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ELFDE KONTAKTAVOND MANNENKOREN

Toen de voorzitter van het Vordens Mannenkoor,
de heer A. Bielderman, zaterdagavond in zaal
Bakker de lle kontactavond met een kort wel-
komstwoord opende, waarbij inzonderheid de bur-
gemeester met echtgenote, de heren H. B. Ems-
broek, A. J. Scholten en J. Rengelink, werden wel-
kom geheten, was de zaal tot in alle hoeken gevuld
met leden en hun dames van de Mannenkoren uit
Doetinchem, Goor, Varsseveld en Vorden.
De heer Van Arkel verwelkomde hierna alle koren
met hun dames en sprak de wens uit dat het Vor-
dens Mannenkoor, dat dit jaar weer aan een zang-
concours hoopt deel te nemen en uit zal komen in
de superieure afdeling, deze poging met succes
mag zien bekroond. Vervolgens wekte spreker de
mannen van Vorden op om daadwerkelijk het Vor-
dens Mannenkoor te komen versterken door zich
als lid op te geven. Hy wenste alle aanwezigen
een genotvolle avond toe. Deze wens is volledig in
vervulling gegaan.
Ieder koor liet zich in een drietal zangnummers
horen met uitzondering van het koor uit Varsse-
veld, welke 5 nummers ten beste gaf. De samen-
zang van alle koren (150 zangers) met het „Do-
mine Salvam Fac" deed de zaal daveren van het
geluid.
De heer H. B. Emsbroek dankte tenslotte alle
koren voor hun spontane medewerking. Een gezel-
lig dansje besloot deze prachtige zangavond.

Onrustige Zenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

GOED GESLAAGDE UITVOERING „SPARTA"
De gymnastiekvereniging „Sparta" gaf vrijdag-
avond onder grote belangstelling haar jaarlijkse
uitvoering in het Nutsgebouw, onder leiding van
de heer J. A. Groot Wassink uit Doetinchem.
Met het zingen van het clublied, waarbij alle groe-
pen op het podium stonden opgesteld, werd de
avond geopend. Vervolgens was het woord aan
de voorzitter, de heer J. Dalstra, die in het bij-
zonder welkom heette de edelachtbare heer bur-
gemeester A. E. van Arkel.
Hierna werden voor de pauze door de jongens en
meisjes in een vlot tempo diverse oefeningen ten
beste gegeven. De vrije oefening door meisjes-
groep II was o.i. het enige zwakke punt. Deze
groep maakte dit echter goed door een leuk uit-
gevoerde oefening op do balk. De nummers op de
brug met ongelijke leggers, alsmede een spring-
rietoefening door de meisjesgroep V, werden even-
eens op vlotte wijze afgewerkt.
Na de pauze was het de beurt aan de oudere leden.
Een van de hoogtepunten was ongetwijfeld de
oefening aan de hoge brug door de heren en de
heren junioren. De heren Rouwenhorst en Groot
Wassink lieten de aanwezigen een prachtig staal-
tje turnen zien hetgeen zeer in de smaak viel, ge-
tuige de „open doekjes". De oefeningen op de
evenwichtsbalk door de dames vergde veel concen-
tratie van de deelneemsters, die zich overigens
niet van hun stuk lieten brengen. Ook een zeer
goed nummer van de dames was de oefening aan
de brug met ongelyke leggers. Een vrije oefening
door de dames senioren was een goede afsluiting
van dit gevarieerde turnprogramma.
Aan het slot van de avond dankte de heer Dalstra
de heer Groot Wassink, onder aanbieding van een
enveloppe met inhoud, voor het vele werk dat hij
ook nu weer voor „Sparta" had verricht. Mevrouw
Groot Wassink kreeg een bloemetje aangeboden.
Ook de heer Koop mocht een enveloppe met in-
houd van de voorzitter in ontvangst nemen.

MOEDER GEERTE
Binnenkort komt het Larens amusementsgezel-
schap hier een opvoering geven van het prachtige
toneelstuk Moeder Geerte.
Reeds tweemaal is dit gezelschap hier geweest om
een stuk in dialect te spelen, n.l. Hendrik van de
Mölle en Het huis van licht en schaduw. Beide
keren met zeer veel succes en voor een volle zaal.
Moeder Geerte is een vervolg op het Het huis van
licht en schaduw, en we twijfelen er niet aan, of
ook deze keer zal het veel publiek trekken.

BEDRIJFSDAMCOMPETITIE
Aan de bedrijfsdamcompetitie zullen dit jaar 8
teams deelnemen, te weten: o.l. school, Gems,
Looier, Empo I en II en Zuivel I, II en III.

Voor betere Woninginrichting
•••

naar

„Het Binnenhuis9'
Fa. A. POLMAN

Speciaalzaak voor al uw gordijnen/

KERKDIENSTEN zondag 18 februari
Hervormde kerk

10 uur Ds. ƒ. J. van Zorge. Bed. Hl. Doop
7.15 uur Ds. P. J. v. d. Vange v. Zutphen

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
10 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.

Zondagsdfenst Doctoren
(alleen voor spoedgevallen)

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

sen half tien en tien uur 's morgens.

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

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

Vorden — Zutphen
Vanaf zaterdagmiddag 6 uur tot zondag-
avond 12 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.

Tel. 06750-3877

Brand melden: no. 1541 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 7 t.m. 13 febr.
Geboren; d. v. J. M. de Grom en C.S.M.
Nagelkerke.
Ondertrouwd: B. Golstein en H. E. van
Slooten.
Gehuwd: Geen.
Overleden: H. Brugginf^m. 55 j. echt. v
H. H. Assink, overl. tl^utphen.

HET TEKEN VAN DE VALK

Voor leden van het N^ppn andere belang-
stellenden werd vertoorreTde film: „Het te-
ken van de valk", die handelt over de vrij-
heidsstrijd van de negers in Noord-Afrika.
Na afloop werd een zevental groepjes ge-
vormd voor een discussie over een aantal
vragen onder leiding van de heer Baggelaar,
uit Amsterdam, adjunct-sekretaris van de
Mij. tot Nut van het Algemeen.
De heer Wesselink betuigde de heer Bag-
gelaar, onder aanbieding van een enveloppe
met inhoud zijn erkentelijkheid.
Hij deelde mee dat wegens ziekte van mej.
Kiburg, die hij van harte beterschap toe-
wenste, als tijdelijk leidster aan de kleuter-
school is benoemd mej. Schouten uit Lochem.

VOETBAL
Vorden I heeft zondag een verdiende overwinning
behaald op Brummense Boys. De geelzwarten met
J. Uenk en W. Steenman als invallers, hebben
vooral na de rust een goede wedstrijd gespeeld.
In het begin werd het Vorden-doel diverse malen
onder vuur genomen, maar doelman Steenman
stond steeds op de goede plaats.
Na een half uur spelen nam Vorden de leiding
toen Nijenhuis hard inknalde. Na dit doelpunt
kwam Brummen nog even fel opzetten maar ver-
der dan een schot tegen de lat kwam zij niet. Met
de stand O—l brak ook de rust aan.
Na d'e hervatting zorgde Besselink al spoedig voor
O—2 waarna Nijenhuis met een zacht „rolletje"
de stand op O—3 bracht. Dankzij een strafschop,
wegens een overtreding van rechtsback Wissels
kon de thuisclub de achterstand reduceren tot 1-3.
Een mooie combinatie tussen Nijenhuis en Lin-
denschot, stelde Eggink in staat er l—4 van te
maken. Direct hierna scoorde Lindenschot het
mooiste doelpunt van de wedstrijd door een corner-
bal van rechts ineens in te schieten. Door doel-
punten van Nijenhuis en Besselink werd tenslotte
de eindstand op l—7 gebracht. Rest nog te ver-
melden dat de rechtez-vleugel Lindenschot—Nijen-
huis een uitstekende wedstrijd speelde.
Vorden II dat met tien man heeft moeten spelen,
heeft een 4—l nederlaag geleden tegen Zutphania
II. Voor de rust wist Vorden nog wel stand te
houden. Na de hervatting konden de Vordenaren
het tempo echter niet meer bijhouden.
Vorden III kreeg op eigen veld een 2—O nederlaag
te incasseren van R.K.G.V.V. III. Vorden B wist
zaterdag een verdiende 4—3 overwinning te be-
halen op Zutphania B.
A.s. zondag speelt bij de senioren alleen Vorden
IV thuis tegen Voorst V. Voor de junioren is vast-
gesteld de wedstrijd Ratti B—Vorden B.

PREMIEKEURING SHETLANDPONY'S
Bij de alhier gehouden premiekeuring voor het
Ned. Shetlandponystamboek werd in het stamboek
opgenomen en premiewaardig verklaard de 3-jari-
ge merrie „Rosalientje" van de heer G. Klein Gel-
tink. Tevens werd premiewaardig verklaard een
merrie van de Gebr. Brandenbarg.

KANDIDATENLIJST PARTIJ VAN DE ARBEID
Onder voorzitterschap van de heer Koerselman
hield de afd. Vorden van de P. v. d. A. haar re-
ferendumvergadering ter definitieve vaststelling
van de kandidatenlijst voor de a.s. Gemeenteraads-
verkiezing. Hierbij bleek dat het merendeel der
leden volledig akkoord ging met de rangschikking
der groslijst, zodat deze zonder wijziging tot of-
ficiële kandidatenlijst werd. De P. v. d. A. lijst
zal er daardoor als volgt uitzien.
1. G. J. Wuestenenk; 2. G. Koerselman; 3. H. Klein
Brinke; 4. J. W. Harwig; 5. W. Kamperman; 6. A.
J. Ribbers; 7. G. J. Voorhorst; 8. H. J. Kip; 9. A.
G. H. Lauckhart; 10. J. G. Hulshof.
Op deze vergadering, die zich in een goede belang-
stelling mocht verheugen, hield wethouder Wues-
tenenk een uitvoerige beschouwing over algemene
zaken, de gemeente betreffende. In een uitstekende
causerie behandelde spr. de samenstelling der ge-
meentebesturen, haar werkwijze, haar rechten en
haar plichten, waarbij alle facetten, zoals deze in
de Gemeentewet neergelegd zijn, uitvoerig toege-
licht werden.
Als man uit de praktijk kon spreker aan de hand
van ervaringen voorbeelden geven voor welke
moeilijkheden men soms komt te staan bij schijn-
baar onbelangrijke dingen.

JAARVERGADERING ALGEMENE BOND
„MERCURIUS"

De algemene bond „Mercurius" afd. Vorden hield
dezer dagen haar algemene jaarvergadering in
zaal Bloemendaal.
In zijn openingswoord heette de voorzitter, de heer
H. Doornink, de districtsbestuurder van de Bond,
de heer Lutje uit Arnhem, van harte welkom. De
voorzitter maakte bekend dat de heer Lutje spe-
ciaal naar Vorden was gekomen om de heer M.
M. Wolsink het zilveren bondsinsigne op te spelden
in verband met zijn 25-jarig 'j^fcuitschap van de
vakbeweging. ^&
Uit het jaarverslag van secretaris H. J. Meerbeek
bleek o.m. dat het huidige ledental 46 bedraagt.
Het jaarverslag van de penn^fcneester, de heer
M. M. Wolsing, meldde van ^Fvoordelig saldo.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende
leden, de heren B. Meijerink, G. Roekevis en H.
J. Meerbeek, bij acclamatie herkozen. Tot be-
stuurslid in plaats van de aftredende voorzitter,
de heer Doomink, die zich niet meer herkiesbaar
stelde, werd benoemd de heer H. Willems. In de
functie van voorzitter zal door het bestuur onder-
ling worden voorzien.
Districtsbestuurder Lutje hield hierna een toe-
spraak tot de heer Wolsing en spelde hem het in-
signe in zilver op voor zijn 25-jarig lidmaatschap.
Tevens overhandigde hij de heer Wolsing namens
het bondsbestuur een fraaie kristallen asbak. Ook
bracht hij dank aan de afgetreden voorzitter voor
het werk dat deze in de loop van de jaren voor de
bond had verricht.

DE BIJBEL . . . LEES DAT BOEK
Over bovengenoemd onderwerp sprak in Irene
voor de Jonge Kerk ds. Ouwehand uit Doetinchem.
Duidelijk, uitvoerig en boeiend belichtte spreker de
achtergrond van de Bijbel. Het is het Boek, dat
immer actueel is en blijft en door God aan de
mensen is gegeven om Hem te leren kennen en
lief te hebben en waarin Hij zich openbaart. De
oudste gedeelten uit de Bijbel zijn plm. 3000 jaar
oud; nog steeds wordt er door ontelbaar velen
dagelijks uit gelezen.
Na de pauze volgde een geanimeerde bespreking
over een aantal gestelde vragen. Met nadruk werd
er hierbij op gewezen dat het voor een christen
van vitaal belang is dagelijks van de inhoud van
de Bijbel kennis te nemen. Slechts dan zullen wij
ons kunnen wapenen tegen aanvallen van buiten
en samen met het gebed ons geloof echt kunnen
beleven. Het Oude- en Nieuwe Testament zijn even
belangrijk en samen vormen ze de Heilige Schrift.

R.K. BOERINNENBOND
In zaal Schoenaker werd voor de dames van „St.
Martha een demonstratieavond gegeven door mej.
Kloet, van het Voorlichtingsbureau ten plattelan-
de uit Arnhem over „Bekende gerechten op mindei
bekende wijze klaar gemaakt".
Op zeer goed te volgen manier bereidde zij diverse
gerechten op verschillende wijzen. Een en ander
werd nauwkeurig door de dames gevolgd en ook
kreeg men de gelegenheid de bereide spijzen te
proeven. Allen waren vol lof over deze avond.
Er werden nog mededelingen gedaan over het
jaarlijkse uitstapje.
Woensdagavond is de handwerkcursus gestart. Fr
waren een 20-tal dames, die hieraan deelnemen.
Onder leiding van mej. Saalmink, lerares te Doe-
tinchem, kregen de dames gelegenheid om zich te
bekwamen in verschillende soorten handwerken als
b.v. smyrna, frivolité, 'n bepaalde handsteek, kno-
pen etc. De cursus omvat een zestal lessen.

Uw huis

een gezellig huis!

• Meubelen

• Vloerbedekking

• Gordijnen

• Vitrages

• Matrassen

Kies uit sortering

Voor betere wooninrichting:

Visser-Vorden

FILMAVOND
Vrijdagavond vond in „Irene" 'n filmavond plaats,
die uitging van de plaatselijke afdelingen aange-
sloten bij het C.N.V. Deze avond werd geopend
door de heer H. Kluiter, voorzitter van de C.M.B,
afd. Vorden. Hij heette de heer J. Mulder uit
Hengelo (O.) en de heren van de C.E.F.A. van
harte welkom.
Na het vertonen van een filmpje over Ghana was
het woord aan de heer Mulder. Spr. bepleitte in
zy'n toespraak o.m. de noodzakelijkheid van ieder
christen zich aan te sluiten bij één van de christe-
lijke vakverenigingen. De heer Mulder wees erop
dat de sociale toestanden in ons land op vele pun-
ten nog niet volmaakt zijn en dat daarom een
ieder tot taak heeft zijn of haar medemens de
helpende hand te bieden.
Na de pauze werd de kleurenfilm „Avontuur in
de Pacific" vertoond. Deze film is op één van de
Samoa-eilanden in de Stille Zuidzee opgenomen.

N verkouden

RATTI-NIEUWS

Ratti I is de laatste tijd bijzonder goed op dreef
en ook zondag heeft men dit getoond in de zware
uitwedstrijd te Bredevoort door de volle winst bin-
nen te halen. Het werd 3—2 voor de Rattianen.
De Kranenburgers trokken met een reserve-doel-
man naar Bredevoort, daar Hartelman geblesseerd
was en Dostal, die nu onder de lat stond, heeft
zy'n heiligdom voortreffelijk verdedigd. Het duur-
de ca. 20 minuten voor het eerste doelpunt kwam.
Hartman had een hard schot afgevuurd, dat via
de keeper weer het veld inging, waarna J. Dostal
bij de hierna volgende doelworsteling geen fout
maakt (O—1). Tien minuten later kon Rutgers,
de linksbuiten, de stand voor Ratti verhogen door
een goed aange^'v»'!] pass van Wentink te benut-
ten. Direct hierop kwam het antwoord der thuis-
club; een te lang treuzelen der achterhoede leidde
tot een tegenpunt l—2, waarmee de rust inging.
Ook na de thee gaf Ratti overwegend de toon aan
en na tien minuten zette Lichtenberg hoog voor
naar de linksbuiten, die weinig moeite had om de
ürcdevoortse doelman te passeren.
Een kwartier voor het eindsignaal werd het nog
2—3, toen de actieve en snelle middenvoor der
Bredevoortsen uit een hoekschop, laag op de grond
liggend, op fraaie wijze inkopte.
De Ratti-reserves deden ook prima werk door in
eigen home een 2—2 gelijk spel te behalen op
Keyenborgse Boys III.
Het A elftal had in Steenderen met veel pech te
kampen. Men speelde met 8 jongens tegen S toen-
deren A en het behoefde geen verwondering, dat
men met liefst 35—l sneuvelde. Ratti B verloor
met 7—O van De Hoven C.
A.s. zondag komt Diepenheim I op bezoek, een
der groto f a v o r i e t e n voor de bovenste plaats. De
ontmoetingen tegen deze oude rivaal liggen by
de meeste Ratli-spelers goed vastgegrifd in hun

ugen en Ratti zal de l» /-.eker behoor-
lijk partij geven.
Het 2de elftal krijgt Hummelo en Keppel III te
gast, waar hopelijk een o v e r w i n n i n g in zit. Ratti
B tenslotte krijgt bezoek van Vorden B, waarby
het spannen kan.

BIOSCOOP

Zondagavond laat Eddie Constantine u zien, dat
hij zijn naam als kampioen-knokker niet voor niets
heeft gekregen. Er worden 1000 v a l s t r i k k e n voor
hem gespannen en hij beantwoordt ze met 1000
knock-outs.



Staat ter dekking een
goudgele Vlaamse reus
Harry Nijenhuis D 119
Kranenburg

Te koop een volbloed
drag. F. H. VAARS
20 febr. a.d. teil. gem.
opbr. moeder 6255-
4,10% bij H, J. Zem-
melink, Noordink, E
52, Hengelo-G.

R.b. maalkalf te koop
A. G. Schotman, D 124
Kranenburg.

Te koop een drag.
VARKEN, a.d. teil.
23 febr. L. Steeman,
B 5.

2 tomen BIGGEN te
koop. Joh. Wesselink,
Kranenburg.

BIGGEN te koop bij
G.W. Mombarg E 16
Linde,

Te koop 20 stuks
mooie zware blanke
biggen bij J. R. Maal-
derink ,,de Zomp",

Wichmond

Te koop een vaalt
KOEMEST bij H.
Roelvink, D 149

Kranenburg

Koperen pomp te koop
Stationsweg 9.

Te koop mooie jonge
fox-hondjesklein soort
B. Voskamp Voskuil.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

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

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256

Wij vragen weer
PLUIMVEE

Voor de hoogste prijs
W. Rossel, tel. 1283

H. Robbertsen
tel. 1214

Vrijdagavond- en
zaterdagaanbieding

Prima nylons
f 1.48 en f 1.58 p.p.

fl. J. A. Helmink
Telefoon 1514

Voor
gasgeisers
douches

ook in huur
lagere prijzen

naar KEUNE

VRIJDAGAVOND i

f /•aanbieding '

Zuiver wollen dekens,

2 persoons, waarde 42.50 nu 3T.50

Moderne Schotse rokken,

waarde 17.95 nu 15.50

H. LUTH NIEUWSTAD VORDEN

Deze week weer veel kwaliteits-

artikelen voor zeer lage prijzen

Diepvries andijvie, groot pak van 115 et
voor 90 et

„ boerenkool, groot pak v. 110 et
voor 85 et

„ spinazie, groot pak v. 145 et
voor 120 et

Plastic emmer + 6 stuks toiletzeep 198 et
Volop Sunil, reuzenpak 124 et

+ klein pak gratis

Grote kandijkoek
Groot pak kantkoek
250 gr. Brusselse kermis
Pak vanille wafels
200 gr. vanille toffees
200 gr. dropbonbons
Groot blik rundvlees
Maxwell poederkoffie

59 ct+12 z.
49 et
47 et
55 et

45 ct+ 9 z.
59 ct-f 12 z.

135 et
148 et

heeft het voor U!

Allen die bij ons tanken, kunnen het
U bevestigen:

Met TOTAL •
rijdt U méér kilomaters
voor minder geld.

Tank dus bij

BARINK's
Total-service

Zaterdag 17 februari

DANSEN
zaal WINKELMAN, Keijenburg

GROTE CARNAVAL
te Kranenburg-Vorden

Zondag 4 maart, 13.30 uur
Groot kindercarnaval
deelname voor iedereen tot 16 jaar
m.m.v. Concordia

's Avonds

Bonte Avond
in de feestsalon Aanvang 7.30 u.

Maandag 5 en dinsdag 6 maart

Groot gecostumeerd Bal
o.l.v. Prins Cornelis I met Raad
van Elf.

Prima muziek Gezellige bar

Snelbuffet

A.s. zondag 18 febr.

Ratti l • Diepenheim l
Aanvang 2 uur

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum
C. W. EIJERKAMP

Telefoon 1386

Openstelling vuilnisstortplaats
Burgemeester en Wethouders der gemeente
Vorden maken bekend dat m.i.v. 16 febr.
a.s. de volgende openingsuren zullen
gelden voor de gemeentelijke vuilnisstort-
plaats:

's woensdags van 8-12 uur en 13-17 uur
's vrijdags van 8-12 uur en 13-17 uur
's zaterdags van 8-12 uur

Ontheffingen voor het storten van vuil op
andere uren zullen voortaan slechts in zeer
bijzondere gevallen worden verleend.
Vorden, 6 februari 1962.
Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
VAN ARKEL

de Secretaris,
J. V. PLAS

Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 18 februari, 8 uur

Editie in vuur en vlam
met: Eddie Gonstantine - Barbara
Laage

1000 valstrikken voor Eddie . . 1000
knock-outs als antwoord

Toegang 14 jaar

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11. Tel. 1373j
niet op zondag.

„Coupe-Safe" kwaliteit
tijdelijk

15 pet. korting
op onze prijzen

Chemische wasserij
„De Achterste Molen", Epe

Depots:
Aartsen en Zn., Stationsweg
H. T. Bennink, Kleermakerij
Mombarg, Kranenburg

U u/eet wel •
FRANS KRUIP

1 ontbijtkoek cadeau
bij 2 rol beschuit

Garage
Boesveld

Autobedrijf en -verhuurinrichting

Tel. 1329 b.g.g. 06750-2897

Voor uw gehele (of gedeeltelijke)

baby-uitzet
zorgen wij gaarne

Wij leveren u alles, ook ledikantje
en/of wiegje, matrasjes, dekentjes enz.

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

Ledenvergadering van de

op vrijdag 23 februari a.s.
's avonds 8 uur in café „de
Zon".

Bespreking van de a.s. feestelijk-
heden.

Reklame vrijdagavond en zaterdag
500 gram rookworst 160 et

200 gram snijworst 80 et
200 gram tongeworst 55 et

200 gram boterhamworst 55 et
200 gram ontbijtspek 55 et

Zaterdagsavond om 5 uur gesloten.

M. Krijt, Dorpsstraat

Plastic mantels of jassen
gemakkelijk mee te nemen en niet duur

Damesmaten reeds voor f 4.T5

Meisjesmaten, 107 cm lang
reeds voor f 3.95

Ook voor heren en jongens

H. LUTH N.EUWSTAD VORDEN

Voor de zondag
grote sortering gebak (slagroom,
vruchten en roomboter), appel-
en roomcarré's, koffiebroodjes,
gemberbrood jes, cake,luxe koekjes.
In roomboterkoek jes rij ke sortering

Bakker Schurink
Telefoon 1384

Maar de allermooiste bromfiets is

toch de

TYPHOON
Een mooie collectie heeft

BARINK
P.S. Jongelui, wij verwachten ieder
moment de

Typhoon Supersport
met wieg frame en dubbele uitlaat

Werkelijk lekkere koekjes

heeft alléén,

uw Bakker

De Vordense Bakkers

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

In het moderne
bejaardencentrum
te Winterswijk

wordt
huish. hulp

gevraagd voor dag
en nacht. Aanbie-
dingen bij de Di-
rektrice, Kottense-
weg 66, Winterswijk

f 7.65 per fles

KEUNE

KIPPENHOUDERS!
Wij kunnen u leveren:
prima Sussex X R hen-
netjes 80 et; Reds en
W.L. X R hennetjes m.
C.P.I.proefcertif,85ct;
en voll. certif. f 1.20;
na 20 maart f 1.10 p.
stuk,

Weenk's broederij

Linde - Telef. 6659

uw
BABY

Zie etalage

A. J. fl. HELMIHK
T.V. Liefhebbers
door inruil ontvangen
enkele prima T.V. toe-
stellen 43 en 53 cm
v.a. f 165,—.Antenne
kan zeer voordelig bij-
geleverd worden.
Eigen service dienst.
A. W. BUITING

Leestenseweg 135
Warnsveld
Tel. 06750-4789

Voor direkt gevraagd

een aankomend

timmerman
H. J. Bosch,

Linde



Met blijdschap en dank-
baarheid geven wij
kennis van de geboorte
van ons zoontje en
broertje

Albertus
H. A. Bogchelman
C. G. Bogchelman-

Albers
Dick
Alice
Jacquetten

Vorden, 14 febr. 1962.
Nieuwstad 5.

Voor de zeer vele
bewijzen van belang-
stelling, -bij ons 50-ja-
rig huwelijk ondervon-
den, betuigen wij langs
deze weg aan allen
onze hartelijke dank!

J. Zweverink
L. Zweverink-

Klein Scllc

Vorden, Kranenburg.
D 151.

Voor de vele blijken
en medeleven betoond
bij het overlijden van
onze lieve zorgzame
vader, behuwd-, en
grootvader

Gerrit Jan Haneveld

betuigen wij onze har-
telijke dank.

Uit aller naam:
fam. Haneveld

Vorden, febr. 1962.
D 139.

Onze oprechte dank
aan: buren, vrienden
en kennissen, waar Opa
tijdens zijn leven zo
gastvrij werd ontvan-
gen.
En die hun medeleven
en hulp, aan ons zo
spontaan hebben ge-
toond bij het ongeval
en overlijden van onze
dier bare vader, behuwd
en grootvader.

Uit aller naam:
families
J. A. Bleumink
B. Th. J. Besselink

Kerkhofweg D 4.

Verpleeginrichting
„Het Enzerinck"

vraagt flink meisje
voor assistentie in de
keuken en licht huis-
houdelijk werk v. d.
of d. en n. en een
WERKSTER voor 2
dagen in de week.

Gevraagd voor tijde-
lijk HULP op vrijdag-
morgen. Mevr. Laker-
veld, Molenweg 18

Vorden.

Woningrui l
Aangeboden: een grote
oudere woning (huur-
prijs f 7.—) tegen een
kleine nieuwere. Even-
tueel nieuwbouw.
Adres te bevr. bur.

Contact

Wie heeft mijn poes
gezien? Zwart, m. witte
vlekken aan borst, po-
ten en staart. Robbie
ten Lohuis, v. Heecke-
renstraat 14.

Te koop van particu-
lier, wegens overcom-
pleet, V.W. '58, in
prima staat, nieuwe
banden. Ir. v. Muyl-
wijkstr. 60. Arnhem

Tel, 50087

A
X Jan Klaassen

Q en

.V Hennie Harmsen

geven mede namens hun wederzijdse
ouders, kennis van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaats hebben op vrijdag 16 febr. om
10 uur ten gemeentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening in de Herv. Kerk
om 10.30 uur door de Weleerw. Heer
Ds. J. H. Jansen.

Vorden, febr. 1962.
ft Hertog Karel van Gelreweg 14.

Receptie van 2.30-4 uur aan huis,
Hertog Karel van Gelreweg 14.

Bejaardenkring
Volgende week donderdag 22 febr. '62
om 2.15 uur i.d. koffiekamer v.h. Nut

Kleurendia's v. d. bejaardenkring

Opvoering
van het prachtige toneelstuk

Moeder Geerte
(in dialect)

het vervolg op ,,Het huis van licht en
schaduw"
door het Larens Amusements Gezel-
schap

op zaterdag 24 februari
in het Nutsgebouw te Vorden

Aanvang 7.30 uur Entree f 1.25

Kaarten in voorverkoop bij sig.mag.
Hassink.

Organisatie: de diverse jeugd- en jon-
geren verenigingen.

Wegens enorm succes van voorgaande
jaren raden wij u dringend aan vroeg-
tijdig uw kaarten te kopen!

Parapluies!
Een parapluie be-
schermt U voor de
regen en is modern

Ass. modellen en
kleuren

Vouwbare parapluies voor dames en heren,
handig om mee te nemen.

Komt onze collectie zien

H. LUTH NIEUWSTAD VORDEN

Chr. Muziekver. „Sursum Corda"
Uitvoering

op zaterdag 17 februari
in Irene.
Aanvang 's avonds 7.30 uur
precies.

Voor de pauze muziek.

Na de pauze

opvoering van het blijspel

„Het meisje van de
schilderij"

door het Hengelo's Toneelge-
zelschap

Entree f 1.— (bel. inbegr.)
Donateurs vrije toegang.

U

de

IOOO

(incl. 5-standenkachel, ruitensproeiers
verstelbare voorstoelen etc.)

Het antwoord van Simca op alle autowensen
van de moderne Europese (zaken)man, zijn
vrouw en hun gezin. Kom hem bekijken,
bewonderen en beproeven bij

Garage Tragter - Telefoon 1256

Lezing en Filmavond
van de heer van Roekei, leraar Mid-
delbare landbouwschool te Doetinchem
uitgaande van de

Werktuigenvereniging
„Ons Aller Belang"

te Medler,

te houden op
maandag 19 februari a.s.
's avonds 7.30 uur in de
Kapel Wildenborch

over:

P,Het leven en werken van emi-
'granten in Ontario-Canada"

Vele familieleden van Vordenaren ko-
men op het witte doek.

Entree f 1.—

Onze prijzen zijn toch stukken lager,
ZIET EN OVERTUIGT U

Een zeldzaam lekkere bowl!
l litersblik aardbeien
l literspot abrikozen en
l grote pot bosbessen op sap
Hierbij gratis l pak Tuc zoutjes
Profiteert hiervan

samen slechts 379 et

Kassa koopje!
Litersblikken Nasi Goreng, normaal

Nu per blik
159 et
129 et

Steuige wint er kost voor weinig geld/
Bruine bonen, per pot
Nu elke 2e pot voor

58 et
35 et

Grote koffie- en theereclame!
Hotel Goud koffie, per pak 148 et
nu elk tweede pak voor het halve geld
Hotel Goud thee, per 100 gram 79 et
ook het tweede ons voor het halve geld

Nieuw EIERpannekoekmeel van Dr. Oetker, kant en klaar

Grote chocoladerepen, 7 stuks voor 98 et
Wintersnoep, 500 gram 79 et
Pain de Amandes, lekker koekje, 250 gram 69 et
Gebraden gehakt. 200 gram 69 et
Haagse leverworst, 200 gram 49 et

Bij 2 pak banketbakkerspoeder 75 et, zeer geschikt
voor fijne cake, l gebaksvorkje gratis
Tijdelijk GRATIS l verfdoos en een kleurboekje, bij
3 pak pudding voor 3 liter melk samen 48 et
Litersblikkentomatensoep m. gehaktballetjes slechts 76 et

Onze grote zeepreclame!
NIEUW! Radion record, per dubbelpak 87 et
tijdelijk l pak van 45 et gratis

I

Omo, 2 pakken, geen 86 et, maar 75 et
GRATIS een wonderborstel, bij elk pak Spie & Span
Bij 4 stuk toiletzeep, l prachtige pop gratis
Drielingpak Sunil 124 et, hierbij gratis l pak van 43 et

ooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Ga ook naar CENTRA

't scheelt stukken
Deze week:

Bij l pak koffie
Yz liter koffiemelk voor 64 et

Bij l pakje thee
200 gram wafels voor 49 et

2 rol beschuit 49 et

500 gram kantkoek 49 et

l pak pindakoeken a 69 et
l pak van. wafels è 55 et

nu samen voor 100 et

6 pak van. pudding 89 et
500 gram bruine bonen 42 et

H. G. ten Brinke
Zutphenseweg - Telefoon H15

„CORRECT"
voor

CHEM. REINIGEN ~ VERVEN
STOPPAGE - REPARATIES ENZ.

2O pet. korting
„Correct" geeft gedurende de maand februari '62
20 pet korting op chem. reinigen, verven en
stoppage. Bestellingen die 's maandagsmorgens
vóór 9 nor binnen zijn hebben voorrang.
100 pet. verzekerd tegen diefstal, transport en

brand. DUS VEILIG
Gratis halen en bezorgen.

H. Th. HENDRIKS & ZN.
Appelsrraat 23, Zutphen. Telef. 06750-5197

voorh. Filiaalhouder van N.V. Hoeksema

IKS
• Met Biks voert U

voordelig

• Met de Biksmaat
voert U snel en toch
nauwkeurig.

J. B. GERRITSEN
UW DELFIA HANDELAAR

Het Hoge 64 Vorden
Telefoon 1540



Moeten uw meubelen vernieuwd
worden?

Wij hebben een grote keus:
Bankstellen

Slaapkamers

Huiskamers

Bergmeubelen

Dressoirs etc.

Zowel moderne als klassieke uitvoering
voorradig.

Bekleding desgewenst naar keuze.

Prima afwerking en beslist niet
duur

Zie etalage Zie etalage

A.J.

Ook uw oude meubelen stofferen wij
weer als nieuw.

Retexturingbedrijf ,,ÜCClUB3t Oldenzaa

Profiteert nu nog van onze reklame

20 pet. korting
op alle goederen voor chem. reinigen en
verven.
Tevens uw adres voor onz. stoppen, plisseren
en verven van alle lederwaren.

Vorden: LUTH, kledingmagazijn.

Om ook het winkelpersoneel op

zaterdag

vroeger vrijaf

te kunnen geven, verzoekt het

bestuur der

het kopende publiek hun inkopen

des zaterdags

voor 5 uur
te willen doen.

Op ons modern ingericht kantoor
hebben wij plaats voor:

FACTÜRISï(e)
Mulo of gelijkwaardige opleiding
is vereist.
Sollicitanten moeten vlot kunnen
typen.

TYPISTE
voor deze functie is een type-
diploma vereist.

Jongste Bediende
Naast een goed salaris bieden
wij o.a.

• 5 daagse werkweek

• Reiskostenvergoeding

• 4% vakantietoeslag

Sollicitaties: Schriftelijk aan ons
adres, Enkweg 17, Vorden.
Mondeling van 8-12 en van
1-5.30 uur aan bovengenoemd
adres.

EMPO

'&

Empo Rijwielfabriek
H. B. Emsbroek N.V.

Vorden
vraagt met spoed

PERSONEEL
voor alle afdelingen, ook onge-
oefenden of mensen, die nog niet
in het rij wiel vak gewerkt hebben
(liefst tot 35 jaar).

• Modern ingerichte fabriek met was-
lokaal, cantine enz.

• Lonen op basis C.A.O. Groot-metaal.
• Reiskostenvergoeding volgens be-

staande regeling.
• 5-daagse werkweek.

Inlichtingen: dagelijks aan de fa-
briek of telefonisch van 8-12 uur
en van 13.30-17.30 uur.
Telefoon nr. 06752-1241.

EMPO

Voor

naar

wasmachines
centrifuges
betere merken,
lagere prijzen,

KEUNE

AUTO-
V E R H

m.en zonder chauffeur

George Sering
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14

Telefoon 1414

Voor
speelgoed en

cadeaux
slaagt u beter bij

KEUNE
Wij hebben weer volop

HAANTJES
Voor billijke prijs
f 1.60 per % kilo

W. RosscL tel. 1283
H. Robbertsen

tel. 1214

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Te koop een roodb.
STIERKALF. E. J.
Bos. Kranenburg.

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rhenmadruppels
Zenuwsterkende-
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Voor

regenkleding

regencapes

leren jassen

leren vesten

rubberlaarzen

het adres:

Fa. G. W. Luimes

B. Lammers
Vorden Telef. 1421

Teenagers!
Voor de Grote avond hebben wij weer
de nieuwste en zeer charmante

japonnetjes
ontvangen.

Komt onze collectie zien en . . .
passen.

H. LUTH NIEUWSTAD VORDEN

Adverteert in CONTACT

het blad van Vorden

RAADSVERGADERING
Maandagmorgen vond een openbare raadsvergade.
ring plaats.
De voorzitter deelt mede dat van de heer Klein
Brinke bericht van verhindering was ontvangen.
Omdat in verband met de vele werkzaamheden
van de mechanisatie van het bevolkingsregister
de notulen niet tijdig gereed konden zyn, vraagt
de heer Bannink of de notulen in het vervolg niet
verkort kunnen worden, hetgeen een enorme tijds-
besparing zou zy'n. Dit is volgens de voorzitter
niet mogelyk.
De voorzitter deelt verder mede dat van Ge-
deputeerde Staten van Gelderland de goedkeuring
is verkregen, tot vaststelling van het crediet in
rekeningcourant by de N.V. Bank voor Neder-
landsche Gemeenten voor het jaar 1962 op
ƒ275.000. Tevens is het besluit ontvangen van
G.S., houdende goedkeuring van het raadsbesluit
d.d. 14 december 1961, waarby is beslist dat de
instandhouding van de openbaar lagere school in
Linde gedurende de jaren 1962/63/64 wordt ge-
vorderd.
Van het Ingenieursbureau v/h E. Noorman is een
schrijven ontvangen, zulks naar aanleiding van in
de raadsvergadering van 14 dec. j.l. gemaakte op-
merkingen i.z. de rioleringswerkzaamheden, be-
treffende het 2 x bitumeren van de rioolbuizen.
In het schryven staat o.m. dat de aanvulling van
de sleuven met zuiver zand, afhankelijk is van
het oordeel van de directie en dat het niet de be-
doeling is alle uitkomend zand te vervangen door
zuiver zand.
De heer Wesselink zegt het niet eens te zyn met
het schrijven van Noorman want in het bestek
staat duidelyk dat de sleuven met zuiver zand
aangevuld moeten worden, de gemeente heeft hier
dus recht op. Spr. vindt dat er nu onvoldoende
toezicht is en hy stelt daarom voor een eigen op-
zichter aan te stellen.
Wethouder Lenselink is het in grote lijnen met de
heer Wesselink eens, waaraan Baron van Wester-
holt toevoegt dat uitvoering van het bestek nage-
leefd moet worden. De genoemde punten werden
daarna door de raad voor kennisgeving aange-
nomen.
Overeenkomstig het verzoek van Gedeputeerde
Staten besluit de raad tot intrekking van het
raadsbesluit d.d. 14 december j.l. in zake het aan-
gaan van een rekening-courant-overeenkomst met
de woningbouwvereniging „Thuis Best" te Vor-
den.
Van de raad der gemeente Warnsveld is een
schrijven ontvangen, waarin deze raad zyn onge-
rustheid uitspreekt over de gang van zaken met
betrekking tot de pogingen om de wateroverlast
in de gemeente^Warnsveld te doen beëindigen en
een dringend ^Aep te doen op alle autoriteiten
en instanties inoen lande, die invloed of bevoegd-
heid bezitten, om deze aan te wenden om dit hier-
boven genoemde euvel te bestrijden. De raad van
Warnsveld vr^fet daarom o.m. aan de besturen
der gemeenten^Brggende in het ruilverkavelings-
plan „Warnsveld", aan zyn besluit adhesie te
willen betuigen. Mr. Baron van Westerholt vindt
het gek.dat andere gemeenten hun adhesie moeten
betuigen aan het besluit van de raad van Warns-
veld met betrekking tot de wateroverlast in de
plaats Warnsveld. Hy stelt daarom voor dit be-
sluit ter kennisgeving aan te nemen.

De heer Regelink merkt op dat Vorden wel ter-
dege gebaat is by verbetering van de waterover-
last in de gemeente Warnsveld i.v.b. met de ruil-
verkaveling. Deze woorden van de heer Regelink
worden door wethouder Lenselink onderstreept.
Hierna werd door de gemeenteraad aan het ver-
zoek om adhesiebetuiging voldaan en kreeg de
heer van Westerholt aantekening te hebben tegen-
gestemd.

Aanschaffing benodigde leermiddelen enz. voor de
nieuwe Nutskleuterschool

Het Departement Vorden der Maatschappij tot
Nut van het Algemeen vraagt by schryven d.d. 13
december j.l., de benodigde gelden uit de gemeen-
tekas beschikbaar te stellen voor het aanschaffen
van leermiddelen, meubilair, enz., voor de inrich-
ting van de nieuwe Nutskleuterschool, De begro-
ting tot een totaalbedrag van ƒ 9.209,— is door
de inspectrice van het kleuteronderwijs goedge-
keurd. De raad besloot hieraan de gevraagde me-
dewerking te verlenen. Uiteraard zal het Nuts-
departement geen leermiddelen of meubilair mo-
gen aanschaffen, indien één en ander niet is ver-
meld op de overgelegde begroting.
Vaststelling bedrag per leerling voor het gewoon

lager onderwijs over 1962
De totale kosten voor het gewoon lager onderwijs
voor het jaar 1962 zijn geraamd op ƒ 13.786,47,
inclusief ƒ 270,— voor administratiekosten. Het
gemiddeld aantal leerlingen over 1961 van de beide
openbare scholen bedroeg 270. Het gemiddeld be-
drag per leerling beuraogt derhalve ƒ 51,06. Dit
werd door de raad goeugekeurd.

Instelling ouderraad voor de openbare lagere
scholen in de gemeente

De oudercommissies van de openbare lagere scho-
len in het dorp en in Linde verzoeken de instelling
van een ouderraad om een inniger contact tussen
de beide scholen mogelijk te maken. De voorzitter
zegt dat in gemeenten waar meer dan één ouder-
commissie bestaat, de raad kan besluiten tot de
instelling van een ouderraad. Tot de taak van de
ouderraad behoort o.m. het zich wenden tot bur-
gemeester en wethouders of de gemeenteraad met
betrekking tot de gemeenschappelijke belangen
van de openbare lagere scholen in de gemeente.
De leden van de ouderraad worden door de ouder-
commissie gekozen. Het aantal leden wordt be-
paald door B. & W. Het minimum aantal leden
bedraagt 5. De ouderraad stelt een huishoudelyk
reglement vast, dat aan de goedkeuring van
B. & W. is onderworpen. De raad besloot tot de
instelling van deze ouderraad over te gaan.

Rondvraag
De heer Regelink krijgt van de voorzitter te horen,
in aansluiting op zyn vraag uit de vorige raads-
vergadering of er al een nieuwe gemeentearbeider
was benoemd, dat zo mogelijk voor de volgende
vergadering een voordracht tegemoet gezien kan
worden. De heer Wesselink verzoekt de voorzitter
om in het vervolg niet meer op maandagmorgen
te vergaderen. De voorzitter antwoordt hierop dat
de raadsleden zelf akkoord zijn gegaan met deze
vergadering te houden op maandagmorgen.
De Gemeentebegroting 1962 zullen we volgende
week opnemen.

KATHOLIEKE VOLKSPARTIJ AFD. VORDEN
De Katholieke Volkspartij afd. Vorden—Kranen-
burg hield in zaal Schoenaker een belangrijke
ledenvergadering, waar als een der voornaamste
agendapunten de kandidaatstelling voor de a.s. Ge-
meenteraadsverkiezingen ter sprake kwam.
Voorzitter A. J. Meyer heette in zijn openings-
woord bijzonder welkom pastoor Bodewes o.f.m.
en de spreker van deze avond, de heer H. H. Hen-
driksen uit Ruurlo, kandidaat der K.V.P. voor de
komende Statenverkiezingen. De heer Hendriksen
gaf in een uitvoerig betoog een uitstekend te vol-
gen uiteenzetting over „De waarde van onze ka-
tholieke politiek".
Spreker bracht onder meer onder de aandacht de
gezinspolitiek, de P.B.O., de Volkshuisvesting, de
bezitsvorming e. a. programmapunten, welke door
toedoen van verschillende voormannen der party
konden worden verwerkelykt. Spr. adviseerde tot
het vormen van gespreksgroepen, welke een grote
steun kunnen vormen voor het werk der vertegen-
woordigers der party.
Na een korte pauze werd overgegaan tot de kan-
didaatstelling voor de Gemeenteraadsverkiezingen
op 30 mei a.s. Van het zittende raadslid, de heer
J. Heerink, was bericht binnengekomen dat deze
voor de komende periode geen kandidatuur meer
zou aanvaarden. Door het bestuur werden 'n acht-
tal voorlopige kandidaten aangezocht, t.w. in al-
fabetische volgorde de heren A. Hartelman, A. J.
Meyer, N. J. Keune, J. F. W. Mokkink, A. Mom-
barg, J. Morssinkhof, A. F. J. Waarle en A. R. J.
Zents.

Er werd een adviescommissie gevormd, welke haar
advies zal uitbrengen over de volgorde van de in
te dienen officiële kandidatenlijst. Deze commissie
zal zo spoedig mogelijk haar advies geven, hetwelk
door het afdelingsbestuur zal worden openbaar ge-
maakt.

KEURING DIENSTPLICHT
Van de 48 ingeschrevenen voor de lichting 1963
uit deze gemeente werden 30 personen geschikt
bevonden, 2 tijdelijk ongeschikt, 2 voor goed on-
geschikt, voor 7 volgt een herkeuring, 2 geen
keuring wegens broederdienst terwy'l er 5 elders
zullen worden gekeurd.

R.K. VOLLEYBALCLUB „DE KRAANVOGELS"
Maandagavond hadden zowel het eerste als twee-
de dameselftal in Zutphen een ontmoeting. Kraan-
vogels I had als tegenpartij de dames van het
Stedelijk Lyceum. In de eerste set was het Kraan-
vogelteam in goede conditie en met sterke smashes
wist zij tenslotte de tegenpartij uit verband te
spelen. Het werd een 15—9 set-overwinning.
In de tweede partij konden de gastvrouwen de
rollen omkeren en wonnen ditmaal met 15—12.
De laatste en beslissende set werd uiteindelijk
weer een Kranenburgse overwinning, waarmee de
volle zege was behaald.
De reserves hadden in hun ontmoeting tegen Set
Up III (Zutphen) niet veel geluk. In de eerste set
gaven ze goed partij en het verschil bedroeg ten-
slotte maar enkele punten (15—12), doch in de
tweede partij wilde het helemaal niet vlotten. Ook
dit werd een overwinning voor de Set Uppers.

Voor
gascomforen

het adres:

Keune
Wij hebben weer

volop LIGA
FA. J. W. ALBERS

Setter Set
ny/ons

nu reeds vanaf f 2.50 bij:

L, Schoolderman

in de nieuwe notenkleuren



Meer zekerheid
in de strijd tegen KOPZIEKTE:

KOP-EX
*m

Met 4 Kop-Ex koekjes per koe per dag (voor of na het melken
te geven) kunt U 4 van de 5 kopziektegevallen voorkomen.

Vraag de Kop*Ex folder met voedervoorschrift &{ƒ.•

J. B. GERRITSEN
UW DELFIA HANDELAAR

Het Hoge 64 Vorden
Telefoon 1540

f 7.65 per fles

KEUNE

U
doet
langer
met

oetter Oet
nylons
IN DE
NIEUWE
MODE
KLEUREN

kies kwaliteit... kies uw
Setter Set nylons bij:

L. SCHOOLDERMAN
VORDEN

„Het Binnenhuis91

WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

10 soorten

tezamen

128 kleuren

Linoleum
voor

ir Huiskamer
* Keuken

* Gang

* Trap

* Slaapkamer

Vraagt u onze folder en stalenboek

Wij geven u gaarne advies

Wilt u het los leggen of vast plakken?

Hebt u een vochtige ondervloer?

Haal altijd een vakman er bij!

Dansschool Houtman
Inschrijving t.m. l april

Nieuwe danslessen.

CURSUS VOOR

beginners

latin American

„stijl Swing"

CURSUS voor BRONS en snel privé
dansonderwijs en Tango cursus.
Opgave in zaal Eskes, Vorden

Lijst 4
A.R.

Koers houden!
Met volle kracht vooruit!

Stemt lijst 4

28 maart a.s.

H. M. OLDENHOF
burgemeester van Ede

Nummer één

van de

Anti Revolutionaire lijst

A.R.
Lijst 4

A.R.
Lijst 4

Lijst 4
A.R.

V O O R HEM V O O R HEM V O O R HEM . . . FEN KLM
Eis met klem

merk KLM
want .

Fa. VISSER - Burg. Galléestraat - Vorden

Modern behang
en laag in prijs

„HET V ERF H U IS"
J. M. Uiterweerd

Ruurloseweg 35

Feestavonden O.L.S. Dorp
op 30 en 31 maart a.s.

's avonds 7 uur in 't Nutsge-
bouw.

Had u in verband met 't uitstellen of we-
gens ziekte nog geen toegangsbewijzen ge-
nomen? Doe het dan nu meteen!

Boesveld Vorden
AUTOVERHUUR

Door aanschaf van een

Volkswagen Bus
kunnen wij u nog meer service geven.

Volkswagen Bus en Volkswagens de
Luxe.

All risk verzekerd voor binnen- en
buitenland.

Gunstige voorwaarden

Bespreek vroegtijdig uw vakantie-
plannen e.d.

Dorpsstraat 8 - Tel. 06752-1329 of
06750-2897

WELVAART
IN VRIJHEID VOOR IEDEREEN Lijst 5 V.V.D



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

Voor
speelgoed en

cadeaux
slaagt u beter bij

KEUNE
VOOR HEEL

DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"

ROOKGEREI

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Gallcestr. 14
Telefoon 1414

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Diepvriezen... . FRIAC
FRIAC. . . .
Joh. Donderwinkel
Koekoekstr. 6, Vorden

Tel. 06754-356
Friac - Voorlichting - Service

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink.
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Wij hebben weer volop
HAANTJES

Voor billijke prijs
f 1.60 per % kilo

W. Rossel. tel. 1283
H. Robbertsen

tel. 1214

Voor

wasmachines

centrifuges
betere merken,
lagere prijzerr,

naar
KEUNE

Wij vragen weer
PLUIMVEE

Voor de hoogste prijs
W. Rossel, tel. 1283

H. Robbertsen
tel. 1214

Voor
gasgeisers
douches

ook in huur
lagere prijzen

naar KEUNE

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Voor
gascomforen

het adres:

Keune
Adverteer regelmatig

in
CONTACT

A.S. LIDMATEN!

Wij hebben een uitgebreide sortering

kerkboekjes

Boekhandel

Jan Hassink

„HET VERFHUIS"
J. M. UITERWEERD

heeft
éénruiters
voor uw tuin

„Het Binnenhuis'1
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman Tel. 1314 Vorden

Wandtegels
Een product

van
Linoleum Krommenie

Geschikt voor

* Keukens
* Douchecellen
* Gang
* Badkamer
* Toilet

Zeer eenvoudig in onderhoud

En de prijs . . .

dat valt u mee

Vraagt u eens naar onze folder

Welvaart in vrijheid
voor iedereen!!

DIT WIL DE V.V.D.
STEMT OP

LIJST 5

Nutsgebouw™1

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 25 maart» 8 uur

Het teken van Zorro
met: Tyrone Power - Linda Darnell

Basil Rathbone

De eeuwige strijd tussen recht en
onrecht . . . . op het punt van een

zwaard.

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,
niet op zondag.

/Vf' huLuw nuis eens in ae ogen
Het kan er vóór de Pasen gezellig uitzien*

f

In VITRAGE'S en OVERGORDIJNSTOFFEN zijn
wij vorstelijk gesorteerd.
Het ligt voor U klaar.

Voor de vloer kunt U kiezen uit:
VASTE TAPIJTEN - COCOS - ZEILEN.
En alles uit onze voorraad.

Geef Uw stoelen eens een nieuw „kleed".
De nieuwste BEKLEDINGSSTOFFEN zijn net uit-
De prijzen vallen U heus mee.

Bij goed wonen behoort ook goed slapen.
WOLLEN DEKENS - MATRASSEN -
SIERSPREIEN te kust en te keur.

Deskundig adviseren wij U, vakkundig zijn
onze stoffeerders, beddenmakers en naaisters

e/a, alles is tot Uw dienst bij

VISSER - VORDEN

Zoek zelf uw fiets uit!
Bezoek onze showroom

EMPO-Sport rijwielen vanaf f 173.25
EMPORIO-Sport rijwielen

vanaf f 16275
ERVO-Sport rijwielen vanaf f 152 25
b.s. rijwielen compleet met jasbeschermer, slot
en lamp. 4J^L
Prachtige collectie moderne R Aren! l

Voor u mevrouw ^p

een grote sortering
huishoudelijke artikelen

Zolang de voorraad strekt:
Velamos kinderfietsjes voor

slechts f 69.50

Een deskundige voorlichting garandeert u
een goede koop.
Levering via uw handelaar

Showroom geopend van 8-12 en 2-5 uur

Empo Rijwielfabriek Vorden
Telefoon 1241 (2 lijnen)

H.H. Veehouders

Lieve's Diton
Het geneesmiddel tegen slepende melk-
ziekte

Verkrijgbaar bij

M* G* Lijftogt
C 157 - Tel. 1243

Zee toch Herman, bu'j der now al
weer? Dat he'j ok gauw edaon!
Jao Mina, mien bromfietse leep zo
bastend hard, ik konne best venemmen,
da'k der vanmargen

TOTAL
in hadde laoten doon bie

Barink

Modern geklede

voorjaarsschoenen
hebben wij in veel model-

len voorradig.

Uw speciale aandacht vragen wij

voor de nieuwe

vingertop-leest

die u zeer zeker zal bevallen.

In nieuwe voor j aars-
tinten en verschillende
hakhoogten.

Kijk eerst bij:

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist „De Schoenenspecialist"

WiJt U zelf de kamer

behangen of schilderen
ga dan naar de

Speciale Verfwinkel
op het Hoge

\Vij hebben ontvangen 'n grote partif

behang

Bussen grond- en glansverven
in moderne tinten

Behangersmateriaal gratis in bruikleen

Gratis inlichtingen

H. Weustenenk
Tel. 1377 - 't Hoge


