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EEN JUBILEUM COMMISSIE VOOR
„CONCORDIA"

Er heeft zich een commissie gevormd, welke
zich zal belasten met het inzamelen van bijdragen die „Concordia" ter gelegenheid van
haar 90-jarig jubileum ten bate van het Instrumentenfonds aangeboden zullen worden.
De commissie bestaat uit de heren H. Klein
Brinke, J. v. d. Wal, W. Jansen, W. Sessink,
W. Martinus en Joh. van Dijk.
Het ligt in de bedoeling om in deze gemeente
een lijst-collecte te houden, 't Is te hopen dat
hierdoor de muziekvereniging „Concordia"
bij de viering voor haar jubileum een mooi
bedrag kan worden overhandigd.
BENOEMD

Onze plaatsgenoot, de heer H. Kip, monteur
bij de P. G. E. M., werd benoemd tot districtmonteur te Gorssel.

Tere
'

Babyderm.zeep

DE MOTORCLUB HERDACHT 10-JARIG
BESTAAN

De leden van de Vordense Auto- en Motorclub hebben zaterdagavond op zeer gezellige
wij/e het 10-jarig bestaan van hun vereniging
herdacht.
De voorzitter, de heer B. Pardijs, was in zijn
openingswoord verheugd over de grote opkomst en hoopte dat de leden ook voor do
ledenvergaderingen in het vervolg zulk een
belangstelling zouden tonen. De vereniging
telt momenteel ruim 70 leden.
De heer Plettenberg ontving als kampioen
van de club een beker, terwijl de landskampioen, de heer Rouwenhorst uit Zutphen, lid
van de Vordense club, een foto werd overhandigd. De heer Van Dongen uit Zutphen,
lid van het hoofdbestuur van de K.N.M.V.
afd. Gelderland, bracht namens genoemd bestuur de gelukwensen over. De dames van de
prijswinnaars ontvingen een bloemstuk.
De avond werd verder op gezellige wijze doorgebracht met een dansje, afgewisseld door de
neer G. v. d. Berg uit Apeldoorn, die als conlerencier optrad.
Vermelding verdient nog de fraaie in stijl versierde zaal, waarvoor zich enkele leden zeer
verdienstelijk gemaakt hadden.
MUTATIE

Mejuffrouw B. de Boer, A.V.O.-lerares aan de
Chr. Landbouwhuishoudschool alhier, is benoemd als onderwijzeres aan de zendingsschool te Seroei (Nieuw-Guinea).
Met ingang van l april is in de ontstane vacature benoemd de heer H. Slofstra te Heerenveen.

KERKDIENSTEN zondag 7 februari.
Hervormde kerk.
9.50 uur Ds. J J. van Zorge. Jeugddienst.
7.15 uur Ds. J. J. van Zorge.
Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. H. Jansen.
Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds. W. C. P. den Boer,
van Uithuizen.
R.K. Kerk
7.30 en 10 uur Mis. 4 uur Lof.
R.K. Kapel 7, 8.15 en 9.30 uur Mis. 4 uur Lof.
Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur t.e.m. zondagavond 11 uur Dr.de Vries. Telefoon 1288.
Zondagsdlenst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur W. F. Felix, tel. 06755-266, en Van
Soest, tel. 05753-420.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230
(Bureau Rijkspolitie)
Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 110 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f43,— tot f50,— per stuk.
Handel was matig.
Burgelijke stand van 29 jan. t.m. 4 febr.
Geboren: z. van J.Jansen en E. M. Roozenboom; d. van L. Gotink en G. D. Arfman.
ertrouwd: B. J. Huetink en G. H. BreuG Gosselink en F. W. Hogeweij.
Gehuwd: G. Groot Roessink en J. A. Momberg.
Overleden: E. H. Heuvelink, vr., wed. van
orde, 74 jaar; E. M. Lush, vr., wed.
. Meijer, 71 jaar.
BOM GEVONDEN

Vrijdagmorgen werd er bij werkzaamheden
aan de Ruurloseweg nabij de spoorwegovergang een bom gevonden van klein kaliber. De mijnopruimingsdienst zal deze verwijderen.

VOETBAL

Daar zondag j.l. alle competitiewedstrijden afgelast werden, is het programma een week
verschoven.
Nu zal Vorden I a.s. zondag de strijd aanbinden in Laren tegen Witkampers I, hetgeen
een zware opgave wordt.
Vorden III speelt thuis tegen Steenderen III
en /al hier zeker beslag op de beide puntjes
k u n n e n leggen. Alle andere elftallen van Vorden hebben vrijaf.
OP EXCURSIE

De leden van de B.O.G., afd. Vorden, mankten een excursie naar het modern ingerichte
K.I. station te Apeldoorn. Hier weid naast de
inrichting van het gebouw ook het stierenmateriaal in ogenschouw genomen.
Vervolgens werd een be/oek gebracht aan de
proef boerderij te Leersuin. Hier verkreeg men
onder deskundige leiding een goed bedrijfsover/.icht. De openloopstal voor de koeien
trok wel bij/onder de aandacht.
Het was een zeer leerzame excursie.
JAARVERGADERING CONTROLEVER.
DELDEN-WICHMOND

De leden van de Fok- en Controlevereniging
Delden—Wichmond, hebben in café Krijt te
Wichmond hun jaarvergadering gehouden.
Uit het verslag van de secretaris, de heer W.
|ansen, bleek dat de vereniging 25 leden telt
met Kil) runderen, t.w. 149 M.R.Y. en 11 F.H.
dieren. In het boekjaar 1959 waren 63 vaarskalveren en 2 stierkalveren in het jongveeregister ingeboekt.
Het verslag van de penningmeester, de heer
G. Heerink, meldde een batig saldo van ƒ 186.
Het bestuurslid G. J. Pardijs werd herkozen.
De monsternemer F. Klein Nengerman werd
voor 1960 herbenoemd.
In de kascontrole-commissie werden aangewezen de heren R. Wesselink en H. Rietman.
In principe werd besloten om in het komende
najaar een jongveekeuring te organiseren.
Het bestuur is thans als volgt samengesteld:
G. J. Pardijs, voor/itter;W. Jansen, secretaris;
G. Heerink, penningmeester; H. E. Olthof en
M. A. Helmmk, bestuursleden.

A.s. zondag 7 februari hoopt
Ds. J. J. van Zorge, van Vorden
voor te gaan in de

JEUGDDIENST
Onderwerp van de preek:
„Door Jezus de kerk uitgestuurd".
*
Aanvang samenzang om. 9.50 uur

JAARFEEST
CHR. JONGELIEDENVERENIGING

In ,,Irene" heelt de Chr. [ongeliedenvereniging zaterdagavond haar jaarfeest gehouden.
De voor/iüer tier vereniging, de heer Bieldernian, las de /ondvloedgeschiedenis voor. Hierna hield Ds. van Zorge een causerie over zijn
belevenissen als veldprediker in Indonesië,
waarheen hij niet de Waterman op '2.1 april
i!) 18 vertrokken was. Hij vertelde hierover
/eer interessante bijzonderheden. Vooral het
altijd dreigende gevaar werkte tenslotte funest
op de jongens.
Hierna kwam „Dorus" ten tonele, die op zeer
humoristische wij/e de financiële positie van
de verenigingskas wist te stijven.
Na de pau/e werd met veel succes het blijspel
,,Het geheim van Pandolio" opgevoerd. Het
stuk /at er goed in en kon daardoor bogen
op een vlotte vertolking. De talrijke aanwe/igen hebben /ich er kostelijk mee vermaakt.
Karel Wolters /orgcle in de pau/e en tussen de
bedrijven voor mu/iekale afwisseling op de
piano.
BIOSCOOP

Zondagavond voeren Dean Martin en Jarry
Lcwis weer een dolle klucht uit op het witte
doek. Het ene koldcravontuur volgt op het
andere en /elfs buitenlandse spionnen komen
er aan te pas.

KLUIVERS UIT EIBERGEN LIEP IN EEN
UUR VAN VOORST NAAR VORDEN

Wanneer we bedenken dat we het al een hele
prestatie vinden om de afstand Voorst—Vorden (16 km) in één uur per fiets af te leggen,
dan moeten we zeker bewondering hebben
voor de winnaar van de hardloopwedstrijd die
zaterdagmiddag onder voortdurende sneeuwbuien er slechts l uur en l minuut over deed.
Dus ongeveer een gemiddelde snelheid van 16
km per uur.
Binnen ruim \i/% uur waren de 20 deelnemers
binnen. Er waren slechts 2 uitvallers. Uit Vorden haalden 4 jongelui de eindstreep en wel
Wesselink, Wildenborch (9e); Vruggink, Delden (15e); Pardijs, Lange End (16e) en Wesselink, Hackfort (17e).
In café Eskes reikte burgemeester Van Arkel
de prijzen uit. Hij huldigde daarbij de
iniatiefnemer, de heer Harren uit Voorst, niet
alleen omdat hij deze wedstrijd op touw gezet
heeft, doch ook omdat hij zelf hieraan nog
deelgenomen heeft en daarbij als 7e de eindstreep passeerde, hetgeen voor een veteraan
als Harren een bijzondere prestatie is. Dit
was trouwens de laatste wedstrijd, waaraan
Harren meedeed.
In totaal heeft hij 60 prijzen behaald.
Ook de voorzitters van de verenigingen Vorden en Voorst voerden nog het woord.
De prijs voor de strijdlustigste deelnemer,
welke prijs door de heer Harren beschikbaar
was gesteld, viel ten deel aan de heer Hoevers
uit Voorst, die aanvankelijk als een van de
laatsten zich naar voren had gewerkt tot nummer 14.
Het ligt in de bedoeling om in het najaar de
wedstrijd in omgekeerde richting, n.l. van
Vorden naar Voorst te houden. Men verwacht
dan een nog grotere deelname, vooral van
prominente lopers.
VEILIG VERKEERS-AVOND

Zoals gewoonlijk bestond er voor de zaterdagavond gehouden avond van Veilig Verkeer
^ui zeer grote belangstelling,
^^heer Folmer zei, dat verkeersovertredingen
en fouten zijn toe te schrijven aan een viertal
ooi/aken, t.w. gebrek aan verkeerskennis, onvbor/iditigheid op de weg, onbeschaafdheid
en misbruik van sterke drank. Hiertegen
dient stelling genomen te worden.
^Jjudant v. d. Berg uit Apeldoorn hield hier^Peen causerie over de pas ingevoerde nieuwe
verkeersregels. Doorspekt met humoristische
opmerkingen, was het voor de aanwezigen een
genoegen naar deze uiteenzetting te luisteren.
Aan de hand van filmstrips wees spreker op
het grote nut van de jeugdbrigadiertjes, vooral in grote steden.
De heer B. Verkerk won de eerste prijs door
het foutloos beantwoorden van een 20-tal vragen. Met 6 andere personen, die allen l fout
maakten, kreeg hij een aardige attentie.
40 JAAR BORSTELMAKER

De heer H. J. Vreeman herdacht maandag de
dag, dat hij 40 jaar geleden in dienst trad bij
de Borstelifabriek Gebr. Haverkamp. In de
kantine werd de jubilaris toegesproken door
de heren Haverkamp en Kuyper. Beiden
schetsten de jubilaris als een plichtsgetrouw
en vakbekwaam personeelslid.
Uit handen van de heer Kuyper mocht hij
een enveloppe met inhoud ontvangen.
Als oudste lid van het personeel sprak de heer
Eskes, die de heer Vreeman mede namens het
personeel dankte voor de collegialiteit, welke
al die jaren bestendigd is gebleven. Ook hij
overhandigde de jubilaris een geschenk.
De heer Vreeman, die thans de leeftijd van 60
jaar heeft bereikt, dankte voor de hartelijke
woorden en de ontvangen geschenken.
LEDENVERGADERING CHR. MUZIEKVER.

In het gebouw Irene kwamen de leden van de
Chr. Muziekvereniging „Sursum Corda" in jaarvergadering bijeen.
De voorzitter, de heer M. H. Gotink, sprak er
zijn spijt over uit dat er geen niet-werkende
leden aanwezig waren.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer
G. Klein Geltink, delen wij o.a. het volgende
mede. Het aantal werkende leden der vereniging bedraagt momenteel 24, benevens l adsp.
lid en 149 donateurs. Spr. dankte de commissie
voor het organiseren van de collecte ten bate
van het instrumentenfonds1.
De aftredende bestuursleden H. J. Rakstake
en T. Harmsen werden herkozen, terwijl in
plaats van de heer G. Klein Geltink, werd gekozen de heer A. Schouten.
De penningmeester, de heer J. Lenderink, kon
een voordelig kassaldo mededelen.
In dank werd een gift van de Winkeliersvereniging, groot ƒ 40.—, ontvangen.
KAPPERSSUCCES

Op 't kappersconcours te Doetinchem behaalde de heer H. Wiekart een 1ste prijs in de
afd. Moderne Coiffure en mej. J. Brandenbarg in de bedienden-af deling een 3e prijs in
de moderne Dagcoiffure.

UIT DE RAAD
De gemeentebegroting heeft een
tekort van ƒ 55.000.—.

De gemeente Vorden heeft voor 1960 een reeks
plannen op stapel staan, die op uitvoering wachten. Vanzelfsprekend kost dit geld en daar de
nieuwe financieringsregeling tussen rijk en gemeente voor 1960 nog niet bekend is, brengt
de begroting op de oude basis een tekort van
ƒ 55.000.—.
Als voornaamste kapitaalswerken staan op het
programma:
. Uitvoering rioleringsplan en wegenaanleg in het
Molenplan; verbouw bijz. lagere school Wildenborch; uitbreiding bijz. lagere landbouwschool;
bouw Nutskleuterschool; aanleg weg naar het
industrie-terrein; verharding Beunksteeg; nieu-r
we brandput in de Kranenburg; verbetering
outillage gemeentelijk sportterrein; subsidie
kosten bouw Geref. kerk.
Op de gewone dienst wordt voorgesteld voor de
volgende straten de verlichting uit te breiden:
Zutphense weg vanaf De Kroeseboom tot Tragter; eind Dorpsstraat-Groene weg; Stationsweg
en Burg. Galleestraat.
Wat het punt verharding zandwegen aangaat,
bestaat er voor Vorden een mogelijkheid om
naast de reeds genoemde verharding van de
Beunksteeg nog een weg n.l. die van de Wientjesvoort — door de Mosselse Enk — Kranengoorsdijk-grens Laren in het totaal 3250 m verhard
te krijgen, mits men de plannen zo spoedig
mogelijk indient. De raad ging met dit voorstel
natuurlijk accoord..
Naar aanleiding van de begroting hield de heer
Aaten als rapporteur van de begrotingscommissie, bestaande uit de heren Aaten, Regelink en
Wesselink, een algemene beschouwing.
Hij was verheugd dat de begroting dit jaar al
een maand eerder was verschenen.
Op de in het rapport naar voren gebrachte suggesties deelde de voorzitter o.a. het volgende
mede. Bij het G.T.W.rStation mag geen natriumlamp komen. Er is een sterkere lamp in het bestaande lichtpunt geplaatst, hetgeen een aanmerkelijke verbetering is. Bij bushalte Selsham
geeft Rijkswaterstaat alleen toestemming tot
het plaatsen van een natriumlichtpunt indien
dit afgeschermd is. Daar zulk een lichtpunt gelijk te stellen is met een „gloeiende spijker",
besloot de raad om goedkeuring te vragen voor
het plaatsen van een gewoon lichtpunt, zoals
er reeds meerdere in de buitenwijken staan. De
aangevraagde meerdere lichtpunten in de buitenwijken komen het volgend jaar aan de
De schooltandverzorging gaat voorlopig
door, daar er geen tandarts voor te vinden isT
de plaatselijke tandarts ontbreekt hiervoor de
tijd. De woonruimte-adviescommissie zal nu om.
de 14 dagen zitting houden in verband met de
verbeterde woontoestanden.
De brandputten worden geregeld gecontroleej
en verbeterd. De tankauto ondervangt voor
groot deel nieuw aan te leggen brandputten.
Wat de riolering betreft, hiervoor wil men een
5-jarenplan ontwerpen en aldus de riolering in
gedeelten tot stand brengen. Het Molenplan
vormt het eerste deel en B. en W. hoopten er
spoedig mee door te gaan en andere gedeelten
van riolering te voorzien. De post van ƒ 15.000.—
voor restauratie van de Dorpstoren werd geschrapt, daar volgens deskundigen dit bedrag
alleen al nodig is voor het steigerwerk. Men
wil nu wachten op de subsidie van Monumentenzorg.
Elektrificatie onrendabele gebieden.

Er werd een voorstel aangenomen om ook de
laatste 65 percelen in de- gemeente op het elektrische net aan te sluiten. Het bleek echter dat
er boven deze 65 nog enkele waren, die nog
niet aangesloten waren. Men zal trachten de
bijdragen van de eigenaren zo laag mogelijk te
houden door de gehele reserves, die hiervoor
aanwezig is, aan te spreken, mits Ged. Staten
hiervoor toestemming geven.
Een rioolwater-zuiveringsinstallatie.

In het uitbreidingsplan is voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie een stuk gemeentegrond
aangewezen liggende aan de Vordense beek achter de woning van de heer Woltering. Met het
oog op de bebouwing in het Molenplan en voor
de geprojecteerde bebouwing aan de overzijde
van de Zutphense weg is dit terrein ongunstig
voor een dergelijke installatie gelegen. Het ligt
nu in de bedoeling om een terrein meer naar
het westen, dus buiten het dorp aan de Vordense
beek, daarvoor te bestemmen. Het terrein is
eigendom van Baron van Westerholt van Hackfort en consorten. Er is 0,6 H.A. voor benodigd.
Het ligt voorts in de bedoeling om al vrij spoedig de riolering in het Molenplan te benutten
voor de afvoer van het hemelwater naar de
Vordense beek. Het Waterschap heeft hiertegen
geen bezwaar.
Rondvraag.

Over de mogelijkheid tot het houden van een
koopavond, welke suggestie de heer Wesselink
in de vorige zitting deed, antwoordde de voorzitter, dat de plaatselijke winkeliers er over 't
algemeen tegen zijn, hoewel de meningen ver
deeld zijn. Het publiek staat er blijkbaar ook
onverschillig tegenover. Alleen als Zutphen het
doet, zullen de Vordense winkeliers er waarschijnlijk ook toe overgaan.
De heer Klein Brinke miste subsidies aan Vordense verenigingen op de begroting, iets wat in
andere gemeenten nogal vaak een belangrijk bedrag uitmaakt. De muziekverenigingen krijgen

wel subsidie, aldus de voorzitter. Bovendien hebben vele verenigingen faciliteiten, die hen van
gemeentewege worden toegestaan, o.a. bij het
gebruik van de gymnastiekzaal. Wethouder
Lenselink wees op het nadelig saldo op de begroting en vond dat het de gemeente in deze
omstandigheden niet past om voor Sinterklaas
te gaan spelen. Het ideaal is eigenlijk dat de
verenigingen, via een beroep op de burgerij zelf
in hun financiën kunnen voorzien.
De heer Schurink kwam nog eens op de kampeergelegenheid terug. Helaas kon de voorzitter
nog niets naders hierover vertellen. Hij zal nog
eens informeren naar het plan van de heer von
Mengden.
De heer Klein Brinke meende dat de gemeente
er wel toe kon overgaan een schilder in vaste
dienst te nemen, nu zij 200 woningen bezit.
Over de slechte toestand van de rijksweg nabij
café Eyckelkamp en de Brandenborch zal de
voorzitter zich verstaan met Rijkswaterstaat,
aldus hoorde de heer Aaten op zijn vraag.
De heer Nordë was wegens familie-omstandigheden en de heer Wesselink wegens ziekte afwezig.

Koop nu IVOROL
Dubbele tuben: Voordeliger prijs.
Uw tanden vragen het beste.
CONTACTAVOND VORDENS MANNENKOOR

Heden, zaterdagavond, houdt het Vordens
Mannenkoor weer in zaal Bakker haar traditionele contact-avond. Ditmaal zullen behalvc de gastheer, het Zutphens Mannenkoor,
Doetinchems Mannenkoor en de herenaldeling van de Gemengde Zangvereniging „Ex(clsior" uit Hengelo (G.), deze laatste o.l.v.
Karel Wolters, zich laten horen.
Er is een dansje na.
DE HEER H. G. POESSE ERELID VAN DE
ORANJEVERENIGING

Zoals gewoonlijk was de ledenvergadering van
de Oranjevereniging welke onder leiding van de
heer Mr. A. Baron van Hackfort in de Nutskoffiekamer werd gehouden weer matig bezocht.
Na een kort openingswoord door de voorzitter
bracht de heer J. W. Klein Lebbink zijn jaarverslag uit over het feest van het vorig jaar,
dat als zeer geslaagd mag worden beschouwd.
De penningmeester, de heer Vogtlander, kon
een batig saldo meedelen.
Bij de ingekomen stukken was een schrijven van
de heer H. G. Poesse waarin deze bedankt al
organisator van de tocht voor ouden van daj
welke functie hij sinds 1923 vervulde.
De voorzitter meende dit verzoek te moeten inwilligen en dankte de h^er Poesse voor het zeer
vele dat hij in dezen voor de oudjes had gedaan.
Om verkeers-technischè redenen is het
onmogelijk geworden om weer met een
auto's een dergelijke tocht te organiseren, voól
wat het verkeer in de grote steden betreft. Er
dient dus naar een andere gelegenheid, b.v. met
bussen, te worden omgezien.
Het bestuur zal hierover zijn gedachten laten
gaan, en hoopt dan nog tot een oplossing te
komen.
De heer Poesse zei, dat hij genoemd werk
steeds met blijdschap heeft mogen verrichten.
Hij dankte allen, die tot het welslagen van deze
tochten hadden medegewerkt en noemde o.a. de
automobilisten, de Winkeliersvereniging, de
Bakkersvereniging, de Vleeswarenfabriek, de
Zuivelfabriek, de medewerksters tijdens de tocht
en na afloop in het Nutsgebouw, de beide plaatselijke muziekverenigingen, enz.
Het bestuur stelde voor de heer Poesse tot erelid
der vereniging te benoemen. Dit voorstel werd
met luid applaus begroet.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredenden
t.w. de heren Mr. A Baron van Westerholt van
Hackfort, J. W. Klein Lebbink en P. Vogtlander
herkozen.
De voorzitter deelde nog mede dat hij volgend
jaar gaarne enige jongere krachten in het bestuur zou willen zien.
Vervolgens werd het programma voor de a.s.
Koninginnedag besproken en globaal vastgesteld.
In een volgende vergadering, die werd vastgesteld op 30 maart, zal alles definitief worden
geregeld.
GROOT CARNAVAL OP KOMST

Door de Carnavalsvercniging „Vorden—Kranenburg" /al dit jaar een groots opgezet Carnaval worden georganiseerd. Drie dagen /al
Prins Carnaval de scepter /waaien en wel op
/omlag 28 februari, maandag 29 februari en
dinsdag l maart.
/ondags wordt er een groot Kindercarnaval
gehouden, waarbij voor de best gekostumeerden prachtige prijzen beschikbaar worden gesteld. Hieraan kunnen reeds kinderen vanaf
(i jaar deelnemen, die 's middags een tractatie
/uilen krijgen. Een en ander /al plaats vinden
in de verwarmde danssalon, die naast /aal
Schoenaker /al verrij/en. Ook /al een bekende
goochel a a i' voor de jeugd optreden.
's Avonds /al er een bonte avond worden geboden, waaraan diverse amateurs hun medewerking verlenen en de r.k. Toneelvereniging
„Internes".
Prins Carnaval 19(50 is reeds gekozen, die met
/.ijn Adjudanten en de Raad van Elf dit feest
zal leiden onder de slag/in „Niet neulen,
maor deurdrejen".

's Maandags is het Rosenmontag en wordt er
evenals dinsdags 's avonds een groot gekostumeerd bal gehouden, waarbij vooraf de Prins
met gevolg Feestelijk /ijn intrede zal doen.
Voor <le best geslaagde kostumering worden
weer mooie prijzen beschikbaar gesteld.
Een ieder /al aan dit Carnaval kunnen deelnemen. Militairen voor de halve entreepi ij/en. Belangstellenden e.a. raden we aan te
leliën op de advertenties in dit blad, de raambiljetten e.a.
RATTI-NIEUWS

Zoals te verwachten was werden verleden week
door de G.V.B, alle wedstrijden afgelast in verband met de weersomstandigheden.
A.s. zondag wordt daarom het programma van
verleden week afgewerkt met voor het eerste
de thuiswedstrijd tegen de waarschijnlijke a.s.
kampioen „Erix I" uit Lievelde. De verwachting
blijft, gezien de stand op ranglijst, een kleine
zege voor de gasten.
Ratti A zal een zware dobber hebben om in
Eibergen tegen Eib. Boys A een goed resultaat
te bereiken.
De andere elftallen zijn vrij.
Toom BIGGEN te
koop. G. W. Weenk,
E 39, Linde,

DEZEADVERTENJIE

9 BIGGEN te koop.
B. Rouwenhorst, „den
Kerkhof".
Toom BIGGEN te
koop en een VIERDEL van een koe.
W. Rietman,
Oldenkamp
BIGGEN te koop bij
Wassink, Nieuwstad.

A. Siemerink
v.h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
9 zware BIGGEN te
de opticien die altijd voor
koop. J. W. Wesseu klaar staat.
link, 't Elshoff.

Ziekenfondsleverancier

Te koop 4 zware B.B. Z.f.leden genieten een
ZEUGJES, a.d. teil. korting van 20% op
12 tot 16 februari.
glazen en monturen.
J. Brummelman, 't Alderkamp, B 61.

Bazar

BIGGEN te koop bij
T. Hartman, „Oude te houden op vrijdag
Voorde", Vorden.
19 en zaterdag 20
febr. in Irene, ten bate
Wekelijks aan te bieden: van de Herv. Jeugdgeselecteerde 8-weekse verenigingen.
jonge hennen. Wij le- Houdt alvast deze
veren uitsluitend de avond vrij!
beste soorten
gebruiks - hybriden Wij leveren
A. BLIKMAN,
Plastic
Driesteek l, Leesten
Telefoon 4765.
voor broeiramen, dekTe koop 150 jonge kleden, enz. enz.
HENNEN, HampsX fa* G, W* Luimes
Reds, keuze uit 400, Vorden, Telef. 1421
ook bij kleinere gedeelten. J. B. Vreman GEVRAAGD tegen
Linde E 35. Tel. 6767 l maart
Te koop een r.b. drag. flink meisje
VAARS, van goede v.d. huishouding, v.
prod., t.b.c.- en abor- hele dagen, boven 18
tusvrij. J. H. Nijenhuis jaar.
Kranenburg D 119.
DROGISTERIJ
Te koop zw.b. MAAL- ,,ln den ouder Gaper'*
KALF bij G. van Veld- Sprongstr. 3, Zutphen
huizen, B 104.

Voor goed verzorgd

Te koop een g.o.h.
KINDERWAGEN en DRUKWERK naar
WANDELWAGEN. Drukkerij Wolters,
Nieuwstad, Vorden
Molen weg 21.

Houtverkoop Vierakker
Notaris H. Sj. Tromp te Zutphen zal op
maandag 15 februari a.s. nam. twee uur
in café Krijt te Wichmond, ten verz. v.d.
heer H. Rietman, „Het Boschhuis" te
Vierakker, a contant, publiek verkopen;

. 70 perc. Boerengeriefhout
waaronder: zware eiken voor graafposten;
eiken voor klopposten; zware berken, eiken
bonenstokken, brandhout en bezemberk enz.
Aanwijzing ter plaatse, rond „Het Boschhuis", door de eigenaar verkoper.
Kosten 10 pet. voor kopers.

ADVERTEERT
IN C O N T A C T

Inplaats van kaartjes:

Met blijdschap geven
wij u kennis van de
geboorte van onze
zoon
Richard

H. Tjoonk
T. Tjoonk-Norde
Hoenderlo, 3 febr. '60
Ottohoeve 3
Voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons huwelijk ondervonden, betuigen wij
onze hartelijke dank.
G. Groot Roessink
H. Groot RoessinkMombarg
Vorden,
Raadhuisstraat 16.
Gevraagd een flink
MEISJE of WERKSTER voor 't schoonmaken van de zomerhuisjes. M. Slotemaker
Vorden.
Wegens huwelijk der
tegenw. gevraagd
tegen half mrt. meisje
voor de morgenuren
Mevr. van Tongeren,
Wilhelminalaan 18,
Vorden
Wasserij
BRANDENBARG
heeft plaats voor een

jongen of meisje
Telefoon 1465
Hertog Karel
van Gelreweg 30.
Eetaardappels te koop
Gineke en Pimpernel.
H. Bouwmeester,
Linde. Telefoon 6793.
Te huur of te koop
GEVRAAGD 2 a 3
ha weiland of gelegenheid gevr. om enig
jongvee te weiden.
Brieven onder letter H
bureau Contact.
Te koop CIRKELZAAG-AS, compleet
met glijlagers, poelie
en flenzen. E. J. Voskamp, Linde E 38.
TE KOOP:
een „Rudsack" wentelploeg, een fornuispot
en enkele kachels.
Smederij Oldenhave
Delden. Telefoon 1 428
Heren Landbouwers,
Wegens aanschaffing
van een nieuwe Vicon
pendelstrooier zijn wij
in staat al uw kunstmest tegen een geringe
prijs per ha te
STROOIEN
Beleefd aanbevelend,
H. Hissink, C 52
Vorden
Telefoon 06752-1370

AUTO-VERHUUR

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
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

Heden werd van ons weggenomen
onze lieve Moeder, Behuwd-, Groot-,
Overgrootmoeder en Zuster

Vergelijk de prijzen • • ,

EVERDINA HENDRIKA HEUVELINK

en u zegt flLBERS is heter en goedkoper!

weduwe van W. Morde
in de ouderdom van 74 jaar.
Uit aller naam:
D. NORDE
Vorden, 30 januari 1960.
„Wenneker"
De begrafenis heeft plaats gehad op
3 februari 1960 op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Fijn belegen volvette kaas, 500 gr. 149 et
Margarine» kersvers, 3 pakjes
95 et
Grote ontbijtkoek, heerlijk mals
39 et

Nougatine's, bijzonder lekker koekje
250 gram 59 et
Reclame koffie, 250 gram
98 et
Onze bekende kwaliteit Z.B, lucifers,
2 pak 39 et
Zwitserse strooikaas, nu per busje

Heden overleed onze geliefde schoonzuster
EVERDINA HENDRIKA HEUVELINK

weduwe van W. Norde
in de ouderdom van 74 jaar.
Warnsveld: H. J. Berenpas
H. B. Berenpas-Eijerkamp
Vorden: A. Berenpas-Wassink
Vorden, 30 januari '60.

Alle aangevraagde toegangsbewijzen
voor

„Het Gouden Hoefijzer"
zijn in de afgelopen week bij u thuis
bezorgd. Mocht er een abuis zijn,
dan gaarne bericht aan de school.
Telefoon 1360.

Nutsgebouw Vorden
Hedenavond

DANSEN
Aanvang 7.45 u. Orkest „The Rhythm Stars'

OPGELET!
De Gereforfl^rde Jeugdvereniging hoopt a.s. zaterdag 13
februari haar

Jaarfeest
te houden.
Opgevoerd wordt o.a.

Vadertje Langbeen
een blijspel in 4 bedrijven.
Entree f l.*— p.p. Kinderen beneden
14 jaar f 0.50. Aanvang 7.30 u. precies.

Eet Boerenwit
met Vordense roomboter,
doe uw ogen dicht, en u waant u jaren
terug, bij moeder aan tafel met eigen gebakken brood!!

SCHURINK
bakt het NU voor U.
Moeten uw stoelen

opnieuw gestoffeerd worden?
Wij hebben voor u voorradig
een pracht kollektie bekledingstoffen in moderne dessins en
kleurstellingen.
Prima vakwerk en lage prijzen kunnen wij u verzekeren.
Geheel vrijblijvend maken wij u
gaarne een prijsopgaaf.

39 et

Bij elke fles advokaat a 269 et (van verse
eieren en brandewijn),
l blikje ananas slechts voor 35 et
Bij elk pak Hotel Goud Koffie a 162 et.,
250 gram hagelstrips voor 39 et
Diverse soorten jam, per pot slechts 55 et

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Schietuer. „Wildenborch"
Bezoekt de Schietwedstrijden
op 12 en 13 febr. a.s. in zaal Bakker
te Vorden. Aanvang resp. 7 uur en
6 uur 's avonds.
Hoofdprijs: een RUW!E L. Verder tal van andere mooie prijzen.
Speciale attraktiebacu^

Grote verkoop
Wij komen me^en grote partij prima Amerikaanse
Dekkleden \lpk* halve prijzen, gegarandeerd
waterdicht en niet verlegen, in de
maten 2 x 3 , 3 x 4 , 3 x 5 , 4 x 6 enz. enz.
op MAANDAG 8 februari 1960 van 10—1 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, Marinetruien, Sokken, Brandweer- en Politiejassen (waterdicht),
Rugzakken, Spotgoedkoop Ondergoed, Waterdichte
Motorbroeken en -jassen, Kanvasjassen, Valhelmen v.
Motorrijders, groene Werkoveralls, R.A.F. Broeken,
Officiers Regenjassen, Werkschoenen (iets bijzonders)
van f 7.50 tot f 15.—, Melkjassen, leren Jekkers.
Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels en honderden artikelen meer.
Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij
nieuwe Amerikaanse legerdekens. Rubberlaarzen
voor f 6.50. 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
a f 24.- tot f 32.50.
Regenkleding te kust en te keur.
Nu tijd voor een leren jas, zwart en bruin, voor
slechts f 127.50, onder garantie.
Extra goed!
Extra goedkoop f
Grote partij 4-aderige kabel, spec. geschikt voor
melkmachines, voor slechts 50 cent per meter.
Tevens 'n kleine partij motoren, Matchless.

H. en W.

Wij ontvingen een prachtige partij nieuwe
rubberlaarzen met leren schacht en vilten
inlegzolen, kostprijs f 27*50,
nu slechts f 7.5O.

v.h. Joh. Heerink
Complete Woninginr. - Manufacturen
Telefoon 1514.

O N T V A N G E N : Een prachtige partij nieuwe lage
bruine JONGENSSCHOENEN,
voor de spotprijs van f 9,95.

Fa. W. Veenstra & Zn., Varsseveld
Ook vandaag wordt weer bewezen:
CONTACT wordt van A tot Z gelezen

Telefoon 451

ENORME

KEUZE

Morgen zondag 7 februari
neemt u allemaal gebak bij de
koffie.
Waarom? Omdat het zo lekker is en
doordat we veel gebak kunnen verkopen op zaterdag kan het wat goedkoper. Ziet u maar:
Moccapunten, 5 stuks geen 1.10
maar 98 et
Roomtompoesen, 5 stuks geen
1.10 ook 98 et
Slagroomtompoesen,

5 stuks 1.50 vandaag 125 et
Moorkoppen, 5 stuks 1.50
ook 125 et
Mergpijpjes, 5 stuks 1.10
vandaag 98 et
Vordense bolussen, 5 stuks
geen 75 et vandaag 60 et
Nozempunten, 5 stuks f 1.—
vandaag 80 et
Roombroodjes, 5 stuks 75 et
vandaag 60 et
5 luxe krentenbroodjes,
60 et., vandaag 50 et
Rozijnenbrood, 1.25 vandaag 99 et
Spijssloffen, 1.25 ook 99 et

Bakker Schurink
Telefoon 1384

Houtverkoop.
Notaris van Hengel te Hengelo-G. zal
op maandag 15 februari '60 om 10 uur
v.m. in Hotel Langeler te Hengelo-G.
publiek verkopen

ruim 375 percelen hout t.w.
voor het Burgerweeshuis te Zutphen:
onder Hengelo-G.:
In de bossen op het Klooster, nrs. 1-25
grove dennen, eiken en lariks voor rikken,
slieten, posten en bonenstokken;
In Sletterinkheide a.d. Aaltenseweg bij M.
Wissels, nrs. 1-19 dennen aan hopen
het bos en eiken voor rikken, slieten
posten;
onder Linde (gem. Vorden):
In de bossen o.h. Maalderink: nrs. 1-19
dennen en eiken voor rikken, slieten en
posten;
bij „Zomervreugde" a.d. harde weg naar
Linde: nrs. 20-30, dennen, eiken, berkenen
zw. slaghout;
In „de Weghorst" nabij de Gr. Sluiter:
nrs. 1-32 eiken voor posten en timmerhout;
In de bossen op „Het Hissink" nabij „Leopoldshoeve" en i.h. bosje b.d. „Bergkappe"
nrs. 1-13 lariks; 14-38 eiken v. timmerhout
en posten; 39-91 dennen; 92-104 eiken en
dennen; 105-113 zwaar slaghout o.d. kamp.
onder Vorden:
In de bossen „Het Hiemken" nabij de harde weg naar Almen: en de boerderij „de
Heidepol" nrs. 1-32 dennen v. bonenstokken, rikken en slieten.
onder Warnsveld:
In de bossen in Warken a.d. spoorbaan b,
Bruil nrs. 1-34 dennen en Am. eiken aan
hopen v. slieten, posten en timmerhout;
In het bos voor „Wezenlo", a.d. straatweg
bij Eijerkamp en ad. Leestensewég b. Gr.
Graffel: nrs. 1-23 zwaar slaghout en bonenstokken.
Voor de Herv. Gem. van Hengelo-G.:
i.h. bos nabij „de Kreil", nrs. 1-8 dennen
aan hopen, eiken- en slaghout.
Voor Mw. van Sonsbeeck-Helmich te
Heino:
onder Varssel in „de Blokken" bij v. Leijden, a.d. Stellingweg en de oude zandweg
Zelhem-Ruurlo nrs. 1-54 dennen voor sporen, rikken en slieten;
onder Hengelo-G. in het Kattenbos:
div. percelen zwaar slaghout.
Kosten 10 pet. voor kopers.
Betaling uiterlijk 11 maart '60 ten kantore
van gen. notaris, Spalstraat 25.

Reklame

Inleggers,

500 gram rook worst 180 et
500 gram spek 80 et
500 gram balkenbrij 30 et
l liter erwtensoep 70 et
200 gram boterhamworst 55 et.
500 gram gesm. vet 50 et
200 gram ham 100 et.
200 gram snijworst 100 et.
200 gram ontbijtspek 55 et
In de wintermaanden is onze Diepvries om 10 uur 's avonds gesloten.

die voor rentebijschrijving hun boekjes
hebben ingeleverd, kunnen deze afhalen.
Zij, die vergeten hebben de boekjes
in te leveren gelieven dit alsnog
te doen.

J. W. Klein Lebbink
Dorpsstraat 40

M. Krijt, Dorpsstraat

Concordia Hengelo-G
Zaterdag 13 februari

DANSEN

A.s. zondag

Ratti l - Erix l

Orkest: „The Spitfires".

""Nutsgebouw
Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer
Zondag 7 februari, 8 uur
een heerlijke vrolijke film
in schitterende kleuren

Misten en modellen
met: Dean Martin en Jerry Lewis
de beroemde Amerikaanse komieken.
Jerry en Dean gekker dan gek in een
zot verhaal uit de artistenwereld.
Bijna twee uur onafgebroken zang en
dans.

Toegang alle leeftijden
f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373

Aanvang 2 uur.

l

Het regent weer zegels deze
week!
1 grote ontbijtkoek 54 et + 22 zegels
2 rol beschuit 60 et -f 30 zegels
l groot pak Custard 56 et + 22 zegels
l pot zure haring, 8 st., 120 et -f 24 zegels
250 gr. Janhagel 59 et + 12 zegels
150 gr. zachte Caramels 49 et + 10 zegels

Extra goedkoop.
Blik gehakt, 500Jgram
96 et
Blik erwten met wortelen
59 et
250 gr. Kreijenbroeks allerhande 59 et
6 repen chocolade
49 et
6 Bolussen
65 et
Pak Schol-Filet graatloze vis van 120
voor 95 et

Voor Hypotheken
Nieuwbouw en Herbouw.
WIJ VERZORGEN HET!

E. H. Janssen, Ruurloseweg

PARDIJS heeft

het voor U!

Zaal Michels Hengelo-G.
Heden zaterdag 6 februari

Dansen
Orkest: „The Spitfires".
Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

Groot Roessink's
Timmerwinkel
Telefoon 1527

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur
GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414
(bij geen gehoor 1358)
Het adres voor
pluimvee en wild is:
W.ROSSEL
Vorden
Telefoon 06752-1283.
Vraagt inlichtingen bij de Delfia-wederverkoper:

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Terrein Ratti.

J. B. Gerritsen, 't Hoge 64, Vorden, Tel.06752-1540

i-ii
Adverteert in

^j.vc-i/c/'f t-oof t-

contact

