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VOORLICHTINGSAVOND ZIEKENFONDS
Het was een goede gedachte van het bestuur der
Kath. Arb. Beweging om een voorlichtingsavond
te laten verzorgen door het Ziekenfonds O.G.Z.O.
De heer J. C. van Langen, de waarn. voorzitter
der K.A.B, heette speciaal welkom de heren Geurt-
sen en Wissink resp. directeur en secr. van het
Ziekenfonds O.G.Z.O. te Goor.
De heer Wissink belichtte hierna in een uitste-
kende inleiding het ontstaan en de groei van het
Ziekenfondswezen.
Spr. besloot zijn met grote aandacht gevolgde in-
leiding met de wens, dat het Ziekenfonds in het
belang van de zieke mens haar taak zou vervul-
len, niet alleen zo goedkoop mogelijk, maar ook
zo goed mogelyk. Thans is ruim 70% van de Ne-
derlandse bevolking aangesloten by een Zieken-
fonds.
Na de pauze behandelde de heer Geurtsen de
rechten en plichten der leden. Naast specialisti-
sche hulp, geneesmiddelen e.a. is ook de tandheel-
kundige hulp van groot belang, vooral de kleuter-
tandverzorging. Men moet bij de jeugd beginnen.
In het bijzonder wees dhr. Geurtsen er op om bij
eventueele moeilijkheden het Z.fonds betreffende,
de bode te raadplegen, die u de juiste raad zal
kunnen geven.
De heer van Langen dankte beide sprekers voor
hun leerzame uiteenzettingen en bood ieder een
aardige verrassing aan.

handen
ruw of schraal

LEDENVERGADERING „SURSUM CORDA"
De jaarvergadering van de Chr. Muziekvereniging
„Sursum Corda" welke in Irene werd gehouden
was zeer goed bezocht.
Na een kort welkomstwoord wees de voorzitter,
de heer M. H. Gotink, op de moeilijkheden van de
vereniging ten aanzien van de bezetting van het
korps. Er dient nieuw bloed in te komen, wil zich
de vereniging staande kunnen houden.
De secretaris, de heer A. Schouten, deelde in zijn
jaarverslag mede dat de vereniging thans 23 le-
den telt, waarvan 7 op non-actief zijn, alzo slechts
16 werkende leden, terwijl er 3 in opleiding zyn.
Het aantal donateurs bedroeg 148.
De penningmeester, de heer Lenderink, moest over
1960 een nadelig saldo mededelen, doch kon over
1961 een beter geluid laten horen. Het saldo van
het instrumentenfonds ziet er behoorlijk uit, waar-
door de vereniging in de gelegenheid is om nieu-
we instrumenten te kunnen aanschaffen.
De aftredende bestuursleden, t.w. de heren W.
Scholten, T. Harmsen en H. J. Radstake, welke
zich niet meer beschikbaar stelden, werden na
stemming vervangen door de heren H. Bos, J.
Boerstoel en A. Wullink.
De voorzitter dankte de afgetreden bestuursleden
voor al hetgeen zy voor de vereniging hadden
gedaan en riep de nieuw gekozenen een hartelijk
welkom in het bestuur toe.
Na een langdurige discussiee, om te komen tot
het versterken van het ledental, werd een com-
missie aangewezen om de opleiding van nieuwe
leden te verzorgen. Deze commissie zal bestaan
uit de volgende leden: mej. Kieft en de heren
H. F. G. Robbertsen, A. Schouten en W. Denkers.
Tot slot werden nog enkele interne aangelegen-
heden de vereniging betreffende behandeld.

FEESTVERGADERING C.B.T.B. EN CJ.B.T.B.
In café Eskes werd onder leiding van de voorzit-
ter van de C.B.T.B. de heer A. J. Lenselink een
feestelijke vergadering gehouden voor leden met
hun dames.
De voorzitter verwelkomde in het bijzonder de
heer J. Maalderink, welke wegens langdurige on-
gesteldheid in plm. 4 jaar niet ter vergadering
was geweest. '
De heer W. Jansen declameerde o.a. het gedicht
„De Achttien Doden".
De heer Kamperman gaf hierna een beschouwing
over zy'n vakantieverblijf en -ervaringen in Span-
je. Hy wees er op dat dit land een zeer uiteen-
lopend klimaat heeft. Er zy'n gebieden waar
vanaf mei tot plm. november by'na geen regen
valt. In de omgeving van Barcelona, welke stad
de grootste van dit land is, vindt men de katoen-
plantages en rijstvelden. In Valencia de aard-
nootjes, de amandelboom en de dadelpalm.
In Granada, een toeristenplaats, treft men de
olijfboom aan.
Een en ander werd door mevr. Kamperman met
lichtbeelden verduidelijkt.

FEESTAVOND VOETBALVERENIGING
„VORDEN"

De voetbalvereniging „Vorden" is voornemens om
op zaterdagavond 8 september een feestavond te
beleggen voor leden, donateurs en junioren.
De plaatselijke toneelvereniging D.E.V. zal dan
een komische toneelstuk opvoeren. De avond zal
worden besloten met een gezellig dansje met mede-
werking van „De Zwervers". Nadere mededelingen
volgen te zy'ner ty'd.

KERKDIENSTEN zondag U maart
Hervormde kerk

8.30 en 10.15 uur Ds. J. H. Jansen

Medlerschool
10 uur Ds. J. J. van Zorge

Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds. ]. D. te Winkel.

R.K. Kerk
7 30 en 10 uur H. Mis. n. m. 3.30 uur Lof.
R.KKarel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
n. m. 3.30 uur Lof.

KERKDIENSTEN woensdag 14 maart
Herv. Kerk

7.30 uur Ds. J. J. van Zorge.

Geref. Kerk
7.30 uut Ds. J. D. te Winkel,

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond Huur Dr Lulofs, telef. 1255.
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. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke van 28 febr. t. m. 6 mrt.

Geboren: d. v n . A Heuvelink en H. A.
Steenkamp; d^ R. H. Lede en E Huis-
man; d. v. A!̂  Hissink en H. E. Meenink.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: B. Golstein en H. E. van Slooten
Overleden: L. Steenman, m. 65 jr. echtg. v.
ƒ. Boesveld.

JAARVERGADERING PAARDENFONDS
Het Paardenfonds „Wildenborch & Omstreken"
hield in café Schoenaker haar jaarvergadering,
die matig bezocht werd.
De voorzitter dhr. W. C. Dinkelman gaf in het
kort een overzicht over het afgelopen verenigings-
jaar, dat voor de vereniging betrekkelijk goed ver-
lopen is, daar de schade aanmerkelijk minder lag
dan andere jaren. Spr. hoopte dat 1962 in deze
zin zou voortgaan.
Uit het verslag van de boekhouder bleek dat het
fonds thans 566 leden telt met 692 verzekerde
paarden en in 9 gemeenten vertegenwoordigd is.
Er werden van de leden 29 paarden overgenomen,
waarvoor aan hen werd uitbetaald een bedrag van
ƒ 23036,25 (tegen 46 paarden en ƒ 37570, — in het
voorgaande jaar).
Voor de slachtpaarden werd in totaal ontvangen
ƒ 14776,65 (verleden jaar ƒ 17224,65).
De totale ontvangsten bedroegen ƒ 36897,16, de
uitgaven ƒ 24060,31, zodat een voordelig saldo
resulteerde van ƒ 12836,85.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werd de af-
tredende heer B. Leusink, Delden, herkozen. Bij
de verkiezing van commissarissen werd voor War-
ken herkozen de heer H. Voskamp, voor Varssel
de heer G. Groot-Roessink en voor Wichmond de
heer D. Stege.
Inplaats van het aftredende lid in de kascommis-
ie de heer R. Amtink werd gekozen de heer J. W.

Dijkman te Zwiep (Lochem). Aan de heer Am-
tink werd dank gebracht voor zijn activiteiten
gedurende zijn zittingsperiode.
De prmie voor 1962 werd op voorstel van het
bestuur i.v.m. de betere financiële uitkomsten ver-
laagd. Deze premie zal thans eenmaal per jaar
worden geïnd. De schatting zal plaats hebben in
de 2de helft van april, terwijl de taxatie ingaat
per l mei.

WERELDGEBEDSDAG VOOR VROUWEN
We willen u nog even in herinnering brengen dat
morgenavond (vrijdag) om 8 uur in de hervorm-
de kerk de Vordense vrouwen samenkomen voor
de Vrouwenwereldgebedsdag. In bijna alle landen
van de wereld komen de vrouwen op de eerste
vrijdag van de lij densweken bijeen voor een uur
van gebed.

OPBRENGST COLLECTE
De in deze gemeente gehouden collecte ten bate
van het Fonds „Draagt Elkanders Lasten" bracht
ƒ 305.— op.

JAARVERGADERING LANDBOUW- EN
HUISHOUDSCHOOL

Onder leiding van de heer A. J. Lenselink werd
de jaarvergadering van bovengenoemde scholen
gehouden, welke matig was bezocht.
De secretaris, de heer A. G. Mennink, deelde mede
dat de schoolvereniging thans 300 leden telt. Als
leraar in veeteeltkennis was thans in vaste dienst
aan de school verbonden de heer Van# Weberen.
De uitbreiding van beide scholen vorderde nog
niet naar wens, wegens het uitblijven van de be-
nodigde vergunningen.
De penningmeester, de heer Eggink (de Boom-
gaard), mocht een batig saldo mededelen.
De directrice van de Chr. Landbouwhuishoud-
school, mej. v. d. Vecht, deelde mede, dat haar
school in het afgelopen boekjaar door 147 leer-
lingen was bezocht. Momenteel wordt buiten de
school om nog gebruik gemaakt van een drietal
lokaliteiten. De cursus „Vooropleiding ziekenver-
zorging" telt thans 18 leerlingen. Deze leerlingen
zijn verplicht gedurende 2 maanden in een ver-
pleeginrichting behulpzaam te zyn als z.g.n.
„praktykles".
De heer G. J. Bannink, directeur van de Bijz. Lag.
Landbouwschool deelde mede dat de melkcursus,
welke aan de school gegeven wordt, geregeld wordt
door de Coöp. Zuivelfabriek in het dorp. Aan de
leerlingen van de hoogste klas van deze school
wordt een zomerpraktijkles gegeven op diverse
landbouwbedrijven gedurende 10 weken.
Overwogen wordt om een „oudermidag" te orga-
niseren.

GEMEENTEBELANGEN
Donderdagavond l maart vond in Hotel Bakker
een drukbezochte vergadering plaats van de Kies-
vereniging „Gemeente Belangen". De kandidaten-
lijst v. d. aanstaande Gemeenteraad-verkiezing
werd als volgt vastgesteld:
I. G. J. Schurink; 2. H. Bouwmeester; 3. J. W.
Emsbroek; 4. Mevr. J. H. Hazekamp-Aalpoel;
5. J. Koning; 6. R. Aten; 7. A. J. Zweverink;
8. Fr. Smit; 9. B. Berenpas; 10. J. Bielderman;
II. G. J. Bargeman; 12. G. W. Eyerkamp; 13. G.
Oplaat; 14. E. J. Kettelerij.
Met voldoening wegi geconstateerd dat de bij de
vorige verkiezinge^fc|dane suggesties voor haar
beleid en streven, i^He door de goede samenwer-
king van het gehd-J^^nietiitebestuur en alle par-
tijen, tot vele pos^^^ sultaten hebben geleid
voor de Gemeente. ̂ Mpstreven van Gemeente Be-
langen zal zy'n de hüTdige ingeslagen koers zo veel
mogelyk te stimuleren, hetwelk ongetwyfeld tot
meerdere welvaart van de Gemeente zal leiden.

DE WONDERMOLEN
Vrijdag en zaterdag werd door de kinderen van
de klassen 4, 5 en 6 van de o.l. school te Linde
in zaal Eykelkamp opgevoerd het sprookje „De
Wondermolen". De voorzitter der oudercommissie
kon beide avonden een goed gevulde zaal welkom
heten. Uit de manier waarop de jonge speelsters
en spelers het sprookje uitbeeldden bleek, dat er
in deze buurtschap goede toneelspelers in aanwas
zijn. Bij uitzondering willen wij hier noemen de
rol van de goede fee, die buitengewoon goed werd
vertolkt. De regie van deze operette stond zoals
gewoonlijk onder leiding van de heer en mevrouw
Hazekamp, die zich veel werk en opoffering heb-
ben getroost. Na afloop bracht de heer Pelgrum
dank aan de spelers en de regisseur voor het ge-
bodene. Een bijzonder woord van dank werd ge-
bracht aan mevrouw Hazekamp die de kostuums
heeft verzorgd en de leiding had achter het toneel.
Tot slot werd het echtpaar Hazekamp een prach-
tige fruitmand aangeboden.

OUDERAVOND HUISHOUDSCHOOL
Voor de ouders van de leerlingen die in de prak-
tijk gaan, werd in de Chr. Landbouwhuishoud-
school onder voorzitterschap van de heer A. J.
Lenselink een ouderavond gehouden. Na een kort
welkomstwoord wees deze op het verschil tussen
de stage-periode (praktijk) en de tijd dat de meis-
jes op school zijn (theorie).
De directrice der school, mej. v. d. Vecht, nam
voor het verdere van de avond de leiding op zich.
Mej. Disbergen, lerares, zorgde voor een verras-
sing door met de meisjes die 3 maand in stage
waren geweest als eersten voor het voetlicht te
treden, een programmapunt waarvan niemand iets
af wist.
Verder werd de avond gevuld met enige korte
toneelstukjes t.w. „Een ongeluk", „College van de
Professor", „Babysitter", terwy'l een tweetal meis-
jes enige zangnummers met guitaarbegeleiding ten
beste gaven. Ook het stukje „Kunstschilder" viel
zeer in de smaak.
De directrice gaf vervolgens aan de ouders een
uiteenzetting over de stageperiode, waarna er ge-
legenheid werd geboden tot het stellen van vragen.
De koffie met gebak liet zich in de pauze heerlijk
smaken.
Hierna volgde het opspelden van de speldjes door
de directrice en mej. Disbergen, adjunct-directrice.
Tenslotte zongen een 8-tal V.V.B.'ers met guitaar-
begeleiding enige zangnummertjes, waarna mej.
Disbergen een kort slotwoord sprak.

Cen droom in 't wit

dat kan werkelijkheid worden.

Juist de

bruidsjapon
moet uniek zijn.

Wij bieden U veel keuze,

speciaal voor de gelukkigste

dag van Uw leven.

Maakt tijdig Uw keuze bij

Visser - Vorden

VOETBAL

In verband met de toestand van de terreinen was
de KNVB afgelopen weekend voor de zoveelste
maal in dit seizoen genoodzaakt het amateurpro-
gramma in zijn geheel af te gelasten. Zondag a.s.
heeft Vorden I wederom vrijaf. Vorden II speelt
op eigen terrein tegen AZC IV. In Zutphen werd
indertijd met 4—2 gewonnen. Hopenlyk zullen de
geelzwarten er in deze thuiswedstrijd eveneens in
slagen de volle buit binnen te halen. Momenteel
staat het tweede nog gevaarlijk dicht by de on-
derste plaats. Voor Vorden III staat zondag de
uitwedstrijd tegen Angerlo Vooruit I op het pro-
gramma. Vorden IV trekt naar Zutphen om daar
in de morgenuren de strijd aan te binden tegen
Be Quick V.
Bij de junioren heeft Vorden A een vry'e zater-
dag. Vorden B speelt op de Kranenburg tegen
Ratti B, terwijl Vorden C bezoek ontvangt van
Be Quick F.

BEDRIJFSDAM COMPETITIE

F )('/.(• week is de tweede ronde gespeeld in de be-
drij f sdamcompetitie. Er werd ook nu weer met
groot enthousiasme om de zo fel begeerde puntjes
gespeeld.
De BOG dat in de eerste ronde de beide wedstry-
den had gewonnen kreeg nu twee gevoelige 6—2
nederlagen te incasseren. De uitslagen waren:
Empo I—BOG 6—2; Empo II—OLS O—8; Zui-
vel I—Looier 7—1; Zuivel II—Zuivel III 3—5;
Zuivel II—Empo II werd met de stand 5—l afge-
broken omdat hier de party De Boer—Bourgonjen
werd afgebroken. Looier—Zuivel III 7—l; OLS—
BOG 6—2. Zuivel I—Empo I werd met de stand
3—l afgebroken, hier moet nog worden uitge-
speeld Dimmendaal—Bannink en Stegeman—Ste-
geman.

BILJARTEN

De 4 biljartteams van KOT waren afgelopen week
vrijaf. Voor deze week staan de volgende wedstrij-
den op het programma: KOT I gaat op bezoek
bij Concordia I uit Hengelo; KOT II speelt even-
eens in Hengelo en wel tegen 't Averenck II.
KOT III en IV hebben beide een thuiswedstrijd
resp. tegen Ons Genoegen II en Concordia II.
In de biljartcompetitie „De IJsselkring" verloor
De Zon II met 11 caramboles verschil van Ons
Genoegen. Tijdens deze wedstrijd scoorde A. Wen-
tink een hoogste serie van 26. De Zon I klopte
met 41 caramboles Drempt I. De heren Barendsen
en B. Lef e ring scoorden in deze ontmoeting beide
een hoogste score van 14 caramboles.

„VORDENS TONEEL"

Het „Vordens Toneel" is dezer dagen begonnen
met de repetities van „Pinky, een blank neger-
meisje". Dit is een toneelspel in 3 bedrijven, be-
werkt naar de gelijknamige roman van Rickett
Summer. Wanneer alles naar wens verloopt hoopt
het „Vordens Toneel" dit stuk in oktober a.s. voor
het voetlicht te brengen.

TONEELUITVOERINGEN IN
DE WILDENBORCH

Door de toneelvereniging T.A.O. werd in de kapel
vrijdag- en zaterdagavond opgevoerd het toneel-
stuk „Het leven gaat door". Beide avonden was
de kapel goed bezet, toen voorzitter Hazewinkel
met een kort welkomstwoord opende. De regie be-
rustte by de heer Huitink uit Exel. De decors
waren goed verzorgd evenals de grime.
De diverse rollen waren goed ingestudeerd, zodat
het publiek een vlot spel te zien kreeg, waarvoor
de medespelers beide avonden een welverdiend ap-
plaus mochten ontvangen, hetgeen nog werd on-
derstreept door een dankwoord van de heer Haze-
winkel.



VIVO SPECIALITEITEN

Soepballetjes
2 blikken

Reine Victoria'*
l pot

4 Chocoladerepen
(melk, puur, hazelnoot)

Augurken zoetzuur
Literspol

Haagse leverworst

85
69
49

149
37

*
*
*
*
*
*

s naast
Behalve bij de VIVO! Daar gaat, hoe
voordelig u ook koopt, de kwaliteit
altijd voorop!

Geldig van 8-15 maart 1962

En... ook nog VIVO-wapentjes CADEAU
VIVO

met o.o. rec/it op GRATIS treinreizen!

VIVO kruideniers: óteeds vaker: KISTEMAKER

SCHOENAKER, Kranenburg
OPLAAT, Wildenborch

SMIT, Zutphenseweg

Wat is de kollektie

behangselpapier
dit jaar weer mooi.
En het hoeft echt niet veel te kosten.

Mogen wij U onte staalboeken eens
laten zien?
Een fris papier komt Uw interieur ten
goede.

A.J.A.H d N K

Voor zelfplakkers stellen wij gratis
plakbenodigdheden ter beschikking.

Automatiek langeler - Hengelo Gld.
A.s. zaterdag 10 maart

Openingsbal
Gratis dansen. Orkeit H. Brugman

Zojuist ontvangen

De nieuwste

voorjaarssnitten
in moderne kleuren

Kijk voor uw

modeschoeisel
eerst b IJ

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist „De Schoenenspecialist"

N.B.

's Zaterdags om 5 uur gesloten,

ook de werkplaats.

Profiteer van de lage advertentieprijzen

en hoge reclamewaarde van CONTACT

EMPO Bromfietsserie 1962
U kant ze zien in onze SHOWROOM!

EMPO-TOURIST met SAXONETTE-
membraam motor met automatische
koppeling vanaf f 540.—
Niet schakelen! Niet koppelen!
Gas geven en rijden!

EMPO-DE LUXE
Blauw-ivoor of groen-ivoor

compl. f 785.—

EMPO-SUPER SPORT
Blauw-ivoor compl. f 730.—

EMPO-SPEEDWAY (Italiaans race-
model)

Blauw-ivoor of zwart-ivoor

§pl. f 755 -

•n 2-5 uur.

Empo RijwielfabrlH Vorden
Tel. 1241 (2 lijnen)

»f Het Binnenhuis1

WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman Tel. 1314 Vorden

BOUSSAC stoffen

Kent U deze stoffen?

Zeer exclusief door zijn dessins

Beschaafd en stijlvol

Boussac voor hen

die van
wonen willen weten

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

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse
Dekkleden voor halve prijzen, gegarandeerd

waterdicht en niet verlegen, in de
maten 2 x 3 , 3 x 4 , 3 x 5 , 4x6 enz. enz.

op MAANDAG 12 maart 1962
10—l uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden

2 — 3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en
alle kleuren). Wollen Broeken, groene Tropenbroeken,
Gevechtspetjes, Motor-Overalls, Jekkers (alle kleuren),
Gascapes, Regenjassen, Leren vesten (zonder mouwen),
Tropenschoenen, Tropen-Overhemden, Veldbedden,
Wollen Overjassen (blauw en khaky), Dekens, Marine-
truien, Sokken, Brandweer-en Politiejassen (waterdicht),
Rugzakken, Spotgoedl^ap Ondergoed, Waterdichte
Motorbroeken en -jass.^^Kanvasjassen, Valhelmen v.

rkoveralls, R.A.F. Broeken,
rkschoenen (iets bijzonders)
Melkjassen, leren Jekkers,

Motorrijders, groene
Officiers Regenjassen,
van f 7.50 tot f 15.

Bomberjacks (gevoerd en waterdicht), Koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij
nieuwe Amerikaanse legerdekens. Rubberlaarzen
voor f 11.50. Dekens v. f 12.50. Originele dubbele
Jagersjasjes, waterdicht, ijzersterk, voor f 17.50.

Partij nieuwwollen Overhemden (spotkoopje). Tevens
een grote partij nieuw wollen Jekkers en Overjassen
f 24.— tot f 32.50. Regenkleding te kust en te keur.

Leren jassen zwart en bruin, slechts f 127.50,
Extra goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Grote partij 4-aderige kabel, spec. geschikt voor
melkmachines, voor slechts 50 cent per meter.

Ontvangen een prachtige sortering div.
gereedschappen o.a. ring- en steeksleutels,
vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahco-

sleutels, krikken, doppen-sets, enz* enz*

SPOTGOEDKOOP, IETS WATERSCHADE.

ONTVANGEN: Een prachtige partij nieuwe lage
bruine JONGENSSCHOENEN,

voor de spotprijs van f 9,75, maten 32-38.

Nieuw! RUBBERLAARZEN, iets speciaals f 6,95

Fa. W. Veenstra & Zn., Varsseveld
Telefoon 451 ENORME KEUZE

AANKONDIGING

Openbare Vergadering
met vrije discussie
op maandag 19 maart a.s.
in het Nutsgebouw.

Spreker:

H. KOEKOEK

B.V.L. afd. Vorden.

Bedrijfsvrijheid in de landbouw.

D i e p v r i e z e n . . . . FRIAC
F R I A C . . . .
Joh. Donderwinkel
Koekoekstr. 6, Vorden

Tel. 06754-356
Friac - Voorlichting - Service

Auto's te buur
zonder chauffeur

Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

f 7.65 per fles

KEUNE

Verhuur van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. 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. Galléestr. 14
Telefoon 1414

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

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

^^Mooi wonen
blij leven'
op COCOS

Aan deze onderscheiding
herkent u du goede cocosl

IJZERSTERK
ISOLEREND

NIET DUUR
Verkrijgbaar bij:

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman - Vorden
Tel. 1314



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
aan allen voor de ve-
le blijken van mede-
leven, ons betoond tij-
dens de ziekte en na
het overlijden van on-
ze lieve man en vader

Hendrik Bruggink
H. H. Bruggink-

Assink
en kinderen

Vorden, maart 1962.

Te koop
•en prima kinder-
wagen (tev. wan-

delwagen) Pfaff
trapnaaixnach. (in-
zinker), weckfles-
sen, washok met
wringer, grasmaai-
machine en 2 pits
gascomfoor.
Te bevr. Pr. Bernard-
weg 4

Te koop partij prima
STALMEST bij G. J.
Maalderink, Almense-
weg 46, Vorden.

Te koop 12 mooie
BIGGEN bij G. Dijk-
man. Wildenborch.

BIGGEN te koop. J.
A. Koning, Linde E3.

Te koop gevraagd
4 of 6 knopstoelen
matten mogen stuk
zijn. Br. onder letter
5 bur. Contact.

Te koop 2 pers. ledi-
kant met spiraal en
matrassen, l trans-
portfiets. Insulindel.
29, Vorden

Te koop ruim 300
holle blauwe pannen
z.g.a.n. G. J. Wunde-
rink, Kranenburg.

Te koop prima eet-
aardappels D. Beek,
't Hoge 61.

Te koop roggestro
R. A. Engberts, D 41.

Te koop roggestro
aan balen bij G. H.
Visschers, Veldwijk.

4 BIGGEN te koop
bij G. J. Arfman Wil-
denborch.

Te koop jonge dek-
beer van goede af-
stamming.
H. J. Rietman, War-
kenseweg 6, Warns-
veld.

170 stuks 9-weekse
hennen te koop, W.L.
Wed. Seesing,

,,'t Groenedal"

SHOW van

Utina melkmachines
Friac diepvriezers

op woensdag 14 mrt.
in zaal Krijt Wich-

mond
op donderdag 15 mrt.
in zaal Eskes Vorden
aanvang half acht.
Gratis consumptie en
verloting.

Pluimveebedr i j l
De Driesteek

Iedere week aan te
bieden 2 daags kui-
kens en 8 weekse jon-
ge hennen. Prijs billijk
A. Bukman, Leesten

tel. 06750-4765.

Voor
gascomforen

het adres:

Keune

Willem Marinus Wassink
r\
jj
x eo ü
w Berendina Johanna Wolsheimer W

X geven U, mede namens wederzijdse X
V ouders kennis van hun voorgenomen V
V huwelijk, waarvan de voltrekking W

D.V. zal plaats hebben op woensdag \

Y

y

14 maart des voorm. om 11 uur tenX I l LU d d L l (JtO V U U L LU. ULU

gemeentehuize te Vorden.

r l

X Kerkelijke inzegening des nam. om 2
,. uur in de Herv. Kerk te Vorden door . ,
* de weleerw. heer Ds. J. J. van Zorge. r

/v t\
u Vorden, Almenseweg 56.
Q Vorden, Galgengoor C 12la.

U Toekomstig adres: Almenseweg 56. W

X Receptie van 3.30-4.30 uur in zaal X
X Bakker te Vorden. X

C3^^^^^^«^^w.̂ ^^ îî ^^».̂ ^^«^^^»«^^^»^^^»^^^^^^^-^^^"^^^^^^^*-'̂ ^^"^^k'

Heden overleed geheel onverwacht,
onze lieve en zorgzame man, vader,
behuwd- en grootvader

Lambartus Steenman

echtgenoot van J. Boesveld

in de ouderdom van 65 jaar.

Vorden, J. Steenman-Boesveld

J. Eilander-Steenman
J. H. Eilander

L. E. Steenman
S. A. Steenman-te Kamp

en kleinkinderen

Vorden, 5 maart 1962.
B 5.

De teraardebestelling zal plaats vin-
den op vrijdag 9 maart om l uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden,

Kom op, ga mee naar de

die gehouden zal worden zaterdag 17
maart 1962 in de Ned. Herv. Kerk te
Vorden. Aanvang 8 uur.

Medewerking verlenen:
Ds. Joh. Langstraat
„The Glory Singers", zang
Gerrit Hartemink, orgel
A. J. Smeenk, zangleider

'™ Nutsgebouw™1

Telefoon 1500
YORDEN

Exploitatie }ac. Miedema - Deventer

Zondag 11 maart, S uur

Eiland der Pygmeeën
met: Johnny Weissmuller.

c
jungle Jim in zijn strijd tegen

indringers in de jungle.

Toegang 14 jaar

f 1.20 - f 0.90 - f 0,60 (bel. inbegr.)

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

Laat NU chemisch reinigen!

Geen lange levertijd!

Serieuze behandeling!

Chemische wasserij
„De Achterste Molen", Epe

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

Het Binnenhuisf f

WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

Wilt U

eerste klas
meubelen ?

Komt U dan eens met ons praten.

Wij kunnen u leveren

Bankstellen
Huiskamers
Slaapkamers
Wandsystemen
en andere losse meubelen

Wilt U stijlmeubelen?

Oud Hollands
Queen Anne of
Biedermeyer

Voor klassemeubelen
naar het

„Het Binnenhuis"

Zonder P.v.d.A. geen vooruitstrevend
beleid, daarom:
Stem 28 maart a.s. lijst 2 P.v.d.A.

C* Kleywegt
Bent u door afwezigheid of ziekte niet in
staat op 28 maart te stemmen voor de Prov.
Staten verkiezingen, stem dan elders of bij
volmacht [
Opgave hiervoor is mogelijk tot 14 maart.
Informeer tijdig op 't gemeentehuis of bij
't bestuur.
Laat geen stem verloren gaan, zij is te waar-
devol l
Dinsdag 20 maart 's avonds 8 uur spreekt
in café Eskes

de heer Knopers
(kandidaat P.v.d.A. voor de Prov. St

Bestuur P.v.d A. afd.

Uitvoering

Vordens Mannenkoor
met medewerking van de
Toneelvereniging D.E.V.
op vrijdag 16 maart
in het Nutsgebouw.
Aanvang 8 uur. Entree f 1.25

Voor de pauze

het zanggedeelte
daarna het vrolijke toneelstuk in drie
bedrijven

Moeder gevraagd
Kaarten in voorverkoop bij sigaren-
magazijn Eijerkamp en bij de leden
en voor zover voorradig 's avonds
aan de zaal.
Donateurs met l huisgenoot(e) hebben
vrije toegang op vertoon van hun do-
nateurskaart.
Plaatsbespreking, donderdag 15 maart,
's avonds van 6.30-7.30 uur. Loting
7 uur precies.

Woensdag 14 maart
is onze winkel

gesloten

Gas wel verkrijgbaar

Extra aanbieding

Diepvrieskist
350 liter f 850.—

5 jaar garaatie

N. J. KEUNE
Stationsweg l

Bij ALBERS vindt men de grootste keus

tegen de scherpste prijs

l busje peper (50 gr) en l busje nootmuskaat (25 gr)
samen voor 109 et

Ananas met slag room, dat is lekker!
Deze week l blik ananas en l blik slagroom

van 145 et voor 129 et

Literspotten bloemkool, kant en klaar nu voor 89 et

Van. ruitjes, lekker en licht koekje, 250 gram 65 et
Pindakoekjes, 250 gram 59 et

De echte Gelderse schouderham, 150 gram 79 et
Snijworst, 200 gram 79 et
Haring in tomatensaus, groot blik 65 et

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u
l pot jam en l pot pindakaas samen voor 100 et

Metro drop, 2 zakjes voor 49 et
Caramels, bijzonder lekker, 200 gram 69 et
Chocolaadjes, 100 gram 49 et

Alleen deze week
l grote dikke Gelderse rookworst, 250 gram voor 98 et

Vanillesuiker, zuiver vanille, 10 zakjes voor 45 et

Litersblikken capucijners 69 et
Litersblikken witte bonen 69 et
Litersblikken sperziebonen 89 et

Literspotten echte meikersen op sap nu voor 185 et
Bosbessen op sap, gezond en lekker, grote pot 89 et

Eet er eens lekker van
Champignons, nu per blikje 65 et

Maxwell poederkoffie, nu per pot van 188 et v. 148 et
Grote rollen beschuit, normaal 30 et per rol

nu 2 voor 49 et

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5. Vorden

Belangrijke veiling
van gereedschappen en ijzerwaren

W. J. B. Kok, veilinghouder in machinerieën te Apeldoorn, zal
op vrijdag 9 maart a.s., des n.m. van 2-6 uur, en des avonds
van 7-9 uur in de zaal van Hotel 't Wapen van Gelderland
(W. BAKKER), aan de Dorpsstraat te VORDEN, t.o.v. deur-
waarder H. Roza te Zutphen, publiek bij opbod a contant ver-
kopen diverse goederen, w.o.:

Complete T.L. buizen (46 Watt) - elec. boormachines - polijst-
machines - transistor radio's - prisma kijkers - dozen tap- en
snijgereedschap - dozen dop-, steek- en ringsleutels - bahcosleutels -
gereedschapkistjes - boren en booromslagen - motorgrasmachines -
slijpmachines - sets schroevendraaiers - vijlen - hand- en trek-
zagen - mixers en elec. koffiemolens, alsmede vele andere elec-
trische materialen en gereedschappen; voorts nog schoenen, mo-
tor- en bromfietsjassen.

Bezichtiging een uur voor de verkoop

S^ïltes draait

om de (tadul Een flrote kollektie haby-artikelen
voor redelijke prijzen vindt U bij ons
in een speciale afdeling waar U het
rustig en gezellig kunt uitzoeken.

Kom maar eens kijken bij

VISSER - VORDEN

Desgewenst kunt U het ook thuis uitzoeken. De monster-

koffer staat voor U klaar!

Een advertentie in Contact
wordt in ruim 1300 Vordense gezinnen gelezen.



Mevrouw!
Hebt U al wel eens gedacht over een

kamer nieuw tapijt
of bent u toe aan de vernieuwing van
uw

vloerbedekking?
Gaarne laten wij U onze uitgebreide
kollektie zien.

Wij hebben in ruime keus voorradig
alle soorten vloerbedekking o.a.

Heugafelt
naadloos 4 meter breed tapijt

Diverse soorten boude

Sisal - Kokos - Jabo

Twisted - Linoleum

Linofelt - Balatum etc.

De prijs??
Laat ons eens vrijblijvend prijsopgaaf
maken. Het valt U beslist mee.

Complete woninginrichting Manufacturen

A. J* A. Helmink
Zie etalage Zie etalage
Deze maand een dubbel aantal Animo-
zegels op al Uw vloerbedekking. U
weet, deze zijn veel waard.

Profiteer deze week van onze . . .

BUITENKANSJES
KIJK MAAR

Gehaktballen, blik a 4 stuks 98 et

GRATIS l pak Radion record
bij aankoop van l groot pak a 87 et

ALLEEN DEZE WEEK
l pakje frou frou (knappend vers) 43 et
bij aankoop van 2 rol beschuit

OOK NIET MIS
Slaolie, normale fles 119 et

NEEM EEN PAAR BLIK IN HUIS
Doperwten, litersblik 71 et

tweede blik 61 et

Uit onze fijne sortering
VLEESWAREN

Deze week speciale attentie voor:
100 gram snij worst 35 et
100 gram gelardeerde lever 69 et

10 kakelverse eieren 89 et

Elke week diepvriesgroenten met korting.

Voor vlug en prettig winkelen naar . . . .

F. A. SMIT
Zelfbedieningsbedrijf

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281
VORDEN

Ook voor melk en melkproducten

Wij hebben de echte
ten Cate nylons

en reeds in prijzen van
naadloos f 1.48 - 30 der n.
met naad f 1.75 - 30 dern.
mousse f 3.95 in 20 en

80 dern.

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

Werkelijk lekkere koekjes

heeft alléén,

uw Bakker

De Vordense Bakkers

v.v.v.
In verband met het laten drukken van een

nieuwe pensionlij st
verzoeken wij een ieder die hierop vermeld
wenst te worden, zich op te geven vóór
17 maart bij

Secr. G. W. Eijerkamp

Zutphensweg 2 - Tel. 1386

Het betreft:

Pensions,
Zomerhuisjes,
Pensionboerderijen en
Kamerverhuur met gebruik van
keuken

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram ham 100 et

200 gram plockworst 100 et
200 gram tongeworst 55 et

200 gram boterhamworst 55 et
200 gram ontbijtspek 55 et
500 gram rookworst 160 et

Zaterdagsavonds om 5 uur gesloten.

M. Krijt, Dorpsstraat
G E M E E N T E V O R D E N

Onderhoud zandwegen
Belanghebbenden, die het schaven van zand*
wegen tegen verminderd tarief door de ge-
meente willen doen uitvoeren dienen hier-
van mededeling te doen vóór 20 maart a.s.
op het bureau gemeentewerken.
Na vaststelling van het te betalen bedrag,
hetwelk bij vooruitbetaling moet worden
voldaan, zal de weg in het werkschema 1962
worden opgenomen.
Bij opgaven na 20 maart a.s. ontvangen,
zal met een langere wachttijd moeten worden
gerekend. ^^

Vorden, 7 maart 1962.

van Vorden,
•ster,
VAN ARKEL

de Burgei

de Secretaris,
J. V. PLAS

Te koop gebruikte T. V.
antenne. Te bevragen
Bur. Contact.

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

* Alleen
GALGON maakt

hard water
veilig zacht!

Drogisterij
De Olde Meulle
J. M. v. d. WAL ^

Gediplomeerd Drogist

Ruim 1300 gezinnen in Vorden

dat is meer dan 90%
zijn op CONTACT geabonneerd.

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

PUROL In huls l
Bf brand- «n •oijwondtn, Pijnlijk»
kleren. Ruwt hcndtn, Schralt huid.

GLORIEUZE START VAN KRANENBURGSE
CARNAVALSFEESTEN

De traditionele Carnavalsfeesten op de Kranen-
burg, georganiseerd door „De Deurdrajers" zyn
weer op voortreffelijke wy'ze gestart met de glo-
rieuze intocht van Prins Cornelis de Eerste en
het grote Kindercarnaval.
Zondagmiddag had jong en oud zich verzameld in
het centrum van de Kranenburg om niets te
missen van dit feest van zottcrny, leut en gy'n.
Het weer werkte bijzonder mee en dit stimuleerde
de belangstelling in grote mate. Er waren hon-
derden kykers op komen dagen en mede dank zij
de goede organisatie, kan het Carnavalsbestuur
over deze eerste dag by'zonder tevreden zyn.
De muziekvereniging „Concordia" haalde op
feestelyke wijze Prins Cornelis met zijn beide Ad-
judanten en de Raad van Elf af. Dit geschiedde
op een bijzonder originele wijze; gezeten op een
„Bierfiets anno 1962" die een lengte had van ca.
4 a 5 meter, kwamen Prins en gevolg, onder grote
hilariteit aangereden.
De gekostumeerde kinderoptocht trok hierna over
de Kranenburg. Er was weer by zonder veel werk
gemaakt van de kostuums en er waren prachtige
vondsten by; tientallen groepen, paren en enke-
lingen liepen hierin mee. In de versierde feest-
salon werd de jeugd hierna een gezellige middag
aangeboden; er waren ruim 500 kinderen aanwe-
zig.
De voorzitter van de Carnavalsvereniging de heer
J. Hartman sprak een hartelyk welkom tot Prins
en gevolg.
De Prins bracht by zonder dank aan „Concordia",
waarby' hy voorzitter J. Smit op plechtige wy'ze
decoreerde en hem de ere-tekenen omhing als or-
kestleider van het Prinsely'k Hof van Prins Cor-
nelis de Eerste. Hij hoopte, dat dit de band tussen
„Concordia" en de „Carnavalsvereniging de Deur-
drajers" weer inniger zou maken.
Op kostelyke wy'ze hebben de kinderen hierna kun-
nen genieten van de belevenissen van Jan Klaas-
sen met zyn poppenkast. Groot succes oogstte het
6-jarige teenagertje Trix Horstink, die op uit-
stekende wy'ze enkele liedjes zong.
Een kostelijk stuk was ook het éénbedryvige kin-
dertoneelstuk „De veldlapper en de schoenwach-
ter", dat onder regie van mevr. T. Besselink-
Kunst was ingestudeerd en dat byzonder succesvol
bleek.
De voorzitter dankte na afloop alle medewerken-
den, speciaal mevr. Wellink-Hennigfels en dhr.
E. Eykelkamp (poppenkast) en mevr. Besselink-
Kunst, benevens de speelsters en spelers van dit
jeugdtoneel voor hun prachtige spel. Op allen
werd een driewerf „hoera" uitgebracht, terwyl
zy van „De Deurdrajers" e^^Bblyk van waar-
dering ontvingen.
Alle kinderen ontvingen na a^H> van deze kin-
dermiddag een tractatie.
In de pauze werden de pry'zen van het Kinder-
carnaval bekend gemaakt, n.l.:

Individuelen: 1. „Haan" 4 pnt.; 2. „Zeeuwse"
40 pnt.; 3. „Duivel" 40 pnt.; 4. „Duivel" 39 pnt.;
5. „Teenager" 39 pnt.; 6. „Clown" 39 pnt.; 7.
„Elfje Zilverdraad" 39 pnt.; 8. „Sneeuwman" 39
pnt.; 9. „Gelaarsde Kat" 37 pnt.; 10. „Sigaren-
bandje" 37 pnt..

Paren: 1. „Neet neulen" 38 pnt.; 2. „Melkmeis-
je" 36 pnt.; 3. „2 Rennners" 36 pnt.

Groepen: 1. „Chinezen" 38 pnt.; 2. „Tiroler"
37 pnt.; 3. „Drie roosjes" 36 pnt.
's Avonds werd een bonte avond gegeven, waarby'
vele honderden aanwezigen hebben kunnen genie-
ten van het toneelstuk „Vader Job", dat door de
R.K. Toneelvereniging „S.E.V." uit Lochem voor
het voetlicht werd gebracht.
„S.E.V." oogstte met dit stuk veel succes en het
bleek, dat er behoorlyk veel studie van was ge-
maakt.
De heer Hartman bracht namens de „Deurdra-
jers" hartelyk dank aan S.E.V. voor hun goede
spel en offreerde de dames van het gezelschap een
aardige attentie.
Maandagavond werd het Carnavalsfeest voortge-
zet en kende den leut geen grenzen. By'na iedereen
was gekostumeerd en ondanks de koude buiten,
heerste er in de feestsalon een uitbundige carna-
valsstemming.
Toen de Prins met zyn gevolg tegen 8 uur met
een laaiende fakkel de feestsalon betrad wist hij
spoedig zyn onderdanen zo te begeesteren, dat de
stemming steeds hoger steeg. Ook het nieuwe
carnavalslied ging er in als koek. Van de kostu-
mering was weer veel werk gemaakt en de jury,
die evenals zondagmiddag werd gevormd door de
dames mevr. Dolphyn-van Berkel, mevr. Mors-
sinkhof, mevr. M. Rondeel-Hartelman en mej.
Hannie Plettenburg en mej. Thea Jansen, Henge-
lo-G. had zeker geen benijdenswaardige taak om
de juiste pry'zen toe te kennen. De uitslag werd:
Inviduelen: 1. „De Muizenvangster"; 2. Sjeik
Abdoela; 3. „Geisha"; 4. „Miss de Borde en zoontje
Nico"; 5. „Mode jaar 2000"; 6. „De tuinman";
7. „Pirotte"; 8. „Turk"; 9. „Spiraal"; 10. „Piet
Snot".
Paren: 1. „Marokkaans Echtpaar"; 2. „Pipo de
Clown en Mama Lou"; 3. „Indiaans echtpaar";
4. „Neptunus en de zeemeermin"; 5. „Opa en
Opoe".
Groepen: 1. „Koning Faroek en zyn haremvrou-
wen"; 2. „Sjeik Ben Kali en gevolg".
Onder de tonen van het orkest „The Mixers" werd
het feest tot diep in de nacht voortgezet.

AFDELING B.V.L. OPGERICHT

Op een op vry'dagavond 2 maart gehouden ver-
gadering werd een plaatselijke afdeling opgericht
van de B.V.L., landelijke organisatie voor be-
dryfsvryheid in de landbouw.
Tot voorlopig bestuur werden gekozen de heren:
M. H. Gotink, voorzitter; B. Groot Jebbink, werk-
voorzitter (c.q. vice-voorzitter); D. A. Lenselink,
secretaris; J. Korenblik, penningmeester.
Er werd besloten: ten eerste om aan de a.s. ver-
kiezingen deel te nemen (Provinciale Staten én
Gemeenteraad) door de Boerenparty, afgekort:
B.P., ten tweede een algemeen openbare vergade-
ring te houden op maandag 19 maart a.s. in het
Nutsgebouw, spreker: de heer H. Koekoek, lande-
lyk voorzitter.
Tot slot werd gelegenheid gegeven tot inschrijving
en contributie-afdracht.

„ST. JOSEPH" HULDIGDE EEN JUBILARIS

De Kath. Bouwvakarbeidersbond „St. Joseph" afd.
Vorden hield bij café „De Zon" een buitengewone
ledenvergadering, waarbij tevens was uitgenodigd
het bestuur van de plaatselyke K.A.B.
De heer J. Ry'pert, districtsbestuurder uit Doe-
tinchem, gaf allereerst een uiteenzetting over de
loonberekening. Een voorbeeld toonde hierby aan,
dat men niet alleen rekening moet houden met
hetgeen er netto wordt uitbetaald, maar veel meer
moet letten op het zgn. „naakte loon". Dit laatste
wordt n.l. als basis gesteld voor de sociale voor-
zieningen, vakantoe-toeslag, ziekengelduitkering
e.d. Hierna behandelde spreker de voorgestelde
wijzigingen aangaande de nieuwe C.A.O., welke
officieel l maart a.s. zou moeten ingaan.
Bij de rondvraag werden nog diverse punten na-
der onder de loepe genomen, waarby de bouwvak-
ker er op attent werd gemaakt dat hy veel moei-
ly'kheden kan voorkomen, wanneer hij met zijn
C.A.O. goed op de hoogte is.
Na dit min of meer zakelijke gedeelte werd het
feit herdacht dat de heer H. Steenbreker reeds
12% jaar onafgebroken lid is van de Bouwvakarb.
bond. De heer Rijpert was vol lof over het enthou-
siasme en de toewijding waarmee de heer Steen-
breker de afdeling Bouwvak, waarvan hy secre-
taris-penningmeester is, tot grotere bloei brengt
en daarby iedereen tot steun en voorbeeld is.
„Hoewel wy' officieel by 25 jaren pas aan een
jubileum denken," aldus spr., „vind ik het van
de plaatselijke afdeling zeer attent om deze harde
worker een presentje aan te bieden." Hy overhan-
digde de jubilaris een kleine wandversiering.
De vice-voorzitter van de plaatselyke K.A.B, fe-
liciteerde de heer Steenbreker met zijn koperen
lidmaatschap en bracht hem tevens dank voor de
actieve steun welke zy van hem als bestuurslid
ontvangen.
Tenslotte schetste de G.A. pater F. Sluiter o.f.m.
de hoer Steenbreker als een werker voor zyn
riaast»\ Juist aan mensen, die hun vry'e ty'd ter
beschikking stellen om anderen te helpen heeft
onze ty'd zo'n gebrek. Hy hoopte dat onder de
jongeren van de K.A.B, dit idealisme weer mocht
worden opgewekt.
Na afloop dankte de heer Steenbreker voor het
vertrouwen in hem gesteld en hoopte nog jaren
collegiaal samen te werken tot bloei van de af-
deling Vorden.
Na een genoegly'k samenzijn werd deze by'een-
komst gesloten.

CANDIDATENLIJST V.V.D.

In een zeer geanimeerde vergadering van de
V.V.D. afd. Vorden is de definitieve kandidaten-
lijst voor de a.s. Gemeenteraadsverkiezing als
volgt samengesteld:
1. H. Wesselink; 2. H. S. J. Albers; 3. Mevr. G.
Garssen-Emsbroek; 4. G. J. Vruggink; 5. H. Tjoonk
„Garmel"; 6. H. Bannink Medler; 7. H. W. C. Ha-
verkamp; 8. B. Wunderink; 9. Mevr. Vogtlander-
Netto; 10. H. Wesselink „Hakkery"; 11. J. H.
Schuppers en 12. W. Kuy'per.

H*H* Adverteerders*
Mogen we nog eens dringend
verzoeken uw advertenties voor
Contact

reeds op maandag te bezorgen?
Als ze pas op woensdag worden
gebracht, kunnen we niet meer
voor plaatsing instaan.

DRUKKERIJ WOLTERS, TELF. 1404



Volkspartij voor
Vrijheid en Democratie

Afd. Vorden

IR. W. KOOY,
lid van de Provinciale Staten

houdt op
maandag 12 maart a.s.

een lezing over het onderwerp

Actuele landbouwproblemen
Aanvang 8 uur, zaal Bakker.

Het Bestuur

KIES DE SPAR
Spar koffie deze week van 148

voor 128 et+26 z.
2 pak Spar lucifers van 56 v. 48 et+ 10 z.
2 pakjes, zo klaar pudding

van 76 voor 64 ct+13 z.
Witte landwijn 175 ct+35 z.
Wintermelange snoep 44 ct+ 9 z.
100 gram verse snij worst 38 ct+ 8 z.
250 gram advocaat sprits 72 ct+14 z.
Wrijfwas van 82 voor 69 ct+14 z.
Zelfglans was van 115 voor 98 ct+20 z.

Remmers Tel. 1379

Voor het opfokken en mesten van uw
kalveren

Melkwaarde
11.8 cent per liter

Verkrijgbaar bij:

A. W. UENK
Vorden - Tel. 1327

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

Welke vloerbedekking kiest u?

Wij weten dat het voor u moeilijk
kan zijn.
Doch vraag eens advies van een vak-
man.

De vloerbedekkingen, die wij voorradig
hebben behoren tot de beste

Tretford 120 breed
Heugafelt 150 breed
Cascade Boude 190 breed
Verto Boucló 100 breed

De duurzaamheid van uw vloerbe-
dekking wordt verhoogd door onder-
tapijt te nemen.

Gemeente Vorden

In verband met in dit jaar uittevoeren werk-
zaamheden (o.a. met betrekking tot de rio-
lering, verbetering van straten en wegen)
kunnen bij de gemeente Vorden in losse
dienst worden aangesteld enkele

WERKLIEDEN
De aanstelling geschiedt op arbeidsovereen-
komst.
Het bruto-weekloon bedraagt f 77.76, voor
personen van 24 jr. en ouder; beneden 24
jaar: jeugdaftrek.
Inlichtingen over het netto-loon worden ter
sekretarie verstrekt.
Gegadigden kunnen zich vóór 17 maart a.s-
melden bij de Gem. architect.

Denkt u aW zaterdagavond ?

Want u koSt toch ook, om te ge-
nieten van het realistische toneelstuk

„Verloren Dorp"
op 10 maart in Irene,
aanvang half acht.
Entree f 1.25.

Het Bestuur der G.J.V.

Bezoekt de Interessante

Show en
Voorlichtingsavond
van

Utina Melkmachines
en

% Friac Diepvriezers

op woensdag 14 maart in zaal
Krijt te Wlchmond;

op donderdag 15 maart in zaal
Eskes te Vorden.

Aanvang 7.30 uur.

Tevens tonen wij U:

Hirth-benzinemotoren - Mentor Mestverspreiders - Zuivelgereedschappen
Gratis consumptie en verloting. — Mogen wij U op onze show begroeten.

Joh. Donderwinkel
Koekoekstraat 6, VORDEN - Telefoon 06754-356

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

SPARTA

„SPARTfl" en „KUYPERS"
vormen uw garantie voor

comfortabel bromfietsrijden

Bond voor Slaatspensioennering
Afd. Vorden

Ledenvergadering
op vrijdag 16 maart 1962
in café Bloemendaal
aanvang 8 uur.

Agenda:
1 Opening.
2 Notulen.
3 Ingekomen stukken.
4 Jaarverslag secretaris.
5 Jaarverslag penningmeester.
6 Verslag kascommissie.
7 Benoem, kascommissie voor 1962.
8 Bestuursverkiezing, aftr. H. Kap-

pert, H. Winkels en Joh. Slagman.
Allen zij
candidate
dering g

9 Rondvra
10 Sluiting.

erkiesbaar.
unnen nog

worden.

Eventuele
ter verga-

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

Stercocos
De ideale vloerbedekking voor woon-
kamers

• Als vast tapijt

• Als losse banen

Duurzaam en niet duur

Dus uw uloerbedekking

Stercocos

voor kleur, sfeer en gezelligheid.

Werkelijk smaakvol pas is Uw wo-
ning als de

overgordijnen en
vitrage

een passend geheel vormen.

Onze voorjaarskollektie is thans ge-
heel gereed.

Wij geven U graag vrijblijvend prijs-
opgaaf of zenden U onze stalen op
zicht.

We maken ze vakkundig voor U op
eigen werkplaats en ze worden desge-
wenst ook door ons geplaatst.

De woninginrichting voor Vorden
en omstreken

Empo Rijwielfabriek
H. B. Emsbroek N.V., Vorden

heeft plaats voor:

• Cantinejuffrouw
Werkuren van 9-2.30 uur

• Jongste bediende (m. of vr.)
5-daagse werkweek.
4% vacantietoeslag.

Sollicitaties mondeling of schriftelijk
aan afdeling Personeelszaken.
De heer D. Luichies, Insulindelaan 29, Vorden
wil na kantoortijd ook gaarne alle gewenste
inlichtingen verstrekken.

SPOEDVEILING
te VORDEN

Op donderdag 15 maart, des n.m. 2 uur,
zullen t.o.v. Dw. H. Roza door de Beëdigd
Makelaar A. H. Zellenrath in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden, publiek worden
verkocht

Een geselecteerde partij
MEUBELEN en TAPIJTEN

Hierbij zi jn: enige kostbare salons, Parker e.a.
Salonfauteuils, Haardstoeltjes, Salon-, Mimi- en
Bijzettafels, Salonmeubelen als Commodes, Kast-
jes, Damesbureaus enz.; Alluminium keuken-
uitzetten, Kristal en Porselein.

Ruim 200 TAPIJTEN
wo. kostbare Perzische kleden in verschillende
maten en soorten; Lopers, Kussens, Tafel- en
Divankleden, Slaapkamerkleedjes, Matrassen,
Dekens, Tafel- en Bedlinnen, Huishoudlinnen,
een partij Damespyama's, Schilderijen en wat
verder ter tafel zal worden gebracht.

BEZICHTIGING: Alléén donderdagmorgen
15 maart, van 10-12 uur. Des n.m. om 2
uur begint de Veiling.

Tijdens de veiling worden alle
goederen wederom getoond.

01 de

1000 is uit!

01
l

(tncl. s-standen
kachel, ruiten-
sproeiers, ver-
stelbare voor-
stoelen etc.)

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

GARAGE TRAGTER
Telefoon 1256

!\ 1161 t

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1309

Wij hebben weer volop
HAANTJES

Voor billijke prijs
f 1.60 per y2 kilo

W. Rossel. tel. 1283
H. Robbertsen

tel. 1214

Voor

naar

wasmachines

centrifuges
betere merken,
lagere prijzen,

KEUNE



geeft GRATIS
SCHOONHEIDSZEEP

ter kennismaking

NU KAN IEDERE VROUW

MOOI 'f
•̂

Voel, hoe het zacht-romige schuim in overvloedige
vlokken Uw huid koestert...
Ervaar, hoe Uw huid na het afspoelen fris en soepel
aanvoelt...
Een heerlijk delicaat parfum behoudt U als herinnering
aan deze weldaad...
Breng fleur op Uw wastafel. U kunt bij Uw winkelier
kiezen uit vier mooie pasteltinten: melk-wit, frans-groen
zacht-rose, pastei-blauw,

Zo'n prachtig stuk CASTELLA ™ " ™ "]

SCHOONHEIDSZEEP J

GRATIS !
bij aankoop van 2 pakken of één reuzenpak Castella Parels |
of Castella Actief Wit. Lever daartoe de bon in die u wordt
thuisbezorgd. Let op uw brievenbus. Laat de bon niet verlopen! l


