
CONTACT Donderdag l maart 1962

23e jaargang no, 48

Verschijnt éénmaal per week

Frankcring bij abonnement, postkant. Vorden HET NIEUWS- EN A D V E R T E N T I E B L A D VOOR V O R D E N

Abonnementsprijs f 1.60 per halfjaar - Advertentieprijs 5 et. per mm. - Uitgave Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 934120 - Tel. 1404

FORUMAVOND G.M.v.L.
Door de Af d. Vorden van de Geld. My. van Land-
bouw werd een forumavond gehouden waarin het
onderwerp: „Bedrijfsopvolging in de Landbouw'
aan de orde werd gesteld.
De voorzitter, de heer A. G. Mennink, verwelkom-
de in zyn openingswoord in het byzonder de
forumleden t.w. Ir. W. J. Kneppelhout, secretaris
van het hoofdbestuur, alsmede de leden Mevr.
v. d. Berg—Weekhout, Borculo, W. J. Tiessink,
Borculo, C. Puyman te Lochem, Ir. H. J. Lugt-
meyer te Eerbeek.
De voorzitter deelde vervolgens mede dat deze
avond als een sluitstuk moest worden beschouwd
van een l U-tal gespreksavonden.
Tevens deelde spreker mede dat de bedryfsver-
zorgingscommissie te Vorden van de A.B.Ï.B.,
C.B.T.B, en de Geld. My van Landbouw er in ge-
slaagd is een bedryfsverzorger aan te trekken in
de persoon van de heer A. Steenblik te Leesten.
Deze zou ongeveer begin mei a.s. in dienst kun-
nen treden.
Ir. Kneppelhout hield hierna een korte inleiding
over bovengenoemd onderwerp waarby hy een
aantal vragen naar voren bracht o.a.: Wie het
bedry'f moet overnemen, welke opleiding moet een
zoon of dochter uit een landbouwersgezin volgen.
Moet een zoon (opvolger) op de hoogte zijn van
het bedry'f by de overname e.d.
Na de pauze werden een groot aantal vragen ter
tafel gebracht waarop het forum op uitvoerige
wyze zy'n zienswijze naar voren bracht. Zoveel
mogelyk, aldus de uitspraak, dient de zoon of
dochter van een landbouwer uitgebreid onderwijs
te volgen om als volwaardig lid in de maatschap-
py te kunnen staan. Komt een kind na de studie
niet op het bedry'f terecht dan kan het toch op
eigen benen staan in het maatschappelijke leven.
Verder kwamen vragen over de beloning van
eigen kinderen uit de bus, welke ook op deskun-
dige wyze werden beantwoord.
Het was voor de talrijke aanwezigen een zeer
leerzame avond.

VOETBAL
Vorden I heeft zondag een verdiende 7—3 over-
winning behaald op S.C.S. I uit Laag-Soeren.
Door een doelpunt van Besselink nam Vorden de
leiding. De bezoekers slaagden er echter in deze
achterstand in een 2—l voorsprong om te zetten
met welke stand ook de rust aanbrak. Na de thee
konden de gasten het tempo niet meer by'houden
zodat de geelzwarten met de wind in de rug het
doel van de bezoekers onder grote druk konden
zetten. Buunk zorgde met een schitterend schot
voor 2—2. Een kwartier later was de stand 5—2
door drie doelpunten van midvoor Eggink. Nadat
Lindenschot de stand op 6—2 had gebracht slaag-
de de midvoor van S.C.S. erin de achterstand te
verkleinen tot 6—3. Enkele minuten voor ty'd
bracht Lindenschot de eindstand op 7—3.
Vorden III is er in Doesburg in geslaagd, ondanks
het feit dat de ploeg vier invallers telde, sportclub
Doesburg IV een verdienstely'k l—l gely'k spel af
te dwingen.
Warnsveldse Boys IV—Vorden IV werd afgelast.
By de junioren leed Vorden A in Wichmond een
onverwachte 2—l nederlaag tegen Socii A.
Vorden B verloor in Zutphen met 8-1 van AZC C.
Vorden C tenslotte won met 2—l van de Hoven F.
A.s. zondag speelt Vorden I thuis tegen G.S.C.D.
uit Dieren.
Vorden III gaat op bezoek by Steenderen II, ter-
wy'l het IVde op eigen terrein de strijd aanbindt
tegen Zutphen IV. Het 2de -elftal heeft ook nu
weer vrijaf.
Vorden A speelt zaterdag in Hengelo tegen Pax B.
Vorden C ontvangt op eigen terrein A.Z.C. F.

JAARVERGADERING K.I.V.O.
De Coöp. vereniging K.I.V.O. Vorden en Omstre-
ken hield in de zaal van hotel Bakker haar 14de
jaarvergadering, onder leiding van de voorzitter
de heer G. J. Weustenenk.
Thans mogen by de K.I. geen jonge stieren meer
worden aangekocht of gebruikt als ook van de
stiermoeders niet de bloedgroep bekend is, zodat
men aanwijzing heeft dat de stier werkelyk van
de opgegeven moeder is.
Uit het jaarverslag bleek dat de vereniging op
l nov. 1961 1220 leden met 10668 runderen telde.
Het werkgebied is verdeeld in 11 districten. De
ver. beschikt thans over 9 M.R.IJ. stieren en in
combinatie met Laren (G.) over 4 F.H. stieren.
Stier Symen was inmiddels verkocht. In het afge-
lopen boekjaar was de stier Jenne 389 van de
heer H. K. Vogel uit Anjum aangekocht.
Op de centrale keuring te Zutphen behaalden de
M.R.IJ. stieren Marnix een Ib pr., Friedus 2d pr.,
Landman 2de pr., Jetty's Boris een 2c pr. En de
F.H. stieren Baemster Frits 2de pr., Jelsumer
Willem Rudolf If pr., Jenne 389 een b pr.
Het drachtigheids percentage by de M.R.IJ.
koeien bedroeg 90,5%, bij de F.H. bedroeg dit
87,8%.
Op l november 1961 bedroeg de boekwaarde der
stieren ƒ24.800,—.
De voorzitter bracht de heer Schipper dank voor
zy'n accurate boekhouding.
De aftredende bestuursleden de heren G. J. Wue-
stenenk, D. Regelink, H. J. Jolink, J. W. Wullink
en D. Wesselink werden herkozen. De heer Nijen-
huis, inspecteur N.R.ST., werd als adviserend be-
stuurslid benoemd. Het bestuur werd gemachtigd
de vergoeding der aankoopcommissie te regelen.
Vervolgens besprak Dr. Bouw uit Wageningen
het onderwerp „Bloedgroepen". Spr. wees hierbij
op het grote nut van bloedgroep-onderzoek by de
rundveefokkery. Bij registratie van kalveren en
bepaling van afstamming is bloedgroeponderzoek
van grote betekenis. De voorzitter bracht de spre-
ker dank voor zijn gehouden causerie en sloot
deze druk bezochte vergadering.

KERKDIENSTEN zondag 4 maart
Hervormde kerk

8.30 u. Ds. J. J. van Zorge.
10.05 u. Dr. W. Bloemendaal, Winterswijk.

Jeugddienst.

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

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

R.K. Kerk
730 en 10 uur H. Mis. n.m. 3.3Ü uur Lof.
R.K Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdienst 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.

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

Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
12 uur W. F. Felix, tel. 06755-266.

Vorden >— Zutphen

Vanaf zaterdagmiddag 6 uur tot zondag-
avond 12 uur Dierenarts F. Toorneman.

Tel. 06752-1277

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

(Bureau Rijkspolitie)

Kurgelijke stand van 21 t.m. 27 fcbr.
Geboren: z. v. H. L. H. Havekes en H.
B. Eijkelkamp; z. v. J. Schotsman en B.
Koopman.
Ondertrouwd: W. M. Wassink en B. J.
Wolsheimer; H. ƒ. Klein Geltink en A. J.
Groot Wassink.
Gehuwd: Geen.
Overleden: M. van der Sijs, vr. 81 jr. wed.
van Van den Hout

A.s. zondag 4 maart

JEUGDDIENST
Voorganger:
Dr. W. Bloement^l uit Winters-

wijk
Onderwerp van de preek:
„Zijn alle godsdiensten gelijk?"

Aanvang samenzang om 10.05 uur.

ORANJEVERENIGING
Vrydagavond belegde de Oranjever, een ledenver-
gadering in café De Zon, onder leiding van het
nieuwe bestuur, de heren G. J. Wuestenenk voor-
zitter, J. A. Berenpas secretaris en H. Bogchel-
man penningmeester. Het doel van deze vergade-
ring was het bespreken van de feestelijkheden die
ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de
Koningin gehouden zullen worden op 30 april.
De avond werd geopend door de heer Wuestenenk,
die het zeer op prys stelde dat de bij de vorige
vergadering afgetreden heren G. P. Vogtlander
en J. W. Klein Lebbink nog bereid waren de ko-
mende 2 jaren adviserend lid van de vereniging
te blijven.
Voorts deed de heer Wuestenenk een beroep op
alle inwoners van Vorden om lid te worden van
de oranjevereniging. Slechts door zich verzekerd
te weten van de steun van een groot aantal leden
kan de vereniging tot bloei komen en beschikken
over de nodige financiële middelen. Het is in het
belang van elke Vordenaar dat er een zo'n goed
mogelijk programma wordt geboden op Koningin-
nedag.
Op voorstel van de voorzitter werd besloten het
huidige bestuur met een 4e lid uit te breiden, die
dan de Katholieke groepering zal vertegenwoordi-
gen. Hiervoor werd gekozen de heer G. Bekker die
deze functie aanvaardde. Een definitief program-
ma voor Koninginnedag kon nog niet worden
samengesteld omdat het bestuur zich over enkele
programmaonderdelen nog nader moet beraden.
Wel staat vast dat het traditionele vogelschieten,
dogcarryden voor dames, oriënteringsrit voor de
schoolgaande jeugd e.d. ook nu weer zullen plaats-
vinden. De feestelijkheden worden dit jaar opge-
luisterd met medewerking van de muziekvereni-
ging „Concordia". Door de vergadering werd de
edelachtbare heer burgemeester A. E. van Arkel
de functie van erevoorzitter van de vereniging
aangeboden. Hierna werd deze geanimeerde ver-
gadering door de voorzitter gesloten.

„MOEDER GEERTE"
Door het Larens Amusements Gezelschap werd
zaterdagavond het prachtige toneelstuk „Moeder
Geerte" op vlotte wyze opgevoerd. Dit stuk is een
vervolg op „Het huis van licht en schaduw" en
werd gespeeld in het dialect. De avond werd ge-
opend door de heer A. J. Smeenk die de spelers
hartely'k welkom heette in Vorden. Alle speel-
sters en spelers hebben zich uitstekend van hun
moeilyke taak gekweten en het woord van dank
dat de heer Smeenk namens de overvolle zaal tot
allen en aan de regisseur, de heer J. Pannekoek,
uitsprak, was dan ook ten volle verdiend.
Ten bate van de diverse Jeugd- en Jongerenver-
enigingen, die deze avond hadden georganiseerd,
werd in de paure een verloting gehouden.

DE „CENTRALE" BIJEEN
Ia café Eskes kwam de Centrale Fok- en Melk-
con trolevereniging in een drukbezochte jaarver-
gadering bijeen.
L>e voorzitter de heer J. A. Wuestenenk heette in
zyn openingswoord inzonderheid welkom de heer
H. J. Oortgiezen hoofd-assistent van het Veeteelt-
consulentschap.
Uit het verslag van de heer Schipper, administra-
teur, üieeK dat op l juli 1961 met 3ÖOU koeien aan
de melkcontrole werd deelgenomen van 402 eige-
naren. De deelname aan het eiwitonderzoek be-
droeg 13218 koeien.
De aftredende bestuursleden de heren J. A.
Wuestenenk, Warnsveld, en L. Gotink, Vorden,
werden herkozen. In plaats van wylen de heer L.
\\ iltink werd gekozen de heer G. J. Bargeman,
Vorden.
Besloten werd in het najaar 1062 aan de Fokdag
te Barchem deel te nemen.
Het inleggeld voor nieuwe leden werd vastgesteld
op /2.5U per koe.
Aan de fokvereniging werd met 2387 koeien deel-
genomen. In het jongvee-register werden tijdens
het afgelopen boekjaar 1Ü68 kalveren ingeschre-
ven.
De voorzitter herdacht in enkele woorden het
overleden bestuurslid de heer Wiltink. Ook de
oud-voorzitter de heer A. J. Zweverink werd
dank gebracht voor alles wat hy in het belang
van de vereniging had gedaan, evenals de heer
Schipper voor zy'n goed verzorgde administratie.
De heer Oortgiezen gaf vervolgens enige nuttige
wenken ten opzichte van de opfok van kalveren.
Spr. wees hierby op het grote nut van de nog
steeds toenemende jongeren kalveropfokclubs.

BEDRIJ FSDAMCOMPET1TIE

Vorige week woensdagavond werd een aanvang
genomen met de bedryfsdamcompetitie. De deel-
nemende ploegen aan dit toernooi werden namens
de vereniging van harte welkom geheten door de
heer Hesselink. Deze deelde mede dat dit toernooi
nu voor de vyfde maal gehouden wordt, zodat het
eerste lustrum nu bereikt is. De wisselzuil is het
laatste jaar in het bezit geweest van de Zuivel I,
nadat achtereenvolgens Empo, Gems en de O.L,
school er hun namen in hadden laten graveren.
De beker moet 3 x achtereen of 5 x in totaal ge-
wonnen worden om definitief bezit te worden.
Op deze eerste wedstrijdavond kwamen de volgen-
de uitslagen uit de bus:
In de wedstryd O.L. schooJ^Empo I heeft de
o.l.school een voorlopige 4—2^i^rsprong genomen,
omdat de party Brinkman—uiannink afgebroken
moest worden. Zuivel III—BOG werd door de
BOG met 6—2 gewonnen; Zuivel II- -Looyer ein-
digde in 4—4; Zuivel I—Empo II werd 5—3;
Zuivel II—BOG eindigde in 2—6; de ontmoeting
Zuivel I—O.L.school leverde^fcn voorlopige 2—O
voorsprong op voor de O.L.^P>ol omdat de par-
tyen W. Heutink—van Dy'k, Dalstra—Lenselink
en Dimmendaal-Brinkman afgebroken moest wor-
den; de wedstryd Empo I—Zuivel III werd met
6—2 door de Empo gewonnen; de laatste ont-
moeting Empo II—Looyer werd met 6—2 door de
Empo II gewonnen. Uit deze uitslagen blykt dus
dat alleen het viei'tal van de BOG op deze eerste
wedstrijddag de volle buit van 4 punten heeft
binnengehaald.

PLATTELANDSVROUWEN

Onder grote belangstelling hield de Bond van
Plattelandsvrouwen een bijeenkomst in het Nuts-
gebouw, waar N.V. Thomassen & Dry'ver, Blik-
emballagefabrieken te Deventer, het programma
verzorgde.
De presidente Mej. Meinen opende deze avond en
deelde mede dat de jaarvergadering is vastge-
steld op 13 maart. Verder vestigde zij de aandacht
op de tweedaagse by eenkomst op de Volkshoge-
school in Eerbeek met als onderwerp „De vrouw in
gezin, bedry'f en beroep". Ook werd het zomer-
reisje besproken dat waarschynlyk einde mei
plaats vindt.
Hierna vertelde mevr. Geurts—Bogaars eerst iets
uit de geschiedenis van het ontstaan en de groei
van de firma Thomassen en Dry'ver.
Vervolgens werd de kleurenfilm vertoond „Leven
in overvloed". Uit deze film kregen de dames wel
de indruk dat het conservenblikje en de blikcon-
serven in ons land een heel grote plaats innemen.
In de pauze werden allen onthaald op een ver-
versing bestaande uit vruchten in blik.
Na de pauze werden een aantal kleurendia's ver-
toond van schotels die met blikconserven werden
samengesteld en een tekenfilm in kleuren: „Ver-
pakt of niet verpakt".
Tot besluit van de avond werd een blikconserven
quiz gehouden, waarvoor door T. & D. leuke pry's-
jes beschikbaar waren gesteld.

JAARFEEST GEREF. JEUGDCLUBS

Onder leiding van de heer Rouwenhorst hielden
de Geref. Meisjes- en Jongensclubs gezamenlijk
hun jaarfeest, waarvoor een goede belangstelling
bestond.
De jeugd liet zich weer van de goede zy'de zien
in de vorm van declamatie, een tweetal schetsjes
t.w. „Vorst voor één dag" en „De verstoorde
nachtrust", terwyl een drietal meisjes met guitaar
en zang enige vlotte liedjes ten gehore brachten,
welke zeer in de smaak vielen.
Het eigen gemaakte draaiorgel verwekte grote
hilariteit.
By de gehouden intelligentie-test waar oudere
personen uit de zaal aan deelnamen, wisten de
dames het van de heren te winnen.
By' verhindering van Ds. te Winkel sprak de
heer H. Slofstra het slotwoord, waarna deze goed
geslaagde feestavond met het zingen van Gezang
46 werd besloten.

Uw huis

een gezellig huis!

• Meubelen

• Vloerbedekking

• Gordijnen

• Vitrages

• Matrassen

Kies uit sortering

Voor betere wooninrichting:

Visser-Vorden

BILJARTEN
Voor het eerste en tweede drietal van KOT is het
een gunstige week geweest want beide teams wia-
ten het tot een overwinning te brengen.
KOT l versloeg thuis 't Averenck I uit Hengelo
met 6—2. Tydens deze ontmoeting scoorde de
Vordenaar W. Pardy's een hoogste serie van 68
caramboles. KOT II deed het nog beter door met
6—U te winnen van Eykeboom I. Hier werd de
hoogste serie voor KOT gescoord door J. KI.
Hekkelder met 61 caramboles. KOT III en IV
kregen beide een 6—2 nederlaag te slikken IVÖJL
tegen OM S II en Ons Genoegen 111.
Deze week staan er voor de KOTers geen wed-
strijden op het programma.
In de biljartcompetitie „De LJsselkring" won de
Zon I met 50 caramboles verschil van De Elter,
De hoogste serie in deze ontmoeting werd ge-
scoord door A. Wentink lü caramboles. De Zon II
verloor thuis met 26 caramboles van Excelsior II.
Hoogste serie H. Dieks 10.
Deze week speelt De Zon I thuis tegen Drempt I
en gaat De Zon II op bezoek by Ons Genoegen I.

KRING VORDEN C.B.T.B.
De Kring Vorden van de C.B.T.B. hield onder
leiding van de heer D. J. Luimes, te Hummelo,
in Vorden een druk bezochte ledenvergadering.
Dis. VeiÜAian, ass.-se".retans van de Ned. C.B.T.B.
voor bedryfseconomische aangelegenheden, hield
een inleiding over het onderwerp „Het gemengde
bedry'f nu en straks".
De heer Veltman wees op de veranderingen in
verband met de schaarste aan arbeidskrachten.
Als voorbeeld haalde spr. aan een bedry'f met
plm. 25 koeien waar in 1945 3 man werkte, in
1955 2 man en in 1960 l man, alzo veel meer op-
brengst per man. Hier komt natuurlijk by de
mechanisatie, aldus spr. De lonen zy'n veel meer
gestegen dan de pry'zen van de produkten. Vol-
gens spr. is bedry'fskennis belangrijker dan som-
mige bedrijfsomstandigheden.
Spr. ging verder in op de bedryfseconomische
boekhouding waarin de zwakkere en sterkere pun-
ten van het bedry'f naar voren komen. Spreker
was huiverig voor nog meer uitbreiding van var-
kens en pluimvee. Veel zorg moet worden be-
steed aan een geregelde afzet en het afleveren
van schone verse eieren.
Verschillende vragen werden door spreker op
duidelijke wyze beantwoord.
Het slotwoord werd gesproken door Ds. J. J. van
Zorge te Vorden.

POPPENVOORSTELLING
Door het Jeugd Roode Kruis te Eibergen wordt
a.s. zaterdagmiddag om half drie een poppenkast-
voorstelling gegeven in het Nutsgebouw alhier.
De poppen, decors, aanplakbiljetten enz. zy'n door
de jongelui zelf gemaakt. Na de voorstelling wordt
van de netto-opbrengst bloemen en fruit gekocht,
wat naar de langdurig zieken in Vorden gebracht
wordt.
Het is van deze jongelui een zeer aardig idee en
we verwachten dat het Nutsgebouw zaterdagmid-
dag vol kinderen zal zitten.
In Borculo, Neede en Groenlo heeft dit groepje
ook een voorstelling gegeven en oogstte daar veel
succes.

DE KRAANVOGELS 2—D.C.V. 1—2
In de afgelopen week hebben de dames van het
reserve-team der Kraanvogels op het nippertje
verloren tegen D.C.V.
Er werd in deze wedstrijd bijzonder goed ge-
speeld. Alleen in de eerste set waren de Kraan-
vogels kennely'k niet erg op dreef, want wat zy
ook probeerden, de gastvrouwen waren altyd snel-
ler. Met slechts 2 puntjes tegen eindigde deze set
in een 15—2 overwinning voor de D.C.V.ers.
In de tweede party waren de rollen verwisseld
en gaven de Vordenaren de toon aan. Toen men
op de helft der 2de set was gekomen, begon men
na time out met hernieuwde moed, maai-
de tegenpartij kreeg geen kans om Me j. Wolbert
c.s. te vorslaan. Dit werd een 15—8 zege voor de
geel-witten.
In de derde set was er volop spanning, maar ten-
slotte bleken de D.C.V. dames de langste adem te
hebben en wonnen met 15—7.

R ATTI-NIEUWS
In verband met de slechte gesteldheid der ter-
reinen werden, zowel voor senioren als junioren
j.l. zondag de wedstryden afgelast.
Ook komende zondag zullen alle Ratti-teams in
ruste blijven in verband met de Carnavalsfeesten.

INSCHRIJVING DIENSTPLICHT
Voor de lichting 1964 werden uit deze gemeente
66 personen ingeschreven.



geeft GRATIS
SCHOONHEIDSZEEP

ter kennismaking

NU KAN IEDERE VROUW

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

l
l
l
l
l

Zo'n prachtig stuk CASTELLA

SCHOONHEIDSZEEP

GRATIS

T
l
l
l
l
l| bij aankoop van 2 pakken of één reuzenpakCastella Parels

of Castella Actief Wit. Lever daartoe de bon in die u wordt
thuisbezorgd. Let op uw brievenbus. Laat de bon niet verlopen!

Mooi wonen>^ v

blijleven^^

Aan deze onderscheiding
herkent u du goede cocos!

IJZERSTERK
ISOLEREND

NIET DUUR
Verkrijgbaar bij:

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman - Vorden
Tel. 1314

f 7.65 per fles

KEUNE

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

BHJf op goede voet
met Uwgezondhald..

draag Vredesteln Laarzen!

Knielaars
13.75
Maten 40 t/m 48
Zwart.

\ 55***!
Vredestein

betekent tevreden zijn l

Fa. Martens
wapen- en sporthandel

Wij vragen weer
PLUIMVEE

Voor de hoogste prijs
W. Rossel, tel. 1283

H. Robbertsen
tel. 1214

Voor
gasgeisers
douches

ook in huur
lagere prijzen

naar K E U N E

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.

Zutphen

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256

Denk aan
vrijdag 16 maart.
Dan komen „de Trekkers"
uit Aalten met

accordeon- en

en zang
in Irene. Aanvang 8 uur.
Entree f 1.25 (bel. inbegr.)

Een en ander ten bate van de
Herv. Jongensclub Sarauël.

Te koop: wringerbok, wringer,
2 kastjes, koffiemolen, tafel, kin-
derrijwielframe, damesrijwiel, kui-
kenkachel met kap, een partij
batsen voor spotprijs (ook per
stuk), 3 dakramen, ± 3 mtr. 3*
waterslang met spiraal, kamer-
kachel, kookkachel.

* Smederij Henk van Ark.

VAKKLEDING
staat correct
zit perfect

DE GROOTSTE KEUZE BIJ.

.J.A.H LM l M K

Zie etalage Zie etalage

Vrijdag en zaterdag op alle werkkleding

een gulden reductie

2 pakken droogkokende rijst 99 ct + 20 z.
Elk pakje Spar boter

4 et goedkoper 34 et-f- 7 z.
500 gram spliterwten 40 ct + 8 z.
500 gram erwten 35 ct+ 7 z.
l beker appelstroop 62 et+12 z.
Rol croquette chocolade 80 et+ 16 z.
200 gram boterhamworst 45 ct+ 9 z.
100 gram hampunt 62 ct + 12 z.
l rookworst ±225 gram 72 ct+14 z.

REMMERS
Telefoon 1379

Voor U dames
Speciale vrijdagavond
aanbieding

Keperflanellen pyama's

frisse kleuren

waarde 9.75 nu 7.50

H. LUTH NIEUWSTAD VORDEN

Op de gunstige reactie, op het verzoek van
de winkeliersvereniging, aan het kopende
publiek hebben onderstaande branches een
beslissing genomen door hun zaken ten
gerieve van hun winkelpersoneel in het ver-
volg des zaterdags om

5 uur te sluiten
De gezamenlijke kruideniers
„ „ bakkers
„ „ slagers

de 2 groentezaken
drogisterij v.d. Wal
en fotohandel Dolphijn

Een nieuwe fiets?
Bij
TRAGTER.
een grote keuze in

Empo, Union, Gazelle,
R.S. Stokvis rijwielen
In onderdelen ook ruime voor-
raad

Voor betere reparatie naar

A* G* Tragter
Tel. 1256



Mevr. Gatacre Wiers-
se, Vorden, zoekt van
mei tot oktober een
net

meisje
voor kamerwerk enz.
Br. aan opzichter de
Wiersse, Vorden.

Wie heeft mijn don-
kerblauwe JAS met
capuchon gevonden?
Wim Stokkink, Julia-
nalaan 10.

STALMEST te koop
en een grote partij
oude MEST van mest-
varkens J. A. Bleu-
mink, Kerkhofweg D
4.

Te koop 2 dr. M.R.Y.
VAARZEN, goede
melklijsten, a.d. teil.
4 maart of een eerlij-
ke 4e kalfs KOE. G.
van Ark Wildenborch.

Te koop r.b. dragend,
eerlijke KOE, 12 mrt
ad. teil. melkl. t. i.
H. Kettelerij, 't Hoge
35 Vorden.

Te koop een r.b. drag.
KOE, vierk. stempel,
a.d. teil. 8 maart. H.
Weenk, B 20.

Gelegenheid tot het
inscharen van RUND-
VEE onder de Wiers-
se bij G. J. Kok, Vor-
den, Wiersse.

Te koop 3 tomen zwa-
re BIGGEN bij J. W.
Abbink, C 47.

Te koop een grote
toom zware BIGGEN
A. J. Aalderink C 85.

Te koop een toom
BIGGEN, H. J. De-
canije, Galgengoor,

Te koop een toom
zware blanke BIGGEN
G. J. Eijerkamp, B 35

Een r.b. volbl. vaars-
kalf te koop bij G.
Vliem de Weideman.

Te koop 3 STIER-
TJES, l jaar oud. (2
z.b. en l r.b. met zw.
schets) G. Rtetman, D
153, Kranenburg.

Te koop l eenroedi-
ge BERG, een KIP-
PENHOK 3 bij 3 en
een kanarie BROED-
KOOI, 6 delig. G,
Dijkman, Wildenborch

Te koop bonestokken
en brandhout.
H. Walgemoet Bran-
denborch.

Alleen vrijdagavond
kop en
schotels

voor 70 et p. stuk;
per 6 stuks f 4.—.

Gebr. Barendsen

Vrijdag en
zaterdag a.s.

Nylons
voor

f 1.48 en f 1.58 p.p.

A. J. A. Helmink
Ernstige

waarschuwing!
Wij geven zeer hoge
prijzen voor kabinet-
ten, antieke kasten,
mahonie stoelen en
tafels, potkachels,

tegeltjes, Friese klok-
ken, canapé's, lade-
kastjes, hoekkasten,
klaptafels, glazen-

kasten, oude kisten,
koper en tinwerk en
alle andere voorko-
mende antieke goe-
deren. Roemerman,
Polsbroek 45, Zut-
phen, Tel. (06750)
3701. Bij geen ge-
hoor 2103.

r\
D.V. hopen onze geliefde ouders, be- ^
huwd- erj grootouders W

• A. J. Langeler w

X en X
E. B. Langeler-Dekker

W op zondag 4 maart hun 30-jarige echt-
l vereniging te herdenken.

Q Dat zij nog lang voor ons en voor ?
Q elkander gespaard mogen blijven, is de
X wens van hun dankbare kinderen, be-
^ huwd- en kleinkind,

X
X
X
X
X Benn.ie
X Vorden, Linde E 41.

X
Gerrie en Henk
Janet
Herman
Jan en Dicky
Harmke en Jan A

X Gelegenheid tot feliciteren, maandagX ^-»WX*-y ^IJ UV.1V4 IV/b A.^.AlV*Il^.i.^rllj UJ Cl Cl IJ U " VJ

5 maart van 3.30-5 uur in zaal Eskes
X te Vorden.

Bejaardenkring
Volgende week donderdag 8 maart
om 2.15 uur i.d. koffiekamer v.h. Nut.

Feestavonden O.L.S. Dorp
In verband met ziekte van veel leerlingen
zijn de avonden

uitgesteld
tot vrijdag 30 en zaterdag 31 maart

De reeds uitgegeven entreekaarten gelden
nu voor deze avonden. Heeft u reeds kaar-
ten en kunt u deze dagen niet, dan gaarne
bericht.

Zaterdagavond 24 maart

komen de Herv. Meisjes- en
Jongemannen verenigingen
in Irene.

Lachen - Gieren - Brullen

Zie onze raambiljetten

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

Vitrage
Het visitekaartje van uw woning

Wij houden voor u voorradig

Effen Zwitserse vitrage
katoen en terlenka

Vitragevallen
katoen en terlenka

Vitrage met een rand
aan de voorzijde
in katoen en terlenka

Idem met een ingeweven rand
aan de onderzijde

Komt u ook eens kijken

Keus uit meer dan 20 soorten

Rijd meer kilometers
voor minder geld

Tank TOTAL
bij

Barink's
TOTAL-SERVICE

Total niet te evenaren!

Gevraagd:

een meisje voor de winkel
liefst ± 17 jaar en enigszins bekend met
levensmiddelenbedrijf. In- of extern.

fa. Kistemaker

Volkspartij voor
Vrijheid en Democratie

Afd. Vorden

IR. W. KOOY,
lid van de Provinciale Staten

houdt op
maandag 12 maart a.s.

een lezing over het onderwerp

Actuele landbouwproblemen
Aanvang 8 uur, zaal Bakker.

Het Bestuur

V.A.M.C. „De Graalschaprijders'
en

Veilig Verkeer Vorden
bieden u een

Speciale filmavond
verzorgd door de SHELL

op woensdag 7 maart a.s.
's avonds 8 uur in zaal Bakker.

Wie zich de vorige prachtige kleurenfilms
van de Shell herinnert, zal ook deze niet
willen missen.
Gratis entree

Houtverkoop Hackfort
Mots. Rombach zal op dinsd. 6 mrt. '62
NAM. 2 UUR aan Bosmanshuis te Vorden
publ. a contant verkopen onder Huize Hack-
fort:
eiken, fijnspar en grove dennen aan hopen,
voor timmer- en steigerhout, posten, slie-
ten en brandhout.
Perc. l iepen v. posten a/d Deldense grintw.;
2 t/m 17 fijnspar v. sporen, steiger-en tim-

:rh. i/h bos voor Hein Rietman; 18 t/m
eikjes en 31 en 32 brandh. i/h Zonder;

33 t/m 36 brandh. i/h Luibosje bij Wueste-
nenk v/d Enk; 37 t/m 39 brandh. a/d Kruis-
dijk; 40 douglas i/d wei a/d beek bij Mak-
kink a/d Koekoekstr.; 41 t/m 43 brandh.,

t/m 59 fijnspar v. steigerh. en spoortjes,
60 en 61 brandh. i/h bos a/d Koekoekstr.;

62 t/m 87 grove dennen v. rikken en ruiters
in Makkinkbroek; 88 t/m 100 eikjes w.o.
l perc. brandh. i/h Lendeke bij Dijkman in
Leesten; 101 t/m 110 zwaar brandh. a/d
Kamp bij Gr. Starink in Warken. Aanw. de
bouwlieden,

fluto's zonder chauffeur
All risk verzekerd

Eerste klas materiaal •
Ook voor buitenland

TRAGTER - TeL 1256

Jonge Kerk
Donderdag 8 maart, 7.45 uur in Irene

„Negro Spirituals"
(kerkzang van Amerikaanse neger)

door Ds. Buskes

Dit mag je beslist niet missen.

Zie kerkblaadje

99 Het Binnenhuis99

WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

BEHANG
Hebt u onze geheel

vernieuwde collectie
gezien?

Leuke dessins
voor woonkamers, slaapkamers

Keus uit meer dan 25 soorten

Vraagt onze staalboeken

Het beste van beet'r e fabrikanten

voor ALBERS zelf bediening skianten

De gehele week bij elk zakje soep naar keuze,
l blikje soepballen van -48 et voor 39 et
Prachtige sierbekers met appelstroop 89 et
Bij aankoop van 500 gram kaas,
1 pakje roggebrood voor 15 et
Tomatenpuree, nu 3 blikjes 49 et

Aardbeien met ananas is verrukkelijk!
Deze week l litersblik aardbeien en l blik ananas

samen 198 et
Bij aankoop van 4 gulden boodschappen,
2 grote rollen eierbeschuit voor 39 et
Boterhamworst, 200 gram 39 et
Gemengde wafels, 200 gram 49 et
Grote fruitrollen, nu 5 stuks 69 et
2 grote ontbijtkoeken, klasse A 78 et
Bij elke flacon LUX af wasmiddel, l lolaborstel v. 29 et

Zojuist ontvangen!
Prachtige emmers met 6 stuks bloemenzeep 198 et
Karnemelkzeep, bij 3 stuk l onverslijtbare kam gratis
Lucifers, 2 pakken voor 39 et

LET OP!
Bij elke gulden boodschappen,

l pakje margarine voor 28 et

Wij kochten een grote partij slaolie,
grote fles van 129 et voor 99 et
Nog een kleine voorraad slasaus, nu per fles 69 et
Bij elke 100 gram Hotel Goud thee,

l reep chocolade voor 9 et

Koopje!
Deze week, kwart belegen Edammer voor 109 et

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt U
5 kussentjes shampoo voor 49 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Belangrijke veiling
van gereedschappen en ijzerwaren

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

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

Bezichtiging een uur voor de verkoop

Coöperatieve Boerenleenbank

..VORDEN"

Het kantoor der bank is

vanaf 1 maart 1962

op zaterdag gesloten

OPROEP

aan alle vrouwen van Vorden

voor de

Vrouwenwereldgebedsdag
op vrijdag 9 maart,

's avonds 8 uur in de N.H. Kerk

Zondag 4 maart 1962

Vorden I - G.S.C.D. I
Aanvang 2.30 uur

Voor
gascomforen

het adres:

Keune
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. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5



Gevraagd een meisje
voor een paar halve
dagen per week.

Slagerij Krijt

Gevraagd fl inke jonge
arbeider. Brandstof-
fenhandel G. Weulen
Kranenbarg, Ruurlose-
weg.

Een toom zware big-
gen te koop bij T.
Roeterdink B 21.

AUTO-VERHUUR
Uonder chauffeur)

Groot Jebbink.
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1309

Wij hebben weer volop
HAANTJES

Voor billijke prijs
f 1.60 per J/2 kilo

W. Rosscl. tel. 1283
H. Robbertsen

tel. 1214

Voor
wasmachines
centrifuges
betere merken,
lagere prijzen,

naar
KEUNE

Diepvriezen FRIAC
FRIAC. . . .
Joh. Donderwinkel
Koekoekstr. 6, Vorden

Tel. 06754-356
Friac - Voorlichting - Service

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

Weulen Kranentaarg
en

H. Ujftogt 't Hoge 57

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

Voor
speelgoed en

cadeaux
slaagt u beter bij

KEUNE
VOOR HEEL

DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"

ROOKGEREI

AUTO-
V E R H U U R

m.en zonder chauffeur

George Seeiing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14

Telefoon 1414

Pluimveebedrij!
De Driesteek

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

tel. 06750-4765.

Prachtige gelegenheid
om kennis te maken

met DIEPVRIES groenten!

Groot pak spinazie van 145 110 et
„ andijvie van 115 90 et

„ „ boerenkool van 110 85 et
„ „ sperciebonen voor 98 et

3 heerlijke croquetten voor 49 et

Het volgende zal ook U welkom zijn!
250 gr. goudmerk koffie 148 + 30 z.
het 2e pak voor 100 + 20 z.
Litersfles koffiemelk 119 et
1 pak verse margarine 36+10 z.
Groot blik gestoomd gehakt 98 et
Grote zak vers gebrande pinda's 49 et
Groot pak zoute pinda s
knappend vers, niet te zout 49 + 10 z.
Groot pak kantkoek 49 et
2 pak smeerkaas 69 et
250 gram cocostongen 69+14 z.
Vanillewafels per pak 55 et
200 gram gesor. wafelkoekjes 59 et

Echt iets voor de zondag!
Zolang de voorraad strekt!

Grote Banketbakkerscake 79 et
150 gram originele ongerookte
boerenmetworst 89 et

Weet u het al?

heeft het voor U!

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum
G. W. EIJERKAMP

Telefoon 1386

„Het Binnenhuis91

WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

Welke vloerbedekking kiest u?

Wij weten dat het voor u moeilijk
kan zijn.

Doch vraag eens advies van een vak-
man

De vloerbedekkingen, die wij vooradig
hebben behoren tot de besten

Tretford 120 breed
Heijgafelt 150 breed
Cascade Boude 190 breed
Verto Bouclé 100 breed

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

Melkwaarde
11.8 cent per liter

Verkrijgbaar bij:

A. W. UENK
Vorden - Tel. 1327

Voor U heren

Speciale
vrijdagavond
aanbieding

Tricot n ) h overhemden
met een prima zittend boord

waarde 19.75 nu 17.5O

Voor u het^a zeer prettig in het dra-
gen. W

Voor u dames het eenvoudigste wassen

Zonder strijken ea toch glad

H. LÜTH NIEUWSTAD VOROEN

""Nutsgebouw""
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 4 maart, 8 uur

De ster van

Santa Clara
met: Vico Torriani, Ruth Stephan e.v.a.

Een pittige film met meeslepende zang
en kostelijke invallen.

Toegang alle leeftijden

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

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

SPECIALE AANBIEDING

Deze week een pracht

overhemd
z.g. Kennedy model

voor f 8.95

Centra Centra

CENTRA
waar het voordeliger winkelen is
en waar u persoonlijk wordt be-
diend.

Bij aankoop van l pak koffie a 148 et
l suikerautomaat en melkkannetje voor 69 et

150 gram rumbonen voor 49 et

Bij aankoop van
1 fles frambozen-bessen wijn a 295 et
! f l inke pot rozijnen op sap voor 5 et

500 gram vermicelli voor 39 et
2 blik soepballetjes voor 89 et
500 gram erwten voor 26 et
500 gram bruine bonen voor 45 et
500 gram spliterwten voor 29 et

H. G. ten Brinke
Zutphenseweg - Telefoon 1415

Centra Centra

Een mooie keus in

MAGNEET- en
VEENO-Fietsen
en

TYPHOON Bromfietsen
vindt U bij

BAft INK
Ons devies:

tJarin/t slaagt IC altijd Beter,

GROOT CARNAVAL
KRANENBURG

Zondag 4 maart

Groot Kindercarnaval
m.m.v. „Concordia"
Aanvang l 30 uur n.m.

's Avonds om 7.30 uur:

BONTE AVOND
in de feestsalon.

Maandag S en dinsdagavond 6 maart

Groot gekostumeerd Bal
Lachen! Gieren! Brullen!

CARNAVALSFEESTEN OP DE KRANENBURG
Reeds verschillende jaren organiseert de bekende
Carnavalsvereniging „De Deurdrajers" te Vorden-
Kranenburg het Carnavalsfeest. Ook dit jaar zy'n
diverse commissies wekenlang in de weer om de
feesten terdege voor te bereiden.
Men heeft thans de beschikking over een feest-
salon, die ruim 25 meter lang is en ca. 14 meter
breed, welke behoorlyk kan worden verwarmd.
De festiviteiten beginnen op zondag 4 maart.
Na een optocht van de gekostumeerde jeugd over
de Kranenburg, waarby „Concordia" haar mede-
werking verleent, zal de jeugd door Prins Cornelis
I worden toegesproken. In de feestsalon kan de
jeugd zich naar hartelust amuseren tydeng de
poppenkastvoorstelling en het Jeugdtoneel.
Op die dag zal 's avonds om 7.30 uur de Grote
Bonte Avond plaats vinden in de feestsalon, waar.
by o.a. de Toneelvereniging „S.E.V." uit Lochem
het toneelstuk „Vader Job" voor het voetlicht zal
brengen.
Maandagavond 5 en dinsdagavond 6 maart is er
een groot gekostumeerd bal met medewerking van
Prins Cornelis de Eerste, die beide avonden de
scepter zal zwaaien op dit feest van leut en gy'n.
Voor de best geslaagde kostumeringen worden
iedere avond prachtige pry'zen beschikbaar ge-
steld.

NA N H A K P T goa

C.J.B.T.B.
In café Eskes hield de afdeling Vorden van d«
C.J.B.T.B. een goed bezochte ledenvergadering.
In zy'n openingswoord drong de voorzitter, d«
heer A. Oltvoort, er op aan als Christenen van
vandaag sterk in de wereld te staan, niet alleen
in ons kerkelijk handelen maar bovenal in het
dagely'ks leven en werken.
Medegedeeld werd dat de excursie en de cursus
veebeoordeling voorlopig niet kunnen doorgaan,
vanwege het heersende mond- en klauwzeer.
De heer H. Pardys, ass. v. d. rykslandbouwvoor-
lichtingsdienst gaf een korte uiteenzetting over
de bedrijfsvoering i.v.m. de E.E.G. en de slechte
pry'zen in verschillende sectoren van het Boeren-
bedrijf.
Er werden vervolgens enkele discussiegroepen ge-
vormd waarin elke groep enige vragen te beant-
woorden kreeg over op papier uitgewerkte be-
dry'ven. Hierop ontspon zich een leerzame ge-
dachtenwisseling.
De heer Oltvoort dankte de heer Pardys voor zy'n
medewerking aan deze goed geslaagd» ledenver-
gadering.

BIOSCOOP
Jong en oud kan zondag genieten van de vrolyke
film: De ster van Santa Clara. Er wordt veel in
gezongen en de vele zotte situaties geven aan-
leiding tot grote vrolykheid. De hoofdrollen wor-
den vertolkt door Vico Torriani en Ruth Stephan.

NEW DELHI
Wy brengen nog even in herinnering dat a.s.
vry'dag de gemeenteavond plaats heeft van de
Hervormde en Gereformeerde kerk alhier, waar
gesproken zal worden over New Delhi.

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

Stercocos
De ideale vloerbedekking voor woon-
kamers

• Als vast tapijt

• Als losse banen

Duurzaam en niet duur

Dus uw vloerbedekking

Stercocos

voor kleur, sfeer en gezelligheid.

Een sportfiets
voor dames of heren

compleet met lamp, slot en jasbe-

schermer kost f 149.50 bij

TRAGTER
Zutphenseweg

Werkelijk lekkere koekjes

heeft alléén,

uw Bakker

De Vordense Bakkers

Garage
Boesveld

Autobedrijf en -verhuurinrichting

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

Chr. Muziekver. „Sursmn Corda"
Ledenvergadering

op maandag 5 maart

om 8 uur in Irene.

Het Bestuur

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram ham 100 et

200 gram plockworst 100 et
200 gram tongeworst 55 et

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

Zaterdagsavonds om 5 uur gesloten.

M. Krijt, Dorpsstraat

EN OVERALL

WINT HET ALTIJD!
en in prijs.... én in kwaliteit l

) j ( K L M - o v e r a l l s n u o o k i n i n d a n t h r e n - b l a u w ,
o n d e r m e r k K L M - E X T R A V r a a g e r n a a r !

Fa. VISSER - Burg. Galléestraat - Vorden


