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Plattelandsvrouwen.
De afdeling Vorden van de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen hield woensdagavond haar jaarvergade-
ring in de grote zaal van het Nutsgebouw. De presi-
dente mej. Meinen opende deze eerste bijeenkomst in
Ii9(>4 met de beste wensen voor het komende jaar
en kon tot haar vreugde ook weer enige nieuwe
leden welkom heten. De presidente vroeg aan de aan-
wezigen waarom de gezamelijke avonden met de
QjM.v.L., B.OXJ. en B.O.L.H. slechts door een
klein aantal plattelandsvrouwen worden bezocht.
Het zijn steeds goede culturele avonden en het be-
s t u u r vindt het jammer dat hiervoor in tegenstelling
tot de eigen bijeenkomsten zo weinig belangstelling
is.
Verder vestigde de presidente de aandacht op de
,,droogbloemendag" in het Oolgaardthuis te Arnhem
op dinsdag 24 maart.
Hier zal verteld worden over het kweken, oogïten
en drogen van strobloemen en sicrgrassen.
9 dames gaven zich op.
Van de P.G.E.M. te Doetinchem is een uitnodiging
ontvangen voor de leden om deel te nemen aan de
cursus ,,elektrisch koken".
Op 27 en 28 mei zal het 25-jarig jubileum van de
provinciale afdeling van de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen gevierd worden. Er is een ledenwerf-
aktie in ln-t leven geroepen om -ter ere van dit heu-
gelijk feit een groot aantal nieuwe leden aan het
provinciaal bestuur aan te bieden.
Laat dus ieder lid van onze afdeling een nieuw lid
aanbrengen aldus besloot mej. Meinea haar mede-
delingen.
Mevrouw Klein Brinke gaf hierna een uiteenzetting
over het doel en weekwijze van het „Rustfonds".
Door de secretaresse mevr. Albers-NVijers werd het
jaarverslag voorgelezen.
Het aantal leden is met 9 vooruitgegaan en bedraagt
thans 172. Het jaar 1963 is voor de afdeling weer
een jaar geweest van vele ak th i te i ten , te weten le-
zingen, voorlichtingsavonden, cursussen en uitstap-
jes.
Aan de cursussen „Beter bewegen" en ,,Kleine repa-
raties in de huishouding" namen een groot aantal
dames deel. Door de deelneemsters aan de handwerkj-
cnrsus werden op de provinciale handwerkwedstrijd
te Barneveld verschillende prijzen behaald.
De penningmecsteresse mevr. Koning-Tjoonk bracht
het f i n a n c i ë l e verslag uit.
Unor de grote kosten van de viering van het 12|-
jarig bestaan was er dit jaar een klein nadelig saldo.
De kasrommissie bij monde van m e v r . Spijker-
Steenman verklaarde dat de administratie weer keu-
rig in orde was.
In de nieuwe kaseommissie werden benoemd mevr,
Pelgrum-lUetinan en mevr. Groot Bramel-Ruiter-
kamp.
Bij de bcstuursverkiezing werd mej. Meinen herko-
zen terwijl in de vacature van mevr . Alber.s-\v ijer-
mcvr. v.d. Broek-de Zoete werd gekozen.
De presidente sprak de aftredende secretaresse mevr.
Albers-Wijers toe en als dank voor het vele werk
dat ze in de zes jaren voor de afdeling gedaan had,
werd haar een boekenbon aangeboden.
Hie rna v e r t e l d e n de heer en mevr. Klein Brinke over
hun reis naar de Verenigde Sta ten van Amerika, too-
gelicht met tal van prachtige dia's.
Aan l ie t e inde v a n de avond werd nog de aandacht
geves t igd op de volgende bijeenkomst op 4 maart.
Dan zal de fi lm „Het gerucht" gedraaid worden,
waarna een forum, met als discussieleider Dr. v.d.
Grient uit Oegstgeest. de vragen hierover zal be-
spreken.

Gemeenteauond
HERVORMDE GEMEENTE

Hedenavond 7.45 uur in de zaal
van Hotel Brandenbarg.

Onderwerp:

..Kerk en Wereld"

KERKDIENSTEN zondag l maart.

H er u. Kerk
8.30 uur Ds. J. H. Jansen.
10.15 uur Ds. E. B. Rijnders, van A'dam. Jeugddienst

Medlerschool
• 10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
10 em 3 -uur Ds. J. D. te Winkel.

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN.
(alleen spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 u.
Dr. Lulofs, telefoon 1255.

S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens.

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
H uur \\echgelaer, tel. 06752-1566.

BRAND MELDEN: no. 1541.
Bij geen gehoor: Telefoon no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

WEEKMARKT.
Vrijdag waren 6 biggen op de markt aangevoerd.'
Kr was geen handel.

BURGELIJKE STAND van 19 t.m. 25 fcbr.
Geboren: d. van E. H. Elkink en E. Zieverink;
d. van G. J. Arfman en H. G. Lenselink; z. van
H. Steenblik en J. H. Riefel; d. van H. G. Zoerink
en M. G. van Dorp; z. van A. J. Makkink en J. A. S.
Brinkerhof; z. van W. J. de Leeuw en G. H. GriJ-
fioen.

Gehuwd: Geen.

Ondertrouwd: Geen. ^^

Overleden: W. F. Schimme^Pcd. v. J. Kamperman,
73 jaar; H. Bruines, 74 jaar.

IJZEL IS IJSELIJK OP DE WEGEN.
Vorige week bracht gladheid hier en daar weer de
noodzakelijk daaraan vastzittende yiarigheid. 't Is
altijd fout om u op gladd^Bgen te begeven. Ook
op de gladde weg van inferieure kwaliteiten. Kies
daarom bij Tragter 't betere in rijwielen, waarmee
U glad tevreden zult zijn.

Vordens Toneel.
,,Vordens Toneel" heeft »enige weken geleden het
blijspel ,,Betty weet 't beter" in s tud ie genomen.
Het is al ,enige tijd geleden dat er bij „Vordens
Toneel" een blijspel op het repertoire heeft ge-
s t aan , en nu wil men ook de liefhebbers vin h?t
blijspel eens een plezier doen.
Het is echter in geen geval een kolderstuk.
Het ligt in het voornemen deze uitvoering op zater-
dag 18 april in het Nutsgebouw te geven.
Op zondag 8 maart geeft „Vordens Toneel" een
heropvoering van het prachtige toneelspel „Truus-
ke" welk stuk met zulk een groot sun-es onlangs
in het Nutsgebouw werd opgevoerd. De uitvoering
zal nu plaats vinden in de Kranenburg in de zaal
van de heer Schoenaker.

„Kom, roer de trom".
Onder het motto ',,Kom, roer de trom" gaat de
drumbandafdeling van de muziekvereniging „Concor-
dia" een grote aktie voeren, die haar de financiële-
middelen zal moeten verschaffen om uniformen te
kunnen kopen.
Het ligt in de bedoeling dat de drumband dit jaar
aan concoursen zal deelnemen. Daarbij wordt echter
niet alleen de muzikale uitvoering beoordeeld, maar
ook de uniformiteit van kleding wordt in het waar-
deringscijfer uitgedrukt.
Daar de kosten voor uniformen zeer hoog zijn heeft
men gemeend een beroep op de burgerij te mogen
doen.
Uit de ouders van de jeugdige drumbandleden en
een aantal buitenstaanders heeft zich een comité ge-
vormd, dat zal trachten het gestelde doel te bereiken.
Hiertoe zal op- vrijdag 3 en zaterdag 4 april een ba-
zar gehouden worden in het Nutsgebouw, met alle
daaraan verbonden attrakties. Daarnaast zal een
verloting gehouden worden, waarvoor eveneens reeds
toestemming van B. en W. werd ontvangen. De trek-
king hiervan is op 4 april, de laatste avond van de
bazar.
Nog andere attrakties worden overwogen, waarvoor
de plannen reeds in een vergevorderd stadium ver-
keren. Deze zullen binnenkort bekend gemaakt wor-
den.

Voetbal.
A.s. zondag staat er voor Vorden l weer een zware
wedstrijd op het programma, nl. de thuiswedstrijd
tegen Pax 1.
In de morgenuren speelt Vorden 3 thuis tegen Be
Quick 5.
Bij de junioren speelt zaterdagmiddag Vorden A
thuis tegen Be Quick B en Vorden E gaat naar Zut-
phen om aldaar te spelen tegen Be Quick G.

A.s. zondag 2.30 uur

VORDEN 1 • PAX 1
11 uur : Vorden 3-Be Quick 5

A.s. zaterdag 3.30 uur
Vorden A-Be Quick B

Kleinveefokkers bijeen.
De Pluimvee- en Konijnenfokvereniging te Vorden
kwam in het Hotel „Het Wapen van Vorden" in
jaarvergadering bijeen. In zijn openingswoord wees de
voorzitter op het nut van deze vereniging ook ten
aanzien van het fokken van produktieve dieren, wat
toch ook nu nog van groot belang is. Het tcntoon-
stellingsbezoek is verrijking van kennis, wat zeer
noodzakelijk is.
Uit de diverse verslagen bleek dat het ledental con-
stant was gebleven en dat er een klein batig kas"-
saldo was.
De aftredende bestuursleden de heren Joh. Wahl en
D. J. Goldenbelt werden herkozen.
De contributie werd voor het jaar 1964 vastgesteld
op f 2.50 per lid. Als afgevaardigde voor de provin-
ciale vergadering te Zutphen werd benoemd de heer
G. Tragter.
Besloten werd «ind juni de laatste vergadering te
beleggen ter bespreking van de in september te hou-
den tafelkeuring.

A.s. zondag l maart

JEUGDDIENST
Voorganger:
Ds. E. B. Rijnders, Amsterdam

Onderwerp:
,,Dacht je, dat Judas ver van
je af staat?"

Aanvang samenzang om 10.05 uur.

Vergadering B.O.L.H.
De B.O.L.H. kwam in Hotel ,,'^Hipcn van Vorden"
bijeen, onder leiding van Me^r T. Pardijs.
Medegedeeld werd dat op 29 februari te Warnsveld
de jaarlijkse ringmiddag- en avond zal worden ge-
horden. Mej. J. Kreunen mocht van de presidente
een blijk van waardering in on vangst nemen voor
het feit dat zij in 1963 het trouwst de diverse verv-
gaderingen had bezocht. ^^
l n p l a a t s van het aftredende ^^Bunrslid Mevr. G.
Boersbroek-Beumer, wegens vertrek naar elders,
werd gekozen Mej. G. Winkel. Vervolgens hield de
heer W. Polman een causerie over het onderwerp
.,woninginrichting". Hierbij behandelde hij o.a. de
verschillende gordijnstoffeu, vloerbedekkingen enz.
Een en ander werd met prachtige dia's verduidelijkt.

13e kontaktavond mannenkoren.
De zaal van Hotel Bakker was zaterdagavond weer
t j o k v o l met zangliefhebbers(sters). De gasten van het
Vordens Mannenkoor waren ditmaal het Doetinchems
Mannenkoor onder leiding van directeur P. Smeets,
Het Kerkkoor Kranenburg (Vorden) onder dit*cteur
A. Wissink, De Mannenzangvereniging ,,De IJssel-
zangers, onder leiding van haar directeur H. Besse-
ling, alsmede het Nijverens Mannenkoor uit Deven-
ter, onder leiding van directeur J. Stieber.
Burgemeester van Arkel opende deze avond, waarin
spr. de successen van het Vordens Mannenkoor naar
voren bracht in h«t afgelopen jaar en wekte de Vor-
dense mannen op zich bij het koor aan te sluiten
tot versterking van de gelederen.
Spr. memoreerde vervolgens het verscheiden van de
beschermheer van het Vordens Mannenkoor de heer
H. B. Kmsbroek, waarin het koor naar sprekers
mening een groot verlies had geleéen.
Voorzitter A. Bielderman deelde mede, dat bericht
van verhindering was binnengekomen van het erej-
lid de heer Scholten, wegens ziekte.
Ook hij herdacht met een enkel woord het over-
lijden van de heer H. B. Emsbroek alsmede de heren
T. Harmsen lid van het Mannenkoor en de heer
Hartman, lid van het Kerkkoor te Kranenburg en
verzocht een ogenblik stilte in acht te nemen.
Tevens deelde spr. mede dat de oudste zoon van de
heer Kmsbroek de heer H. Emsbroek bereid ge-
vonden was de plaats van zijn vader als bescherm-
heer van het Vordens Mannenkoor weer in te nemen,
waarbij spr. de heer Emsbroek een hartelijk welkom
toeriep.
Achtereenvolgens zongen de diverse koren een aantal
liederen die met een luid applaus werden beloond.
De gebroeders Eijkelkamp (een kwartet) gaven een
tweetal zangnuirmiers ten beste dat zeer op prijs
werd gesteld.
Het slot van het zanggedeelte vormde weer de sa-
menzang van alle koren met het ,,Domine Salvam
Fac" van Giesen, dat ook dit keer weer zeer in de
smaak viel.
De beschermheer de heer H. Emsbroek dankte aan
het slot alle directeuren en leden van de diverse ko-
ren voor hun medewerking aan deze prachtige avond.
Met een gezellig samenzijn en een dansje werd deze
13e kontaktavond besloten.

WEES

het VOORJAAR
VOOR

Het is prettig, dat u NU al in
de gelegenheid bent om een keus
te maken uit onze

VOORJQARSSTOFFEN
Blousestoffen

Structuurstoffen

Composé's

Rokstoffen

KIJK en

KIES bij

Een eerste prijs.
Op de vakwedstrijd van maatkleermakers, gehouden
te Zwolle, behaalde d* firma J. Aartsen en Zoon
een eerste prijs met hut hoogste aantal punten voor
een Heren Golfcostuum van Schots handgeweven
Tweed met Camelhair Vest.

De ouderavond van de ZONDAGS-
SCHOOL, die gehouden zou worden
op 29 februari

is uitgesteld tot 21 maart

De leiding van
Zondagsschool .Jachin"

Bioscoop.
De grote actrice Susan Slade speelt de hoofdrol in
de romantische film ,,Uit angst voor de schande".
Hier wordt het probleem van de ongehuwde moeder
behandeld, die uit angst voor de schande haar kind
laat doorgaan voor haar broertje. Doch uiteindelijk
wint de moederliefde het toch van de trots.

Jeugd puistjes
drogen in met PurolpoederfTeoenfi.-

Christelijke Kleuterschool.
Aan de Schoolstraat is de bouw van de school,
voorlopig als noodlokaliteit, thans in volle gang.
Het ligt in de bedoeling half april te beginnen.
Als hoofdleidster is benoemd mej. v. Zeyts, thans
onderwijzeres te Aalten.

,Het Binnenhuis1

WONINGINRICHTING

Fa. A. POLMAN
Vorden Telefoonl314

1924 1964

40 jaar uw vertrouwen,
daar kunnen wij op bouwen

Zie onze grote JUB ILEUM-AKT IE
in onze advertentie

elders in dit blad

Hét adres
voor betere woninginrichting.



HET SPEL VAN IK EN GIJ
Over bovenstaand onderwerp sprak de heer P. Andela
uit Doetinchem voor de leden van de Ned. Chr. Vrou-
wenbond.
Spreker vergeleek de wereld met een groot toneelspel
waarin wij allen meespelen. Er is een twee-eenheid,
enerzijds vrij, anderzijds gebonden; de wereld be-
invloedt ons en wij proberen de wereld te beïnvloeden.
Wij moeten ons houden aan de spelregels, maar de
mens wil graag nummer één zijn.
Suggestie, nabootsing, uitstraling, poseren, valse be-
scheidenheid, geestelijke doodverklaring en al dergelij-
ke zaken werden achtereenvolgens onder de loupe ge-
nomen.
Na de pauze volgde op deze interessante lezing een
levendige bespreking.
De presidente Mevr. Kieft dankte de spreker voor het
gebodene.
Tenslotte werd medegedeeld dat op 19 maart de afde-
ling Vorden in feestelijke jaarvergadering bijeen hoopt
te komen.

GEMEENTE-AVOND HERV. KERK

We willen u even herinneren, dat vanavond een ge-
meente-avond van de Herv. Gemeente wordt gehou-
den in de zaal van hotel Brandenbarg.

JAARVERGADERING A.B.T.B.

In zaal Schoenaker hield de afd. Vorden der A.B.T.B.
tot besluit van het winterseizoen haar jaarvergadering,
die onder voorzitterschap stond van de heer A. H. J.
Zents, Medler. Deze gaf in zijn openingswoord een
algemene indruk van de toestand op de landbouwbe-
drijven, waarover spr. matig tevreden was.
Secretaris H. Helmink gaf hierna een keurig jaarverslag,
waarin de activiteiten van het afgelopen seizoen wer-
den gememoreerd en waaruit bleek, dat de afdeling een
kleine 40 leden telt. Het verslag van de penningmeester
was niet zo rooskleurig. Mede door de hoge kosten van
het St. Isidorusfeest was er een nadelig saldo ontstaan.
Besloten werd danook om de contributie met ƒ 0,50
per ha te verhogen. Bij de periodieke bestuursverkie-
zing werd de aftredende secretaris Helmink herkozen.
Tot afgevaardigde voor de Kringvergadering, welke in
het komende najaar in Arnhem wordt gehouden werd
benoemd de heer J. Besselink Zelle, terwijl als afge-
vaardigde voor de Algemene vergadering te Arnhem
werd benoemd de heer P. B. H. Schoenaker, Kranen-
burg. Besloten werd om het jaarlijkse Patroonsfeest
i.v.m. de toestand der kas alleen maar kerkelijk te
vieren.
Pastoor Bodewes hield hierna een inleiding over
Priesterroepingen, waarin hij wees op de grote nood
die er is; vooral in de missiegebieden schreeuwt de kerk
om priesters, broeders en zusters. Hij belichtte in het
kort ook de verhevenheid van het priesterschap en
spoorde allen aan om als gemeenschap te blijven bid-
den voor meer priesterroepingen, ook uit eigen parochie.
De voorzitter dankte de geestelijk adviseur voor zijn
inleiding en hoopte dat een en ander een waardig be-
sluit was geweest van het afgelopen seizoen. Hij hoopte
ook in het komende jaar weer op zo'n grote belang-
stelling van de leden te mogen rekenen.

RAADSVERGADERING VAN 3 MINUTEN
In de maandagavond gehouden raadsvergadering werd
besloten een bedrag van een miljoen gulden als kas-
geldlening uit te zetten voor de tijd van een halfjaar.
Onlangs besloot de gemeenteraad tot het aangaan van
een tweetal geldleningen resp. van ƒ 500.000,— en
ƒ 1.000.000,— mede omdat het rentepercentage zich
in stijgende lijn beweegt.
Het totaalbedrag van deze leningen behoeft de ge-
meente nog niet op korte termijn uit te geven. Bij het
uitvoeren van de diverse kapitaalswerken is de gemeen-
te, wat betreft het dienstjaar 1964, afhankelijk van het
toekennen van een aanvullende uitkering uit het ge-
meentefonds. De verdere uitvoering van de riolerings-
plannen houdt eveneens met enkele onzekere factoren
verband. Een bedrag van één miljoen gulden kan naar
de mening van burgemeester en wethouders, zonder te
verwachten likwiditeitsmoeilijkheden gedurende een
halfjaar worden vastgezet in de vorm van een kasgeld-
lening. De raad besloot zonder hoofdelijke stemming
overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wet-
houders. Deze vergadering duurde precies 3 minuten.

SPELREGELWEDSTRIJD
In de spelregelwedstrijd van de scheidsrechtersvereni-
ging Zutphen en Omstreken eindigde het team van de
voetbalver. Vorden, bestaande uit de heren Linden-
schot, Teerink en Velhorst de vijfde plaats.

LEDENVERGADERING B.O.G.
De afdeling Vorden van de B.O.G. hield in hotel Bran-
denbarg een goed bezochte ledenvergadering, onder
leiding van de heer J. Pardijs.
Eerst werden enkele mededelingen gedaan.
Voor de binnenlandse uitwisseling, welke hierna werd
besproken, bleken enkele leden wel interesse te heb-
ben. Op 8 juli zal het 50-jarig bestaan van de afdeling
worden herdacht en feestelijk worden gevierd.
De gecombineerde ledenvergadering zal op 13 maart
plaats vinden, waarin de heer en mevr. Klein Brinke
iets zullen vertellen over hun reis naar Amerika, ver-
duidelijkt met dia's.
De heer J. W. Lichters van de R.L.V.D. uit Doetin-
chem hield vervolgens een causerie over „de Boerde-
rijenbouw en wat hiermee samenvalt". Spreker behan-
delde speciaal de bouw van varkensschuren inzonder-
heid wat isolatie, ventilatiesystemen, rooster, vloeren,
kraamhokken, enz. betreft en liet aan de hand van dia's
het een en ander op aanschouwelijke wijze zien.
De voorzitter dankte de heer Lichters voor zijn leer-
zaam betoog en bood hem hiervoor een blijk van
waardering aan.

VERKEERS

'kelkamp^P't

AVOND MEDLER

In zaal Eykelkamp^^'t Medler werd dezer dagen een
Verkeersavond georganiseerd door de Touwtrekvereni-
ging „'t Medler". Behalve alle leden van de vereniging
w.aren ook nog andere belangstellenden tegenwoordig.
Voorzitter G. Hendriksen sprak het welkomstwoord,
speciaal tot de heren Wachtmeester Verheul van de
Rijkspolitie uit Vorden, Rij-instructeur Hilferink en de
heer van Essen, di^ftze avond zouden verzorgen. Spr.
achtte het nuttig oBr eens een avond te organiseren,
waarop de leden kennis konden nemen van de urgente
problemen t. a.v. het verkeer.

Wachtmeester Verheul hield hierna een zeer duidelijke
inleiding over het verkeer. Spreker gaf allereerst een
beeld van de situatie op het ogenblik; Volksvijand num-
mer l, het verkeer, eist ieder jaar in Nederland meer
dan 2000 slachtoffers met dodelijke afloop, terwijl vele
duizenden gewonden vallen te betreuren. Het is daarom
de plicht van iedere Nederlander zich in het verkeer
op een dusdanige wijze te gedragen, dat dit aantal min-
der wordt. Het verkeer wordt steeds intensiever, maar
helaas zijn er nog velen die door grove fouten en on-
achtzaamheid een gevaar op de weg zijn. Deze mensen
treft men aan bij de voetgangers, wielrijders, bromfiets-
berijders en automobilisten. Spreker gaf hierna nuttige
wenken t.a.v. voornoemde weggebruikers en drukte al-
len op het hart deze in acht te nemen. Door de heer
Hilferink werd een en ander verduidelijkt met dia's.
Er werd hierna een spannende wedstrijd gehouden,
waaraan door alle aanwezigen werd deelgenomen en
waar allerlei vragen werden gesteld op verkeersgebied,
waarbij tenslotte tien heren als overwinnaar te voor-
schijn kwamen. Na de pauze werden er uit deze 10
winnaars 2 groepen A en B gevormd, die een hersen-
gymnastiekwedstrijd organiseerden. Met medewerking
van zijn beide assistenten de heren van Essen en Hilfe-
rink, stelde wachtmeester Verheul de vragen, die bin-
nen 20 seconden moesten worden beantwoord. Groep B
won met 17 punten t.w. de heren J. Steenbreker, H.
Brummelman, A. Helmink, G. Dimmendaal en W.
Wesselink; Groep A behaalde 15 punten t.w. de heren
G. Hendriksen, J. Besselink, A. Knoef, J. Dimmendaal,
W. Oortgiezen. De winnaars ontvingen een kleine at-
tractie. Nadat tot slot nog diverse vragen waren gesteld,
bracht voorzitter Hendriksen dank aan de heren Ver-
heul, van Essen en Hilferink en was ervan overtuigd
dat deze avond zijn^qut zou afwerpen. Hij bood als
blijk van waardering een rokertje aan.

Ruim 1350 gezinnen in Vorden

dat is meer dan 90%
zijn op CONTACT geabonneerd.
Daarbij komen er steeds meer in
Warken, Leesten, Wichmond.
Vierakker, Barchem en Noordink,

Geen wonder, dat de aktieue zakenman zo
trouw adverteert. Hij benut zijn kans!

Want waar vindt hij een krant
waarin hij tegen zo'n lage prijs
kan a^^rteren en daarmee zo-
veel oQpsen in zijn direkte om-
geving bereikt?

CONTACT
hét blad van Vorden

v.v.
v.

MEDEDELING VAN HET VERBOND

VOOR VEILIG VERKEER

„Gedrag hij kruispunten"

Geel is geen rood, maar toch stoppen

Het kan nog net, denken we, en we gaan nog even op
de trappers staan of drukken het gaspedaal wat dieper
in. Het verkeerslicht is van groen op geel gesprongen,
maar uiteindelijk is geel geen rood, dus doorrijden.
Eigenlijk weten we wel, dat we moeten stoppen voor
een geel verkeerslicht. Op een kruispunt, waar het ver-
keer wordt geregeld door een verkeersagent, stoppen
we ook, wanneer de agent zijn arm omhoog steekt, het
equivalent voor een geel verkeerslicht. We stoppen,
omdat de agent ons anders terugroept, maar een ver-
keerslicht is een dood en stemloos ding.

Dit alles is niet overdreven. We kunnen het bij vrijwel
alle verkeerslichten zien, hoe wielrijders, bestuurders
van auto's en berijders van gemotoriseerde tweewielers
er nog een schepje opgooien om er vóór rood door te
komen.

Het gele verkeerslicht is echter óók een stoplicht. Het
is niet toegestaan om bij dit licht door te rijden. Alleen,
wanneer we de stopstreep te dicht zijn genaderd om nog
op redelijke wijze tot stilstand te komen, mogen we
doorrijden. Het gele licht wil zeggen: het kruispunt zo
vlug mogelijk vrijmaken.

Wanneer we voor het rode stoplicht staan te wachten
en we zien in de kruisende straat het licht op geel ver-
springen, zijn we.geneigd reeds te gaan optrekken. Ook
dit is niet toegestaan. Bovendien kunnen er ongelukken
van komen, want de mogelijkheid dat een te vroeg op-
trekkend voertuig en een ander voertuig, dat nog door
het gele licht heen rijdt, elkaar „ontmoeten", is niet
denkbeeldig.

Zijn gele en rode lichten stoplichten (wanneer het ver-
keerslichten op kruispunten betreft), bij groen licht be-
staat de verplichting door te rijden. Het Verbond voor
Veilig Verkeer wijst erop, dat een vlotte doorstroming
van het verkeer wordt belemmerd, wanneer we voor
een op groen gesprongen verkeerslicht blijven staan om
bijvoorbeeld een toevallig passerende kennis, die we
een lift willen geven, te laten instappen. Dit werkt file-
vorming in de hand. Bij groen licht dus vlot optrekken,
maar houdt er rekening mee, dat er uit de zijstraat,
waar het licht op rood staat, tóch verkeer kan komen.
Het kan gebeuren, dat een bestuurder dat rode licht
niet heeft gezien, doordat de zon er bijvoorbeeld op
scheen. Oplettendheid blijft dus geboden, ook bij groen
licht.

HET BINNENHUIS"tt

Woninginrichting
Vorden

r
Fa, A. POLMAN

Telefoon 1314

1924
1964

1964 IS VOOR ONZE ZAAK EEN JUBILEUMJAAR/

Gedurende deze 40 jaren genoten wij reeds uw vertrouwen en
wij hopen, dat wij in de toekomst de zaken op dezelfde prettige
wijze mogen voortzetten.

Als dank voor uw vertrouwen, verstrekken wij

in de maanden MAART, APRIL en MEI GRATIS B O N N E N

welke per gezin recht geven op één der volgende prijzen.

Ie PRIJS: Vakantiereis van 7 dagen naar Zwitserland voor 2 per-
sonen, incl. hotelverzorging en excursies

26 PRIJS.' Vakantiereis van 3 dagen langs de Rijn, voor 2 personen
incl. hotelverzorging en excursies

3e prijs: Dagreis voor 2 personen naar Königswinter en Ahrdal

4e prijs: Dagreis voor 2 personen naar Belgische Ardennen

Se prijs: Dagreis voor 2 personen naar Monschau

Al deze reizen worden door een Ie klas reisbureau verzorgd.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Poederkoffie deze week met 20% korting in
SPARZEGELS

Zegelvoordeel
1 rol tarwekoeken
2 zak droogkokende rijst
l bl appelmoes
l zak rozijnen
l p. cacaoboter
100 gram eervelaat worst
250 gram mokkasprits (koekje)
150 gram gev. vruchteneitjes
100 gram kinnebakham-f 100 gram

500 gram boerenkaas speciaal
Bij 2 pakjes RAP instantpudding
Bij 2 pakjes Vitella instantpudding

Bussink's ontbijtkoek
Grote pakken FUZ

73 et 15 et
98 et 20 et
79 et 16 et
59 et 12 et
64 et 13 et
56 et 11 et
78 et 8 et
40 et 4 et

gebr. gehakt
98 et 10 et

199 et
een auto gratis

een glazen schaaltje
gratis!

van 79 et voor 69 et
van 120 et voor 95 et

R E M M E R S
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

Siemerink
Vorden

f7.65 per fles
KEUNE

Bejaardenkring
Bijeenkomst volgende week donderdag
5 maart om 2.15 uur in de koffie-

kamer van het Nutsgebouw.

EEN GEZELLIG ONDERONSJE/

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad 12, Vorden



Met grote vreugde en
dankbaarheid geven
wij U kennis van de
geboorte van onze zoon

Josinus Joannes

W. J. de Leeuw
G. H. de Leeuw-

Griffioen

Vorden, 24 febr. '64.
Wildenborch D 64

Met grote blijdschap
geven wij U kennis
van de geboorte van
ons dochtertje

Maria Christina
(Marieke)

D J. Rouwenhorst
C. J. Rouwenhorst

Bruil

Hengelo (G.) 26 febr.
1964

Raadhuisstraat 14.

Tijd.: Wilhelmina
Ziekenh. Doetinchem.

Hiermede betuig ik
mijn hartelijke dank
aan allen die hun deel-
neming betoonden na
hetoverlijden van mijn
lieve vrouw

H. C. Assink-
Camperman

G. }. Assink

Vorden. febr. 1964.
Mossel, D 105.

Mevr. v. Mourik-
Spoor, Zutph. w. lOa
verzoekt beleefd alle
bezoek en leveranciers
aan de nieuwe voor-
deur (op zij van het
huis naast de veranda)
te komen.

Alleenstaande dame
zoekt gedeelte van
huis. Genegen de huis-
houdelijke zorg op zich
te nemen voor heer
die rest van het huis
bewoont.
Inlichtingen bureau
Contact.

Heer (gepensionneerd)
zoekt tegen kleine ver-
goeding voor de och-
tenduren administra-
tieve arbeid (of iets
dergelijks).
Inlichtingen bureau
Contact.

Wegens huwelijk
zaterdag 29 febr.

de gehele dag

gesloten
Oplaat, Wildenborch
Gazelle bromfietsen
l, 2 en 3 versnellingen
Tragter, Zutph. weg.

Te koop 2 armstoe-
len en 4 stoeien, ei-
kenhout, bekleed ; te-
vens br. leren dames-
jas, maat 42.
Ruurloseweg D 13.

Te koop kinderrij-
wiel ( 1 2 jaar en heren-
rijwiel, samen f 55.-;
en een zinkenbad
voor drinkbak, f 10.-.
H. G. Albers, Dorpsstr.

RAP bromfietsen in
4 uitvoeringen.
Tragter, Zutph. weg.

Te koop eiken tophout
bij Z. Regelink, C 27.

Te koop eetaard-
appels (Pimpernel) en
20 berkenbossen v.
bezems.
H. A. Wopereis,
D 12la, Kranenburg.

Te koop haverstro
B. te Kamp, C 86.

EMPO rijwielen.
Tragter, Zutph. weg.

Te koop 25 rode
bessenstruiken (Jhr.
van Tets).
M. van Eijkeren.

Vorden.

Te koop consumptie-
wortels bij J. W.
Vlemingh, E 63,
Hengelo-Gld.

Te koop Duits staande
kortharige jachthond.
D. Klein Geltink,
„Klein Garmel",

Vorden.

Te koop r.b. nuchter
stierkalf. B. Voskamp
„de Voskuil".

Te koop dr. gelten.
A. Hartman, D 39.

Te koop volbloed
M.R.IJ. vaarskalf, 2
mnd. oud. C. G. Vliem,
„WensinkhoF.

R.S. Stokvis rijwie-
len, Tragter, Zutph. w.

Te koop enkele tomen
blanke biggen.
J. R. Maalderink, „"de
Zomp", Wichmond.
Telef. 06753-1554.

Te koop 2 tomen
zware biggen.
Joh. Wesselink,

Kranenburg.

Te koop biggen bij
G. J. Rossel, Koekoek-
str. 13, Vierakker.

Te koop 2 tomen zw.
biggen bij A. J. Vrug-
gink, „Riethuis",

Delden.

Te koop een toom
mooie biggen, 10 st.
L. W. Harmsen,
„Memelink", Noor-
dink, Hengelo-Gld.

Te koop 2 toom big-
gen. D. A. Lenselink,
„Specop".

Gazelle rijwielen.
Tragter, Zutph. weg.

Nuchter stierkalf te
koop, F.H. G. J.
Asssink, Vordensbos.

Te koop een jong
reepincertje en een
meisjesfiets, leeftijd
6 tot 12 jaar, bij B.
Hulleman, Kerkstr. 19.

Puch bromfietsen. 3
uitvoeringen. Tragter,
Zutphenseweg.

Te koop een dekbeer
van 9 mnd en 5 van
3 mnd N.L. met Ge-
zondheidsverklaring.
H. L. KI. Gotink,

Wichmond.

Te koop wegens aan-
sluiting waterleiding,
complete pompinstal-
latie.
Telefoon Vorden 1527

A

H

n
Jan Oplaat

en
Hermien Donderwinkel

n hebben de eer U mede namens weder-
X zijdse ouders kennis te geven van hun
W voorgenomen huwelijk, waarvan de
W voltrekking D.V. zal plaats vinden op W

zaterdag 29 februari des voormiddags \
11 uur ten Gemeentehuize te Vorden.

Kerkelijke bevestiging en inzegening
des nam. 14,30 uur in de Herv. Kerk
te Vorden door de Weleerw. Heer
Ds. J. H. Jansen.

Wildenborch, D 60,
Vierakker, Koekoekstraat 6.
Februari, 1964.

Toekomstig adres: Wildenborch D 60.

Wegens familieomstandigheden alleen
gelegenheid om te feliciteren in de
consistoriekamer van de Herv. Kerk.

f »x
K
X

l
X
X
X
X
X

Heden ging geheel onverwachts van
ons heen onze lieve zuster, behuwd-
zuster en tante

Wilhelmina Frederika Schimmel
weduwe van J. Kamperman

in de ouderdom van 73 jaar.

Uit aller naam:
F. W. SCHIMMEL

VORDEN, 24 februari 1964.
„de Wehme".

De teraardebestelling zal plaats vinden
donderdag 27 februari om 12 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Op 21^K>ruari '64 overleed tot ons
leedwezen onze beste vriend en huis-
genoot, de Heer

G. Joh. Stegeman

in de o^lerdom van 57 jaar.

H. W. Kleijn Winkel
B. Kleijn Winkel-Nout

De teraardebestelling heeft dinsdag 25
februari '64 plaats gevonden op de
Algemene Begraafplaats te Hattem.

Met groot leedwezen geven wij ken-
nis van het overlijden van onze trouwe
medewerker en collega

de Heer G. J. Stegeman

Bijna 25 jaren heeft hij zijn beste krach-
ten aan ons bedrijf gegeven,

Direktie en Personeel,
EMPO, Rijwielfabriek
H. B. Emsbroek N.V.

Vorden, 21 februari 1964.

Bond voor Staatspensionnering,
all VORDEN

JAARVERGADERING
op donderdag 5 maart a.s
in Hotel Brandenbarg, Aanvang 8 uur

S^Lgenda:

Opening.
Notulen.
Ingekomen stukken.
Jaarverslag Secretaris.
Jaarslag Penningmeester.
En wat er verder ter tafel komt.
Rondvraag,
Sluiting.

Opkomst gewenst!

Namens het bestuur:
Secr. H. J. Kip

Grote PRIJZENAFSLAG

ALBERS' zelfbediening

De echte Franse mosterd nu 2 potjes voor 49 ct
Complete nasi-goreng

(pakket voor 2 personen) 129 ct
Gestoomd gehakt (blikken van 450 gram) 129 ct
Rozijnen 500 gram 79 ct

Een extraatje voor jong en oud!
2 rol Verkade zomerdrups
en 5 zware repen chocolade

voor de ongelooflijk lage prijs: 89 ct

Voor de bowl.

KOOPJE: l blikje ananas
l blikje abrikoosjes van 25° ct

l blikje perziken NU voor 198 ct
l blikje fruitcocktail

Op veler verzoek nog één week:
Zeldzame mooie kop en schotel GRATIS
bij 2 pak koffie van de allerbeste kwaliteit
voor de normale prijs

Hongaarse
tomatenpuree •

Hoog geconcentreerd 6 blikjes voor 89 ct
Dus het beste wat er is!

Grote potten appelmoes alleen per 2 pot 98 et

Honing per jampot 119 et
Cocktailworstjes NU per blikje 98 et
6 grote knakworsten 98 et
Augurken (literpot) NU 79 et
Sperziebonen NU per literblik 69 et
Closetpapier NU per 4 rol 49 et

De STUNT van de week.

Bij elke kilo suiker:
250 gram koekjes van 69 et voor 59 et

IJVruchtenhagel 400 gram
rermicelli

Havermout
Voor de laatste maal:

5 pakjes A.J.P. pudding voor 89 et

2 pakjes voor 69 et
500 gram 45 et

NU 2 pakken voor 109 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

,Het Binnenhuis'
WONINGINRICHTING

Fa. A. POLMAN
Vorden Telefoon 1314

uui interieur
het middelpunt

van uu gezin

verzorgen uymetstmak
en vakmanschap

„HET BINNENHUIS"
Hét adres voor

betere woninginrichting.



Raadsvergadering.
In de vorige week maandagavond gehouden raads-
vergadering was de heer A. J. Meijer wegens ziekte
afwezig.
Na de opening der vergadering gaf de voorzitter een
overzicht van de belangrijkste werken, welke in 1963
uitgevoerd zijn, o.a. de riolering, trottoirs, verhaf-
ding van verschillende zandwegen, straatverlichting,
waterleiding. Het aantal woningzoekenden is nu 73,
fdat is 5 minder dan vorig jaar.
In 1963 werden 25 woningen gebouwd.
Het bouwvolume voor 1964 is helaas nog niet be-
kend.
Het Nutsdepartement Vorden verzocht om jaarlijkse
financiële steun bij haar culturele werk op het ge-
bied van de volksontwikkeling in deze gemeente.
B. en W. stellen voor, mede gezien de begrotings*
positie, op dit verzoek in zijn algemeenheid hierop
afwijzend te beschikken omdat reeds voor enkele
jaren op de gemeentebegroting een post „Garantie-
fonds voor culturele doeleinden" is geraamd, dat
jaarlijks reeds aan de Maatschappij tot Nut van
het Algemeen een 'subsidie wordt verleend t.b.v.
de Nutsbibliotheek, terwijl bovendien voor meerdere
culturele uitvoeringen e.d. reeds vrijstelling van ver-
makelijkheidsbelasting werd verleend. Het voorstel
van B. en W. werd z.h.s. aangenomen.
De raad ging akkoord met de herziening van de be-
zoldiging van de secretarissen, ontvangers en ambte-
naren van de burgerlijke stand in Gelderland per
l januari 1964.
Tevens besloot de raad op voorstel van B. en W.
tot het verlenen van enkele aanvragen van gegadig-
den voor nieuwbouwwoningen in het z.g. plan
„Boonk" inzake gemeentelijke garantie van hypo-
thecaire geldleningen voor bovengenoemde bouw.

Aanvraag art. 72 L.O. wet R.K. School.

Van het schoolbestuur van de R.K. Lag. school op
de Kranenburg was een aanvraag ingekomen ex. art.
72 van de L.O. wet 1920 om medewerking te verle>-
nen aan de kosten van vernieuwing van de verwar-
mingsketel welke in 1956 in gebruik was genomen
doch thans in een desolate toestand verkeert, ver>-
oorzaakt door teveel ;condenswater met de zwavel-
resten van de verbrande stookolie. De kosten wor-
den begroot op f 6000.—. Volgens de Inspecteur
van het Lager Onderwijs is het billijk dat de helft
van dit bedrag ten laste van de kapitaaldienst wordt
gebracht, zodat met een bedrag van f 3000.— kan
worden volstaan.
B. en W. stellen voor de gevraagde medewerking te
verlenen. Aldus z.h.s. besloten.

Verkoop grond.

De heer G. Bijenhof, Hengeloseweg, verzoekt Ju-in
een stuk bouwterrein te verkopen gelegen nabij de
Hengeloseweg in het plan Zuid ter grootte van pi m.
627 vierkantemeter. De grondprijs bedraagt f 2
per vierkantemeter, tegen 'n koopsom van f 12.540.-,
Aldus besloten.

Eigendomsovername stroken grond.

In verband met trottóiraanleg en wegverbreding
langs de Schoolstraat en Het Hoge is het bestuur
van de Ver. (voor Chr. Nationaal Schoolonderwijs,
genegen de benodigde stroken grond in totaal plm.
265 vierkantemeter van de haar in eigendom toebe-
horende percelen om \niet aan de gemeente af te
staan. De aanwezige hekwerken, heggen of beplan,-
ting zullen door en op kosten van de gemeenta

worden verplaatst.
De raad ging hiermee z.h.s. akkoord.

Aankoop van grond.'

De gemeente dient ter uitvoering van het z.g. plan
„Boonk" ten behoeve \yan de volkshuisvesting de
beschikking te hebben over het terrein toebehoren-
de aan de Wed. S. Mellink-Rossel.
Op basis van ,het taxatierapport, dat een bedrag
van f 2.285.— aangeeft (waarin begrepen een be-
drag van f 560.— voor houtopstand) stellen B. en
W. voor tot aankoop van deze grond groot 0.11.50
ha te besluiten. Aldus besloten.

Herziening uitbreidingsplan in hoofdzaken.

Het ontwerp tot herziening van het plan in hoofd-
zaken is nog steeds niet gereed en kan dientenge-
volge niet binnen de in het vierde lid van art. 36
van de Woningwet genoemde termijn van één jaar
ter visie worden gelegd, zodat in verband hiermede
dient te worden besloten, dat de herziening van het
uitbreidingsplan wordt voorbereid. 'Aldus besloten
nadat enkele leden de opmerking hadden gemaakt
dat de heer *Van Droffelaar, stedebouwkundige te
Arnhem, nu eens spoedig met dit plan ter tafel dient
te komen.

Bezwaarschriften tegen aanslagen Baatbelasting.

B. en W. stellen voor het bezwaarschrift van de heer
B. H. Norde, C 42, alhier, tegen zijn aanslag in de
Baatbelasting Elektrificatie 1961 (II) in te willigen
en de aanslag te vernietigen, terwijl het bezwaarj-
schrift van Mevr. J. van Ark-Kluvers, Zutphenseweg
53, tegen de haar opgelegde aanslag 1962 baatbelas-
ting W III, ongegrond dient te worden verklaard.
De raad ging hiermede z.h.s. akkoord.

Ontwerp lijst van beschermde monumenten in Vorden.

De voorzitter deelt mede, dat B. en W. van de
Staatssecretaris van het Ministerie van O.K.W. een
lijst van beschermde monumenten voor de gemeente
Vorden heeft ontvangen.
De eigenaren van de onroerende goederen zijn recht-
streeks i n kennis gesteld met de plaatsing van hun
eigendommen op deze lijst.
/ i j kunnen thans -hun bezwaren eveneens recht-
streeks ter kennis brengen van de Staatssecretaris
en afvoering van de lijst verzoeken. Ook de ge-
meenteraad is in de gelegenheid gesteld om binnen
2 maanden de Staatssecretaris in overweging te ge-
ven monumenten aan de lijst toe te voegen of daar-
van af te voeren. Hierop zijn enkele bezwaarschrif-
ten binnen gekomen, o.a. van het bestuur 'van
Coop. ..Ons BelangjMfc Linde (Vorden) waarin het
bes tuur te kennen ^m de molen te Linde van de
lijst af te voeren aangezien het restaureren van de
molen (zo dit mogelijk is) voor de uitoefening van
het bedrijf generlei waarde heeft.

De Gelderse Molencommissie is echter van mening,
dat deze landschapiUÉjUc bijzonder mooi in de Lin-
dense Enk gelegen ̂ ^Pen als monument behouden
dient te blijven en met enkele kleine reparaties
weer geheel is te herstellen. De onderhoudskosten
worden geraamd op f 2000.—. Hierin kunnen Rijk,
Provincie en Gemeente subsidie verlenen voor zover
dit de restauratie betreft en niet het onderhoud.
Om de gemeenteraad beter te kunnen voorlichten
zijn B. en W. voornemens de op de lijst vermelde
onroerende goederen te gaan bezichtigen.
In de a.s. raadsvergadering zal de voorzitter dus een
nadere toelichting geven.

Ouderavond R.K. School, Kranenburg
In zaal Schoenaker werd een druk bezochte ouder-
avond gehouden van de R.K. School, waar het hoofd
de heer G. Bekker, naast de ouders nog bijzonder
welkom heette pastoor |Bodewes, kapelaan Wienk
ofm., onderwijzend personeel, leden van het kerk-
en schoolbestuur e.a.
Pastoor Bodewes hield allereerst een inleiding, waar
in hij wees op de betekenis van een ouderavond,
die niet alleen bedoeld is als-een gezellig samen-
zijn, maar om zich eens te bezinnen op het werk d
school. We zijn een gemeenschap en moeten ons I
meer van bewust zijn. We leven nu in een brede,
maatschappij met verschillende godsdiensten, ideeën
etc. en inogen ons niet isoleren; we moeten „open
zijn De katholieke school is niet enkel een statische
situatie, ze is ook dynamisch, een opgave bruise
van aktie en leven.
Het is geen systeem maar een verrijking voor het
ven. Spr. sprak vervolgens zeer waarderende WOOP
den tot de onderwijzers, die deze tegenwoordige
zo goed begrijpen.
Zij leven en teren niet op verworvenheden mat
ven zich in, in steeds nieuwe situaties.
Zij zitten vol leven, aktie en idealen en geven wat i
hen leeft aan uw kinderen, die ook hun kinderen
zijn. Uw zorgen zijn ook hun zorgen en uw l
langen met het kind ook hun belangen.
Pastoor Bodewes besprak hierna wat de school van
de ouders verlangt, en wees er speciaal op i
waardering te hebben voor het onderwijzend per
neel, vooral bij gesprekken in het bijzijn der jeuj
Stel ook belang en vraag naar de resultaten van
het werk der kinderen en neem van tijd tot tijd cor
tact op met de klasse-onderwijzer(es). Toon ook
uw belangstelling bij de godsdienstige vorming van

uw kind. Er dient een prachtige samenwerking
zijn tussen ouders en onderwijskrachten. Ga dik
wijls tot die school, aldus besloot spr., yoor het

geluk van uw kindl
Na de pauze deed de heer Bekker verschillende be-
langrijke mededelingen betreffende de school, o.m.
over de drastische prijsverhoging der schoolmelk, 't
schoolblijven, het overblijven tussen de middag en
het kerkbezoek. Dit jaar zal er weer een schoolreisje
worden gehouden. De leerlingen der hoogste klassen
(4-5-6) gaan via tde Betuwe, fort Loevestein naar
,,de Efteling" terwijl ook voor de laagste klassen
een reisje in het verschiet ligt.
De eerste H. Communie der kinderen zal worden ge-
houden op zondag 3 mei a.s., terwijl de plechtig^
Hernieuwing der Doopgeloften plaats vinjd 2 a 3 we~
'ken voor de grote vakantie. Deze zomervakantie
wordt gehouden van 20 juli t.m. 24 augustus.
Besloten werd om voortaan van de leerlingen der
6e klasse een groepsfoto te laten maken ter herinne-
ring aan de schooltijd. Bij de rondvraag kwam de
vorming van een oudercomité ter sprake, waarop
werd medegedeeld, dat dit geen nut zou kunnen af-
werpen in een kleine gemeenschap. Als er 2 of 3
scholen zijn zal dit meer effekt hebben. De heer
Bekker dankte tot slot pastoor Bodewes voor zijn
inleiding die voor allen zeer nuttig was geweest,
dankte ook de ouders voor hun belangstelling en be-
nadrukte tenslotte dat de ouders ten alle tijde raad
kunnen inwinnen bij het onderwijzend personeel.

Herijk van maten en gewichten.
We willen belanghebbenden nog even herinneren aan
de bekendmaking van de Gemeente Vorden betref-
fende de herijk van maten en gewichten, welke van-
daag en morgen in het Nutsgebouw zal plaats vin-

den:

HEROPENING

Hierbij hebben wij het genoegen u mede te delen dat wij op

woensdag 4 maart a.s., des middags 4 uur

onze geheel nieuwe en gemoderniseerde zaak in

glas, verf, behang en aanverwante artikelen

op Ruurloseweg 35, hopen te OPENEN

Wij zullen u gaarne onze uitgebreide sortering artikelen tonen.
Hiervoor nodigen wij u uit woensdagmiddag van 4 — 9 uur.

Uw aanwezigheid zullen wij

zeer op prijs stellen!
•

P.S. Op die dag zal er
door ons NIET verkocht

worden.

Hoogachtend,

„Het Verf huis"
J. M. Uiterweerd

Eerste lustrum Comité Bloedplasma.
Het was voor het comité Bloedplasma Vorden woens-
dag een belangrijke dag. Het 5-jarig bestaan werd die
dag in de zaal van de heer Bakker herdacht.
De heer Folmer kon in zijn openingswoord in het
blij zonder welkom heten, burgemeester en mevr.
van Arkel, de heren J. v.d. Pol, voorzitter van de
Afd. Zutphen van het Ned. Roode Kruis, N. D. Dek-
ker van het Jeugd Roode Kruis te Zutphen, H. J.
Waller, colonne-commandant te Warnsveld, alsmede
burgemeester de Kruif van Steenderen.
Hij wees er vervolgens op dat het Roode Kruis een
symbool van naastenliefde is, zonder te kijken naar
rang of stand. De afdeling Vorden telt thans 387
donors. Van dit aantal hadden 93 donors hun bloed
vijf keer gegeven, 66 viermaal, 54 driemaal, 58
tweemaal, 98 eenmaal en 18 nog nimmer.
Spreker was verheugd dat Mevr. van Arkel bereid
was om de donors die 5^feir lang hun bloed hadden
afgestaan ,,de Landsten^F penning" met oorkonde
uit te reiken.
Na de uitreiking hield Mevr. van Arkel een korte
toespraak tot de donors die de penning in ontvangst
hadden mogen nemen en feliciteerde allen met deze
prachtige herinnering o^er (deze afgelopen 5 jaar
waarin de gezonde ̂ rn^^fc zijn bloed heeft mogen
geven aan de zieke men^opreekster spoorde een ie-
der gezond mens aan dit goede voorbeeld te volgen.
De heer J. v.d. Pol bracht zijn gelukwensen over
namens de Afd. Zutphen en noemde de afdeling
Vorden een levendige afdeling.
Spreker bood als blijk van waardering aan 4 donors
van de afdeling Vorden een gratis eendaagse reis
naar'Den Haag aan als gast van het Roode Kruis al-
daar. Ook roemde spreker de opbrengsten van de
Roode Kruis kollekten te Vorden, welke 36 cent
per inwoner beliep.
De heer Waller, arts te Warnsveld, hield een cause-
serie over de belangrijkheid van het bloed en wat
hiermee kan worden gedaan, zo wordt o.a het bloed
in het Centraal laboratorium te Amsterdam ver-
werkt. In hoofdzaak wordt er bloedplasma van ge-
maakt, dat, vermengd met water in noodomstandig-
heden in plaats van een bloedtransfusie kan worden
toegediend aan gewonden en patiënten. Bovendien
worden in het laboratorium nog tal van medicijnen
en geneeskundige stoffen uit het verse bloed verkre-
gen.
De voorzitter dankte Mevr. van Arkel en de sprekers
voor hun medewerking aan deze feestavond.

Na de pauze volgde een film over het werk van het
Roode Kruis en maakten de talrijke aanwezigen een
boottocht mee van het Roode Kruis schip de ,,Henrj
Dunant".
Aan het slot sprak de heer Folmer de wens uit dat
nog zeer vele Vordenaren, die daartoe lichamelijk
geschikt zijn, ook hun bloed voor de lijdende mens-
heid zouden willen afstaan.
Enkele nieuwe donors gaven zich reeds op.

Snuif en wrijf
Uw verkoudheid van neus.
keel of borst we? met

Ratti nieuws.
Iedereen zal het er over eens zijn: de voetbalcompe-
titie begint na de langdurige kwakkelwinter danig
in het gedrang te komen. Ook verleden week moest
het volledige programma worden uitgesteld.
Door de bond werd het programma voor de amateurs
een week opgeschoven, zodat we maar weer gaan dui-
men in de hoop dat het door zal gaan, al of niet
met een entourage van een ,,modderballet".
Ratti l gaat naar Hoenderloo, waur hekkensluiter
Beatrix de tegenstander is. Toch zal men terdege op
moeten passen, want de thuisclub is in eigen home
geen gemakkelijke ploeg. Onlangs wist Beatrix koplo-
per Beekbergen op eclatante wijze te verslaan. \ \ i l
Ratti nog meedoen in de kopgroep dan zal ook nu
alles op alles gezet moeten worden.
Het tweede elftal moet in staat worden geacht om
in Giesbeek tegen R.K.G.V.V. 3 de puntjes b i n n e n
te halen, terwijl ook Ratti 3 de kans hiertoe krijgt
in de thuiswedstrijd tegen Zutphen 5.
Van de junioren speelt het A-elftal in eigen home
tegen Wilhelmina S.S.S. A uit Zutphen; Ratti B
blijft ook thuis en zal haar krachten meten met
Wilhelmina S.S.S. K Zutphen. Voor beide junioren-
teams zit er zeker een gelijkspel in.

H*H* Adverteerders.
Mogen we nog eens dringend ver-
zoeken uw advertenties voor Co'ntact

reeds op maandag te bezorgen?

Voordeelaanbieding van de A*O
Bij aankoop van elk pak koffie 12 repen chocolade

van 1.25 voor 89 et
l litersblik ananas voor
l litersblik doppers fijne
l litersblik bruine bonen
l litersblik spercibonen
l litersblik erwten wortelen

4 pakjes Dolfijn margarine
l potje Combo poederkoffie
l pakje Combo thee
l l i tersfles Dolfijn koffiemelk

152 +
194 -f
86 -r

119 et
69 et
69 et
79 et
49 et

40 zegels
100 zegels
30 zegels

155 + 25 zegels

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

HILFERINK -- 't Hoge 3

Koopt op tijd
zekerheid

Assurantiekan foor

J. van Zeeburg

Bupro-gas
Hel gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45

Tel. 1217
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Solex bromfietsen.
2 uitvoeringen 2 kleu-
ren. Tragter, Ztitph. w.



Het is ALTIJD
RAAK bij „VIVO"!

Kijk maar!
ERWTENSOEP

WITTE BONEN
IN TOM. SAUS

per blik

HARING

IN TOM. SAUS
2 blik

EXTRA MOOIE
WORTELTJES

hele pot

ROOKVLEES
dun gesneden, 100 gram

BONUTO KOFFIE

O.69

O.74

O.61

Bij 2 pak deze week 100 wapentjes

Deze aanbiedingen zijn geldig van 27 febr. t.m. 4 mrt.

VERKRIJGBAAR BIJ

BEKENDE VIVO WINKELIERS

VIVO kruideniers:
: KISTEMAKER^ OPLAAT, Wildenborch

SCHOENAKER, Kranenburg ~ FR. KRUIP»'t Hoge

Wat een gemak toch
zegt buurvrouw X,

die

Terlenka

V I T R A G E
In een handomdraai gewassen

en krimpen is er niet bij
en gewoon niet kapot te krijgen

en de prijzen vallen u mee

Voor een rijk assortiment, gun u dan eens
een blik in onze etalage.

RAADHUISSTR., VORDEN

SysS^SSSSS-S

PRACHTIGE
GLAZEN

17520 verrassingszegels +

U spaart ze snel en gemakkelijk met de
speciale rode Remia verrassingszegels, die k
tijdelijk op alle pakjes heerlijke, 100% ge- k
pasteuriseerde margarine staan, 'n Extra !
Remia verrassing!

DIT IS
HET SPECIALE
REMIA
VERRASSINGS-
ZEGEL

Remia
MARGARINEFABRIEKEN N.V. - DEN DOLDER

kroon RM-4-237

vrijdagavond en zaterdag.
200 gram boterhamworst 70 et
200 gram ontbij tspek 80 et
200 gram tongeworst 70 et
200 gram ham 140 et
500 gram fijne rookworst 225 et

M. Krijt, Dorpsstraat

De prijzen stijgen,

maar wij dalen met de
w prijs!!
KIPPEN nu

f 1.25 per % kg
en de HANEN
1.70 per Vi kg

Poeliersbedrijf
Rossel Robbertsen
tel. 1283 - tel. 1214

POOT NU tu inbonen
500 gr slechts 90 Ct

Fa. J. W. ALBERS
NIEUWSTAD

GEVRAAGD

kippen en hanen
tegen de hoogste prijs.

Poeliersbedrijf
Rossel Robbertsen
tel. 1283 tel. 1214

HUUR PHILlPS-
TELEVISIE

voor f 25.95 p. mnd
zonder vooruitbetaling
maar met recht van
koop. Morgen al bij u
thuis? Bel dan 08300-
50087 (óók 's avonds)

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

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Koken, bakken, braden met plezier

Want „SHELL BUTAGAS" helpt u een handje.
En wat levering en service betreft, ook daar zult
u beslist plezier van hebben! Altijd op tijd. Altijd
deskundig!

DE FLES MEI
13 kg B U T A G A S

Q

Inlichtingen en gasverkoop Hoofddepot:

G . E M S B R O E K X Zn. c.v. - Vorden
Zutphenseweg 5, tel. (06752) 1546

SUB-DEPOTHOUDERS:
H. G. Breuker, C 126
A. J. Eykelkamp, Medler E 109, tel. 6718
A. J. Oldenhave. Delden B 76 a, tel. 1428
A. F. Wiggers, Linde E 27 a, tel. 6730
J. H. Besseling,
Koekoekstr. l, Vierakker, tel. (06750) 3270
H. Klein Lebbink,
Baakseweg l, Wichmond, tel. (06754) 267
J. A. G. Verstegen,
Dorpsstraat 7, Wichmond, tel. (06754) 353



Dames!

Onze

voorjaars- en

zomerstoffen
zijn er weer!

Wij brengen een heel leuke kollektie.

Ook in KINDERSTOFFEN zijn wij
goed gesorteerd.

Komt u eens vrijblijvend kijken bij

Vorden

Pijp roken:
• Gezonder roken

• Het is goedkoop

• Het staat sportief

• Is sympathiek

PIJPEN
diverse modellen

SIG. MAG.

D. Boersma
Dorpsstaat 6 Tel. 1553

TELEFUNKEN

Werelduermaard
sinds mensenheugenis . . . .

RADIO
TELEVISIE

Televisie-narigheid met

„Bredeveld" afdoende kwijt!

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

Fa. Bredeveld
ook het adres voor
AEG volautomatische

WASMACHINES

Vraagt vrijblijvend
inlichtingen en
d e m o n s t r a t i e .

Ma 1410 k

B O E K E N W E E K
29 februari — 7 maart.

Koopt tijdens de boekenweek een boek,

bij aankoop van tenminste f 5.— Ned.
boeken, ontvangt u GRATIS 't boekje
„VIER VINGERS"

Jeugduitgave „De dichter en de Muze"
verkrijgbaar voor f 1.25.

BOEKHANDEL

Fa. H I E T B R I N K

m

EMPO Rijwielfabriek
H. B. Emsbroek N.V. - Vorden

vraagt met spoed:

PERSONEEL o.a.

Rijwielmonteurs-Biezers
en

Ongeschoolden
Voor een woning kan worden

gezorgd.

Sollicitaties, mondeling, schriftelijk
of telefonisch aan ons adres:

Enkweg 17 - Vorden
Telefoon (06752) 1241

EMPO

Gymnastiekvereniging „SPARTA'

Uitvoering

op zaterdag 29 februari
in h^L Nutsgebouw.

Aanvang 7.30 uur.

Entree f 1.50.

Mooijwisselend programma

Na afloop BAL

feestavonden. D.LS. "

Alle uitnodigingen voor de feest-
avonden op

vrijdag 6 en zaterdag 7 maart

met de OPVOERING van

,, De gelukkige

zijn verzonden.

Mocht u er, per abuis, geen ontvangen
hebben, meld dit dan even aan de school.

'"Nutsgebouw™1

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag l maart, 8 uur

UIT ANGST VOOR DE SCHANDE
met: Troy Donahue - Connie Stevens

Wat 't mooiste in haar leven had kunnen
worden, vervulde haar plotseling met

wanhoop en vertwijfeling.

Toegang 14 jaar

Entree: l 25 - 1.50 - 1.75

GEVRAAGD:

metaalarbeiders
(een lasser, leerjongens en
ongeschoolden)

Gepensioneerden komen ook
in aanmerking.

* Afwisselend werk

N. J. KEUNE
Stationsweg l - VORDEN

oorjaar

VOLOP

ƒ

Gazonmengels

Tuinzaden
Bloemzaden

Diverse soorten kunSttTI6St

voor uw gazon en tuin

Fa. J .W.ALBERS Telefoon 1232

Geef een BOEK
Tijdens de boekenweek

van 29 februari t.e.m. 7 maart

ontvangt u bij aankoop van boeken
ter waarde van f 5.—

GRATIS 't boeiWiweekgeschenk:

„VIER VINGERS"
van de auteur R. van Gulik

Boek- en k^roorboekhandel

„JAN HASSINK"

De TONEELVERENIGING

Vordens Toneel
komt op

ZONDAG 8 MAART

met 't prachtige toneelstuk

TRUUSKE"
naar de

K R A N E N B U R G

in de zaal van de heer

Schoenaker aanvang 7 30 u.

Na afloop BAL»

Orkest: ,,De Zwervers1'

Gezellig wonen
in een woning

ingericht door

WONINGINRICHTING

A. J. A. HELMINK
De speciaalzaak voor trouwlustigen
en bezitters van nieuwbouwwoningen.

Grote service. LAAG in prijs.

Tapiflex
(Plastic op vilttapijt)

Bestand tegen naaldhakken.
Vrijwel geen onderhoud.
2 meter breed.
Grote slijtage-weerstand.
Geluiddempend. Voetwarm.

•
Leverbaar in meer dan 20 moderne
kleurschakeringen.

Tevens een ideale bekleding voor
trappen.

De prijs compleet gelegd... ?

Vraag het ons eens en het valt u
beslist mee.

A,J,A*Helmink
Vraagt u ook eens naar
TAPISOM vloerbedekking.

Vrijdag 28 februari

Algemene LEDENVERGADERING
BUURTVERENIGING

„KRANENBURGS BELANG'
om 8 uur in zaal Schoenaker

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

MEVROUW,
Het voorjaar
nadert
en dan straks ook
de schoonmaak.

Dan moet er natuurlijk wat
VERNIEUWD worden.

Komt eens met ons praten.
Wij staan voor u klaar.

fa. B. LAMMERS
Telefoon 1421 — Vorden

Een rijk bezit

KARAAT
ROESTVRIJSTAAL
In voorname, matzilver gesatineerde uitvoering
van diamanthard, edel materiaal.

G. Emsbroek
Zutphenseweg 5 Vorden


