken.
Over 't algemeen was men van mening dat een
gezamenlijke actie van een stadswijk meer las-
ten brengt dan baten.
Tenslotte werd er nog van gedachten gewisseld
over het samengaan van V.V.V. en middenstand.
Dit moet zo innig mogelijk zijn. De acties van
V.V.V. kosten geld, doch de middenstand plukt
er de vruchten van. Zij moet dan ook een flinke
contributie betalen aan V.V.V. Een goede samen-
werking is noodzakelijk.
De leider van het forum, de heer P. G. v. d.
Weele, voorzitter van de Kon. Ned. Midden-
standsbond uit D^an Haag, was de tolk der aan-
wezigen toen hij de leden dank bracht voor de
beantwoording der vragen. Hij offreerde elk een
attentie. Hij wekte tenslotte op om zoveel mo-
gelijk de eenheid in de bond te bewaren.
Vooraf heeft dr. Krusel nog een korte lezing ge-
houden over de Streekontwikkeling van Ooste-
lijk Gelderland, waarover deze interessante ge-
zichtspunten gaf.

KERKDIENSTEN zondag 23 april.
Hervormde kerk.

8.30 uur en 10.15 uur Ds. J H. Jansen.

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds J. J. van Zorge

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

Zondagsdtenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. de Vries. Telefoon 1288.

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur H. Eil, Tel. 06753-1420.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

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

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 114 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 62,— tot f 72,— per stuk.
Handel was vlug.

Burgelijke stand van 12 t.m. 18 april
Geboren: z. v. A. Beeftink en G. }. Schou-
ten; d. v. J. H.Nijenhuisen W. B. M. Eg-
gink.
Ondertrouwd: H. J. Graaskamp en W. Norde
Gehuwd: W. M. G. Rosendahl en S. C.
Hartman.
Overleden: Geen.

ZONDAGSSCHOOL

OuderavVidi
zaterdag 22 april
8 uur in Irene.

Alle ouders van de ki
verwacht.

n^i
ren worden

Ook belangstellenden van harte wel-
kom.

SCHAPENFOKKERS HADDEN
BEVREDIGEND JAAR

De leden van de schapenfokvereniging Vorden
e.o. hebben in café De Zon een druk bezochte
jaarvergadering gehouden.
In zijn openingswoord memoreerde de voorzitter
dat er door de vereniging in 1960 door aan- en
verkoop twee rammen gewisseld waren, w.o.
één van het N.H. type.
Verder deelde hij mede dat de heer H. Oortgie-
sen, assistent veeteelt-consulent te Arnhem, we-
gens ernstige ziekte in diens gezin niet aanwezig
kon zijn.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer
A. B. Peters uit Leesten, bleek dat 1960 niet-
tegenstaande de hogere uitgaven door aankoop
van de nieuwe rammen, toch nog een bevredi-
gend jaar was geweest. Op de fokdagen in Den
Bosch en in Zutphen waren met de ingezonden
dieren der leden uitstekende resultaten behaald.
Aan de onderlinge keuring bij café De Bogche-
laar was met 120 dieren deelgenomen. Ook deze
keuring was tot volle tevredenheid verlopen.
Over 't boekjaar 1960 waren 150 ooien bij de
verenigingsrammen ingeschaard geweest. De
vereniging telt thans 59 leden.
Het verslag van de penningmeester, de heer H.
G. iNijenhuis, Wichmond, vermeldde een klein
batig saldo.
Bij de bestuursverkiezing werden de beide af-
tredende leden H. G. Nijenhuis en A. B. Peters
herkozen.
Op 8 september zal in Zutphen de Centrale Fok-
dag gehouden worden. Dit jaar zal geen verwis-
seling van rammen plaats vinden.
Tenslotte gaf de heer Remmelink van Groot
Graffel een aantal nuttige wenken aangaande
de schapenhouderij.

LEDENVERGADERING N.C.V.B.
AFD. VORDEN

Voor een goed bezochte ledenvergadering sprak
in het gebouw Irene de gewestelijke presidente
der N.C.V.B. in Utrecht, mej. Stienstra uit
Amersfoort, over het onderwerp: „Adoptie".
In haar causerie behandelde spreekster welke
kinderen geadopteerd kunnen worden en aan
welke eisen de ouders dienen te voldoen, die
een kind willen adopteren.
Centraal dient te staan dat het kind een „te-
huis" moet hebben en niet de ouders een kind.
In dit verband is opname in een gezin in het
algemeen beter dan plaatsing in een inrichting.
Het geadopteerde kind heeft dezelfde rechten
als een eigen kind en dient dus nu geheel als
zodanig te worden aanvaard.
Spreekster besloot haar causerie door met voor-
beelden uit de praktijk de mogelijkheden en
moeilijkheden van adoptie aan te tonen.

VORDENSE DAMMERS WONNEN VAN
RUURLO

In zaal Eskes hebben het Ie en 2e tiental van
de Vordense Damclub een vriendschappelijke
wedstrijd gespeeld tegen Ruurlo I en II.
Vorden I won van Ruurlo I met 17—3.
De gedetailleerde uitslag was:
J. F. Geerken (gastspeler)—ds. J. F. Roth
(Ruurlo) O—2; Lammers—Westendorp 2—0;
Klein Bramel—W. J. van Haren l—1; P. van
Ooyen—H. Zonnenberg 2—0; M. Wijen—Fles
2—0; Harmsen—Derking 2—0; Wansink—H.
Holt 2—0; Wentink—B. J. Ankersmit 2—0; Hes-
selink— C. J. Kerkwijk 2—O en Breuker—C. van
Oorspronk 2—0.
Ruurlo II bereikte wat beter resultaat tegen
Vorden II, doch moest niettemin met 12—8 de
vlag strijken.
De gedetailleerde uitslag is hier:
C. van Ooyen—Walgemoet O—2; C. Hiddink—
Brekveld O—2; A. van Ooyen—Leusink l—1; H.
Bijzitter—Eyckelkamp O—2; G. ter Beest—
Schullenberg 2—0; Wiersma—Lukkien l—1;
Verstoep—Norden 2—0; Lede—Sprokkelhorst
2—0; H. Esselink—Ham 2—0; Bello—H. Pardijs
2—0.

BEDRIJFSVOETBAL

Het ligt weer in de bedoeling om in de komen-
de weken het bedrijfsvoetbaltoernooi te organi-
seren.
Evenals vorige jaren is de Gems-personeelsver-
eniging weer belast met de organisatie. De wis-
selbeker werd reeds vier maal door het elftal
van Gems metaalwerken gewonnen. Wanneer
dit team er in slaagt dit jaar wederom op deze
beker beslag te leggen, dan komt hij in het defi-
nitief bezit van de Gems.
Als streefdatum voor de aanvang van dit toer-
nooi is vastgesteld vrijdag 12 mei.
Vorig jaar namen aan dit toernooi deel de teams
van de Empo-Rijwielfabriek, Gems Metaalwer-
ken, Looier-Vleeswaren en Zuivelfabriek.
De organisatoren hopen dat er dit jaar — even-
als voorheen het geval was — meerdere teams
dan genoemde vier aan dit toernooi zullen deel-
nemen. Men zie de advertentie in dit nummer.

GESLAAGD

De heer A. Dijkman slaagde voor het einddiplo-
ma aan de R.K. Middelbare Tuinbouwschool van
de A.B.T.B. te Didam.
De heer A. B. M. Bleumink behaalde het diplo-
ma „met vrucht" van de 2-jarige Jandbouwcur-
sus van de A.B.T.B. te Lichtenvoorde.

TONEELOPVOERING „HUN KIN»"
Voor een bijna geheel bezette zaal van hotel
Bakker gaf de Toneelvereniging D.E.V. alhier
een heropvoering van het toneelspel „Hun
Kind".
Ook ditmaal lieten de spelers1 (sters) zich van
hun allerbeste kant zien zodat ook deze op-
voering weer tot een succes is geworden.

BIOSCOOP

Zondagavond draait de zeer spannende circus-
film „Hartstochten rond de trapeze". Het geeft
een beeld van het kleurige circusleven en tevens
adembenemende acrobatiek in de nok van het
circus. Jaloezie maakt het leven van de artisten
dikwijls tot een hel. De film is in prachtige kleu-
ren uitgevoerd.

RATTI NIEUWS

De op een na laatste competitiewedstrijd, welke
de Rattianen jl. zondag in eigen home speelden
tegen het bezoekende K.S.H. I uit Harreveld,
eindigde in een 2—2 gelijkspel, hetgeen de ver-
houding zeer goed weergaf. Ratti wist door dit
ene puntje het 2e klasseschap veilig te stellen,
terwijl K.S.H, thans in een beslissingswedstrijd
met Diepenheim, dat eveneens 11 punten heeft,
zal moeten uitmaken, wie er zal degraderen.
De Ratti-ploeg speelde eerst erg onsamenhan-
gend en verschillende spelers konden hun draai
niet vinden. De tegenpartij vertoonde ook geen
groots spel, maar wel kwamen zij in het begin
zeer gevaarlijk voor de Ratti-veste. Bij een mis-
trap van een der Ratti-verdedigers kon de snelle
en uiterst gevaarlijke K.S.H, middenvoor na een
half uur het eerste doelpunt maken (O—1).
Enkele minuten voor de rust had een hernieuw-
de poging van K.S.H, andermaal succes en wist
de middenvoor na goed doorzetten met een laag
hard schot de stand op O—2 te brengen.
Ratti pakte na de thee de zaken anders aan en
wist nu weldra een beduidend overwicht te krij-
gen. Bij een schermutseling voor het doel wist
B. Bos met een welgemikt laag schot de achter-
stand te verkleinen (l—2). Ratti zette nu alles
op alles. Zij zagen hun pogingen tenslotte be-
loond. Via een strafschop wegens hands van een
der K.S.H, spelers kon Lichtenberg feilloos in-
schieten (2—2), waarna het einde kwam.
De Ratti-reserves speelden thuis ook zeer ver-
dienstelijk. Vorden III, dat hier te gast was,
moest met een 4—O nederlaag genoegen nemen.
Ratti c verloor in Vierakker van Socii b met de
korfbalcijfers1 11—O, terwijl Ratti b een goede
wedstrijd speelde tegen het bezoekende Keyen-
borgse Boys c, waarvan zij met 5—O wonnen.
Zondag speelt het eerste haar laatste wedstrijd
van dit seizoen en wel de onlangs wegens het
slechte weer uitgestelde ontmoeting tegen Ma-
riënvelde I. Hoewel er voor beide teams weinig
meer op het spel staat kan het toch nog een
aantrekkelijke wedstrijd worden, mits de Rat-
tianen zich ook nu voor de volle 100 pCt geven.
Ratti II blijft thuis en krijgt tegen het bezoe-
kende Pax IV uit Hengelo (G.) de kans om bei-
de puntjes thuis te houden, hetgeen echter niet
gezegd kan worden van de ontmoeting tussen
Keyenborgse Boys c en Ratti c, waarbij de
Ratti-jeugd een zware dobber zal hebben.



De
woncfernaa/mach/ne
die alles kan.
Deze Supernova
Ju/ia /s
uitgerust met

Duomaat én Micro Electro Regeling

Vraagt nadere inlichtingen aan

B. A. Borgonjen
Kerkstraat 13 - Vorden

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Mooi wonen
blij leven

op COCOS

Aan deze onderscheiding herkent u de goede cocos!

Verkrijgbaar bij:

Nutsfloralia
De schoolkinderen kunnen zich opgeven voor
het verkrijgen van

stekplanten
(Fuksia en Vlijtig Liesje)

bij de hoofden van scholen. 45 cent per stel.
Donderdagochtend 4 mei worden ze op de
scholen uitgereikt.
De groteren (Salvia en kleinbloemige Be-
gonia's) kunnen zich opgeven bij:
Mevr. Emsbroek-Steenman, Insulindelaan
Mevr. Albers-Bloemendaal, Zutphensew. 75
Mevr. D. Groot Bramel, Ruurloseweg
Mevr. van Mourik, Zutphenseweg 10
Deze stekplanten worden uitgereikt donder-
dagmiddag van 3 — 4.30 uur in het Nuts-
gebouw, Diegenen, die te ver afwonen en
kinderen op de buurtscholen hebben kunnen
de stekplanten ook opgeven, bij de hoofden
van de scholen, waarop de kinderen gaan.
De prijs is 55 cent per stel.
Alle opgaven, zowel van de schoolkinderen
als van de groteren moeten donderdag 27
april binnen zijn.

„Het Binnenhuis'
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman Tel. 1314 Vorden

Alles voor de schoonmaak
Borstelwerk

Sponzen, zemen
(uitsluitend Ie kwaliteit)

Kastpapier (afwasbaar)

Reina koudwaterverf.

Synthetische en plastic muurverf
(afwasbaar)

Grond-, glans- en standverven
voor binnen- of buitenwek

Blackvarnis
Groene en bruine Carboleum
Koolteer, Kalkblauw, Kalkgroen,
Zwartsel, enz.

Pracht kollectie

Behang
plaktafel en gereedschap in bruikleen

Wrijfwas in diverse soorten.

GI^NZER
vloeibare was voor alle soorten
:ren. Uitwrijven overbodig.

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v.d. Wal
^Gediplomeerd drogist

't l^een feit, van der Wal verkoopt
kwaliteit

ONTDEK HET VERSCHIL.
VOOR DE SCHOONMAAK £

\

Maak eerst kennis met deze
prachtige stofzuiger uit de Philips
serie, het tonmodel. Dan weet u
wat u voor de schoonmaak nodig
hebt. Nieuw, beter. Fantastisch
verschil. En... Philips betalings-
service nu óók voor de serie
Philips stofzuigers. Vraag bij ons
alle inlichtingen. Maar vraag ook
een demonstratie bij u thuis.
Dat is pas overtuigend!

G. EMSBROEK & ZN. c.v.
Zutphenseweg 5

Telefoon 1491

BEZOEKT
(zonder enige verplichting)
ONZE SHOWROOM

Empo en Ervo rijwielen in diverse
rock and roll uitvoeringen.
Wasmachines in diverse merken

o.a. Empo, Rondo, Blue-air
Centrifuges in diverse merken

o.a. Empo, Rondo en Ruton
Electr. naaimachines Empo
KALORIK mixers, strijkijzers, koffie-
molens, broodroosters, electr. dekens
en kussens
Electr. scheerapparaten fabrikaat

Remington, Top-star en Belcut
Straalkachels merk Vulcania
Bestuurbare rolschaatsen
Autopeds en kinderdriewielers met
aanhangwagentjes
Een deskundige voorlichting garandeert U
een goede koop!
Levering via Uw handelaar. Showroom ge-
opend van 8—12 en van 2—5 uur

EMPO-RIJWIELFABRIEK VORDEN
Tel. 06752-1241-1242

SPREKER: PIE TOESTAND
KAN IK NIET AANZIEN/

TOEHOORPEK: ._
GAPAN'NGOEPE | \f
BW L KOPEN BIJ

Zoekt u een mooie

onderjurk of japon
Komt dan eens bij ons kijken

Zowel in
katoen - nylon als jameuze

In moderne kleuren voorradig

Met 2 jaar schriftelijke garantie

H.&W.
Vrijdagavond op deze artikelen 10%
korting

GAZELLE
RIJWIELEN

A.G.TRQGTER
Zutphenseweg 95

Telefoon 1256

•;;

Plastic jassen
in diverse kleuren vanaf

f4.70
Kindercapes

Fietscapes - beenpijpen

Fa. HARTENS
Wapen- en Sporthandel

"Nutsgebouw™1

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie ïac. Miedema - Deventer

Zondag 23 april, 8 uur*

De felspannende circui>film(in kleuren)

Hartstochten
rond de trapeze

met: Michael Callan - Evy Norland
Joan Evans - Joe de Santis

Acrobaten en vrouwen . . . de gevaar-
lijkste combinatie ter wereld.

Toegang 14 jaar

f 1.20 - f 0,90 - f 0.60 (bel. inbegr.
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij

J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373.

A. Siemerink
v.h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
de opticien die altijd voor

u klaar staat.

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

Setter Set
geeft de kleurenmode aan

Kies uw Setter Set
nylons in de nieuwe
bella-ltal ia-t inten bij:

L. SCHOOLDERMAN
VORDEN

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

JUWEEL
VERF

Altijd voorradig

„Het Verfhuis"
J.M.UITERWEERD

Ruurloseweg 35
Vorden

PAPAVER meisjesondergoed i
charmant, soepel en sterk. Me
een leuk kantje versierd. Voo:
2-14 jaar.
Broekje van 1.50 tot 2.20
Hemdjesvan 1.20 tot 2.20

L SCHOOLDERMAH
VORDEN



Voor de vele blijken
van belangstelling, bij
onshuwelijk ondervon-
den, zeggen wij, mede
namens wederzijdse
ouders, hartelijk dank.

A. J. W. Memelink
A. J. Memelink-

Berenpas
Vorden, E 76.

Wasserij Brandenbarg
vraagt een MEISJE.

B. Siebelink, Hertog
Karel v. Gelreweg 30

Gevraagd 'n morgen-
en een dagmeisje.
Hotel 't Jachthuis,

Warnsveld

Gevraagd voor enkele
dagen in de week een
HULP in de huish.
A. J. Eykelkamp, café

Gevraagd een net
MEISJE. Zutphensew.
83 Vorden.

Gevraagd wegens hu-
welijk net DAGMEIS-
JE. Verheul, Korte
Beukerstr. 6. Zutphen

KRAAMZORG
Op l en 2 mei geen
bespreken v.e. kraatn-
verzorgster

Enig HUISRAAD te
koop, w.o. man.houten
kamermeubelen, ledi-
kant, matrassen, was-
stellen en lamp(kroon).
Nieuwstad 20, Vorden

Te koop: een RAP
Imperial, 3 versnellin-
gen, in nieuwe staat.
H. Bargeman,
't Hoge 46, Vorden

Te koop ZUNDAPP
Boy bromfiets.

B 45, Vorden

Te koop wegens om-
standigheden 'n prima
BROMFIETS, Solex.
W. Koers, Kranenburg
D 127 c, Vorden

Te koop z.g.a.n.
MEISJESFIETS. voor
4-7 jr. H. Steenblik,

Hackfort

Te koop 50 stuks
7-weekse HENNEN

B. Besselink, Kerkhof-
weg D 4 a, Vorden

Te koop 50 jonge hen-
nen W.L.xR.I. 11 w.
E. Brummelman Kruis-
weg.

Te koop 175 jonge
hennen W.xR. A.
Meenink Zutph. C 72

Te koop roggestro,
piek up m. platen en
lichtnetmotox ;V i pk

Almenseweg 52

Te koop een partij
HOOI en een z. b.
drag.KOE, V. J. Dos-
tal E 82

Te koop afgekalfde z.b.
MAAL vierk. stempel
E. Hendriksen Noor-
dink, Hengelo (G).

Guldens
goedkoper

iederéén

ledere streek
strak!

Drogisterij
De Olde Meulle

J. M. v. d. WAL
Gediplomeerd Drogist

Heden ontsliep in Zijn Heer en Hei-
land onze geliefde vader, groot- en
overgrootvader

Jan Willem Slöetjes
wedn van G. W. Bierman

in de ouderdom van 85 jaar.

Romeinen 8 : l

Namens de kinderen
en kleinkinderen

Warnsveld, 17 april 1961
B 74

De teraardebestelling zal plaats hebben
op vrijdag 21 april om 2 uur op de
Algemene Begraafplaats te Warnsveld.

Bejaardenkring
WOENSDAG 26 april n.m. 2.30 uur

in de koffiekamer van het Nut.

Een grappig verhaal

Alles over ons reisje

Toneelvereniging D.E.V.
Jeugdvereniging

Nog enige deelname gevraagd van meisjes
en jongens in de leeftijd van 12—16 jaar.

Opgave bij:
M. NIJLAND, Insulindelaan 40
JOH. HARMSEN, Molenweg 22

Het Bestuur

GROENE KRUIS
Afdeling Vorden

Ouders, die menen dat één van hun
kinderen in aanmerking komt voor

uitzending naar een Gezondheids-
kolonie

worden verzocht dit vóór 29 april a.s.
op te geven bij hun huisarts of bij
Zuster Stoop.

Gezien de hoge uitzendkosten wordt
van de ouders een bijdrage van mini"
mum f 25.— verwacht.

Het Bestuur

Vordense Bad- en Zweminrichtidg
„IN DE DENNEN" - VORDEN

Algemene ledenvergadering
op woensdag 26 april a.s. te 21.00 uur
bij Hotel Bakker.

Het Bestuur

Nutsoperette gezelschap
Warnsveld

Opvoering van de operette

Viktoria nnd ihr Husar
(muziek Paul Abraham)

op zaterdag 22 april
in het Nutsgebouw te Vorden.
Aanvang 8 uur.
Entree f 2.00 (bel. inbegr.)

Russische, Japanse en Hongaarse
costuums

Mooie decors

Vlotte bekende melodieën

Kaarten in voorverkoop, tevens plaats-
bespr. bij J. H. Schappers, Dorpsstraat 11

Vrijdagavond
KOOPAVOND

Koffiepunten 25 et per stuk
dan S voor f 1.00

Roomboter Jan Hagel

40 et per 100 gram

Bakker Schurink
rr* i f 4Telefoon 1384

GEVRAAGD:

Metselaar, opperman en
timmerman.

G. H. Harmsen - Vorden
Schoolstraat 6.

Tegenwind?

Of sterke helling?

Met een

bent u het beste af!
Prijs

Geheel compleet f 439.-

Maak vrijblijvend een proefrit bij

BARINK - NIEUWSTAD 24

Tv,

COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK

prooienten

met

effecten

Effectenzaken geven voortdurend
zorg. U kunt dat beter overlaten
aan Uw bank. Geef Uw stukken in
bewaring en alles wat er mee ge-
beuren moet, gaat automatisch.
Bovendien is Uw eigendom dan
volledig veilig geborgen.

COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK

„VORDEN"

Wie ALBERS mijdt uit het gezin,

die smijt zijn eigen ruiten in.

Een extraatje voor de kinderen
200 gram gevulde vruchtenbonbons 58 et
hierbij gratis 4 pakjes kauwgum a 10 et
De echte Goudse hopjes, 200 gram 59 et

Toiletzeep, beschaafd parfum, 4 stuk 59 et

Nog één keer!
2 grote potten appelmoes voor 79 et

Hotel Goud koffie, per pak 148 et
hierbij 7 grote chocoladerepen voor 69 et

Hotel Goud thee, 100 gram 79 et
tijdelijk het tweede pakje voor het halve geld .

Heerlijk voor de bowl!
l blik ananas en l blik framboosjes van 139 et

nu voor 119 et
grote pot rozijnen op sap slechts

Doperwten, middelfijn, litersblik

98 et

99 et

Cornedbeef, heerlijk op de boterham, 150 gram 69 et
Nierkaas, vol met niertjes, 150 gram 59 et

Koffiewafels, 250 gram 59 et
Frou-frou, 250 gram 59 et

~ - * ̂ ~ * - * . * , * f * . ^ * ~ , * * + . * . . , . , .

WAARDEBON
' Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt U 6 u

} zakjes pudding, smaak naar keuze voor 25 et

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5. Vorden

Koopavond
in Vorden

iedere vrijdagavond

LDe winkels zijn geopend tot 9 uur

Mooi schoonmaak-
weer!

't Is voorjaar en de
zon komt door.
Wees wijs, koop nu

BALASTORE

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman Tel. 1314 Vorden

Chr. Landbouwhuishoudschool, Vorden
Aangifte van leerlingen voor de eind augustus te beginnen
opleidingen en cursussen:

a. 2 jaar primaire opleiding,
toelatingseisen: 6 klassen lagere school

b. l jaar opleiding voor assistente in de
huishouding,

toelatingseisen: 2 jaar primaire opleiding

c. l jaar vooropleiding verzorgende
beroepen, (V.V.B.),
toelating na opleiding assistente in de huishouding

d. dag- of avondnaaicursus

e. kookcursus

Aangifte en inlichtingen:
dinsdag 25 april van 2—4 uur 's middags en 7—8 uur
's avonds, telefoon 06752-1512.

R. van der Vecht, directrice

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Berini
blijft de beste bromfiets

In diverse uitvoeringen

1, 2 of 3 versnellingen

Verkrijgbaar bij de

Berini-dealer

Fa. Kuypers - Vorden

RETEXTURINGBEDRIJF

accuraat

RETEXTURÏNGBEDRIJf

accuraat

Vlekkeloos . .

dank zij

ACCURAAT

Fantastisch, l

wat een Benzine •

TANK OOK TOTAL
bij

Barink's Total Service

VITRAGES
CORDUHEK

VLOERBEDEKKING

H. &W.
Telefoon 1514

Maatnemen en stalen
hiervan

gratis en geheel vrij-
blijvend



Grote Paardenmarkt

WOENSDAG
26 april

(Meimarkt)

te Hengelo (G)
Biggenmarkt:
Keuring van biggen, aanvang 8 uur

Gewichttaxatie
van 8-9.30 uur. Deelname kosteloos
MOOIE PRIJZEN.

De Marktvereniging

Speciale
vrijdag koopavond

aanbieding
U ontvangt

f 1.— reductie

bij aankoop van uw

bedrijfskleding
1 overall
1 manchester broek

blauwe of groene colberts
blauwe broeken

enz. enz.

L Schoolde™ - Vorden
Zaterdagreklame!
Vruchtengebak 28 et per stuk

dan 5 voor f 1.10
Slagrooomgebak, gesorteerd

28 cent per stuk
dan 5 voor f 1.10

Zuivere roombotercake
40 et per 100 gram

Neemt proef met ons heerlijk krentebrood

Bakker Schurink
Telefoon 1384

Wilt u een

nieuwe fiets
gaan kopen ?

Kom dan even bij Tragter aanlopen.

Wij ruilen desgewenst uw oude kar-
retje in en u rijdt dan weer prettig
naar uw zin

Grote keuze in merken
EMPO - GAZELLE en UNION

Deze fietsen kunnen best tegen regen
en zon.

Mochten u misschien de contanten hier-
voor ontbreken, dan kunt u best een
regeling met Tragter afspreken.

Wij hebben fietsen voor oude en
jonge mensen en kunnen een ieder
bedienen op zijn of haar wensen.

Wilt u meer weten van de fietsen, die
wij verkopen?
Herlees de vierde regel en 't komt in
orde, zullen we hopen.

Beleefd aanbevelend

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

Vitrage
is het visitekaartje van uw
woning

Onze voorraad is enorm en op iedere
beurs afgestemd.

Wij hebben voor u
• Terlenka vallen
• Effen terlenka
• Terlenka met een roesje

• Terlenka met ingeweven rand

Zwitserse en Hollandse katoenen vi-
trages dubbel- en enkeldraads

• Vallen

• Effen vitrage
• Met ingeweven rand enr.

Zie etalage Zie etalage

Bedrijfsvoetbal
Willen de bedrijven, die voornemens
zijn dit jaar aan het bedrijfsvoetbal-
tournooi deel te nemen zich voor

a.s. woensdag 26 april opgeven

bij de secretaris M. Wijen, Molen-
weg 35.

Vrije tijd?
Trek er heerlijk op uit met een

Sparta bromfiets

Door en dooP betrouwbaar

Zie onze kolleküe

FA. lèUYPERS
Telefoon 1393

EXTRA REKLAME
500 gram fijne rookworst 160 et
500 gram jonge haantjes 225 et
500 gram gesmolten vet 45 et
100 gram boterhamworst 28 et

100 gram ontbijtspek 28 et
100 gram snij worst 50 et

100 gram ham 55 et
100 gram tongeworst 28 et
100 gram bloedworst 18 et

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat
MEIMARKT - HENGELO G.

a.s. woensdag 26 april

de gehele dag DANSEN
Langeler - Concordia - v. d. Weer - Michels

Weekreklame
20 t/m. 26 april 1961

Spar clou
bij koffie, pakje thee voor

halve prijs - 10%

elk 2e blik tomatenpuree van 28 et
voor 18 et -f- 4 z-

Extra voordeel
3 blikjes vruchten van 210 et

voor 185 ct-f 37 z.

l pak sprits van 50 et voor 44 ct+ 9 z.

200 gram agar vruchten van 44 et
voor 39 ct-f- 8 z.

200 gram rumbonen van 84 et
voor 72 ct-f 14 z.

l pak custard van 60 et voor 52 ct-}-10 z.

l pak choc. crème van 62 et
voor 55 et+ 11 z.

l fles azijn van 48 et voor 42 ct + 8 z.

3 stuks toiletzeep van 92 et
voor 75 et -j-15, z.

100 gram hampunt van 62 et
voor 54 et-j-11 z.

Levensmiddelenbedrijf

Remmers

De bakker houdt zijn
producten in ere!

Kwaliteit en Ovenvers

Profiteert daarvan!
De Vordense Bakkers

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)

Groot lebbink.
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7 50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Verhuur van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr,
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl l , Zutphen
Telefoon 2264.

KOOPTW*

Fa» Martens
wapen- en sporthandel

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende-
druppeic

f 2.20 p. flesje v. 50 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van post wissel
Drogisterij en
Fotohandel

P. G. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Het adres voor U
Pluimvee

is van ouds
W. ROSSEL

Telefoon- 1283
bg.g. 1214

Groot Roessink's
Timmerwinkel

't Hoge
Telefoon 1495

AUTO-
V E R H U U R

m. en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. H
Telefoon 1414

... Heerlijk
pittig

verfrissend

He i neken
Bier

Heineken
morgen een paar flesjes

in de boodschappenmand!

Heineken's bier
verkrijgbaar bij Kistemaker

De nieuwe

Three flowers

lipstick
Met recht op een

miniature beauty set

Zie advertentie in diverse dames-
bladen.

Is verkrijgbaar bij

Drogisterij „De QUJe Meulle"

J. M. v. d. Wal
Gediplomeerd drogist

Voor het slijpen
van uw grasperkmachines, hetzij
motor of hand, het juiste adres:

Henk van Ark

„Het Binnenhuis"
WONJNGINRICHTING

Fa. A. Polman Tel l o l l Vorden

^ Ploegstoffen

i^ Gilde stoffen

^ Royal cretonnes

zijn overgordijnstoffen

• die u kwaliteit presenteren
• die licht echt zijn
• die uw woning nog gezelliger

maken

Wij hebben voor u een enorme voor-
raad in vele prijsklassen

Maakt u de gordijnen zelf?

Wij knippen ze voor u op maat en
op patroon


