
CONTACT
zaterdag 23 april 1960

22e jaargang no* 4

Verschijnt éénmaal per week

Frankering bij abonnement, postkant. Vordcn HET NIEUWS- EN A D V E R T E N T I E B L A D VOOR VORDEN

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

GEEN POST OP KONINGINNEDAG
Daar de post volgende week zaterdag, 30 april,
geon poststukken bezorgt, komt Contact reeds
op vrijdag 29 april uit. De advertenties moeten
dan ook een dag eerder in ons bezit zijn. Na
donderdagmorgen 10 uur kunnen ze niet meer
worden aangenomen.
De daarop volgende week valt donderdag 5 mei
(bevrijdingsdag) als werkdag uit. Wilt u dus
ook in die week de advertenties vroeg bezor-
gen? Liefst reeds op dinsdag, dan kunnen ook
wij ongestoord feest gaan vieren.
Bij voorbaat hartelyk dank.

HERDENKINGSGESCHENKEN
NATIONALE FEESTDAG

De schoolkinderen in onze gemeente krijgen ter
gelegenheid van viering 3e bevrijdingslustrum
aardige herinneringsgeschenken, aangeboden
door de gemeente.
De kinderen van de kleuterscholen en van de
klassen l en 2 der lagere scholen ontvangen een
herinneringsbeker. De klassen 3 en 4 het boekje
„Waarom de tram stilstond" en die van de ho-
gere klassen het boekje „volk in verdrukking
en verzet".
Het Oranjecomité kan rekenen op een bijdrage
ten bate van de draaimolen tijdens deze feest>
dag.

„DE GROTE RACE"
Op de zesde en laatste Nutsavond van dit sei-
zoen treden „De Hoveniers" uit Bilthoven op
met hun successtuk „De grote race" van Doro-
thy en Campbell Christie, een levendig en span-
nend spel bestaande uit een proloog en drie
bedrijven. In de proloog vindt een heftige scène
plaats, welke tot geweldadigheid leidt. In de 3
volgende bedrijven krijgt men te zien en te
horen op welke wijze de politie deze zaak tot
een oplossing brengt. Eerst aan het slot van
het stuk krijgt men pas inzicht hoe de afloop
zal zijn.
Bij de Nutsleden is het buitengewoon goede
spel van dit toneelgezelschap overbekend. Het
belooft een interessante avond te worden, die
alle liefhebbers van detectieveverhalen de hele
avond boeien zal. Kom dus vooral vroeg om
een goede plaats te krijgen, want de zaal zal
vol worden.
Hot bestuur heeft besloten, dat degene, die zich
voor het nieuwe seizoen, dat met juni begint,
opgeeft als Nutslid dezelfde entree betaalt als
de Nutsleden, dus een reductie krijgt van 85
cent, zie advertentie. U kunt zich opgeven als
Nutslid bij Mevr. van Mourik-Spoor, tel 1471 of
's avond aan het loket.

Men neemt een
pond gehakt..

natuurlijk daar hoort
beschuit bij.
Brosse, knappende
beschuit maakt het
tot een traktatie.

Bosscher
Beschuit

n hoogtepunt
op tafel l

SCHITTEREND RESULTAAT
De kollekte, welke hier onlangs voor de Simavi
is gehouden, leverde het prachtige bedrag van
ƒ 1276,40 op.

BILJARTEN
Donderdag zijn in de Hoven de persoonlijke
kampioenschappen begonnen voor de hoofd-
klasse van de Zutphense Biljartbond, welke tot
en met hedenavond voortduren. Onze plaatsge-
noten W. Pardijs en J. Klein Hekkelder verte-
genwoordigen hierbij K.O.T. I.

De uitslagen van de eerste wedstrijden zijn:
W. Pardijs—J. Klein Hekkelder 175 160; Teu-
nisse (Voorst)—J. Klein Hekkelder 175—37; Ter
Horst (Zutphen)—W. Pardijs 76—175.
W. Pardijs heeft dus beide wedstrijden gewon-
nen en J. Klein Hekkelder daarentegen verloren.

KERKDIENSTEN zondag 24 april.
Hervormde kerk.

8.30 uur Ds. J. J. van Zorge.
10.15 uur Ds. J. H. Jansen. Bed. H. Doop.
Donderdagavond 28 april catechisatie voor
alle catechisanten in Irene om 8 uur.

Medlerschool.
10 uur Ds. J. J. van Zorge.

Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds. M.Schenkeveld, De Steeg.

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur Mis. 's avonds 7 uur Lof.
R. K. Kapel 7. 8.15 en 9.30 uur Mis.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur t.e.m. zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.

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

Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondeagavond
12 uur W. F. Felix, tel. 06755-266, en Van
Soest, tel. 06753-420.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.

Weekmarkt .
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 168 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 39,50 tot f 45,— per stuk.
Handel was redelijk.

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

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 15 t.m. 21 april .
Geboren: z. van G J .A. ter Beest en H. L.
Peters; z. van G. J. •Kink en D. Broek-
gaarden.
Ondertrouwd: J. ter Maten en W. J Mars-
man.
Gehuwd: T.J Wilting en M. C. Eykelkamp.
Overleden: E. Brummelman, m., 14 jr., over-
leden te Zutphen; G.JMPesselink, m., 71 jr.,
echtgenoot van G.

WINKELSLUITING OP 5 MEI
Door de winkeliersvereniging is een verzoek tot
B. en W. gericht om alle zaken te verplichten
op donderdag 5 mei, Nationale Feestdag, te
sluiten. Zulks is echter in strijd met de Winkel-
sluitingswet, zodat dit verzoek niet ingewilligd
kon worden. De winkeliers zullen dit vrijwillig
moeten regelen.
Wol kreeg deze vereniging toestemming tot ont-
heffing van de sluiting op woensdagmiddag 4
mei, zodat dan de winkels open mogen zijn.

JONGE KERK AVOND
Donderdagavond hield de Jonge Kerk in Irene
haar begroetingsavond voor de nieuwe lidmaten.
De belangstelling had groter kunnen zijn, en
degenen die deze avond niet bijwoonden hebben
zeer zeker iets gemist.
Ten behoeve van de nieuwe lidmaten werd er
na de opening een korte uitleg gegeven over
het doel en het werk van de Jonge Kerk.
Hierna werden er door Dr. J. E. Garssen prach-
tige kleurendia's van Rotterdam, Oostenrijk en
Vorden vertoond. Aan het einde van deze serie
werden er nog vier dia's van Vorden getoond,
waarvan de aanwezigen moesten raden, waar
deze waren genomen.
Na de pauze werd er eerst samen gezongen,
waarna enkele spelletjes werden gedaan. Eerst
kon men de hersenen scherpen aan vragen, be-
horende bij het spel rammel met de rammelaar
oftewel trek aan de bel. Daarna ontstond grote
hilariteit bij de wedstrijd ballonnen blazen,
waarbij het erom ging luchtballonnen zo hard
op te blazen dat ze knapten. Ook de predikan-
tenwedloop viel zeer in de smaak, waarbij de
spanning niet ontbrak.
Nadat nog iets was verteld over de Kerkdag van
22 mei, waarbij ook de Jonge Kerkers inge-
schakeld zullen worden, werd deze geanimeerde
avond door Ds. van Zorge besloten.

UIT DE GEMEENTERAAD.
Komt er een nieuw waaggebouw?
De raadsleden hadden donderdagavond een om-
vangrijke agenda af te werken, waarbij zij zich
bij de behandeling van het voorstel om gronden
aan te kopen nabij café het Zwaantje ten be-
hoeve van de bouw van een waaggebouw, ver-
loor in een langdurige en verwarrende discussie,
welke de situatie zo onduidelijk maakte, dat aan
het slot geenszins vast stond of het voorstel
van B. en W. wel aangenomen is, 't zij dan in
gewijzigde vorm.
Door de emplacementswijziging bij de spoor-
wegen is de gemeente per 31 juli de huur opge-
zegd van het terreintje waar het waaggebouw
op staat. Er moet dus een nieuw gebouw komen.
Hiervoor meende B. en W. een geschikt en niet
duur terrein gevonden te hebben nabij café 't
Zwaantje tegen een grondprijs van 75 et per
m-. De aankoopkosten bedragen ƒ 1750.—. Hier-
tegen had de raad geen bezwaar, doch toen bij
de verdere discussie ter sprake kwam dat de
kosten van het gebouw inclusief bestrating on-
geveer ƒ 50.000.— zou bedragen en het waag-
geld dan van 20 et op 40 et gebracht moest
worden, kwamen de tongen in beweging.
Vooral nu de varkensmesterij voor de toekomst
er niet zo rooskleurig uitziet, waren velen van
mening dat dit in de toekomst voor de ge-
meente een belangrijke strop zou worden, want
als het aantal varkens terugloopt moet de waag^
prijs omhoog. Dit heeft tot gevolg dat de boeren
met hun varkens wegblijven, zodat men straks
dan met een overbodig gebouw zou komen te
zitten. De raad vond ƒ 30.000.— meer dan ge-
noeg, waarbij de suggestie werd gedaan dat de
heren varkenshandelaren dan ook maar een
steentje moesten bijdragen. Aangezien de be-
strating alleen al ƒ 15.000.— vergt, blijft er voor
het gebouw maar ƒ 15.000.— over, wat volgens
wethouder Wuestenenk te weinig is. De heer
Bannink wilde het gebouw op het industrie-ter-
rein plaatsen en wanneer het dan mis zou gaan,
kan het altijd nog voor industriële doeleinden
verkocht worden. ^^
De grondprijs van ƒ 8.- per^mter aldaar schrok
de raad - - evenals het c^Hndustrie wel zal
doen — af. Bovendien is de verhouding hier zo,
dat er geen klein stuk af kan, zo deelde de
voorzitter mede.
De heer Klein Brinke kwam tenslotte met het
voorstel voor de dag om afi^ord te gaan met
de koop van de grond ondö^B)orwaarde dat de
bouw en bestrating niet meer dan ƒ 35.000.—
mag kosten, af te schrijven over 30 jaar en
hel waaggeld van 20 et op 30 et te brengen.
De secretaris, de heer Plas, rekende de heren
voor, dat men er dan niet mee uitkomt en het
salaris van de waagmeester hierdoor gehalveerd
moet worden. Niettemin vonden de heren raads-
leden het voorstel van de heer Klein Brinke
aanvankelijk nog wel acceptabel, waarop enkele
leden later weer terugkwamen. De voorzitter
sloot de/e discussie tenslotte in de veronderstel-
ling dat het aldus gewijzigde voorstel was aan-
genomen.
Geringe woningtoewijzing
Het was een teleurstelling dat de gemeente
Vorden bij de verdeling van de woningkoek
aanvankelijk slechts 3 woningen waren toege-
wezen. B. en W. hebben zich hierop onmiddel-
lijk bij de Volkshuisvesting in Arnhem gemeld
voor een grotere portie, met als resultaat dat
er moeizaam één woning werd bijgekregen, zo-
dat het totaal 4 wordt. Zij zullen gebouwd worr
den aan de zuidzijde van de Berend van Hack-
fortweg en aansluiten bij de reeds bestaande
woningen aldaar. De aanbesteding zal onder-
hands gaan.
Trottoirs bij stukjes en beetjes
Het dorpscentrum zal weer enkele stukjes trot-
toir rijker worden. De heren Dolphijn en Wo-
pereis schonken de gemeente hiervoor een bij
hun percelen gelegen stuk grond voor niets.
De gemeente zal hierop een trottoir aanleggen.
Baatbelasting zullen de gevers hiervoor niet be-
hoeven te betalen.
Ook kreeg de gemeente om dezelfde redenen
twee stroken grond aan de Stationsweg van de
heer G. ten Have, waarop eveneens een tegel-
baan aangelegd zal worden. De heer Wesselink
vond dat de gemeente zo snel mogelijk moet
trachten alle straten van trottoirs te voorzien.
Riolering en zuiveringsinstallatie
Vooruitlopend op de goedkeuring tot aanleg van
riolering en de bouw van een zuiverings-instal-
latie zal het uitbreidingsplan herzien worden in
zoverre dat laatstgenoemde installatie nu ge-
pland is op een terrein voor een gedeelte val-
lende onder het landgoed Hackfort, dat onder
de natuurschoonwet valt. Om deze redenen heb-
ben de bewoners van Huize Hackfort een be-
zwaarschrift ingediend. Daar de stedenbouw-
kundige het punt echter allerzins geschikt acht
en de gemeente de fiscale gevolgen voor haar
rekening zal nemen, werd het bezwaarschrift
ongegrond verklaard.
Van de Ged. Staten is goedkeuring afgekomen

tot uitvoering van de rioolwerken in het Mo-
lenplan. Nu kan begonnen worden met de aan-
leg, de herbestrating en de trottoirs. De heer
Kuipers uit Olst zal — behoudens goedkeuring
van G.S. -— belast worden met de uitvoering.
De reconstructie van de Berend van Hackfort-
weg, inclusief de aanleg van riolering zal vol-
gen de begroting de gemeente de kapitale som
van ƒ 178.670.— gaan kosten. Er komt een
klinkerstraat lang 515 meter en breed 5,2 m,
met trottoirs aan weerszijden. Aan de riolering
aldaar zal speciaal aandacht geschonken woiv
den, daar de riolering van het Molenplan hierop
uitloopt. Zij komt 3Vz & 4 meter diep in de grond.

Verbetering Rijksweg door het dorp
De voorzitter deed enkele belangrijke medede-
lingen omtrent de verbetering van de Rijksweg.
Volgens de plannen van de Rijkswaterstaat zal
de woning van de heer Huisman niet afgebro-
ken worden. Tot hier lopen de rijwielpaden. De
weg wordt 6 meter breed, met daarbij 3 meter
voor rijwielpad en trottoirs. Deze laatste komen
voor rekening van de gemeente. Het ligt in de
bedoeling dan tevens de riolering en de buizen
voor de waterleiding er in te leggen.
De onteigening van de gronden hiervoor van
particulieren aan de Zutphense weg is niet zo
groot als aanvankelijk was opgezet. Het Burg.
Gallee-monument in het dorpsplantsoentje voor
het postkantoor zal aldaar moeten verdwijnen.
De voorzitter meende hiervoor een goede plaats
te hebben gevonden op het plansoentje bij de
wegkruising voor de Vleeswarenfabriek.
Bij de rondvraag informeerde de heer Aaten
naar de verharding van de Mosselse Enkweg.
Er komt schot in, aldus was het antwoord, want
ook de gemeente Laren wil er aan meewerken.
De heer Bannink vestigde de aandacht op de
afwijzing van de plannen tot bouw van bunga-
lows op het terrein af weg Wildenborch. De
voorzitter deelde mede dat de Planologische
dienst hiertegen bezwaar maakt. Vragensteller
wilde het plan maar eens in de raad brengen
en dan eens afwachten of er van hogerhand
goedkeuring op volgt. De raadsleden zijn er in
ieder geval wel voor.

VOETBAL
Tweede paasdag was alleen Vorden II in touw,
dat er in slaagde om in Steenderen tegen Steen-
deren II een verdiende 2—l overwinning te be-
halen. Jammer genoeg brak daarbij een van de
Steenderense voorhoede-spelers zijn rechterbeen,
doordat hij tegelijk met een achterspeler van
Vorden naar de bal trapte. Overigens werd deze
wedstrijd in de beste verstandhouding gespeeld
en was er van ruw spel in 't geheel geen sprake.
Voor a.s. zondag staat alleen de wedstrijd
K.S.H. I—Vorden I op het programma. Dit is
de laatste competitiewedstrijd voor Vorden I en
ongetwijfeld zullen de geel-zwarten proberen om
deze in winst om te zetten. Jammer genoeg
wordt deze wedstrijd in dezelfde' tijd gespeeld
als de landenwedstrijd België—Nederland.
Voor de rest zijn alle elftallen van Vorden vrij.

NIEUWE MISSIE-PROCURATOR BENOEMD
Als opvolger van de Eerw. Br. Canutus Schil-
der o.f.m. is thans aangesteld voor de Missie-
procuur der N.O. Polder, Overijsel en Gelder-
land de Z. E. Pater Creseentianus de Lange,
o.f.m.

VOETBALSENSATIE VAN 12 MINUTEN
Een groot aantal sportliefhebbers was er
zondag j.l. getuige van, hoe op het Ratti-terrein
alhier de resterende 12 minuten werden uitge-
speeld van de destijds in Lochuizen gestaakte
voetbalwedstrijd: Lochuizen—Ratti. Deze sen-
sationele ontmoeting zou beginnen met het ne-
men van een strafschop door de Rattianen. De
stand was 4—3 in het voordeel van Lochuizen.
Om 2 uur precies plaatste de Ratti-aanvoerder



RATTT-NIEUWS
Na afloop van deze enerverende 12 minuten
stond nog de competiüewedstrijd Ratti—Lochuir
zen op het programma. Deze laatste competitie-
wedstrijd eindigde boven verwachting in een
forse 6—1 overwinning voor de Kranenburgers,
een uitslag, die zeker niet geflatteerd was.
Reeds na tien minuten kon r.-binnen Dostal via
een pracht voorzet van links het leder handig
langs de Lochuizen-doelman plaatsen. Door uit-
stekend samenspel van de voorhoede gelukte
het Dostal wederom na 20 minuten met een
handig onverwachts schot de bal in het net te
deponeren (2—0). Lochuizen scheen ontmoe-
digd en het ontbrak haar aan doorzettingsver-
mogen. Een hoge bal, die even later door mid-
denvoor Lichtenberg schijnbaar nonchalant op
het doel werd afgevuurd, verraste de L.-doel-
man volkomen (3—0). Nogmaals kon deze
Ratti-speler scoren, toen hij na enkele tegen-
standers te hebben omspeelt, in een overigens
slechte schietpositie de bal langs de paal ko-
gelde (4—0). Ratti vond het nu welletjes en
deed het wat kalmer aan.
De tweede helft konden de gasten ook aan bod
komen, maar de thuisclub had nog steeds het
beste deel van het spel. Over het geheel werd
het een matige vertoning, waarbij Lochuizen al
spoedig de eer kon redden met een verdiend
tegenpunt (4—1). De Ratti-midvoor verrichte
hierna de hattrick door met een gaaf doelpunt
de stand op 5—1 te brengen, terwijl Dostal even-
eens zijn derde goal scoorde en de eindstand
zodoende op 6—1 bracht.
De wedstrijd van Ratti C tegen Voorst C ging
niet door.
A.s. zondag is het eerste vrij, evenals het A-
team.
Zaterdagmiddag speelt Ratti B de beslissende
wedstrijd om het kampioenschap. Pax B uit
Hengelo (G.) komt dan op bezoek. De Ratti-
jongens zullen moeten winnen willen zij het
kampioenschap behalen. Dat het dan ook span-
nen zal is zeker en het B-team zal zich voor de
volle lOOo/o moeten geven.

BENOEMD
Met ingang van l mei a.s. is aan het Scholings-
en Herscholingsinstituut te Meppel tot chef-
werkmeester benoemd onze plaatsgenoot J. F.
van Ark, Burg. Galléestraat.
K. WOLTERS DIRIGENT VAN SYMPHONIA
Tot dirigent van het Zutphens Muziekkorps
korps Symphonia is benoemd de heer K. Wol-
ters alhier, die ondanks zijn jeug.dige leeftijd
bewezen heeft met succes de dirigeerstok te
zwaaien.
Zijn vader, de heer D. Wolters, is tot ruim een
jaar geleden dirigent geweest van dit korps en
bracht het in 1957 naar de vaandelafdeling.

STIERENKEURING
Op de in Zutphen gehouden centrale keuring
van M.R.Y. stieren heeft de K.I. .stal alhier met
haar inzendingen nogal successen behaald.
Marnix kreeg een la premie, Jetty's Boris
een 3a premie, Friedus een 2d en Martin een
3b premie.

Nu ook voorradig:
Schuimrubber voor petticoats

met charmeuse onderkant, aan stuk.
Stijven overbodig.

Kleuren: wit - lila - geel - bleu.
> ^———^—

Leuke Kinder jurkje s
in no-iron poplin.

En in een wip gewassen, f 5.30
met kleine stijging per maat.

Hebt u onze kollektie Dames- en
Meisjes-

Zomerpyama's
al gezien in cloqué en katoen?

Voor beter textiel en meer keus:

H.&W. tel. 1514

Meimarkt Hengelo (G.)
Woensdag 27 april a.s. de gehele dag

d a n S m U Z l ' e k Aanvang v .m. lO uur.
Langeler - Concordia - Michels - v.d. Weer

Bruggink: Stemmingsmuziek.

VeH<rijgbaar bij:

FA. VIsAl - VORDEN

schilder met M

tref ex
SUPER GLANSLAK, MATLAK, MUURVERF

Alleen verkoop j

FA. G. BOERSTOEL & Zn.
Schilders- en behangersbedrijf, Insulindelaan 5

Telefoon 1567

Koop óók een SOLEX
Nu al 300.000 /

enthousiaste
SOLEX-rijders in Nederland.
~ ——^ î

De enige brommer "̂
die trouw bleef aan het
zo veilige principe:

FIETSEN ZONDER TRAPPEN
Nieuw: SoIeX1960 met \
ballonbanden en 23" wielen

nóg veiliger l
nog comfortabelerl

Maak eens een proefrit bij:

Arie Tragter

DIRECTEUR P.T.T. BIJ VERKEERSONGELUK
GEWOND

De heer Hogewey, directeur van het P.T.T. kan-
toor alhier, kreeg toen hij dinsdag van een
dienstbezoek aan het kantoor Borculo per brom-
fiets terugkeerde, bij Ruurlo een aanrijding met
een auto, die plotseling de weg overstak. Bij de
botsing liep de heer H. een hersenschudding
en een gebroken sleutelbeen op. Na geneeskun-
dige hulp werd de heer H. per auto naar zijn
woning vervoerd.

Extra Reklame
500 gram piepkuiken 225 et.

500 gram fijne rookworst 160 et.
500 gram gesmolten vet 40 et.

500 gram vet spek 65 et.
200 gram boterhamworst 50 et.

200 gram snijworst 100 et.
200 gram ontbijtspek 50 et
200 gram pekelvlees 90 et.

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat

EEN GEIT KREEG EEN VIERLING
Een weinig voorkomend geval deed zich voor
bij de timmerman R. in Linde, waar een geit
liefst 4 lammeren wierp, die allen welgeschapen
en gezond zijn.

Wilt u deze zomer
GEEN

vliegen vangen,

dan moet u NU

Muscaron-
stroken

ophangen

Verkrijgbaar bij

Drogisterij
De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
Gediplomeerd drogist

A. Siemerink
v.h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
f i c opticien die altijd voor

n klaar staat.

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

Ce/t japon
naar uw verlangen

vindt u in onze grote kollektie.

Zowel in de kleinste
als in de grootste maten

E n .

de prijs
is een verrassing

H. Lnth • Vorden

VOOR DE oonmaa

Synthetische muurverf
(afwasbaar en poreus). Zeer geschikt voor stallen,
waskamers en keukens.

Reina plastic koudwaterverf
Witkalk - Kalkblauw - Kalkgroen - Zwartsel.

Blac Varnis (1e kwaliteit parafinelak)
Koolteer, Stockholmerteer, Carboleum, Creoline,
Natronloog, Amonia, Wasbenzine, Terpentijn,
Lijnolie, Blanke Lak.

Vloeibare, vaste en plastic Was
Natuur- en kunstsponzen en Zemen

uitsluitend Ie kwaliteit.

Properientje, HET afwasbare kastpapier

Grond-, glans-, stand- en muurverf
voor binnen- en buitenwerk.

Groene Carboleum, ook in glans.
Witkwasten, Verfkwasten, penselen, stop* en
plamuurmessen, verfschrappers, enz.
kortom alles wat u nodig hebt!

Drogisterij „De Olde Meulle"
J, M. VAN DER WAL, gedipL drogist

EEN FEIT - KWALITEIT

droomtrico

*************GODETIA met de luxe kant
die het geheim van Hol-
landia trico is! Slechts 5.90
(maat 48 6.80) Godetia
opera (semi-strapless) 6.35

Verkrijgbaar bij

L. Schooldennen

Drogisterij
„De Olde Meulle"

J. M. van der Wal
GedipL drogist

Tennisclub Vorden

Leden-
vergadering

op donderdag 28 april, 's avonds
8 uur bij Hotel Bakken

Zojuist ontvangen:

Kinder-
Zomerschoentjes

Leuke modellen
en voordelig in prijs.

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de schoenenspecialist"



Mede namens ouders
betuigen wij u onze
hartelijke dank voor
de vele blijken van
belangstelling, bij ons
huwelijk ondervonden.

A. A. Schuurman
W. E. Schuurman-

Wissels

Vorden, Julianalaan 6.

Voor de vele bewijzen
van deelneming, onder-
vonden tijdens de ziekte
en na het overlijden
van onze lieve vrouw
en moeder
Hermina Lindeboom

betuigen wij onze har-
telijke dank, in het bij-
zonder aan Dr. Lulofs
en zuster Stoop.

H. Wesselink
D. G. Wesselink
en verloofde

Vorden, april 1960.
„Hakkerij"

Biedt zich aan flink
meisje 20 jr., voor hele
dagen of enkele dagen
per week. L. ten Pas
B. v. Hackfortweg 32

Gevraagd net jong
MEISJE voor winkel
en huishouding tot
's middags 2 uur.
Brieven onder no. 15
bureau van dit blad.

Gevraagd net meisje
bij T. van der Lee
Centra-kruidenier

Het Hoge 58

Verpleeginrichting
„Het Enzerinck"
vraagt net meisje voor
huishoudelijk werk
tevens tijdelijke hulp
wegens ziekte.
Sollicitaties met refe-
renties te richten aan
de Directrice.

MEISJE in het bezit v.
Middenstandsdiploma
en kunnende typen, zag
zich gaarne geplaatst
op kantoor in omgeving
Vorden. Brieven onder
nr. 7 aan het bureau
v. d. blad.

VERLOREN van de
Kruisdijk naar huis 'n
ijzeren klem m. schakel
Gaarne bericht.
G. Wuestenenk

„Weideman"
telefoon 1412

Verhuisd
VAN

Wilhelminalaan 5

NAAR
Stationsweg 4

J. Oudsen
Districtsmonteur

P.G.E.M

BONENSTOKKEN
en eikentophout te
koop. Rouwenhorst
..Biesterveld"

Te koop eetaard-
appelen, Noordeling
en populair. H. Broyl
Rietgerweg 4, Warken

Te koop eetaard-
appelen (Noordeling)

Erven G. J. Groot
Jebbink, E 55

Te koop 5 BIGGEN,
een nuchter roodbont
VAARSKALF en een
SCHOT. J. A. Beren-
pas, Mossel D 111

Dick Eelderink

Jennie Vruggink

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaats hebben op vrij-
dag 29 april om 11 uur ten Gemeente-
huize te Hengelo-G.
Kerkelijke inzegening zal plaats hebben
om 11.45 uur in de Goede Herderkapel
te Veldhoek, door de Weleerw. Heer
Ds K. G. Kwint te Hengelo-G.
Hengelo-G., F 108
Vorden, B 91,

.
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Receptie van 4 tot 5.30 uur in hotel W
Heersink, Wolfersveen, Zelhem.
Toekomst, adres: Veldhoek, Hengelo-G. [

W. Nieuwenhuis

en

X u
Op dinsdag 26 april hopen onze ouders Q

n
X
X

X Th. E. Nieuwenhuis-Janssen X

\ hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren, r
Q Dat zij nog lang gespaard mogen blijven f
X is de wens van hun dankbare kinderen X

Jo en Jaap X
Gerrit

j Vorden, 't Hoge 15.

elegenheid tot feliciteren van 15.30 W
t 17.30 uur in café „de Zon"

G
tot

n

Bejaarden-kring
woensdagmiddag 27 april, 2.30
uur in de Koffiekamer v,h* Nut*

Spelmiddag

A.s. zondag 2 uur,

Vorden l - K.S.H. l

fitte*VOOR «W

H. en W.
Zutphenseweg - Vorden

Voor

Zonneschermen
en

het adres:

Fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 1421

DEPOTS:
v. Ark, Wildenborch
Brummelman, Delden
Ruiterkamp, Linde

f d. Hartelman, Ruurl.w.
/r. Lauckhart, 't Hoge

J. Voskamp, „De Poeiert"
Coöp. „de Boggelaar"

¥ Keune, Stationsweg

__———H—

3in1
• Salaris

• Diploma Modinette

• Opleiding Huishoudschool

Dat is mogelijk door het volgen van
onze cursus; in samenwerking met de
huishoudschool, onder controle van
het- ministerie van Onderwijs.

Meisjes die 14 j

of voor oktober a.s. 14 jaar worden en voor de a.s.
Zomervakantie aan de leerplicht hebben voldaan,
alsmede

Alle inlichtingen kun je dagelijks krijgen aan onze
ateliers. En als je je ouders mee wilt brengen,
mag dat best.

meisjes van 15 jaar, kunnen zich voor deze
bijzondere cursus opgeven

welke bestaat uit:

28 lesuren per week aan ons bedrijf voor het
diploma Modinette.

8 lesuren per week aan de huishoudschool, in :
koken, kinderverzorging, gymnastiek, e.d.

4 lesuren, per week aan de Zonnebloemcursus.

Na afloop van de cursus wordt een examen af-
genomen en degene die slaagt, krijgt het officiële
diploma Modinette (confectienaaister) met de
zilveren speld.

ZUTPHEN : Kuiperstraat 20—22. Tel. 5141/42

DOETINCHEM: Atjehstraat 23, Tel. 3170

HENGELO (G.) i Wichmondseweg 2, Tel. 268

Te koop wegens over-
compleet een goed
brandend GASSTEL
en een 1-persoons
LEDIKANT met spi-
raal en kapokmatrassen
bij H. Bosman, bij het
zwembad.

Te koop VOETBAL-
SCHOENEN, m. 42
Wim Wesselink,

„Hoogkamp"

AQUARIUM te koop
inhoud 80 Itr., compl.
f 2 5 , —. Hendrik van
Bramerenstraat 5

Vorden

Te koop D.K.W.
MOTOR, 175 cc.

Groot Jebbink
Staringstraat 9

Te koop of te ruil
voor 'n andere 'n goed
onderh. BROMFIETS
merk Victoria bij W.
Memelink, Linde E 8

Te koop ±1000 blauwe
verbeterde PANNEN
Te bevragen bij Eskes
„Voskamp" en fa.
Bargeman,

Ruurloseweg

Te koop 100 jonge
HENNEN, W. x R.
9 weken oud.
G. J. Hendriksen.
Medler, telefoon 6764

Te koop een eerlijke
roodb. nieuwmelkte
koe, abortus- en t.b.c.-
vrij. Wed. Reuge-
brink.

Te koop 'n beste drag.
VAARS, a.d. teil. 23
apr. en een beste zwai
drag. KOE, a.d. telling
9 mei. Alles M.R.IJ.
Robbertsen, Delden

Te koop 'n r.b. nuchte
VAARSKALF en e
zw.b. VAARSKALr j
van 4 maand.
W. Klein Bramel,

C 112

BIGGEN te koop.
A. G. Winkels, C 151
Almenseweg

BIGGEN te koop.
Eskes, Kerkhofweg
Vorden.

Zware biggen te koop.
H. Gal, 't zwembad

Toom zware biggen
te koop. G. J. Arfman
Wildenborch

Te koop koppel zware
biggen J. Brummelman
't Alderkamp, B 61

12 beste BIGGEN te
koop. G. Dijkman
D 82, Wildenborch

Huurverhoging?

Bij ALBERS prijsverlaging!

1 kg suiker voor 69 et
bij elke 250 gr. Hotel Goud Koffie a 156 et

Sperciebonen, litersblik
Appelsap, 4 flesjes voor
Puddingsaus, diverse smaken, 2 flesjes
Jam, alle smaken, per pot
Kwart Edammer, zoet of komijn
Jonge Goudse kaas, extra fijne, 500 gram
Boterhamworst, 200 gram
Grote ontbijtkoek, klasse A
Haring in tomatensaus, groot ovaal blik
Slasaus, zo zacht als room, per fles
Soepballen,
Slaolie, kwaliteit A
Rijst, prima droogkokend,
Rozijnen,
Kwaliteits lucifers,
Grote chocoladerepen,
Krentenkoekjes,

per blik
per fles

500 gram
500 gram

3 pakken voor
7 stuks

250 gram

98 et
98 et
49 et
55 et
89 et

119 et
49 et
39 et
69 et
69 et
49 et
95 et
35 et
69 et
49 et
98 et
69 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Pracht kollektie

JLomerjaponneti
reeds vanaf f 9.75

Vlotte modellen

^Dames lólouses
in raffia en minicare f 7.95

E VOORHCCN A.6.MCUINK

Mini-Lite
de koelkast voor de dagelijkse artikelen,

zoals flessen melk, boter en broodbelegging,

voor f 198.-

•Wij leveren ook WASMACHINES
Solita f 145.— Erres f 399.— in voorraad.

•Voor kwaliteitsartikelen)

KEUNE toeft goedkoper!

Komt ze zien i
Die leuke

Babydolls en
Pyama's

waarbij strijken overbodig is.

Een prachtige zomerkollektie,

ook in Nachthemden

H. Luth, Vorden

Ook vandaag wordt weer bewezen
CONTACT wordt van A tot Z gelezen

Voor spoedig gevraagd:

eleCtrlciën Of aankomende.

G. EMSBROEK 6 Zn, c.v,
Zutphenseweg 5, Vorden.

Na afloop van de operette
Ein Walzertraum
de onsterfelijke melodieën van
Straus even laten bezinken in

Lunchroom de Rotonde
Wij zijn vanaf heden gedurende
de zomermaanden 's zaterdags-
en 's zondagsavonds
geopend tot 12 uur.



De Paasdrukte
hebben we weer gehad, dus even
tijd voor een nieuw gebakje, n.l.
Roomboter Rumtompoesen
echt lekker, 25 cent per stuk,

vandaag 5 voor 1.10

Slagroom vruchtengebak
30 et p. stuk, vandaag 5 v. 1.25
•

Heerlijke koekjes, zó uit de bakkerij
Moorkopjes, Arnhemse meisjes,
Kletskoppen, Chocolade schuim,
Jan Hagel, Bokkepoten,
Bitterkoekjes, Cocoskoekjes,
Moppen, Pitmoppen
en nog veel meer soorten!
•
Rozijnenbrood 1.25, vandaag 99
Tarvobrood met rozijnen,

(ook zoutloos) 99 et
Boerenwit
Slagroomtompoesen
Moorkoppen
Moccapunten

Bakker Schurink
Telefoon 1384

Algemene Bouwbedrijfsbond
Afd. Vorden.

Voor de loonderving op 18 en 30 april,
5 en 26 mei en 6 juni 1960 geven wij
u weer de gelegenheid om vakantie-
bonnen te verzilveren op donderdag
28 april, 's avonds van 7—8 uur, de
ongeorganiseerden van 8^-9 uur, bij

H. Stapper, Dr. Staringstr. 4

De ideale
die niet slap wordt!

Dames petticoats

met schuimplastic,
reeds vanaf f 5.95

Kindermaten vanaf f 3.50
met kleine stijging p. maat

L. Schooldennen - Vorden

„Het Wapen van Gelderland" - Voorst
R.s. zondagavond

Dansen

Mij tot Nut van 't Algemeen
Beschermvrouwe H.M. Koningin Juliana.

Zesde en laatste Nutsavond
| op woensdag 27 april 1960.

Toneelgroep „De Hoveniers"
uit Bilthoven brengen u

De grote Race
van Dorothy en Campbell Christie

Detectivespel met proloog en 3 bedrijven.

Entree Nutsleden (2 pers.) f 0,90 p. p.
Niet-leden f 1.75 per persoon.

Aanvang 8 uur. Zaal open 7.30 uur.
Zie ook bericht.

H
ARDBOARD platen
ARDBOARD stroken
ARDBOARD deurplaten

BELTMAN Hout- en Boardhandel
Warnsueld, Tel. 06750-3592. Alleen 's namiddags

Laat van uw oude
veren bedden

celmatrassen
maken.

Wij doen het prima.

fa» G» W. Luimes
Vorden, Telef. 1421

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

U kunt kijken waar
u wilt maar jonge

kippen kopen doet
u bij ons. Al onze

hennen zijn afkom-
stig van de hoogst

produktieve ouder-
dieren.
H. J. STOKKINK

Rietgerweg l
Warnsveld

Telefoon 06751-387

Het adres voor
pluimvee en wild is:

W.ROSSEL
Vorden

Telefoon 06752-1283.

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Groot Roessink
Timmerwinkel

Telefoon 1527

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

Voor
Vulpenreparatie

naar
„Jan Hassink"

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

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

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur
GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

(bij geen gehoor 1358)

Het allernieuwste
op het gebied van

Voorjaars- en
Zomermode

kochten wij voor u in.

*
Speciaal voor

„Teenagers"
ontvingen wij weer
veel nieuwe leuke modelletjcs.

*

Ga voor uw

Modeschoenen
naar

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

P R I J S V E R L A G I N G
van veel artikelen

Siam Rijst (grove korrel) kilo voor 89

Grote fles Slaolie 98

Liter Frambosen-bessenwijn
van 295 voor 225

100 gram „Roemar" Thee 90
2e pakje voor 45

Groot pak Custard van 56 voor 49

Grote fles Limonade 98

Kreyenbroek's Hazelnootkoekjes
250 gram voor 59

150 gram Leverworst voor 42

V* Edammer Kaas ± 500 gram 109

2 grote repen Chocolade 40
DE DERDE GRATIS

Smit, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat
goeds.
Telefoon 1281.

Alles op de kop!
Tweemaal stond onze advertentie op
de kop. Ook „op de kop" stonden de
jongelui, die een bezoek brachten aan

de toonzaal der

Empo Rijwiellabriek
en die daar de bronsgroene E M P O
Bles en de prachtige EMPO Calypso
zagen.

Kom ook eens kijken, er staan meer
dan 100 rijwielen voor U klaar. Uw
keus is zo bepaald.
Er staat trouwens veel meer, o.a.:

EMPO wasmachines
EMPO stofzuigers
EMPO naaimachines

LEVERING via uw HANDELAAR

EMPO Rijwielfabriek - Vorden

Koninginnedag
zaterdag 30 april

Dansmuziek
Entree vrijvanaf 2 uur

Café Eskes

99

Hei*1

Bi*

Heineken's bier
Verkrijgbaar bij KISTEMAKER.

Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

U verlangt goede

SCHOENREPARATIE?
Dan natuurlijk naar

Wullink's, Schoenhandel
Dorpsstraat 4


