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Deze week wordt dit blad ter kennismaking nog
extra verspreid in 100 gezinnen in Wichmond-
Vierakker, eveneens ruim 100 in Warken-Leesten
en de enkelen in Vorden die nog niet op Contact
zijn geabonneerd.
Wil men het blad ook daarna regelmatig bl i jven ont-
vangen dan kan men zich abonneren voor f 1,60 per
halfjaar, dat is slechts 6 cent per week.
Even een bericht aan Drukkeri j Wolters, Nieuwstad
Vorden en u bli jf t wekelijks met het Vordense ge-
beuren en de aanbiedingen van de aktieve Vordense
zaken op de hoogte.

BETALING ABONNEMENTSGELD
Voor l april kan het abonnementsgeld a ƒ 1,60
weer worden gegireerd op No. 93 41 20 ten name
van Drukkerij Wolters Vorden.
Wy hebben een vriendelijk verzoek. Wilt u vooral
zorgen dat de overschrijving vóór l april in ons
bezit is? Na die datum zullen de overgebleven
kwitanties by u worden aangeboden.

„BETER WONEN"
Onder de titel „Beter wonen" gaf de woninginrichting
fa. A. Polman in de zaal van Hotel Bakker een goed
geslaagde voorjaarsexpositie.
Deze expositie was gedurende drie dagen voor het
publiek opengesteld, n.l. vrijdag, zaterdag en zondag.
Op het gebied van woninginrichting vond men er een
enorme kollektie als: een nieuwe plastic vloerbe-
dekking in verschillende dessins, speciaal geschikt
voor keukens, trappen, slaapkamers, die bijzonder in
de smaak viel. Verder nog verscheidene soorten
vloerbedekking, slaapkamer-ameublementen enz.
Ook was er een unieke kollektie Ploeg japonstoffen
en Ploeg gordijnstoffen, en vitrage.
Hiervoor bestond een zeer grote belangstelling.

Nutsbibliotheek Yorden
Jongens- en Meisjesboeken 10 et. per
week.
Engelse boeken 15 et. per week.
Studieboeken op aanvraag gratis.

RAADSVERGADERING
Vrijdagavond komt de gemeenteraad van Vorden
in raadszitting bijeen.
Aan de orde is o.m.:
Herziening bezoldiging secretarissen, ontvangers
en ambtenaren van de burgerlijke stand per l ja-
nuari 1963.
Beloning van de ambtenaren-werklieden.
Duurtetoeslag voor het daarvoor in aanmerking
komend gemeentepersoneel in verband met de lang-
durige koude.
Verkoop bouwterrein aan de N.V. Bouwfonds Ne-
derlandse Gemeenten.
Aanvraag ingevolge artikel 50 van de Kleuter-
onderwijswet van de Vereniging voor Christelijk
Nationaal Schoolonderwijs i.v.m. de stichting van
een bijzondere kleuterschool en Begrotingswijzigin-
gen.

Spit, Spierpijn
en reumatische ponen

wrijft U eveneens weg met

DE HUIDIGE TOESTAND
Voor zeer veel toehoorders sprak vry'dagavond
Prof. Mr. Dr. I. A. Diepenhorst, lid der Eerste
Kamer, op uitnodiging van de A.R. Kiesvereniging
in de zaal van café Eskes over de huidige toestand.
Aangezien de voorzitter, de heer A. J. Lenselink,
niet aanwezig kon zijn, werd een kort openings-
woord gesproken door de heer A. J. Smeenk.
De heer Diepenhorst begon met te zeggen dat po-
litiek een harde zaak is. Wij zijn in de wereld als
een klein land. Toch kunnen wij wel in de mogend-
heden meespreken, indien wij oog houden voor de
realiteit. Ook in het verleden telde ons land mee,
doch thans is het slechts een onderdeel van het
grote geheel. Wij kunnen als land met zijn 12Yz
miljoen inwoners er van slechts plm. 5 miljoen voe-
den uit eigen bodem, zodat de rest door invoer moet
worden verkregen. Wat de volksgezondheid betreft,
staan wij niet achter met l arts op de 1000 inwo-
ners, terwy'l dit in Afrika l arts op de 30.000 men-
sen is. Evenwel heersen er ook in ons kleine landje
nog schrijnende toestanden n.l. gezinnen met een
inkomen van niet meer dan ƒ 60,— per week. En
toch moet Nederland wil ons land meedoen grote
bedragen investeren. Spr. noemde b.v. de oprichting
van een 3e technische hogeschool in Twente, een
nieuw te bouwen stationsgebouw op Schiphol enz.
Ons nationaal inkomen bedraagt momenteel 10 mil-
jard gulden, waarvan de defensie reeds 2 miljard
vraagt.
Ook de jeugd bracht spreker ter sprake en verweet
de opvoeders hiervan soms grote tekortkomingen.
Komen er in ons land niet 4 a 6000 gevallen van
echtscheidingen voor?
Wy moeten zoveel mogelijk anderen helpen. Spr.
doelde in dit verband op het grote wereld voedsel-
tekort.
Na de pauze werden een groot aantal vragen aan
spreker gesteld die hij zoals gewoonlijk weer op
zeer duidelijke wy'ze beantwoordde.

KERKDIENSTEN zondag 31 maart.
H er v. Kerk.

8,30 uur Ds. J. J. van Zorge.
10.05 uur Ds. J immink, van Barchem.

Jeugddienst
Geref. Kerk

9.30 uur en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.
R.K. Kerk

7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 7.30 uur Lof.
P.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. Lulofs telef. 1255.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

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

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

Vorden — Ruurlo
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts H. S. van der
Meulen, telefoon 06735-200.

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

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 20 t.m. 26 maart.
Geboren: d. van J. de Boer en A. E. de
Vries; z. van H. Jansen en H. W. Braak-
hekke; d. van C. Roozendaal en F. J. Groot
Roessink ; z. van H. Slofstra en R. Venema;
z. van A. Hengeveld en F. Kuypers.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: G. J. Groot Roessink en }. te
Veldhuis. ^^
Overleden: E. J.^ftgink. m., 78 jr., ongeh ;
T. Harmsen, m., 58 jr., echtgen. van H. J.
Teuntssen; J. L. Oldenampsen, m., 53 jr.,
echtgen. van J. H. Jansen.

STEUNT DBPKMAVI-KOLLEKTE
VAN l t/m 6 APRIL

Het Plaatselijk SIMAVI-Comité doet een warm be-
roep op alle ingezetenen. De actie moet slagen!
Wanneer SIMAVI brieven van doktoren krijgt van
de volgende inhoud, dan moet zo'n arts toch gehol-
pen worden. De dokter schrijft:
„De acute operaties brengen je soms een wanhoop
„nabij als er intussen een paar honderd mensen voor
„de deur staan te dringen ...
„Ik houd uiterlijk om half tien 's avonds op, anders
„houd ik het niet vol . . .
„Er blijven nog elke dag velen die niet aan de beurt
„komen om ingeschreven te worden en als ik
„'s avonds naar huis ga ligt de grond bezaaid met
„mensen die niet meer weg kunnen.. . De enige
„troost in de situatie is, dat je het toch béter ziet
worden ..."
Ja, laat het beter worden, mede door de hulp van
SIMAVI, door onze plaatselijke kollekte!

Woninginrichting
A. J. A. Helmink

Manufacturen
Telefoon 1514

VORDENAAR NIJENHUIS HANDHAAFT
ZICH AAN DE KOP

In de finale om het persoonlijk damkampioenschap
van Gelderland eerste klas, heeft de Vordenaar
Ny'enhuis zich, dankzij remise tegen Van Veelen
uit Druten, op een gedeelde eerste plaats gehand-
haafd.
Beide spelers waren goed tegen elkaar opgewassen
en de diverse dreigingen die er dikwijls aan weers-
zijden ontstonden werden door „afruilen" goed op-
gelost. Ook in het eindspel bleef het een gelijk-
opgaande strijd.
Zaterdag a.s. zal het programma worden voortge-
zet.
In de tweede klas werd de party tussen Wiersma
(Vorden) en De Groen (Deest) uitgesteld.

UITVOERING CONCORDIA
De muziekvereniging Concordia, die vorig jaar
geen uitvoering kon geven door een te kleine be-
zetting, is de inzinking enigszins te boven. Zater-
dagavond gaf zij een uitvoering, die muzikaal ge-
zien, zeer goed geslaagd is. De verschillende num-
mers kregen een goede vertolking. Het was dan ook
jammer dat de zaal niet beter bezet was. Misschien
was het songfestival op de T.V. hiervan de oor-
zaaak, maar het werkt toch wel deprimerend op de
leden dat zo weinig donateurs werkelijk belangstel-
ling voor de vereniging koesteren. Alleen financiële
steun is niet voldoende; aan morele steun heeft een
vereniging nog meer behoefte!
Na de pauze bracht het cabaretgezelschap Confetti
uit 's-Hertogenbosch een aardig programma van
liedjes, schetsjes en niet te vergeten de kunst-
fluiter. Ook dit gezelschap had een groter publiek
verdiend.

A.s. zondag 31 maart

JEUGDDIENST
Voorganger:
Ds. Jimmink, van Barchem

Onderwerp van de preek:

Wereldvreemd — Wereldwijs ? ?

Aanvang samenzang om 10.05 uur.

VOETBAL
Vorden I heeft zondag niet veel moeite gehad om
tegen een aanvallend zeer zwak spelend Brummense
Boys I tot een royale 5—l overwinning te komen.
Toch keek de thuisclub al spoedig tegen een O—l
achterstand aan toen r.-binnen Timmer op verras-
sende wijze via de binnenkant van de paal scoorde.
De Vordenaren vonden dit welletjes en met afstand-
schoten probeerde men jj^Brummen-goalie te ver-
schalken. Dit gelukte r^^u. een kwartier spelen,
toen aanvoerder Lindenschot met een prachtig hoog
schot de balans in evenwicht bracht. Ny'enhuis en
Eggink raakten in deze periode nog een paar maal
de paal. De r.-back van Bjummen hielp de thuisclub
hierna een handje door ̂ Hal in eigen doel te schie-
ten 2—1. Met een schitterende „kogel" zorgde Lin-
denschot voor de ruststand 3—1.
De tweede helft was alles Vorden wat de klok sloeg
en kreeg de Brummense keeper volop gelegenheid
zijn kunnen te tonen. Hy' deed dit overigens voor-
treffely'k hoewel het houtwerk hem ook nu weer
diverse malen terzijde stond. De op de r.-buiten-
plaats opererende Ny'enhuis toonde zich bijzonder
aktief en met 2 fraaie doelpunten, uit passes van
Buunk en Eggink, bepaalde hy' tenslotte de eind-
stand op 5—1.
Vorden II kwam zondag ook uitstekend voor de dag
door Witkampers III op eigen veld een 5—O neder-
laag toe te brengen. De Vordense spelers hielden
vooral in de tweede helft het spel open, waardoor
de Larense doelman voor onoplosbare problemen
kwam te staan. Met de rust was de stand O—l door
een doelpunt van Besselirik. Na de thee zorgden
Korenblik (2 x),Goldstein en v. d. Vlekkert voor de
eindstand O—5.
Vorden A verloor zaterdag geheel onnodig met 5—4
van Markelo A. Vorden B klopte Zutphania B met
7—2, terwijl Vorden C Wilhelmina SSS B met een
4—l nederlaag huiswaarts stuurde.
Zondag a.s. staan er voor de drie seniorenelftallen
uitermate belangry'ke wedstryden op het pro-
gramma.
Vorden I gaat nl. in Wichmond op bezoek by' Socii.
De thuisclub zal hier alles op alles zetten om de
kleine theoretische kans die zy nog op de bovenste
plaats heeft, te benutten. Voor de geelzwarten
wordt het hier terdege oppassen.
Vorden II dat is opgeklommen naar de tweede
plaats op de ranglijst met 3 punten achterstand op
koploper A.Z.C. V, kry'gt zondagmiddag bezoek van
Be Quick IV.
Het derde elftal speelt om 12 uur, eveneens thuis,
tegen Socii II dat gely'k met Vorden III op de onder-
ste plaats vertoeft.
Bij de junioren is Vorden A zaterdagmiddag vrij.
Vorden B kry'gt Eerbeekse Boys B op bezoek. Vor-
den C speelt uit tegen Brummense Boys B, terwijl
Vorden D zal trachten om een overwinning te be-
halen op Socii B.

Bronch i letten
Hoestdrank in tabletvorm. 95ct

BIOSCOOP

Wat een proef niet een atoombom aan problemen
meebrengt voor de primitieve bevolking van Afrika,
laat de film van zondagavond „Jungle Jim en het
gedoemde eiland" zien. Johnny Weissmuller (de be-
kende Tarzan-speler) vertolkt de hoofdrol op de
hem eigen wy'ze.

om ye<
graag

te dragen..

Héél mooi [s dit wollen
vest van first class
materiaal. De bijzon-
dere wijze waarop de
knoopsluiting is ver-
werkt, maakt het tot
een charmant stuk van
uw garderobe. Keuze
uit diverse modetinten.

Kijken,
is kopen bij

VISSER
VORDEN

JAARVERGADERING N.C.V.B.
De afdeling Vorden van de Ned. Chr. Vrouwenbond
hield in het gebouw Irene haar 3e jaarvergadering,
onder leiding van Mevr. Kieft-Begieneman.
Blijkens het uitgebrachte jaarverslag telde de af-
deling 108 leden.
By de bestuursverkiezing werd in plaats van Mevr.
Berenpas gekozen Mevr. Jeeninga.
Ter verhoging van de gezelligheid werd een z.g.
pakjesactie gehouden ten bate van de kas.
Enige leden voerden het vrolijke toneelstukje
„Aardappels" op. Het werd goed gespeeld en ver-
wekte veel hilariteit.
De afdeling kan met dankbaarheid op deze zeer
geslaagde avond terugzien.

ONDERSCHEIDINGEN UITGEREIKT
Dezer dagen werden de heren C. van Ooyen, T.
Hartman en J. A. M. Bleumink onderscheiden met
de Karel Landsteinerpenning in brons, wegens het
5 maal geven van bloed voor de Bloedtransfusie-
dienst van het Ned. Roode Kruis.

GESLAAGD
Mej. D. Rossel, leerlinge van de Christine Hermine
school te Zetten, slaagde voor landbouwhuishoud
lerares akte N XIX.
Zy' werd als zodanig benoemd aan de Chr. Huis-
houdschool te Elburg.

K i n d e r s c h o e n e n
in nieuwe

voorjaarsmodellen
DE GROOTSTE KEUS

bij

Wullink's Schoenhandel
.Onbetwist, de Schoenenspecialist'



En toch ...
wordt het voorjaar
en U verlangt er naar de ramen en deuren eens los te gooien.

U denkt dan al haast weer aan de schoonmaak.

Terlenka Vitrage
maakt uw ramen gezellig.
Ragfijn, effen of met nopjes, kleine sierlijke
figuurtjes, rijke randen
De vitrage 1963 is er, fraaie valling, minder werk.
Een mooie „inkijk" en het mooiste „uitzicht".

Gardisette
een nieuw begrip in raamdecoratie.
Vitrage met loodkoord, waardoor het prachtig
„valt".

Over-
gordijnstof
die Uw huis verjongen. ^B
Drukstoffen, Weefstoffen. Velours, Effen Dobby-
stoffen, Damasten.
Kijk, kies en keur!
Goede gordijnen, de mooiste „wand"
woning.

Hebt u gordijnproblemen ... wij zijn tot uw dienst.

Kijken,
is kopen bij

REMMERS
Zelfbediening

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Nieuwstad 58 - Telefoon 1379

Niet vergeten op uw boodschappenlijstje!
zegelvoordeel

98
75
49
32

Spar pindakaas
3 gevulde repen
l zakje galatoffees
l rol eierbeschuit

20 et
15 et
10 et
6 et

10 et
28 et

l zakje boterhamvlokken 52
1 fles (0,6 Itr.) limonadesiroop 140

Lekker voor toetjes!
l blik perziken 170 34 et
l blik perziken 116 23 et
l blik perziken 78 16 et

Fijne vleeswaren!
100 gram boerenmetworst, wijd extra 52 10 et
100 gram boerenmetworst, klein extra 52 10 et
l blik rundvlees 350 gram 132 26 et

BUPRO-gas
HET GAS VOOR IEDEREEN

Statiegeld f 5 , — per fles

G.WEULEN KRANENBARG
Ruurloseweg

H. Lijftogt Het Hoge

Voor uw belijdenis
hebben wij voorradig een
prachtige kollektie

Kerkboekjes
Ook HET ADRES voor uw belijdenis-
geschenken is

Boek- en Kantoorboekhandel

Fa. HIETBRINK
Telefoon 1253

6 beste BIGGEN te
koop. H. Ruumpol
Zutphenseweg C 62

BIGGEN te koop.
Joh. Wesselink
Kranenburg

Zware BIGGEN te
koop. G. J. KI. Ikkink,
Blokhuis.Wildenborch
D 80

BIGGEN te koop bij
W. A. Kreunen, D 40
Mossel, Vorden

Te koop dekrijpe beer
N.L. m. gezondh.verkl.
G. Berenpas, Bogge-
laar 3 Warnsveld

Te koop 2 toom zware
biggen, eetaardappels
(pimpernel) en Shetl.
ponny hengstveulen,
bijna l jr. J. W. Heer-
sink, Linde E 23

Te koop een nuchter
r.b. VAARSKALF,
's avonds na 6 uur.
E. van Zuilekom, C 82
Veldwijk, Vorden

Wij leveren alie
HOMOEOPATISCHE
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.

Ook voor
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende-
druppels

naar uw D.A.drogist.

D.A. Drogisterij en
Fotohandel

C. Nipius, Zutphen
Janstraat 5

Auto's te huur
zonder chauffeur

i rag e
A. G. Tragter
Telefoon 1256

GEVRAAGD

tegen de hoogste prijs.
W. Rosscl, Tel. 1283

H Robbertsen,
Tel. 1214

Trouwringen
Gouden en zilveren ringen

„met echte steen"

Gouden herenringen

SIEMERINK's
Horlogerie, Goud en Zilver

De zaak, waar u het best wordt
geadviseerd, de grootste keuze
vindt en de goederen zo laag
mogelijk geprijsd zijn.

Zutphcnsewcg Telefoon 1505

geachte neer JUuimes,

Als antwoord op uw schrijven, in Contact
van vorige week, deel ik U mede dat ik
dit jaar erg soepel zal zijn, wat betreft de
straatbelasting voor de Burg. Galléestraat,
gelet op de modderellende, die daar is
meegemaakt.
U moet er echter wel rekening mee houden,
dat, als straks de Burg. Galléestraat geen
modderstraat meer is, maar als Kalverstraat
zal herrijzen, ik U dan weer fl ink laat
betalen. Verder kan ik U ons Tarvo-brood
aanbevelen, dat geeft uithoudingsvermogen.

Hoogachtend, G. J. SCHURINK.

De kwaliteit
LEVERT HET BEWIJS, DAT

CENTRA BETER IS

DE PRIJZEN . . . DAT

CENTRA GOEDKOPER IS

Bij l p. koffie l p. lange vingers voor 49 et
Grote ontbijtkoek voor 49 et
2 rol beschuit 55 et
250 gram chocoladebagel 69 et
Grote pot abrikozen voor 79 et
Literblik sperciebonen voor 89 et
Pot jonge worteltjes 69 et
Heel blik spinazie 59 et
250 gram zandruitjes (koekje) voor 49 et

Tegen voor jaar smoeheid.
l fles bloedwijn van 325 et voor 225 et

Lcvensmlddelenbedrijf

H. G. TEN BRINKE
Zutphenseweg - Telefoon 1415

DROPPING
georganiseerd op DINSDAG 2 APRIL
door de Herv. Jeugdverenigingen

Vertrek 7.45 uur vanaf IRENE.

Deelname van alle leden van 15 jaar en
ouder wordt verwacht (ook van hun vrienden
en kennissen.)

De leden krijgen GEEN nader persoonlijk bericht.

De sleutel tot een rijker
leven

Deze populaire bromfiets in alle
modellen en kleuren

direct uit voorraad leverbaar.

Prijzen vanaf f 498.—

ZIE ETALAGES

Fa. KUYPERS

Oetter Oet
nylons

INDE"
NIEUWE

NOTEU-
KXEVREtt

Hazelino
Castagna
Walnotta

reeds v.a. 1.
L. Schoolderman



Voor uw deelneming
ons betoond na het
overlijden van onze ge-
liefde moeder, behuwd-
en grootmoeder

Hendrika Oberink
wed. van H. J. ter Huerne
betuigen wij u onze
welgemeende dank.

Uit aller naam:
H. ter Huerne

Maart 1963.

Gevraagd een nette
bezorger voor een

ochtendblad. Aanmel-
den Molenweg 10

B.z.a. een JONGEN
v. 3 dagen p. week.
Liefst op landb.bedrijf
Adr. be vr. bur. Contact

Mevr. Manger Cats,
Rustoordl. 29 Eefde,
vraagt m. mei of later
'n huish. hulp wegens
a.s. huw. v.h. tegen w.
meisje. Weekend vrij
Meerdere hulp aanw.

GEVONDEN een
gouden ring m. naam-
inscript ie , op de Ruurl.
weg. Tegen adv.kosten
terug te bekomen bij
J. A. Bleumink, Kerk-
hofweg D 4, Vorden

VERLOREN
op dinsdagmorgen 17
maart gymn.kleding,
v. Kerkhofweg —N.S.
station. Gaarne terug
te bez. bij B. Besselink
Kerkhofweg D 4a.

TE KOOP een dres-
soir, theemeubel, spie-
gel en 4 stoelen.
„De Wehme" Vorden

Te koop z.g.an. kin-
derwagen, engels, geh.
uitneembaar. Hoge 58
Vorden. Telef. 1420

Te koop g.o.h. elektr.
FORNUIS m. stook-
gelegenh. en 'n elektr.
KOMFOOR, 3-plaats
P. Dekker, telef. 1253

Te koop gevraagd een
wandelwagentje.
Hengeloscweg B 9

jonge konijnen te
koop. D. Klein Bramel
A'menseweg 11

N V . Chrooml.fabriek
v.h. H. A. Albers

heeft te koop
lichte vaten v. meel
zware vaten v. olie

Te koop 80 RIKPOS-
TEN.4 rol puntdraad,
een weidepomp en 'n
z.g.a.n. divan. G. Dijk-
man, Zutph.weg C67c.

Te koop EETAARD-
APPELS, Noorderling
B. Rouwenhorst, C 22
den Kerkhof, Hackfort

EETAARDAPPELS
te koop, pimpernel.
H. Obbink, Vord.bos

ROGGESTRO te kp.
H. A. Pellenberg.
Veldwijk Vorden

Te koop 1000 kg stro
en 2000 kg mangels.
A. Hartman,
café de Zon, Vorden

ROGGESTRO te kp.
G. J. Pardijs, B 84

Vorden

Te koop flinke partij
STALMEST. Th. Nij-
enhuis, B 9 Vorden.

HERMAN BIELDERMAN

en

ELISABETH BRUNSVELD

hebben de eer U, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking D.V. zal plaats hebben op
vrijdag 29 maart a.s. om 11 uur ten
gemeentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening in de Herv. Kerk
te Vorden om 11.30 uur door de
Weleerw. Heer Ds. J. H. Jansen.

Maart 1963
Vorden, Nieuwstad 23
Doesburg, Willem de Zwijgerlaan 18

Toekomstig adres: Leestenseweg 29,
Warnsveld.

Receptie van 5—6 uur in zaal Bakker
te Vorden.

MARINUS RIBBERS

en

HENDRIKA WILLEMINA
BOERSBROEK

geven U, mede namens wederzijdse
ouders, kennis van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaats* hebben op woensdag 3 april
1963 des v.m. om 10.30 uur ten ge-
meentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening n.m. 14.15 uur
in de Herv. Kerk te Vorden, door
de Weleerw. Heer Ds. J. H. Jansen.

Vorden, E 102b
maart 1963.

Vorden, C 53

Toekomstig adres: Espel (N.O.P.)

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in
Hotel Bakker te Vorden.

:*oac«

Xu Zondag
j ouders

31 maart a.s hopen

H. LUTH

en

N. A. LUTH-STARREVELD

D.V. te gedenken dat ze 25 jaar ge-
leden getrouwd zijn.

Hun dankbare kinderen

Meeme
Renzo
Marjonel

Vorden, maart 1963.
Nieuwstad 4.

Receptie maandag l april van 3—5
uur n.m. bij Hotel Bakker, Vorden.

Heden overleed nog onverwachts,
onze Broer en Zwager

TEUNES HARMSEN

in de ouderdom van 58 jaar.

Vorden, B 65:
A. H. Stapper-Harmsen
G. Stapper

Zutphen:
H. A. Harmsen
J. Harmsen-Fukking

Almen:
H. Harmsen
J. Harmsen-v. Ooste^um

Vorden:
J. Harmsen
Gr. Harmsen-Stemerdink

Vorden:
H. W. ten Pas-Harmsen
J. C. ten Pas

Vorden, 21 maart 1963.

Nog onverwachts werd van onze
zijde weggenomen mijn lieve man en
der kinderen zorgdragende vader, be-
huwd- en pleegvader

TEUNES HARMSEN
echtgenoot van H. J. Teunissen

op de leeftijd van 58 jaar.

Alle benauwenis is van hem genomen.

Vorden: H. J. Harmsen-Teunissen
Apeldoorn: H. M. D. Mennink-Harmsen

J. H. Mennink
Steenderen: P. G. H. Harmsen

J. M. Harmsen-Mennink
Vorden: G. W. J. Harmsen

T. J. A. Vister
A. W. Vister

Vorden, 21 maart 1963.
Enkweg 15
De teraardebestelling heeft dinsdag
26 maart op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden plaats gehad.

Met groot leedwezen geven wij kennis
van het overlijden van onze trouwe
medewerker en collega, de Heer

T. HARMSEN

Bijna 45 jaren heeft hij zijn beste
krachten aan ons bedrijf gegeven.

Directie en Personeel
Empo Rijwielfabriek

H. B. Emsbroek N.V.

Vorden, 21 maart 1963.

Heden overleed tot onze diepe droef-
heid, zacht en kalm onze geliefde
zwager en oom

EVERT JAN EGGINK

in" de ouderdom van 78 jaar.

Wed. A. H. Eggink-Gerbscheid
fam. B. Berenpas
fam. H. J. Eggink

Vorden, 25 maart 1963.
„De Prinsenhoeve" D 110 a

De teraardebestelling zal plaats hebben
op vrijdag 29 maart om l uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed plotseling mijn lieve
man

JOHAN LUCAS OLDENAMPSEN

in de ouderdom van 53 jaar.

J. H. Oldenampsen-Jansen

Vorden, 25 maart 1963.
Zutphenseweg 47

De begrafenis zal plaats hebben
donderdag 28 maart om 2 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden nam de Here tot Zich, geheel
onverwachts, onze lieve man, vader,
behuwd- en grootvader

HERMANUS THEODORUS
HENDRIKS

op de leeftijd van 45 jaar.

Zutphen, 25 maart 1963.
Appelstraat 23

M. Hendriks-Blom
London (Canada):

A. Muller-Hendriks
L. G. Muller
Gerrie
Henk en Welna
Benni<*
en kleinkinderen

De teraardebestelling zal plaats vinden
zaterdag 30 maart 1963 om 12 uur op
de Ooster Begraafplaats te Zutphen.

Het regent KOOPJES

in ALBERS' zelffbedieningszaak

Een tractatie!
Heerlijk over de pudding of als toetje:
Gedroogde pruimen op sap (grote pot) slechts 98 et

GROTE AFSLAG
Castella vaatwas van 95 et NU voor 79 et

Voor de schoonmaak:
Mooie grote zemen slechts 269 et
De echte natuursponzen NU 69 et
Grote dweilen 59 et

Volop Jaffa's SINAASAPPELEN

Banketbakkerskoekjes 250 gram 59 et
2 grote potten capucijners slechts 119 et
12 repen chocolade 89 et
4 extra dikke chocoladerepen 98 et

Alleen deze week:
4 pak volledig gevitamineerde margarine 100 et

Alcoholvrije likeur, de kinderen zijn er dol op.
Per fles 79 et

Grof gebroken Siam rijst per kg 79 et

Leuk boodschappennetje GRATIS
bij 4 stuk Palmolive of Cadum toiletzeep.

Tuinbonen, voor de poot
Mooie kleine augurken
Chinese pinda's
Mooie abrikoosjes

600 gram 65 et
per pot slechts 98 et

500 gram 98 et
200 gram 89 et

Meikersen op sap NU per grote pot 129 et

Rookvlees
Boerenmet worst

100 gram
150 gram

VERTREKTIJD van de bussen

voor de

SHOW-AVOND
in de Deventer Stadsschouwburg

7 uur precies vanaf onze zaak

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Koopjes van de week
Tricot N/Ion Damesblouses

met korte mouw, in wit, groen, donker blauw en rood
nu slechts 5.50

Big-Ben Dames Plasticmantels
van 6.90 voor 4.90
van 9.75 voor 6.95

Pracht sortering

Terlenka Plissé Kinderrokjes

deze week f 1.— reduktie

Deze aanbiedingen gelden vanaf vrijdag t.m. donderdag a.s.

Denk aan uw voordeel.

Bij bezoek aan de zaak klantenboekje meebrengen.

L SCHOOLDERMAN - VORDEN
P.S. HEDEN DONDERDAGMIDDAG 28 MAART

WEGENS FAMILIEFEEST GESLOTEN



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

A U T O - KHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres Tel. 1306

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

Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77,

Zutphen

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

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Groot en klein
grijpt donderdags

het eerst naar

CONTACT
hét blad uoor Vorden

T.e.m. a.s. zaterdag

geven wij U in onze Jubileum-week

nog

10 korting

Profiteert hiervan.

H. LUTH
Nieuwstad

Vorden

Maandag 1 april de gehele dag
gesloten.

„CORRECT"
VOOR

CHEM. REINIGEN - VERVEN
STOPPAGE ~ REPARATIES ENZ.

Wegens toenemende drukte.
Geeft nu uw kleding in behandeling, zodat
u met de Pasen niet wordt teleurgesteld.

Bestellingen hebben voorrang.
's Maandagstnorgens voor 9 uur bericht, en
alles wordt dezelfde dag afgehaald en goederen
voor chem. reinigen hebt u dezelfde week thuis.

100 pet. verzekerd tegen diefstal, transport en
brand. Dus veilig. Gratis halen en bezorgen.

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

Gemeente Vorden

Bij Gemeentewerken kunnen worden geplaatst

enige arbeiders
in tijdelijke dienst. De arbeidsvoorwaarden
aangepast aan het personeel in vaste dienst.
Aanmelden dagelijks tussen 9 en 12 uur
op het bureau Gemeentewerken, alwaar
tevens nadere inlichtingen worden verstrekt.

Vorden, 26 maart 1963.

Burgemeester en Wethouders
van Vorden,

de Burgemeester,
van Arkel.

de Secretaris,
J. V. Plas.

Empo Rijwielfabriek
H. B. Emsbroek N.V.

Vorden

Voor spoedige indiensttreding vragen
wij een

PORTIER
Naast portierswerkzaamheden moet
licht administratief werk verricht

worden.
E.H.B.O.-diploma gewenst.

Woning beschikbaar.
Sollicitaties mondeling of schriftelijk
aan ons adres: Enkweg 17, Vorden.
De heer D. Luichies, Insulindelaan 29,
is na kantoortijd ook gaarne bereid
allegewensteinlichtingen te verstrekken.

Het Groene Kruis
afdeling Vorden

Ledenvergadering
van het Groene Kruis op dins-
dag 2 april a.s. om 8 uur in
het Wijkgebouw.

AGENDA:
Opening.
Notulen.
Jaarverj^p secretaris.
Financien overzicht 1962.
Decharge penningmeesteresse.
Bestuursverkiezing. Aftr. Mej. D.
Jansen (herkiesbaar) en J. W.
Heijenk (niet herkiesbaar).
Hiervoor is candidaat gesteld
de heer D. Luichies.
Rondvraag.
Pauze.

Vertoning van de film „Hygiëne in huis"
door Zr. Siegers-Brok, met toelichting.

Sluiting.
Het Bestuur.

Reklame vrijdagavond en zaterdag
500 gram fijne rookworst 160 et
200 gram ham 100 et
200 gram boterhamworst 50 et
200 gram ontbijtspek 50 et
200 gram tongeworst 50 et

Onze diepvries is weer vergroot;
nu volop plaats!

M. Krijt, Dorpsstraat
BOERINNENBOND

De R.K. Boerinnenbond „St. Martha" hield in zaal
Schoenaker een zeer druk bezochte avond onder
voorzitterschap van Mevr. T. Schoenaker-Smit.
Het Nederlands Zuivelbureau verzorgde deze voor-
lichtingsbijeenkomst met een aantal demonstraties
van allerlei aparte en smakelyke dranken, gerech-
ten en hapjes, zowel zoet als hartig.
Ook gaf men tips voor feesten en huiselijke par-
tijtjes. Tussen de bedrijven door werden de dames
in de gelegenheid gesteld om de gerechten op smaak
te testen. Allen waren vol lof hierover. Ook werd
nog een uiteenzetting gegeven omtrent het vita-
minengehalte etc. van diverse gerechten.
Meegedeeld werd, dat deze zomer weer een uitstapje
zal worden gehouden.
Na een dankwoord van Mevr. Schoenaker voor de
mooie, en keurig verzorgde avond, waarvan zij
hoopte dat de dames een en ander zeker in de prak-
tijk zouden toepassen, keerden allen voldaan huis-
waarts.

VARKENSFOKVERENIGING
De varkensfokver. „Samenwerking Vorden en Om-
streken" vergaderde in café „De Zon" onder leiding
van de heer B. G. Lichtenberg. In zijn openings-
woord memoreerde spreker wijlen de heer A. J.
Tjoonk. Hy wees er op dat de heer Tjoonk sinds
de oprichting steeds een bestuursfunctie had be-
kleed. De laatste tyd was hy ere-bestuurslid. Tevens
was hy enige jaren voorzitter van de bond van
varkensfokveren. „De Graafschap".
De heer Tjoonk heeft steeds zy'n beste krachten ten
dienste van de varkensfokver. gegeven. Zy'n nage-
dachtenis zal ons in dankbare herinnering blijven,
aldus spr.
Vervolgens wees hy er op dat in 1962 door het heer-
sende mond- en klauwwzeer voor de varkenshou-
dery geen gunstig jaar was geweest.
Uit het verslag van de heer Zantvoort bleek dat er
van de f okdaghokken-exploitatie, in combinatie met
Warnsveld, een batig saldo was.
By' gehouden bestuursverkiezingen werd in plaats
van de heer J. Burkink, welke niet herkiesbaar was,
gekozen de heer G. Berenpas. De heren G. W. Win-
kel en M. A. Helmink werden herkozen.
Als afgevaardigden naar de komende Bondsverga-
dering werden benoemd de heren B. G. Lichtenberg
en W. Rietman.
Als leden van de kascontrolecom. werden benoemd
de heren Gr. Jebbink en A. Norde.

Hierna hield de heer A. J. Olthaar een inleiding
over de „Opfok van biggen". Nadat hij op duidelijke
wijze een uiteenzetting had gegeven over het aan-
kopen en voederen van biggetjes etc., ontspon zich
een levendige discussie.
De contributie 1963 werd vastgesteld op ƒ 1.60 per
jaar per lid. De heer Burkink werd dank gebracht
voor alles wat hy tot opbouw en bloei der vereniging
had gedaan.

GESLAAGDE MOTORRIT
Zondagmiddag hield de Vordense auto- en motor-
club „de Graafschaprijders" een rit voor motoren
en bromfietsen. De start was by café Bloemendaal
na een aanlooproute van ongeveer 6 km was er
door de organisatoren in het Galgengoor een circuit
uitgezet van ong. 3 km, dat afhankelijk van de
klasse waarin men gestart was, een aantal keren
moest worden gereden. Dit circuit waaraan veel
zorg was besteed was niet al te zwaar voor de rij-
ders, zodat allen het voorgeschreven gemiddelde
konden bereiken. Er zaten mooie bochten, rechte
einden, mulle en natte gedeelte in. De rit kreeg zo-
doende meer of minder het karakter van een ter-
reinrit. Er kan dan ook niet anders gezegd worden
dan dat de organisatoren volledig in hun opzet zy'n
geslaagd, zowel wat de deelname als het publiek be-
treft.
De diverse uitslagen zijnj^^
Motoren (Sport): 1. F. ̂ psen, Zutphen; 2. H.
Groot Roessink, Vorden. Motoren (Toer): 1. J. van
Hamond, Vorden; 2. G. Jansen, Vorden.
Bromfietsen (Sport): 1. W. Bloemendaal, Hengelo
Gld.; 2. A. Vruggink, Voaflte. Bromfietsen (Toer):
1. P. Holmer, Ruurlo; 2.^R>ardijs, Vorden.
Na afloop werden in café Bloemendaal door voor-
zitter Pardy's de pry'zen uitgereikt, waarbij hy de
diverse medewerkers dank bracht voor het vele
werk, dat voor deze rit is verzet.
Het bestuur vestigt er de aandacht op, dat het ver-
boden is in het terrein te gaan trainen.

KOT III KAMPIOEN IN KLASSE EI
In het Biljartdistrict Doetinchem en Omstreken
heeft het Vordense KOT III deze week in Klasse
E I op fraaie wijze beslag weten te leggen op de
bovenste plaats. Dit gebeurde dank zy een 8—O
overwinning op rode lantaarndrager Meulenbrugge
II.
Op de tweede plaats staat Concordia III, dat reeds
in de ontmoeting tegen KOT III, die ook in een 8—O
overwinning voor de KOT-ers eindigde, haar kans
op het kampioenschap verspeelde.
KOT IV behaalde afgelopen week eveneens een ver-
dienstelijk resultaat door in Doetinchem met 4—4
gely'k te spelen tegen Slot II. Desondanks is het
vierde team op de competitieladder op de voorlaat-
ste plaats geëindigd.
In het Biljartdistrict „De IJsselkring" kon De Zon I
het in Baak tegen koploper Ons Genoegen I niet
bolwerken en kreeg een 8—O nederlaag te slikken.
De Zon II kwam beter voor de dag door thuis een
verrassende 5—3 zege te behalen op Groene Jager.

KLAVERJASTOERNOOI
Gezien het grote succes by voorgaande wedstrijden
organiseerde de eigenaar van Lunchroom „De Ro-
tonde" woensdagavond wederom een klaverjastoer-
nooi, waaraan 32 klaverjassers deelnamen.
Vanwege dit grote aantal deelnemers heeft men
besloten de wedstrijden op 2 avonden te spelen. Nu
woensdagavond de helft van de wedstrijden is ge-
speeld bly'kt dat het duo H. Zieverink en W. Stee-
man aan de leiding staat met 8080 punten; 2. F.
Groot Bramel en H. Lijftogt met 7876 punten; 3.
T. Sessink en T. Hartman met 7853 punten.
Op 27 maart zal het toernooi, waarvoor fraaie prij-
zen beschikbaar zy'n gesteld, worden voortgezet.

OUDERAVOND ZONDAGSSCHOOL
Onder leiding van Ds. J. J. van Zorge werd in Irene
de jaarlykse ouderavond van de Zondagsschool
„Jachin" alhier gehouden.
Door de kinderen uit het dorp Vorden werd een
zangspel opgevoerd, terwy'l de kinderen uit de
buurtschappen Het Medler en de Wildenborch lie-
deren ten gehore brachten welke zeer in de smaak
vielen. De dames Denkers en Jansen verleenden
hierby haar medewerking met zang en guitaarspel.
Na de pauze werd de film „De boom des Levens"
vertoond. De opkomst was matig.

RATTI-NIEUWS
Het eerste elftal heeft zondag in de uitwedstryd
tegen SCS I te Laag-Soeren een eclatante l—7
overwinning weten te behalen, een overwinning,
die geen ogenblik in gevaar is geweest, daar Ratti
bij MM de gehele wedstrijd domineerde.
Ratti startte met de wind mee, wat hen al direct
een overwicht bezorgde. Na tien minuten profiteer-
de middenvoor H. Lichtenberg van foutief terug-
spelen der SCS defensie en schoot nummer één in
de touwen (O—1). In de 22ste minuut brachten PMM!
en lat wonderbaarlijk redding voor SCS, maar hier-
na wist Dostal een goede pass van de middenvoor
uitstekend te benutten (O—2). Tien minuten voor
rust omspeelde Wentink enkele verdedigers die de
buitenspelval hadden opgezet, en wist met een be-
heerst schot de stand op O—3 te brengen. De gast-
heren werden hierna even gevaarlyk en konden
hoewel kennelijk in off-side positie een tegenpunt
scoren (l—3), waarmee de rust aanbrak.
Na de thee konden de SCS mannen, die zich gerug-
gesteund wisten door de felle wind even het initia-
tief nemen, maar het trio Tolkamp-Dostal-Hartel-
man hield het hoofd koel. Toen linksbuiten Rutgers
uit een prima voorzet van Lichtenberg het vierde
doelpunt had gescoord was het hek van de dam.
Ratti, dat haar opstelling enigszins gewijzigd had,
domineerde nu volledig en via de drie Lichtenbergs
werd de eindstand tot l—7 opgevoerd. Een verdien-
de overwinning, welke evenwel by een beter benut-
ten der kansen zeker nog eens zo groot zou zy'n
geweest.
Ratti 2 was ook voor het eerst weer in touw en
kreeg thuis bezoek van het sterke Baakse Boys 2.
De Ratti-reserves wonnen met 2—O en handhaaf-
den hiermee hun ongeslagen record. De doelpunten
werden gescoord door Joh. Engbers. Ratti 2 bezit
nu uit 8 wedstrijden 16 punten en maakt een goede
kans om ditmaal de titel in de wacht te slepen.
Het derde was vry'.
Ratti A was eveneens vry. Het B-team wist in de
uitwedstrijd tegen Baakse Boys B, dank zy drie
fraaie doelpunten van B. Overbeek, een l—3 over-
winning te boeken. Een mooi resultaat, dat hoop
geeft voor de toekomst!
A.s. zondag is het eerste vry. Ratti 2 zal in de
uitwedstryd te Doesburg tegen RKDW 3 op haar
tellen moeten passen. Ook de derde uitgave behoeft
niet te spelen. Van de junioren speelt Ratti A in
eigen home tegen Almen A, wat haar enige puntjes
kan opleveren, terwy'l ook Ratti B thuis tegen AZC
F uit Zutphen zeker op een gelykspel mag rekenen.

PAROCHIEAVOND
In zaal Schoenaker werd een grote parochieavond
van de St. Antonius v. Paduakerk op de Kranen-
burg belegd om enkele zeer belangrijke punten en
het toekomstige financiële beleid van de parochie
te bespreken.
Van bijna ieder gezin was hier een afgevaardigde
aanwezig. Pastoor Bodewes hield een korte inlei-
ding, waarna de secr.-administrateur dhr. H. Scher-
penzeel het exploitatie-overzicht en het restauratie-
fonds behandelde.
Besloten werd om de kosten, die ontstaan zijn door
reparatie van centrale verwarming, kerkramen etc.
door een vrijwillige bijdrage te financieren. Een
ander belangrijk punt waren de gezinsbijdragen.
Om de rust en de aandacht ty'dens de kerkdiensten
te bevorderen werd er naar gestreefd om door ge-
zinsbijdragen (wekelijks of maandelijks) de gelden,
die anders door collecten e.d. by'een worden ge-
bracht, hierin te voorzien. Nadat met enkele voor-
beelden aangaande de grootte van deze bedragen
een en ander was verduidelijkt, werd in principe
hiertoe besloten.

COOP. RÜNDVEEFOKVERENIGING
„DE WIEBSSE EN OMSTREKEN"

In café „'t Wapen" Eykelkamp, hield de Coöp.
Rundveefokvereniging „De Wiersse en Omstreken"
haar jaarvergadering onder voorzitterschap van
de heer R. Aaten, directeur der Coöp. Zuivelfabriek
„De Wiersse" over het boekjaar 1961—1962. Be-
sloten werd om de omslag per dier te bepalen oj>
ƒ 9,45.
Uit het uitgebreide jaai-verslag van de admini:
teur, de heer J. Imenkamp, bleek dat de vereniging
201 leden telde met 1681 koeien. Het aantal MRY
dieren bedroeg 1398, dat van het F.H. veeslag 283.
Het gemiddelde aantal koeien per bedry'f bedroeg
8.36. Van de leden waren er 110 lid van het N.R.S.,
dat is 54,7'/. In 7 jaar tijds (vanaf 1955 tot 1962)
steeg het gemiddelde aantal koeien per bedrijf resp.
van 6,68 tot 8,3 6'/ .
De vereniging heeft 13 monsternemers in dienst.
In 't fokregister voor koeien werden ingeschreven:
492 MRY dieren en 79 F.H. dieren.
In totaal kregen over de periode l juli 1961—30
juni 1962 1586 melkly'sten het fiat van de Ry'ks-
veeteeltconsulent, waarvan 1311 van het MRY en
275 F.H. vee.
Wat betreft het geldelyk verschil in opbrengst tus-
sen MRY en F.H. dieren, bedroeg de meeropbrengst
voor F.H. dieren ƒ 46,40 tegen ƒ 40,95 in het voor-
gaande jaar.
In het verslag werd voorts op keurige wy'ze een
overzicht gegeven van de produktiecy fers in de ver.
schillende leeftijdsgroepen, van de afstammelingen
van de verschillende stieren, zowel by' het MRY- als
het F.H. veeslag. Tevens werden de ere-ly'sten be-
kend gemaakt van dieren met een hoge produktie
en werd een overzicht gegeven van de gemiddelde
opbrengsten van alle bedrijven, gerangschikt naar
grammen vet per dag.
In 1955 weren er 55 bedrijven met een gemiddelde
opbrengst van 500 of meer vetgrammen per dag,
terwijl dit in 1962 was gestegen tot 141 bedrijven.
Er viel dus een grote vooruitgang te bespeuren.
By gehouden bestuursvcrkiezing werd de aftreden-
de heer W. Norde herkozen.


