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DISTRICTSVERGADERING K.I.V.O.

De vereniging K.I.V.O. hield in café „'t Zwaantje" aan de Hengeloseweg alhier, onder leiding
van de heer G. J. Wuestenenk, een druk be>zochte districtsvergadering.
Het doel dezer vergadering was in hoofdzaak
de kandidaatstelling voor de komende vacature
A. G. Gotink, welke reglementair niet herkiesbaar is op de a.s. te houden algemene jaarvergadering.
Bij gehouden stemming werden als kandidaten
voor deze openkomende bestuursfunctie gekozen
de heren H. Tjoonk ('t Garmel) en G. J. Vruggink (De Stroet).
Vervolgens werd de combinatie met de K.I. verenigingen Halle en Ruurlo besproken.
De voorzitter wees er op, dat er in wat ruimer
verband meer mogelijkheden zijn. Algemeen
stond men tegenover dit punt niet afwijzend.
Dit punt zal echter op de algemene ledenvergadering onder de loupe worden genomen.
Er zal getracht worden in het najaar 1960 een
Districtsjongveekeuring te organiseren.
Tenslotte werd medegedeeld dat de K.I.V.O. zor
wel in ledental als in het getal geïnsemineerde
koeien nog steeds toeneemt.
E.H.B.O.

In de komende week zal de nieuwe cursus voor
opleiding tot het E.H.B.O. eenheidsdiploma beginnen, waarvoor nog enkele cursisten aangenomen kunnen worden.
Ook de cursus E.H.I.O. (eerste hulp in oorlogstijd) gaat beginnen. Alle bezitters van een geldig E.H.B.O.-diploma, ook al zijn ze geen lid
van ,de B.B., kunnen aan deze cursus deelnemen.
Gezien het grote nut en belang van deze cursus
zullen allen hieraan wel meedoen. Aan het eind
bestaat gelegenheid de E.H.I.O. aantekening te
verwerven.
Een advertentie geeft nadere inlichtingen.
VOORLICHTING RUILVERKAVELING

Ter bespreking van het ruilverkavelingsplan
District Warnsveld werd in het café Eskes door
de drie plaatselijke standsorganisaties een voorlichtingsavond belegd in samenwerking met de
Cultuurtechnische Dienst. De leiding was in
handen van de heer A. G. Mennink, voorzitter
van de Afd. Vorden van de G.M.v.L.
In zijn openingswoord wees spr. er op dat door
ruilverkaveling vele voordelen verkregen worden waardoor de produktiekosten van het agrdrisch bedrijf veelal sterk verminderen.
Vervolgens werd het woord verleend aan ir. A.
Glas, die op objectieve en duidelijke wijze het
ruilverkavelingsplan en wel in het bijzonder
wat voor de gemeente Vorden van belang was
besprak. Spreker wees er op dat ruilverkaveling niet door de enkeling doch in georganiseerd
verband ter hand genomen moet worden. Van
groot belang is hierbij, wil men tot vermindering van de produktiekosten komen, dat men
een aaneengesloten bedrijf krijgt voorzien van
een goede ontwatering en goede verharde wegen. Dit toch is het doel van de ruilverkaveling
voor de agrarische bevolking. Het is absoluut
niet zo, aldus spr., dat hierbij de kleine bedrijven in het gedrang komen. Het kan in bepaalde
gevallen zelfs zo zijn dat ze nog enigszins wat
vergroot kunnen worden.
Wanneer een ruilverkavelig bij Ged. Staten is
aangevraagd, wordt vervolgens door de Cultuur
Technische Dienst een planschema opgemaakt
hetwelk daarna met de belanghebbenden wordt
besproken.
Voordat dit plan dan in stemming wordt gebracht, is het op kaart gebrachte plan ter secretarie voor iedere belanghebbende ter inzage.
De stemming geschiedt door hen welke bij het
kadaster als grondeigenaar staan ingeschreven.
Door een z.g.n. schattingscommissie wordt de
waarde van de in het plan liggende grond geschat. Ieder die grond inbrengt krijgt grond
terug in verhouding tot dat is ingebracht. De
onkosten kunnen in 30 jaar worden voldaan,
zijnde ƒ 21.— per ha per jaar.
De schuldenlast wordt aan de hand van het advies van de schatters vastgesteld.
De heer Enzerink uit Almen wees hierna er nog
op dat er niet anders gewerkt wordt dan in het
belang van de agrarische bevolking. In werkelijkheid is de plaatselijke commissie het uitvoerend lichaam. Er wordt nog maar al te vaak
geredeneerd „wat kost het" waarbij dan het
voordeel of de z.g.n. opbrengst vergeten wordt.
Spreker was van mening dat deze ruilverkaveling van groot belang is voor de gehele Achter
hoek. De mogelijkheden ons door de Regering
geboden moeten we benutten, aldus spr.
De heer ir. v. d. Kerkhoff gaf vervolgens een
uiteenzetting van het plan dat op kaart was
gesteld.
Na beantwoording van een aantal vragen
sloot de heer Mennink deze druk bezochte vergadering.
RIJKSPOSTSPAARBANK

Aan de Rijkspostspaarbank Vorden en de daaronder behorende gebieden werd in december
1959
ingelegd ƒ 56.438,12 en terugbetaald
ƒ 47.205,64.

KERKDIENSTEN zondag 10 januari.
Hervormde kerk.
9.50 uur Eerw. Heer G. D. Vossers, Vaassen.
Jeugddienst,
7.15 uur Ds. J. H. Jansen.
Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. H. Jansen.
Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds. J. Groenenberg,
Nieuweroord.
R.K. Kerk

Wollen wevenit
Dames-truitjes
3/4 mouw
zeer vlot model
leuke dessins

Te koop weg. overcompl. een inzinkbare
trapnaaimachine
(Kayser) en een eiken
dressoir, 1.60 m. lang
l jaar oud. v. Heeckerenstraat 8. Vorden.

Te koop aangeb.g.o.h.
KROONKARPET,
mod. Canasta, 3.75 X
2.75 m,, zachtgroen
fond m. bruine figuur.
WAARSCHUWING
7.30 en 10 uur Mis. 4 uur Lof.
,,De heer Burgemeester der gemeente Vorden, Insulindelaan 25, na
R K. Kapel 7, 8.15 en 9.30 uur Mis. 4 uur Lof. deelt hierbij mede, dat op vrijdag, 15 januari 8 uur.
1960, om 10.00 uur, de op de Ruurloseweg aanZondagsdlenst Doktoren
wezige sluitbomen der Nederlandse Spoorwe- Een g.o.h, HAARD
(alleen voor spoedgevallen)
gen, zullen worden verwijderd. Daarbij zullen te koop. Zutph.weg 15
Van zaterdagmiddag 1.30 uur t.e.m. zondag- automatisch werkende halve overwegbomen
avond 11 uur Dr. de Vries. Telefoon 1288. met wisselende rode lichten in dienst worden Te koop een g.o.h.
meisjesfiets v. 4- 7 jr.
gesteld.
Zondagsdienst dierenartsen.
Wanneer de trein in aantocht is, worden tijdig en een jongensfiets v.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
tevoren wisselende rode lichten getoond, zowel 8-12 jr. R. Wesselink
Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag- op een aan de rechterzijde van de weg geplaatst „Hoogkamp" C 3,
avond 12 uur Van Soest, Tel. 06753-420, en knipperlicht, als op de sluitbomen, terwijl tegeVorden
lijkertijd een bel luidt. Na het ontstekend der
Wechgelaer, Tel. 06752- 566.
wisselende rode lichten, dalen de normaal om- Te koop Friese neuVanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag- hoog staande bomen en sluiten de rechterhelft rende en nieuwmelkte
morgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen. van de rijweg af. Het knipperlicht dat wordt koeien, Q] stempel,
getoond, betekent ingevolge de wet een absoluut
stopgebod. De politie heeft opdracht om, vooral één opgenomen met 81
Brand melden: no. 1541.
de eerste dagen, scherp toezicht op een en punten. H. A. CorneBij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
ander uit te oefenen. Men zij gewaarschuwd". goor, Lankhorsterstr.
(Bureau Rijkspolitie)
Hengelo (G.).
40 JAAR IN GEMEENTEDIENST
Weekmarkt.
Nieuwjaarsdag heeft de heer A. J. Klein Ikkink
Te koop een roodb.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren onder zeer grote belangstelling het feit herdacht drag.KOE, a.d. teil. 16
dat hij 40 jaar geleden in gemeentedienst trad
aangevoerd 120 biggen, waarvan de prijzen als wegwerker aan de Vorden-Lochemse kunst- jan. T.b.c.- en abortusvarieerden van f 4 8 , — tot f 5 5 , — per stuk. weg. Op l april 1945 werd de jubilaris bevor- vrij bedrijf. A. Helmink
Handel was traag.
derd tot voorwerker en per l januari 1954 tot 't Onstein.
Gemeenteopzichter B.
Burgeüjke stand van 30 dec. t.m. 7 j a n . Namens
het gemeentebestuur sprak burge- Te koop v. huisslacl
Geboren: d. van H. W. Ligtenbarg en W. meester Van Arkel, die met de beide wethouders ting 2 jonge zeugen ei
Wesselink; z.v. H. Huetink en }. Nijenhuis. en de gemeentearchitect met hun dames van zwaar varken.
hun belangstelling blijk gaven.
v
Ondertrouwd : Geen.
Spr. noemde <Jfc4-jarige jubilaris een plichts- D, Pardijs.
Gehuwd: JfcL. Velhorst en G. Soek.
Kranenbun
Overleden^o. Bruins, vr., wed. van H. J. getrouw ambtfüiar en sprak zijn grote waardering
uit
voor
de
nauwgezette
wijze
waarop
Koerselman. 73 jaar.
hij zijn verantwoordelijk^ taak heeft weten te Te koop beste B.B.
vervullen. Hij bood de heer KI. Ikkink, namens ZHUGJES.6mnd.Oi
de beide wethouders, de gemeentesecretaris, de van goede afstammii
A.s. zondag 10 januari
gemeentearch^^k en hemzelf een kistje siga- M.M. sterzeug.
ren aan. Wij Wpen, aldus spr., wanneer u de A. J. Oltvoort,
De E e i r Heer G. D. Vossers,
pensioengerechtigde leeftijd zult hebben bevan Vaassen
Wildenboï
reikt, officieel van u afscheid te nemen.
De heer D. Norde sprak namens de Afd. Vor- B E E F T I N K , melkj
voor te gaan in de
den van de Bond van Chr. Overheidspersoneel rijder heeft ook een*
en de Chr. Besturenbond, waarvan de heer KI. mestverspreider,
Ikkink voorzitter is. Ook deze spreker liet zijn
waarderende woorden vergezeld gaan van een en houdt zich beleefd
Onderwerp van de preek:
kistje sigaren, alsmede een doos bonbons voor aanbevolen. Veldwijk
„Als er nu eens geen God bestaat".
C 92.
zijn echtgenote.
De
heer
KL
Ikkink
dankte
voor
de
tot
hem
ge*
Nuchter STIERKALF
sproken woorden en de ontvangen cadeaus.
Aanvang samenzang om 9.50 uur
Van de familie ontving hij een fraai versierde te koop Rietgerweg 7
ouderwetse straatbezem van berkentakken, Warken.
welke onder grote hilariteit werd aangeboden
ER KOMT VVEEE STIMA-ONDERZOEK
ter herinnering aan zijn eerste gemeente j aren. R.b. MAALKALF te
Evenals in 1957 zal er ook dit jaar in de ge Verder merkten wij onder de aanwezigen op
koop. 14 d. oud. J.
meente Vorden een bevolkingsonderzoek op Ds. J. J. van Zorge met zijn echtgenote.
t.b.c. worden gehouden en wel medio februari. Zeer veel bloemstukken, alsmede enkele fruit- Oosterink, Almensew.
In de loop van de volgende week zullen tal van manden werden aangeboden.
2 drag. VARKENS
huisbezoekers en bezoeksters de voor dit onderBIOSCOOP
te koop, werpt. 10-15
zoek benodigde gegevens bij de bevolking verzamelen, waarna iedereen binnenkort een op- Zaterdagavond zal in het Nutsgebouw weer da- jan. B. A. Luesink,
roeping voor het onderzoek ontvangt. De door verend worden gelachen om de dolle capriolen Bolderhorst.
de bevolking bij te dragen kosten bedragen van de grote Engelse komiek Norman Wisdom.
Het ene misverstand volgt op het andere; zelfs 4 BIGGEN te koop.
thans ƒ 1,10 per persoon.
komt hij in een ziekenhuis op de operatietafel En gratis verkrijgb. 'n
terecht, zondat dat hem wat mankeert. Hij zou
UITVOERING SURSUM CORDA
echter
Norman Wisdom niet zijn als het hem jonge FOKSHOND.
De Chr. muziekvereniging Sursum Corda heeft
H. }. Boersbroek,
niet
gelukte
tijdig te ontsnappen!
haar uitvoering vastgesteld op zaterdag 16
Brandenborch.
DICK VAN RIJN KOMT
januari. Voor de pauze wordt een aardig muziekprogramma ten gehore gebracht en na de Op vrijdag 15 januari komt de bekende radioTe koop 3 tomen
pauze komt een toneelgezelschap uit Hengelo G. sportverslaggever Dick van Rijn onder auspizware
BIGGEN bij
op de planken met het blijspel: „De huishou- ciën van de Vordense Zwemclub en de beide
ding van de kolonel". Dit gezelschap heelt al plaatselijke voetbalverenigingen in zaal Eskes G. ƒ. Klein Ikkink
vaker hier een opvoering gegeven en een goede een sportpraatje houden, waarvoor alle sport- „Blokhuis", n.o.z.
liefhebbers en vooral de jeugd ongetwijfeld
naam verworven.
belangstelling zullen hebben. Gezien de rijke er- Een toom BIGGEN
UITVOERING DAMESKOOR
varing en de veelzijdige kennis van de spreker te koop. H. Steenblik
De uitvoering van het Vordens Dameskoor zal op sportgebied, belooft dit een zeer interessante Hackfort.
gehouden worden op donderdag 28 januari. avond te worden. Men zie verder de advertentie
Toom BIGGEN te
Voor de pauze een zangprogramma van negen in dit nummer.
nummers, dat wordt afgewisseld door vier lied
koop bij H. Bargeman
BILJARTEN
j es van de oudste groep van het Meisjeskoor. De Vordense biljartclub K.O.T. heeft het nieuwe Veldwijk C 93.
Na de pauze weer een bont programma van jaar met wisselend succes ingezet.
ballet, shownummers, zang en schetsjes. Er K.O.T. II won de thuiswedstrijd tegen De Pauw Te koop 5 BIGGEN
wordt maar één avond gegeven, dus het zal wel II met 6—4, K.O.T. III speelde eveneens thuis bij J. A. Berenpas
druk worden!
tegen De IJssel II, doch verloor met dezelfde Mossel D 111.
cijfers 4—6. K.O.T. III nam geen halve maatAANVOER OP DE MARKT IN 1959
regelen en stuurde De Pelikaan II met liefst BIGGEN te koop bij
Over het jaar 1959 bedroeg de totale aanvoer een nederlaag van 10—O huiswaarts. Donder- J. Arfman, den Bramel
op de vrijdagse markten 5510 biggen en 28 run- dagavond speelde K.O.T. I thuis de belangrijke
deren.
wedstrijd tegen Voorst I. De uitslag was hier
In 1958 waren deze cijfers respectievelijk 5079 6—2 in het voordeel van K.O.T. I, waardoor BIÓGEN te koop en
en 26.
dit team momenteel in de hoofdklasse de bo- 'n ZEUG m. 1-weekse
Hieruit blijkt dat de biggenmarkt zich in een venste plaats bezet met l punt voorsprong op biggen. H. Leunk,
gestadige groei mag verheugen.
Voorst.
Rietgerw. 5, Warken

JEUGDDIENST

unieke prijs f 9.95
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VORDEN

VOETBAL

Hoewel het er in het eerste half uur wel op
leek, heeft Lochuizen zich zondag op het Vorden-terrein niet zo maar willoos laten slachtofferen.
Het werd weliswaar een 4—3 overwinning voor
de Vordenaren, doch in het laatste gedeelte der
wedstrijd hing een gelijk spel in de lucht, vooral
omdat het tempo bij de thuisclub heel wat gedaald was.
In het begin moest het doel der gasten een ware
belegering doorstaan. De uitstekende doelman
der gasten had daarbij niet te klagen over medewerking van vrouwe Fortuna, want enkele malen kwamen hem lat en paal te hulp of werd
de bal net op het nippertje weer het veld in
gewerkt. Bij Vorden was W. Buunk weer van
de partij en zijn medespelen in de voorhoede
was ongetwijfeld een versterking. Met rust had
Vorden ondanks de pech toch nog een J—O
voorsprong weten te krijgen. Direct na de hervatting maakten Buunk en Korenblik gezamenlijk het derde doelpunt, doch hiermede had
Vorden haar kruit verschoten. Lochuizen speelde aanmerkelijk beter dan in de Ie helft en de
achterhoede van Vorden kreeg het zwaar te
verantwoorden. Lochuizen wist de achterstand
tot 3—2 in te lopen. Uit een corner bracht
Buunk met een fraai schot de stand op 4—2,
waarna Lochuizen er tenslotte nog 4—3 van
wist te maken.
Vorden III speelde een matige wedstrijd tegen
Pax IV en verloor met 3—1. Vorden A kreeg
het in Ruurlo lang niet gemakkelijk tegen
Ruurlo A. Het werd hier een benauwde 2—l
overwinning voor de Vordenaren, die met enkele invallers uitkwam. Vorden B kon het zoals verwacht werd — tegen Be Quick B niet
bolwerken en kreeg een 5—0 nederlaag te
slikken.
Voor a.s. zondag staan er maar 2 wedstrijden
op het programma, n.l. de krachtmeting Vorden
H_Vorden III en Vorden B—Cupa A. Vooral
de eerste ontmoeting, welke in de morgenuren
gespeeld wordt, kan wel eens zeer interessant
worden. Vorden II, dat op papier sterker moet
zijn, heeft deze wedstrijd nog lang niet gewonnen. Vorden B, dat 's middags speelt, kan de
beide puntjes thuis houden.

sen o.f.m., vicaris van het klooster op de Kranenburg, zijn 25-jarig kloosterfeest.
Paters Booms was o.a. werkzaam als missiepredikant te Nieuwe Niedorp, Magister-cantus te
Weert, kapelaan te Leiden en is thans ruim 9
jaar als rector te Winterswijk.
Pater Antigonus Janssen is in Vorden geen
onbekende. Hij maakte hier o.a. de oorlogsjaren
mee,
welke ook voor de kloostergemeenschap
bewogen jaren zijn geweest. In ons gehele land
en uiteraard in de Achterhoek staat hij bekend
als een uitstekend predikant.
Dit dubbele jubileum is op feestelijke wijze gevierd met 's morgens een plechtige H. Mis in
de Kloosterkapel opgedragen door Pater Booms
met assistentie van Pater Antigonus Janssen
als diaken en Pater Joh. Dings, gardiaan als
sub-diaken. Als gast-organist bespeelde Kapelaan Parmeninus Ruigt alhier het orgel.
RATTI-NIEUWS

Verleden week waren alle elftallen vrij.
Het nieuwe jaar wordt a.s. zondag ingezet met
een bijzonder zware ontmoeting voor het eerste
elftal, dat Vios I uit Beltrum op bezoek krijgt.
Gezien de sterke opstelling, waarin Ratti verschijnt behoeft het ditmaal geen nederlaag te
worden. Hopenlijk zal het herstel van Ratti, dat
onlangs bij de wedstrijd tegen Harreveld is gebleken, zich voort zetten en zal de kans1 om
van de onderste plaats te komen nu ten volle
worden benut. De junioren zijn allen vrij.
Aan de heer G. W. Luimes,
Sadlermeister te Vorden.
Waarde Sadlermeister,
Uw vraag, zie Contact verleden week, kan
ik heel vlot beantwoorden.
Ie 't Is me prima bevallen, doe met plezier
in Vorden mijn werk.
2e De omzet gaat elk jaar steeds vooruit.
3e Met de Vordense mensen kan ik reuze
opschieten.
4e Spijt van de stap, geen moment. Bevalt
me zo best, dat ik spoedig ga trouwen.
Wat wil je nog meer.
>
Met vr. gr. BERT LAMMERS, Stoffeerder

VOETBALLERS VORMDEN EREHAAG

Toen vorige week de heer A. Velhorst en me j.
G. Soek na de huwelijksvoltrekking het geneentehuis verlieten, vormde een aantal juniovan de voetbalvereniging „Vorden" o.l.v.
'heer H. J. Lijftogt voor de stoep van het
leentehuis een erehaag. De jongelui waren
/oetbaltenue gestoken.
'bruidegom is al jarenlang speler van het
rste elftal. Vanzelfsprekend werd deze voetlulde zeer op prijs gesteld.
G.T.W.-BUS WERD GERAMD
isdagavond moest een bus1 van de G.T.W.
Medlertol stoppen, om passagiers uit te
Een trekker met daarachter een wagen
en met bomen en bestuurd door H. S. uit
fterswijk, wilde de bus passeren, juist toen 'n
7«wagen van de tegenovergestelde richting
3erde. De trekker probeerde door dicht langs
„ Ie bus te rijden de auto te ontwijken. Met de
'trekker lukte dat wel, doch de bomen, die op
de aanhangwagen geladen waren, ramden de
bus, welke van achteren flink werd ingedeukt.
Gelukkig bevatte de bus weinig passagiers, zodat er geen persoonlijke ongelukken plaats vonden. Alleen liep de bus flinke materiële schade
op.
BOTSING TUSSEN WIELRIJDER
EN MOTORRIJDER

Zaterdagmorgen had op het kruispunt voor het
postkantoor een aanrijding plaats, waarbij de
wielrijder T. W. alhier en de agent van politie
de G. uit Wintervswijk betrokken waren. W.
kwam van de richting Ruurlo en wilde de
Raadhuisstraat in rijden. Hij lette daarbij niet
op het verkeer uit de richting Zutphen vanwaar
juist de motorrijder de G. naderde. Ondanks
krachtig remmen kon de motorrijder een botsing niet voorkomen. Beide personen kwamen
daarbij te vallen. De wielrijder liep bloedende
wonden aan zijn gezicht op. De motorrijder
kreeg ondanks zijn tuimeling geen letsel. Zowel
de motor als het rijwiel werden vrij zwaar beschadigd.

Chem. reinigen

Verven

Januari-aanbieding

Het verzoek gericht tot de jongelui om tijdens
de jaarwisseling, wanneer „Concordia" de psalm
„Uren, dagen, maanden, jaren" speelt, geen
vuurwerk af te steken, is ditmaal niet tevergeefs geweest. Onder betrekkelijke stilte kon
„Concordia" temidden van enkele honderden
belangstellenden het nieuwe jaar inblazen, gevolgd door een mars. Hierna begonnen de jongelui hun vuurwerk af te steken. Het was een
kanonade, waarbij horen en zien verging
doch dat gelukkig zonder onheil afliep.
Door de minder prettige ervaring, vorige jaarwisseling door het vuurwerk ondervonden, hield
burgemeester Van Arkel nu geen nieuwjaarsrede tot de toeschouwers.
KLOOSTERJUBILEUM

In het klooster op de Kranenburg werden
woensdag 30 december twee klooster j ubilea
gevierd onder zeer grote belangstelling.
Pater Salvator Booms o.f.m. rector van het St.
Elisabethsziekenhuis te Winterswijk (ressorterend onder 't klooster te Vorden) vierde zijn
60-jarig kloosterfeest en Pater Antigonus Jans-

En het bijzonder in Mantels,
Japonnen, Jumpers, Vesten, Rokken enz.
Diverse artikelen voor
HALVE PRIJS!

*

Herencostuums vanaf 29.75, 39.75,
49.75.

A. Siemerink
v.h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
de opticien die altijd voor
u klaar staat.

Ziekenfondsleverancier

Kamgaren jongenspantalons en
Meisjestruitjes en -vesten
voor halve prijzen.

Z.f.leden genieten een
korting van 20% op
glazen en monturen.
De verzorger van de
Ophaaldienst wenst
allen een
Gelukkig Nieuwjaar!

Goederen buiten de opruiming
10 pet. korting.

H. W. Gal

Dus vrijdag 15 januari
eerst naar

LOOMAN, VORDEN

Wij wensen u allen
een voorspoedig 1960.

Barink
Rijwiel* en
Bromfietshandel.
Gevraagd:

geheel zelfstandige dienstbode-

""Nutsgebouw""
Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema -

huishoudster,
^eventueel intern.
Voor flinke kracht
overeenkomstig salaris

Deventer

Mevr. Emsbroek
(Gems)
Vorden

Zaterdag 9 j a n u a r i , 8 uur

B.z.a. flinke WERKSTER v.d. avonduren,
kantoren of dergelijke.
100 ^t. verzekerd tegen diefstal,
Adres bevr. bur. Conti^pport en brand. Dus veilig.
tact.
met: Nflnan Wisdom, de beroemde
's Maandagsmorgens voor 9 uur beGevraagd
een flinke
Engelse komiek.
richt wordt dezelfde dag afgehaald.*
JONGEN
i.d.zagerij.
De komische .Norman Wisdom redt
H. Groot Roessink
zich op zulk een meesterlijke manier
Hengelosew., Vorden.
uit onrna^elijke situaties, dat U dit
AARDGASGEYSER
liaalhouder N.V. Hoeksema
d bij zal blijven.
•
te koop of ruilen tegen
Appelstr. 23, Zutphen, Tel. 06750-5197
Butagasgeyser.
Toegang alle leeftijden
Wij wensen u allen nog een voorRaadhuisstr. 7, Vorden
spoedig 1960.
Te koop 2 Duitse
f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.) HERDERS, 8 weken
Stoppage
enz, enz.
oud, bij f. v. Hamond,
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
achter het station.
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373
A.s. zondag competitiewedstrijd
Te koop kuikenkachel
met schermkap, waskacheltje, wasklok en
Aanvang 2 uur.
Terrein Ratti.
wringerbok.
Hierin hebben we een aardige sortering, Zutphenseweg C 81
Vorden
ook voor Katholieken!
Pantalons en eenv. rokken chem.
reinigen NU VOOR f 1.25.

de dolle klucht

Zoek het maar uit

H. Th. Hendriks.'

Ratti l - Vios B. l

E.H.B.O. afd. Vorden

De nieuwe cursus begint op woensdag 13 jan. a.s. 's avonds half acht
in 't Gemeentehuis.
Een beperkt aantal nieuwe cursisten
kan zich nog opgeven bij de secr esse
Mevr. te Slaa, Schoolstraat.
De cursus E.H.I.O. (alleen voor bezitters van een geldig E.H.B.O.diploma) begint op maandag 18 jan.,
zelfde plaats en tijd.

„CONCORDIA" KON RUSTIG HET NIEUWE

JAAR „INBLAZEN"

In onze opruiming
brengen wij dit jaar
ongekende
voordelen.

GEVRAAGD:

een meisje voor winkel en huishouding,
BOVEN 18 JAAR.

Arfman, Laag-Keppel
Telefoon 08348-239

Wij demonstreren vrijblijvend
iedere avond
TELEVISIE of RADIO
Philips - Aristona - Grundig

Geboortekaartjes!

Vraag ons monsterboek ter inzage.

Bupro-gas

Drukkerij Wolters

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Nieuwstad 12 - VORDEN - Telefoon 1404

Weulen Kranenbarg
en
H. Lijftogt 't Hoge 57

Op zaterdag 16 januari hopen wij
aan het pand Raadhuisstraat 16
(hoek 't Hoge) een

Timmerwinkel te openen.
Grote sortering in, o.a.:
Bouwpakketten, Huis vlij tartikelen
Tegel-, Hard- en Zachtboard,
Triplex, Schoorsteenmantels,
Spaan- en Meubelplaat, Latjes,
Ronde stokken en Lijmen.

H. H. Landbouwers
Wij hebben voor u
PRIMA
* Rubberlaarzen

fa. G. W. Luimes
Vorden,Telefoon 1421

Wij hopen u naar genoegen te bedienen.

Groot Roessink's Timmerwinkel
Telefoon 1527

Krebbers' Radio, Zutplien
Wellestraat 33, t.o. Station
Telcf. 06750-5050 (b.g.g. 5255)
Adres Vorden: B. DERKSEN
Berend van Hackfortweg 34

Voor alle soorten
DRUKWERK
Drukkerij Wolters - Vorden

de volledige sortering in alle
maten en uitvoeringen bij:

Mombarg, Kranenburg
Telefoon 6679

Heden overleed, na een langdurige
ziekte, onze lieve Moeder en Grootmoeder
Gerritjen Bruins

weduwe van H. J. Koerselman
in de ouderdom van ruim 73 jaar.
J. W. Koerselman
M. Koerselman-Uitbeijerse
Gerrie
Cor
H. Kettelerij
W. Kettelerij-Aalderink
Vorden, 31 december 1959.
Dr. C. Lulofsweg 8
De begrafenis heeft maandag 4 januari
plaats gehad op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

BEKENDMAKING
Bij de overweg in de Rijksweg van Zulphen
naar Winterswijk nabij km 12.582 van de
spoorweg Zutphen-Winterswijk te Vorden
in de gemeente Vorden zullen op vrijdag
15 januari 1960 te 10.00 uur, de aanwezige
bomen worden verwijderd en automatisch
werkende halve-overwegbomen met wisselende
rode lichten in dienst worden gesteld.
Wanneer een trein in aantocht is, worden
tijdig tevoren wisselende rode lichten getoond,
zowel op een aan de rechterzijde van de
weg geplaatst knipperlicht, als op de sluitboom, terwijl gelijktijdig een bel luidt.
Even na het ontsteken der wisselende rode
lichten dalen de normaal omhoog staande
bomen en sluiten dan de rechterhelft van de
rijweg af.
Het knipperlicht dat wordt getoond, betekent
ingevolge Art. 8 van het Wegenverkeersreglement, voor het wegverkeer een absoluut
stopgebod.

Noteert U even!

Tel. 1465
WASSERIJ BRANDENBURG
X
X ïiLuiiekuit&OGring
X
van
X
X
„SURSUM CORDA"
X
op zaterdag 16 januari '60
in Irene, aanvang half acht.

Medewerking van het Hengelo's Toneelgezelschap voor opvoering van W
het blijspel:

„De huishouding van
de kolonel"

BIJ AL UW VERZEKERINGEN:

uoor iedere branche
deskundige voorlichting.

J. v. Zeeburg
Vorden, Telefoon 1531

GROENE KRUIS

Weer ontvangen een grote partij vim
geen 48 et maar 38 et

Namens het Groene Kruis te Vorden zal 'n

Concordia Hengelo-G

Kleutercursus

Zaterdag 16 januari

worden gegeven door Zr. Beerling in het

DANSEN

««III

+

«JUI

„The Moodchers"

Groot en klein
grijpt 's zaterdags
het eerst naar

CONTAC
hét blad voor Vorde\

II.III.

DICI^VAN RIJN
de bekende Radioreporter
komt in Vorden op
vrijdag 15 januari in
zaal Eskes, Dorpsstr.

met 'n Sportcauserie.
Entree 50 cent.
Aanvang 8 uur.

Een
dankbare
en
eervolle
wacht U
bij het

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Bij iedere 5 gulden boodschappen
l fles advokaat (van verse eieren en
brandewijn) slechts voor 249 et

Vorden

goed opgezette boekhouding.

VORDEN — TELEF. 1489

Bij elk pak Hotel Goud Koffie a 162 et
100 gram Hotel Goud Thee voor 45 et

Nieuwstad 5, Vorden

taak

CHR. EGGINK

95 et

Fa. J. W. Albers

Begin het Nieuwe Jaar met een
Laat U deskundig voorlichten,
ook bij overdracht van Uw bedrijf aan één Uwer kinderen,
boedelscheidingen enz.
Wij doen NIET tevens in verzekeringen, zodat onze adviezen op dat
gebied geheel in het belang van de
klanten zijn.
Aan ons bureau is tevens verbonden
een: Mr. in de Rechten.

59 et

uw auto's, landbouwtractoren
en landbouwmachines*

Opgave deelname maandag eh dinsdag a.s.
tussen 1 — 1.30 uur in het wijkgebouw.

200 gram ontbijtspek 55 et.
200 gram boterhamworst 55 et.
200 gram snijworst 100 et
200 gram kookworst 60 et
500 gram rookworst, fijn, 180 et.
500 gram zuurkool 35 et.
500 gram vet spek 90 et.
500 gram gesm. vet 50 et.
In de wintermaanden is onze Diepvries om 10 uuc 's avonds gesloten.

98 et
59 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Begunstigers op vertoon van
kaart gratis toegang.

Extra reklame

Mooie Abrikozen, 500 gram
Pindakaas „extra", per pot
Allerhande, bijzonder lekker koekje
250 gram
Margarine, rijk aan vitaminen,
3 pakjes

Ook kunt u bij ons terecht
voor de FINANCIERING van

Toegangskaarten a f !.•— aan de zaal.

WULLINK, Dorpsstraat, Vorden

4 kwaliteitsartikelen voor een zacht
prijsje!!
Soepballetjes, Ant* Hunink, per blikje 59 et
Leverpastei, Ant» Hunink, per blikje 51 et
Gest* Gehakt, Ant, Hunink, per blik 98 et
Grote Gelderse Rookworst,
Ant* Hunink, 250 gram 98 et

Fijn belegen volvette kaas,
500 gram voor 149 et

^^ Wij kgebou w.
Aanvang oj^kvoensdag 13 januari a.s.
om 2 uur n.m.

Voor betere en snellere
Schoenreparatie, natuurlijk

Een goed begin in het nieuwe jaar,
en ... drastisch verlaagde prijzen!

+i

RIJKSPOLITIE
Vereisten o.m.: leeftijd 21 tot 28 jaar, min.
lengte 1.75 m. Mulo-opleiding strekt tot
aanbeveling. De mogelijkheid bestaat een
speciale opleiding te krijgen voor een taak
in het verkeerstoezicht.
Vraag uitvoerige inlichtingen bij de plaatselijke Groepscommandanten of bij het
Bureau Werving Rijkspolitie Afd. AL. 131
Koningskade 8, Den Haag.

Bij^mder voordelige koopjes
in onze

Opruiming
Enorme kollektie Damesschoenen, die normaal
meer dan f 20.— kosten, in onze opruiming voor
4.95, 5.95, 6.95 enz. Misschien niet de modernste kleuren maar de kwaliteit en afwerking
is af.
Herenschoenen 9.95, 12.95, 14.95.
Sterke herenschoenen van prima rundbox met
ijzersterke rubberzooi nu reeds voor 14.95.
Kinderschoenen, prima kwaliteit, v.a. 1.95, 2.95,
3.95. Ook in bontlaarsjes voor uw kinderen hebben wij bijzonder voordelige aanbiedingen.
In damespantoffels

*

enkele soorten voor extra
lage prijzen.

Alle schoenen buiten de opruiming
1O pet. korting.
Vergeet U niet contant te betalen ?

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

Voor gezellige

•
*
•
•
•
•
•

Ook in 1960 kwaliteits-artikelen
voor zeer lage prijzen!

bruiloften en

Vrijdag 1 5 januari
begint onze grote

partijen.
Beleefd aanbevelend,
HOTEL

25 aanbiedingen van 25 cent

• Je Konijnenbult"
• Tel. 1212, Vorden
Prima keuken.
•
• EssoHet Petroleum
beste van
Damesschoenen vanaf 1.95, 2.95,
het goede ook
• voor uw
4.95, enz.
oliehaard.
Ook in heren-, jongens*, meisjes* •
A. DE JONGE
en kinderschoenen en pantoffels
Telefoon 1346
•
zeer grote keus.
Geen zichtzending alles d coulant.
• Ook 1960
Goederen niet in de opruiming 10 pet. korting +
THEO VAN ESSEN
behalve op rubber artikelen.
voor uw RIJLESSEN
• IJsbaanstr.il, ZUTPHEN
Telefoon 4776
• Er waren 2060 stuks
de fles.
• inPrijswinnaars
't Schoenenhuis
waren:
J. Verstege 2150
• M. Regelink 1959
•
B. Wentink 1843
Natuurlijk gaat het ons om de grammofoonplaten- Café „'t Zwaantje"

Bij elk der onderstaande aanbiedingen bovendien

Opruiming

5 Wapentjes

A. JANSEN

verkoop.
Daarom stellen wij U in de gelegenheid
kostprijs een platenspeler te bezitten*

om tegen

Nu binnen ieders bereik!

1 pick-up -|- 10 platen = f 77.-

Retexturingbedrijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal
Gedurende deze maand
Chem. reinigen:
Rokken f 1.25
Pantalons f 1.25
Chem. reinigen. Verven,
om. Stoppen, Plisseren.
Binnen 3 dagen terug.
Depot Vorden:
H. Luth, Nieuwstad

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
10 populaire of klassieke
Groot Jebbink.
Zo'n prachtige platenspeler (model 1960)
gramm^wnplaten (f 3.60
speciaal voor 45 toerenplaten, op een in
Staringstraat 9
p. stuIqBffaar vrije keuze
noderne kleuren uitgevoerd voetstuk met
Het
adres:
Tel. 1306
uit onze grote discotheek
:hakelaar, lichtgewicht arm met duurzame
bestaande uit befaamde
affiernaald, aan te sluiten op ieder radioVerhuur van gelegenwereldmerken.
oestel. Alles met 6 maanden garantie.
heidskleding v. heren,
„HET HUIS MET DE GOEDE KLANK" stelt U in de ge- f
-|-|
bont v. dames. Gebr.
legenheid om in het bezit te komen van deze platenspeler
l i m
Willems, kleermakerij,
met 10 platen voor de zeer lage prijs van
l lm
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon
2264.
Alleen verkrijgbaar bij:
PASFOTO'S voor
„HET HUIS MET DE GOEDE KLANK"
half één gemaakt, deLaarstraat 61-67, Telefoon 3853, ZUTPHEN
zelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Bent U verhinderd persoonlijk te komen ?
Houtmarkt 77,
Stuur briefkaart, vermeld naam en adres,
Uw interesse voor populair of klassiek en
Zutphen
wij zenden U gratis p.o. onze platencatalogus toe.

Autoverhuur

Drukkerij Wolters heeft een pracht kollektie?

1 pak
Vivo Lucifers

5 Favoriet
Spritsstukken

1 pakje a 200 gram
Victrix Maizena

100 gram
Gevulde Goudnoten

1 rol
Stereo Beschuit

6 pakjes
Vruchtenkauwgum

3 5 x 3 5 cm
1 Manta Wafeldoekje

1 tablet
37 gram Chocolade

250 gram
Witte Bonen

7 pakjes
Vanillesuiker

1 blikje
Soepgroenten

5 Dropknotsen

100 gram
Bloedworst

100 gram
Bitterkoekjespudding
met suiker en echte
bitterkoekjes

1 zakje
Safetyplast Wondpleister
(elastisch, waterproof en
ideaal)

1 potje
Hollandse Mosterd

1 capsule
Eishampoo

3 stuks gegalvaniseerde
Pansponsen 20 gram

Drieling Huishoudzeep

1 stuk
^fcodzegel Toiletzeep

Tel. 1396.

Geboortekaartjes nodig?

100 gram
Med. Kruispastilles

m. en zonder chauffeur
GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414
(bij geen gehoor l 358)

2 rollen
^osetpapier

1 pakje a 20 stuks
Vetvrije Boterhamzakjes
1 streng a 10 meter
Plastic Waslijndraad
in diverse kleuren

en hier de 25ste aanbieding

'n reuze aanbieding
250 gram Marie Biscuits voor 1 kwartje
Zandwafeltjes, een aantrekkelijk, lekker koekje,
licht In gewicht, 250 gr., met 5 Wapentjes 50 Ct
Stereo Ontbijtkoek, de grote koek met de
heerlijke honingsmaak, met 10 wapentjes 54 et

Bonuto Koffie en Thee.
Bij ieder pak Bonuto koffie: altijd 25 Wapentjes.
Bij ieder pakje Bonuto thee: altijd 15 Wapentjes.

SMIT, Zutplienseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat goeds.

Tel. 06752-1514

ruimen op
vanaf 15 januari

T O P»

1 stuk A-l

stukken voordeliger.
Profiteer van deze gelegenheid.

Ver. voor Veilig Verkeer Vorden
Maandag 11 jan. a.s. 's avonds 7.45
uur in café Eykelkamp

Verkeersavond
voor de buurtschap Medler en omgeving.
Maandag 18 jan begint Wachtm. Kok
met zijn „Algemene Verkeerscursus",
opgave hiervoor aan het Politiebureau.
Maandag l febr. Adjudant v.d. Berg!

Ver. Vrijz. Herv.
Onze zondagsschool begint
a.s. zondag 10 januari.
COMPLETE
WONINGINRICHTING

BONNETERIE
Zutphenseweg 14 - VORDEN

MANUFACTUREN

GROTEN aanvang 10 uur.
KLEINTJES aanvang 11 uur.
Nieuwelingen zijn van harte welkom.
De zondagsschoolleiding

