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HET GROENE KRUIS HEEFT FINANCIËLE
MOEILIJKHEDEN

Het Groene Kruis te Vorden is vele jaren rond
gekomen met de matige contributie van ƒ 6.— per
gezin en dat ondanks het feit, dat daarbij was
inbegrepen de contributie voor gezinsverzorging
en kinderuitzending, terwijl de laatste jaren ook
geen extra collectes meer werden gehouden.
Door verhoging van salarissen der medewerksters
en uitbreiding van het aantal gezinsverzorgsters
hadden wij echter over 1960 reeds een nadelig
saldo, dat over 1961 aanzienlijk groter blijkt te
zijn geworden.
De gemiddelde contributie van alle Groene Kruis
afdelingen in Gelderland was in 1961 reeds op-
gelopen tot ƒ 8.50.
Met een verhoging van onze contributie per l jan.
1962 tot ƒ8.— hoopt het Vordense Groene Kruis
weer een flink aantal jaren de financiën op peil
te kunnen houden.
Op de komende jaarlijkse ledenvergadering op
11 april zullen de leden uit het uitgebreide finan-
ciële overzicht kunnen zien, dat deze verhoging
noodzakelijk werd.
Binnenkort zullen de kwitanties worden aange-
boden met het nieuwe bedrag van ƒ 8.— en wij
hopen, dat de leden na deze uiteenzetting, begrip
zullen hebben voor dit op een algemene bestuurs-
vergadering genomen besluit.

Namens het bestuur:
W. N. LULOFS.

Voor heh tere
Baby-huidje

VBABYDERM^"™ZEEP

LEDENVERGADERING ORANJEVERENIGING
VORDEN

Vrijdagavond hield de Oranjevereniging haar al-
gemene ledenvergadering in de koffiekamer van
het Nutsgebouw. Hiervoor bestond maar matige
belangstelling. De avond werd geopend door de
voorzitter Mr. A. Baron v. Westerholt. Uit het
financiële verslag van de heer G. P. Vogtlander
bleek dat de vereniging het jaar 1961 had afge-
sloten met een nadelig saldo van ƒ61.64. De heer
Vogtlander werd dank gebracht door de voorzitter
voor zyn nauwgezet werk.
Hierna volgde het belangrijkste punt van de avond
nl. de bestuursverkiezing. Het gehele dagelyks be-
stuur d.w.z. voorzitter Mr. A. Baron v. Wester-
holt, secretaris J. W. Klein Lebbink en penning-
meester G. P. Vogtlander waren aftredend en
stelden zich niet meer herkiesbaar. De heren Vogt-
lander en KI. Lebbink bleken wel bereid om de
komende twee jaren adviserend lid van de ver-
eniging te blijven om de nieuwe bestuursleden
hun taak enigszins te verlichten. Dit gebaar werd
door de vergadering zeer op prijs gesteld.
De heren G. J. Wuestenenk, J. A. Berenpas en H.
Bochelman werden unaniem door de vergadering
gekozen tot resp. voorzitter, secretaris en pen-
ningmeester. Al deze heren hebben de benoeming
aangenomen.
Nadat de heer J. Norde namens de commissies de
aftredende bestuursleden hartelijk dank had ge-
bracht voor het vele werk dat ze voor de vereni-
ging hadden verricht, werd de avond door Baron
v. Westerholt gesloten.

CONTACTAVOND MANNENKOREN

Zaterdagavond wordt de traditionele contactavond
voor Mannenkoren gehouden in zaal Bakker. Deze
keer zyn de koren uit Goor, Varsseveld en Doetin-
chem van de partij.

FEESTAVOND CHR. JEUGDVERENIGINGEN

Voor een geheel gevulde zaal van Irene hielden de
Chr. Meisjes- en Jongeliedenverenigingen zater-
dag gezamenlijk een feestavond.
Na het zingen van Gez. 136 vers l en 2 opende
Mej. M. Norde deze feestavond met gebed.
Een zangclubje zong verschillende liedjes, welke
zeer in de smaak vielen. Hierby verleende het
jongste dochtertje van de fam. Velhorst (Raad-
huisstraat) als klein bruid je haar medewerking.
„De Vrolyke Klanten" zorgden voor de vrolyke
noot.
De landing van het luchtschip „Jupiter" verwekte
de nodige hilariteit.
Het hoogtepunt van de avond vormde de opvoe-
ring van het vrolijke blijspel in 3 bedry ven „Hoera
een drieling". De medespelenden in dit stuk be-
zorgden de talrijke aanwezigen enige genotvolle
uren.
Het „Farwest trio" (meisjes) zong met guitaar-
begeleiding enige cowboyliedjes op verdienstelijke
wyze.
Met een kort slotwoord van Ds. Jansen en het
zingen van de „Avondzang" werd deze mooie
feestavond besloten.
De muzikale omlijsting van de gehele avond was
bij de heer K. Wolters weer in goede handen.

KERKDIENSTEN zondag 11 februari
Hervormde kerk

10 uur Ds. ƒ. H. Jansen.
7.15 uur Dr. H. Bartels van Amersfoort.

Medlerschool
10 uur Dr. H. Bartels van Amersfoort.

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

R.K. Kerk
7 30 en 10 uur H. Mi*, n.m. 3.30 uur Lof.
R.KKapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr Lulofs, telef. 1255.
S.v.p. boodschappen op Zondag zoveel mogelijk tus-

sen half tien en tien uur 's morgens.

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

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

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

Tel. 06752-1277

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand vanSl jan t.m. 6 febr.
Geboren; d. v. J. W. Huetink en H. J. van
Zuilekomjd.v.A.SchoutenenG. J. Hoftiezer.
Ondertrouwd : G. B. Modderkolk en J. Maal-
derink.
Gehuwd: E. J. W. ^Bakker en W. Maal-
derink.
Overleden: J. Mennink, vr., echtgen. van
H. Menkhorst, 79 jr.

Voor betere Woninginrichting
naar

„Het Binnenhuis91

Fa. A. POLMAN

Speciaalzaak voor al uw gordijnen!

GESLAAGD

Aan de Algemene Arnhemse Stichting voor
Gezinsverzorging slaagden voor het Getuig-
schrift mej. Henny Barink en mej. Getdien
Tragter.

BIOSCOOP

Dracula is een vampier, die jonge meisjes
tot zijn slachtoffers maakt. Niemand ontkomt
aan zijn greep en het aantal doden neemt
bijna dagelijks toe. Het is een film vol drei-
ging en spanning en men moet wel over
sterke zenuwen beschikken.

BEDRIJFSDAMCOMPETITIE
Naar wy vernemen is de damclub DCV oak dit
jaar weer van plan een bedrijfsdamcompetitie te
houden. De aanvangsdatum voor deze competitie
is woensdag 14 februari a.s. Aan de verschillende
Vordense bedrijven zijn circulaires gezonden waar-
in alle bijzonderheden vermeld staan. De organi-
satoren hopen vanzelfsprekend op een groot aan-
tal deelnemers.

STIERENVERENIGING DELDEN
De stierenvereniging Deklen kwam onder leiding
van de heer J. Eggink*ln een druk bezochte jaar-
vergadering byeen in het café het „Zwaantje".
Uit het verslag van de secretaris de heer B. Ros-
sel bleek dat de vereniging thans 32 leden telt.
Over het boekjaar 1961 waren 240 runderen door
de verenigingstier gedekt. Het dekgeld voor
koeien van de leden bedroeg ƒ 7.'—. Voor koeien
van niet leden ƒ10.—. Het verslag van de pen-
ningmeester, de heer A, J. Maalderink, vermeldde
een batig kassaldo. Het aftredende bestuurslid de
heer M. H. Gotink werd herkozen. Getracht zal
worden in het najaar 1962 in combinatie met de
K.I. vereniging een jongveekeuring te organiseren.

Raadsvergadering
ii

Verplaatsing Byenhof's Fynhoutbewerking naar
industrieterrein

B. & W. stelden voorts aan de raad voor om van
Bijenhof's Fynhoutbewerking N.V. aan te kopen:
een dubbele woning, een fabrieksgebouw, waarin
een meubelmakers- en timmerbedryf wordt uitge-
oefend, een kleine werkplaats voor het meubel-
makersbedrij f en enige bijgebouwen. Het bedrijf
aan de Zutphenseweg kan nl. niet meer worden
uitgebreid, daar de bij het bedrijf behorende gron-
den in het in voorbereiding zijnde uitbreidings-
plan voor woningbouw zyn bestemd. Blijkens het
taxatierapport bedraagt de geschatte verkoop-
waarde in totaal ƒ 53.333,— en de toe te kennen
vergoeding i.v.m. overplaatsing van het bedrijf
naar het industrieterrein ƒ 16.256,—. Totale kos-
ten ƒ69.589,—. Verder werd voorgesteld aan bo-
vengenoemde N.V. te verkopen 2146 m2 industrie-
terrein voor ƒ 12.876 en haar het optierecht voor
de tijd van 2 jaar te geven voor een terreinge-
deelte, groot 2212 m2, gelegen achter en grenzend
aan het door haar aan te kopen industrieterrein.
Op een vraag van de heer Bannink of het abso-
luut zeker is dat het pand naar het industrie-
terrein wordt verplaatst, antwoordde de burge-
meester bevestigend. De heer Heerink vindt dat
de gemeente niet moet overgaan tot aankoop van
de woningen van de fa. Byenhof, omdat dit jaar-
ly'ks te veel kost. Voorts vindt de heer Heerink
het wenselijk dat de N.V. geholpen moet worden
door de grond op het industrieterrein op bepaalde
voorwaarden op erfpacht ter beschikking te stel-
len. Wethouder Lenselink wijst er op dat de N.V.
reeds een jaar geleden met het voorstel is ge-
komen om zyn zaak te mogen uitbreiden, maar
dat de gemeente dit niet toe kon staan i.v.b. met
het nog uit te werken uitbreidingsplan. Hij vindt
dan ook dat de firma Bijenhof hierin tegemoet
moet worden gekomen. Burgemeester v. Arkel
noemde het een gelukkig verschy'nsel dat er enke-
le gegadigden komen voo^fcët industrieterrein.
De heer Heerink zegt het ^^1 toe te juichen dat
er aanvraag is naar industrieterrein maar uitein-
delijk zitten we hier voor de belangen van de ge-
meenschap. Vandaar zijn bovengenoemd vooi.sUl.
De heer KI. Brinke was blij met deze gang van
zaken en schaarde zich volledig achter het voor-
stel van B. & W. UiteindeJJ^ werden beide voor-
stellen door de raad aangelMflpn.

Herziening uitbreidingsplan
De herziening van het uitbreidingsplan in onder-
delen voor de kom van het dorp Vorden en in
hoofdzaken voor de gehele gemeente zal worden
voorbereid. Bij een raadsbesluit van 24 februari
1961 zou dit plan reeds worden voorbereid, maar
aangezien dit plan niet binnen één jaar na dag-
tekening van het raadsbesluit ter inzage is ge-
legd, is het vervallen. Tegen het ontwerp tot her-
ziening van het uitbreidingsplan zijn tal van be-
zwaren gerezen. In verband hiermede hebben B. &
W. de stedebouwkundige opdracht gegeven het
plan in onderdelen te wyzigen. De heer KI. Brinke
meent dat de commissie hier zelf beter bij aan-
wezig kan zyn. Voorts werd door de raad be-
sloten tot verkoop van ± 675 m2 industrieterrein
aan de heer E. J. A. Jansen, met optierecht voor
naastgelegen terreingedeelte.

Woningwetwoningen
Door de Ged. Staten van Gelderland zyn onze
gemeente in totaal 6 woningwetwoningen toege-
wezen. Deze woningen kunnen gebouwd worden op
de aan de gemeente in eigendom toebehorende
bouwterreinen, gelegen op de hoek van de Storm
van 's-Gravenzandestraat en de Hertog Karel van
Gelreweg. De totale grondkosten voor deze 6 wo-
ningen worden begroot op ƒ 16.964,82. De bouw-
kosten worden begroot op ƒ 103.327,93. B. & W.
stellen de raad voor de bedragen voor de bouw
van bovenbedoelde woningen beschikbaar te stel-
len onder voorbehoud, dat de van het Rijk te vra-
gen geldelyke steun wordt verkregen. Dit voor-
stel wordt door de raad goedgekeurd. Tevens
wordt besloten een zo hoog mogelyke jaarlijkse
bijdrage te vragen in het te verwachten tekort
op de exploitatie van deze woningen. Het be-
's Ry'ks kas worden aangevraagd. Voorts werd be-
sloten tot onderhandse aanbesteding van deze 6
nodigde grond- en bouwvoorschot zal eveneens uit
woningwetwoningen over te gaan.

Rondvraag
De heer KI. Brinke kreeg van de voorzitter te
horen dat de Dorpsstraat, die momenteel tenge-
volge van de riolering in een slechte toestand
verkeert, wellicht herbestraat zal worden. Op een
vraag van de heer Norde of de uitbreiding van de
waterleiding tot aan het spoor doorgaat en of er
nog aanvragen zijn geweest uit het Medler, ant-
woordde wethouder Wuestenenk dat dit nog niet
aan de orde is. De heer Regelink kreeg van de
voorzitter te horen dat zich reeds 6 sollicitanten
voor de functie van gemeentearbeider hadden aan-
gemeld. Voor de volgende vergadering kan eer
voordracht tegemoet gezien worden.

Uw huis

een gezellig huis!

• Meubelen

• Vloerbedekking

• Gordijnen

• Vitrages

• Matrassen

Kies uit sortering

Voor betere wooninrichting:

Visser-Vorden

FEESTAVOND MOTORCLUB

In de stemmig versierde feestzaal van hotel Bak-
ker werd zaterdagavond de jaarlijkse feestavond
van de Vordense auto- en motorclub „de Graaf-
schap rijders" gehouden. Toen voorzitter Pardy's
om 8 uur de avond met een korte toespraak open-
de en allen die aan de voorbereidingen hadden
medegewerkt en de gevers van de diverse ge-
schenken voor de verloting dank bracht, was de
zaal tot de laatste plaats bezet.
Met medewerking van het orkest „de Zwervers"
en de allround musicus Beekhuy'sen was er al
vrij spoedig een vrolijke stemming.
Tussentyds werden op deze avond de clubkam-
pioenen gehuldigd. De heren D. Pardy's (brom-
fietsen), Plagman (auto's) en J. Bakker (mo-
toren) ontvingen de wissel beker, terwy'l hun da-
mes bloemen werden aangeboden.
Het hoog-tt-,punt van de avond was ongetwijfeld
het moment toen de actieve secretaris van de club,
de heer Jan Rouwenhorst, door de voorzitter werd
„geridderd" voor zijn vele werkzaamheden, niet
alleen verbonden aan het secretariaat maar ook
aan de toto. Onder luid applaus werd hem de
onderscheiding omgehangen en de daarby be-
horende oorkonde uitgereikt.
Door de fa. Kuypers werd een grote wisselbeker
aangeboden, bestemd voor diegene die per brom-
fiets in de eerstvolgende jaren de beste prestatie
levert.

VOETBAL

Vanwege de gesteldheid der terreinen werden alle
amateurwedstryden, die voor zondag j.l. op het
programma stonden, afgelast. Deze wedstrijden
zullen niet zondag a.s. maar op een nog nader te
bepalen datum opnieuw worden vastgesteld.
Vorden I trekt a.s. zondag naar Brummen om
daar de strijd aan te binden tegen Brummense
Boys I. De Brummenaren zijn de laatste ty'd goed
op dreef, zodat het voor de geelzwarten wel geen
8—O zege zal worden, zoals destyds in Vorden,
hoewel een overwinning in de lijn der verwachting
ligt. Vorden II moet zondag eveneens in staat ge-
acht worden om l of 2 puntjes in de wacht te
slepen in de uitwedstrijd tegen Zutphania II.
De eerste wedstryd in Vorden werd door de thuis-
club met 9—l gewonnen. Vorden III komt voor
het eerst sinds 3 maanden ook weer binnen de
lijnen en wel tegen RKGVV III uit Giesbeek. By
de junioren wordt alleen gespeeld Vorden B—
Zutphania B.

Sa na p!H n o.
blust snel opkomende griep

VORDENSE WINKELIERSVERENIGING

In de zaal van café Lettink hield de Vordense
Winkeliersvereniging maandagavond onder leiding
van haar voorzitter de heer G. Remmers haar
jaarvergadering.
Na een kort openingswoord door de voorzitter, gaf
de secretaris, de heer Boersma, zijn jaaroverzicht.
De vereniging telt thans 82 leden.
Over de te voeren zomeracties werden diverse
suggesties naar voren gebracht. Besloten werd
daarvoor een commissie te benoemen die een en
ander onder ogen zal zien. Hierin werden de heren
Schoolderman en Kerkhoven benoemd.
Van de rondvraag werd een druk gebruik ge-
maakt, waarin verschillende zakelyke aspecten,
de vereniging betreffende, aan de orde werden
gesteld.
Al met al was het een zeer geanimeerde ver-
gadering.



VIVO SPECIALITEITEN
Koffiemelk

blik, 410 gram

Hoestsiroop
l fles . . .
met 10 wapentJes

Gesneden Zoetzuur
l litsrspot

Palingworst
150 gram

THEE VAN „ACKERMAN" l pak 90 et
Hierbij 100 gram
Lange Vingers
voor slecht (l kwartje)

dk CacU niet
Vutetje,

Week In, week uit stemt het kopen bij de
VIVO mij tot volle tevredenheid. En,
word ik blij verrast door de vele GRATIS
VIVO-waptntjes bij ALLE boodschapptn.

Geldig van 8 - 1 5 februari 1962

VIVO
met o.o. recht op GRATIS treinreizen

VIVO kruideniers Steeds va&er, KISTEMAKER

SCHOENAKER, Kranenburg
OPLAAT, Wildenborch

SMIT, Zutphenseweg

Vrijdagavond i

aanbieding /

Sanfor heren overalls
alle maten, niet voor H.50

maar 12.75

Weekenders
pracbtkleuren

niet voor 9.95 maar 7.50

Dames camisoles en directoires
per stelletje

niet voor 3.50 maar 2.75

Fantasie schorten
kleurecht - frisse tinten

niet voor 2.95 maar 2.65

H. Luth Nieuwstad Vorden

Veilig Verkeer Vorden
Bonte Verkeersavond

o.l.v. Adjudant v.d. Berg

op woensdag 14 februari a.§.
's avonds 8 uur in zaal Bakker.

Voorzie u tijdig van toegangskaarten a f 0.50
per persoon. Verkrijgbaar bij de sig.mag.
Hassink en Eijerkamp.

De oefenavonden voor de

verkeerscompetitie
van de Motorclub en Veilig Verkeer zullen
worden gehouden op

13 en 19 februari
's avonds 8 uur in zaal Eskes.

Reklame vrijdagavond en zaterdag
500 gram vet spek 75 et

500 gram rookworst 160 et
200 gram snijworst 80 et

200 gram tongeworst 55 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram ontbijtspek 55 et

Zaterdagsavond om 5 uur gesloten.

M. Krijt, Dorpsstraat
Ontvangen de nieuwste

Typhoon bromfietsen
Iets geweldigst!

BARINK
Rijwielen—Bromfietsen

SPARTA

Dealer voor Vorden e.o.

Bromfietshandel

KUYPERS
Dorpsstraat 12 Tel. 1393

Weekr^Lame van 8 tot 14 febr.
Bij l pak koffie Spar roodmerk 148 60 z.
„ l pak Café Noir 65 26 z.
„ l pakje chocolaadjes 75 30 z.
„ l zak groene erwten 35 14 z.
„ l zak ^kterwten 40 16 z.
„ l blikjWnanas 98 40 z.
„ 100 gram schouderham 56 22 z.

Dit is 20 pet. KORTING
Profiteert hiervan

Gelderse rookworst 85 et 17 z.

REMMERS - Tel. 1379

Het beste
vuur met

Haardbrandolie
van N.V. Purfina

Nederland. In-
tense verbran-
ding -behaag-

lljke warm-
te-heldere

Flamazur
vlam

Brandstoffenhandel

G. WEULEN-KRANENBARG
RUURLOSEWEG 47 - TELEFOON 06752-1217 - VORDEN

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Nutsgebouw""
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 11 februari, 8 'uur

De bruiden van Dracula
met: Peter Cushing - Martita Hunt -
Yvonne Monlaur

Het schokkende verhaal van de be-
ruchtste vampier aller tijden: Dracula.
Ga er nu ook maar liever samen heen.

f Toegang 14 jaar

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

Kalmrerkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373.

Voor nylons

in alle maten en kleuren 20 en 30 der-
niers.

Met en zonder naad reeds vanaf f 1.50

Ook dunne en dikke crepe nylons

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14

Telefoon 1414

Voor

naar
KEUNE

BRILLEN

IEMERW
VOOR U KLARR STAPT.'

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

Dokter LULOFS
gaat met

vakantie
van vrijdagmiddag 16
febr. tot maandag 5
maart.

De praktijk wordt
waargenomen door

dokter Dwars ten huize
van dokter Lulofs.

A. J. fl. Helmink
Telefoon 1514

CJI de
TT£^l

1000 is uit!

cn
"•
Êld. 5-standen

chel, tulten-
sproelers, ver-
stelbare voor-
stoelen etc,)

Het antwoord van Simca op alle autowensen
van de moderne Europese (zaken)man, zijn
vrouw - en hun gezin. Kom hem bekijken, be-
wonderen en beproeven bij

Garage TRAGTER
Telefoon 1256



De heer en mevrouw
Dwars-van Hoek

geven met vreugde ken-
nis van de geboorte van
hun zoon

Rudolph August

Almelo, Schaepman-
laan 128

Voor de vele blijken
van belangstelling die
wij bij ons 50-jarig
huwelijksfeest mochten
ontvangen, waardoor
dit tot een onvergete-
lijke dag is geworden,
betuigen wij langs de-
ze weg onze hartelijke
dank.

J. Eskes
A. Eskes-

Asselman

Vorden, de Hoeve

Gevraagd een flinke
werkster. Mevr. Or-
delman, Torenlaan 8,
Warnsveld.

VERLOREN
een zilveren armband
met opdruk souvenir,
gaande van bejaarden-
centrum naarN.H.kerk
Vorden. Tegen belo-
ning terug te bezorgen
bij Offereins, Nieuw-
stad 44 m.

Te koop een kinder-
wagen, in goede staat,
v. Heeckerenstraat 8.

Te koop g.o.h. kinder-
wagen. H. v.d. Berg,
Nieuwstad 13.

Te koop ± 30 fijne
dennen. H. C. Bosch,
Oude Borculoseweg
12, Warnsveld.

Te koop dressoir en
ronde salontafel.

Stationsweg 9

Te koop een eerlijke
dragende koe. 2e kalf
16 februari a.d.t. of
een nieuwmelkte koe,
ruim 20 liter.
B Groot Jebbink, E 6
Linde, Vorden

Te koop 2 stierkal-
veren. Lichtenberg,

't Waarle.

R b. stierkalf te koop,
l week oud. W. Steen-
blik, Delden B 59.

Te koop een vierdel
van een os. B. Groot
Jebbink, C 110, Gal-
gengoor.

Zware BIGGEN te
koop bij Erven G. J.
Groot Jebbink, 't Hal-
Ier E 55, Linde.

Te koop partij prima
hooi en een partij ha-
verstro aan balen.
A. L. Grotenhuis, Sta-
tionsweg 3 Vorden.

Een onvergetelijke
vakantie

en beslist niet duur wordt
Uw 7-daagse Rijnreis naar
o.a. Düsseldorf, Keulen,
Koblenz en Rüdesheim. Wilt
U daar nu al meer van we-
ten? Vraag om gratis toe-
zending van het boekje „Ga
eens varen op de Rijn"
bij de N.V. Rijnland,
Molenstr. 61, Den Haag.
Ook uw reisburo heeft een
exemplaar voor U.

Adverteer regelmatig
in

CONTACT

r\
Op zaterdag 10 februari hopen onze
ouders, behuwd- en grootouders

P. Roozendaal

en

P. J. Roozendaal-van Holst

hun 40-jarige echtvereniging te vieren.

Hun dankbare kinderen,
behuwd- en kleinkinderen

r i

X

r i

X
X

Vorden, B. v. Hackfortweg 50. ^

\ Gelegenheid tot feliciteren van 4-5 30 *
uur in café ,,de Zon" te Vorden. X

V^^ *̂A^^^^^^^ *̂̂ ^^^^^—^^~^Aj^^A'̂ '*̂ ^ '̂̂ 'WV*"a^^^^^ *̂̂ 1^^"^^ *̂—*Jr\

A n
Op vrijdag 9 februari a. s. hopen onze W
lieve ouders en grootouders W

H. J. Kip H
X
X

J. H. Kip-v. Gulik C

hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren. X

en

Dat ze nog vele jaren voor elkaar en
voor ons gespaard mogen blijven, is
de wens van hun kinderen en klein- p
kinderen

Vorden, febr. 1962,
Insulindelaan 28.

Heden is na een kortstondig geduldig
lijden van ons heengegaan, onze lieve
vrouw, moeder, behuwd- en groot-
moeder

Jantje Mennink
echtgenote van J. H. Menkhorst

in de ouderdom van 79 jaar.

Vorden, J. H. Menkhorst
Ruurlo, J. H. Kamperman^Menkhorst

B. H. Kamperman
Vorden, M. Menkhorst
Rozendaal (G.),

W. A. Menkhorst
W. J. M. Menkhorst-

Menkhorst
en kleinkinderen

Vorden, 31 januari 1962.
Almenseweg 45.

De begrafenis heeft plaats gehad, maan-
dag 5 februari op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Heden nam de Here tot Zich, na een
kortstondig en geduldig ziekbed, onze
lieve broer en zwager

Gerrit Jan Wonnink
echtgenoot van G. Timmerman

in de leeftijd van 69 jaar.

Zutphen, Wed. R. Mennink-v. Laar
Vorden, H. Menkhorst

H. Mennink
J. W. Wonnink
D. J. Wonnink

Enschede, 2 februari 1962.

Heden overleed tot onze diepe droef-
heid, na een langdurige ziekte, onze
lieve man, vader en schoonzoon

Hendrik Bruggink

in de ouderdom van 55 jaar.

Uit aller naam:
Wed. H. H. Bruggink-

Assink

Vorden, 7 febr. 1962.

De begrafenis zal plaats hebben op
maandag 12 febr. 's namiddags 13 uur
op de Alg. Begraafplaats te Vorden.

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

Chr. Muziekver. „Sursum Corda"
Uitvoering

op zaterdag 17 februari
in Irene.
Aanvang 's avonds 7.30 uur
precies.

Voor de pauze muziek.

Na de pauze
opvoering van het blijspel

„Het meisje van de
schilderij11

door het Hengelo's Toneelge-
zelschap

Entree f 1.— (bel. inbegr.)
Donateurs vrije toegang.

Houdt allen

zaterdag 24 februari vrij!

L/»/\»vJ+ uit Laren

komt met het prachtige toneelstuk

Moeder Geerte
(in dialect)

in het Nutsgebouw.

Nadere bijzonderheden worden vol-
gende week bekend gemaakt,

Coöp. Boerenleenbank
YORDEN

Het Bestuur der Bank zal voor het
laatst zitting houden voor

controle en rentebijschrijving

op spaarboekjes op
dinsdag 13 februari 1962
en wel van 9-12 uur en van 2-5 uur

Men wordt beleefd verzocht op deze
zitting alle boekjes aan te bieden, waar-
op nog geen rentebijschrijving heeft
plaats gehad.

Marktvereniging Vorden
Algemene ledenvergadering

op maandag 19 februari a.s.
n.m. 8 uur in hotel „het Wapen
van Vorden".

Agenda:
1 Opening
2 Notulen
3 Jaarverslagen
4 Bestuursverkiezing
5 Subsidietoewijzing
6 Rondvraag
7 Sluiting.

Na afloop der vergadering ver-
koop van enkele niet afgehaal-
de prijzen.

Een pracht kollektie

Magneet en Veeno

fietsen, vindt U bij

BARINK
Gevraagd

opslagruimte
± 10 bij 10 m

Heuvelink & Koers - Telefoon 1309

Deze week sensatieprijzen !!
KORFF'S cacao, de beste, die er is, alleen deze week
%kg van 225 et voor 139 et

De Heer chocolade, sterk in prijs verlaagd,
nu 100 gram van 65 et voor 49 et
Metro-drop, tijdelijk, 2 zakjes voor 49 et
Nog volop drielingpakken Sunil met een pak gratis

Deze aanbieding komt niet weer,
2 grote rollen Pierik beschuit van 60 et voor 49 et

Nog een klein partijtje potten fruitcocktail,
zeldzaam mooi, per pot slechts 119 et

Eet er eens lekker van,
Champignons per blikje 65 et
Asperges, groot blik 89 et

Leverkaasje, 100 gram 42 et
Bloedworst, 200 gram 39 et
Fijn belegen kaas, reclameprijs 500 gram 149 et
Knappertjes, zeer lekker koekje, 250 gram 55 et

Bij aankoop van 3 gulden boodschappen,
5 blikjes tomatenpuree voor 59 et

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt U
l litersblik aardbeien op sap voor slechts 129 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Zojuist ontvangen!
Grote fruitrollen, per stuk
Nu 5 rol voor

19 et
69 et

Retexturingbedrijf „flCClir33l Oldenzaal

Profiteert nu nog van onze reklame

^ 20 pet* korting
op alle goederen voor chem. reinigen en
verven.
Tevens uw adres voor onz. stoppen, plisseren
en verven van alle lederwaren.

Vorden: LUTH, kledingmagazijn.

Van wie hebt u die lekkere koekjes?
Dit hoort u, als u bakkerskoekjes pre-
senteert.

Zeker een eer voor u, want uw gasten
weten meteen dat u hen het allerbeste
geeft.

BAKKERSKOEKJES,
kwaliteit en heerlijk vers!

De Vordense Bakkers

Gymnastiekvereniging „SPARTfl"
Denkt U aan de

uitvoering
van vrijdagavond 9 februari ?

Aanvang 7 uur
Entree f 1.25 bel. inb.
Kinderen f 0.50 „

Donateurs vrij

Komt, ziet en steunt daardoor „SPARTA"

Stichting Nutsspaarbank
VORDEN

Inleggers, die hun spaarbankboekjes
voor rentebijschrijving hebben in-
geleverd, kunnen deze weer op-
halen. Zij die hun boekjes nog niet
ingeleverd hebben verzoeken wij
dit alsnog te doen.

Voor
gascomforen

het adres:

Keune

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7 50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256

Wij vragen weer
PLUIMVEE

Voor de hoogste prijs
W. Rossel, tel. 1283

H. Robbertsen
tel. 1214

Voor
gasgeisers
douches

ook in huur
lagere prijzen

naar KEUNE

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

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen



DAMMEN
Vrijdagavond heeft de damclub DCV de competitie
besloten met de wedstrijd DCV II—Olde Kotte I
uit Rekken. Deze ontmoeting, die reeds een paar
maal was uitgesteld, eindigde in een 12—8 over-
winning voor de thuisclub. Door deze overwinning
is DCV II in haar afdeling definitief op de fraaie
2e plaats geëindigd met slechts l punt achter-
stand op de kampioen Doetinchem. De individuele
uitslagen waren: C. v. Ooyen—H. Thiellier O—2;
A. v. Ooyen—J. Bakker 2—0; J. Wiersma—N.
Langezaal O—2; C. Hesselink—^J. Tieman 2—0;
G. Lenselink—M. Kessel 2—0; P. Roozendaal—J.
Luymakers 2—0; H. Wildeboer—C. Oudenbroek
2—0; H. Esselirik—J. Rohn 2—0; N.O.—L. v. Puf-
felen 0—2; A. Bello—J. Roose 0—2.
Voor de onderlinge competitie werden de volgende
wedstrijden gespeeld: Hulshof—Lammers O—2;
Oukcs—Derks 2—0; Wentink—Breuker 0—2;
Nijenhuis—ter Beest O—2; Dalstra—KI. Bramel
0—2; Bosch—P. v. Ooyen 0—2; ter Beest^-Klein
Bramel l—l en Wiersma—Hesselink afg.

BILJARTEN
De vier biljartteams van KOT hadden afgelopen
week vrijaf. Voor de a.s. week staan er voor de
KOT'ers weer enkele interessante ontmoetingen
op het programma. KOT II krijgt bezoek van
't Averenck I uit Hengelo; KOT III gaat op be-
zoek by Concordia II en het vierde team speelt
thuis tegen Velswy'k IV. Het eerste drietal heeft
wederom vrijaf.
In de biljartcompetitie „De IJsselkring" speelde
De Zon I een uitwedstrijd tegen Java I. Deze ont-
moeting werd met niet minder dan 108 caram-
boles verschil gewonnen door Java. De gedetail-
leerde uitslagen waren: J. Arendsen 22(40)—B.
Schoenaker 54(54); J. Kok 54(54)—H. Wonnink
39(65); Pierik 68(68)—H. Barendsen 50(124);
Pierik 78(78)—Wentink 33(59). Hoogste serie
Pierik met 10 car.
De Zon II kon het in de thuiswedstrijd tegen
Drempt I evenmin tot een overwinning brengen
en verloor met 48 car. De gedetailleerde uitslagen
waren hier: A. Nijenhuis 39(50)—T. Leferink 46
(46); A. Hartman 42 (54)—Th. Sessink 54(54);
E. Hofmeier 30(60)—B. Snelder 60(60); H. Har-
telman 60(60)—B. Leferink 69(74). Hoogste serie
B. Leferink met 8 car. Deze week staat hier op
het programma De Zon II—de Kets I.

AANBESTEDING
Op het gemeentehuis had de aanbesteding plaats
van de verbetering en verharding van de Wiersse
Broekdyk en de weg langs de kapel in de Wilden-
borch, met een gezamenlijke lengte van pl.m. 5.7
km. Er waren zes inschrijvers. De uitslag luidde:
N.V. v.h. Aannemers Maatschappij De Moei en
Hermes te Alkmaar ƒ246.000.—; N.V. Wegen-
bouwbedrijf C. G. Thole (Nymegen) ƒ221.000.—;
Aannemers- en Wegenbouwbedrijf v.h. H. A.
Jaartsveld N.V. te Apeldoorn ƒ219.400.—; N.V.
Aannemersbedrijf A. Lesterhuis te Apeldoorn
ƒ218.900.—; Aannemersbedrijf „De Oosthoek"
N.V. te Uden ƒ217.260.—; N.V. Wegenbouwbe-
drijf H. Boesewinkel (Nymegen) ƒ214.000.—.
Gunning in beraad.

JAARVERGADERING C.A.V.V. DER A.B.T.B.
In zaal Schoenaker hield de Coöp. Aan- en Ver-
koopvereniging der A.B.T.B. afd. Vorden haar
jaarvergadering onder voorzitterschap van de
heer B. G. Lichtenberg, die bijzonder welkom heet-
te de geestelijk adviseur pastoor Bodewes en de
heer Geerdink van het Hoofdbestuur uit Ooster-
Ix-ck. De heer Lichtenberg gaf in zy'n openings-
woord een terugblik over het voorbye jaar.
Met de wens, dat het jaar 1962 uiteindelyk voor
de varkenshouderij nog een goed jaar zou mogen
worden, besloot spr. zy'n met aandacht gevolgde
uiteenzetting.
Vervolgens werd het woord verleend aan de heer
H. Geerdink, die een inleiding hield over de vee-
en vleessituatie. Spr. wees vervolgens op het on-
derlinge contact tussen de afdeling en de organi-
satie. Door middel van de rayon-vertegenwoordi-
gers zal dit contact dienen te worden verstevigd.
De secretaris de heer Mullink gaf een overzicht
van de door de afd. Vorden geleverde aantallen
stuks vee t.w. voor:

1958 1959 1960
geleverde varkens 693 874 958

„ nuchtere kalveren 2 l 29
„ vette kalveren 73 71 87
„ runderen 57 64

825 1010 1074
Spr. gaf nog een overzicht over de jaren 1957,
1958, 1959 en 1960 en '61 voor wat betreft de
prijzen voor baconvarkens (Ie t/m 4e kw.) en de
prijzen voor de zware varkens. Hieruit bleek o.m.
dat in 1961 over alle kwartalen gerekend de hoog-
ste prijzen waren uitgekeerd.
De heer Geerdink deelde mede, dat het t.a.v. de
toekomst zeer moeily'k was de situatie t.a.v. het
vee en vlees te voorspellen. Van belang zy'n alty'd
nog de export-mogelijkheden naar Italië en Frank-
ryk.
Bij de hierna gehouden bestuursverkiezing werd
de aftredende voorzitter de heer B. G. Lichtenberg
als zodanig herkozen.
Als afgevaardigde naar de Alg. vergadering te
Borculo dit jaar werden benoemd de heren A.
Helmink en als plaatsvervanger de heer Havekes.
Er gingen stemmen op uit de vergadering om dit
jaar een excursie te organiseren met de gehele
afdeling. Het bestuur zal een en ander nader uit-
werken en dé mogelijkheid hiertoe onder ogen
zien.

PRACHTIG SUCCES
Op de verkeerscompetitie van de KNMV, waar-
voor ook de plaatselijke motorclub en afd. Veilig
Verkeer hadden ingeschreven, wisten de Vordense
deelnemers zo goed voor de dag te komen dat zjj
geplaatst werden voor de tweede ronde welke op
21 februari a.s. gehouden zal worden. Van de 23
deelnemende verenigingen van Nederland werden
zy ala 7e geklasseerd. Om op 21 februari een
goede gooi te doen naar het kampioenschap van
Nederland, zy'n de organisatoren van plan om nog
twee oefenavonden te houden en wel op 13 en 19
februari, onder leiding van wachtmeester Verheul.
Degene die by' de komende test het beste resul-
taat behaalt zal een herinneringsbeker overhan-
digd worden.

„MOSSELS BELANG" HIELD
JAARVERGADERING

In zaal Schoenaker heeft de fok- en controlever-
eniging „Mossels Belang" een jaarvergadering
gehouden, waarvoor de belangstelling niet erg
groot was. Voorzitter de heer A. J. Oltvoort wyd-
de in zy'n openingswoord enkele piëteitsvolle
woorden aan de nagedachtenis van wylen de heer
Zents Sr.
Het verslag van de heer G. Ruiterkamp, secre-
taris, vermeldde voor de fokvereniging een leden-
tal van 17 en voor de melkcontrolevereniging 29
leden. Over het jaar 1961 werden in het jongvee-
register ingeschreven 106 stuks kalveren.
De penningmeester kon zowel voor de fok- als de
controlevereniging een batig saldo vermelden.
De beide aftredende bestuursleden de heren P. B.
H. Schoenaker en H. te Velthuis werden herkozen.
Het dekgeld voor koeien van leden werd vastge-
steld op ƒ 8.— voor stamboekkoeien en ƒ 7.— voor
niet-ingeschreven koeien in het stamboek. Voor
koeien van niet-leden werd het dekgeld bepaald
op ƒ 10.—.
Besloten werd om de jaarlykse vergoeding voor de
secretaris met ƒ50.— en die voor de penning-
meester met ƒ 12.60 te verhogen.
Als afgevaardigden naar de fokdagvergadering
te Barchem werden aangewezen de heren B. Ben-
nink en G. Dy'kman. De grote meerderheid der
leden gaf de voorkeur voor aansluiting by de
Districtsf okdag te Barchem en niet die te Zelhem.
Ook was men vóór instandhouding van de onder-
linge melkcontrole, boven aansluiting by de Cen-
trale Melkcontrole.

RATTI-NIEUWS
Verleden week werden vanwege de slechte ge-
steldheid der terreinen alle wedstrijden van bonds-
wege afgelast. ^^
De komende zondag ly'lRiet waarschy'nlyk dat
het volledige programma kan worden afgewerkt.
Het eerste elftal gaat naar Bredevoort, welke
ploeg een zeer sterk team heeft. Hoewel de Rat-
tianen de laatste weken getoond hebben, dat zy
toch zeker niet tot de zwakste ploegen behoren
zal men zich voor de v|̂ fc 100% moeten geven.
Met hetzelfde spel als cnBngs tegen Vios Beltrum
zal het misschien wel lukken om in ieder geval
een gelijkspel te behalen.
De reserves spelen voor het eerst na vele weken
weer een ontmoeting en wel op eigen terrein tegen
Keyenborgse Boys III, waar misschien winst in
zit. Ratti A gaat naar Steenderen A, terwy'l het
B-team zaterdag bezoek ontvangt van De Hoven
C. Het C-team is vry.

R.K. BOERINNENBOND „ST. MARTHA"
In zaal Schoenaker hield de R.K. Boerinnenbond
„St. Martha" haar jaarvergadering onder presi-
dium van Mevr. Tr. Schoenaker—Smit, die een
hartelyk welkomstwoord richtte tot de talrijke
leden.
De secretaresse Mej. L. Wolbert bracht een keurig
jaarverslag. De financiële toestand der vereniging
is gezond, getuige het verslag van de penning-
meesteresse Mej. Wissink, die een klein batig sal-
do kon vermelden.
By de bestuursverkiezing werden de aftredende
presidente Mevr. Tr. Schoenaker—Smit en Mej.
L. Wolbert, secretaresse by acclamatie herkozen.
Er werden een 2-tal dames uitgeloot voor het vol-
gen van een cursus voor gehuwde leden op „Ons
Erf" te Berg en Dal bij Nymegen.
De heer G. Bekker, hoofd der R.K. School alhier
gaf vervolgens een lezing over Lectuur onder de
titel „Wat lezen we en hoe?"
Spr. vertelde op zeer bevattelyke wy'ze, hoe het
lezen van een boek, ook na een drukke werkdag
een geestelijke verrijking kan zy'n voor de mens.
Er zy'n nog veel te weinig mensen, die het grote
nut van goede lectuur kennen. Spr. adviseerde om
by' het bepalen van een keus er ook vooral op te
letten, voor wie dit boek bestemd is. Niet elk
boek is geschikt en ook de leeftyd speelt vaak een
grote rol.
Er zy'n vele goede boeken beschikbaar, klassieken,
romans, detectives, vakboeken etc.
Spr. sprak de wens uit, dat deze avond er toe
zou hebben by'gedragen, dat men door het lezen
van een goed boek, de geest verrijkt en dit een
gemoedsrust en ontspanning brengt voor de mens.
De voorzitster deelde na de pauze mede, dat bin-
nenkort de handwerkcursus zal starten in zaal
Schoenaker. Ook zal er een ontwikkelingsavond
worden gegeven met een demonstratie over „Be-
kende gerechten op minder bekende wy'ze klaar-
maken".
De leden werd meegedeeld, dat er thans voor het
eerst een landelyk blad zal verschijnen voor alle
leden der R.K. Boerinnenbond, getiteld „Wij vrou-
wen van het land" hetwelk ieder lid thuis zal
ontvangen.
Ook kwam nog het uitstapje ter sprake, doch
hierover zal het bestuur zich nog nader beraden.

Empo Rijwielfabriek
H. B. Emsbroek N.V.

Vorden
vraagt met spoed

PERSONEEL
voor alle afdelingen, ook onge-
oefenden of mensen, die nog niet
in het rij wiel vak gewerkt hebben
(liefst tot 35 jaar).

• Modern ingerichte fabriek met was-
lokaal, cantine enz.

• Lonen op basis C.A.O. Groot-metaal
• Reiskostenvergoeding volgens be-

staande regeling.
• 5-daagse werkweek

Inlichtingen: dagelijks aan de fa-
briek of telefonisch van 8-12 uur
en van U.30-17.30 uur.
Telefoon nr 06752-1241

EMPO

Om ook het winkelpersoneel op

zaterdag

vroeger vrijaf

te kunnen gevW, verzoekt het

bestuur der

ereniging
het kopende publiek hun inkopen

des zaterdags

voor 5 uur
te willen doen.

Blijf op goede voet
metUwgezondheid..

draag Vredestein Laarzen!

Knielaars
13.75
Maten 40 \{m 48
Zwart

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Voor
speelgoed en

cadeaux
slaagt u beter bij

KEUNE

i--e;7pdev^ef
8'in \

Vredestein
betekent tevreden zijn l

Fa. hartens
wapen- en sporthandel

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Wij hebben weer volop
HAANTJES

Voor billijke prijs
f l 60 per V2 kilo

W. Rosscl. tel. 1283
H. Robbertsen

tel. 1214

f 7.65 per fles

KEUNE

Nu de Neonverlichting zijn licht laat
schijnen over onze zaak, is het ons een
behoefte onze hartelijke dank te be- »

L
tuigen aan onze klantenkring voor dit f
prachtige cadeau, dat wij mochten ont- Q
vangen.

FA. J. W. ALBERS

Garage
Boesveld

Autobedrijf en -verhuurinrichting

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

Dat staat vast . . .
bij SMIT kopen

is voordelig kopen

Deze week extra voordelig!
59 et
25 et

99 et
69 et

200 gram echte chocoladevlokken
Hierbij 250 gram biscuit

Ananas met slagroom
'n heerlijk dessert

Groot blik ananas (567 gram)
Hierbij l blikje slagroom

Echte winterkost!
500 gr. groene erwten 500 gr. spliterwten
2x500 gram samen 63 cent

Speciale huishoudaanbieding!
l grote dweil
T , , nu samen 99 cent
l afwasborstel

Sperciebonen, litersblik 83 et

Onze vleeswaren - een delicatesse!
100 gram boterham worst 25 et
100 gebraden gehakt 32 et

Voor vlug en prettig winkelen naar . . . .

F. A. SMIT
Zelfbedieningsbedrijf

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281
VORDEN

Ook voor melk en melkproducten

Wij bemerken het dagelijks

Steeds meer weggebruikers tanken bij
ons

TOTAL
Geen wonder overigens, want ieder
weet,

met Total meer kilometers

voor minder geld.

BARINK
TOTAL SERVICE

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
Keuze uit meerdere soorten, ook
voor Katholieken. U wacht toch niet
tot de laatste dag met bestellen?

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12 Vorden


