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DERDE NUTSAVOND
De 3e Nutsavond stond in het teken van de film.
Voorafgegaan door een zeer mooie kleurenfilm
„De Spaanse Rijschool in Wenen", waaraan paar-
denliefhebbers hun harten konden ophalen, volg-
de de prachtige kleurenfilm „Shalom" Het Won-
der van Israël. Het is jammer dat niet meer
mensen deze zeer mooie film zijn komen zien.
Deze film gaf de aanwezigen een prachtig beeld
van Israël te zien zowel op historisch als op re-
ligieus gebied, welke op alle bezoekers een diepe
indruk maakte.
De voorzitter, de heer H. Wesselink, memoreerde
in zijn openingswoord het verscheiden van mej.
Steenman, die een reeks van jaren het Nut te
Vorden heeft mogen dienen zowel in het bestuur,
als bij de Nutsbibliotheek en de Nutsfloralia. Op
verzoek werden staande enkele minuten van stilte
in acht genomen. Medegedeeld werd dat de cur-
sus in autotechniek thans met 22 cursisten door
gaat en wel op de navolgende data: 6, 13, 20 en
27 febr. en 13 en 20 maart a.s. Spr. hoopte op nog
meer deelname. In verband met de aanleg van de
centrale verwarming in de nieuw gebouwde kleu-
terschool wordt de officiële opening een maand
uitgesteld tot eind februari a.s. Tenslotte wekte
de voorzitter de leden op om 7 februari de 4e
Nutsavond te bezoeken, waarin dan de prachtige
film „Het teken van de Valk" zal worden ver-
toond, waarop een discussie zal volgen.
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VOETBAL
Vorden I heeft zondag haar kampioensillusies in
rook zien opgaan door in Hoenderlo met 4—l van
Beatrix te verliezen. Door deze nederlaag is de
achterstand op leider RKDW thans op 6 punten
gebracht.
In het begin van de wedstrijd leek het erop dat
Vorden een gemakkelijke overwinning zou beha-
len. Linksbuiten Nijenhuis gaf Vorden met l—O
de leiding. Een kwartier voor de rust kreeg de
thuisclub een vrije schop toegewezen doordat doel-
man Wissels bij een terugspeelbal genoodzaakt
was het leder buiten de 16 meterlijn met de hand
te spelen. Deze vrije trap werd dwars door de
„Vordenmuur" ingekogeld l—1. Met deze stand
brak de rust aan.
Na de rust kwam er een herboren Beatrix-elftal
binnen de lynen en werd het Vordendoel onder
zware druk gezet. Door een weifeling in de Vor-
dense achterhoede werd de stand al spoedig 2—1.
Een overtreding van Maalderink in het straf-
schopgebied stelde de Beatrix-doelman in staat
om er, dank zij de toegekende penalty 3—l van
te maken. Vlak voor tijd voegde de thuisclub nog
een doelpunt aan de score toe zodat de eindstand
werd bepaald op 4—1.
Vorden II deed het in Zutphen beter door Zut-
phen II op eigen veld een verdiend gelijkspel
2—2 af te dwingen. Voor de rust was de thuis-
club het meest in de aanval en wist dit door twee
goede doelpunten in de score tot uitdrukking te
brengen. Na de hervatting zette Vorden alles op
alles om de achterstand te verkleinen. Dit lukte
al spoedig doordat Vlekkert een vrije schop in-
schoot. Nog geen vijf minuten later bracht Gol-
stein met een mooi schot de partijen op gelijke
voet 2—2. Vlak voor tijd kreeg Zutphen nog de
kans om de overwinning thuis te houden toen
Lammers binnen de beruchte lijnen hands maakte.
De toegekende strafschop werd echter op uitste-
kende wijze door de goed op dreef zijnde Ploeger
uit zijn doel geranseld.
Vorden IV heeft dankzij een doelpunt van Besse-
link een l—O overwinning behaald op Warnsveldse
Boys III. Vorden A versloeg Socii A met 6—0.
Voor a.s. zondag staat er alleen de seniorenwed-
strijd Vorden IV—Voorst V op het programma.

DONOREN ONDERSCHEIDEN
Aan de heren G. Huetink en H. J. Wenneker werd
dezer dagen via het comité „Bloedplasma" de
Karel Landsteiner-penning in brons uitgereikt.
Deze onderscheiding werd hen toegekend door het
hoofdbestuur van het Ned. Roode Kruis wegens
het vijf maal afstaan van bloed voor de bloed-
transfusiedienst.

Voor betere Woninginrichting
naar

„Het Binnenhuis"
Fa. A. POLMAN

Speciaalzaak voor al uw gordijnen/

KERKDIENSTEN zondag 4 februari
Hervormde kerk

9.50 uur De eerw. Heer Eenshuistra van
Barchem. jeugddienst.
7.15 uur Ds. J. J. van Zorge.

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. J. van Zorge

Gerej. Kerk
10 en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.

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

Zondagsdiens t Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

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

sen half tien en tien uur 's morgens.

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur H. Eil, Tel. 06753-1420.

Vorden — Zutphen
Vanaf zaterdagmiddag 6 uur tot Zondag-
avond 12 uur Klein Lebbink, Almen.

tel. 06751-333

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230

(Bureau Rijkspolitie)

Burgeli jke stand 24 van t.m. 30 januari
Geboren: d. v. B Abbink en A Groot Roes-
sink; z. v. J^ten Have en J. Scholtens.
Ondertrou \iflBGeen.
Gehuwd: }. W. Wesselink en G. C. Oplaat.
Overleden: A. H. J. Zents, m, 74 jr. echt-
genoot vaü M. H. Mul l ink; J G. Rouvven-
horst, 63 jr., echtg. v. W. Lievestro; }.
Lunneker, 8Mr. wed. van J. W. Wentink;
G. Hoetink^fc. 80 jr., echtg. van H. A.
Korenblek.

JEUGDD1ENST
op zondag 4 februari a.s.

De weleerw. heer F. Eenshuistxa
uit Barchem

Onderwerp van de preek:
„God en de dieren"

(Tekst: Jesaja l : 3)
Aanvang samenzang om 9.50 uur.

DE HEL VAN TARAWA

Zondagavond worden we door een film weer
geconfronteerd met de Tweede Wereldoor-
log. Het eiland Tarawa is een der felst
omstreden eilanden en het vergt van de
Amerikanen het uiterste om de Japanners
de baas te blijven.
Maar ook laat deze film ons weer beleven
hoe de eigenliefde een mens kan brengen
tot jalouzie. Dan telt het leven van een
medemens niet meer.

VERKEERSCOMPETITIE K.N.M.V.
In café Eskes werd de K.N.M.V. verkeerscom-

petitie voor beginners gehouden, onder leiding
van wachtmeester Verheul.
Hoewel de besturen van Motorclub en Veilig Ver-
keer alles gedaan hadden om zoveel deelnemers
aan te trekken voor deze leerzame test toonden
de leden zelf weinig belangstelling. Dank zij het
spontane meedoen van de theorie „cursisten" van
rijschool Tragter kwam men tot 27 deelnemers.
Bij de nabeschouwing bleek, dat velen gestruikeld
waren over verscheidene spitsvondige vragen, zo-
als die in de K.N.M.V.-test bekend zijn. Al met
al een zeer leerzame avond, waarbij de wegblij-
vers veel gemist hebben.

GESLAAGD
Onze plaatsgenote mej. A. G. Luimes is door de
„Stichting Vakonderwijs voor Drogisten" bevor-
derd tot drogiste. De heer H. B. W. Luimes slaag-
de middels de „Stichting Nederlandse Associatie
voor Praktijkexamen" voor het praktijkdiploma
boekhouden.

JAARVERGADERING V.V.D.
In Hotel Brandenbarg werd onder voorzitterschap
van de heer G. Vogtlander de jaarvergadering
gehouden van de V.V.D. afd. Vorden.
In zijn openingswoord deelde de voorzitter mede,
dat Mr. Baron van Westerholt zich gezien zijn
leeftijd niet meer kandidaat stelde voor de aan-
staande gemeenteraadsverkiezingen.
Nadat de voorlopige kandidaatstelling aan de
orde was geweest, besloot men de groslijst nog
niet te publiceren, omdat er nog mensen naar hun
bereidverklaring gevraagd moet worden.
Uit het jaarverslag van de penningmeester, de
heer H. S. J. Albers, bleek dat er een batig saldo
aanwezig was. Het verslag van de secretaris, de
heer W. Polman, gaf een overzicht over het afge-
lopen jaar. Het hoogtepunt, aldus spreker, was
het bezoek van onze afdeling aan de Algemene
Jaarvergadering van het hoofdbestuur te Sche-
veningen. Daar onze afd. gezien het bezoek bo-
ven het normale percentage uitkwam, werd de
afd. onder de ereafdelingen genoemd. Aan het
begin van 1962 staat de Volksparty voor Vrijheid
en Democratie als een krachtige partij temidden
van de andere politieke partijen in ons land. Het
feit dat zij de derde politieke partij van het land
is, geeft haar reden tot opgewektheid, maar niet
tot zelfgenoegzaamheid. Een partij, de gedreven
wordt door de liberale gedachte moet zich steeds
stellen op het standpunt, dat wij leven in een
veranderde wereld, waarbij men niet moet vast-
houden aan het verleden en anderzijds zich niet
moet laten meeslepen door wat zich als noviteit
voordoet. Spreker besloot zijn slotbeschouwing
vol verwachting voor de groei van de liberale ge-
dachte en van de V.V.D. in het komende jaar.

CONTACTAVOND V.V. „VORDEN"
Op initiatief van enkele leden hield de v.v. „Vor-
den" vrijdagavond in Hotel „Brandenbarg" een
geanimeerde contactavond voor spelers en be-
stuur. Aangezien de voorzitter verhinderd was
aanwezig te zijn werden de leden, namens het
organisatiecomité, verwelkomd door de heer Vel-
horst. Hierna vertelden de heren Buunk en Rou-
wenhorst het éénzen ander over het voetbalspel
en hoe de spel^^^ich hebben te gedragen ten
opzicht van hun^reamgenoten, tegenstanders en
scheidsrechter. In het bijzonder werd het stopper-
spilsysteem onder de loep genomen.
Het verdere gedeelte van de avond werd gevuld
met het beoefenen van diverse spelen zoals bil-
jarten, sjoelen M^ hersengymnastiek. Hieraan
waren leuke prij^^werbonden. Bij de hersengym-
nastiek, waarbij de deelnemers in 6 groepen van
4 personen werden ingedeeld, wisten de heren
Luth, Koster, v. d. Linden en Steenman een eer-
ste prijs te behalen. Zowel voor het sjoelen als
het biljarten was als hoofdprijs een prachtige
taart beschikbaar gesteld. Deze werden gewon-
nen door de heren Rouwenhorst en J. Golstein.
Het ligt in de bedoeling om de volgende maand
bij voldoende belangstelling opnieuw een contact-
avond te beleggen. Aan het slot van deze ge-
slaagde avond werd de heer Fr. Smit hartelijk
dank gebracht voor het gratis beschikbaar stel-
len van de zaal en voor het uitloven van enkele
prijzen.

Bronch i letten
Hoestdrank in tabletvorm. 95ct

DAMMEN
Tn de eerste klasse (groep I) van de Gelderse
damcompetitie heeft DCV I zich, dank zij een
10—10 gelijkspel tegen DVT uit Terborg, weten
te handhaven in haar afdeling. Door dit gelijke
spel is DCV op een puntentotaal gekomen van 7.
Dit aantal kan door 2 van de 3 onder haar op de
competitieladder geplaatste clubs niet meer be-
reikt worden. De individuele uitslagen van de
wedstrijd tegen Terborg waren: B. H. Breuker—
H. Ribbink l—1; J. Oukes—W. Kreeftenberg
l—1; J. Lammers—J. Gosselink 2—0; P. van
Ooyen—Fr. Heimelink 2—0; G. Harmsen—A.
Marriet 0—2; D. KI. Bramel—J. Veels 0—2; H.
Wansink—J. Schepers l—1; B. Nijenhuis—W.
Boorman O—2; G. ter Beest—H. Eimers l—l en
B. Wentink—G. Derksen.
Hiermede is voor DCV I de competitie beëindigd.
Het tweede tiental van DCV moet nog een achter-
stallige wedstrijd spelen tegen Olde Kotte I Ei-
bergen.

Vrijdag vierden J. Zweverink en L. Zweverink-
Klein Selle op de Kranenburg het feit, dat zij
voor 50 jaar geleden in het huwelijksbootje stap-
ten. In zaal Schoenaker recipieerde het gouden
paar. Er waren talrijke familieleden, buren, ken-
nissen e.a. die hen kwamen feliciteren.
Burgemeester van Arkel kwam, vergezeld van
zijn echtgenote, en bood zijn gelukwensen aan
namens de gemeente. De heer Waarle sprak na-
mens de buren en bood een prachtige lamp aan.
Verder waren er talrijke cadeaus, vele bloemstuk-
ken, fruitmanden e.d., zodat deze dag voor het
gouden paar zeker onvergeeflijk zal blijven.

Op

Heren- en

Winterjassen

alléén deze week

20 pel. korting
Visser - Vorden

FEESTAVONDEN

LANDBOUWORGANISATIES

De afdelingen Vorden van de Bond van Platte-
landsvrouwen, B.O.L.H., G.M.v.L. en B.O.G. heb-
ben vrijdag- en zaterdagavond in het Nutsgebouw
de jaarlijkse feestavonden gehouden. In zijn ope-
ningswoord wees de voorzitter van de G.M.v.L.,
de heer A. G. Mennink, op het doel van de vier
organisaties n.l. samen te werken aan de ontwik-
keling van de boerenstand, met daarnaast, vooral
door de jeugdorganisaties, aan de ontspanning.
De avonden werden voor de pauze gevuld met
declamatie en enkele schetsjes o.a. „de schoon-
moeder in duplo" en „Meneer Jansen, wordt va-
der". Na de pauze werd opgevoerd het toneel-
stuk „de Surprise". Door de grote rolvastheid
werd het stuk vlot en goed gespeeld. Grime en
decors waren uitstekend verzorgd, terwijl de regie
bij de heer E. Klumper in goede handen was. De
eerste avond werd door mej. Meinen, presidente
van de B.v.Pl.vr. met een woord van dank aan
de jongeren voor het gebodene gesloten. De twee-
de avond stond geheel in het teken van de jeugd.
Door de voorzitter van de B.O.G., de heer J.
Wuestenenk, en de presidente van de B.O.L.H.,
mej. Vruggrnk, werd de avond resp. geopend en
gesloten.

JAARVERGADERING
„GEMEENTEBELANGEN"

Maandagavond hield „Gemeentebelangen" onder
voorzitterschap van de heer Schurink haar jaar-
vergadering in Hotel Brandenbarg.
Bij de opening werden er enkele minuten stilte
in acht genomen voor het overleden lid, de heer
D. H. to.Slaa.
De penningmeester, de heer Emsbroek, kon met
een sluitende kas de boeken afsluiten. Verder
werd de nieuwe kandidatenlijst voor de a.s. Ge-
meentei'aadsverkiezingen bespraken. Er werd be-
sloten deze lijst op de eerstvolgende vergadering
gereed te maken.

BILJARTSUCCESSEN

De Vordenaren Pardij s en KI. Hekkelder, beiden
lid van de biljartclub KOT, hebben zaterdag in
Emmerik deel genomen aan een biljartwedstrjjd
tussen de sterkste spelers van Emmerik enerzijds
en een team, samengesteld uit de beste spelers
van het district „Doetinchem & Omstreken", an-
derzijds. De heer Pardijs speelde in deze ontmoe-
ting tegen de heer Ebbing en slaagde erin om
deze in 31 beurten met 250 tegen 209 car. te ver-
slaan. De heer KL Hekkelder verloor zijn partij
op het nippertje van de heer Nijland in 20 beur-
ten met 150 tegen 148 caramboles.

IJSBAAN „KRANENBURG" IN
PRIMA CONDITIE

Voor de vele liefhebbers van onze vaderlandse
sport, het schaatsenrijden, zal hopenlijk binnen
enkele dagen wederom de tijd aanbreken, dat zy
de gladde ijzers kunnen onderbinden.
Was het tijdens de eerste vorstperiode omstreeks
Kerstmis zo, dat de ijsbaancommissie op de Kra-
nenburg door technische omstandigheden noodge-
dwongen de baan niet kon openen, thans lijken de
vooruitzichten bijzonder gunstig. De gehele baan
heeft men volledig onder water kunnen krijgen
en hierdoor is het ijs in bijzonder goede conditie.
Als het blijft vriezen zal men zeker dit weekend
weer kunnen genieten van de ijssport en kan men
hopenlijk reeds vrijdagmiddag of -avond de baan
openen. Mede, doordat de Kranenburgse ijsbaan
prachtig gelegen is achter een hoge wal, kan de
oostenwind de schaatsers niet deren.
Blijft de vorst aanhouden dan zullen er weer wed-
strijden worden georganiseerd om het kampioen-
schap voor Vorden voor heren, zowel als dames
bij voldoende deelname. Dit natuurlijk op korte
termijn.
Zie voorts de advertentie in dit blad.
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•
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Dorpsstr. 12

VORDEN

Wij hebben weer volop
HAANTJES

Voor billijke prijs
f 1.60 per % kilo

W. Rossel. tel. 1283
H. Robbertsen

tel. 1214

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

Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77.

Zutphen

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14

Telefoon 1414

Voor
speelgoed en

cadeaux
slaagt u beter bij

KEUNE
AUTO-VERHUUR

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,

Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

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

Voor
gasgeisers
douches

ook in huur
lagere prijzen

naar KEUNE

Haardbrandolie
van N.V. Purflna

Nederland. In-
tense verbran-
ding-behaag-
lijke warm-

te-heldere
Flarriazur

vlam

Brandstoffenhandel

G. WEÜLEN-KRANENBARG
RUURLOSEWEG 47 - TELEFOON 06752-1217 - VORDEN

Vrijdag 9 februari 1962 des namiddags
730 uur zal in het gebouw ,,Irene",
uitgaande van de plaatselijke afdelingen
aangesloten bij het C.N.V., de verto-
ning plaats vinden van de zeer be-
kende kleurenfilm

Avontuur in de Pacific
Komt zelf en brengt anderen mee!
Geen toegangsprijzen, entree geheel
gratis.

De gezamenlijke besturen

Oude en nieuwe Gasthuis - Zutphen
Bij de administratie van deze Stichting
is plaats voor een

mnl. administratieve kracht
niet ouder dan 25 jaar

Schriftelijke sollicitaties gaarne vóór
7 februari a.s. bij de rentmeester der
Stichting, Coehoornsingel 3 te Zutphen,
onder opgave van huidige werkkring
en salaris.

„CORRECT"
voor

CHEM. REINIGEN - VERVEN
STOPPAGE - REPARATIES ENZ.

„Correct" geeft gedurende de maand februari '62
20 pet korting op • chem. reinigen, verven en
stoppage. Bestellingen die 's maandagsmorgens
vóór 9 uur binnen zijn hebben voorrang.
100 pet. verzekerd tegen diefstal, transport en

brand. DUS VEILIG
halen en bezorgen.

H. Th.flENDRIKS & ZN.
Appelstraat 23, Zutphen. Telef. 06750-5197
voorh. Filiaalhouder van N.V. Hoeksema

KennersWan lekkere koek kopen
Joostenskoek

Kersvers voorradig:
grote Groninger koek 125 et
Gembro gemberkoek 182 et
Friese kruidkoek 100 et
Grote koffiekoek 80 et
Oude Wijvenkoek 63 et
Lekkerbekjes kruidkoek 54 et
Groot pak kantkoek 49 et

* *
*

Weekreclame
Literspot zilveruitjes 119 et
Fles rode vr. wijn van 175 voor

155 + 31 z.
zak zoute pinda's van 50 45+8 z.
Blik sardines van 65 voor 59 + 12 z.

Koekje van de week.
250 gram choc. batons 65 + 13 z.
200 gram sneeuwwafels 65 + 13 z.
Groot pak choc. wafelrepen 67 et
250 gram Brusselse Kermis 47 et

Snoepje
200 gram melk bonbons 59 + 12 z.

heeft het voor U!

„De Bijbel... lees dat boek"
Hierover spreekt Ds. Ouwehand uit

Doetinchem op de

Jonge Kerk-avond
van donderdag 8 februari a.s , kwart

voor acht in Irene!

Ook voor jou, Jonge Kerker!

Notaris van Hengel te Hengelo (G.) zal
op maandag 12 febr. 1962 om 10 uur v.m.
in hotel Langeler te Hengelo (G.) publiek
verkopen:
217 perc. eiken en dennen voor rikken, slieten,
timmerh. klaverruiters, bonenst. enz., t.w.,
voor het Burgerweeshuis te Zutphen:
In Sletterinkheide te Hengelo (G.) ad. Aal-
tenseweg bij M. Wissels
nos. 1-11 gr. dennen v. rikken en slieten,
12-13 slag hout.
Onder Linde:
in de bossen op het „Maalderink"
nos. 1-26 Am. eiken en dennen aan hopen
v. timmerhout en posten, 27-32 zw. slag-
hout en eikentophout, 33-36 gr. dennen v.
rikken en slieten.
in de bossen op de „Vossenberg"
nos. 1-19 gr. dennen v. rikken en slieten.
in de bossen ,,de Weghorst"
nos. 20-27 eiken en zw. slaghout
in de bossen op het Hissink (bij Kornegoor
en Bosch (Leopoldhoeve)
nos. l-23 eiken en gr. dennen b.d. kwekerij
en Bosch, 24-28 gr. dennen i.h. bosje b.d.
„Bergkappe", 29-37 zware gr. dennen ad.
kamp bij B. Koning, 38-45 gedunde eiken
bij Kornegoor;
in de bossen op het Hiemken onder Vorden,
b.d Almenseweg
nos. 1-32 gr. dennen v. slieten, 33-47 gr.
dennen v. klaverruiters en bonenstokken
in de bossen bij Broyl a.d. spoorbaan in
Warken
nos. 1-14 gr. dennen v. rikken en slieten.
H. Ruesink E 53, Hengelo (G.)
nos. l en 2 dennen bonenstokken bij de
Wassinkmaat;
voor de Hervormde Gemeente te Hengelo (G)
in het Kerkebos a.d. Ruurloseweg bij Lang-
werden
nos. 1-6 zw. eiken v. timmerh. en posten
in het bos b.d. Kreil
nos 1-9 gr. dennen v. rikken en slieten
voor Mevr. van Sonsbeeck Helmich te Heino
in de blokken te Varssel a.d. oude Zelhem-
seweg:
nos. 1-20 gr.Mfcnnen v. rikken en slieten.
Kosten 10%^TOr kopers Betaling uiterlijk
9 maart 1962 ten kantore van gen. notaris.
Gekocht hout ophalen voor 15 april 1962.
Notariskantoor zaterdags gesloten.

Binnenhuis"w f
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman Tel. 1314 Vorden

Bekendmaking!
De volgende 20 nummers geven recht
op

10 pet. korting
in de periode van

1 febr. - 15 april a.s.

NUMMERS
2, 4, 8, 41, 42, 46, 47, 50, 54, 66, 67,
84, 85, 106, 207, 215, 221, 222, 230,
236.

Indien u één van deze nummers bezit,
kunt u bij inlevering van uw nummer,
de 10% kaart bij ons afhalen

Van wie hebt u die lekkere koekjes?
Dit hoort u, als u bakkerskoekjes pre-
senteert.

Zeker een eer voor u, want uw gasten
weten meteen dat u hen het allerbeste
geeft.

BAKKERSKOEKJES,
kwaliteit en heerlijk vers!

De Vordense Bakkers

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

f Z.65 per fles

KEUNE

Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

Telefoon 1404

Blijf op goede voet
met U w gezondheid..

draag Vredestein Laarzen!

Knielaars
13.75
Maten 40 t/m 48
Zwart.

Kuitlaars
11.50

Maten 40 t/m 47
Zwart.

Vredestein
betekent tevreden zijn!

Fa. Martens
wapen- en sporthandel

££ VOOR «W l

ifisüi

A. J. A. Heimink
Telefoon 1514



Langs deze weg betui-
gen wij allen onze op-
rechte dank, in het bij-
zonder de behandelen-
de geneesheren, de
Wellfare afdeling van
het Roode Kruis, te
Ruurlo, alsmede het
Groene Kruis, voor
het vele werk, dat zij
in de jaren van ziekte
en bij het overlijden
van onze lieve moeder
behuwd-, groot- en
overgrootmoeder
Jantjen Kamperman-

Bannink
hebben gedaan.
Uit aller naam:

Fam. Nijenhuis
Vorden E. 119

Onze hartelijke dank
voor uw deelneming
betoond bij het over-
lijden van onze lieve
vrouw en moeder

W. Veldhuis-
Oldenampsen

P. Veldhuis
en Bert

Vorden, februari 1962.

Voor de vele blijken
van hulp en medele-
ven ondervonden tij-
dens de ziekte en het
overlijden van onze
lieve moeder, behuwd-,
en grootmoeder,
de Wed.
H. G. Wissink-

Alferdink
betuigen wij bij deze
onze hartelijke dank.

Fam. Wissink

Vorden, febr. 1962.

Te koop 3 accasia's
voor rikposten liggend
bij 't Molenblick.Brief-
jes inleveren voor a.s.
zaterdag 3 febr. 3 uur
J. J. Woltering

,t Hoge 23, Vorden

Te koop 3 drag. B.B.
ZEUGJES, half febr.
ad. teil. en een goed-
fokkend en goedge-
keurd fokbeertje.
(fokker H. B. van Aken)
H. Hissink, C 52, ach-
ter 't Veerendaal,

Vorden

Te koop 6 biggen en
een nuchter stierkalf.
G. J. Klein Ikkink,
Blokhuis, Wildenborch

Te koop 10 biggen.
E. Pardijs, Lange End

Te koop een toom
BIGGEN. H. J. Boers-
broek, E 89.

5 schottel ingen te koop
Joh. Wesselink,

Kranenburg

Wegens plaatsgebrek
aangeboden pracht br.
schimmel Duitse staan-
der, reu, 10 maanden
oud met stamboom.
Goed tehuis belangrij-
ker dan prijs. Van Del-
len 't Venhorstinghof
B 9 a, Vorden.
Tel. 06752-1599.

Wanneer u van varen
houdt
en plaatsen als Düsseldorf
Keulen, Koblenz en Rüdes-
heim wilt bezoeken, zal het
interessante boekje „Ga,
eens varen op de Rijn"
u alles vertellen over een
onvergetelijke 7-daagse reis
met het fraaie hotelschip
„Regina". Het wordt u op
aanvrage gratis toegezon-
den doot de N.V. Rijnland,
Molenstr. 61, Den Haag.
Ook uw reisburo heeft het
voorradig.

n ' ' n
X Op zondag 4 februari hopen onze ge- X
X liefde ouders X

V. J. Dostal
X X
X en X
X C. A. G. Dostal-Aalbers X

Q hun 25-jarig huvielijksfeest te vieren. Q

w Hun dankbare kinderen: w
X Dora ^

Henny y
Joost u
Annie w

X Vorden, Onstein E 82. X

t
Heden overleed in het R. K. Zieken-
huis St. Walburgis te Zutphen na een
droevig ongeval, nog geheel onver-
wachts onze geliefde vader, behuwd-
en grootvader

Gerardus Arnoldus Besselink

weduwnaar van Maria Johanna
Schepers

in de ouderdom van 83 jaar.

J. B. Bleumink-Besselink
J. A. Bleumink
B. Th. J. Besselink
Th. J. Besselink-Hoebink
en kleinkinderen

Vorden, 26 januari 1962.
D 4.

De begrafenis heeft 31 januari plaats
gehad op de R.K. Begraafplaats te
Kranenburg, Vorden.

ar.

Heden overleed zacht en kalm iiMhet
Algemeen Ziekenhuis te ZutphenIRia
een kortstondige ziekte onze geliefde
man, vader, behuwd- en grootvader

Gerrit Hoetink
echtgen. van H. A. Hoetink-Kore,

in de gezegende ouderdom van 8

Psalm 42 (berijmd)

Vorden, H. A. Hoetink-Kotenblek
Vorden, K. Hoetink

J. M. Hoetink-Klein Winkel
Vorden, H. Hoetink

G. Hoetink-Klein Ikkink
Rotterdam,

B. A. Hoetink
B. J. Hoetink-Bosch
en kleinkinderen

VORDEN. 30 januari 1962.
Hackfort C 37.

De begrafenis zal D.V. plaats vinden
op zaterdag 3 februari a.s. om 13 uur
op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Coöp. Werktuigen Vereniging
„Ons Aller Belang"

MedlerVorden
geeft met diep leedwezen kennis van
het overlijden van haar bestuurslid

A. H. J. Zents

De grote ijver en toewijding waarmede
hij steeds de vereniging heeft gediend,
zal bij ons in dankbare herinnering
blijven.

Vorden-Medler, jan. 1962.

Bejaardenkring
Volgende week donderdag 8 febr. '62
om 2.15 uur i.d. koffiekamer v.h. Nut.

Mevr. Haring vertelt over Portugal.

Profiteer van de lage advertentieprijzen

en hoge reclamewaarde van CONTACT

Uitvoering van de

Chr. meisjes- en
jongeliedenvereniging

op zaterdag 3 febr. a.s. in ge-
bouw Irene. Aanvang 7.30 uur.

Zang, spel, aankomst van het ruimte-
schip „Jupiter".

Opgevoerd wordt o.a. de klucht In 3
bedrijven:

„Hoera, een drieling"
Muzikale omlijsting: Karel Wolters

Entree f 1.25 (bel. inb.) Voorverkoop
Sigarenmagazijn Hassink

Dit mag u niet missen

Ackerman en Kamphuis N. V.
Groothandel in levensmiddelen,

ZUTPHEN

zoekt voor haar bedrijf een actieve

magazijnbediende
(Leeftijd 1 8 - 3 0 jaar.)

In ons snelgroeiend-bedrijf bieden wij
aan een goede kracht die over 100%
werklust beschikt een prettige werk-
kring.

Sollicitaties aan ons adres,
Berkelkade 15

Verkoping
De gemeente Vorden wenst bij inschrijving
te verkopen de volgende goederen:
2 houten kippenhokken op stenen
staande bij de boerderij „Boonk" a.
Boonkstraat te Vorden;
1 waterpompinstallatie van grote capaci-
teit, thans opgeslagen aan de gemeentewerf
aan de Enk weg te Vorden;
1 onderstel op luchtbanden met
schikt voor autowagen.
Aanwijzing desgewenst door de onderop-
zichter W. A. Wonnink.
Briefjes indienen bij het college van Burge-
meester en Wethouders vóór 8 februari a.s.
Tevens zijn voor billijke prijs nog verkrijg-
baar gebruikte ijzeren pompen en droog-
closetpotten; inlichtingen eveneens bij de
heer W. A. Wonnink.

Vorden, l februari 1962.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,
de Burgemeester,

VAN ARKEL
de Secretaris,

J. V. PLAS

Even rekenen
dit ia toch voordeliger.

Elk 5e pakje Spar margarine voor 19+4 z.
Groot blik doperwten Mid«kl I 92+36 z.
Potje Spar poeder koffie van 188 145+29 z.
Pot Spar jam 98+40 z.
Pot Spar jam 72+28 z.
Mager ontbijtspek, 100 gram 45+ 9 z.
Gebraden gehakt, 100 gram 35+ 7 z.
200 gram hazelnoot crocant 70+28 z.
Nieuwe sardines 45+ 9 z.
250 gram extra lekker koekje
choco-advocaatcamees 65 + 13 z.

REMMERS
Tel. 1379

Garage
Boesveld

Autobedrijf en -verhuurinrichting

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

Bij ons steeds de laagste prijs,
voor de betere kwaliteit

Ontbijtkoek klasse A 39 et
Margarine kersvers 3 pak 89 et
Ovenverse eierbeschuit 2 rol voor 49 et
Schouderham 150 gram 79 et
Boerenmetworst 150 gram 69 et
Hawaiian ananas, schijven groot blik 98 et
Aardbeien, litersblik 149 et
Perziken, litersblik 139 et
Lucifers, 3 pakken voor 49 et
Sterke vaatdoeken, 2 voor 49 et
Sterke dweilen per stuk 59 et

Zeer goedkoop. Profiteert hiervan!!
diverse pakjes wafels, nu per pak
frou-frou, 250 gram, slechts
Bitterkoekjes, 200 gram
Diverse smaken jams, per pot liefst

49 et
59 et
55 et
55 et

Deze week l litersblik doperwten, fijn, geen 125 maar 99 et

Bij 3 gulden boodschappen,
8 Weense worstjes voor 89 et

^ WAARDEBON ^

X Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt U l f
X pak zelfrijzend bakmeel voor 29 et X

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 4 februari, 8 uur

De Hel van Tarawa
met: Kerwin Mathews, Julie Adams

Ray Danton

Een schokkende film over Tarawa,
het felst omstreden eiland van de

Tweede Wereldoorlog

Toegang 14 jaar

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

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel.'l373.

Ver. voor Veilig Verkeer Vorden
Grote bonte Verkeersavond
o.l.v. adj. van der Berg

op woensdag l 4 febr. 's avonds 8 uur
in zaal Bakker.

Verzeker u tijdig van een toegangsbewijs
a f 0.50 p.p. Verkrijgbaar bij

Sig.mag. Hassink en Eijerkamp

De verkeerssleutelcursus o.l.v. wachtm. Ver-
heul begint op maandag 5 febr. a.s. 's avonds
8 uur in café Eskes.
Heeft u zich vergeten op te geven?
Haast u dan!

DEZE WEEK

speciale aanbieding

Radiotafels vanaf f 23.95

Televisietafels vanaf f 24.75

A. J. A. Helmink - Tel. 1514

ROGGESTRO te
koop aan balen. J. G.
Wassink bij de Bramel

Te koop ROGGE- en
HAVERSTRO. Jan-
sen, Schoolhuis, Wil-
denborch, tel. 6787.

Te koop 2 persoons
LEDIKANT met spi-
raal en matras. Mo-
lenweg 33.

Een toom zware BIG-
GEN te koop. B.
Woerts, Bonenkamp,
Linde.

Wij vragen weer
PLUIMVEE

Voor de hoogste pfijs
W. Rossel, tel. 1283

H. Robbertsen
tel. 1214

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

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

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Hipius, Zutphen
Laarstraat 5



Reklame vrijdagavond en zaterdag
500 gram vet spek 75 et

500 gram rookworst 160 et
200 gram snijworst 80 et

200 gram tongeworst 55 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram ontbijtspek 55 et

Zaterdagsavond om 5 uur gesloten.

M. Krijt, Dorpsstraat
Voor werkkleding als:

Manchesterbroeken

Overalls in blauw en khaki

Blauwe werkbroeken

Blauwe en groene werkjassen enz. enz.

is ook Uw adres

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

Deze
week

250 gram koekjes en een

pak pudding

samen voor 75 et

Nog enkele restanten

Rock en roll kousen nu 98 et
Maillots met

15 pet korting

A. J. A. Helmink

" Ijsbaan „Kranenburg"
Bij aanhoudende vorst ijs en weder dienende

alle dagen geopend

's middags: 1.30-5 uur
's avonds: 6.30- 10 uur

Zaterdags en zondags gezellige'muziek!
Prima verlichting

Spiegelgladde baan

Ga ook naar Centra
't SCHEELT STUKKEN

Deze week:
Bij f. 5. —. boodschappen
pracht koekjestrommel

voor 98 et
Grote rookworst ± 250 gram 98 et
500 gram bruine bonen 46 et
500 gram erwten 29 et
500 gram spliterwten 32 et
l blik soepballetjes voor 59 et
hierbij 250 jram Vermicelli gratis.
250 gram cacao voor maar 65 et
Bij 250 gram koff ie: l Groninger koek
van 105 voor 79 et

Verder, ruime sortering verpakte dro-
gisterij-artikelen.

Levensmiddelenbedrijf

H. G. ten Brinke
Zutphenseweg .— Tel. 1415

„Coupe-Safe" kwaliteit
tijdelijk

15 pet. korting
op onze prijzen

Chemische wasserij
„De Achterste Molen", Epe

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

A.s. zondag 4 febr.

Ratti l • Diepenheim l
Aanvang 2 uur De a.s. kampioen?

RATTI II - H & K III
Aanvang 12 uur

CARNAVALSFEESTEN KOMEN IN ZICHT
De hoogtijdagen van Prins Carnaval komen weer
in zicht en ook de Carnavalsvereniging „De Deur-
drejers" Vorden-Kranenburg zullen dit feest van
zotheid, leut en gijn weer gaan vieren op de
alombekende wijze onder de leuze „Neet nöln,
maor deurdra jen!"
In zaal Schoenaker hield deze vereniging een
ledenvergadering ter voorbereiding van het a.s.
Carnavalsfeest, onder voorzitterschap van de heer
J. Hartman. Hij hoopte dat de komende festivi-
teiten weer een hoogtepunt zouden zijn en op
uitbundige, maar waardige wy'ze gevierd zouden
worden.
Dit jaar zal het carnaval worden gehouden op
zondag 4, maandag 5 en dinsdag 6 maart a.s.
Zondagmiddags wordt het traditionele kinder-
carnaval gehouden met een kinderoptocht van ge-
kostumeerden. Voor de best geslaagdo kostume-
ringen worden prachtige prijzen beschikbaar ge-
steld. Er wordt voor de jeugd in de grote feest-
tent een poppenkastvoorstelling gegeven, terwijl
voorts een jeugdtoneelgroep op de planken zal
verschijnen.
's Avonds vindt in de feestsalon een optreden
plaats van de Lochemse toneelvereniging „SEV",
die met een prachtig toneelstuk op de planken
verschijnt.
De hoogtijdagen van het carnaval 1962 zijn op
maandag 5 en dinsdag 6 maart. Dan zal Prins
Comelis de Eerste, weer ^^^cepter zwaaien en
regeren over het land van^Pnt en gijn. Met zijn
gevolg zal hij 's avonds feestelijk zijn intrede
maken. Zowel maandags als dinsdags is er een
gekostumeerd bal, waarvoor weer prachtige prij-
zen beschikbaar zijn gesteld. De voorzitter deed
diverse mededelingen omtr^at de voorbereiding.
De feesttent zal verrijzen ̂ B,cr zaal Schoenaker
en zal ruim 5 meter groter zijn dan verleden jaar.
De adjudanten van de Prins werden eveneens be-
noemd, terwijl verschillende leden zich opgaven
om te functioneren als lid in de Raad van Elf.
Voor de jury van het kindercarnaval zullen die-
genen worden aangezocht, waarvan geen kinde-
ren deelnemen in de optocht.
Pastoor Bodewes o.f.m. deed nog enkele sugges-
ties inzake het carnaval welke door het bestuur
zullen worden uitgewerkt.
In zijn slotwoord dankte de voorzitter allen voor
hun belangstelling en deed een dringend beroep
op alle leden om vooral hun medewerking te wil-
len geven, daar er nog veel te doen is, vooraleer
alles in goede banen is geleid.

K°ü?Dampo
RATTI-NIEUWS

De grote schare Beltrumse supporters had kenne-
lijk niet verwacht dat Ratti in haar ontmoeting
tegen VIOS I uit Beltrum nog tot een gelijkspel
zou komen.
De Kranenburgers hebben een zeer verdienstelijke
wedstijd gespeeld en dank zij goed begrijpend sa-
menspel en een flinke dosis uithoudingsvermogen
gelukte het Ratti om deze belangrijke ontmoeting
met l—l te doen beëindigen.
De eerste aanvallen waren voor de Rattianen, die
echter aanvankelijk op een hechte Vios-verdedi-
ging stuitten. Na een half uur loste H. Lichten-
berg een magnifiek schot dat via de onderkant
der lat doel trof. Het spel bleef nu wisselen, maar
zowel Ratti als Vios konden niet meer tot scoren
komen waardoor de rust met een l—O voorsprong
voor de thuisclub inging.
Na de hervatting was het spel iets agressiever
geworden ook al doordat de Vios-mannen geen
kans zagen tot scoren te komen. Op een gegeven
moment trapte een der Rattianen bij een duel
voor de goal in eigen doel en was de stand gelijk,
l—l, waarmee beide ploegen tevreden konden
zyn.
De reserves waren wederom vrij, terwijl de ont-
moeting Ratti A—Zelhem A werd afgelast. Ook
de B en C teams behoefden niet te spelen.
Nu het weer en de terreinen van dien aard zijn,
dat bij benadering niet kan worden gezegd of er
a.s. zondag gespeeld kan worden, zal het de grote
vraag zijn of de vastgestelde ontmoeting: Ratti I
•—Diepenheim I doorgang kan vinden.
Het 2de speelt eveneens thuis tegen Hummelo en
Keppel 3, wat wel een zware dobber zal worden
Alle junioren zijn vrij.

Raadsvergadering
i

In de eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar
gaf burgemeester Van Arkel een kort overzicht
van de belangrijkste werken, die in 1961 van ge-
meentewege tot stand kwamen of in uitvoering
werden genomen.
Spr. memoreerde o.a. dat de laatste 70 percelen
in het z.g.n. onrendabele gebied op het elektrisch
net werden aangesloten. Ten behoeve van de
Dienst Gemeentewerken werd een vrachtauto aan-
geschaft; in het kader van het rioleringsplan voor
de kom van het dorp kwam de riolering in het
Molenplan gereed en werd de riolering in de Sta-
tionsweg gelegd, terwijl een aanvang werd ge-
maakt met het leggen van de riolering in de Rijks-
weg; diverse zandwegen werden verhard; door
aankoop van de boerderij van de Wed. Broekgaar-
den, gelegen in het uitbreidingsplan Noord, kwam
de gemeente in het bezit van 3,5 h.a. bouwterrein.
Het aantal woningzoekenden bedraagt op het
ogenblik 62. Het door Gedeputeerde Staten aan de
gemeente Vorden toegekende bouwvolume voor
1962 bedraagt 6 woningwetwoningen, waarvan l
voor krotopruiming en 2 voor bijzondere ontwikke-
ling der gemeente. Dit aantal is zeer teleurstel-
lend aldus de burgemeester, temeer daar het ge-
meentebestuur alles in het werk heeft gesteld om
aan te tonen dat een ruime woningtoewijzing voor
Vorden noodzakelijk was. Bij de huidige woning-
toewijzing is het praktisch onmogelijk de 62 wo-
ningzoekenden binnen afzienbare tijd aan een
woning te helpen.
Aan het begin van de vergadering deelde de voor-
zitter mei Ie dut van de heer Wesselink bericht was
ontvangen dat hij verhinderd was de vergadering
bij te wonen.
Een drietal ontwerp-besluiten betreffende herzie-
ning van de bezoldiging van secretarissen, ontvan-
gers en ambtenaren van de Burgerlijke Stand der
gemeenten in Gelderland per l januari 1959 en
l april 1960, ontvangen van Gedeputeerde Staten
van Gelderland, werd door de Raad ter kennis-
geving aangenomen. Tevens werd de heer A. E.
van Arkel opnieuw benoemd als bestuurslid van
de „Stichting Arbeidsvreugd" te Zutphen.
Van de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten
is bericht ontvangen dat ze voor het jaar 1962
pon krediet i ir He rekening-courant beschikbaar
stelt tot een bedrag groot ƒ 275.000,—. Dit krediet
kan voorshands voldoende worden geacht.

Garantie geldleningen van de N.V. Water-
leiding Oostelijk Gelddfeud.

B. en W. stellen de Raad voo^ro besluiten tot het
garanderen van geldleningen van de N.V. Water-

leiding Oostelijk-Gelderland door gemeenteaan-
deelhouders.
De heer Heerink vroeg naar een financieel over-
zicht van de W.O.G.; hij heeft bezwaren tegen een
ongelimiteerde garantie. Deze bezwaren werden
ondersteund door Baron van Westerholt.
Wethouder Wuestenenk zei hierop dat het garan-
deren van de geldleningen eerst wel terdege door
B. en W. is overwogen.
Op een vraag van de heer Norde antwoordde de
voorzitter dat Vorden inderdaad ressorteert onder
de W.O.G. Alleen door de W.O.G. kan de water-
leiding gekregen worden. Uiteindelijk werd het
voorstel toch aanvaard; de heren Lenselink,
Heerink en Van Westerholt kregen de aantekening
te hebben tegengestemd.

Verharding wegen.
De raad besloot tot verharding van de Wiersse
Broekdyk en de weg langs de kapel in de Wilde-
borch over te gaan. De lengte van de Wiersse
Broekdijk bedraagt in totaal 4777 meter. Hiervan
ligt 2480 meter in de gemeente Vorden, 1070 me-
ter in Laren en 1227 meter in de gemeente Ruur-
lo. De totale kosten van de Wiersse Broekdijk
worden geraamd op ƒ 173.200. De toegezegde
subsidie van de Cultuurtechnische Dienst be-
draagt ƒ 95.540,— en die van de provincie Gel-
derland ƒ 15.525,25. De netto-kosten die over de
drie gemeenten moeten worden verdeeld, zijn dus
te begroten op ƒ 62.134,75. B. en W. zijn met de
Nederlandsche Heidemij, van mening dat het het
eenvoudigste is om de werkelijke netto-kosten
t.z.t. te verdelen op basis van het aantal strek-
kende meters, dat in iedere gemeente moet wor-
den verhard, met dien verstande, dat de helft van
de nettokosten van het weggedeelte in Laren voor
rekening van de gemeente Vorden komt omdat
dit weggedeelte precies loop langs de grens van
Laren en Vorden. Voor de gemeente Vorden wor-
den de netto-kosten begroot naar 3015 meter op
ƒ 39.126,30.
De totale kosten voor het verbeteren en verhar-
den van de weg langs de kapel in de Wildenborch
worden geraamd op ƒ 33.350,—. Deze weg heeft
een lengte van 907 meter. De toegezegde subsidie
van de Cultuurtechnische Dienst bedraagt ƒ 18.140
en van de provincie Gelderland ƒ 2.947,75. De ten
laste van de gemeente Vorden komende kosten
zijn dus te begroten op ƒ 12.262,25. De Neder-
landsche Heidemij, is voornemens, overeenkomstig
het verzoek van B. en W., de openbare aanbeste-
ding te houden op donderdag l februari ten ge-
meentehuize van Vorden.

Wordt vervolgd

DE „RIJDENDE ViajfcEUKEN"

Voor de dames der R.K. Bóerinnenbond „St.
Martha" afd. Vorden-Kranenburg werd verleden
week een demonstratie gegeven door de „Rijden-
de Viskeuken" een en ander uitgaande van het
Bureau voor de Voedingsraad uit Den Haag.
Daartoe had de Viskeuken standplaats gekozen
tegenover zaal Schoenaker en een 40-tal dames
hebben in de keurig ingerichte wagen een zeer
interessante demonstratie kunnen bijwonen.
Een vertegenwoordigster van het Produktschap
voor Vis en Visprodukten vertelde in haar inlei-
ding over het enorme voordeel, wat men kan be-
reiken door -het op de juiste wijze bereiden van
vis, terwijl zij ook wees op de grote voedings-
waarde van dit kostelijke produkt.
Zij demonstreerde dit op zeer bevattelijke wijze
en liet de dames de bereide produkten en gerech-
ten ook proeven. Het was een zeer leerzame
avond.

CONTACT-AVONDEN R.K. SCHOOL

Maandag- en dinsdagavond werden in de St.
Antoniusschool op de Kranenburg, de jaarlijkse
contact-avonden gehouden voor de ouders der
leerlingen.
De belangstelling was ook nu weer buitengewoon
groot. De ouders werden hier in de gelegenheid
gesteld om het werk van hun kinderen in ogen-
schouw te nemen. Ook kon men contact opnemen
met de aanwezige leerkrachten omtrent de vor-
deringen der kinderen, waarvan veelvuldig ge-
bruik werd gemaakt.
Naar we vernemen zal binnenkort de jaarlijkse
ouderavond worden gehouden.

en handen ruw?

Al het voorkomende drukwerk
zowel voor privé-, verenigings- als zakenleven

wordt door ons keurig uitgevoerd.

Geen order te groot - Geen order te klein!

Van visitekaartje tot jaarverslag, aan alles wordt de meeste zorg besteed.

Ook kleurendruk werk kunt u gerust aan ons toevertrouwen.

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 1404


