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Uit de Gemeenteraad.
(slot)
Herziening bezoldiging:
leg en het abonnementsgeld zouden daji voor
Op 18 februari 1963 ontvingen B. & W. van de rekening van de gemeente komen.
Rondvraag
Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland een aantal staten betreffende herziening De heer Koerselman heeft geconstateerd dat er
van de bezoldiging van secretarissen, ontvan- o.m. gaten vallen in de wijzerplaat van de Herv.
gers der gemeenten in Gelderland per l januari Kerk. Hij vindt het noodzakelijk dat hier iets
1963,
alsmede een ontwerpbesluit tot wijziging aan gedaan wordt, hetgeen door de voorzitter
van de „Jaarweddenregeling voor de ambte- wordt toegezegd.
naren van de burgerlijke stand in Gelderland" De gemeentearchitekt, de heer v. d. Broek,
per l januari 1963.
heeft B. & W. voorgesteld in zijn vrije tijd een
De raad besloot aan Ged. Staten te berichten, tekening te mogen maken voor een eventueel
dat zij zich met de voorgestelde salarisbedragen nieuw te bouwen school voor het hoofd der
en het ontwerp-besluit kan verenigen.
school te Linde.
De beloning van de ambtenaren-werklieden, zo Na veel gediscussieer gaf de raad hieraan haar
werd voorts besloten, zal worden aangepast aan fiat. De heer Wesselink vraagt in dit verband
het nieuwe systeem van loonvaststelling voor of hier nog altijd de „rouleerbeurt" wordt nade werklieden (de z.g. prestatiebeloning).
geleefd ten opzichte van de particuliere archiBezwaarschrift aanslag Baatbelasting»
tekten. Dit is volgens1 B. & W. nog zeer zeker
Door Mr. Baron van Dorth tot Medler was een het geval.
bezwaarschrift ingediend, tegen diens aanslag Verder vraagt de heer Wesselink of er al een
dd. 7 november 1962, in de baatbelasting, welke oplossing is gevonden voor de vuilnisbelt, waargeheven wordt voor de verbetering en verhar- op de voorzitter mededeelt dat er al geruime
ding van de weg door de Mosselse Enk (Krane- tijd wordt uitgekeken naar een ander terrein.
goorsdijk).
„Als dat nu maar gauw voor elkaar komt, dan
De raad besloot afwijzend op dit bezwaarschrift komen we tenminste niet meer in het Varate beschikken. De heer Bannink vindt het niet nieuws", aldus de heer Wesselink.
mooi dat er altijd bepaalde heren zijn die de De heer Bannink vraagt hoe het staat met de
lasten op de ruggen van de kleineren willen af- grondaankopen op de Nieuwstad. De voorzitter
schuiven.
deelt mede dat de betrokkenen reeds kennis
Voorzitter beantwoordt vragen van raadsleden hebben kunnen nemen van de taxatierapporten.
De heer Koerselman had destijds verzocht of er Verder vraagt de heer Bannink of de gemeente,
een mogelijkheid bestond om te komen tot een bij gevallen van mond- en klauwzeer, ook medewijziging van de bebouwde kom. B. & W. heb- werking verleent bij het ontsmetten van het beben toen aan Ged. Staten en Rijkswaterstaat drijf. Hij krijgt ten antwoord dat er bij incidenvoorgesteld om de bebouwde kom als volgt uit tele gevallen wel geholpen wordt, doch wante breiden: Richting Zutphen tot aan Tragter; neer er een epidemie uitbreekt dan niet (VeeMispelskampdijk; Almenseweg tot Lettink; artsenijkundigedienst). Voor het schoonmaken
Ruurloseweg tot Vedders; Hengelose weg tot wordt geen vergoeding gegeven door de geNordebrug en Het Hoge tot aan de Berend van meente.
Hackfortweg.
Verder informeert de heer Bannink hoe B. & W.
De voorzitter deelt mede dat van Ged. Staten zich de uitbreiding van het kerkhof hebben
en Rijkswaterstraat het volgende antwoord is voorgesteld. Hiervoor is door de gemeentearchiontvangen: Rijksweg tot aan Huisman; Almen- tekt een plan gemaakt, aldus voorzitter.
seweg 400 meter uit de spoorwegovergang; be- De heer Gotink vraagt of er veel schade is ontzwaar tegen Mispelkampdijk (nog geen bebou- staan aan de wegen i.v.m. de opdooi. „Dit valt
wing) ; bezwaar Ruurloseweg tot aan Vedders reusachtig mee, want wij hebben slechts mel(eenzijdige bebouwing); bezwaar Hengeloseweg ding gekregen van twee gevallen nl. de Koetot aan Nordebrug (eenzijdige bebouwing) blijft koekstraat en in de buurtschap Delden van een
dus tot Remmers.
weggetje (van de Hengeloseweg naar Rosse!)",
Een der raadsleden had destijds een opmerking aldus voorzitter.
gemaakt over de slechte toestand van de woning van het hoofd der school te Linde. De voor- Wethouder WuestenenJÉfcntwoordt de heer Gozitter deelt mede dat Rijkswaterstaat geen be- tink desgevraagd dat ^F grintzandwegen zich
zwaar heeft tegen de bouw van een nieuwe wo- het beste hebben gehouden.
ning, maar dan moet de oude worden afgebro- De voorzitter deelt de heer Regelink mede dat
ken. De kosten zijn hiervoor geraamd op het publiek in het vervolg desgewenst een agenda kan krijgen.
ƒ36.000,—.
Verder gaven B. & W. de raad in overweging Hierna werd de verga|fcing, waarbij de heer
om het huis van de heer Lenselink (doodgra- Schurink bij kennisgev^y afwezig was, door de
ver) aan te sluiten op het telefoonnet. De aan- voorzitter gesloten.
INGEZONDEN MEDEDELING
Zo gauw vergeten?
Sinds kort mag ons dorp zich verheugen in het
bezit van een „geflügelhandler" die zijn kippen
vermoedelijk met evenveel genoegen, ijver en
deskundigheid afslacht en plukt als, nog niet
zo heel lang geleden, de Duitsers dat met vele
onze landgenoten deden.
Moge deze „geflügelhandler" bedenken dat de
Vordense huisvrouwen hun „gevogelte" liever
zullen kopen bij een behoorlijke Hollandse poelier. Zij zijn de jaren 1940—1945 nog niet vergeten.
W. A. v. d. WALL BAKE
ACTIVITEITEN MEDLER TOUWTREKKERS
De Medler Touwtrekkers hebben in de afgelopen winter niet stilgezeten. In zaal Eykelkamp
organiseerde men voor de leden iedere maand
een contactavond, waarvoor steeds een grote
animo bestond. Op de laatste contactavond dezer dagen werd de eindstand van het winterprogram bekend gemaakt. De prijzen vielen ten
deel aan:
Schieten: 1. H. te Veldhuis 150 pnt.; 2. W. Wesselink 149 pnt.; 3. J. Besselink 144 pnt. De poedelprijs was voor G. Kappert met 93 pnt.
Sjoelen: 1. W. Wesselink 59 pnt.; 2. H. Brummelman 55 pnt.; 3. A. Horstman 47 pnt. Poedelprijs1: A. Steenbreker
Op tweede paasdag zullen de Medler Touwtrekkers deelnemen aan de eerste wedstrijden van
het nieuwe seizoen, welk toernooi wordt georganiseerd door de T.V. Het Ruurlose Broek.
Het Medler trekt hier met 3 teams.

KERKDIENSTEN Goede Vrijdag.
Heru. Kerk.
10 uur Ds. J. J. van Zorge. H. Avondmaal.
7.15 uur Ds. J. H.Jansen H. Avondmaal.
Grref. h c r k
9.30 uur en 7.30 uur Ds. J. D. te Winkel.
H. Avondmaal.
Eerste Paasdag.
Herv. Kerk
8.30 uur Ds. J. H. Jansen. Jongerendienst.
10.15 uur Ds. J. H.Jansen. Paasdienst.
Geref. Kerk
9.30 en 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.

Tweede Paasdag.
Herv. Kerk
9.30 uur Ds. J. D. te Winkel en Ds. J. J. van
Zorge Interkerkelijke Paasdienst.
Geref. Kerk.
9.30 uur Interkerk. dienst in de Herv. Kerk.
Zondagsdieust Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot maandagavond 11 uur Dr. Lulofs telef. 1255.

A. J. A. Helmink

-

Manufacturen
Telefoon 1514

VOETBAL
Het heeft Vorden I zondag in de uitwedstrijd
tegen S.C.S. uit Laag-Soeren meer moeite gekost om de zege te behalen dan de 4—l uitslag
doet vermoeden. Immers tot ongeveer een kwartier voor tijd hadden de geelzwarten een benauwde O—l voorsprong.
De Vordenaren hadden gedurende de hele wedstrijd wel een veldoverwicht, doch de afwerking
liet deze middag veel te wensen over. Hier dient
echter aan toegevoegd te worden dat de scheidsrechter ook zijn dag niet had, want meermalen
werd een Vorden-aanval ten onrechte voor buitenspel onderbroken.
In de Vordense voorhoede ontbraken middenvoor Nijenhuis en r.-buiten Eggink die respectievelijk vervangen werden door Besselink en
Lammers. Vooral laatstgemoemde legde een groBIJ DE HEER A. VIRULY IN DE COCKPIT
In het kader van de boekenweek 1963 sprak te akticiteit aan de dag en was o.i. de beste
vrijdagavond de bekende schrijver-vlieger de speler uit de voorhoede.
heer A. Viruly. Deze was hier uitgenodigd door Het tweede en derde elftal waren zondag vrijaf.
boekhandel Hietbrink en het Nutsdepartement Bij de junioren leed Vorden A een 3—l nederlaag tegen U.D. A uit Deventer. Het B-elftal
Vorden.
Het is een goeie greep geweest om de heer behaalde een 10—O overwinning op Eerbeekse
Viruly naar Vorden te laten komen want in Boys B, terwijl Vorden C met 1—2 zijn meerdere
een met veel humor doorspekte lezing over de moest erkennen in A.Z.C. D.
luchtvaart heeft hij de aanwezigen ruim 2 uur Tweede paasdag staat er voor Vorden I de uitermate moeilijke uitwedstrijd tegen' Warnsveldse
geboeid.
Helaas moesten we ook nu weer constateren dat Boys op het programma. Warnsveld dat dit seier voor dergelijke avonden weinig belangstel- zoen op eigen terrein nog ongeslagen is, zal
ling bestaat. Dit is ontzettend jammer want op natuurlijk alles op alles zetten om dit fraaie
cultureel gebied heeft het Nutsdepartement de rekord te handhaven. Enfin, Vorden weet wat
Vordenaren gedurende het winterse?izoen tel- ze aan Warnsveldse Boys heeft en zal niet voornemens zijn zich zomaar de kaas van het brood
kens diverse interessante avonden te bieden.
De heer Viruly vertelde op interesante wijze te laten eten. Mocht het een Vordense overwinning worden, dan ligt de kampioenstitel voor
over het vliegen in de begintijd.
Met het voorlezen van enkele passages uit één het grijpen.
zijner boeken over de vlucht van. Smyrnov met Vorden II krijgt zondag bezoek van Zutphen III,
de Pelikaan, besloot hij zijn lezing: voor de pauze. waar destijds met 3—2 van werd verloren. VorHierna vertelde hij over de technische ontwik- den III gaat op bezoek bij Angerlo Vooruit I.
kelingen van de luchtvaart en wat ons op dit Bij de junioren wordt gespeeld: Vorden A—Diepunt in de toekomst nog meer te wachten staat. rense Boys A en Vorden D—De Hoven E.

Falcon Streamline, uit poplin of
katoen-diagonaal. Steekzakken en
2 binnenzakken. Mét en zonder
ceintuur te dragen. Voering van
katoen en taft met fantasiebewerking. 79,50 - 89,50.

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

Zondagsdfenst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond 12 uur H. Eil. Tel. 06753-1420.
Van zondagavond 12 uur tot maandagavond
12 uur Dr. Felix. tel. 06755-266.
Vorden — Ruurlo
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot dinsdagmorgen 8 uur Dierenarts H. S. van der
Meulen. telefoon 06735-200.
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. np. 1 2 3 0
iireau Rijkspolitie)
(Bur

i SR t.em. 9 april.
Bur&elijke stand vaïWf
Geboren: d. v. H. L. H. Havekes en H. B.A.
Eijkelkamp.
Ondertrouwd: W.Wassink en R. Hishink;
H. W. Wesselink en A. H. Wesselink.
Gehuwd: M. Ribbers e Ai. W. Boersbroek.
Overleden: H. Aalders, TJi, 87 j r , weduwn.
van J.Wullink; G. J. Kerkziek, m., 6 jaar.
HIJ HAD HET GAT TE LAAT IN DE GATEN.
Zo kon het gebeuren dat een chauffeur van een
vrachtauto in Londen met zijn wagen in een zes
meter diep gat reed. De chauffeur bleef ongedeerd.
Mensen, die al overal zochten en er haast geen
gat meer in zagen goed te slagen . . kregen de
kollektie in rijwielen bij Tragter in de gaten. Zij
zagen: dat was opvallend beter.
(adv.)

\Voninginrichting

Falcon Tiger, Nylon-trenchcoat
met rugventilatie. Klein op te vouwen in praktisch etui. Marine,
groen, brons en belga 39,75 •
49.75.

SOLISTENCONCOURS
Op het solistenconcours te Elspeet behaalden de
volgende leden van de muziekvereniging Sursum Corda successen. De heer Beeftink (klarinet) een 2e prijs in de 2e afd.; de heer Bakker
(piston) een 2e prijs in de Ie afd.; de heren
Wullink en Bakker (trompet en piston) een Ie
prijs in de 3e afd. duo's.
RATTI-NTEUWS
Het eerste elftal der Rattianen speelde zondag
een matige ontmoeting tegen het bezoekende
Baakse Boys I, dat zich uitstekend revancheerde
van de destijds geleden nederlaag door nu met
O—3 te winnen.
Naast de felle wind, die veel afbreuk aan het
spel deed, was Ratti gehandicapt door het niet
meespelen van Rutgers, Wentink en J. Dostal.
In de eerste helft ging het spel behoorlijk tegen
elkaar op; Ratti had het windvoordeel en kon
enkele gevaarlijke aanvallen ondernemen. Toch
was het schieten niet het sterkste deel der voorhoede en zat er weinig verband in de ploeg. De
rust ging in met een dubbelblanke stand O—0.
Na de thee kreeg de Ratti-defensie het zwaar te
verduren, want de bezoekers kwamen herhaaldelijk naar voren en wisten driemaal het net te
vinden.
Ratti 2 slaagde er in om in een pittige wedstrijd
te Doesburg tegen Sp. Doesburg 7 wederom een
overwinning te behalen (O—6), waardoor zij nu
ongeslagen zijn en 20 punten uit 10 wedstrijden
hebben.
Hercules 2—Ratti 3 werd uitgesteld. Van de
jeugdteams speelde Ratti A een uitwedstrijd
tegen AZC B te Zutphen en sneuvelde met 7—1.
Het B-team was vrij.
Op tweede paasdag zullen alle senioren weer
binnen de krijtlijnen treden. Het eerste elftal
speelt weer een thuiswedstrijd, waar Brummense Boys I de gast is. Als de groen-witten
niet beter spelen dan verleden week zal het
ongetwijfeld weer een nederlaag worden. Met
een volledige ploeg, die zich ten volle wil geven
ligt er echter een kans om te winnen.
Ratti 2 gaat naar Angerlo Vooruit 2, een moeilijke tegenstander.
Het derde krijgt bezoek van Zutphen 4, wat wel
eens een aardig duel kan worden.
Van de junioren speelt Ratti A zaterdagmiddag
een uitwedstrijd in Zutphen tegen Be Quick B
en krijgt B Be Quick F op visite.

Goede vrijdag-morgen geopend

Nutsbibliotheek Yorden
Prachtige interessante ontwikkelingsboeken voor de jeugd en voor volwassenen.
10 cent per boek per week.
EINDLES
BIJZ. LAGERE LANDBOUWSCHOOL
In gebouw Irene werd de eindles van de bijzondere lagere landbouwschool alhier gehouden,
in tegenwoordigheid van vele ouders en belangstellenden.
In zijn openingswoord feliciteerde de directeur,
de heer G. J. Bannink, de geslaagden met de
behaalde resultaten. Hij hoopte dat zij met hart
en ziel boer mochten wezen. Wanneer men kijkt
naar de z.g. .,hongerlanden" dan is de boer nog
niet overcompleet.
De burgemeester sprak er zijn voldoening over
uit dat aan alle 27 kandidaten het einddiploma
kon worden uitgereikt en dankte de directeur
met het onderwijzend personeel voor hun bevattelijke wijze van lesgeven. Spr. wenste alle
geslaagden alle goeds toe voor de toekomst.
Nadat nog enkele heren het woord hadden gevoerd sprak H. M. Visschers namens de geslaagden en dankte directeur an onderwijzend personeel voor het genoten onderwijs, onder aanbieding van een cadeau. De directeur dankte voor
deze attentie.
Door de directeur werden de diploma's uitgereikt aan de navolgende personen: H. Aalpol en
E. van Zeyts uit Gorssel; T. A. R. Bargeman,
G. J. Heijink, A. G. Nijman, D. H. Pardijs, J. W.
Regelink, M. Rossel en J. Zweverink uit Warnsveld; B. J. de Greef, G. A. Kets, J. W. ten Hoopen en M. J. Harenberg uit Steenderen;
E. J. Markerink uit Laren (Gld.); J. G.
Groot Roessink, H. M. P. Meenink, D. J. Menkveld, B. Smeitink, A. J. H. Verstege en B. J.
Woets uit Hengelo (Gld.); W. Groot Nueland,
J. Groet Jebbink, G. Hoetink, Joh. E. Lettink,
J. M. Pelgrum, H. M. Visschers en G. W.
Wuestenenk uit Vorden.

OP UW

J^aasbesi
bent U pas als U ook aan Uw
schoenen voldoende aandacht
besteedt.
Wij adviseren U graag om Uw keuze
uit onze grote kollekties

Voorjaarsschoenen
te maken.
KIJK EERST BIJ

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist'

'""Nutsgebouw

Charmant gekleed gaan

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

doet u met een

japon of deux-pièce

Voor de komende feestdagen
een greep uit ONZE ARTIKELEN •

Vesten - pullovers - rokken en
blouses.
Nieuwste modellen
en moderne kleurstelling en ...
LAAG IN PRIJS

Maandag 15 april, 8 uur

uit onze grote kollektie apart en niet duur.
Komt onze keurkollektie zien en eens passen.

(Tweede Paasdag)

Ook in heupmaten.

GEZWOREN KAMERADEN

H. Luth

met: Stan Laurel en Oliver Hardy.
De „dikke" en de „dunne" maken er
weer een heerlijk potje van en zullen
U laten schateren van het lachen.

Nieuwstad - Vorden

A. J. A. HELMINK
VOOR AL UW

verzekeringen en

't is béter
mesten

/

aan uw toekomst •
Een bekende maatschappij van levensen brandvaria-verzekering zoekt voor
Vorden en omgeving

een aktief
agent-incasseerder

Verkrijgbaar bij:
A. R. Heuvelink
Eikenlaan D 138e
Kranenburg

MONTUREN

ÏEHIRIMK
DE OPTICIEN DIE ALTUD
L
VOOR U KLflflR START/

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

financieringen

Toegang alle leeftijden

BOUW

f

naar
f 1.50 - f 1.25 - f 1.— (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373
niet op zondag.

Mode

Geschikt werk als bijverdienste.
Vakkennis niet vereist.
Hulp-inspecteur blijft aanwezig.

Assurantiekantoor

J+ van Zeeburg
Almen«eweg 12

Telefoon 1531

f7.65 per fles

in DRALON
en WOL

KEUNE

Auto's te huur

zonder chauffeur
Garage

A. G. Tragter

Brieven te richten aan de inspecteur:

Kippen GEVRAAGD

G. J. OESTERHOLT,
Eschweg 7, Groenlo

SETTERLAINE

tegen de hoogste prijs.

W. Rosscl, TeL 1283
H. Robbertsen,
Tel. 1214
VOOR^t UW

Damespullovers, korte mouw
Kom eens kijken naar onze unieke

Damespullovers, lange mouw, V-hals

Voorjaarsartikelen
SPECIAAL naar onze zeer uitgebreide kollektie

Gazonmaaimachines

fa. Martens

Telefoon 1256

Kies uit onze royale kollektie

Damesvesten

L. SCHOOLDERMAN
Weledele Heer SCHURINK,
laatst gehouden raadsvergadering heb
ik uw afkeurende stem niet gehoord in
verband Burg. Modderweg.

En u weet het, DE SPECIAALZAAK
voor het slijpen en repareren.

In de door u beloofde Kalverstraat
legt men géén kinderkoppen.

wapen- en sporthandel

Fa. Hartens
wapen- en sporthandel

een lust om mee te werken in
uw tuin.

Henk van Ark

Vorden

Sir Edwin Pullovers
en Vesten

PLUIMVEEHOUDERS!

was u zeer vermoeid? Zo ja, dan hebben
wij voor u een fijne Epeda-matras.

Hoogachtend, fa. G. LuimBS-Lamiiiers
Burg. (geen) Kinderkoppenstr. 32 - Vorden

REMMERS

De echte Delfia volledige kuikenvoeders zijn alléén

VOOR DE

Zelfbediening
Zutphenseweg 41 -

ledige kuikenvoeders zit 'm de kracht, die straks

Jr

Telefoon 1281

Deze week in de SPAR-zelf bediening:
3 pakjes pudding
van 78 et voor 49 et
2 pakjes Vitella Iistant-pudding 76 et 3e pakje
3 tuben ei-shampoo
voor 49 et
Pril afwasmiddel
3 halen 2 betalen
2 ballpoints
a 45 et 3e pen graÜS
6 stukken toiletzeep
van 150 et voor 99 et
van 130 et voor 99 et
2 doos wrijf w as
l tandenborstel
van 65 et voor 40 et
Groot blik rundvlees a 454 gram
van 159 et voor 125 et
Groot blik varkensvlees a 454 gram
van 159 et voor 125 et
Groot blik ± 10 stuks gebraden gehaktballen
in tomatensaus
van 165 et voor 130 et

een aanzienlijke produktleverhoglng brengt. Dat

Fonodix 395 et

ZIE VERDER FOLDER

NYLONS
van £1,
Klasse

betekent de volle winst voor U.

dagen
Heerlijk krentenbrood
Paasgebak
Slagroomgebakjes
Taarten
Stroopwafels (roomboter)
Grote sortering koekjes, choco*
lade, bonbons, chocolade-eieren,
enx. enz.
• Onze specialiteit Zwanehalzen
s.v.p. vroegtijdig bestellen.

J. B. GERRITSEN

BROOD- en BANKETBAKKERIJ

H. J. Kerkhoven
v.h. Scholten ~- Telefoon 1394

VOLOP grammofoonplaten
Tempo 295 et

verkrijgbaar bij de Delf ia-handelaar l In Delfia vol-

UW DELFIA HANDELAAR
Het Hoge 64 - Vorden *Ö* (06752) 1540

Goede Vrijdag hebben wij wel vers
brood in de winkel, maar wij bezorgen niet.

JOVANDA - DANLON

ALLEEN BIJ:

en de nieuwe

ULTRASON NYLONS
GOEDE VRIJDAG-MORGEN GEOPEND

Bz.a. net MEISJE v.
de huish., van 8.30 tot
5 uur. 's Zaterd. vrij.
Adr. be vr. bur. Contact

Wolter Wassink
en
Reina Uishink

Gevraagd zelfst. hulp
i.d. huish. |Van Tuyl,
Julianalaan 38, Vorden

Paasaanbiedingen

hebben de eer u, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D. V. zal plaats hebben vrijdag
19 april ten Gemeentehuize te Vorden
om 10.30 uur.
Kerkelijke inzegening in de Herv. Kerk
te Vorden om 2.30 uur door de Weleerw. Heer Dg. J. H. Jansen.

Flink winkelmeisje
gevraagd.
Klumper,
Bloemen-, Fruit- ^en
Groentehandel

f en wag.en
om trots op
te zijn.
Prachtige
vormgeving.
Uitneembaar
onderstel.
Natuurlijk
een wagen van

Agentschap Dagblad
De Telegraaf
.. ,,.
X Schalkhaar, Spanjaardsdijk 60
overgenomen
april 63
v
--- D
o go
Vorden,
52 a
door mevr. Roozendaal
Toek. adres: Binnenweg 22, Almen.
Prins Bernhardweg 15

Te koop 2 nuchtere
vaarskalveren en een
nuchter stierkalf.
J. Oosterink, Almenseweg 59. Vorden.

De teraardebestelling zal plaats hebben
donderdag 11 april om 2 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Te koop M.R.IJ. neur.
vaars en 2 beste drag.
varkens, Ie worp,
keuze uit 3, B. Wunderink, Kranenburg
Tel. 6735

Heden is van ons heengegaan ons geliefd kleinzoontje
Gerard
in de jeugdige leeftijd van 6 jaar.

Toom BIGGEN te
koop. H. Bosman, bij
't zwembad, Vorden

Aalten, 7 april 1963.

Beleefd aanbevelend:
A. J. Denkers
Tel. (06750) 2467
Warnsveld

C. van Floresteijn
J. van FloresteijnGoldenbelt

VISSER - VORDEN

Koopjes van de week
Weekend-shirts
(MODERNE DESSINS)
Normale prijs 8.90
Nu slechts

Heren- en Jongensbovenkleding

Nu slechts

Deze aanbiedingen gelden vanaf vrijdag t.m. donderdag a.s.
Denk aan uw voordeel.
Bij bezoek aan de zaak klantenboekje meebrengen.

Kerko Bel-O-fast zelfstrijkend katoen,
het revolutionaire nieuwe overhemd dat gegarandeerd*
nooit hoeft te worden gestreken, dat in de wasmachine
(en op alle andere manieren) kan worden gewassen,
dat in de centrifuge (en op alle andere manieren)
kan worden gedroogd l

L SCKOOLDERMAN - VORDEN

* Kerko garantie : U ontvangt de volle koopsom terug
als dit shirt niet voor 100 lo zelfstrijkend blijft (ongeacht het aantal wasbehandelingen l)

Kom naar één van onze PAASDIENSTEN

LOOMAN - VORDEN

U kunt naar een Jongerendienst, een Hoofddienst,
een Interkerkelijke dienst.
In de diensten op Ie Paasdag werken trompettisten mee
om de paasjubel uit te bazuinen.
Kerkeraad Herv. Gemeente

flinke jongen
5-daagse werkweek, eventueel 3 dagen per
week

rente is
de lente
HKH
van

„BUITENZORG"
NIEUW!

NIEUW!

Betover Uw stof doek met

itóft'

Want MOBBIFLOT houdt
het stof als een magneet
vast en onderhoudt tegelijkertijd uw meubels.
Ook ideaal voorde zwabber.
Verkrijgbaar bij:

Drogisterij „De Olde Meulle"

J. M. v. d. Wal

uw leven

Waar komt die vergelijking vandaan,
tussen rente en lente? Dat ligt voor
de hand. Lente is groei. Rente lo
groei. De zaden zijn de guldens dia
u spaart. Ze vallen bij de bank fn een
vruchtbare aarde.Ze dragen vrucht
en groeien uit tot een zekerheid*
brengend bezit.

gediplomeerd drogist

Coöp. Boerenleenbank „Vorden"

L Schoolden
VORDEN

Raiffeisenbank

WAT

U BIEDT

jonge haantjes

BESLIST, DAT KAN EEN ANDER NIET

Geen diepvries

Bij l pak koffie
l Groninger koek van 105 et voor 79 et
9 Bensdorp chocoladerepen
100 et
Groot tablet chocolade v. 55 et NU 39 et
150 gram Paasbonbons
voor 79 et
Bij l fles advokaat a 285 et
l blikje slagroom
voor 65 et
Aardbeien
litersblik 159 et
Ananas
litersblik 135 et
Bij fles frambozen-bessenwijn 295 et
l blik perziken
voor 69 et
Zoute pinda's
zak 45 et
Appelmoes
blik 89 et
Doperwten (fijn) 98 et Sperciebonen 89 et
200 gram boterhamworst
49 et

W. Rossel, Tel. 1283
H. Robbertsen,
Tel. 1214

Wij leveren alle
HOMOEOPATISCHE

Geneesmiddelen
Specialité's

Vorden

Telefoon 06752-1329

D. A. Drogisterij en
Fotohandel

AUTOVERHUUR

P. C. Hipius, Zutphen

met en zonder chauffeur

Laarstraat 5

1.5O per paar

Plastic tafelzeil
Modern dessin
1.95 per meter

Verkrijgbaar bij

Boesveld

6.90

Heren crêpe nylon anklets

Mobbiflot

Oxford

VOLOP VERSE

ook uit Emmerik.
Ook voor
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkendedruppels
naar uw D.A.drogist.

Nieuwstad 5, Vorden

PLUIMVEEBEDRIJF

Toom zware biggen
te koop. G. A. Gotink
Rouwbroekweg 2
Leesten

Voor kwaliteitkuikens
tegen
verantwoorde prijs.

Zie Contact van vorige week.

n

C. H. Kerkziek
J. A. Kerkziek-Buunk
Hansje
Vorden, 7 april 1963.
B. v. Hackfortweg 69-

et
et
et
et

Fa. J. W. Albers

verkrijgbaar bif:

K

115
109
129
95

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Te koop v. particulier V Gelegenheid tot feliciteren van 7—9 uur ^
zeer mooie auto, merk W 's avonds in het Verenigingsgebouw W
) te Ingen.
Opel Record 1958.
n
Bevr. bij J. v. Zeeburg n
Almenseweg 12 Vorden. Telef. 1531
Heden werd na een langdurige ziekte
Te koop prima g.o.h
van ons weggenomen ons geliefd
voetbalschoenen, m. 7
zoontje en broertje
bij R. Huizinga, SmidsGerard
straat 17, Vorden.
in de leeftijd van 6 jaar.
Prima voetbalschoeDat hij zijn lijden geduldig en moedig
nen te koop, kleine m.
gedragen heeft, geeft ons troost in dit
Henk van Ark.
ZQ zware verlies.

„Jong Leven"

Hors d'oeuvre sla, per blik
Sandwich vlees, per blik
Nassi goreng per literblik
Tafelworstjes, iets fijns, per blik
0

Maandag 22 april a.s. hopen D. V. onze
Te huur in omgeving
geliefde ouders en grootouders
Vorden klein boerdeW. H. Ruiterkamp
rijtje, ± 2 h.a., l mei X
te aanvaarden.
en
Inl. Bureau Contact. X
^
A. C. Ruiterkamp-Pellenberg
^
Aangeboden: ruime \ hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren, r
ongemeubil. kamer v. A
Tine - Gerrit
dame. Brieven onder
Gerry - Jan
letter K Bur. Contact
Anny - Kees
en Joke
Te koop JA WA 250
Gerda
cc, 1956. Ook ruilen
Willy
Q
tegen bromfiets. Liefst
INGEN, april 1963.
na 6 uur. G. Rietman
Kranenburg D 153. Q Dorpsplein 26.

Broederij

Als extraatje voor Pasen

Receptie van 4 — 5 uur
in Hotel Brandenbarg te Vorden.

Div. bijverdiensten
(avondwerk) aangeboden. Inl. „de Tipgever"
afd. 463- Postbus 21,
Hendrik Ido Ambacht

Te koop weidepomp
m. buizen, compl., nog
prima. Café Lettink.

Een aanvulling op onze

Streamline

Levensmiddelen bedrijf

H. G. TEN BRINKE
Zutphenseweg

- Telefoon 1415

Ruurloseweg 21

AANGESLOTEN BIJ DECOOPERATIEVECENTRALE RAIFFEISEN-BANKTE UTRECHT

l

apiflex
i f\

PLASTIC-OP-VILTTAPIJT

• is bestand tegen krassen, morsen en schuiven • kan niet krimpen
of uitzetten • is heel eenvoudig schoon te houden; géén wrijfwas!
• is leverbaar in vele kleurschakeringen • is ongelofelijk voordelig
Voor uw trap, gang
of keuken
U VINDT HET BIJ

ook Uw

Nieuwe GORDIJNEN

keuze l

G. W. EIJERKAMP

WAIA - beha
speciaal ontworpen voor
jeugdige Hguren. Sctijp me»
kanfgameong

Overgordijnstoffen
weefstoffen,

Ofiz«

WALA

f aai

Pcw eerst,

specwttsfo
advise«f( U
gaarne In
de paskamer

Vloerbedekking
Linoleum, Balatum, Bouclé, Wollen Tapijt,

kies don /

Looman - Vorden

enz. enz.

Vakwerk is onze reklame!

Te koop een D.K.W.
MOTOR, 200 c.c. Te
bevr. bij Boesveld,
Dorpsstraat 8 Vorden.

H. LUTH - Nieuwstai - VORDEN

DANSEN
zaal WINKELMAN

-

Ook het opfokken van kuikens
voor legkippen op voor u g
makkelijke voorwaarden.
EIEREN- en VEEVOEDERHANDEL

F. A. SMIT

Keijenburg

voor de dames

*

Zutphenseweg

(ook

grote

Duurzaam en praktisch.

KOMT U EENS JKIJKEN BIJ

Elegant en een sieraad
door de hoge glans.

fa. LOOM AH

-

Vorden

2e Paasdag

Ratti 1 - Brumm. Boys 1
Aanvang 2 uur
Gero Ziduro

Zoekt U è^n mooi, goed en
modern

G. EMSBROEK & ZN. c.v.
Zutphenseweg 5
KIES DAN

Batavus

Te koop prima jonge
HENNEN. 8 weken.
J. W. Wagenvoort
achter Buitenzorg
telef. (06752) 1378
Te koop 'n LOODS,
8 x 5 m, met pannen
gedekt, een partijtje
nieuwe PANNEN enz.
Gaarne tot zaterdag
13 april.
G. J. Nijemeisland,
Driesteek 5, Leesten

Bupro-gas

en al Uw wensen zijn vervuld.
Het kan nog voor de Paasdagen

Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg
Drogisterij
De Olde Meulle

J. M. v. d. WAL
Gediplomeerd

met een

Gemeente Vorden

Het gas voor Iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Onderhoud zandwegen

Weulen Kranenbarg

Belanghebbenden, die het schaven van zandwegen tegen verminderd tarief door de
gemeente willen doen uitvoeren, dienen hiervan mededeling te doen vóór 27 april 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 1963
worden opgenomen.
Bij opgaven na 27 april ontvangen, zal met
'n langere wachttijd moeten worden gerekend.

en
Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

voor
kleine
met sportieve wensen

Wij zullen U gaarne
vakkundig adviseren.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,
de Burgemeester,
van Arkel

wapen- en sporthandel

SCHILDEREN
IS NIET DUUR
Met 1 grote bus Supral ux doe-het-zelf
verf schildert U voor
f 3.80 ruim 10 m2 en,.,
élke streek strak.

Vorden, 8 april 1963.

fa. Hartens

Supralux
Drogisterij

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

de Secretaris,
J. V. Plas

Voor uw kinderen
hebben we een leuke kollektie in:
Jacks,

voor f 2,50

Terlenka vitrage
met geborduurde rand

CARAVAN

Normaal f5,50

NU per mtr f 3 . 7 5

Boesveld

H. LUTH

Nieuwstad - Vorden

GESLAAGD
Aan een R.K. Middelbare Landbouwschool slaagden de heren J. Kosse, J. Schoenaker en Joh.
Engberts voor het einddiploma.

LEDENVERGADERING
„HET GROENE KRUIS"
De ledenvergadering van „Het Groene Kruis"
welke in het wijkgebouw werd gehouden was
Ze zijn er weer die heerlijke
slechts matig bezocht.
De voorzitter, de heer W. N. Lulofs, verwelkomde in het bijzonder Zuster Siegers-Brok
welke een paar films zou vertonen.
Echt iets voor de a.s. Paasdagen! Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer
J. W. Heijenk, kan het navolgende worden medegedeeld :
D.
BOERSMA Dorpsstraat 6
Gezinsverzorging:. Mej. Kieft mocht in het afgelopen jaar haar diploma behalen en de dames
Barink, Tragter en Lijftogt het getuigschrift.
Heren wat denkt U voor de
De bijscholingscursus in Rockanje werd bijgewoond door de dames Kieft en Ruiterkamp.
Mej. Hietveld verliet wegens huwelijk de gezinszorg. De gezinsverzorgstersmiddag was weer
van een mooi nieuw
zeer leerzaam. De inenting van de meisjes tegen
griep heeft een zeer goed resultaat opgeleverd.
Er werden in het afgelopen jaar 57 gezinnen
geholpen met een totaal van 1210 verzorgingsdagen. In de buurtgemeenten werd nog in 124
Zowel in Sanfor, No-iron, Bel-o-fast
dagen hulp verleend. Het aantal meisjes liep
als Tricot Nylon voorradig.
terug van 8 op 6.
Wijkverpleging. Door de wijkverpleegster, zuster
Als speciale aan
ing een passende
Stoop, werden in het verslagjaar 1524 bezoeken
afgelegd voor de ziekenverpleging, 465 voor de
zelfbinder
% prijs.
zuigelingenzorg, 202 voor de t.b.c. bestrijding,
92 voor de kankerbestrijding, terwijl buitendien
nog 348 andere bezoeken werden afgelegd. Door
de zuster werden 122 zuigelingen ingeschreven.
Voor de kinderuitzending (5 in getal) heeft zij
het nodige werk vericht. Samen met Mevr.
Luichies werden plm. 435 artikelen uitgeleend,
terwijl 8 patiënten een hoogtezonkuur ondergingen. Met het diathermieapparaat werden 40
patiënten behandeld.
Naast haar wijkwerk gaf zuster Stoop nog enige uren per week les aan de landbouwhuishoudr
school.
Kraamv«rzorj?ing. De kraamverzorgster, Mej.
Oosterink, mocht in 25 gezinnen werken met
een totaal van 275 verpleegda^en, terwijl zij in
10 gevallen de doktoren bij de bevalling bijstond.
De contributie werd verhoogd per lid per jaar
van ƒ 6.— op ƒ 8.—. Er werden 27 nieuwe leden
ingeschreven, xodat het totaal aantal thans 1477
bedraagt.
Bij afwezigheid van de penningmeesteres (weliLevrouiu,
gens ziekte) werd het financieel gedeelte door
Voor de schoonmaak de heer Eskes toegelicht.
Hieruit bleek dat de verlies- en winstrekening
hebben wij voor u:
voor de wijkverpleging sloot met een bedrag van
vaste vloerbedekking, cocosmatten ƒ 24.957,47 en voor de gezinszorg op ƒ 20.479,85.
linoleum, balatum, gordijnen enz Voor het behalen van het diploma werd de
dames Tragter en Barink een blijk van waarVoor ZONWERING:
Luxaflex, markiezen dering aangeboden uit handen van de voorzitter.
Mej. Lijftogt werd in vaste dienst aangesteld.
en Balastore.
Bij de bestuursverkiezing werd Mej. D. Jansen
(aftr.) herkozen terwijl in de plaats van de heer
J. W. Heijenk (wegens vertrek uit de gemeente)
werd benoemd de heer D. Luichies.
De voorzitter dankte secretaris Heijenk, die gedurende 5 jaar het secretariaat op voorbeeldige
wijxe heeft mogen vervullen, voor diens werk.
200 gram ham
100 et
Spr. bood hem een blijk van waardering aan.
200 gram plockworst
100 et
Tenslotte vertoonde zuster Siegers-Brok enige
200 gram ontbijtspek
55 et
leuke films.
200 gram boterhamworst 55 et
BEJAARDENHULP
500 gram vet spek
90 et
Op de jaarlijkse alg. vergadering van het Groene
250 gram rookworst
90 et
Kruis werd besloten naast de gezinsverzorging
een aparte sectie bejaardenhulp in het leven te
Wilt u s.v.p. uw ROLLADE
roepen.
bestellen vóór vrijdagmiddag.
Deze hulp is dus permanent en strekt zich uit
over enige uren per dag, waarbij dan in het
midden wordt gelaten hoeveel malen per week
dit gewenst zal zijn.
Bij ziekte vallen de bejaarden gewoon terug op
de gezinsverzorging. Hiernaast tracht het Groene Kruis voor hen die van deze hulp gebruik
gaan maken een cursus bejaardengymnastiek
Het gaat om de smaak, neem daarom
in het leven te roepen, om op deze wijze mede
een
te werken aan het zo lang mogelijk zelfstandig
blijven van onze oudste leeftijdsgroep.
Mededelingen hierover zullen geregeld in Contact volgen.

-

Vorden

Sprookjes ijstaarten

komende feestdagen

Overhemd «i Weekender?

WAT
w

iBij

A, J. A. Helmink

drogist

H. Lijftogt 't Hoge 57

Kleurecht

vakantiedagen

BOESVELD

maat) Vesten, Jumpers en Rokken

Telefoon 1491

met
bijpassend washandje

Flinke fantasie-schort

PRETTIGE

AUTOVERHUUR

een leuke sortering

model 750

zeer mooie BADDOEK

Normaal f 3,95
Tel. 1608 NU samen voor f2,55

Met of zonder auto
voor binnen- en buitenland

Japonnen

DEZE WEEK:

van

Wij brengen

Pakjes,

De Textielspecialist:

van varkens, kalveren en slachthaantjes.

2e Paasdag aanvang 7 uur

Levenslang gegarandeerd.

Telefoon 1386

CONTRACTMESTEN

Katoenen Vitrages, zo helder wit, zowel in
geborduurd als in effen.

Gero Zilmeta

toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"

Vraagt u eens geheel vrijblijvend
inlichtingen voor het

Terlenka Vitrages, zo eenvoudig te wassen

Gero edelstaal maakt
poetsen overbodig/

De Speciaalzaak

Laat uw hokken niet leeg
staan, want dat is al verlies.

met de schoonmaak

in leuke frisse drukstoffen,
dobby-stoffen, damasten enz.

Pluimveehouders
en varkensmesters

Regenkleding,

Kleuter-

jasjes, Blousjesjumpers en vesten
Terlenka Rokjes en Overgooiers,
Jurkjes,Spijkerbroeken,Terlenka
Pantalons en Overhemdjes

fa. LOOMAN - Vorden

B. Lammers Telefoon mi

Reklame vrijdagavond en zaterdag

M. Krijt, Dorpsstraat
Bakkerskoekje!

Alleen UW
leveren!

BAKKER kan U die

WEGENS PLAATSGEBREK
moeten helaas weer enkele berichten wachten
tot volgende week.

