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INGEZONDEN

Aan de Redactie „Contact".
Mijne heren,
In uw blad van 4 februari 1.1. betreffende het
bejaardencentrum las ik één zin, die tot ver-
keerd begrip van de opzet kan leiden en verzoek
ik u vriendelijk onderstaand schrijven in uw
blad op te nemen, waarvoor bij voorbaat dank.
U schrijft: Het sluitingsuur is — zonder speciale
vergunning: — gesteld op 10 uur 's avonds.
De tegenwoordige bejaardenzorg beoogt de vrij-
heid der bewoners in de tehuizen, zo weinig als
enigszins mogelijk, te beknotten.
In het prospectus staat dan ook: „Indien men
denkt later thuis te komen, overlegge men even
met de directrice," dit in verband met het eindi-
gen van de avonddienst om 10 uur en het sluiten
van de voordeur. Het is dan de bedoeling, de
niet hulpbehoevenden een huissleutel mee te
geven.
Dit houdt toch wel iets anders in dan „een
speciale vergunning".

Directrice „De Wehme".

ATLETIEKCLUB VOORST—VORDEN
OPGERICHT

In een te Vorden gehouden vergadering van de
besturen der Sportvereniging Voorst en Voetbal-
vereniging Vorden is een atletiekvereniging op-
gericht onder de naam A.V.V. (Atletiekclub
Voorst—Vorden).
De aanleiding hiertoe is geweest de reeds twee-
maal gehouden Dorpenloop Voorst—Vorden,
welke onder auspiciën van de beide verenigin-
gen georganiseerd werden.
Deze wedstrijden hadden voorheen nog het ka-
rakter van een wilde loop, daar geen van beide
verenigingen nog lid was van de KNAU. Om
deze wedstrijd in de toekomst te doen groeien
tot een groots sportgebeuren, wat er inderdaad
wel in zit, gezien de deelname van prominente
figuren, is het nodig dat zij onder auspiciën van
de KNAU gehouden wordt.
De nieuwe vereniging, die geheel los zal komen
te staan van haar beide pleegouders, heeft het
lidmaatschap van de KNAU aangevraagd. Er
is een voorlopig bestur gekozen dat bestaat uit
de heren J. R. Harren, Voorst (voorzitter), A.
Velhorst, Vorden (secretaris), D. Jansen, Vor-
den (penningmeester) en dr. D. van Heuven,
Voorst en H. Mulder, Veldhoek Hengelo (G.) als
commissarissen.
De nieuwe vereniging start met een 15-tal leden,
zowel uit Voorst als Vorden. Wil deze vereni-
ging zich krachtig ontwikkelen, dan dienen er
zich nieuwe leden bij het bestuur aan te melden.
Het ligt in de bedoeling om zoveel mogelijk alle
takken der atletiek, zoals hardlopen, hoog- en
verspringen, discuswerpen, speerwerpen, etc. te
beoefenen. Als oefenterrein is het terrein van
de voetbalvereniging Vorden aangewezen; ook
het terrein der Sportvereniging Voorst zal t.z.t.
ingeschakeld worden.
De contributie werd voor leden van bovenge-
noemde beide sportverenigingen vastgesteld op
ƒ 0.50 en voor de overigen op ƒ 1.— per maand.
De financiële steun zal voorlopig nog door de
beide sportverenigingen geregeld worden.
In de komende zomer zal getracht worden een
sportdag te organiseren, enerzijds als propagan-
da voor deze mooie sport en anderzijds om de
financiën te verbeteren. Een voetbalwedstrijd
tussen Voorst en Vorden zal dan o.a. ook op
het programma staan.

JAARVERGADERING
STIERENVERENIGING „DELDEN"

De Stierenvereniging „Delden" kwam in het
café „'t Zwaantje" in een druk bezochte leden-
vergadering bijeen onder leiding van de heer
J. Eggink. In zijn openingswoord deelde hij mede
dat men nog zeer tevreden was over de stier
„Pauls Hart".
Het verslag van de penningmeester, de heer A.
J. Maalderink, sloot met een klein batig saldo.
Het bestuur werd gemachtigd ter voorkoming
van inteelt t.z.t. een nieuwe stier aan te kopen.
Getracht zal worden in 1961 in samenwerking
met de K.I. vereniging een jongveekeuring te
organiseren.
Over het afgelopen boekjaar bedroeg het dek-
geld voor koeien van leden ƒ 7,— en voor koeien
van niet-leden ƒ 10,—.
Uit het verslag van de secretaris, de heer B.
Lebbink, bleek dat over het boekjaar 1960 door
de verenigingsstier waren gedekt 250 koeien,
waaronder 6 stuks van nietleden.

BIOSCOOP
Zondagavond vervult Heinz Rühman op 'n voor-
treffelijke manier de rol van kinderrechter in
het gelijknamige stuk. Het is een opmerkelijke
film, die voortdurend boeit en die ons laat zien
voor welke problemen een rechter komt te staan
die niet alleen maar straffen uitdeelt, doch die
ook oprecht probeert de jeugdige misdadig*,,.,
op het goede pad te brengen.
Het is een diepmenselijke film, doorspekt met
humor.

KERKDIENSTEN zondag 12 februari.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. H. Jansen.
7.15 uur Ds. J. J. van Zorge.

Medler school.
10 uur Ds. J. J. van Zorge.

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

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 3.30 uur Lof.
R.K.Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdtenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.

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

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

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

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

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmark t .
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 97 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 57,50 tot f 67,50 per stuk.
Handel was traag.

Burgelijke stand van 3 t.m. 9 febr.
Geboren: z. van J. G. J. Tolkamp en W. J.
B. Siemes.
Ondertrouwd:
Gehuwd: Geen.
Overleden: B. H. Norde, vr., 47 jr. , echtg.
van F. Meijerman, overleden te Utrecht.

1400 BEZOEKERS ZAGEN DE OPERETTE
Zowel zaterdag- als Jaisdagavond, de derde
en vierde opvoering ^^l de operette „Heidi",
was de zaal van het Nutsgebouw weer totaal
uitverkocht, wel een teken dat deze operette
bij het publiek ingeslagen is. In het totaal
hebben 1400 bezoekers de opvoering bijge-
woond, hetgeen een ongedacht succes is.
Dit succes heeft het jubilerende mannenkoor
zeker verdiend, want wat aan zang, muziek,
spel en aankleding geboden werd. kon de
toets der critiek zeker doorstaan.
De laatste avond, dinsdag, bracht de heer
D. de Boer alle medewerkers hartelijk dank
voor hun inspanning om de operette zo goed
te kunnen brengen.
Het is nu maar te hopen dat het Mannenkoor
er ook de vruchten van plukt in de vorm van
een aantal nieuwe leden, want die zijn er
nodig, wil het zich handhaven op het peil,
waarop het thans staat.

Bronch i letten
Hoestdrank in tabletvorm. 95ct

VOETBAL
Door terreinafkeuring gingen zondag de wed-
strijden Vorden I—Witkampers I en Vorden
III—Angelo I niet door.
Vorden II. dat liefst 6 invallers telde, slaagde
er niettemin toch in om Warnsveldse Boys IV
op eigen terrein een 9—O nederlaag toe te
brengen.
Vorden IV had het heel wat moeilijker tegen
Drempt I, dat zoals verwacht werd, een ge-
duchte tegenstander bleek. Technisch waren
de Vordenaren ongetwijfeld beter, doch in
lichaamskracht schoten de geel-zwarten te-
kort. Het is een spannende wedstrijd gewor-
den, waarin beide partijen weinig voor elkaar
onderdeden. De gelukkigste, in dit geval
Drempt I, won tenslotte met 3—2.
A.s. zondag speelt Vorden I thuis tegen
Diepenheim I, waarvan in Diepenheim des-
tijds verloren werd. Vorden zal natuurlijk
trachten revanche te nemen, doch is hiertoe
wel genoodzaakt, wil het zijn goede kans
op het kampioenschap behouden. Het zal er
dus wel spannen.
Vorden II is vrij. 's Morgens speelt Vorden III
tegen Vorden IV in competitie-verband, wat
zeker een spannende wedstrijd kan worden.
Van de junioren speelt alleen Vorden B za-
terdagmiddag in De Hoven tegen De Hoven A,
waar de jongens het zwaar te verduren zullen
krijgen.

JAARVERGADERING P.K.V.

De Pluimvee- en Konijnenvereniging „Vorden
en Omstreken" hield in het hotel „Het Wapen
van Vorden" haar jaarvergadering onder leiding
van de heer H. J. Lijftogt.
In zijn openingswoord gaf hij een kleine terug-
blik van de op 11 en 12 dec. j.l. gehouden jubi-
leumtentoonstelling. Spr. wees er op, dat op het
aantal inzendingen en de kwaliteit van de aan-
gevoerde dieren met voldoening mag worden
teruggezien. Hij hoopte dat ook in 1961 de leden
met inzendingen op tentoonstellingen elders met
succes mochten deelnemen.
Medegedeeld werd dat in 1961 niet minder dan
door 16 provinciale verenigingen een tentoon-
stelling zal worden gehouden, o.a. te Zutphen,
Lochem, Doetinchem, enz.
Uit het verslag van de secretaris, de heer G. J.
Beumer, bleek dat de vereniging thans 36 leden
telt. De tentoonstellingsverloting was uitstekend
geslaagd. In 1960 waren de heren A. J. Florijn
en H. Tragter, als ereleden benoemd. Alle mede-
werkenden die hebben bijgedragen tot het sla-
gen van de jubileumtentoonstelling, werd dank
gebracht in het bijzonder de keurmeesters voor
het vele werk door hen verricht.
Het financieel overzicht van de penningmeester,
de heer J. H. Wahl, sloot met een klein nadelig
saldo.
Tot leden der kascontrolecommissie voor 1901
werden benoemd de heren G. J. Barink en H.
G. J. Horstman.
De aftredende bestuursleden, de heren H. J.
Lijftogt en J. H. Wahl werden herkozen.
In plaats van de heer G. J. Beumer, die wegens
vergevorderde leeftijd niet meer voor een be-
stuursfunctie in aanmerking wenste te komen,
werd gekozen de heer D. Goldenbelt.
Nadat de voorzitter de scheidende secretaris
dank had gebracht voor alles wat hij steeds op
correcte wijze voor de vereniging had gedaan,
dankte de heer Beumer bestuur en leden voor
de prettige samenwerking. De vergadering was
ditmaal goed bezocht.

Sana pi r m a o. o.
blust snel opkomende griep

LIJKWAGEN WORDT AFGESCHAFT

De Begrafenisdienst, ui^^nde van de Diaconie
der Hervormde Gemeei^Bilhier, heeft besloten
dat met ingang van rjfoen de lijkwagen, be-
spannen met paarden, niet meer gebruikt zal
worden.
Door de afschaffing van rijtuigen en ,de toename
van het aantal auto's in de buitenwijken, is het
niet meer mogelijk om een begrafenisstoet sa-
men te stellen zoals vroeger gebruikelijk was.
Het langzame tempo van de lijkwagen heeft tot
gevolg dat er te veel gevergd wordt van de
motoren der volgauto's, vooral wanneer de af-
stand groot is. Bovendien zal, ook al wordt een
lijkauto in plaats van een lijkwagen gebruikt,
de gewoonte worden afgeschaft dat de dragers
en enkele familieleden de weg naar de begraaf-
plaats te voet achter de auto afleggen. De lijk-
auto is evenmin berekend op het langzame
tempo, terwijl ook het tegenwoordige snelver-
keer hiervan veel hinder ondervindt.
Om al deze redenen heeft het college van diake-
nen gemeend in haar begrafenlsdienst een vrij
ingrijpende reorganisatie te moeten doorvoeren,
waardoor dus vanai heden de lijkauto volledig
in gebruik genomen zal worden en alle aan-
wezigen per volgauto naar de begraafplaats zul-
len worden vervoerd.

VROLIJKE CABARETAVOND
Ten bate van het Sanatorium „Zonnegloren" te
Soest werd woensdagavond in Irene een cabaret-
avond gegeven. De leiding was in goede handen
bij de heer Lammers uit Aalten. Het muziekge-
zelschap „Conforza" uit Breedevoort wist een
bijna volle zaal de gehele avond op buitengewone
wijze bezig te houden met zang en spel.
Aan deze avond verleende ook de Chr. Gemeng-
de Zangvereniging „Excelsior" haar medewer-
king onder leiding van haar directeur, de heer
Vente.
De heer Lammers kon tijdens de pauze reeds
een voorlopig bedrag van de opbrengst noemen,
n.l. plm. ƒ 285, — . Dit bedrag zal volgens spreker
nog iets worden verhoogd aangezien nog een
enkele afrekening moest volgen.
Het optreden van Wim en Diny uit Breedevoort
met hun populaire liedjes als: „Vaarwel m'n
zeeman", „Duizenden Sterren" enz. viel zeer in
de smaak. Het slotnummer „Barcelona" werd
onder begeleiding van het muziekensemble door
de zaal uit volle borst meegezongen.
De heel Lammers dankte tenslotte de aanwezi-
gen voor hun bijdrage aan deze avond en sprak
de wens uit een groot bedrag aan het einde van
de toernee aan het sanatorium te Soest, waarin
tot op heden nog 325 t.b.c. patiënten worden ver-
pleegd, te kunnen overmaken.

Een feestauondje?

Juist voor deze gelegen-
heid zijn er al prach-
tige

Japonnen

De pas ontvangen kollektie
hangt klaar bij

VISSER-VORDEN
„DE SAMENWERKING"
DELDEN-WICHMOND

De Fok- en Contrólevereniging ,,De Samen-
werking" Delden-Wichmond heeft in café
Krijt onder voorzitterschap van de heer J.
Pardijs een druk bezochte jaarvergadering
gehouden.
Uit het verslag van de secretaris, de heer W.
Jansen, melden we dat het aantal leden 25
bedraagt. Het aantal koeien, waarmee aan de
melkcontröle werd deelgenomen bedroeg 174,
t.w. 10 van het F.H. en 164 van het M.R.IJ.
veeslag. In het jongvee-register werden 71
vaarskalveren en l stierkalf ingeschreven.
Het bestuur is thans als volgt samengesteld:
J. Pardijs, voorz., W. Jansen, secr., G. Heerink,
penningm., H. E. Olthof en M. A. Helmink
bestuursleden. Er was volgens de penning-
meester een klein batig saldo in kas. In de
kascontrole-commissie werden benoemd de
heren A. H. Bruil (Ockhorst) en H. Sleedoorn.
Het aftredend bestuurslid H. E. Olthof werd
herkozen. Het verschuldigde contrólegeld
over 1960 bedraagt per melklijst ƒ 3.75.
Besloten werd om de drein.mers aan de
districts jongveekeuring voor 1960 bij de be-
haalde Ie prijs ƒ 2.50, bij een 2e prijs ƒ 2.—
en bij een 3e prijs ƒ 1.50 uit de verenigings-
kas toe te kennen, dit ter stimulering tot
meerdere deelname aan deze jongvee-keuring.

JAARVERGADERING
A.R. KIESVERENIGING

Onder leliding van haar voorzitter, de heer D. A.
Pos, hield de A.R. Kiesvereniging ,,Nederland en
Oranje" alhier haar jaarvergadering in de zaal
van café Eskes.
De heer H. J. Berenpas, secretaris, gaf het jaar-
verslag. Hij deelde hierin mede dat de vereni-
ging thans 82 leden telt.
De penningmeester, de heer H. W. Groot Enze-
rink, kon een batig saldo meedelen.
Mr. W. Aantjes, lid de Tweede Kamer der Staten
Generaal, besprak het onderwerp: „Kabinet de
Quay voor en na de Kabinetscrisis". Spr. gaf in
een uitvoerig overzicht het wel en wee van ge-
noemd Kabinet ten beste. Hij prees het goede
werk van de naoorlogse Kabinetten vanaf 1952
(Dr. Drees) tot op heden, aan de hand van een
drietal punten, t.w. het Loon- en Prijsbeleid, de
Belastingpolitiek en het Woningbeleid. Momen-
teel liggen 78.000 bouwaanvragen op het Depar-
tement van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid
op afdoening te wachten. De bouwproduktie
loopt nog steeds in stijgende lijn.
Een groot aantal vragen werd door spreker
op duidelijke wijze beantwoord.

BILJARTEN „DE IJSSELKRING"
Voor de competitie van de biljartbond „De IJs-
selkring" won Excelsior I (Café Sesink, Baak)
thuis van K.O.T. I (café Krijt) met 6—2; Groene
Jager—Café Java 4—4; De Elter—Excelsior II
4—4 en Café De Zon II (Vorden)—De Kets I
(Vorden) 8—0.
WILDENBORCHSE JEUGD OP DE PLANKEN
Onder leiding van mej. H. Bijenhof en de heer
J. van Amstel hielden de jeugdclubs in de kapel
het jaarfeest.
Na samenzang opende ds. Van Zorge de avond.
Met pianobegeleiding van mej. G. Bijenhof
bracht een Meisjeszangkoor enige nummers.
Voor de pauze werden enige korte schetsjes op-
gevoerd o.a. Niejoarsvisite en De vrouwelijke
arts.
Na de pauze werd het luimige toneelstuk De
man, die niet dichten kon, gespeeld. De jeugdige
speelsters en spelers waren rolvast, zodat de
aanwezigen goed toneel te zien kregen.
Decor en grime waren goed verzorgd, evenals
de regie van de heer Haneveld. Na hartelijk ap-
plaus bracht ds. Van Zorge de medewerkenden
dank voor het gebodene, waarna de avond met
de avondzang werd besloten.



Iedereen proeft het l

Koekjes van de bakker
zijn ovenvers!

Als u GEBAK nodig heeft, wilt u dit
dan s.v.p. vroegtijdig bestellen?

De Vordense Bakkers

Bezoekt maandag- en dinsdagavond,
13 en 14 febr. het

Carnavalsbal
Zaal WINKELMAN, Keijenburg

"Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie ïac. Miedema - Deventer

Zondag 12 februari 8 uur

De meesterlijk gemaakte film

DE KINDERRECHTER
met: Heinz Rühmann - Karin Baal

Heinz Rühman als de gevoelige kinder-
rechter levert een prestatie die gran-
dioos genoemd kan worden.

L Toegang 14 jaar

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij

J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373.

Vege Extra Voordeel
Aanbiedingen geldig tot en met 15 februari

l grote fles slaolie 158 + 64 z.
l grote fles zeer rotnige

koffiemelk 31% 92 + 36 z.
l pak sprits 52 -f- 20 z.
250 gram amandelkoekjes

zeer licht 69 + 14 z

*

l pot pindakaas 59 et
l liter abrikozen op sap 139 et
Groot blik Nasi of Bami goreng 139 et
250 gram droptoffees 49 et
Zolang de voorraad strekt
Bij 250 gram Ie soort koffie a 156 et een
prachtig luxe trommeltje gratis!

Ontvangen
Echte Friese Nagelkaas!

heeft het voor U!

GAAT U NAAR HET
BEJAARDENTEHUIS?

Wij kopen gaarne al uw overtollig meubilair
en antiek tegen hoge prijzen. Ook voor hele
of gedeeltelijke inboedels, ouderwetse mahonie
meubels, kabinetten enz. enz. zijn wij uw juiste
adres. CONTANTE BETALING.

ROEMERMAN
Polsbroek 45 - Zutphen - Tel. 06750-3701

In onze grote toonkamers
Lange Hofstraat 9-11

Steeds grote sortering keurige gebruikte
meubels in voorraad.

Voor al Uw stoffeerwerk

H. &W.
Telefoon 15H Zutphenseweg 14

Complete woninginrichting

Niet te geloven

Prijs. Nu geheel compleet met jasbeschermer,
vooren achter, valbeugel en slot, slechts f439.—

Ga hem zien en maak vrijblijvend een proef-

rit bij

BARINK

DE VOLAUTOMATISCHE BROMFIETS

is uitgerust met:

automatische koppeling

vlot wegrijden zonder trappen,
enkel gasgeven is voldoende.

automatische gasregelaar
geeft extra vermogen bij tegenwind en
hellingen;
snelheid loopt niet terug!

krachtige 1.2 pk motor
dit motorvermogen wordt steeds volle-
dig benut dank zij de automatische gas-
regelaar.

roterende inlaatschuif

geeft een hetere cilindervulling; hierdoor
lager brandstofverbruik 1 : 70.

NU KUNT U DOOR HET

VERZEKERD

SPAARCERTIFICAAT
sparen voor een zeker bezit.

De Boerenleenbank heeft met het verzekerd spaarcertificaat een nieuwe weg ge-
opend naar bezit, onafhankelijk van het leven.

Het verzekeW spaarcertificaat is de ideale combinzme van „sparen" en „verzeke-
ring".

Na overlijden: geen spaarstortingen meer, wel volledige uitbetaling.

Dj^paarstortingen per kwartaal: A
^

Spaarperiode

20 jaar

15 jaar

10 jaar

leeftijd van de Verzekerden

15 t.m. 39 jaar

f. 9.50

„ 13.75

„ 22.50

40 t.m. 49 jaar

f. 10.-

„ 14.25

„ 23.-

Elk spaarcertificaat is een contract waarbij men spaart voor een eindbedrag
van f 1.000.—.
Men kan zoveel spaarcertificaten nemen als men wil.

Wenst U nadere inlichtingen? Komt dan eens praten bij:

B O E R E N L E E N B A N K „KRANENBURG"
aangesloten bij de C.C.B, in Eindhoven.

GEOPEND: elke maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagavond van zes tot
negen uur. Telefoon 6769.

SPREKER: PIE TOESTAND
KAN IK NIET AANZIEN/

A. Siemerink
v.h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
de opticien die altijd voor

u klaar staat.

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

Ons nieuwe model
„PAOLA"

Modern en toch gedistingeerd

Vervaardigd van
onverwoestbaar edelstaal

R. J. Koerselman
Burg. Galléestraat 12

Het toppunt van zuinigheid
Het toppunt van veiligheid
Het toppunt van comfort..

Dat is de nieuwe SoleX-oto
met vol-otomatische koppe-
ling. Nu wegrijden zonder
trappen.

f395-
Komt U eens praten met:

A. G. Tragter
Telefoon 1256

Turnkleding

Turnpakjes - tricots - singlets
blouses

Turnbroekjes en directoirs
trainingspakken

Ritmische- en Gymschoenen

Turngarnituren - expander

Fa. MARTENS
Wapen- en Sporthandel

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

A.s. zondag half 3

Vorden l - Diepenheim l

De U. Mij. Eigen Woningbezit „Gelderland" i.o.
Spoorstr. 31, Dieren, Tel. 08330-4053, na kant.t. 4568

heeft in de navolgende plaatsen moderne
(enkele en dubbele) woningen in aanbouw
of in voorbereiding, waarover zij u geheel
vrijblijvend zal inlichten omtrent de grootte,
indeling, ligging, stichtingskosten, benodigd
eigen geld, hypotheek, vestiging, enz.

Apeldoorn, Almen, Brummcn, Doetinchem, Does-
burg, 's Heerenberg, Hcngelo-G., Keijenburg, Ruurlo,
Vorden, Warnsveld, Terborg, Zcddam, Zelhem enz.

Informeert, geheel zonder enige verplichting, wat zij
voor u (uw bouwplannen) kan doen.

Bemiddeling woningbouw. Bouwkundige adviezen.
Taxaties. Assurantiën. Financieringen. Hypotheken.

Bezoekt allen het

Carnavalsbal
op maandag 13 februari

Voor de origineelste costuums worden prij-
zen beschikbaar gesteld.

Komt allen naar

Zaal Michels te Hengelo (G.)

Gevraagd

Administratieve kracht
voor alle voorkomende werkzaamheden

Schr. sollicitaties met opgaaf van op-
leiding, huidige werkkring, en verlangd
salaris te richten aan

Meubelfabriek „VORDEN"
te Vorden



JE. HYLKEMA
Tandarts

zoekt ASSISTENTE
of meisje, dat daartoe
opgeleid wil worden.
Aanmelden: tussen 19
en 19.30 uur.

Gevraagd flinke hulp
v. dinsdagmiddag en
zaterdagmorgen. Aan-
melden na 5 uur. Mo-
lenweg 24, Vorden.

Televisie
Wegens hoge leeftijd
ben ik niet meer in
staat de kinderen te
ontvangen voor het
kinderprogramma. Wie
neemt het over? i 20
kinderen. Ten Have,
Stationsweg 2, Vorden

Te koop rietmatten.
Uit voorraad leverbaar
A. W. UenkZutphen-
sewegC 60 Tel. 1327

Te koop een goed on-
derh. linnenkast, half
hang, half leg.
Smidsstr. 8, Vorden.

Zangkanaries te koop
2 popjes + l mannetje
G. J. Beumer
Kerkstraat 11 Vorden

Te koop prima was-
machinemotor bij
D. Pardijs Julianal. 36

Te koop een korte
leren jas, gevoerd en
met windmouwen bij
G. J. WullinkEnkw. 7
Vorden.

Afwezig
van zaterdag 18 febr.
tot maandag 6 maart.
Spoedgevallen: Tand-
arts v. Dijk, Hengelo-G
Spreekuur: 9—10 uur
beh. zaterdags.

Carnavalscostuums
voor dames en heren,
billijk te huur.
Leestenseweg 115,
Warnsveld. Tel. 2219
(06750) na 19 uur.

2 r. b. nuchtere stier-
kalveren te koop bij
H. Fokkink Linde
E 87, Vorden.

Te koop zw. b. nuchter
vaarskalf. G. v. Veld-
huizen B 104.

Te koop 2 r. b. nuch-
tere stierkalveren bij
Pelgrum ,,Lebbink"
Linde Vorden.

Te koop de helft of
vierdels van een dikke
koe. G. Oortgiesen
D 157 Medler Vorden

Te koop een toom
biggen 6 stuks.
J. KI. Brinke Hackfort
C 45.

Te koop 2 tomen big-
gen. H. Derksen Pol-
weg 7, Wichmond.

Te koop voederbieten
Eggink.Hooge Weide

Te koop
jonge hennen. Sussex
en Hamps X Rood.
8 en 13 weken oud.
J. B. Vreman Linde
E 35, Telef 6767.

Heden overleed, na een langdurig doch
geduldig gedragen lijden, onze lieve
en zorgzame vrouw, moeder, behuwd-
en grootmoeder

Berendina Harmina Norde
echtgenote van F. Meijerman

in de ouderdom van 47 jaar.

Uit aller naam:

F. MEIJERMAN

VORDEN, 4 februari 1961.
Het Hoge 1.

De begrafenis heeft woensdag 8 febr.
op de Algem. Begraafplaats te Vorden
plaats gehad.

Met leedwezen geven wij kennis van
het overlijden van onze lieve dochter,
zuster en schoonzuster

Berendina Harmina Norde
echtgenote van F. Meijerman

in de ouderdom van 47 jaar.

Uit aller naam:

JOH. NORDE

VORDEN, 4 februari 1961.

Bejaardenkring
WOENSDAG 15 februari n.m. 2.30 u.

in de koffiekamer van het Nut.

Wij vertonen de kleurendia's van de
Bejaardenkring. Familie, kennissen en
belangstellenden zijn deze middag ook
hartelijk welkom!

Vrouwen wereldgebedsdag
Vrijdag 17 febr. 's avonds 8 ui
in de Geref. Kerk.

ALLE vrouwen van Vorden worden uit-
genodigd om met de vrouwen van de hele
wereld samen te bidden voor het heil
de wereld.

N.V.V.
T.B.C. Kollekte

In de week van 13—18 febr. wordt
weer de jaarlijkse kollekte voor het

t.b.c.-fonds gehouden.

Er wordt weer op spontane medewer-
king van allen gerekend, en een ieder
denke hierbij:

„De sterken voor de zwakken"
Het bestuur V.B.B.

EXTRA RECLAME
l kg erwtensoep 100 et

500 gram rookworst 170 et
200 gram ontbijtspek 55 et.

200 gram boterhamworst 55 et
200 gram snij worst 100 et

200 gram ham 100 et
500 gram vet 45 et

500 gram balkenbrij 30 et

Voor huisslachtingen
vroegtijdig opgeven.

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat
Vandaag op veler verzoek
Slagroom moccapunten 25 et p. stuk

vandaag 5 voor f 1.—
Slagroomtoropoesen 25 et per stak

vandaag 5 voor f 1.—
Heerlijke bolussen 15 et per stuk

vandaag 5 voor 65 et

Bakker Schurink
Telefoon 1384

Jaarfeest
van de Chr. Jongens- en Meisjes-
clubs op zaterdag 18 februari in
Irene.

Na de pauze wordt opgevoerd:

Chris Kras en Boer Geert
en zijn radio

Aanvang 7.30 uur
Entree f 1.—. Kinderen f 0.75

Haardbrandolie
van N.V. Purfina

Nederland. In-
tense verbran-
ding-behaag-
lijke warm-

te-heldere
Flamazur

vlam

haardbrandolle

Brandstoffenhandel
G. WEULEN-KRANENBARG
Ruurloseweg 47 - Telefoon 06752-1217
VORDEN

Mevrouw en Mijnheer,

U komt toch ook op onze

Gezellige avond
a.s. maandag 13 februari
half acht in het Nutsgebouw

het wordt weer ge-
zellig!

Toegangsbewijzen gratis in de
winkel te verkrijgen.

SMIT
Zutphenseweg 41
Telefoon 1281

* Rexalco overhemden zijn verkrijgbaar bij:

Zelfbediening aller eis
ALBERS 't beste, 't laagst in prijs!

Nieuw! Bijzonder lekker, kruisbessen jam
per pot slechts 87 et

Deze week grote pindareclame!
Kersvers, zo uit de oven, grote zak vol 49 et

Hotel Goud koffie per pak 156 et, deze week
bij elk pak l grote rol Friese koeken voor 29 et

Ongelooflijk voordelig!
Penny wafels, 15 stuks 65 et
Ijswafels, 200 gram 55 et

Ant. Huninks ham, het neusje van de zalm
150 gram 79 et

Cornedbeef, iets anders, iets fijns, 100 gram 49 et

Let op! Grote pot abrikozen op sap 98 et
elke tweede pot voor 79 et
Mandarijntjes, per blik 95 et

Jampotten augurken, koopje 59 et

Gevulde ijsbonbons, 200 gram 49 et
IJscups chocolade, 100 gram 52 et
Fijne bonbons, 100 gram 55 et

II
WAARDEBON

Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt U
l zeer grote sterke witte dweil voor 55 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

H. LUTH - VORDEN

Radio, Televisie
Wasmachines, Centrifuges

Stofzuigers

P. DEKKER
Telefoon 1253

Ook op afbetaling

Komt eens praten

Uw geld it t« duur voor
proefnemingen! Koop daar
om het kuiken,waarvan elke
moderne pluimveehouder
weet, dat er geen beter is,
n.l. Eibéwó kuikens.
Op 15 febr. nog 800 Esbé-
wó wit, 350 Esbéwé wit-
rood, 550 Esbéwó rood.
Benut deze kans en begin
Uw pluimvee)aar met iets,
wat U winst oplevert.

SIULEN'S BROEDERIJ N.Y.
WIERDEN Telef. 261
Solide wederverkopers

gevraagd tegen zeer hoge
provisie l

Een onvergetelijke va-
kantie en beslist niet duur
wordt uw Rijnreis naar o.a.
Düsseldorf, Keulen, Ko-
blenz en Rüdesheim met
het prachtige hotelschip
„Regina". Wilt u daar meer
van weten? Vraag om GRA-
TIS toezending van het in-
teressante boekje „Zeven
dagen op en aan de Rijn"
bij de N.V. Rijnland,
Molenstraat 61 Den Haag
Wilt u uw naam en adres
duidelijk vermelden?
Dank U!

2 tomen zware biggen
te koop. J. W. Wes-
selink, 't Elshoff

Te koop een nuchter
stierkalf. G. J. Eijer-
kamp, B 35, Vorden.

CARNAVAL KRANENBURG
Zondag a.s. 13.30 uur

GROOT CARNAVAL
m.m.v. „Concordia"

19.11 u. BONTE AVOND met o.a.
blijspel

„Rumoer in 'n kleine wereld"
door R.K. Ton. Ver. „Internos"

Maandag en dinsdag a.s. 19.11 u.
GECOSTUMEERD BAL

Voor de best geslaagde costume-
ringen, ook bij 't kindercarnaval
prachtige prijzen.

Muziek ,,The rythm stars"

Gezellige bar Snelbuffet

LACHEN! GIEREN! BRULLEN!

naar
op vrijdag 24 en zaterdag 25 febr.

De Herv. Meisjes- en Jongemannen-
verenigingen brengen u dan weer
een paar gezellige avonden.

Houdt die avonden vrij!

Volgende week ziet u in Contact meer bij-
zonderheden over deze prachtige avonden.



HET CHRISTELIJKE NEDERLAND GE-
DRAAGT ZICH IN HET VERKEER

ONCHRISTELIJK
De heer Westerlaken, directeur van het Centr.
Bureau afgifte bewijsstukken Rijvaardigheid,
hield voor de leden van de afd. Vorden van het
Verbond voor Veilig Verkeer eon causerie over
„de factor mens in het verkeer".
De heer Westerlaken had de overtuiging dat in
de provincies meer gedaan wordt aan de be-
strijding van de verkeersonveiligheid dan in de
randstad Holland. Op de diverse avonden, die
spreker overal in het land verzorgd had, kreeg
spr. de indruk, dat er bij vele aanwezigen een
soort fatalisme heerst bij de bestrijding van de
verkeersonveiligheid. Daarom is het noodzake-
lijk, dat er elke dag over de verkeerson-
veiligheid wordt gesproken, opdat de bestrijding
meer en meer tot ons doordringt.
Spreker verbaasde er zich over dat in het chris-
telijke Nederland, waar nagenoeg in elk gezin
een goede verstandhouding heerst tussen de ge-
zinsleden onderling, zich het vreemde verschijn-
sel voordoet, dat zodra de huisdeur achter hen
is dicht gevallen en deze mensen gaan deelnemen
aan het verkeer, op eenmaal alle beschaving is
weggevallen en men zich zo onchristelijk moge-
li jk gedraagt. Op straat tracht iedereen de baas
te wezen inplaats van ondergeschikt te zijn.
's Morgens na het ontbijt zegt men tegen elkaar
„lo t straks" en gaat het huis uit. Naar sprekers
mening is het absoluut noodzakehjK, dat elke
morgen een ogenblik wordt stilgestaan bij de
gevaren van het verkeer, ,die ons de komende
dag weer te wachten staan. Want hoe vaak
komt het niet voor, dat van een gezin, dat
's1 morgens opgewekt uit elkaar gaat er 's avonds
óó n of meerdere ontbreken, die die dag slacht-
offers zijn geworden van het verkeer?
Het is ook zo goed om 's avonds eens rustig
het verloop van de dag te mediteren en dan bij
u zelf eens na te gaan welke fouten u deze dag
weer hebt gemaakt, hetzij bewust of onbewust.
Pat u bijna het slachtoffer bent geworden van
uw eigen domheden in het verkeer.
In Nederland heerst onder de diverse catego-
rieën weggebruikers ook een grote animositeit.
Alles wat. sneller gaat meent dat het superieur
is en omgekeerd meent het langzame verkeer
dat het snellere verkeer altijd en overal de
schuld van is.

(wordt vervolgd)

DE KRAANVOGELS IN ACTIE
Het zestal van de r.k. damesvolleybalvereniging
„De Kraanvogels" weert zich met wisselend suc-
ces in de NEVOBO-competitie afd. Zutphen.
Er werden twee uitwedstrijden gespeeld, waar-
bij een ontmoeting werd gewonnen en een ver-
loren. De eerste wedstrijd tegen Wilhelmina IV
uit Zutphen leverde de Zutphenaren een eerste
set-zege op, maar de Vordense dames waren nu
aan bod en in de 2de set waren de rollen om-
gekeerd. Dank zij goed serveren werd het aldus
een l—l gelijk spel. Het meer geoefende spel
der Zutphense dames gaf in de derde partij de
doorslag, want met 1—2 bleef de overwinning
in Zutphen.
Tegen Wilhelmina V lieten de Kraanvogels beter
spel zien en toonden zich beduidend sterker. Na
met ruime voorsprong (15—9) de eerste partij
in winst te hebben omgezet, moest men tijdens
de tweede partij herhaaldelijk ervaren, dat Wil-
helmina niet van plan was de zege zonder meer
cadeau te doen. Het werd dan ook l—l gelijk.
Gelukkig herstelden de Kraanvogels zich en
men kon met een flinke eindspurt de s tand op
'2 1 brengen.

RATTI-NIEUWS
Nog steeds gooit het kwakkelweer van de laat-
ste weken roet in het eten t.a.v. de voetbal-
competitie. Leek het waarschijnlijk, dat er ver-
leden week gespeeld zou worden, toch kon ten-
gevolge van de sneeuw ook op het Rattiveld niet
worden gespeeld en werden alle wedstrijden af-
gelast.
A.s. zondag behoeft alleen het tweede elftal te
spelen en wel thuis tegen Baakse Boys II. Een
kleine overwinning voor de Ratti-reserves is
hier niet uitgesloten. Het eerste elftal is evenals
de junioren vrij.

Heden overleed, na een langdurige
ziekte, geheel onverwacht, onze ge-
liefde man en vader

Garrit Willem Meulenbrugge
echtgenoot van H. J. Meulenbrugge-Wentink

in de ouderdom van bijna 53 jaar.

H. J. Meulenbrugge-Wentink
Henk
Gerrie en verloofde

Vorden, 10 februari '61
Nieuwstad 43

De rouwdienst zal dinsdag 14 februari
om 12 uur in Irene gehouden worden,
waarna begrafenis om half twee op
de Algemene Begraafplaats te Vorden
zal plaats hebben.

JAARVERGADERING „MOSSELS BELANG"
De Fok- en Controlevereniging „Mossels Be-
lang" hield in café Schoenaker haar algemene
ledenvergadering, welke druk bezocht werd.
Voorzitter, de heer A. J. Oltvoort opende, waar-
na de secretaris, de heer G. Ruiterkamp, het
jaarverslag uitbracht. Hieruit bleek, dat in het
afgelopen verenigingsjaar 148 runderen waren
gedekt door „Kastor", terwijl in het register
voor jongvee 105 kalveren werden ingeschreven.
Het ledental handhaafde zich.
Het financiële verslag van de penningmeester,
de heer W. Bouwmeester, was niet zo rooskleu-
rig; de fokvereniging had een nadelig saldo,
evenals de controlevereniging. Door de kascom-
missie t.w. de heren B. Lenselink en J. Huls,
werd verslag uitgebracht en was alles in orde be-
vonden. Tot nieuwe leden ,dezer kascommissie
werden benoemd de heren B. Berenpas „Prin-
senhoeve" en T. Brummelman.
Bij de bestuursverkiezing werden de beide af-
tredende heren G. van Ark en W. A. J. Wissink
herkozen, terwijl inplaats van de heer W. Bouw-
meester (penningmeester), die zich wegens ver-
gevorderde leeftijd niet meer beschikbaar stelde,
werd gekozen de heer G. Dijkman, Mossel.
Medegedeeld werd, dat 'n nieuwe stier was aan-
gekocht van de heer Boomkamp uit Harreveld
t.w. „Annie's Robin I", afstammend van Robin
I R.P.S.
Tot besluit sprak de voorzitter nog hartelijke
woorden tot de scheidende penningmeester, de
heer W. Bouwmeester, die ruim 15 jaar be-
stuurslid was en gedurende 10 jaar het pen-
ningmeesterschap vervulde. Hij dankte hem
voor zijn vele jaren werken in het belang der
vereniging. Steeds was dit een prettige en harte-
lijke samenwerking geweest. Besloten werd om
in ,de eerstvolgende bestuursvergadering deze
functie in het bestuur onderling te verdelen, ter-
wijl dan tevens aan de heer Bouwmeester een
aandenken als blijk van waardering zal worden
uitgereikt.
Ook werden woorden van dank gesproken tot de
beide monsternemers, de heren G. Nijenhuis en
J. Klein-Ikkink voor de goede diensten, die zij
aan de vereniging gedurende het afgelopen jaar
hadden bewezen.

UITSTAPJE VOLLEYBALVERENIGING
De r.k. damesvolleybalvereniging „De Kraan-
vogels" heeft een bezoek gebracht aan de Deven-
ter Schouwburg, waar de opera „La Bohème"
werd opgevoerd door het Operagezelschap
„Forum".
In de prachtige schouwburjuwerd genoten van
het sublieme spel van „Foi^B?1. De schitterende
decors, costumering en muziett o.l.v. de bekende
dirigent Rudolf Karsemeyer, maakten een on-
vergeeflijke indruk op de deelnemers(sters). Al-
len waren van mening, dat het bestuur 'n goede
keus had gedaan en het lijdt geen twijfel of men
zal in de toekomst zeker o e ingeslagen weg
voortgaan.

Kwaliteitsartikelen
voor zeer lage prijzen

3 jampotten m. appelmoes 75 et
Blik ananas 54 et
Nectarpudding, 3 halen, 2 betalen
(in 6 smaken)
Litersblik perziken 169 et
Maxwell koffiepoeder,

geen 195 maar 145 et
3 pak persil halen, 2 betalen
Pakken pré met 15 cent reductie
Mooie sortering buitenlandse wijnen

vanaf 195 et per fles
Medicinale bloedwijn per grote fles 450 et

Smit - Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat goeds.

Telefoon 1281.

Pluimveehouders.
Laat uw tijd niet voor-
bij gaan en bestel reeds
NU uw jonge hennen.
15 febr. af te geven:

2 a 3000 8-weekse
hennen, prima kwal.

Opfokbedrijf
DE DRIESTEEK

A. Blikman
Leesten - Warnsveld

Tel. (06750) 4765

Voor U geen
kledingprohleem

meer dank zij

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

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Beha {L 4.95

Corsef flLT5.75

Pos-Tunette beha1 t

6 wetenschappelijk
berekende cupgroottea
per maal

Pas-Tunettt conette*

3 wetenschappelijk
berekende heupwijdtwi
per talllemaai.

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

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.

Zutphen

Staat ter dekking:
een pas uit Overijsel
aangekochte

beer
van prima stal en uit-
stekende selectiegege-
vens en de beer Dirk,

Groot Roessink's
Timmerwinkel

't Hoge
Telefoon 1495

opgen.m. + .waarvan
denafok op de proef-
mesterij buitengewoon
hoog gewaardeerd
wordt.
Tevens te koop een
toom zware biggen
n.o.z G. J. Kl . Ikk ink
„Blokhuis" Wilden-

borch

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

Het adres voor Uw
Pluimvee

is van ouds
W. ROSSEL

Telefoon 1283
bg.g. 1214

Heerlijk
pittig

verfrissend

Heineken
Bier

! Heineken i

Heineken
morgen een paar flesjes

in de boodschappenmandt

Heineken's bier
verkrijgbaar bij Kistemaker

Alle

TUINZADEN

uit voorraad
leverbaar

J. J. van der Linden
Insul indelaan 7

AUTO-
VERHUUR

m. en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57


