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INGEZONDEN MEDEDELING

Buiten verantwoordelijkheid van de redactie.
Geachte Redactie,
Nu er de laatste weken in uw onvolprezen
Weekblad door verschille%de, kennelijk man-
nelijke Opmerkers, Outsiders, enz. zo gezel-
lig „gekankerd" wordt, wilt u wellicht ook een
Vordense huisvrouw gelegenheid geven, haar
hart eens te luchten.
Het kan allemaal wel waar zijn wat er zo over
de huizenbouw en uitbreidingsplannen naar
voren wordt gebracht, maar is het eigenlijk
niet zo dat Vorden nu eenmaal een dorp is
waar alles anders gebeurt dan elders?
Denkt u b.v. dat er veel plaatsen in Neder-
land zullen zijn waar de huisvrouw elke dag,
weer of geen weer, met haar melkkannetje
naar de straat moet voor haar dagelijks rant-
soen? Wanneer men niet op het eerste alarm
van de melkbezorger-hoornblazer acte de pré-
cense geeft dan gaat hij heus volgens zijn in-
structies uw deur wel voorbij want. . . uit-
eindelijk kan men toch maar bij één adres
terecht! Men heeft het monopolie evenals de
fiscus en die geeft immers ook geen service.
Een tweede leverancier zou hier m.i. de oplos-
sing zijn en ik verwed er wat onder dat men
ons dan de melk desnoods tot op zolder na-
brengt. En wat denkt u van bakkers die maar
eens per twee dagen komen horen?
In de oorlog stelde men dit in omdat er geen
rijwielbanden meer waren en nu is het schijn-
baar wel gemakkelijk dit zo maar te laten.
En dan spreken wij nog maar niet van de sla-
gers die zich in het geheel niet meer laten
zien.
Neen wat dat betreft schijnen de groentehan-
delaren uit een heel ander hout gesneden te
zijn want in deze sector is men actief in Vor-
den. Het is mij dan ook niet duidelijk dat er
bovendien nog een stelletje handelaren van
buiten de gemeente geregeld komen venten.
Laat men deze mensen gerust laten waar ze
zijn en hiervoor inplaats een actieve melkboer
laten komen!
Verder is het misschien mogelijk nu wij toch
zo'n groot politiebureau krijgen, dat de politie
ook eens een oogje houdt op de vele klap-
lopers die te beroerd zijn om te werken en die
onze ,,deur plat lopen" met veters, kaarten,
enz. Wellicht is er voor deze groep werk te
vinden als besteller bij de bakkers en slagers.
Mijnheer de Redacteur, ik kan nog wel een
tijdje zo doorgaan maar dit zou zeker te veel
van uw gastvrijheid gevraagd zijn. Voorlopig
voel ik mij al weer aanmerkelijk opgelucht na
deze ontboezemingen.
U dankend voor de verleende plaatsruimte,

„HUISVROUW".

GEMEENTELIJKE OBLIGATIËN LENING B

De Gemeente-ontvanger te Vorden verzoekt
aan houders van bovenvermelde obligatiën de
op 2 januari 1957 verschenen coupons zo spoe-
dig mogelijk in te wisselen.
De coupons kunnen aangeboden worden op de
zitdagen donderdag en vrijdag van 9—12.30 u.,
Zutphenseweg 46. Desgewenst kunnen zij ook
aan bankinstellingen ter verzilvering worden
aangeboden.

DE JONGE KERK BIJEEN

De Jonge Kerk kwam onder leiding van de
heer Geerken in 't gebouw Irene bijeen. Na
een kort openingswoord waarbij de voorzitter
inzonderheid welkom heette Ds. en mevr. Ban-
nink, predikant van het gevangeniswezen te
Zutphen, verkreeg Ds. Bannink het woord.
Deze besprak in korte trekken het werk in de
jeugdgevangenis. Spr. wees er op dat er steeds
getracht werd deze mensen als zelfstandige
mensen welke hun eigen verantwoordelijkheid
beseffen in het maatschappelijk leven terug te
brengen. In deze inrichting aldus spr. is ge-
legenheid zich in een vak naar eigen keuze te
bekwamen. Ook de Geestelijke verzorging
wordt zo geleid dat hierin voor hen een eigen
verantwoordelijkheid ligt. Er wordt steeds ge-
zorgd dat aan de kerkdiensten actief wordt
deelgenomen. Op deze korte uiteenzetting
volgde een levendige bespreking. Nadat de
voorzitter Ds. Bannink dank had gebracht voor
zijn interessante inleiding ging Ds. Jansen
voor in dankgebed.

BIOSCOOP

Zondagavond biedt de film u de liefdesroman
van Koningin Victoria van Engeland. Een on-
derwerp dat volop romantiek brengt en u
tevens leert dat het leven van een vorstin niet
altijd gemakkelijk is. Drie personen hebben
elk een huwelijkscandidaat voor de jonge
vorstin uitgezocht, doch zij wil trouwen met
een man die ze zelf zal uitkiezen. Als blijkt
dat haar keus toevallig dezelfde is als die een
van de anderen ook voor haar had uitgezocht,
staat niets het geluk van de jonge mensen
meer in de weg.

KERKDIENSTEN zondag 3 februari
Hervormde kerk.

9 uur Ds. }. Langstraat.
10.30 uur -Ds. M. S. J. de Jong, v. Noord-
wijkerhout Jeugddienst.
Op dinsdag 5 febr. is er doopzitting ten
huize van Ds. Jansen, 's avonds half negen.
Trouwboekje meebrengen.
De Vrouwenver, te Linde komt donderdag-
avond 7 febr. half acht bijeen bij Van Asselt.
Wegens ziekte op de drukkerij komt het
Kerkblaadje eerst a.s. week uit.

Kapel Wildenborch.
10.30 uur Ds. J. Langstraat.

Geref. Kerk
10 en 3 uur Ds. E. J. Duursema.

R.K. Kerk
7.30 uur Mis. 10 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 2 febr. van 5 uur tot en met
zondag 3 febr. Dr. de Vries. Tel. 288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 25 t.m. 31 januari.
Geboren: Geen.
Ondertrouwd: A. Menkhorst en A. Maal-
derink.
Gehuwd: Geen. Overleden: Geen.

Weekmarkt .
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 73 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 44.— tot f 5 4 . — per stuk.
Handel was redelijk.

Komt U zondag ook' naar de

JEUGDDIENST ?
Om 10.30 uur spreekt Ds. M. S. J.
de Jong van Noordwijkerhout over het

.onderwerp: „Zorg dat ie er bij bent".

*
De samenzang begint om 10.20 uur.

HENGELAARS VERGADERDEN

Onder voorzitterschap van de heer A. Bello
hielden de leden van de Hengelaarsvereniging
,,De Snoekbaars" hun jaarvergadering in café
De Zon. In zijn openingswoord memoreerde de
voorzitter het succes in de Bekerwedstrijden
tegen Almen, welke beide keren door Vorden
gewonnen waren.
De heer J. Koster bracht een keurig en uit-
voerig jaarverslag, waaruit we aanstippen dat
het ledental per l januari j.l. 86 bedroeg. De
eindstand van de onderlinge wedstrijden is:
1. G. Hellewegen; 2. J. Krauts; 3. E. Wentink;
4. H. Vlogman; 5. A. Dieks. In verband met de
opgedane minder prettige ervaringen bij de
onderlinge hengelwedstrijden, zal er voor de
volgende wedstrijden een reglement opge-
maakt worden.
Bij de bestuursverkiezing werden de heren A.
Bello, J. Koster en J. Krauts bij acclamatie
herkozen.
De penningmeester, de heer H. Vlogman, meld-
de een batig saldo. De onderlinge wedstrijden
werden vastgesteld. De liefhebbers voor een
eventuele snoekwedstrijd kunnen dit op 8 sept.
melden. De bekerwedstrijden tegen Almen
werden vastgesteld op zaterdag 6 juli en zon-
dag 18 augustus.
Volgend jaar zal de vereniging 10 jaar be-
staan. Daarom zal er dit jaar geen feestavond
gehouden worden om straks het 10-jarig be-
staan des te groter te kunnen opzetten. Wel
zal er op zaterdag 2 november een feestver-
gadering gehouden worden, waarvoor ook de
dames toegang hebben.
Opgemerkt werd nog dat men zonder een gel-
dig bewijs van lidmaatschap der vereniging
geen toegang heeft tot de Berkel of het kanaal.
Besloten werd om weer een competitie om de
zwaarste vis in te stellen en wel voor snoek,
karper en witvis. (inclusief paling). Er werd al
een snoek bij de penningmeester, de heer H.
Vlogman, ter weging aangeboden van ruim
10 pond, door het lid H. Wentink. De vis moet
in de wateren, waarin de vereniging het vis-
recht heeft, gevangen worden. Aan het slot
werden de nieuwe bewijzen van lidmaatschap
uitgereikt.

BOND VAN STAATSPENSIONERING
Woensdagavond hebben de leden van de Bond
van Staatspensionering Afd. Vorden een ver-
gadering gehouden in hotel Brandenbarg, on-
der voorzitterschap van de heer Lijftogt. In
zijn openingswoord liet hij de revue passeren
wat de Afd. Vorden had gedaan om voor de
ouden van dagen het Staatspensioen te ver-
krijgen. Hij bracht nog bijzondere dank aan
het overleden bestuurslid de heer J. F. Harwig
die van de oprichting in 1936 af bestuurslid
was geweest en zeer veel had bijgedragen om
leden te werven. Te zijner nagedachtenis
werd een ogenblik stilte in acht genomen.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer
Kip, bleek dat het ledental bedroeg 1218, en
uit het verslag van de penningmeester de heer
Doornink vernamen we dat de inkomsten had-
den bedragen ƒ 1746,15 en de uitgaven
ƒ1428,69. Batig saldo over 1956 ƒ317,46. Tot
bestuursleden werden de aftredende leden de
heren H. J. Kip, G. Stapper en A. J. Jansen
herkozen. In plaats van.wijlen J. F. Harwig,
werd diens zoon de heer J. W. Harwig ge-
kozen.
Op 22 februari (dus niet 12 febr. zoals vorige
week vermeld), zal door de afd. een propagan-
da-avond worden gehouden waar een toneel-
stuk zal worden opgevoerd. De voorzitter
wekte tot slot de leden op propaganda te ma-
ken en nieuwe leden aan te werven.

Solex f 349.50
Solex Luxe ff 399.50

Solex service station
A. G. TRAGTER, Telefoon 256

VERGADERING C.B.P.B. EN C.J.B.T.B.
De C.B.P.B. en C.J.B.T.B., Afd. Vorden, hield
een gecombineerde vergadering, onder leiding
van Mej. M. v. d. Kamp, die vooral de heer
G. J. Bannink, hoofd v. d. Bijz. Lag. Landbouw-
school, welkom heette. Deze laatste kreeg ver-
volgens gelegenheid enige filmpjes te draaien
over verschillende soorten vogels zoals de
wulp, roerdomp, torenuil, meeuw, enz. Vervol-
gens werd een film vertoond over de ontwik-

Jceling van het vliegtuigwezen en het nut hier-
fvan. Zo wordt het vliegtuig in Amerika bv.

bij besproeiing ingeschakeld. Tot slot werd
door Mej. v. d. Kamp nog een humoristische
tekenfilm vertoond. Nadat zij de heer Bannink
dank had gebracht en tevens voor zijn mede-
werking als blijk van waardering een rokertje

fchad aangeboden, ging de heer Bannink voor
^in dankgebed.

Kindj CUtijd gaaf huidje

B A B Y D E R M
Poeder - Zal» - Olie - Zeep

TEKENWEDSTRIJD N.V.V.
Voor de kindertekenwedstrijd van de Bestuur-
dersbond afdeling Vorden van het N.V.V. zijn
19 tekeningen binnengekomen. Het bleek dat
maar 5 van deze tekeningen voldeden aan de
gestelde eisen. De prijzen voor deze vijf teke-
ningen zijn als volgt toegekend: L. G. Saal-
mink, eerste en ereprijs; D. Jansen, 2e prijs;
Truus Everhardt, 2e prijs; M. Spiegelenbcrg,
2e prijs; Joh. Pasman, 3e prijs.
De overige mededingers werden beloond met
een troostprijs. De prijzen kunnen worden af-
gehaald bij de heer P. Hoevers, Molenweg 26.

en p ij n w e g -
w r i j v e n m e t

D A M PO

AANBESTEDING

Voor rekening van de heer W. van Til werd
aanbesteed het bouwen van een woonhuis aan
de Molenweg alhier. De laagste inschrijvers
waren als volgt:
Metselwerk: fa. J. W. Bijenhof ƒ 10.450,—.
Timmerwerk en Smidswerk: D. Groot Roessink
ƒ 6.409,—.
Smidswerk, metselen en timmeren: fa. Klein
Haneveld ƒ 17.350,—.
Loodgieterswerk: fa. Pongers ƒ2127,20.
Elektr.: fa. G. Emsbroek ƒ528,—.
Schilderwerk: H. Weustenenk ƒ 1.829,—.
Architect de heer Bakker.

EXCURSIE RUNDVEEFOKVER. „WIERSSE"

Uitgaande van de Coöp. Rundveefokvereni-
ging „de Wiersse en Omstr." maakte een 34-
tal leden een excursie naar diverse K.I.-stallen
en een fokbedrijf. Achtereenvolgens werden
de K.I.-stallen te Eibergen, Lichtenvoorde, het
fokbedrijf „Boomkamp" en de K.I.-stallen te
Halle en Hummelo bezocht. Dank zij een des-
kundige voorlichting op deze bedrijven kon
men hier kennis nemen van wat de Achter-
hoek als fokgebied te bieden heeft. Voor de
deelnemende fokkers en liefhebbers van goede
fokdieren was het een welbestede dag.



VORDEN BOUWT 70 WONINGEN.
In de woensdag gehouden raadsvergadering is
het verheugend besluit genomen om vermoe-
delijk in dit jaar nog een begin te maken met
de bouw van niet minder dan 70 woningen.
Dit belangrijke besluit kon eerst werkelijkheid
worden, doordat de raad met 10 stemmen voor
en l onthouding (Baron van Westerholt) be-
sloot om de gronden hiervoor te onteigenen.
De besprekingen met de eigenaren, welke zo
ongeveer 4 jaar gaande waren, om deze gron-
den langs de gewone weg te verkrijgen, zijn
mislukt daar de vraagprijs veel te hoog was.
De te onteigenen gronden behoren toe aan
mevr. Ch. Bijenhof—Wentink, Vorden; Mevr.
G. S. J. Bovenkerk—Maandag, Hengelo (G.)
en de heer G. Wijers, Toldijk.
De gronden zijn gelegen tussen de Zwarte
Weg en de Baakse weg. Het raadslid, de heer
Wuestenenk, vroeg waarom de wethouder
Baron van Westerholt geen gronden beschik-
baar kon stellen voor bouwgrond en deed
daarbij een beroep op de medewerking van
deze wethouder. Baron van Westerholt meen-
de dat deze discussie hier niet thuishoorde en
verwees naar zijn beroep op de Kroon tegen
het uitbreidingsplan, welk beroep hij niet wil-
de opheffen, doch wilde wachten op de be-
slissing van de Kroon.
In zijn nieuwjaarsrede deelde voorzitter nog
mede dat er bij de woningcommissie 113 wo-
ningzoekenden staan ingeschreven. Hierbij
komen nog een aantal arbeiders, elders woon-
achtig, doch werkende in de Vordense in-
dustrie, welk aantal op 60 geschat wordt, zo-
dat het totaal aantal woningzoekenden 173 be-
draagt.
De te bouwen 70 woningen zullen — om een-
tonigheid te voorkomen — in 4 verschillende
typers gebouwd worden.
Ook de veelbesproken kwestie over de beer-
putten kwam in deze zitting ter sprake en ook
op dit gebied werden spijkers met koppen ge-
slagen. Aangezien de riolering nog wel even
op zich zal laten wachten, werd op voorstel
van de heer Wesselink besloten om een grote
beerput te maken voor elk blok woningen,
waarmee dan tevens aan de elementaire wen-
sen van de huurders wordt voldaan.
In deze zitting werd voorts het nieuwe raads-
lid, de heer W. H. Ruiterkamp (vacature van

Roekei) beëdigd en geïnstalleerd als lid.
De woonruimteadvies-commissie, bestaande
uit de heren A. J. Meyer (voorz.), G. H. v. cl.
Peyl (secr.), L. J. van Houte, H. J. Kip en G.
Schouten, werd herbenoemd. Zij kreeg een
extra woord van dank voor hun vaak ondank-
bare taak.
Na enige discussie werd besloten om de nieu-
we weg naast de landbouwschool de naam te
geven van dr. W. C. H. Staringstraat.
Verder kwam nog de hoge huur van de wo-
ningen, die door de verbouwing van de voor-
malige ULd-school zullen ontstaan, ter sprak v.
Voorzitter deelde mede dat de bouw, aan-
vankelijk geraamd op ƒ 28.666,—, nu komt op
ƒ 50.000,—. De huur van de drie kleine wonin-
gen wordt ,/' 11,75 per stuk per week en van
de grote woning ƒ 17,75. Er zijn huurders voor
deze woningen gevonden.
Zoals men weet bestaan er in Vorden plannen
voor de inrichting van een bejaardencentrum.
Binnen afzienbare tijd zullen B. & W. met do
plannen hiervoor in de raad komen, wa.
de heer Wesselink nog voorstelde om ook aan
de eengezinswoning aandacht te schenken.
De heer Meyer vroeg naar aanleiding van een
ingezonden stuk in ons blad over de aanslui-
ting van onrendabele gebieden op het elek-
trisch net, of hier inderdaad niets aan gedaan
was. De voorzitter deelde mede dat dit zeker
wel het geval is geweest, want er is zelfs
ƒ 62.000,— voor gereserveerd, zoals reeds
eerder in de raadsverslagen gestaan heeft. Zo-
dra de P.G.E.M. over materiaal beschikt, kan
hier geholpen worden. Dit geldt ook voor de
straatverlichting in het dorp.
Tenslotte bracht de heer Heerink nog eens de
noodzaak van een riolering en de waterleiding
ter sprake, waarbij eerst de riolering er moet
komen, want anders is de ellende niet te over-
zien. Het maken van beer- en zinkputten komt
de gemeente door het gfemis aan riolering in
3 jaar op ƒ 8800,—, wat weggegooid geld is.
B. & W. en de raad kunnen hieraan voorlopig
niets doen. Wel is een ingenieursbureau opge-
dragen de nieuwe wegen van riolering te
voorzien. Wat betreft de waterleiding wach-
ten B. & W. op de beslissing van de Water-
leiding Mij. Oost Gelderland.

-m.G R I E P ? ^
Mijnhardt's Grieppoeders. Doos 50 et.

J.B.T.B. VORDEN
De Jonge Boeren- en Tuindersbond van de
A.B.T.B. hield haar maandelijkse ontwikke-
lingsavond in café Schoenaker onder leiding
van de secretaris, de heer H. Besselink. Deze
richtte enkele hartelijke welkomstwoorden tot
de nieuwe kapelaan, pater Lebuïnus Debets
o.f.m., die binnenkort als nieuwe Geest. Advi-
seur zal worden geïnstalleerd. Vervolgens
werd het woord verleend aan de pater, die
dankte voor de gesproken woorden en een
kort woord ter kennismaking sprak, waarna
hij startte met de eerste les van de cursus over
de H. Schrift. Spr. behandelde het onderwerp
„Woorden hebben een andere inhoud", waar-
over na de pauze verschillende vragen werden
gesteld.
De voorzitter maakte hierna het tweede ge-
deelte van het winterprogram voor de komen-
de maanden bekend.
Meegedeeld werd nog dat 6 leden van de
J.B.B, deelnemen aan de wedstrijd in stalbc-
oordeling, welke uitgaat van de Coöp. Zuivel-
fabriek te Vorden.

K.A.B.
Onder voorzitterschap van de heer J. C. van
Langen hield de K.A.B, een goed bezochte bij-
eenkomst. De voorzitter begroette in zijn ope-
ningswoord een 3-tal nieuwe leden en speciaal
de nieuwe kapelaan pater Debets. Hierna werd
de kapelaan als nieuwe Geestelijk Adviseur
rk r afdeling geïnstalleerd.
Meegedeeld werd, dat op 12 februari a.s. te
Doetinchem een kaderdag zal worden gehou-
den, waarheen enkele leden zullen worden af-
gevaardigd.
Binnenkort zullen de thermometers van het
Kanunnik v. Schaikfonds worden geledigd, ter-
wijl tevens nieuwe thermometers worden ge-
plaatst. In totaal zijn reeds 70 meters geplaatst,
hetgeen reeds een verheugend aantal is, aldus
<1( voorzitter. De K.A.B, zal voorts haar mede-
werking verlenen aan het Stima-onderzoek
hier ter plaatse. De voorzitter wees er op, hoe
een en ander een groot belang is voor de
Volksgezondheid, waarna diverse leden zich
opgaven voor huisbezoek.
Punt drie der agenda betrof het 10-jarig be-
staan van de R.K. Metaalbewerkersbond St.
Eloy afd. Vorden. In verband met dit jubileum
zal op zondag 10 febr. a.s. dit feit kerkelijk
worden herdacht.
's Middags zal gelegenheid tot feliciteren zijn.
Op zaterdagavond 16 febr. d.a.v. zal het jubi-
leum feestelijk worden herdacht en zal een
cabaretgezelschap optreden.
In zijn slotwoord drukte de voorzitter de leden
op het hart om allen hun medewerking te
geven aan de te houden actie voor het jeugd-

.werk. Voorts wekte hij allen op trouw de ver-
gaderingen te bezoeken en in grote getale pre-
sent te zijn bij de viering van het tweede
lustrum van St. Eloy.

RATTI-NIEUWS
Het feit, dat zowel Ratti als Fortuna j.l. zondag
een aantal invallers — Ratti had er zelfs vijf
- hadden opgesteld, zal wel de oorzaak zijn

geweest dat deze ontmoeting een teleurstel-
ling is geweest erf er geen hoogstaand spel
^iel te bewonderen. Fortuna had na 16 minu-
ten een kans om de leiding te nemen, doch de
penalty werd door keeper Hartelman goed ge-
houden. De Ratti-voorhoede, die telkens vol-
doende ballen kreeg was nu aan de beurt,
doch deze bleek wel het zwakste deel van de
Ratti-ploeg te zijn. Er werd met weinig over-

gespeeld en dikwijls veel te nonchalant ge-
'schoten. Daarbij kwam nog, dat de beide vleu-
gelspelers niet hun beste dag hadden, zodat
iedere aanval op niets uitliep en de stand met
rust nog dubbelblank was.
In de tweede helft fleurde de strijd iets op en
waren er wisselende perioden van vlot, open
spel. De ploegen wisten van de hun geboden
kansen geen gebruik te maken, waardoor de
wedstrijd doelpuntenloos bleef en de puntjes
werden gedeeld.
Het tweede elftal, dat in Keyenborg met 9 man
speelde tegen Keyenborgse Boys III, sneuvel-
de hier met 5—1. De Junioren waren vrij.
A.s. zondag wordt het weer oppassen voor
Ratti I, daar Kotten I uit Winterswijk op be-
zoek komt. Komt Ratti volledig uit, dan is er
misschien een kleine kans, dat de zo brood-
nodige puntjes op de Kranenburg kunnen blij-
ven. Kotten is echter een ploeg, die van door-
zctlen weet, zodat het voor de Rattianen nog
wel de nodige puzzles zal opleveren.
Rati II speelt vooraf een competitiewedstrijd
op eigen terrein tegen Vorden II, welke derby
de nodige spanning kan brengen. De Junioren
zijn weer vrij.

Last van JKenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

helpen U er overheen.

KATH. ARB. VROUWENBEWEGING
De K.A.V. hield in zaal Schoenaker een ont-
wikkelingsavond, waarvoor een bevredigende
opkomst bestond. Nadat de presidente Mevr.
A. Woltering—Eykelkamp allen had verwel-
komd, speciaal de Z.E. spreker pater Pijpers
o.f.m. en de nieuwe G. Adv. pater Debets:
hield pater Pijpers een inleiding over „Wij en
onze grote kinderen".

in bracht spr. op duidelijke wijze naar
voren, hoe zowel de ouders als kinderen zich
dienen aan te passen aan de tegenwoordige
tijd en begrip voor elkaar moeten opbrengen
Voor de ouders 7 : l i j d even gemak-
kelijk z i j n om het standpunt hunner grote kin-
deren, die in een andere wereld dan zij zijn
opgegroeid, in te stemmen, terwijl voorts de
kinderen op hun beurt begrip moeten hebben
voor hun ouders.
Na de pauze werden talrijke vragen gesteld
over dit onderwerp.

TAFELTENNIS
De afgelopen week hadden de dames van
N.T.T.C. I wisselend succes. In Deventer werd
< ! < • Zandweerd I een bezoek gebracht en ( f c
Deventernaren wonnen met 7—3. In de thuis-
wedstrijd tegen de Hoven I was Vorden h
op dreef. Ditmaal bleven de puntjes thuis door
een mcou 9—l zege van de Vordense dames.
In do Jeugdklasse raakte het A-team iets ach-
terop, door thuis met l—9 te verliezen van
Wijk 16 A. Waarschijnlijk kan tegen D.T.T.C.
A uit Deventer een beter resultaat worden be-
reikt.
Bij de heren ging N.T.T.C. II voort op het pad
van succes en bond het bezoekende D.A.I.M.
(3e klas C) met 8—2 ium (]c zegekar. In 4 A
kon het vierde het niet tot een overwinning
brengen en sneuvelde met 9—l tegen A c l i i l
11, welke ontmoeting in Deventer werd ge-
speeld N.T.T.C. III had in 4 B ook geen geluk
en moest zich na een en
3—7 gewonnen pc ven le<jcn de Zandweerd III.

BENOEMD
Mcj. W. Salomink, ondei aan dr R.K.
School op de Kranenburg is als zodanig
noemd aan de R.K. Meisjesschool te Terborg.

Steeds de laagste prijzen!
^ 250 gr. Tosca, heerli jk koekje , 65 et
^ 250 gr. theebiskwie 34 et
A 2 grote rollen Pierik's beschuit 49 et

12 spritsstukken 49 et
l grote panspons 10 et

^ 2 grote rollen closecpapier 25 et
^ 500 gr. zachte zeep 39 et
^ 500 gr, bruine bonen 35 et

^ ALS EXTRA RECLAME:
^ boterhamworst, bloedworst en
^ rookvlees, samen 150 gr. 59 et

^ LEVENSMIDDELENBEDRIJF

J GROOTENBOER
^ Zutphcnseweg Telefoon 415

Dansstudio
HOUTMAN

Inschrijvingen nieuwe
leerlingen

„The Roll Step", Mambo
Rumba, Tango, Quickstep

enz. t.m. 15 februari.

Training
Voetbalver. Vorden

egens ontruiming d.
voorm. Ulo school zal
datum en plaats der

volgende trainings-
avond nader in het

mededel ingenkast je
bekend gemaakt

worden.

Heusinkveld's
Wondersla

Kroppen van 8-10 ons
Deze sla schiet haast
niet door. Proefpak
f 1..—. Voor Vorden
en omg. verkr i jgb. bij

H. J. HILFERINK
Almenseweg C 153b.

A.s. zondag 3 febr,
Ratti II-Vorden II

aanvang 12 uur.

Rattfl"-
Kotten l

aanvang 2 uur.

Te koop een toom
zware BIGGEN.
H. Wiltink, Wilden-
borch, D 58. N.o z

Bij i n s c h r i j v i n g te koop
VETTE STIER. Te
bezichtigen bi j M. I I .
Got ink .
Gesloten briefjes in te
hveren vóór 4 febr.
a.s. 's middags 12 uur
bij J. E^gink, B 39,
Vorden.

Best brood
dat brood van

SCHURINK

HOOI te koop en 18
gezaagde SPOREN.
H. Hissink, D 52d

Vorden

TE KOOP : 2 paar-
detuigen, een kar, een
gierpomp en 'n boven-
stel voor platte wagen.
Van Asselt, Linde

Toom BIGGEN te
koop bij E. J. Wen-
neker, Veldwijk C 57
Vorden.

Te koop 5 zw: drag.
VARKENS, ad . teil.
8^14 febr. Te zien
heden zaterdagmiddag.
H. Hissink, achter 't

ndaal, Vorden.

F.H. VAARSKALF
te koop. 3 mnd. oud,
m. melkl i js ten
D. K k i n Geltink,

Klein Garmel

R.B. VAARSKALF
te koop en 2 pink-
kalveren, tbc- en abor-
t u s v r i j bedri jf .
H. J. Heuvelink Dzn.
Warken. Tel. 06751-

356

Te koop best r.b.
MAALKALF

I. W. Heersink, E 23;
Linde.

Voor ï i l n w

Familiedrukwerk
is het a t l res :

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden



grote blijschap
geven wij kennis van
de geboorte van onze
zoon
Marinus Lubertus

(Marinus)

M. L. de Grip
E. J. W. de Grip-

Albers

Overschild, 25 jan. '57
Meerweg 13a

Burgemeester Van
Arkel vraagt een

DIENSTMEISJE

„De Reiger"
voor autorijlessen,

Gooi C 74,
Hengelo-Gld.

Tijd. Telefoon 344.

Ook NU weer
een reeks van

Vivo punten
voor een welgevulde

linnenkast.

Een greep uit onze
week-aanbiedingen:

250 gr. Melange
een lekker koekje
4 soorten 63 Ct

10 punten

2 grote p. Beschuit
W punten 58 Ct

„De Zaan" Cacao
200 gram 105 Ct
10 punten

Appelmoes
„De Betuwe"

per pot 5O Ct
5 punten

Fondantjes
2 smaken
150 gram 44 Ct

10 punten

Novalines
een heerlijk bros
biskwietje
250 gram 42 Ct
10 punten

Erwtensoep
met worst

een kant en klare
maaltijd.
per blik 105 Ct
10 punten

Bij onze eigen merk
K O F F I E

altijd 30 punten
en de bekende

Locarno margarine
5 punten p. 250 gr.

Als extra reclame:
2 blik haring

in tomatensans
voor 79 Ct

Nieuw artikel
valt zeer in de smaak!
Hazarensal. pp 65 c
Zalmsalade „ 95 c
Vleessalade „ 105 c
op toast of voor een

koude schotel
ONMISBAAR!

Zutphenseweg

Elke week iets nieuws
Altijd wat goeds!

Gemeente Vorden.
Burgemeester en Wethouders der Gemeente
Vorden zullen in het openbaar

aanbesteden
overeenkomstig het aanbest.reglement W.B.

Het bijbouwen van een werk-
lokaal m. bijkomende werken
a.d. Bijz. Lagere Landbouw-
school te Vorden,

in percelen, ondermassa of massa.
Bestek en tekeningen zijn, zolang de voor-
raad strekt, verkrijgbaar ter secretarie der
Gemeente Vorden, Zutphenseweg 14 te
Vorden, a f 15.— per stel (per post f 15.25
per vooruitbetaling).
Restitutie bij ongeschonden inlevering op de
dag der aanbesteding f 10.'—.
Aanbesteding vindt plaats op dinsdag 12
februari 1957, om 11 uur voormiddags in
de raadzaal van het Gemeentehuis, Raad-
huisstraat te Vorden.
Aanwijzing en inlichtingen volgens bestek.
Inschrijvers moeten bestekhouders zijn.

De Gemeente-architect,
M. TERPSTRA

Telef. 06752-218

Gemeente Vorden.
ONTEIGENING.

Het hoofd van het gemeentebestuur van
Vorden brengt ter openbare kennis, dat in-
gevolge artikel 10, eerste lid, sub 2 van de
Wederopbouwwet zal worden overgegaan

tot onteigening van de onroerende
goederen,

waarover de beschikking moet worden ver-
kregen in verband met een bouwplan voor
70 woningen, strekkende tot leniging van de
woningnood.
De onteigening geschiedt ten name van de
gemeente Vorden en betreft de percelen
kadastraal bekend, gemeente Vorden, sectie
K nrs. 1760 (ged.), 1761 (ged.), 222, 223,
226, 260, 217 (ged.), 2138 en 2141, welke
percelen zijn gelegen tussen Het Hoge en
de Zwarteweg.
De op deze voorgenomen ontei^Biing be-
trekking hebbende stukken liggerlWvereen-
komstig het bepaalde in artikel 10 van de
Wederopbouwwet, op de secretarie dezer
gemeente, gedurende het tijdvak van woens-
dag 6 februari tot en met dond^dag 28
februairi 1957 voor een ieder td^pizage.
Tijdens evengenoemde termijn kunnen be-
langhebbenden schriftelijk hun bezwaren
tegen de voorgenomen onteigening bij het
gemeentebestuur van Vorden indienen.
Vorden, 31 januari 1957.

Het hoofd van het gemeentebestuur
van Vorden,

V A N A R K E L

Uitbreidingsplan.
De Burgemeester der gemeente Vorden
brengt ter openbare kennis, dat de Raad
dezer gemeente in zijn openbare raadsver-
gadering van 29 januari 1957, heeft bepaald,

dat de herziening van het gehele
plan van uitbreiding voor de ge-
meente Vorden wordt voorbereid.

Vorden, 31 januari 1957.
De Burgemeester voornoemd,

VAN ARKEL

y^Ufienienng
woensdag 6 februari a, s. om (

Q 3 uur van onze modern in- Q
gerichte reparatie-afdeling en 7

X showroom X
X ROZENGRACHT X
X hoek Broederenkerkplein X
u W
Q Hierdoor worden wij in staat ?

gesteld u nog meer service te Q
X bieden en een ruimere sortering ft
X te etaleren. ^

Fa. K. SIERSMA
H. Hüsken en Zn. Q

X X
y Wij nodigen n beleefd tot een bezoek uit. u

Gevraagd
Conciërge

voor Irene. Indienst-
treding l maart.
Gegadigden worden
verzocht zich zo spoe-
dig mogelijk te melden
bij de sekretaris van
het bestuur:

J. B. SCHOLTEN
't Hoge 24, Vorden

Te koop z.g.a.n.
KNITTAX breima-
chine, deskundig on-
derzoek toegestaan.
H. G. Oltvoort,
Almenseweg C 153 k

Te koop eiken RIK-
POSTEN.
„Kamphuizen" Vorden
Bevr. bij L. Wesselink

Te koop een kleine
partij droog HAVER-
STRO in baalt jes.
Gebr. Kettelerij,
Zutph.w. 54, Tel. 508

Te koop de HELFT
of vierdels van een
vette koe. Joh. Wes-
selink, Kranenburg.

Te koop de HELFT
van een vette koe of
in gedeelten. J. Brum-
melman, 't Alderkamp
B 61 Vorden.

en smaakt go
PRUS f 2.» PEft FLACON

VERKRIJGBAAR BIJ

DROGISTERIJ „DE OLDE MEULLE
J. M. VAN DER WAL, beslist uw drogist

Het van ouds bekende adres:
A. M. JÖRISSEN - schilder - Vorden
Zutphenseweg 74.

Speciaal adres voor VERFVERKOOP.
Ontvangen grote partij Glas, Verf-
waren en Kwasten.

Wilt u de kamer of keuken een pjgfehtige
glans geven?

l kg grondverf f l .80
J/2 „ ' » ., l —

l kg plastic lakverf v. binnen f 2.75

V4. „ .. „
l kg lakverf voor buiten f 3.50

l kg glanscarbolineum (groen) f 2.70
l kg groene creosoot-olieverf f 1.50
l kg parafinelak f l.-—
Vz „ „ ., 0.50
l liter bruine carbonileum f 0.45
Yz kg Reina waterverf f 0.45
Kippenhokkenglas, dubb. inhoud
54 stuks p. kist, maat 51 Y2 X38 f 40.—

par stuk f 0.85
Alles uit zuivere grondstoffen bereid.

Vergelijk prijzen en kwaliteit.
Vakkundige inlichtingen ten dienste.

Beleefd aanb2velcnd.

Zet ook UW kuikens op

Reeds vefen doen dit mef succes.

VERKRIJGBAAR BIJ,

J. B. Gerritsen

j'eestavond
Voetbalver. Vorden

voor leden boven 16 jaar en
donateurs met hun dames

op zaterdag 9 februari
in zaal Bakker.
Aanvang 8 uur.

Medewerking verleent

„Songs and Rhythm"
Gratis toegang.

Het Bestuur.

N U T S S P A A R B A N K
VORDEN - Opgericht 1819.

Inleggers, die hun boekjes voor
rentebijschrijving hebben inge-
leverd, kunnen deze weer op-
halen.

Zij, die nog verzuimden hun boekjes
in te leveren, worden verzocht dit
nu zo spoedig mogelijk te doen.

Het Bestuur

II„KNITTAX
huishoud-breimachines

^ De koning der breimachines.

^ 50 maal vlugger breien.

^ Gemakkelijk te leren.

^ Breit oneindig veel patronen.

^ Gratis lessen.

Vraagt demonstratie aan huis.

H. Luth - Tel. 396 - Vorden
Fa. J. fl. de Grijff l Zn.
Beukerstraat 15, Zutphen.

Gevraagd een flink meisje
voor de huishouding;
voor de dag of intern.

| 3, 4 en 5 mrt. Carnaval in Kranenburg |



Seesing
rijlessen

„'t Groenedal"
Telef. 358 ~~ Vorden

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

Weulen Kranenharg
PASFOTO'S voor

half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

_ Zutphen _
Wasmachinefabriek
heeft
snelwasmachines met

lichte emaillebe-
schadiging,

gloednieuw met garan-
tie f 145.— ; centrifuges
f 150.— ; langzaam-
wassers f 259. — .
Desgewenst afbetaling.
Depot: Miste 13,
Winterswijk, Tel. 279

W. Rossel
Vorden, Telefoon 283

is Uw adres voor
Pluimvee.

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

Voor U geen
kledingprobleem

meer dank zij

Beha U. 4.95

Corsef H. 15.75

Pas-Tunette beha's

5 wetenschappelijk

berekende cupgrootten
per maat

Pas-Tunette corsetten

3 wetenschappelijk

berekende heupwijdten
per taillemaat.

H. LUTH

VORDEN

Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
G.M.v.L.
B.O.L.H.
B.O.G.
AFDELING VORDEN

houden op 6 en 7 febr. hun
jaarlijkse

'eesiavonden
in het Nutsgebouw te Vorden.
Aanvang beide avonden 7 uur.

Op 6 febr. spreekt de Weled. Heer
G. J. Kolk, uit Laren over:
„WAT HET VERLEDEN ONS
LEREN KAN".

Daarna opvoering van het to-
neelstuk t

„De tijd staat niet stil".
Op 7 febr. spreekt de Weled. Heer
C. D. Hiddink, uit Doetinchem over:
„KARAKTER-VORMING".

Waarna opvoering van het
toneelstuk.

Toegangsprijzen bedragen voor leden
f 0.50, niet-leden f 1.25.

De Besturen.

DE DOKTER ZEI:
Eerst Borstvoeding, daarna
Molenaars kindermeel en dan
voor het verdere leven

TQRVOBROOD van SCHURINK!

Supporters !
Er is een unieke gelegenheid om
Concordia aan geld te helpen.
Indien u PERSIL artikelen ge-
bru ik t , spaart u dan de daarop
voorkomende emmertj^^ die
voor ONS van waarde ^p.

Spaarkaarten bij onze leden verkrijgb.

Bij gunstig weer komen we
zaterdag 9 februari wwr oud

papier bij u haleV

VANDAAG
500 gram spek 110 et

500 gr. fijne rookworst 180 et
200 gram boterhamworst 60 et

200 gram leverworst 30 et

M. Krijt, Dorpsstraat
1 Nutsgebouw

Telefoon 500
V O R D E N

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zaterdag 9 februari 8 uur

Rock
around the doek

met Bill Haley and hls comets • the
Platters (Ernie Freeman combo)- Tony
Martinez and his band - Alan Freed,

Johnny Johnston.
D(tt moet je Jioren . . . dat moetje zien . . .
Amerilfa'fi beroemdste. Rock- ób Roll'ers in
actie! en zang van „the Platters", o.(l. the

pretender . . .
STEENGOED

Toegang 14 jaar

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inb.)

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H.Schappers, Dorpsstr 11, Telef. 373

Duizenden huisvrouwen zien in, dat
De Spar werkelijk voordeel geeft:

c. Spar brengt 10% korting (bij altijd
100% kwaliteit) en telkens weer

zeer voordelige aanbiedingen.
Vrouwen die dat zien, gaan

direct naar De Spar!

Let op deze DRIE EXTRA SPAR-VERRASSINGEN
250 gram

Nu wil ik dat voordeel niet langer missen

Brilliantkoekjes
55 et, 11 zegels

groot blik

Andijvie 85 et

250 gram zoete

Rozijnen
49 et, 10 zegels

Voor de boterham:
Leverkaas, 100 gram 45 et 9 zegels
Vette broodkaas, 200 gram 55 et
Echte Boerenkaas, 200 gram ... 65 et
Spar-Ontbijtkoek 34 et 7 zegels
Varkenspootjes, per kg 40 et 8 zegels
Citroensap, 2 bukken 85 et
ChOCOlade, melk en nat., gr. tabl. 60 et 12 zegels

10% korting 100% kwaliteit

Bij 250 gram
Oranje-hagel
voor 39 et, 8 zegels

2 rollen
SPARBESCHUIT
voor slechts 55 et,
11 zegels

Geldig van 31 jan.-7 febr.

Prijswijzigingen voorbehouden
DESPAR

Z I L F S T A N D I G I K R U I O I N I I B S

l Geen prijsverhoying, maar 10 pCI. korting! •

•
•

DOE

Dames pullovers
Ruime keuze
Zuiver wol
vanaf f 7.85

VOORDEEL

Deze
maand
10 pCt.
korting

op
TEXTIEL

bij

Leuke Kinderjurkjes
lange mouw
van 55 cm tot 85 cm

f 6.95 f 9.80

UW

Wollen dames- en
heren ondergoed
voor oude prijzen en
nog 10 pCt korting

•
•

A. WOLSING - Raadhuisstraat 26 - VORDEN

•
•
•
•
•
•
•

WIST U . . . ?
dat wij reeds een kwaliteits rijwiel
m. chroomvelgen leveren v. slechts f 129.50

met zwarte velgen f 124—
Ziet etalage.

BARINK's R i j w i e l h a n d e l
Nieuwstad — Vorden

„HAVO" BORSTELFABRIEK

zoekt flinke krachten
voor:

a. Magazijnwerk
b. Houtzagerij
c. Machinale borstelmakerij

Aanmelding aan de fabriek.

Kuikens ?
Natuurlijk van Jansen!
W.L.xR.I. Reds - New. HampsxR.I.
Reds - WelsumerxR.I. Reds.
Beleefd aanbevelend.

Burg. Galléestraat 59, Vorden
K.B. 9620 - V.B. 4185

ZENDINGS-AVOND
Woensdag 6 februari 8 uur

in Irene
Spreker: Dr. D. M. BLANKHART

Arts
Onderwerp: Zijn werk op de Sangi-

en Talaud-eilanden.

*Het belooft een interessante avond te
worden, waar een dokter nu eens ver-
tellen gaat over zijn ervaringen op

het zendingsterrein.
Gelegenheid om vragen te stellen.

Iedereen is hartelijk welkom.
Kerkeraad en Zendingscommissie
van de Herv. Gemeente.

Elke Maandag kunt u BOORDEN en
OVERHEMDEN afgeven bij

G. Weekhout, Burg. Galléestraat 34
's Maandags gebracht - 's Zaterdags terug.

Ook overhemden met vaste boord.
Voor het vakkundig STOMEN van al uw
kleding, gordijnen, dekens, enz. ook het adres.

WASSERIJ STIJGOORD.

Regelink voor uw Rijbewijs
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234


