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HET BEJAARDENCENTRUM NADERT ZIJN
VOLTOOIING

Het Vordense Bejaardencentrum, dat de naam
„De Wehme" zal dragen, nadert zijn voltooiing.
De schilders leggen de laatste hand aan de
werkzaamheden en naar men ons mededeelde
hoopt men het bejaardencentrum eind februari
begin maart a.s. in gebruik te nemen.
Het complex bestaat uit een hoofdgebouw en
10 bepaardenwoningen. Het hoofdgebouw biedt
plaats aan 51 bejaarden, verdeeld over 39 één
persoons en 6 twee persoons zitslaapkamers.
De ziekenafdeling beschikt over 5 bedden.
In het tehuis kunnen bejaarde personen worden
opgenomen die een zodanige lichamelijke en
geestelijke gezondheid genieten dat zij niet reeds
bij de opname, behalve de gewone verzorging,
extra hulp nodig hebben, terwijl men tevens een
verklaring moet overleggen dat men niet lijden-
de is aan tuberculose.
Het tehuis staat open voor personen van alle
richtingen. Het bestuur beslist op de verzoeken
tot toelating. Belanghebbenden kunnen zich om-
trent toelating wenden tot 't secretariaat, Raad-
huisstraat 4, alhier.
De pensionprijs voor een één-persoonskamer is
gesteld op ƒ 230,— zonder balcon en ƒ 240,—
met balcon. Voor een twee persoons-zitkamer
wordt dit ƒ 400,— per maand.
Als entreegeld betaalt de bewoner ƒ 75,—, voor
een twee persoons-kamer ƒ 125,—. Met een op-
zegtermijn van 2 maand kan men het verblijf
in het tehuis beëindigen.
Het sluitingsuur is — zonder speciale vergun-
ning — gesteld op 10 uur 's avonds.
Voor alle kamers geldt als regel, dat de be-
woners met maaltijden op de kamers bediend
worden. De koffie en de thee kan gezamenlijk
in de eetzaal-conversatiezaal gebruikt worden.
Alle kamers zijn voorzien van aansluiting voor
radio via een distributie-apparaat. Men kan
eventueel ook een eigen radio gebruiken.
Men mag zijn kamer meubileren met eigen meu-
belen, zulks in overleg met de directrice. De da-
gelijkse beurt van de kamer dient, zo enigszins
mogelijk, door de bewoner zelf te geschieden.
Voor bewoners, die geen kerk meer kunnen be-
zoeken, worden desgewenst diensten in het te-
huis gehouden, waarbij iedereen welkom is.
Wat de 10 bejaardenwbningen betreft, hiervan
is de huurprijs1 voor 4 woningen op ƒ 18,— en
voor 6 woningen op ƒ 18,50 per week vastge-
steld, inclusief centrale verwarming en huur
van de geyser.
De 10 woningen, welke aaneen gebouwd zijn,
worden aan echtparen of twee samenwonende
dames verhuurd en wel bij voorrang aan Vor-
dense ingezetenen. De woonkamer is door mid-
del van een glazen wand gescheiden van de
slaapkamer; er is verder een doucheruimte met
vaste wastafel, W.C. en een keuken met elek-
trische watergeyser. Huisdieren zijn hier wel
toegestaan, mits de honden aan de lijn en kat-
ten binnenshuis gehouden worden.
Er zijn verder in het hoofdgebouw logeerka-
mers. Indien gasten van de bewoners hiervan
gebruik wensen te maken, dient als regel dit
een week van tevoren worden aangevraagd.
Langdurig logeren wordt echter niet toegestaan.
Naar we vernemen bestaat er onder de bejaar-
den voor dit tehuis wel animo en zijn er redenen
om aan te nemen dat dit tehuis volledig bezet
zal worden.

HEROPVOERING OPERETTE
Ook de tweede opvoering van de operette
„Heidi, de dochter van Cauber Elsje", welke
zaterdagavond voor een uitverkocht Nutsgebouw
werd opgevoerd, is weer een succes geworden.
De vele aanwezigen hebben volop genoten van
de uitstekende zang en de boeiende verwikke-
lingen. Herhaaldelijk kregen de spelers (sters)
een open doekje.
Ter completering van ons vorige verslag, delen
we nog mede dat de rol van Max, de pachter
van het wijnrestaurant, op vlotte wijze werd
vervuld door de heer D. de Boer, welke ook wat
zijn zang betreft, zeker voldoende kon halen.
Ook Antje Besselink, die als de kleine Amor haar
liefdespijlen richtte op de verliefde paartjes,
deed dit alleraardigst.
Het ere-lid, de oud-voorzitter J. Rengelink, thans
woonachtig in Doetinchem, sprak het slotwoord,
waarbij hij wees op de noodzaak om het koor
uit te breiden. Hij hoopte dat zich nieuwe leden
zouden aanmelden en dat de Vordense bevolking
het koor, vooral in financieel opzicht, zou blij-
ven steunen.
Daar de derde opvoering op zaterdag 4 febr. ook
al uitverkocht is, zal er nog een 4e avond aan toe-
gevoegd worden, n.l. op a.s. dinsdag 7 februari.
Wie de operette nog niet gezien heeft, mag zich
nu wel extra haasten.

ELDERS BENOEMD
Tot onderwijzer aan de Jan Ligthartschool te
Zelhem is benoemd de heer G. Lenselink, thans
onderwijzer aan de o.l. dorpsschool alhier.

KERKDIENSTEN zondag 5 februari.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. J. van Zorge.
7.05 uur Prof. Dr. H. Jonker, Utrecht.

Jeugddienst.

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

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

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

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. de Vries. Telefoon 1288.

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

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

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.

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

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt .
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 120 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 60,— tot f 70,— per stuk.
Handel was vlot.

Burgelijke stand van 27 jan. t.m. 2 febr .
Geboren: d. van mÈ^- Hesselink en E. Kuij-
perij : z. van J. J. ̂ fl. Sessink en B. J. Busz-
kamp; d. van F. Meijerman en W. A. Lang-
werden.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: S. La^fcbach, vr., 78 jr., wed.
van T. A. Edens.

VOEDERKERN BIJEEN
De ledenvergadering van de Voederkern „Vorden
en Omstreken" welke in café Eskes werd ge-
houden was slechts matig bezocht
Bij afwezigheid van de voorzitter, de heer G. J.
Wuestenenk, stond deze vergadering onder lei-
ding van de heer B. G. Lichtenberg, die inzon-
derheid welkom heette ir. de Jong, R.L.veeteelt-
consulent, de heer Braamt ut Ede, alsmede de
heer Olthaar van de voorlichtingdienst van de
voederkern.
Ir. de Jong sprak over „De rundvee- en varkens-
houderij", waarbij hij er op wees, dat in de na-
oorlogse jaren de rundveehouderij sterk is toe-
genomen, wat met zich meebrengt een vergro-
ting van de grasland exploitatie. Er zijn ontzet-
tend veel nieuwigheden in de laatste jaren
ontstaan. Hiervan dient de boer goed op de
hoogte zijn. Ook het maken van een goede
berekening is voor de boer een grote noodzaak.
Wat de rundveeproduktie met name de melk
betreft, deze speelt voor de boer in de economi-
sche samenleving nog steeds een grote rol. Deze
is voor 25 a 30 pet. afhankelijk van de voeder-
kosten. De sterke toename in de rundveehou-
derij is te constateren na 1955 waaraan zeer
zeker ook de K.I. niet vreemd is alsmede de
verbeterde voeding en verzorging. Er wordt nog
al te dikwijls te weinig aandacht geschonken
aan de jongveevoeding. Men moet echter be-
denken dat dit jongvee de toekomstige melk-
koeien zijn. Verder behandelde spr. de verschil-
lende aspecten in de varkenshouderij o.a. huis-
vesting, voeding, enz.
Bij een droogvoeder-methode bespaart men ar-
beidskrachten doch men heeft minder controle
op het voederverbruik per dier. Spr. zag 't
liefst tot een gewicht van 50 kg de droogvoeder-
en daarna de dikke bi ij voedermethode toege-
past. Aan voldoende ventilatie van de hokken
moet de nodige aandacht worden geschonken.
Er moet echter gewaakt worden voor tocht ter-
wijl een sterke amoniaklucht zeer nadelig werkt
bij de varkenshouderij. Er wordt steeds bij aan-
koop van biggen meer gevraagd naar gezondr
heids- en kwaliteitafstamming. De vraag naar
spek en vet wordt steeds minder en men vraagt
steeds meer mager vlees. Dit brengt mede dat
er steeds meer op kwaliteit (vleestype) moet
worden gefokt en gemest.
Na beantwoording van een aantal gestelde vra-
gen werd door de heer Nieuwenhuis de film
„Goede varkens, goed voeren" vertoond.

MEJUFFROUW OOSTERINK 12% JAAR
KRAAMVERZORGSTER

Ter gelegenheid van het feit dat me j. L. A.
Oosterink 12 ̂  jaar in Vorden als kraam ver-
zorgster in dienst van het Groene Kruis werk-
zaam was geweest werd zij dinsdagavond in café
Eskes in intieme kring gehuldigd.
De voorzitter van het Groene Kruis, de heer
W. N. Lulofs, wees op de trouwe plichtbetrach-
tink die mej. Oosterink kenmerkte. Steeds was
u aanwezig waar uw hulp werd gevraagd. Na-
mens het bestuur bood spr. haar een cadeau
aan.
Burgemeester Van Arkel sprak haar als be-
stuurslid van het Groene Kruis toe, evenals het
bestuurslid ds. J. H. Jansen.
Mej. Oosterink dankte de sprekers voor de tot
haar gesproken woorden en voor het ontvangen
cadeau

VOETBAL
Het ziet er naar uit dat er a.s. zondag wel ge-
voetbald zal worden.
Voor „Vorden" is het programma ongewijzigd
gebleven en luidt dus als volgt:
Vorden I—Witkampers I; Warnsveldse Bos 4—
Vorden 2; Vorden III—Angerlo Vooruit I en
Drempt I—Vorden IV. De junioren-compettiie
ligt nog stil.

E.H.B.O. EXAMENS
Aan de op 16 februari a.s. te houden examens
voor het diploma E.H.B.O. zullen 12 cursisten
deelnemen. Er is voordien nog een trainings-
avond, waarvoor we naar achterstaande adver-
tentie verwijzen.

BIOSCOOP
Zondagavond komt de bij de teenagers zo ge-
liefde Freddy weer op het witte doek, thans in
de film Freddy und die Melodie der Nacht,
waarin hij als taxichauffeur in de wereldstad
Berlijn in één nacht meer beleeft dan een ander
in tien jaar.

VEEFONDS HA^NADELIG JAAR

Tijdens de gehouden vergadering der G. M. v. L.
werden rekening en verantwoording afgelegd
over het Gelderse Veefonds. Hieruit Ktrnnen we
melden dat bij de aanvang van het boekjaar
waren verzekerd 840 Anderen van 179 eigena-
ren. Bij de laatste sch^png in juli 1960 waren
deze aantallen 821 runfRen van 178 eigenaren.
In 1960 werden in het totaal 20 runderen uit-
betaald voor een bedrag van ƒ 12.000.—. Voor
15 runderen werd terugontvangen ƒ 4.901,73.
Vergeleken bij andere jaren was het aantal
schadegevallen in 1960 nogal hoog. Hierdoor sloot
de verlies- en winstrekening over 1960 met een
nadelig saldo van ƒ 2204,46. De reserve bedraagt
nu nog ƒ 6896,54.
In het verslag werd er voorts op gewezen dat
de natte zomer van 1960 wel een van de
factoren is geweest, die de conditie van het vee
beïnvloed heeft, en het zeer nuttig is om in
goede jaren te reserveren voor minder goede.
De premie bleef het gehele jaar gehandhaafd
op l pet. van de verzekerde waarde, evenals de
verzekeringswaarde, die ƒ 600.— bedraagt.
Bij de laatste schatting bedroeg de totale ver-
zekeringswaarde van alle runderen ƒ 478.400,—,
aldus besluit het verslag van de secretaris-pen-
ningmeester, de heer J. Wesselink.

Voor helere
Baby-huidje

BILJARTEN
Voor de Zutphense biljartbond werden de vol-
dende wedstrijden deze week gespeeld.
In de hoofdklasse wist K.O.T. I met 4—2 te
winnen van Atlanta I, in de 2e klasse versloeg
K.O.T. II in Zutphen De Pelikaan II met 6—<i
en de derby tussen K.O.T. 3 en K.O.T. 4 eindig-
de in een puntenverdeling n.l. 4—4.

Voor de biljartcompetitie „De IJsselkring"
werden de volgende wedstrijden gespeeld:
Excelsior I—De Kets I 6—2; Excelsior II—De
Zon I 6—2; De Groene Jager—De Elter 6—2 en
De Zon II—Java I 4—4.

SCHIETSUCCESSEN VOOR WILDENBORCH
De Schietvereniging de „Wildenborch" heeft
onlangs met 2 teams deelgenomen aan het grote
schietconcours, dat werd georganiseerd in zaal
„De Ploeg" te Zelhem.
In de 3e klas eindigde „Wildenborch l" als 7de
met 184 punten. Nummer l had hier 200 punten
en de laatste 136. „Wildenborch 2" behaalde 149
punten in dezelfde klasse.
In de schietcompetitie Oost Gelderland heeft
„Wildenborch l" thans na vijf ronden 925 pun-
ten, terwijl Wildenborch 2 in de 3e klasse C de
vierde plaats bezet met 851 punten.

A.s. zondagavond 5 februari hoopt in de

JEUGDDIENST
voor te gaan

Prof. Dr. H. Jonker
uit Utrecht

Onderwerp:
Is geloof een kwestie van op-
voeding?

Aanvang samenzang om 19.05 u.

UITVOERING SPARTA
Wegens ziekte van de leider, de heer Groot
Wassink, kon de uitvoering van Sparta op 3
februari niet doorgaan. Nu de leider weer her-
steld is zijn de voorbereidingen voor de uitvoe-
ring weer in volle gang, zodat men Sparta op
14 maart aan het werk kan zien.
De kleutergroep start op 11 februari. Kinderen
van 4 en 5 jaar zijn welkom. Zie ook de adver-
tentie.

GESLAAGD
Onze plaatsgenoot de heer B. Mombarg, Kra-
nenburg, slaagde te Amsterdam voor de Groe-
pen 4 en 6 resp. Manufacturen, Huishoudgoe-
deren en Woningtextiel, bedden en matrassen
van het Alg. Textielbrevet.
Aan de Kath. Sociale Academie te Enschede be-
haalde onze plaatsgenote mej. G. W. B. Eykel-
kamp het diploma Wijkverpleging 1960-1961.

FEESTAVOND AUTO- EN MOTORCLUB
De Vordense A. & M. club mag zich in een
flinke groei verheugen, vooral nu er vorig jaar
ook een bromfietsafdeling aan toegevoegd is.
Bij de zaterdagavond in zaal Bakker gehouden
dansavond deelde de voorzitter, de heer B. Par-
dijs, mede dat het aantal leden gestegen was tot
104. Hij heette in het bijzonder de nieuwe leden
welkom. Verder wees hij nog op de mogelijk-
heid om door middel van de A. & M. club deel
te nemen aan de voetbaltoto.
Hij reikte tevens de wisselbekers uit voor de
behaalde clubkampioenschappen over 1960.
Dat waren voor de afdeling auto's de heer G.
Rexwinkel, Almen, voor de afdeling motoren de
heer J. Bakker, Zutphen, en voor de afd. brom-
fietsers de heer D. Pardrjs, Vorden. De dames
van deze kampioenen ontvingen elk een bloem-
stuk.
De avond werd verder op gezellige wijze door-
gebracht, waartoe niet alleen de grote belang-
stelling, doch bovendien de sfeervolle zaalver-
siering met ballonnen, tuinnetten en toepasse-
lijke tekeningen en schilderstukken medewerk-
ten.

CARNAVALSFEESTEN
TE VORDEN—KRANENBURG

Over ruim een week zullen de Carnavalsfeesten
op de Kranenburg weer beginnen. Reeds vele
jaren wordt dit feest der Zotheid op grootse
wijze georganiseerd. Deze traditie blijft gehand-
haafd en naar men verwacht zal het komende
Carnaval een der grootste feesten worden der
laatste jaren, welke Vorden—Kranenburg ooit
heeft gekend.
Men heeft weer een echte Prins Carnaval, die
drie dagen lang de scepter zal zwaaien, daarin
bijgestaan door zijn beide Adjudanten en de
Raad van Elf. Wie dit jaar Prins wordt blijft
nog geheim en zal dit raadsel niet eerder dan
zondagmiddag worden ontsluierd.
Zondagmidag 12 febr.. a.s. start n.l. het grote
Kinder-carnaval hetwelk ook verleden jaar zo'n
groot succes werd. Kinderen tot 16 jaar kunnen
er aan deelnemen. Er zijn mooie prijzen voor
de best geslaagde kostuums en „Concordia" ver-
leent weer muzikale medewerking. In de feest-
salon wacht de kinderen nog een grote verras-
sing en worden allen getrakteerd,
's Avonds kan het gezellig worden op de bonte
avond, waarbij de R.K. Toneelvereniging „In-
ternos" o.a. een blijspel „Rumoer in een kleine
wereld" zal opvoeren en nog andere festivitei-
ten op het programma staan.
Maandag en dinsdag 13 en 14 febr. zrjn de beide
hoogtijdagen van het feest. De Prins zal dan op
originele wijze zijn entree maken om 19.11 uur
precies en leidt het feest onder de alombekende
leuze „Neet neuln, maor deurdrejen". Voor de
mooiste kostuums zijn weer prachtige prijzen
beschikbaar gesteld.
Aan de voorbereidingen van het feest is men
reeds wekenlang" bezig en men heeft niet alleen
gezorgd dat er goede muziek komt, maar ook
diverse attracties zullen er voor zorgen, dat ook
dit komende festijn weer slagen zal.
Voor verdere bijzonderheden zie de advertentie.



Waar kun je beter kopen O
dan bij onze Visboer •

Iedere dag vanaf 11 uur
en 's middags vanaf 4 uur

warme gebakken vis
Specialiteit in zoute haring en makreel
Verder alle soorten VERSE VIS.

Beleefd aanbevelend,

J. POST, Stationsweg 3 - Vorden

HOUTVERKOOP

Notaris VAN HENGEL te Hengelo-G. zal
op maandag 13 febr. 1961 om 10 uur v.m.
in „Hotel Langeler" te Hengelo-G.

publiek verkopen
262perc. eiken en dennen boerengeriefhout
voor bergroeden, slieten, sporen en rikken,
lariks voor posten, ruiters, bonenstokken enz.
voor het Burgerweeshuis te Zutphen:
onder Hengelo-G.
in de bossen op „Het Klooster"
l tm. 14 grove dennen; 15 tm. 17 lariks v.
bonenstokken;
in „Sletterinkheide* nabij M. Wissels ad.
Aaltenseweg, l tm. 3 eiken v. timmerhout;
4 tm. 12 grove dennen;
in het bos bij „Het Kervel", l tm. 19 eiken
v. bergroeden, timmerhout, posten;
in de bossen o. h. „Maalderink", l tm. 18
grove dennen v. slieten en rikken, 19 beuken;
Onder Linde (Gem. Vorden)
in de „Weghorst" nabij de Gr. Sluiter,
l tm. 8 eiken en brandhout aan hopen;
9 t.m. 13, fijne dennen en lariks aan hopen,
14 tm. 23 eiken v. t immerhout en posten;
in de bossen op ,,Het Hissink",
l tm. 7 grove dennen, 8 tm. 22 lariks voor
posten en ruiters, 23 tm. 48 grove dennen,
49 tm. 56 eiken, 57 tm. 71 grove dennen,
72 tm. 76 zaagdennen en slaghout aan het
weiland bij Pelgrum.
Onder Vorden i. d. bossen o. h. „Hiemken"
nabij de Almenseweg:
l tm 41 grove dennen v. sporen en slieten.
Onder Warken i.d bossen nabij Broyl a.d.
spoorbaan: l tm. 16 grove dennen, 17 tm.
21 lariks v. bonenstokken en ruiters, 22 tm.
29 grove dennen.

Voor mevr. v. Sonsbeeck-Helmich te Heino:
Onder Varssel in de „Blokken" bij v. Leijden
en a.d. Oude Zelhemseweg: l tm. 4 grove
dennen, 5 tm. 15 eiken v. posten, 16 tm. 26
zware dennen v. slieten.

KOSTEN 10% VOOR KOPERS
Betaling uiterlijk 10 maart 1961 ten kan-
tore van genoemde notaris.

""Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 5 februari 8 uur

een film, die het leven opfleurt:

Freddy
und die Melodie der Nacht

m. Freddy Quinn, platenmiljonair no. l
en Heidi Brühl, de nieuwe teenager-star
Een meeslepende avonturenfilm, vol

spanning, maar ook vol muziek,
amusement en vrolijkheid.

C Toegang 14 jaar
^

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij

J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373.

BAMA
haarsokken

Ideaal in uw rubberlaarzen

Natuurli jk bij

Wüllink's Schoenhandel
„Onbetwist De Schoenenspecialist"

,:::
* *•"•*• VvvXv

rag*

ü:yx-:

ZIJ spaart
«onder

moeite,
want. . . het geld wordt haar
als 't ware in de schoot ge-
worpen.

Hoe dat kan? Ze is VIVO-
klant en ontvangt dus bij
ALLE boodschappen weke-
lijks zóveel VIVO-wapentjes
GEHEEL GRATIS, dat haar
VIVO-spaarboekjes razend-
snel vol zijn.

En.. . voor elk volgespaard
VIVO-spaarboekje krygt ze
prompt ƒ5.- in handen.

't Kopen bij de VIVO geeft
echter nog andere voordelen.
Wekelijks kan ze ook nog
profiteren van de 5 speciale
aanbiedingen voor extra lage
prijzen. Met de VIVO-wapen-
tjes er natuurlijk weer gratis
bij.

Wilt u ook aan
snel-sparen toe-

' komen ? Let dan op
de wekelijkse VTVO-

folder. Hij bevat talrijke
'aantrekkelijke aanbie-
dingen en de VIVO-

kruidenier is met
GRATIS wapentjes

zeer gul.

1

m
B VIVO

S P E C I A L I T E I T E N
geldig van 2 - 9 februari

Pindakaas
l pot

Gebraden
gehaktballen
l / l blik

Doperwten
Middel l
l / l blik

Abrikozen
op sap i pot . .
Berliner
leverworst
l 50 gram . . . .

Met óók nog uw
GRATIS Vivo-wapentjes

leed s vaker: ÜSTEMAKER

VIVO kruideniers:OPLAAT> Wilde"borch
SCHOENAKER, Kranenburg
Smit, Zutph€0seweg

Denk aan de

ONTSPANNINGSAVOND
as. woensdag 8 februari in het
gebouw ,,Irene" ten bate van het
sanatorium „Zonnegloren"
te Soest

Medewerking wordt verleend door de
Chr. Gem. Zangver. ,,Excelsior" en
het cabaretgezelschap uit Aalten.
Deze brengen U een gevarieerd pro-
gramma onder het motto:

Zet de zorgen aan de kant
O.a. optreden Diny en Wim, de be-
kende artisten uit Bredevoort.

Aanvang 8 uur Entree f 1.25

Kaartvoorverkoop Sig. mag. Eijerkamp

Komt naar het

G R O T E C A R N A V A L
op de Kranenburg

Zondag 12 f e b r u a r i 13.30 uur
KINDER-CARNAVAL

leeftijd tot 16 jaar

19.11 u. BONTE AVOND (toneel etc.)

Maandag 13 en dinsdag 14 febr.
GECOSTUMEERD BAL

aanvang 19.11 u.
o.l.v. van Prins Carnaval en Raad
van Elf

Moderne feestelijk versierde en vakkun-
dig verwarmde danssalon.

Muziek „THE RYTHME STARS"

„neet nealn, moar deurdrejen"

Bakkerskoekjes
zijn lekkere koekjes

omdat uw bakker ze zelf maakt

en steeds

vers uit de oven aflevert!

De Vordense Bakkers

Wie goed kijkt
kiest Vege

Bij 3 pakjes margarine l grote ontbijtkoek
39 ct+23 z.

92 ct+36 z.

70 ct+28 z.

64 et+26 z.

59 ct + 12 z.

59 ct+12 z.

van 54 et voor

1 grote fles koffiemelk,
extra romig 31%

2 grote blikjes tomatenpuree

l beker appelstroop

250 gram heerlijke melange-
koekjes

200 gram zwart-wit toffee's

Extra voordelig
l litersblik doperwten met wortelen 49 et
8 grote repen chocolade 98 et
250 gram allerhande van Kreyenbroek

zo uit de oven 65 et

Voor de fijnproevers!
Berliner -Saksische - Hausmacher leverworst
Originele ongerookte Gelderse Boerenmet-
worst

heeft het voor U!

A. Siemerink
v.h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
de opticien die altijd voor

u klaar staat.

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

Wala beha voor jonge
moeders. Praktische, los-
te-haken bovencups. Goe-
de pasvorm en steun. Cups

l C-D-E. Cup C 5.95
Wala positiegaine - vele
malen verstelbaar. Voor-
komt rugklachten. 22.50

L O O M A N
VORDEN

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

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Het adres voor Uw
Pluimvee

is van ouds.
W. ROSSEL

Telefoon 1283
b. g. g. 1214

VOOR

VOE BAL PPJIKELEH

Fa. Martens
sport- en wapenhandel

CONTACT

het blad van Vorden



Voor de vele blijken
van belangstelling, die
wij bij ons 40-jarig
huwelijksfeest mochten
ondervinden, betuigen
wij hartelijk dank.

J. Broyl
J. Broyl-

Wiggerink

Warnsveld,
Rietgerweg 9

FLINK MEISJE
gevraagd v. 2 dagen
per week. Aanmelden:
mevr. Garssen-Ems-
broek, Enk weg 19

Vorden

Tijdelijk inwoning
gevraagd door jong
echtpaar zonder kin-
deren. Inlichtingen
Bureau Contact.

Te koop g.o.h. KIN-
DERWAGEN. Adres
te bevr. Bur. Contact

Verloren een hartvor-
dameshorloge, goud-
doublé, zwart bandje,
van Nutsgebouw tot
Hoornenborg. Gaarne
bericht a. Willy Beek
C 56, Veldwijk

Te koop z.g.a.n. Etna
KACHEL. B. v. Hack-
fortweg 71, Vorden

Wegens het feit dat de
Satlermeister 25 jaar
lang een Blok aan het
been heeft gehad, is de
zaak maandag 6 febr.

de gehele dag

gesloten
fa* G» W* Luimes
Telef. 1421 - Vorden

CEFA
Hedenavond
de mooie kleurenfilm

PIROSCHKA
8 uur in Irene

Te koop 2 roodb.
STIERKALVEREN

G J. Brandenbarg,
Linde E 49 Vorden

Te koop een toom
beste BIGGEN.
H. Waenink, bij het
zwembad.

Was-spoel-droog-
combinatie

van f 598.- voor f 398.—
of f 5.— p. w. Direkt van
fabriek, daarom f 200.—
korting. Vraagt vrijbl. zicht-
zending. Dutrag, Postbus
485, Den Haag.

„Zeven dagen op en aan
de Rijn" is de titel van een
boekje over 'n romantische
RIJN-vakantiereis met het
comfortabele hotelschip„Re-
gina". Wanneei u NU aan-
vraagt, wordt het U direkt
na verschijnen GRATIS toe-
gezonden door de

N.V. Rijnland,
Molenstraat 61 Den Haag.
Wilt u uw naam en adres
duidelijk vermelden?
Dank U!

Neerlands beste W xR:
De Kern 378. Van deze
combinatie nog enkele fijne
koppels af te geven op 7
febr.; 800 stuks ééndags en
op 10 febr. : 600 stuks één-
dags, speciale prijs, tevens
nog enkele aantallen van
andere rassen en kruisingen.

STULEN'S BROEDERIJ N.V.
WIERDEN Telef. 261
Solide wederverkopers

gevraagd tegen zeer hoge
provisie I

BIGGEN te koop, een
giervat, inh. 500 1. en
2 fokshondjes. Koer-
selman „'t Joostink"

JONGE KERK
Kom je ook op de Jonge Kerk-avond
van donderdag 9 februari?

Aanvang 7.45 uur in Irene.

Naast spel een boeiende boekbespre-
king door de heer Kroeze uit Almen.

Coup. Boerenleenbank „Vorden"
Het bestuur der bank houdt voor het
laatst

zitting
voor controle en rentebijschrijving op
spaarboekjes op

dinsdag 7 februari 1961
en wel van 9 - 1 2 uur en van 2 - 5 uur.
Men wordt beleefd verzocht alle boekjes
op deze zitting aan te bieden waarop
nog geen rentebijschrijving heeft plaats
gehad.

WAT

JAARFEEST
van de Jongens- en Meisjesclub
in de Wildenborch

op heden zaterdag 4 februari
's avonds half acht in de Kapel

Het wordt een zeer gevarieerde avond

E.H.B.O.-ers opgelet!
Extra trainingsavond voor de cursisten op
8 februari, aanvang 7.30 uur.

Oefenavond voor de gediplomeerden op
15 februari, aanvang 7.30 uur.

Examen van de cursisten op 16 februari,
aanvang 7 uur.

Alle drie avonden in het Gemeentehuis.

Bestuur E.H.B O. - afd. Vordi

Het Bejaardencentrum „De Wehme
te Vorden

vraagt tegen l maart a.s.

Huishoudelijke hulpen
Aanmelding bij de directrice, Strodijk
C 24 b. Telefoon 1382.

Wij vragen

een manl. of vrouwelijke
administratieve kracht
met kennis van boekhouden en
kunnende typen.

Schr. sollicitaties met opgaaf v. leeftijd,
opleiding, huidige werkkring en ver-
langd salaris te richten aan:

Fa* B* H. Groot Bramel
Meubelfabriek „Vorden"
te Vorden.

Zaal Michels - Hengelo Gld.
Heden zaterdag 4 februari

DANSEN
Orkest „The Spitfires'

Makelaar J. L N. Huisman
Nieuwstad 33 Zutphen

Telefoon (06750) 5910 of 4790

Bemiddeling bij aan- en verkoop
van huizen, bouwterreinen, enz.

Taxaties Verzekeringen
Financieringen

Pracht sortering

Deze week bij

aankoop van een

OVERHEMD

een mooie

terlenka

ZELFBINDER

voor de halve

prijs

Beslist niet duur

H. &W.
Zutphenseweg 14

A.s. zon»

Vorden l - Witkampers l
(Laren)

Nog één keer
A.s. dinsdag 7 februari half acht
komt het Vordens Mannenkoor
nog één keer met de operette

„Heidi"
Operette in drie bedrijven
(Het vervolg van Cauber Elsje)

in het Nutsgebouw.

Entree f 2.— p.p.
Plaatsbespreking op maandag 6 februari
'a avonds van 6-7 uur. Loting 6.30 uur a
10 et. p.p.

De kaarten zijn vanaf heden bij de
sigarenwinkeliers in voorverkoop.

Voorziet U vandaag reeds van
kaarten, de verkoop is slechts
2 dagen.

Vulcanisatie
van uw kapotte laarzen

Wij verzorgen dit vakkundig

Natuurl i jk:

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist

Houtverkoop Hackfort

Notaris Rombach zal op donderdag 9 febr.
nam. 2 uur aan Bosmanshuis te Vorden
publ. a contant verkopen o. Huize Hackfort:

eiken, fijnspar, lariks en grove
dennen aan hopen, v. timmer-

hout, posten, slieten en brandhout

Perc. l tm. 17 fijnspar v. steigerh. en sporen
en perc. 18 tm. 23 brandh. in Hassinkbos
a.d. weg n. Hein Rietman; perc. 24 en 25
fijnspar a.d. kamp v. H. Rietman; perc. 26
tm. 32 fijnspar v. sporen en timmerh. i. h.
bos voor H. Rietman ; perc. 33 tm. 57 eikjes
en brandh. in Ockhorsterbos ; perc. 58 tm.
70 eikjes en brandh. i.h. Zonder; perc. 71
t.m. 76 larkjes v. rikken en klaverruiters en
perc. 77 tm. 86 brandh. i h. bos b.d. Doe-
schot: perc. 87 tm. 98 dennen v. rikken en
klaverruiters in het Makkinkbroek.
Aanw. de bouwlieden.

Van ALBERS betrekken,
is 't spaarvarken spekken!

Eerste soort sinaasappeljam, per pot 88 et
LET OP, elke tweede pot voor het halve geld

Neem een paar potten in huis.

Chocoladepasta, grote pot geen 108 maar 79 et

Grote blikken schijven ananas slechts 98 et
500 gram prachtige mooie vijgen 39 et
3 blikjes It. tomatenpuree voor 49 et

Bitterkoekjes, 200 gram 59 et
Pindakoekjes, 250 gram 55 et

ZOJUIST ONTVANGEN
De echte Tarvo biscuits, licht verteerbaar,

grote rol 65 et

Haagse leverworst, 200 gram 49 et
Rookvlees, 100 gram 55 et
v.v. Goudse kaas, 500 gram 139 et

4 rollen closetpapier slechts 49 et

Tuinbonen voor de poot, 500 gram 60 et

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Overeen huis gesproken...
Te koop (binnenkort te bouwen)

VORDEN dubbele woning, gelegen aan de
B. v. Hackfortweg, nabij Zutphenseweg

ZELHEM alleenstaande middenstandswoning
prachtig gelegen aan de Savornin
Lohmanstraat.

DOETINCHEM dubbele woning, gelegen
aan de Atjehstraat.

Verder zijn woningen in voorbereiding teengelo-G., Keijenburg, Ruurlo, enz.
it u geheel vrijblijvend inlichten door:

N.V. Mij. Eigen Woningbezit „Gelderland" i.o.
Spoorstr. 31, Dieren. Tel. 08330-4053 en 4568

ym. Ver. „SPARTA"
De opgerichte Senioren Herengroep start
op vrijdag 10 februari a.s. van 8-9 uur.
Contributie f 1.50 per maand.

De kleutergroep (4-5 jaar) begint zaterdag
11 februari a.s. 'morgens van 9-10 uur.
Contributie f 0.90 per maand.

De uitgestelde uitvoering vindt nu plaats
vrijdag 24 maart a.s.

Feestavonden
O.L.S. Dorp

op vrijdag 10 en zaterdag
11 februari a.s. 's avonds 7 uur
in het Nutsgebouw.

Opgevoerd zal worden

„Als de waterval zingt"

Alle ouders en leden V.O. hebben
een uitnodiging ontvangen, evenals
de reeds aangevraagde entreekaart-
jes. Mocht er per abuis iemand ver-
geten zijn, dan gaarne bericht bij
het onderwijzend personeel.

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

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Groot Roessink's
Timmerwinkel

't Hoge
Telefoon 1495

Pluimveehouders.
Laat uw tijd niet voor-
bij gaan en bestel reeds
NU uw jonge hennen.
8 febr. af te geven:

2 a 3000 8-weekse
hennen, prima kwal.

Opfokbedrijf
DE DRIESTEEK

A. Blikman
Leesten - Warnsveld

Tel. (06750) 4765

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Donk zij do nieuwe
vol-otomatische koppelingSOLEX-<*o rijdt de Solox-oto U
gelijkmatig en ge-
makkelijk naar huis.
En als U stopt voor
verkeerslichten of
wat dan ook, blijft
het pittige motortje
lopen, startklaar om
op te frekken, zon-
der dat U trapt.

f 395,-
nu wegrijden zonder trappen

A. G. Tragter
Telefoon 1256



BEHANG
nieuwe voorraad
en nog
RESTANTEN
met belangrijke opruimingskorting

H. WEUSTENENK
VORDEN - 't HOGE 31 TELEFOON 1377

Verf-Glas-Behang - Schildersbedrijf en Verfhandel

De G.M.v.L. wil meer stabiliteit in het landbouwbeleid.
De vele ups en downs in de prijzen voor vee-
teelt- en landbouwprodukten hebben er niet toe
bijgedragen om het vertrouwen van de boeren-
bevolking ten aanzien van de toekomst te ver-
sterken. De toekomst verlangt van de boer een
grotere inspanning zowel op economisch als op
maatschappelijk gebied. Hij zal zich moeten
bezinnen op meerdere produktiviteit, specialisa-
tie, mechanisatie en automatisering zowel per
eenheid als per man. Dit wil over 't algemeen
de landbouwer wel, doch hiervoor is geld nodig
en dit geld wil men wel investeren, indien er
vertrouwen is in de toekomst door meer sta-
biele prijzen en een doelbewust landbouwbeleid.
Door een marktordenend beleid, vooral ten aan-
zien van de varkens, moet het mogelijk zijn om
het gehele jaar een zelfde prijs uit te betalen
per kg vlees. Dan kan men rekenen op een
stabiele aanvoer, wat ook tevens door een
geleide export tot een nog vastere prijs zal lei-
den. Een en ander merkte de voorzitter van de
G. M. v. L. afd. Vorden, de heer A. G. Mennink,
op in zijn openingstoespraak tijdens de gehou-
den jaarvergadering.
Het jaarverslag, voorgelezen door de secretaris,
de heer G. J. Wuestenenk, meldde o.a. dat de
afdeling met 10 leden was vermeerderd en nu
243 leden telt. Vooral de ruilverkaveling had in
het afgelopen jaar veel activiteit gevergd.
De penningmeester, de heer Bouwmeester, had
het boekjaar kunnen afsluiten met een batig
saldo.
Medegedeeld werd dat de Veevoederkern een
excursie wil organiseren naar boerderijen in
Beltrum en Neede. Ook leden van de G.M.v.L.
kunnen zich hiervoor opgeven.
Uit de vergadering werd gewezen op de slechte
toestand van de Deldense en Wildenborchse we-
gen, die aan de kanten afbrokkelen en een
doorlopend gevaar opleveren voor fietsers en
bromfietsers. Daar op deze vergadering zowel
de burgemeester als een der wethouders aan-
wezig waren, zal deze kwestie door B. en W.
nader bezien worden. Ook werd de opmerking
gemaakt, dat de door Rijkswaterstaat geprojec-
teerde nieuwe weg, welke vanaf de Zutphense
weg bij 't Selsham langs het dorp zal leiden
naar de Ruurlose weg veel cultuurgrond in be-
slag zal nemen. Wanneer de Rijkswaterstaat
van de bestaande weg langs het zwembad ge-
bruik zou maken, zou dit veel minder grond
kosten. Volgens B. en W. komt er echter voor-
lopig niets van de uitvoering dezer nieuwe
rijksweg.
Bij de hierna volgende bestuursverkiezing werd
de aftredende voorzitter, de heer A. G. Mennink,
met algemene stemmen herkozen.
De voorzitter vroeg de leden tenslotte om sug-
gesties te doen voor een deze zomer te houden
excursie.

INLEIDING DR. KRUSEL
Vervolgens hield de secretaris van de Stichting
Streekbelangen Oostelijk Gelderland, dr. G. R.
Krusel, een inleiding over het onderwerp „In-
dustrialisatie met betrekking tot het platteland"
waarin deze vooral dit probleem met betrekking
tot de Gelderse Achterhoek en de vrijkomende
krachten uit het boerenbedrijf besprak.
Over 't algemeen, aldus spr., valt het voor de
vrijkomende krachten uit de boerenstand niet
mee om zich aan te passen in de industrie.
Dit kan nog het beste geschieden in kleine be-
drijven en dan nog als er bovendien keuze is
uit verschillende soorten. De regering heeft bij
industrievestiging zich beperkt tot een aantal
kernen, welke haar bijzondere steun genieten.
Zo is Zwolle o.a. als kern gekozen.
De Gelderse Achterhoek heeft geen enkele kern
toegewezen gekregen. Men ziet deze streek nog
te veel als recreatie-oord. Niettemin is daarnaast
zeker vestiging van industrie mogelijk, zelfs
noodzakelijk.
De lage werkloosheid in Oostelijk Gelderland is
meer een teken van immigratie en vertrek naar
het buitenland dan van industrievestiging. Veel
jongelui der technische scholen trekken na vol-
tooiing van hun studie naar het westen, daar
voor hen hier geen passende arbeid is.
Het pendelen over grote afstand heeft zijn na-
delen, niet alleen voor de persoon, doch ook
voor de produktie, nog afgezien van de reis-
kosten-vergoeding.
Er zijn landbouwers, die tegen industrialisatie
op het platteland zijn, want dit komt te staan
op verlies van arbeidskrachten, daar in de in-
dustrie veelal minder uren gemaakt worden en
meer verdiend wordt door de werknemers. De
landbouw is daardoor genoodzaakt om hogere
lonen te betalen, wil men de arbeidskrachten
vasthouden, vooral nu de 5-daagse werkweek
op komst is.
Hier staat tegenover dat industrialisatie op het
platteland ook kan leiden tot verbetering van
de positie van hen, die in de landbouw slechts

gedeeltelijk werk vinden en die de overblijvende
tijd kunnen benutten in de industrie, 't zij door
ploegendienst of halve-dagen arbeid.
Door haar ligging tussen het westen en het
Roergebied biedt Oostelijk Gelderland voor in-
dustrie-vestiging goede perspectieven, waarbij
het prachtige natuurschoon en de prettige sfeer
bovendien een goede stimulans kan zijn, aldus
besloot de heer Krusel zijn interessante inlei-
ding.

LEDENVERGADERING C.J.B.T.B.
In de zaal van café Eskes hield de afd. Vorden
van de C.J.B.T.B. een goed bezochte ledenver-
gadering. De voorzitter, de heer A. J. Oltvoort,
deelde mede dat te Hengelo (Gld.) eind januari
a.s. met een gesprekscursus zal worden gestart.
Hiervoor bestond echter maar weinig animo. Op
14 februari a.s. zal een winterexcursie worden
gemaakt naar de omgeving van Hengelo (Ov.),
Almelo, enz. Te Arnhem zal in februari a.s.
in Musis Sacrum een wintertoogdag van Chr.
plattelands jongeren worden gehouden. Als spre-
ker zal hier optreden ds. Luchtigheid met als
onderwerp: „Samen onderweg". Het gezelschap
Jaap Muydewijk zal het humoristisch gedeelte
evenals de muzikale omlijsting verzorgen. Tot
slot' van deze dag zal de Chr. Toneelclub „Po-
dium" het beroemde toneelstuk: „De Jeugd
vliegt uit" opvoeren. In het Nutsgebouw alhier
zal in maart met andere verenigingen een to-
neelavond worden georganiseerd. Op deze avond
treedt dan voor het voetlicht de toneelgroep
L.A.G. uit Laren (Gld.) met het toneelstuk:
„Het huis van licht en schaduw".
Vervolgens behandelde de heer H. Pardijs, as-
sistent bij de R.L.V.D., het onderwerp: „Bedrij f s-
vereenvoudiging".
Tot slot werden een aantal vragen door hem
beantwoord.

IN HET NED. RUNDVEE STAMBOEK
Op de woensdag gehouden keuring voor het
Ned. Rundvee Stamb^c afd. F.H. veeslag wer-
den door de inspec^p, de heer Terlouw, de
dieren van de volgende eigenaren ingeschreven:
A. J. Zweverink, B 10, 3 stuks, Lies met 80 K.S.,
Bleske 83 S, Margriet 82 K.S.; G. W. Weenk,
E 39, 2 stuks, Geesje 7, b- 78 S, Marie b- 76 S;
G. J. ten Bokkel, E 58a, b- 78 S; J. W. Weenk,
E 34a, Reintje 52 b-^kS; C. D. Jansen, D 59a,
2 stuks, Toos b- 76^ Hellen b- 76 S; J. W.
Wuestenenk, C 17, 3 stuks, Ina 6, b- 78 S, Leen-
tje 21, b- 77 S; Dirkje 5, b 80 K.S.; B. Wagen-
voort, B 92, Boudientje 26, b- 78 S; E. J. Huk-
ker, B 63, met Dina b- 77 S; Oude en Nieuwe
Gasthuis, 3 stuks, Sara 22, b- 77 S, Gretha 5,
b 79 S, Koosje 48, b 81 K.S.; M. H. Gotink,
Warnsveld, 2 stuks, Willy 3, b- 78 S, Aukje 3,
b- 77 S; H. J. Meulenbrugge, Vierakker, Miep
h 79 K.S.; G. J. van Til, Vierakker, Gerrie b-
"76 R.

ONDERLINGE DAMCOMPETITIE
Voor de onderlinge damcompetitie van de Vor-
dense Damvereniging werden de volgende wed-
strijden gespeeld: J. Wolterink—Klein Bramel
O—2; B. Wentink—P. van Ooyen l—1; Harmsen
—ter Beest 2—0; A. Bello—Klein Bramel 0—2;
Wiersma—Verstoep 2—O; Esselink—Lammers
0—2; Bijzitter—ter Beest 2—0; Hesselink—Roo-
zendaal 2—0; P. van Ooyen—Wansink 2—0.
Wijen—Lede 1—1; Hiddink—Wildeboer 0—2;
A. Bello—P. van Ooyen O—2; Klein Bramle—
H. Wansink 2—0; Lede—Dalstra 0—2; Wilde-
boer—C. van Ooyen l—1; Harmsen—A. van
Ooyen l—1; ter Beest—Hiddink 2—0; J. Lam-
mers—B. Wentink l—1; Breuker—Hesselink
O—2; Wijen—Hiddink 2—0; C. van Ooyen—Bij-
zitter l—1; A. van Ooyen—Sloetjes 2—0; Klein
Bramle—B. Wentink 2—0; J. Lammers—Oukes
l—1; A. Bello—Breuker O—2; Verstoep—Lede
0—2; Hiddink—Lede 0—2.

RATTI-NIEUWS
Nu de vorst is gaan wijken begint het er op te
lijken, dat er a.s. zondag weer een volledig pro-
gramma kan worden afgewerkt. Dit betekent
voor de Rattianen, dat alle senioren elftallen en
Ratti A weer zullen aantreden.
Voor het eerste elftal rolt de voetbal in Beltrum,
waar Vios I de tegenstander is. Men zal de tan-
den op elkaar moeten zetten, want Vios is in
eigen huis heel wat mans. Ratti zal het dan
ook moeten hebben van een grote dosis door-
zettingsvermogen, enthousiasme en niet te ver-
geten een prima samenwerking in haar gele-
deren.
Ratti 2 speelt in eigen home tegen Steenderen 3.
Gezien de goede resultaten van de reserves in
de wedstrijd tegen Pax 5, onlangs, mag worden
veronderstelt, dat zij ook nu uitstekend partij
weten te geven en de winst thuis houden.
Ratti A krijgt bezoek van Keyenburgse Boys B,
een team dat van begin tot einde zal blijven
volhouden. Een klein succes voor Ratti is hier
niet uitgesloten.

5-DAAGSE WERKWEEK BIJ EMPO
Naar we vernemen heeft de Empo Rijwielfa-
briek met ingang van l februari 1961 de 45-
urige werkweek ingevoerd.
Van deze datum af heeft bijna het gehele per-
soneel de zaterdagochtend vrij-af.
Alleen de afdeling verkoop werkt zaterdagsmor-
gens normaal teneinde de bestelling te kunnen
verwerken.

GEEN STROOM
wegens noodzakelijke werkzaamheden

op zondag S februari a.s.

van 8.00 - 17.00 uur in de Raadhuis-
straat en de Nieuwstad te Vorden.

N.V. P.G.E.M.

14 biggen te koop.
G. W. Winkel , ' t Ga-
zoor.

AUTO-
V E R H U U R

m. en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon H H

Ze zijn er weer!
Prachtige

Nylons
met muziekplaat
gratis.

Ruime keuze in diverse
soorten nylons.

H.&W.
Vorden - Tel. 1514

Publicallt «*n 4*
Hedtrlandscbc

Nlrawsblad Pen

„awWS"-*
is de bevolking van het platteland
en de provinciesteden met het
PLAATSELIJK BLAD. Ze zijn aan
elkaar gehecht, . . . ja, met elkaar
vergroeid. U kan de zekerheid
gegeven worden, dat in dit blad
Uw advertentie van A tot Z gele-
zen wordt!

CONTACT
hét blad van l/orden

waarop 1300 Vordense gezinnen en
velen daarbuiten geabonneerd zijn.

De lage advertentieprijs maakt
het u bovendien mogelijk regel-
matig uw aanbiedingen via ons
blad bekend te maken.

U weet toch dat we uw advertenties
gaarne reeds op woensdag in ons
bezit hebben? We kunnen er dan
de meeste zorg aan besteden

Niet het aantal kranten dat ver-
spreid wordt, maar het aantal
dat GELEZEN wordt bepaalt de
reklamewaarde van een blad.

Cn, (Contact wordt gelezen!

Verhuisd:

van Insulindelaan 8

naar

Burg. Galléestraat 7

HENK VAN ARK
Telefoon 1554

H*H* Veehouders!
Voor de bestrijding van varkensziek-
ten leveren wij ook eerste klas

Lieve's Veegeneesmiddelen
Hiervoor speciaal samengestelde genees-
middelen, waarmee prima resul taten!

Het juiste adres hiervoor is:

M. G. LIJFTOGT Vcldwijk C 157, Vordcn

EXTRA RECLAME
l kg erwtensoep 100 et

500 gram rookworst 170 et
200 gram ontbijtspek 55 et.

200 gram boterhamworst 55 et
200 gram snij worst 100 et

200 gram ham 100 et
500 gram vet 45 et

500 gram balkenbri) 30 et

Voor huisslachtingen
vroegtijdig opgeven.

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat
Chem. reinigen Verven
Februari-aanbieding 20% korting
op het chemisch reinigen van al Uw
kleding.
Indien 's maandags voor 12 uur bericht,
dan worden Uw goederen nog dezelfde
dag of dinsdagsmorgens gratis afgehaald
en heeft U ze dezelfde week weer thuis.

H. TH.HENDRIKS & ZN.
v,h. filiaalhouder N.V. Hoeksetna

Appelstr. 23, Zutphen. Tel. 06750-5197
Uw goederen zijn bij ons verzekerd
tegen diefstal, transport- en brand-
schade.
Stoppage enz. enz.

Slagroompunten 25 et per stuk
vandaag 5 voor f 1.—

Slagroomtornpoesen 25 et per stuk
vandaag 5 voor f 1.—

Bolussen 15 et per stuk
vandaag 5 voor 65 et

Bakker Schurink
Telefoon 1384

Ver. voor Veilig Verkeer Vorden
Denkt U er aan dat de Veilig Verkeers-
avond in zaal Bakker begint om 7.45 uur
a.s. maandag?

De cursisten, die zich opgaven voor de
verkeerssleutellessen worden a.s. dins-
dagavond om 8 uur in zaal Eskes ver-
wacht.
Heeft U vergeten zich op te geven?
Stel U dan haastig in verbinding met
wachtm. Kok. Misschien kan het nog.


