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KASTEEL „VORDEN"

De groepscommandant der Rijkspolitie deelt
het volgende mede:
Dezer dagen is door de heer Burgemeester
en mij een bespreking gehouden met het
bestuur van de N.V. Renkumsche Heide
over de afsluiting van het Vordense Bos.
Hierbij werd door genoemd bestuur bepaald,
dat het Vordense Bos voorlopig nog niet
voor het publiek wordt afgesloten, echter
onder de volgende voorwaarden:
1. Het bos blijft opengesteld voor houders
van een wandelkaart, die de leeftijd van
18 jaar hebben bereikt. Personen beneden
deze leeftijd hebben alleen toegang onder
geleide, van een houder van een wandelkaart.
2. Het is ten strengste verboden zich buiten
paden te begeven.
3. Bromfietsen en motoren worden niet
toegelaten.
4. De toegang totde onmiddellijke omgeving
van het kasteel blijft voor een ieder
verboden.
Er zal door de Politie en jachtopzichters
hierop streng toezicht worden gehouden
en tegen overtreders hiervan direct procesverbaal worden opgemaakt, terwijl dan
tevens de wandelkaart wordt ingetrokken
en de toegang tot dit bos blijvend wordt
ontzegd.
AFSCHEID BIJ „ONS BELANG"
Na een dienstverband van bijna 40 jaar, heeft
de heer W. Bargeman te Linde, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd op
29 januari in intieme kring van bestuurscolleges en personeelsleden, waarbij ook zijn naaste familie aanwezig was, afscheid genomen en
/i j n functie als chauffeur beëindigd.
Wegens ziekte van de heer H. J. Kaemingk,
voorzitter, sprak de heer W. N orde een hartelijk woord van welkom tot de heer Bargeman,
diens familie en de ere-voorzitter van „Ons Belang", de heer G. J. Kok.
In hartelijke bewoordingen heeft de heer Norde aan de scheidende werknemer dank betuigd
voor diens jarenlange trouwe plichtsbetrachting en voorbeeldig werken, dat steeds met
groot verantwoordelijkheidsgevoel werd verricht.
Ook de directeur, de heer Klein Bleumink,
dankte de heer Bargeman hartelijk voor de
goede onderlinge verhouding, zijn werklust en
arbeidsprestaties.
Beide spiekers lieten hun woorden van dank
vergezeld gaan van stoffelijke blijken van
waardering en mocht de heer Bargeman van
„Ons Belang" een enveloppe met inhoud in ontvangst nemen en werd door het personeel een
laaie ruststoel aangeboden. Mevrouw Bargeman werd een bloemstukje en gebak aangeboden.
In een kernachtige toespraak, heeft de ere-voorzitter, de heer Kok, de heer Bargeman met welgekozen woorden hartelijk bedankt voor de
vele en goede diensten, gedurende zijn langdurig dienstverband aan „Ons Belang" bewezen.
Bij al de woorden van dank werd de wens toegevoegd, dat de heer Bargeman nog vele jaren
m gezondheid, met zijn vrouw, van een welverdiende rust mag genieten.
De heer Bargeman dankte hierna hartelijk voor
de woorden tot hem gericht en voor de cadeaus.
Bijzonder erkentelijk toonde hij zich voor het
feit, dat het bestuur hem in de gelegenheid had
gesteld in deze intieme kring afscheid van allen
te kunnen nemen.

breekt
de kracht vaneen verkoudheid

«mam bij Vader, Moeder en

KLAVERJASWEDSTRIJDEN

In de lunchroom „De Rotonde" werd vrijdagavond
een klaverjastoernooi gehouden waaraan door 32
personen werd deelgenomen. Dit toernooi dat op 2
avonden gespeeld zal worden (donderdag wordt het
nl. voortgezet), was op uitstekende wijze door wedstrijdleider A. Wentink georganiseerd.
De stand na 8 ronden is als volgt: 1. G. Vruggink
en H. Schouten 8676 punten; 2. H. Ly'ftogt en F.
Gr. Bramel 8321; 3. H. Zieverink en W. Steenman
8181; 4. Hartelman en J. Sessink 7751; 5. A. Vruggink en B. Meyerink 7574; 6. H. Wonnink en T.
Hartman 7000; 7. N. v. Goethem en B. Borgonje
6920; 8. A. Hartman en B. Schoenaker 6885; 9.
Gebr. Blokfoort 6699; 10. D. Nyenhuis en G. Bruggink 6638; 11. Echtpaar Visser 6577; 12. L. W.
Visschers en H. KI. Brinke 6489; 13. Th. Sessing
en H. Kappert 6456; 14. J. Knoef en Roeterdink
6251; 15. Driever en Blokfoort 6036; 16. Droppers
en Oosterink 5925 punten.

KERKDIENSTEN zondag 10 februari.
Herv. Kerk.
10 uur Ds. ƒ. H. Jansen. Bed. H. Avondmaal.
7.15 u. Ds. J. ƒ. v. Zorge. Bed. H. Avondmaal.
Medlerschool
10 uur Diakoon H. M. Haveman, uit Apeldoorn.
Geref. Kerk
10 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.
R.K. Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 uur Dr De Vries telef. 1288.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tussen half tien en tien uur 's morgens.

Zondagsdienst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566
Vorden — Ruurlo
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 8 uur Dierenarts A. Harmsma,
telefoon 06752-1277.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
(Bureau Rijkspolitie)
Burgelijke stand van 30 jan. t.m. 5 febr.
Deze week hebben geen veranderingen in
de Burgelijke stand plaats gevonden.
Nutsbibliot^k Yorden
Romans en populair wetenschappelijke
boeken 10 et afweek.
Kinderboeken 3^t p. week.
Studieboeken op aanvraag gratis.

VOETBAL
Zaterdagmiddag hebben de eerste elftallen van
„Vorden" en „Almen" op het gemeentelijk
sportpark te Vorden een oef en wedstrijd gespeeld, welke in een 3—3 gelijk spel eindigde.
Deze wedstrijd kon gespeeld worden doordat
een zestal spelers van Vorden I zaterdagmorgen
het veld bespeelbaar hadden gemaakt. Dit in
orde maken had overigens eerst heel wat voeten
in de „sneeuw".
Op het terrein was een landrol aanwezig welke
met behulp van een tractor over de met sneeuw
bedekte grasmat gerold zou worden. De rol was
echter aan de grond vastgevroren. Inmiddels
hadden de jongelui een tweede tractor gecharterd doch ook twee tractoren konden geen beweging in de rol krijgen, zodat men teneinde
raad besloot een vuur rondom de rol aan te
leggen, waardoor deze „ontdooid" kon worden.
Gefukkig lukte dit en een uur voor de wedstrijd
was het veld bespeelbaar.
Zowel Vorden als Almen hebben zich uitstekend bij de omstandigheden aangepast en
werd er vooral voor de rust goed gevoetbald.
Rudi Eggink, die Wim Buunk verving, speelde
een verdienstelijke wedstrijd.
De thuisclub nam direct het heft in handen en
met een serie goede aanvallen werd het doel
van Almen belaagd. Na een kwartier resulteerde dit Vorden offensief in de openingstrefler
toen de naar binnen gezwenkte linksbuiten
Rothman uit een pass van Westerveld raak
schoot, I—0. Aan de andere kant redde doelman
Wissels enkele malen fraai. Nijenhuis bracht
de ruststand op 2—0.
In de tweede helft daalde het tempo aanmerkelijk. Almen kwam het eerste half uur sterk opzetten en de Vorden-achterhoede moest diverse
malen aan de „noodrem" trekken. In minder
dan vijf minuten had Almen de 2—0 achterstand omgezet in een 3—2 voorsprong.
De thuisclub liet het hier echter niet bij zitten
en vijf minuten voor tijd slaagde Rothman erin
de balans in evenwicht te brengen. Het 3—3 gelijke spel gaf de verpanding overigens goed
weer.
^B
De spelers hebben in oeze sportieve wedstrijd,
welke rustig door scheidsrechter Schuurman
werd geleid, laten zien dat er op een besneeuwd
veld best gevoetbald jugi worden.
DAMMEN

„VOORKOMING VAN MISDRIJVEN".
De groepscommandant der rijkspolitie brengt
het publiek het volgende onder de aandacht: Door gebrek aan voorzorg en onoplettendheid komt het vaak voor dat men
de misdadiger de uitvoering van zijn misdrijf vergemakkelijkt. Maar al te vaak worden rijwielen en bromfietsen op of aan de
weg geplaatst zonder deze af te sluiten.
Kent men het merk en nummer van zijn
voertuig? Het kost weinig moeite deze gegevens te noteren. Auto's worden geparkeerd, onafgesloten en met de sleutels in
het contact. Woningen en schuren worden
's nachts niet afgesloten. Briefjes voor ramen en deuren (niet thuis), hebben dikwijls
toevallige voorbijgangers verleid in te breken. Pluimvee wordt vaak onnodig ver
van woningen in hokken gehouden, zonder
dat men de moeite neemt maatregelen te
nemen tegen diefstal. Veel automobilisten
die een misdrijf pleegden bleven onbekend,
uitsluitend omdat het publiek er niet aan
dacht het kenteken enz te onthouden of
te noteren. Etalages van juweliers e.d. dienen behoorlijk te worden beveiligd. Deze
opsomming kunt u uitbreiden met tal van
andere zaken. Gaarne medewerking van het
publiek verzocht.
FINALE DAMKAMPIOENSCHAPPEN
Zaterdagmiddag werd een begin gemaakt met
de finale om het persoonlijk damkampioendistrict Oost der K.N.D.B.
Onze plaatsgenoot Nijenhuis speelde zijn wedstrijd tegen v. d. Linden in Brummen. Ondanks
het feit dat v. d. Linden in het middenspel een
schijf voor kwam gelukte het Nijenhuis toch
nog remise te behalen. De wedstrijd tussen G.
Halfman (Hengelo) en H. Vrieze (Varsseveld)
eindigde in een 0—2 zege voor laatstgenoemde.
In de tweede klas werd de wedstrijd tussen onze
plaatsgenoten J. Wiersma en J. Norde uitgesteld tot vrijdagavond a.s.
Zaterdag a.s. spelen de Vordenaren de volgende wedstrijden:
Eerste klas: G. Halfman—B. Nijenhuis.
Tweede klas: F. Hoebink—J. Wiersma en A.
Nikkels-J. Norde.

Prachtige

Sportwol
in 12 mode kleuren.
Geen 1.45 per bol
(dus 3 stuks voor 4.35)

maar nu 3 bollen voor

2.95
EVEN NAAR

BIOSCOOP

Eenvoudig en nuchter, maar pienter en' aantrekkelijk voor rijke, geblaseerde meisjes, zó verschijnt
de zanger-acteur Freddy Quinn in de film „Freddy
en de Miljonair", die onder regie van Paul May op
het zonnige Italiaanse eiland Ischia tot stand kwam.
Wanneer Freddy door omstandigheden midden in
het „zoete leven" van een miljonair en zyn profiterende aanhang terecht komt, zijn de verrassende
en ook charmante avonturen niet van de lucht, maar
het einde van de vakantie trekt alles weer recht:
de serieuze en eenvoudige handelscorrespondent
stapt — naast zyn lieve verloofde — weer terug
in het gewone leven dat hem lief is. Het is een
prachtige kleurenfilm, vol humor en muziek.
JEUGDDAMKAMPIOENSCHAP

J. Woltering moest zaterdagmiddag in Arnhem by'
de strijd om het jeugddamkampioenschap van Gelderland met 2—O zyn meerdere erkennen in Van
Loon uit Velp.
De partij tussen nummer 2 en 3 van de rangryst
resp. Hermelink (Ulft) en v. d. Looy (Angeren)
eindigde in remise, hetgeen voor koploper Kemperman (Huissen) zeer gunstig was. Zyn voorsprong
op Hermelink bedraagt thans 2 punten. Zaterdag
a.s. zullen beide spelers elkaar in de laatste ronde
ontmoeten, waarbij Kemperman aan remise voldoende heeft om zich jeugdkampioen van Gelderland te mogen noemen.
De afgelaste wedstrijden uit de 6e ronde zullen
deze week gespeeld worden, zodat het toernooi zaterdag a.s. afgewerkt kan worden.
Zaterdag komt Woltering uit tegen Buis (Ochten).
De stand is als volgt: 1. Kemperman 14 punten; 2.
Hermelink 12 p.; 3. van Looy 10 p.; 4. Buis 8 p.;
5. Valen 7 p.; 6. van Loon 8 p.; 7. Woltering 6 p.;
8. Koedam 5 p.; 9. Bax 4 p.; 10. Brummelkamp O p.

Het eerste tiental van de damclub D.C.V. speelde
in Lichtenvoorde tegen L.D.C. I. Beide ploegen die
tot op heden in de clubcompetitie 6 punten hebben
vergaard gaven elkaar in deze ontmoeting geen
duimbreed toe.
Toen om kwart voor twaalf de balans werd opgemaakt had de thuisclub een 10—8 voorsprong genomen. De party tussen Hillen en Geerken moest
worden afgebroken. Deze partij biedt voor Geerken echter de gunstigste perspectieven en het heeft
er alle schy'n van dat de einduitslag 10—10 zal
worden.
Een zeer fraaie prestatie leverde de Vordenaar Esselink, die als invaller de moeilijke taak had 3e
bordspeler Harmsen te vervangen. Hij deed het D.C.V. II VERPLETTERDE Z.D.V. II MET 16—4
nettemin voortreffelijk en gaf zijn tegenstander
Het tweede tiental van D.C.V. heeft deze week een
Pillen geen schy'n van kans.
uitstekend
resultaat behaald door Z.D.V. II met
Donderdag speelt D.C.V. I in Zutphen de laatste 16—4 te verslaan.
Twee partyen eindigden reglewedstrijd van dit seizoen tegen Z.D.V. I.
mentair in remise, alleen de heer Roozendaal moest
In tegenwoordigheid van een ambtenaar der Rijks- het loodje leggen tegen Zandberg.
politie werd in zaal Eskes de trekking gehouden
van de verloting van D.C.V.

Handen en Lippen

V E R W A R M I N G KERK, KRANENBURG

De verwarming in de R.K. kerk op de Kranenburg,
die reeds lange tijd defect is staat momenteel in de
belangstelling der parochianen. Er bestaan plannen
om een en ander te repareren, maar er zijn vele
duizenden guldens mee gemoeid. Pastoor Bodewes
o.f.m. heeft nu de koe by de horens gepakt en is
actief om de benodigde gelden bij elkaar te krijgen.
Op de zilveren bruiloft van het echtpaar Schoenaker-Smit, Kranenburg, werd het prachtige bedrag
van ruim ƒ 100,— bijeen gebracht.
R.K. JONGENSKOOR OPGERICHT

Binnen niet al te lange tijd zal in het dorp Vorden
een nieuwe R.K. kerk worden gebouwd. In verband
hiermee werd op initiatief van de commissie van
voorbereiding in café „De Zon" een vergadering
belegd om te komen tot de oprichting van een R.K.
Jongenskoor voor de parochiekerk te Vorden.
Hoewel het gebouw nog lang niet gereed is, wil
men reeds nu beginnen om zo voldoende voorbereid
te zyn
Tijdens deze eerste bijeenkomst van Vordense jongeren hebben zich een 15-tal knapen aangemeld.
Als leider van dit jongenskoor zal fungeren de Z.E.
Pater Verberne S.C.J. van Huize „St. Michael" te
Warnsveld (Warken).

ruw?

FILMAVOND GULF

In de zaal van hotel Brandenbarg werd woensdagavond door de Gulf-oliemaatschappij een filmavond
verzorgd voor leden van de motorclub „de Graafschaprijders" en Veilig Verkeer. In de film „unseen
journey" werd een beeld gegeven van de vele moeilijkheden en de enorme organisatie die aan het
winnen van olie verbonden is. Na een muziekflimpje
werd na de pauze de film „Jacht zonder genade"
vertoond. Deze spannende, maar tevens tragische
film, heeft er mede voor gezorgd dat de aanwezigen een bloeiende avond hebben gehad.
VERKEERSCURSUS

In zaal Kskcs is maandagavond een begin gemaakt
met de dei-de verkeerssleutelcursus. Aan deze cursus die gegeven wordt door de heer Verheul van de
rijkspolitie nemen 30 cursisten deel. By de aanvang van de cursus wees de voorzitter van de afdeling Vorden van het Verbond voor Veilig Verkeer
op het grote nut van deze cursussen. Het verheugde hem, dat er onder de cursisten meerdere zyn, die
reeds eerder een verkeerscursus hebben gevolgd.
Door het wijzigen van de verkeersvoorschriften is
het nodig de kennis nog eens weer op te frissen en
met het nieuwe vertrouwd te raken.

Retextnxingbedxijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal
Uw adres voor Chem. reinigen, Drymastern, Verven,
Onz. stoppen en Plisseren.
Specialisten in her verven
van lederwaren en suede.
Wij hebben 'n speciale reden
om onze januari-reklame,

(7t.e.m.13febr. 1963)

Jonge
Leidse kaas

groot 20 pet.
gedurende de maand februari (Carnavalsmaand) te verlengen. Profiteert van deze
prinselijke aanbieding.
LUTH, Kledingmagazijn
Nieuwstad
Vorden

500 gram

Andijvie
littrsblik

Maria Monk
Cacao

ALLE UITNODIGINGEN voor de
FEESTAVOND

MONTUREN i

der

Openbare Lagere Dorpsschool
met de operette „De Wonderbloem"

op 15 en 16 februari

's avonds 7 uur in 't Nutsgebouw
ZIJN VERZONDEN
Mochten er leden van V.O. of ouders
zijn die per abuis geen ontvingen, dan
gaarne bericht bij het onderwijzend
personeel.

1EMERIHK
DE OPTICIEN DIE ALTUD

VOOR u «(.PAR STORT;

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

de zwarte non, 't boek
dat uw voorouders al
lazen, is na jaren weer
bij ons verkrijgbaar.
Het is 'n zeer boeiende
levensbeschrijving van
een Amerikaanse non
uit de jaren 1829-'36.
Prijs gebonden f 3.95

2 pakjes a l 00 gram
geen l l O et maar

Aardbeien
Litersblik

Boekh. VOS, Genderen N.B.

Óparta
Hollands meest verkochte
bromfiets met versnellingen
voor tour- en sport rijders.

l pak

Theebeschuit
van 58 et voor

Zure Zult
U haalt meer uit uw haard

wanneer u stookt met...

met 5 wapentjes

„SHELL"

bij l pakje

Thee van
Ackerman

HMRDODE

f7.65 per fles

KEUNE

Prijzen vanaf ff 498.—.

Bromfietsbedrijl KUYPERS
Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Met óók nog uw
gratis VJVO'Wapentjes

VIVO kruideniers:

Gebr. BAREHDSEH

siroc
óteeds „af™.r KISTEMAKER - OPLAAT, WildeaBorch

Zutphenseweg 23, Vorden

Ondertrouwbrieven
Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12, Vorden

REMMERS

SCHOENAKER, Kranenburg- FRANS KRUIP,'t Hoge

Zelfbediening

Gaskachels

fokkamel

besparen op Uw kolenvoorraad.
Verplaatsbaar, vanaf 19.50

KEUNE
voor gas en gasapparaten

Veel voordeliger dan volle
melk. Prima kalveren en
straks...,
beste koeien.
VERKRIJGBAAR Bij:

A. R. Heuvelink

Gymnasliekver. „SFARTA"

Eikenlaan D 138e -

KRANENBURG

UITSLAG VERLOTING
1695
1215 1021 442
1121
1169
1957
421
790 1050 20 1472
1101
1002 784
Prijzen kunnen worden afgehaald bij naej.
M. Krijt, Dorpsstraat, Vorden.

Herv. Jongens- en Meisjescluhs

H*H* Adverteerders.
Mogen we nog eens dringend
verzoeken uw advertenties voor
Contact

reeds op maandag te bezorgen?

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281
Nieuwstad 58 • Telefoon 1379

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Deze week elk pak Sparkoffie roodmerk met 20% korting !
Sparkoffie roodmerk, pak 250 gr. 148 et met 30 et zegelv.
Appelmoes, literblik
96 et met 19 et zegelv.
Gezouten mager Spek, 100 gram 39 et met 8 et zegelv.
Gerookt mager Spek, 100 gram
45 et met 9 et zegelv.
Aardbeien op sap, pic-nic blikje
69 et met 14 et zegelv.
Caransac, franse landwijn rood of wit
grote fles 198 et met 40 et zegelv.
kleine fles 65 et met 13 et zegelv.
2 tuben Tandpasta
125 et met 25 et zegelv.
Hazelnootkrokant, zakje
49 et met 10 et zegelv.
Tum-Tum, 200 gram
52 et met 10 et zegelv.
Café Noir, pak
70 et met 14 et zegelv.
Casselerrib, 100 gram
82 et met 16 et zegelv.
Lunchworst, blik 340 gram
124 et met 25 et zegelv.
Koekje van de week, Batons, 250 gram 74 et - 10%

Zaterdag 9 februari

jaarfeest
Aanvang 7.30 uurin gebouw Irene.

het warmste vuur geeft

Voor de pauze wordt opgevoerd:
„Teun Truffel's avontuurlijke reis"
Na de pauze:
„Toen de misthoorn loeide"

Een en ander afgewisseld
accordeonmuziek.
Entree f l,—.

door

Kinderen f 0,75.

haardbrandolie
•
•
•

intense verbranding
behaaglijke warmte
heldere vlam

Flamazur, dé haardbrandolie van n,v, Purfina Nederland
•••••^«••••«••••••••••«•••••a

Ook vandaag wordt weer bewezen
CONTAC7 wordt van A tot Z gelezen

l

•

II»!

•^•^••«••••••••••••••••^•^^^•^^^•••^^^••^^^^

BRANDSTOFFENHANDEL G. WEULEN KRANENBARG, Ruurloseweg 47, Vorden, Tel. 06752-1217

Voor de vele blijken
van belangstelling bij
ons zilveren huwelijksfeest betuigen wij onze
hartelijke dank.
W. Nijenhuis
W. Nijenhuisv. Zuilekom
Vorden,
Zutphenseweg C 66
Te huur of te koop
gevraagd een woning
(mag ook een bovenhuis zijn). Liefst in centrum van Vorden en
vrij van bewoners.
Brieven onder letter S
aan bureau Contact.
Zo spoedig mogelijk
gevraagd net degelijk
kosthuis door jongeman, weekends afwez.
Brieven onder no. 10
bureau Contact.
Gevraagd een degelijk
MEISJE v.d. huish. in
een klein gezin zonder
kinderen. A. J. Schollen, Ruurloseweg 2
Vorden, de Keienberg
Gevraagd hulp in de
huish. H. Borgman,
Koekoekstr. 1 1 , Vierakker.
Te koop TV., prachtig beeld 43 cm. z.g.
a.n. f 250.Telef. 070 - 638515
Te koop een elektr.
4-plaats FORNUIS.
Adres bevr. bur. Contact.
BIGGEN te koop bij
Joh. Wesselink, Kranenburg.
Drag. ZEUG te koop
11 febr. a.d. teil.
D. Beek, 't Hoge 61

Xw

Te koop 2 beste r.b.
VAARSKALVEREN
l van 3 weken en l
nuchter. J. H. Voskamp, D 151 Kranenb.
R.b. VAARSKALF te
koop, 8 d. oud.
H. Weenk, B 20.
Een drag, VAARS te
koop, 16 febr. a.d.tell.
B. A. Luesink, Bolderhorst.
Te koop goed onderh.
vulkacheltje.
Pr. Bernhardweg 14
Te koop ROGGESTRO. B. Wesselink
B 27

Auto'zonder
s te huur
chauffeur

Steeds meer huisvrouwen profiteren

n

van onze wekelijkse aanbiedingen!

A^

H. J. Arendsen

^

X
X

en
G. Arendsen-Breuker

X

hun 50-jarige echtvereniging te herdenken,
Dat zij nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven is de wens
van hun dankbare kinderen en kleinkinderen en verloofden.

ft
U
Q
r
X
X

Vorden, februari 1963.
Galgengoor C 108.
Gelegenheid tot feliciteren van 3-5 uur W
in zaal Lettink, Almenseweg, Vorden. u

Op donderdag 14 febr. hopen onze
geliefde ouders en grootouders
en
B. Luymes-Teunissen

de dag te herdenken dat zij voor
50 jaar in het huwelijk traden.
Dat ze nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun dankbare
kinderen en kleinkinderen.
Vorden, D 140,
Receptie van 2.30—5.30 uur in zaal
Schoenaker, Kranenburg, Vorden.

Bejaardenkring

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg

. . . . voor hen die alleen met het
ALLERBESTE genoegen nemen!
Practisch onverwoestbare motor.
Buitengewoon goede wegligging.
Trillingvrij door liggende cylinder.
Geforceerde koeling.
Geheel afgeschermde motor.
Hoge inruilwaarde door jarenlang
weinig veranderende modellen.

Fa. KUYPERS
Telefoon 1393

's middags 2.15 uur
in de koffiekamer van het Nut.
Verzen en gedichten door de heer
W. Jansen, „Schreevoord".
Bij AL te koud weer gaat deze bijeeogfe
komst niet door.
^^

Zaterdag 9 f

Lucifers duurder!

Wij ruimen onze voorraad, nu 5 pak voor slechts 89 et
Nieuw!

Voordelig, lekker en ... goedkoop!
Koffierondjes, 3 flinke rollen voor
Voor de Teenagers!

Prachtige filmsterren gratis bij aankoop van
l pak Custard en l pak Maizena
Voordelig drinken!

Cacao, de Zaan of Blooker, 2 pakjes a 100 gr. 89 et
20 grote van Nelle Theebuilen, handig in gebruik, 89 et
Onze snoepaanbieding!

Gemengde Wintersnoep, 500 gram slechts
95 et
De echte ouderwetse Boterballetjes, 500 gr. slechts 95 et
Grote zware Victoria repen, 9 stuks
100 et

Oranjevereniging, Jubal
en v»v» Sociï

DANSEN
gebouw te Vierakker.
Aanvang 7.30 uur. Muziek „The joly Stars"

Schilders- en Behangersbedrijf

P. v. Bodegom
Wilhelminastr. 12 - Brummen
Telefoon 06756-323

1 Ant. Hunink's Rookworst nu per 250 gram
2 Aardbeienjam, alleen aardbeien, per pot
3 Ananas, 2 blik voor
4 8 Knakworsten voor
5 Jus d'Orange, grote fles
6 Puddingsaus, nu 3 fles
7 Rode veredelde Vruchtenwijn, grote fles
8 Literspotten Abrikozen nu
9 Mooie kleine Augurken, jampot
10 Litersblikken Appelmoes
11 2 pakken Havermout
12 Nescafé met 20 et reduktie
13 2 grote rollen Eierbeschuit
14 Litersflessen Koffiemelk
l B Poederkof f ie per blik

naar

J+ van Zeeburg

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Toegang alle

Almenseweg 12

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

Telefoon 1531

Zondag 10 febr. aanvang 7 u.
is de bevolking van het platteland
•n de provinciesteden met het
PLAATSELIJK BLAD. Ze zijn aan
elkaar gehecht, . . . ja, met elkaar
vergroeid U kan de zekerheid
gegeven worden, dat in dit blad
Uw advertentie van A tot Z gelezen wordt!

DANSEN
zaal WINKELMAN

-

AUTOVERHUUR
Keijenburg

nét blad van

m.en zonder chauffeur

Seesing

Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Kwaliteit is no. 1

zegt Uw bakker!

CONTACT

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

George

leeftijden

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

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

Assurantiekantoor

Nutsgebouw

Freddy's vrolijke avonturen in het
lusthof van een miljonair.

AUTO-VERHUUR

verzekeringen en
financieringen

Aanvang 7.30 uur.
DANSORKEST: „VAN DUIN

met: FREDDIE QUINN, Heinz Erhardt, Grit Böttcher.

55 et
129 et
125 et

Fa. J. W. Albers
VOOR AL UW

*« Vorden

FREDDIE en de miljonair

et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et

Nieuwstad 5, Vorden

in het Nutsgebouw

Zondag 10 februari, S uur

98
79
95
95
169
69
149
129
99
89
99

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Dansen

r

99 et

Hier volgen nog 15 artikelen met naaldscherpe prijzen!

Uitgaande van de gezamenlijke verenigingen:

Volgende week woensdag 13 febr.

PROFITEER HIERVAN!
Haal het bij UW BAKKER.

dat wekelijks in ruim 1300 Vordense ge-

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

zinnen verslonden wordt.

A. G. Tragter

Bupro-gas

Kersen, framboosjes, bramen en aardbeien
deze 4 blikjes voor slechts
250 et
Neem een voorraad in huis. Het is zo gemakkelijk
als men plotseling visite ontvangt.

op zondag 10 februari in het Ludgerus-

Garage
Telefoon 1256

Handige pick-nick blikken vruchten op sap!

KREIDLER DEALER:

D. J. Luymes

Te koop beste N.L.
premie-beertjes
b+ ouders, prima selectiegegevens, met gezondheidscertificaat.
A. J. Oltvoort, D 83
Wildenb., tel. 6674
Te koop zwaar nuchter
STIERKALF.
G. J. Eijerkamp, B 35

X

Op donderdag 14 febr. hopen onze w
Q geliefde ouders en grootouders

V.A.M.C. „De Graafschaprijders"
en Veilig Verkeer Vorden

Filmavond
verzorgd door de Kon. Shell
op dinsdag 12 februari
's avonds 8 uur in zaal Bakker

en
H. Lijftogt 't Hoge 57 BENEDEN 15 JAAR GEEN TOEGANG

Lage advertentieprijs.

Hoge reklamewaarde.

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?
Sigarenmagazijn „'t Centrum"
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200
200
200
200
500

gram
gram
gram
gram
gram

ham
90
tongeworst
55
boterhamworst 55
snijworst
90
fijne rookworst 180

et
et
et
et
et

M. Krijt, Dorpsstraat

Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad

Vorden

Telefoon 1404

Belangrijke veiling van ijzerwaren en gereedschappen.
W. J. B. Kok, veilinghouder in machineriën te Apeldoorn zal op
vrijdag 15 februari a.s. van 3 — 6 namiddags en van 7—9
's avonds in de zaal van Hotel „'t Wapen van Vorden" (F. Smit),
Dorpsstr. 10, te Vorden, t.o.v. deurwaarder H. ROZA te Zutphen

publiek bij opbod a contant verkopen

zich reeds 9 gegadigden schriftelijk verbonden tot
de huur van een garagebox.
De heer Gotink adviseerde B. en W. in de bepalingen op te nemen dat deze boxen uitsluitend voor
auto's bestemd zijn.
Aan de heren W. A. van de Wall Bake en H. J. M.
Memelink werd de grond verkocht van de voormalige weg langs het „Smidskampje". De prijs
werd bepaald op 10 cent per m'2.
„Wel goedkoper dan de grond van Hackfort",
merkte de heer Regelink op.

Maak
van je
zakgeld
Welke jongelui
willen profiteren
van een voordeel?

diverse goederen, te weten:
partij nieuwe SCHAATSEN (Nooitgedacht), batsen, harken, T.L.
buizen compleet (40 watt), grote en kleine bankschroeven, elektr.
slijp- en boormachines, hand- en trekzagen, dozen ringsteek- en
dopsleutels, bahcosleutels, schroevedraaiers, allerlei soorten tangen,
gereedschapskisten, een partij prima strijkplanken, voorts allerlei
andere elektrische materialen en gereedschappen.

Jongeren van 15 t/m 20 jaar kunnen een jeugdspaarovereenkomst aangaan bij onze bank met
net recht op de Rijkspremie van 10%.
Door de hoge spaarrente van onze bank is
het maximale voordeel bijna f 500.-

COÖP. BOERENLEENBANK „VORDEN"

BEZICHTIGING EEN UUR VOOR DE VERKOOP.

RAIFFEISENBANK

RUURLOSEWEG 21

Een advertentie in Contact
wordt in ruim 1300 Vordense gezinnen gelezen.
Dus: hoge reklamewaarde ~~ Lage regelprijs
VOORAL UW

BIGGEN te koop.
J. W. Wesselink,
't Elshoff

Groot en klein
grijpt donderdags
het eerst naar

Eerste raadsvergadering in 1963.
Vorden krijgt 16 woningwetwoningen
In deze eerste vergadering van het nieuwe jaar gaf
Burgemeester van Arkel allereerst een kort overzicht van de belangrijkste werken die in 1962 van
gemeentewege tot stand kwamen of in uitvoering
werden genomen. Hierop zullen wij in ons volgende blad nader terugkomen.

Enkele ingekomen stukken brachten
tongen in beroering
Op verzoek van B. en W. besloot de raad afwijzend
te beschikken op een verzoek van de Stichting
Muziekschool Zutphen voor een gemeentelijke subhét blad voor Vorden sidie van ƒ 485,— als bijdrage in de kosten voor 4
leerlingen uit Vorden die de school bezoeken. De
voorzitter deelde mede dat wanneer er begaafde
leerlingen zijn die de muziekschool willen bezoewapen- en sporthandel
ken, B. en W. zeer zeker genegen zijn financiële
hulp te verlenen, wanneer het inkomen van de
ouders der kinderen beneden een bepaalde grens
SCHOOLIJSBAAN
ligt.
De leerlingen van de openbare lagere dorpsschool
Op de eerstvolgende vergadering der aandeelhoukunnen zich al ruim veertien dagen naar hartelust
ders van de N.V. \^^erleiding Oostelijk Gelderuitleven op het ys. Achter de school op het speel land zal o.m. als ^^ndapunt geplaatst worden
terrein is een pracht ijsbaan gemaakt met een
„fluoridering van h^rdrinkwater". De vertegentotale lengte van ong. 80 m. Daarnaast beschikt de
woordigers van de gemeenteaandeelhouders, o.w.
jeugd nog over een kleine baan voor beginnelingen.
de gemeente Vorden, zijn over dit onderwerp voorVele scholieren, die aan het begin van het ijsseizoen
gelicht door de gene^mndige- en pharmaceutische
nog nooit op de schaats hadden gestaan, draaien
inspecteur van de V^^gezondheid en de secretaris
nu dapper hun baantjes mee. De animo om te
van het rijksinstituu^voor drinkwatervoorziening.
schaatsen is groot en voor en na de schooltijd worDe diïnkwaterfluoridering dient ter bestrijding
den er vele kilometers vergleden. De grote cracks,
van de tandcariës. Behoudens de heer Wesselink,
die intussen een fabelachtige bochtentechniek hebdie het meer een taak van de gezondheidsraad vond,
ben verworven, zien thans in spanning uit naar de
besloot
de raad aan de fluoridering mee te werken.
wedstrijden om het schoolkampioenschap op diverDe heer Wucstenenk voegde hieraan toe dat het
se afstanden.
niet alleen om de gezondheid van de tanden gaat,
maar dat het meer een principiële kwestie betreft.
BILJARTEN
B. en W. delen de mening van de heer Hazekamp,
K.O.T. I behaalde een verdienstelijk resultaat
hoofd der openbare school Linde, dat de dooi- de
door in 's Heerenberg met 4—2 te zegevieren
heer Hazekamp bewoonde dienstwoning bij de
over Harry I. Door deze overwinning heeft
school in een slechte toestand verkeert en zijn leK.O.T. I de onderste plaats van de ranglijst vervensduur heeft voltooid. De enige en afdoende oplaten.
lossing is, aldus B. en W., het bouwen van een
K.O.T. II viel enigszins tegen door tegen Velsnieuwe woning naast de o.l. school te Linde. B. en
wiik III niet verder te komen dan een 4—4 geW. willen hiertoe overgaan mits Rijkswaterstaat
lijk spel. Toch blijft K.O.T. II de tweede plaats
en de provinciale planologische dienst hieraan hun
bezetten achter koploper 't Averenck V.
fiat zullen geven. De familie Hazekamp zal dan bij
In Klasse E I blijft de nek-aan-nek race tussen
wijze van overbrugging één der 16 woningwetwoConcordia III en K.O.T. III onverminderd
ningen, die uit het woningcontingent 1963 in het
voortduren. K.O.T. III behaalde uit tegen Ons
dorp zullen worden gebouwd, worden toegewezen.
Genoegen II een 4—4 gelijk spel, terwijl ConIn verband met de woningnood willen B. en W. de
cordia III het vierde team van K.O.T. met een
oude woning voorlopig nog niet afbreken.
6—2 nederlaag huiswaarts stuurde. Hierdoor
De heer Meyer vond het niet verantwoord nog eens
hebben de Hengeloërs thans weer de beste
duizenden guldens aan deze woning te besteden.
papieren.
De heer Wesselink stelde voor gemeentewerken een
De Zon I behaalde opnieuw een 4—4 gelijk spel,
plan te laten maken om te zien of er niet een dubditmaal tegen Drempt II.
bele woning gebouwd kan worden, terwijl de heer
De Zon II had vrijaf.
KI. Brinke voorstelde op de plaats van de oude woDe Zon II ontvangt deze week thuis bezoek van
ning, een nieuwe te bouwen.
Drempt I.
„Men mag bltf zijn dat men nog een woning heeft
nu er zoveel woningzoekenden zijn", repliceerde
wethouder Lenselink. Uiteindelijk besloot de raad
„ST. JOSEPH"
zich in principe met de bouw van een nieuwe woIn zaal Schoenaker heeft de Bouwvakarbeidersning te verenigen.
bond „St. Joseph" een scholingsavond gehouNaar aanleiding van een binnengekomen schrijven
den, welke goed bezocht werd.
over de afsluiting van het Vordense bos, deelde de
De heer Rijpert uit Doetinchem, districtsbevoorzitter mee dat de houders van wandelkaarten
stuurder van „St. Joseph", hield een inleiding
weer in het Vordense bos moeten worden toegelaover „De lonen in het bouwbedrijf en de
ten, omdat het landgoed „Vorden" onder de Natuurnieuwe C.A.O. regeling." Spr. gaf dewerknemers
schoonwet valt. Het bos was afgesloten omdat er
nuttige raadgevingen en wees ook op de nadiverse malen in en om het Kasteel vernielingen
delige gevolgen, die kunnen ontstaan voor
waren aangericht.
werknemers, die behalve in loondienst ook een
„Had de gemeente dit zelf maar in handen", vereigen bedrijf hebben en bij ziekte of ongeval
zuchtte de heer Koerselman.
soms voor onvoorziene moeilijkheden komen te
„Hier is een schone taak weggelegd voor de opstaan.
voeders", vond de heer Wesselink, die van mening
Spr. liet zijn gedachten ook gaan over de winstwas dat nu men toch geen eerbied meer blijkt te
deling, waarvan de laatste tijd in verschillende
hebben voor andersmans eigendom, er „paal en
bedrijfstakken reeds sprake is en waaraan ook
perk" aan deze vernielingen gesteld dient te worde regering reeds veel aandacht heeft besteed.
den. „Wanneer een huis leeg blijft staan dan kan
Er werd nog medegedeeld dat de afdeling „St.
men er vast van opaan dat er wat aan vernield
joseph" Vorden-Kranenburg zich in een blijwordt" meende wethouder Lenselink, hetgeen de
vende groei mag verheugen en het ledental ge- voorzitter de opmerking ontlokte dat verboden
durende het jaar 1962 met ruim 60% was gevruchten
vaak het lekkerste smaken.
stegen.

CONTACT

Fa. hartens

Verzoek •chadelooeatelling
Ingevolge de Onteigeningswet is het bezwaarschrift, dat de familie van Westerholt van Hackfort had ingediend tegen het raadsbesluit van 13
december j.l., tot voorlopige goedkeuring van het
plan tot onteigening ten name van de gemeente
Vorden van gedeelten van de percelen sectie K nrs.
2415 en 2669, welke onteigening zal plaatsvinden
om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde partiële herziening van het uitbreidingsplan in
onderdelen (rioolwaterzuiveringsinstallatie), om
advies opgezonden naar de hoofdingenieur-directeur van de provinciale directie van de Volkshuisvesting en Bouwnijverheid te Arnhem.
De raad was akkoord gegaan het verzoek om schadeloosstelling af te wijzen.
Onderhandse aanbesteding 16 woningwetwoningen
Nadat de raad een half uur in besloten zitting bijeen was geweest werd besloten om over te gaan
tot de onderhandse aanbesteding van 16 woningwetwoningen uit het bouwcontingent 1963, welke
gebouwd zullen wordenjj^het z.g, „plan Boonk".
In verband hiermee is ^Poerekening gemaakt van
de grondprijs. Volgens deze berekening bedraagt de
verkoopprijs van de bouwrijpe grond gemiddeld
ƒ 13,— per m2, zonclei^B kosten voor aanleg en
exploitatie van de rioler^^. Hiervoor dient t;.z.t. een
gemeentelijke belasting geheven te worden.
De bouw van de 16 woningen kan worden gerealiseerd als deze wordt beschouwd als een voortzetting van de 6 thans nog in aanbouw zijnde woningen
aan de Storm van 's Gravenzandestraat en de Hertog Karel van Gelreweg.
De totale kosten worden begroot op ƒ 281.420,04.
De raad besloot de bedi'agen voor de bouw van bovenbedoelde 16 woningen beschikbaar te stellen,
onder voorbehoud, dat de van het Rijk te vragen
geldelijke steun wordt verkregen. Voorts besloot de
raad. een zo hoog mogelijke jaarlijkse bijdrage in
het te verwachten tekort op de exploitatie van deze
16 woningwetwoningen aan te vragen en te aanvaarden en uit 's Rijks kas aan te vragen en te
aanvaarden het voor de bouw van bovenbedoelde
16 woningwetwoningen benodigde grond- en bouwvoorschot.
Uitbreiding Nutskleuterschool

Uitbreiding en voltooiing Bijz.
Lagere Landbouwschool
De kosten voor de uitbreiding van de bijz. lagere
landbouwschool worden geraamd op ƒ 145.500. De
raad besloot by begrotingswijziging voor deze uitbreiding een krediet beschikbaar te stellen van
ƒ 135.500. Het bedrag van ƒ 10.000,— voor inrichting van het prak. natuurkundelokaal komt ten
laste van het Rijk.
Rondvraag
Op een vraag van de heer Regelink hoe het staat
met de grondaankoop op de Nieuwstad, zegt de
voorzitter dat het taxatierapport binnen is en dat
het aan de betreffende mensen voorgelegd zal worden.
Verder wilde de heer Regelink wel eens weten wat
er met de woonwagen van „Peppelinkhausen" aan
de hand was.
De voorzitter deelde mede dat indertijd met mensen van maatschappelijk werk een woonwagen voor
de heer P. was uitgezocht, omdat de vorige woonwagen omgewaaid was. Om een kentekenbewijs te
krijgen moeten er in deze woonwagen In-weegbare
ramen komen, maar de heer P. had deze vastgespijkerd. Hy dacht blijkbaar op die manier een andere wagen te krijgen, omdat de huidige wagen
enkele mankementen vertoonde. De gemeente heeft
gekeken wat er aan de win-vn haperde en de heer
P. toegezegd dat de mankementen verholpen zullen
worden. Do heren Norde en Wesselink wilden wel
eens weten wat de verplichtingen van gemeentewege zijn ten opzichte van de heer P.
De voorzitter vroeg zich af of de pers dat wel moet
weten, waarop de heer Wesselink antwoordde dat
juist de pers de affaire P. in de openbaarheid had
gebracht. „Ik lees liever andere verslagen in de
krant, dan dergelijke dingen", riep de heer Lenselink uit, die vond dat de /aak een beetje te veel
was opgeblazen.
De heer Koerselman ki-ee.u, desgevraagd te horen
dat i.v.b. met de/e strenge winter reeds verschillende bejaarden .
.oeslag hebben ontvangen. Nadat de raad nog eens uitvoerig gediscussieerd had over het probleem „kampeercentrum"
werd do vergadering besloten.

handen
ruw of schraal

J.B.T.B. HERLEEFT
Het gereed komen van de nieuwe zaal Schoenaker op de Kranenburg heeft ook het verenu
gingsleven tot nieuwe activiteiten aangespoord.
Zo is dezer dagen de Jonge Boeren- en Tuindersbond der A.B.T.B. alxl. Voiden-Kraiu-nburg, welke vanaf 1959 „in ruste" was, weer
heropgericht. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst welke onder leiding stond van de heer
H. Besselink „Schutterij", clie verheugd was dat
verschillende jonge krachten de vereniging
weer nieuw leven in wilden blazen. Een 14-tal
jongelui gaf zich als lid op. Het vorige bestuur
trad hierna en bloc af.
In het nieuwe bestuur werden gekozen de heren
W. Lichtenberg als voorzitter, Joh. Engberts,
secretaris en H. Lichtenberg, penningmeester.
Besloten werd om in de toekomst enige avonden te organiseren in samenwerking met de afdelingen Viei akker—Wichmond en Eefde—
Gorssel.
Inmiddels heeft de nieuwe J.B.T.B, haar eerste
bijeenkomst gehouden, waarbij als spreker
was uitgenodigd de heer G. J. van Roekei te
Doetinchem, oud-hoofd van de Bijz. Lagere
Landbouwschool te Vorden.
Deze hield een interessante lezing over Denemarken. Spr. vertelde op humoristische wijze
over zijn belevenissen in dit land en belichtte
ook in het bijzonder de Deense landbouw en
wat hier mee samenhangt. Een en ander werd
verduidelijkt met kleurendia's.

Vervolgens hechtte de raad haar goedkeuring aan
het voorstel van B. en W. om het Nutsbestuur de
gevraagde medewerking te verlenen i.z. de bouw
van een derde lokaal. Het Nutsbestuur dient bij de
inspectrice een verzoek in te zenden tot plaatsing
op een wachtlijst, waarna t.z.t. een urgentieverklaring voor de uitbreiding van de school met één
lokaal zal worden aangevraagd.
De heer Regelink kon zich goed met het voorstel
van B. en W. verenigen, terwyl de heer Meyer
hieraan toevoegde dat t.z.t. met de aanvraag van
de Chr. kleuterschool net zo gehandeld dient te worden. De voorzitter zegde dit toe.
Het gemeentepersoneel dat gedurende de afgelopen
koudeperiode in de buitenlucht heeft gewerkt en
waarvan de werkzaamheden door het weer bijzonder zijn verzwaard zullen een uitkering krijgen van
ƒ 35,-.
De raad besloot voorts de regeling tegemoetkoming
in de studiekosten van de gemeenteambtenaren te
herzien en deze aan te passen aan de normen zoals A.S.
deze bij de vergoeding van studiekosten vrijwel
algemeen gelden.
Bouw van autoboxen
Door het toenemen van het aantal autobezitters
blijkt thans behoefte te bestaan aan autostalling
bij de verschillende complexen gemeentewoningen.
De raad gaf B. en W. toestemming tot het bouwen
van 9 autoboxen op het binnenterrein in het Molenplan tussen de Hertog Karel van Gelreweg, de van
Heeckerenstraat en de Berend van Hackfortweg;
en 3 autoboxen op het binnenterrein bij de muziektent, naby de Enkweg (bij de muziektent is gelegenheid dit uit te breiden tot 5 boxen). De huurprijs bedraagt ƒ IS,— per maand. In totaal hebben

VRIJDAGAVOND 8 FEBRUARI

Sjoelen, schieten en balgooien
OM KRENTENBROOD

Aanvang 7.30 uur.

Café Bruil - Warken
Adverteert in CONTACT

hét blad van Vorden

