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GEMEENTEBEGROTING
Het voornaamste agendapunt van de raadsver-
gadering was vanzelfsprekend de vaststelling van
de gemeentebegroting 1962. Over dit punt is dan
ook danig door de raad gediscussieerd.
De voorzitter zegt dat het ontwerp van de be-
groting door de begrotingscommissie 1962, be-
staande uit de heren W. Norde, G. J. Schurink
en Mr. Baron van Westerholt van Hackfort, is
onderzocht.
De bijbehorende Ie en 2e aanvulling zyn tevens
door de commissie onderzocht. De eerste aanvul-
ling heeft in hoofdzaak betrekking op nieuwe
kapitaalsinvesteringen. Het belangrijkste punt van
de 2e aanvulling is, dat hierin een herberekening
heeft plaats gehad van de uitkeringen die op
grond van de nieuwe financieringsregeling tus-
sen Rijk en Gemeenten over 1962 zullen worden
ontvangen. De ontwerp-begroting 1962 sluit met
een ongewy'zigde post voor onvoorziene uitgaven
van totaal ƒ 9450.—.
De voorzitter noemt vervolgens de hierna volgen-
de uitgaven welke het gemeentebestuur voor het
jaar 1962 noodzakeiyk acht; verdere uitbreiding
van de riolering in het dorp; aanvang bouw
rioolwaterzuiveringsinstallatie; uitbreiding straat,
verlichting in het Molenplan; verharding weg
langs de Kapel in de Wildeborch en de Wiersse-
broekdijk; verbetering Almenseweg vanaf de
spoorwegovergang tot café Lettink; het teren van
diverse wegen; aanleggen van trottoirs langs
Burg. Galléestraat, Molenweg, Julianalaan, Wil-
helminalaan, Raadhuisstraat en Nieuwstad; ver-
bouwing o.l. school dorp; aanleg afwegje bij de
Algemene Begraafplaats; verder nog enkele klei-
nere kapitaaluitgaven, met betrekking tot mate-
rieel en gebouwen van gemeentewerken, verbete-
ring van gemeentewoningen en mechanisering van
de administratie.
Hierna stelde de voorzitter de heer Schurink in
de gelegenheid om namens de begrotingscommis-
sie 1962 rapport uit te brengen.
De heer Schurink zegt dat de begrotingscommis-
sie zich over het algemeen met de ontwerp-be-
groting 1962 kan verenigen. Hij vestigt de aan-
dacht op de jaarlijkse bydrage van het Ryk in de
kosten van uitvoering van het rioleringsplan, wel.
ke kosten zy'n geraamd op totaal ƒ90.000,—. De
gemeente draagt jaarlijks uit eigen middelen
ƒ15.000,— by. Deze jaarlijkse bydrage van
ƒ90.000,— zou niet worden gedekt uit het ge-
meentefonds doch uit een bedrag, dat door het
Ryk, voor de uitvoering van rioleringsplannen
over het gehele land, vermoedelijk begin 1961 be-
schikbaar zou worden gesteld. De helft van de
kosten van het gehele rioleringsplan zal worden
gedekt door een rioolbelasting en voor een ge-
deelte verdisconteerd in de grondprijzen. De an-
dere helft wordt gedekt door evengenoemde jaar-
lijkse bijdragen tot een totaalbedrag van ƒ 105.000.
Gedeputeerde Staten van Gelderland zy'n met
deze wy'ze van financiering accoord gegaan. Blij-
kens een schryven van G.S. zou dit college by' de
Minister van Binnenlandse Zaken voorstellen het
bedrag der uitkering uit het gemeentefonds te
verhogen met ƒ 90.000,—. De begrotingscommissie
vertrouwt erop, aldus de heer Schurink, dat B. &
W. alles in het werk zullen stellen om de hier-
boven omschreven financiering van de riolering
veilig te stellen.
De cpmmissie stelt verder voor om de uitbreiding
van de gemeentewaag, waarvoor op de kapitaal-
dienst ƒ3270,— wordt uitgetrokken van het ont-
werp af te voeren. De commissie acht het niet
juist om de gemeentewaag, die het vorig jaar is
gebouwd, nu al weer uit te breiden. In verband
met de verbetering van de rijksweg in het dorp
Vorden zullen ook de aansluitingen op deze weg
van de Burg. Galléestraat en de Raadhuisstraat
moeten worden verbeterd. Het Ryk zal deze kos-
ten ad ƒ17.000,— voor zy'n rekening nemen, zodat
de commissie ermee accoord gaat dat deze post
van het ontwerp afgevoerd wordt. De commissie
kan zich tevens verenigen met de voorstellen van
B. & W. om de exploitatievergoeding per leerling
op ƒ51,06 te begroten. Dit geeft een besparing
van ƒ3885,50 omdat de vergoeding in eerste in-
stantie was begroot op ƒ 57,08 per leerling. Verder
kan de begrotingscommissie accoord gaan met het
afvoeren van de geraamde subsidie t.b.v. de ver-
harding van wegen in ruilverkavelingsverband.
Ten laste van de gewone dienst 1962 werd ge-
raamd een bedrag van ƒ 6635,80. Aangezien deze
subsidie toch niet kan worden uitbetaald, is het
beter deze kapitaalsuitgaaf, in totaal groot
ƒ 45.413,50 af te voeren.
Verder kan de commissie accoord gaan met de
kledingtoelage van ƒ 40,— per jaar aan de ge-
meentearbeiders. In totaal dus 17 x ƒ 40,— is
ƒ 680,— per jaar. Wat de nieuwe lichtpunten be-
treft kan de commissie accoord gaan met de voor-
stellen van B. & W. Ze kan zich tevens verenigen
met de kosten van de aanleg van trottoirs langs
de verschillende straten in het dorp. Een der
leden van de begrotingscommissie merkt op dat
het gewenst is de geraamde kapitaalswerken ook
in 1962 uit te voeren. Met de huidige personeels-
bezetting zal dit moeilijk zjjn. Er zullen dus veel
losse arbeiders moeten worden aangetrokken, het-
geen ook blij kt uit het hiervoor geraamde bedrag
van ƒ 62.600,—. Kunnen er niet voldoende losse
arbeiders aangetrokken worden dan zullen meer-
dere kapitaalswerken moeten worden aanbesteed.
Na dit verslag van de heer Schurink volgde er
een levendige beschouwing over diverse punten
van de ontwerp-begroting 1962.
Baron v. Westerholt vraagt of het in de toekomst
niet mogelyk is dat alle raadsleden het verslag
van de begrotingscommissie kunnen kry'gen. Dit
zal volgens voorzitter zeer zeker het geval zy'n.
De heer van Westerholt vindt dat men alvorens
een verlichting aan te brengen, men eerst een ver-
keersdeskundige moet raadplegen. Wat betreft de
trottoirs is de heer v. Westerholt de mening toe-
gedaan dat de verkeersveiligheid van de voetgan-
ger gewaarborgd moet worden.
Wethouder Wucttenenk antwoordt, op een vraag

van één der raadsleden, dat getracht zal worden
de begrote kapitaalswerken in 1962 uit te voeren.
Er kunnen echter factoren zy'n waardoor dit niet
mogelijk is.
De heer Bannink schaart zich achter het voorstel
van de heer van Westerholt met betrekking tot
het raadplegen van een verkeersdeskundige. De
voorzitter antwoordt beide heren dat met hun
wensen rekening zal worden gehouden.
De heer Norde merkt op dat i.v.b. met de uit-
breiding van Vorden meer gemeentearbeiders no-
dig zy'n, omdat het huidige aantal het vele werk
onmogelijk klaar kan krijgen. De heer Wesselink
acht het nodig dat er ook vakmensen worden aan-
getrokken, hij is beslist tegen het voorstel dat er
losse arbeiders worden aangetrokken.
Spreker vindt tevens het bedrag van ƒ2850,—
voor het verstoken van cokes in de openbare
school aan de hoge kant. Dit is per dag meer dan
5 hectoliter. Hij vraagt daarom aan de voorzitter
dit eens te laten onderzoeken. De heer Wesselink
adviseert de raad om eens een ky'kje te nemen
in de Julianalaan, Wilhelminalaan en Molenweg,
opdat de raad zich er dan van kan overtuigen
dat hier nodig trottoirs moeten worden aange-
bracht. De heer Bannink vindt het bedrag van
ƒ 70,— per week dat wordt betaald voor het
schoonmaken van de school nogal hoog. De heer
Heerink vindt het niet verantwoord ƒ 1040,— uit
te trekken voor het herstel van de woning van
het schoolhoofd te Linde, waaraan de heer Wesse-
link toevoegt dat dit een onmogelijke woning is
en dat het aanbeveling verdient een geheel nieuwe
woning te bouwen. De voorzitter antwoordt hierop
dat dit onderzocht zal worden.
De heer Wesselink is tegenstander van een ver-
bouwing van de openbaar lagere school. Hy' vraagt
te proberen een nieuwe school te laten bouwen,,
temeer daar er in Vorden een commissie bestaat,
die plannen aan het voorbereiden is om te komen
tot stichting van een dorpshuis in onze gemeente.
De openbare school zou hiervoor een mooi punt
zijn, aldus de heer Wesselink.
Wethouder Lenselink zegt dat wel terdege in Den
Haag geprobeerd is om toestemming te krijgen
voor de bouw van een nieuwe school. De heer Wes-
selink vraagt de voorzitter om deze kwestie nog-
maals ernstig te bespreken met Den Haag.
B. en W. raden dit echter ten zeerste af omdat
men met betrekking tot het dorpshuis hierover in
Den Haag nog niets positiefs kan zeggen.
Baron van Westerholt stelt voor dat B. en W.
zich eerst in verbinding stelt met de dorpshuis-
commissie. Als met deze commissie een akkoord
kan worden bereikt dan kan alsnog naar Den Haag
worden gegaan.
Een definitief besluit werd echter niet genomen.
De post van ƒ 200,— die op de begroting is uit-
getrokken voor beveiliging- van de bochten is naar
d'e mening van de heer Wesselink te laag.
Op een vraag van de heer Wesselink of de wég-
schaaf nog wel zijn nut oplevert antwoordt de
voorzitter bevestigend, ƒ 350,— arbeidsloon voor
onderhoud aan de muziektent is naar de mening
van de heer Wesselink aan de hoge kant.
Op de begi'oting 1962 zijn o.m. de volgende sub-
sidies geraamd:
Halve cent per inwoner voor het Medisch Consul-
tatie Bureau voor alcoholisme; l cent per inwoner
voor de V.V.V. Achterhoek; halve cent per in-
woner voor dé Nederlandse Astma Stichting;
ƒ 25,— te verstrekken aan de Ned. Vereniging tot
Bescherming van Dieren; ƒ 50,— toe te kennen
aan de gymnastiekvereniging „Sparta", ter be-
vordering van de lichamelijke ontwikkeling van
de gehele Vordense jeugd; de plaatselijke muziek -
korpsen ieder ƒ 250,— toe te kennen in plaats van
ƒ 150,— per jaar; Consultatiebureau voor zuige-
lingen en kleuterzorg, resp. 30 en 75 cent per con-
sult in plaats van 20 en 50 cent; het Groene Kruis,
afd. Vorden ƒ 4,— per lid in plaats van ƒ 3,— per
lid. Het aantal leden bedraagt 1480.
Uiteindelijk werd de vaststelling gemeentebegro-
ting 1962 aangenomen.

H
,ruw of schraal
amea-Gelei.Tube95d

UITVOERING „SURSUM CORDA"

De Chi*. Muziekvereniging „Sursum Corda" hield
zaterdagavond onder leiding van haar directeur,
de heer A. M. Garritsen, een zeer goed geslaagde
uitvoering.
De voorzitter, de heer M. H. Gotink, kon in zy'n
openingswoord een goed gevulde zaal welkom
heten, inzonderheid het Hengelo's Toneelgezel-
schap, die aan deze uitvoering zijn medewerking
zou verlenen.
De acht muzieknummers (marsen, ouvertures en
polka's) werden op zeer goede wy'ze uitgevoerd,
waarvan wij afzonderlijk willen noemen de ouver-
ture „Aliette" van A. Delbecq, die een prachtige
vertolking kreeg.
Na de pauze volgde de opvoering van het blyspel
„Het meisje van de schilderij".
Zoals wij al sedert enige jaren van de Hengeloërs
gewend zijn was de opvoering van dit stuk prima.
Alle spelers (speelsters) lieten zich zonder enige
uitzondering van hun allerbeste zijde zien. De aan-
wezigen hebben dan ook zeer van dit vlotte spel
genoten.
De voorzitter dankte de medespelenden voor de
wijze waarop zy dit vrolijke spel voor het voet-
licht hebben gebracht en riep hen een tot weer-
ziens toe.
Verder wekte spreker alle Vordenaren die met
liefde voor de muziek bezield zy'n op, zich als lid
van het korps op te geven, waardoor de gelederen
van de muziekvereniging kunnen worden versterkt.

BIOSCOOP
Deze week wordt een Incrianen-western vertoond.
Het is een kleurenfilm vol avonturen, boordevol
aktie en groot geweld, welke de spanning tot het
laatste moment er in houden.

KERKDIENSTEN zondag 25 februari
Hervormde kerk

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

Medler school
10 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
10 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.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond l l u u r Dr. Dwars, 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.)

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur H. Eil, Tel. 06753-1420.

Vorden — Zutphen
Vanaf zaterdagmiddag 6 uur tot Zondag-
avond 12 uur Klein Lebbink, Almen.

tel. 06751-333

Brand melden: no. 1541.
Öij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0

(Bureau Rijkspolitie)

Burgeiijke stand van 14 t.m. 20 febr.
Geboren: z. v. H. A. Bogchelman en C.
G. Albers; d. v. A. G. Schotman en J. G.
W. Helmink; d. v. J. A. Korenblek en H.
R. Broekman.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: H. J. Klaassen en H. Harmsen;
J, B. Modderkolk en J. Maalderink.
Overleden: P. J. de Wette, 61 jr., wonen-
de te Haarlem.

MARKTVERENIGING

De in hotel Brandenbarg gehouden ledenvergade-
ring van de Vordense Marktvereniging mocht zich
in een goede belangstelling verheugen.
In zijn jaarverslag deed de secretaris een beroep
op de aanwezigen om ook in eigen kring de loten-
verkoop zoveel mogelijk te stimuleren. Hoe meer
loten er verkocht worden, hoe meer subsidie de
marktvereniging kan verlenen.
De volgende subsidies werden toegekend:
Chr. Lagere Landbouwschool ƒ 100,—; Landbouw -
huishoudschool ƒ 50,—; Groene Kruis ƒ 100,—;
Nutskleuterschool ƒ 100,—; R.K. Kleuterschool
ƒ 50,—; R.K. Gezinszorg ƒ 25,—; C.J.B.T.B.
ƒ 50,—; R.K. Boerinnenbond ƒ 40y—; Bond van
Plattelandsvrouwen ƒ 70,—; B.O.L.H. en B.O.G.
ieder ƒ 50,—; Veekeuringen Mossel en Delden
ieder ƒ 35,—; Stierenverenigingen Mossel en Del-
den ieder ƒ 35,—; Varkensfokdag ƒ 40,—; Var-
kensfokvereniging „De Samenwerking" ƒ 35,—;
Schapenfokvereniging ƒ 25y—; Bijenverenigingen
ƒ 40,—; Veevoederkem ƒ 35,—; Landelijke Ry-
vereniging „De Graafschap" ƒ 60,—; Zwembad
„In de Dennen" ƒ 100,—; Gemeentelijke rattenbe-
strijding ƒ 30,—; Voor de verharding van wegen
werden de navolgende subsidies toegekend: Ge-
deelte weg bij „de Foeke" ƒ 50,—; Weg langs de
kapel in de Wildenborch ƒ 180,—; Wiersse Broek-
dijk onder de gemeente Vorden ƒ 496,—.
In zijn jaarverslag memoreerde de penningmees-
ter, de heer H. Klein Brinke, een nadelig saldo
over 1961. Naar aanleiding van dit nadelig saldo
merkte de heer Norde, lid van de kascommissie op,
dat de marktvereniging ondanks het vele goede
werk, dat zij elk jaar weer doet, te weinig con-
tribuanten heeft om haar eigen kas, die geheel
los van de verloting staat, op peil te houden. Spr.
deed een beroep op de Vordense ingezetenen om
zoveel mogelijk toe te treden als lid van de markt-
vereniging.
Tot leden van de kascommissie werden benoemd
de heren H. Tjoonk en G. Vruggink.
De heren G. J. Wuestenenk, J. J. van der Pey'l,
G. W. Weenk en J. Koerselman werden als be-
stuurslid herkozen.
Besloten werd om de voorjaarsmarkt op 11 mei
a.s. te houden.

A.R. KIESVERENIGING

Dinsdagavond hield de A.R. Kiesvereniging „Ne-
derland en Oranje" onder leiding van de heer D.
A. Pos een goed bezochte ledenvergadering in
Irene.
De secretaris, de heer H. J. Berenpas, gaf zijn
jaarverslag. Het ledental der vereniging bedraagt
thans 80.
Tot leden van de propagandacommissie voor de
a.s. verkiezingen werden aangewezen de heren
Smeenk, J. Kieft, H. J. Schut en H. Slofstra.
De kandidatenlijst voor de a.s. gemeenteraadsver-
kiezing werd als volgt samengesteld: 1. A. J. Len-
selink; 2. Z. Regelink; 3. H. J. Schut; 4. H. J.
Berenpas; 5. G. Remmers; 6. J. Kieft; 7. D. J.
Jansen (Wildenborch); 8. H. F. G. Robbertsen; 9.
H. Ellenkamp en 10. J. W. Brummelman (H. van
Bramerenstraat).
Medegedeeld werd dat op 22 maart de heer Van
Ruller, wethouder der gemeente Groningen, voor
de vereniging een spreekbeurt zal vervullen over
het onderwerp „Een christelijke politiek".

BENOEMD

Na 13 jaar in de gemeente Vorden werkzaam te
zy'n geweest, is de heer D. A. Pos, commies ter
gemeentesecretarie, benoemd tot commies Ie klas
der gemeente 's-Gravendeel (Z.H.).

Uw huis

een gezellig huis!

• Meubelen

• Vloerbedekking

• Gordijnen

• Vitrages

• Matrassen

Kies uit sortering

Voor betere wooninrichting:

Visser-Vorden

DS. J. C. HELDEUS 55 JAAR PK EDI KANT
Zaterdag was het 55 jaar geleden, dat Ds. J. C.
Helders uit Amsterdam werd bevestigd als predi-
kant in de Nederlandse Hervormde Kerk.
Ds. Helders is in oktober 1877 te Rotterdam ge-
boren. Hy bezocht eerst het gymnasium te Amers-
foort en studeerde daarna theologie aan de Rijks-
universiteit te Utrecht. Nadat hy' in 1904 door
het provinciaal kerkbestuur van Friesland was
toegelaten tot de evangeliebediening in de Neder-
landse Hervormde Kerk en hy' eerst korte tijd
als broeder werkzaam was geweest op de Stich-
ting „Meer en Bosch" te Heemstede werd hy op
8 januari 1905 benoemd tot hulpprediker van de
Hervormde gemeente van Enschede met als stand-
plaats Glanerbrug. 17 Februari 1907 werd hy
door zy'n schoonvader, wy'len prof. dr. J. J. Ph.
Valeton Jr., bevestigd als eerste predikant van
Glanerbrug. In 1910 verwisselde hy deze gemeente
met die van Vorden, vanwaar hy' ongeveer acht
jaar later naar Velseroord (IJmuiden-Oost) ver-
trok. Tenslotte diende Ds. Helders nog ruim vier
jaar de Hervormde gemeente van Groesbeek in de
classis Nijmegen, waar hem met ingang van 11
april 1926 om gezondheidsredenen eervol ontslag
met de bevoegdheid van emeritus werd verleend.
Daarna was hy van 6 maart 1927 tot l juli 1929
nog predikant-voorganger van de evangelisatie-
vereniging „De Biltsche Kapel" te Hilversum.

Bronch i letten
Hoestdrank in tabletvorm. 95ct

ORANJEVERENIGING

Vrijdag 23 februari belegt de Oranjevereniging
een vergadering om de feestelijkheden te bespre-
ken die by' de verjaardag van H.M. de Koningin
zullen worden gehouden. Daar dan tevens het 25-
jarig huwelijk van het vorstelijk paar herdacht
zal worden, ligt het in de bedoeling het feest wat
grootser dan anders op te zetten.
Het is te hopen dat de leden nu eens meer belang-
stelling voor deze vergadering zullen tonen dan
gewoonlijk het geval is.

VAN COLBERT NAAR UNIFORM
Over dit onderwerp sprak de heer De Moor, secre-
taris van het P.I.T. (Protestant Interkerkelijk
Thuisfront) voor do afdeling Vorden van de Ned.
Ohr. Vrouwenbond in Irene.
Spreker zei dat thans veel meer jongens dan
vroeger onder de wapens komen. Het percentage
van hen die God niet kennen, wordt steeds groter
(circa 40 a 50%). Het werk van de leger- en
vlootpredikanten heeft goede kansen. Soms komen
er verrassende contacten tot stand en ontstaat be-
langstelling voor Bijbel en christelijk leven. Hier
worden jongens bereikt die de kerk niet meer kon
bereiken.
De Prot. Chr. Tehuizen zy'n behulpzaam in dit
werk. /ij trachten door een goede sfeer en de

(mheid scheppend voor de jongens om zich
daar thuis te voelen en zichzelf te kunnen zijn,
hun wat waardevols mee te geven.
Aan het slot wekte spreker de aanwezigen op door
het zenden van tijdschriften voor Nieuw Guinea
en door het gebed dit werk te willen steunen.

VEILIG VERKEERSAVOND

Voor de afdeling Vorden van het Verbond voor
Veilig Verkeer werd in hotel Bakker een verkeers-
avond gehouden, die werd verzorgd door adjudant
Van den Berg, commandant verkeersgroep Apel-
doorn.
Na een kort openingswoord door de waarnemend
voorzitter, de heer J. J. van der Pey'l, hield de heer
Van de Berg eerst een kort babbeltje. Vervolgens
werd door tweemaal een groep van 2 personen een
quiz gespeeld. De vragen van deze quiz waren
van dien aard dat velen met de handen in het haai'
zaten. Als winnaars kwamen uiteindelijk uit de
bus 1. W. Nieuwehuis; 2. Buunk.
Na de pauze hield adjudant Van den Berg een be-
schouwing over de verkeerspolitie. Deze causerie,
verduidelijkt met lichtbeelden, liet de aanwezigen
het werk van de verkeerspolitie op onze wegen
zien.
In zy'n slotwoord bracht de heer Van der Pey'l
dank voor het feit dat Vorden de primeur van dit
inderdaad goede programma was tebeurt gevallen.

GESLAAGD

Onze plaatsgenoten, de heer C. J. G. Hartjes en
de dames W. ten Broeke, T. Everhard en G. Bijen-
hof, slaagden aan de Groen van Prinstererschool
te Doetinchem voor het verkeersexamen l.o. akte
„Verkeer".



VIVO SPECIALITEITEN

I/M* a&yd ,,
uwe,

In ons gezin is „kwaliteit" hoofdzaak.
En dat 't dan óók goedkoop kan, bewijst
de YlYO-kruidenier. Telkens weerl

Fancy Kermis
heerlijk biscuitje met suiker
en cocos, 250 gram

Straatbezem
per stuk

Geldig van 22 febr. - 1 maart

VIVO
En... ook nog V/VO-wapentjes CADEAU

Cultura
Vruchtenwijn,
met 50 wapentjes

Gedroogde Appelen
l 50 gram

Snijworst Populair
150 gram

VIVO kruideniers: cfoW* „a&er: KISTEMAKER

SCHOENAKER, Kranenburg
OPLAAT, Wildenborch

SMIT, Zutphenseweg

Auto's zonder chauffeur
Bespreek tijdig voor Uw vakantie.

Garage TRAGTER
Telefoon 1256

Voorjaar 1962
45 etSpinazie, Vitat-R, per 100 gr.

,, Amsterdams reuzenblad
per 100 gr. 40 et

Kropsla, meikoningin,
•„ meesterproef per pakje 35 et

Raapstelen, groene, 10 gr. 30 et
Radijs, gemengd, per 10 gram 20 et
Tuinbonen, witkiem, per % kg 145 et
Bovenstaande groentezaden kunnen nu onder
glas of op de koude grond worden gezaaid

Zaadhandel

W. v. Kesteren & Zn.
Zutphenseweg 87 Tel. 1206

„Het Binnenhuis91

WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman Tel. 1314 Vorden

10 soorten
tezamen
128 kleuren

Linoleum
voor

* Huiskamer
* Keuken

* Gang
* Trap

ir Slaapkamer

Vraagt u onze folder en stalenboek

Wij geven u gaarne advies

Wilt u het los leggen of vast plakken?

Hebt u een vochtige ondervloer?

Haal altijd een vakman er bij!

G E M E E N T E V O R D E N

Herijk van maten en gewichten
Burgemeester en Wethouders van Vorden
maken bekend, dat de herijk van maten en
gewichten zal plaats hebben in het Nuts-
gebouw op de navolgende dagen en uren:
5 maart 1962 van 10-12 en van 13-16 uur;
6 maart 1962 van 9-12 en van 13-14 uur.

Aan de herijkplichtingen zullen door de
dienst van het IJkwezen zoveel als mogelijk
is oproepingen worden uitgereikt, vermelden-
de het tijdstip, waarop de maten, gewichten,
en meetwerktuigen ter herkeuring kunnen
worden aangeboden.
Men houde zich, in zijn eigen belang aan
dit tijdstip. Er wordt uitdrukkelijk op ge-
wezen, dat de verplichting tot herkeuring
blijft bestaan, ook al wordt geen oproeping
ontvangen.
Voor nadere bijzonderheden betreffende het
aanbieden der maten en gewichten wordt
verwezen naar het gemeentelijk publicatie-
bord.

Vorden, 22 februari 1962.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
de Burgemeester,

VAN ARKEL
de Secretaris,

J. V. PLAS

1 Nutsgebouw™
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 25 februari, 8 uur

Saskatchewan
met: Alan Ladd — Shelley Winters

Een grootse avonturenfilm in kleuren,
boordevol aktie en machtig geweld.

Een super indianen-western waarmede
u geheel zult medeleven.

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,
niet op zondag.

Koop nu tuinbonen
voor de poot

500 gram 65 et

Fa. J. W. Albers

Coöperatieve Boerenleenbank

..VORDEN"

Het kantoor der bank is

vanaf 1 maart 1962

op zaterdag gesloten

BRILLEN

ÏEHHIHK
DE OPTICIEN DIE fiLTUD

i VOOR U KLflflR STflflTj

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1309

Voor
gascomforen

het adres:

Keune
Wij hebben weer volop

HAANTJES
Voor billijke prijs
f 1.60 per y2 kilo

W. Rossel. tel. 1283
H. Robbertsen

tel. 12H

Voor
wasmachines
centrifuges
betere merken,
lagere prijzen,

naar
KEUNE

Ook vloerbedekking als
zeil - cocos

en vaste vloerbedekking, alsmede
gordijnstoffen

en alle fournituren hiervoor leveren
wij u gaarne!
Alles wordt vakkundig gemaakt en
gelegd.

Mombarg - Kranenburg
Telefoon 6679

model 407 Itr. f 1180.—
incl. roosters en mandjes

Diepvriezen...
FRIAC

De grote voordelen van diepvriezen

zijn U reeds bekend, zoals behoud van
smaak en vitaminen, tijdbesparing enz.

Indien U deze voordelen dan nog

vermeerdert door diep te vriezen in

een „FRIAC" dan verkrijgt U 100%

voordeel . . . .

Daarom vriest met 'n „FRIAC"

want . . .
„Een FRIAC vriest duurzaam"

Laag in prijs - Zuinig in gebruik

Het gesprek van de dag . ..

UTINA Melkmachines
• Roestvrij staal • Filtermelkklauw

• Bedrijfszeker • Concurrerende prijs

• Vraagt het oordeel der gebruikers

• Deskundige voorlichting - Snelle service

Bezoekt onze SHOW- en VOORLICHTINGSAVOND
op vrijdag 23 februari in de Kapel te Wildenborch.
Aanvang 7.30 uur.

GRATIS consumptie en verloting, en speciale verrassing voor dames.

Uw bezoek zal door ons op prijs worden gesteld.

Steeds gaarne tot Uw dienst,

Officieel dealer van UTINA-FRIAC NEDERLAND:

Joh. Donderwinkel
Koekoekstraat 6 - VORDEN — Telefoon 06754-356

Om ook het winkelpersoneel op

zaterdag

vroeger vrijaf

te kunnen geven, verzoekt het

bestuur der

winkeliersvereniging
het kopende publiek hun inkopen

des zaterdags

voor 5 uur
te willen doen.

Nylon regenjassen
de ideale jas

met alle voordelen van nylon en
klein opvouwbaar

Plastic jassen
capes - beenpijpen

Fietscapes
imitatieleer

in plastic vanaf ff 2.95

Fa. HARTENS
Wapen- en Sporthandel

FIETSEN is beter!
Geef uzelf een gemakkelijk lopende fiets.

Geheel compleet reeds v.a.
f 149.50 bij

A. G. TRAGTER
Telefoon 1256

c)/>ecf'a/e
AANBIEDING

Bedrukte tinneroy
90 cm breed p. m. nu f 5.50

Effen tinneroy
90 cm breed p. m. nu f 4.5O

(Zolang de voorraad strekt)

H. LUTH NIEUWSTAD VORDEN



Met blijdschap en
dankbaarheid geven wij
u kennis van de ge-
boorte van ons zoontje
en broertje

Hans

H. J. A. van Kesteren
M. W. van Kesteren-

Balduk
Willie, Ineke, Meta,

Mieke

Vorden, 17 febr. '62
Zutphenseweg 87.

Tijd. St. Walburgis
Ziekenhuis, Zutphen

Voor de vele blijken
van belangstelling ons
betoond bij ons 40~ja-
rig huwelijksfeest zeg-
gen wij U hartelijk
dank.

P. Roozendaal
P. J. Roozendaal-

van Holst
Vorden, B. v. Hack-
fortweg 50

Jonge vrouw i. b. v.
mulo-diploma, 8 jaar
kantoorervaring, ge-
wend zelfstandig te
werken, zoekt pretti-
ge werkkring in Vor-
den of Omgeving, Inl.
Bur. Contact.

Wegens verhindering
van de dirigent, deze
week

geen repetitie
van het

Meisjeskoor

VERLOREN
in omgeving Vorden,
l vrachtauto wiel m.
bandenmaat 8,25x20
merk Michelin. (rood
wiel met 5 boutgaten)
Tegen beloning s.v.p.
bezorgen bij Gems,
Metaalwerken N. V.
Vorden

Gratis in gebruik aan-
geboden flink stuk
tuingrond Burg. Gal-
léestraat 32.

Gevraagd een kinder-
ledikantje. Adres te
bevragen Bur. Contact.

Te koop een stel mo-
torwielen m. banden.
Th. Berendsen.C 115.

Te koop een KAR
op luchtbanden. Zeer
geschikt voor ponycar
Lichtenberg, 't Waarle

Te koop een drag. 3e
kalfs F.H. KOE melk-
lijsten t. i. G. W.
Weenk, E 39 Vorden.
Telef. 6659.

Te koop twee dek-
rijpe fokzeugen. G.
Berenpas, Boggelaar
3, Warnsveld.

Beste BIGGEN te koop
bij G. Vliem, B 13,
„de Eersteling".

Te koop z.w. STIER-
KALF, 3 weken oud.
H. Beumer, E 42.

Te koop eetaardap-
pellen (Pimpernel). B.
Bargeman C 93.

VOEDERBIETEN
te koop gevraagd bij
Norde „Stegeman"

Tel. 6653

BONESTAKEN te
koop. Opgave bij A.
J. Klein Ikkink C 143

Pluimveebedr i j f
De Driesteek

Iedere week aan te
bieden 2 daags kui-
kens en 8 weekse jon-
ge hennen. Prijs billijk
A. Blikman, Leesten

tel. 06750-4765.

Diepvriezen FRIAC
FRIflC....
Joh. Donderwinkel
Koekoekstr. 6, Vorden

Tel. 06754-356
Friac - Voorlichting - Service

JAARFEEST
Geref. Meisjes- en Jongensclubs

Vrijdagavond 23 februari a.s.

Zaal ,,Irene"

Aanvang kwart voor acht precies

U komt toch ook?

Vrije entree

Opvoering
van het prachtige toneelstuk

Moeder Geerte
(in dialect)

het vervolg op ,,Het huis van licht en
schaduw"
door het Larens Amusements Gezel-
schap

op zaterdag 24 februari
in het Nutsgebouw te Vorden

Aanvang 7.30 uur Entree f 1.25

Kaarten in voorverkoop bij sig.mag
Hassink.

Organisatie: de diverse jeugd- en jon-
geren verenigingen.

Wegens enorm succes van voorgaande
jaren raden wij u dringend aan vroeg-
tijdig uw kaarten te kopen!

Herv. en Geref. Gemeente-avond
op vrijdag 2 maart 8 uur

in de Geref. Kerk

Mej. Mr. S. M. Holsteyn
vertelt over

„De bijeenkomst van de We-
reldraad van Kerken in New
Delhi"

Voor de leden van alle kerken is het
van belang een van de deelneemsters
te horen over wat ,,New Delhi" ons
te zeggen heeft over het getuigenis,
de dienst, de eenheid van de Kerk in
de wereld van vandaag.

Sla deze belangrijke gemeente-avond
niet over. Iedereen is hartelijk welkom.

Feestavonden O.L.S. Dorp
op 9 en 10 maart a.s.
's avonds 7 uur in het Nutsge-
bouw.

Opgevoerd wordt:

„Het Raadsel"
Alle uitnodigingen hiervoor zijn verzonden,
mocht u er per abuis geen ontvangen heb-
ben, dan gaarne even bericht aan school.

ATTENTIE

Houdt u allemaal op

zaterdag 10 maart
die avond vrij?

Dan viert de

Ger. Jeugdvereniging
haar Jaarfeest en geeft een uitvoering
van het realistische toneelstuk:

„Het verloren dorp"
Dit stuk gaat over de vernietiging van
een Frans dorp.

Aanvang half acht in gebouw Irene.

„GEHA" n.v. Vorden
Zuivelgereedschappen en Vertinnerij

vraagt:

bekwame plaatwerkers
aankomende plaatwerkers

een leerling
hulparbeiders (ook oudere)

Soll. adr.: G. Emsbroek, B. Galléestr. 48.

Zondag 25 febr. 1962

Vorden I - S.C.S. I
Aanvang 2.30 uur (Laag Soeren)

Schoonmaaktijd

Vitragetijd
Wij brengen weer een pracht collectie

VITRAGES
in terlenka en katoen

tegen zeer voordelige prijzen.

RAADHUISSTR., VORDEN

Zie etalage

Uit voorraad leverbaar

Sintels en Hoogovenslakken
voor verharden van wegen, paden,
terreinen. Prijzen franco bestemming,
inclusief weegbrief.

Sintelverkoop Monster
Groenloseweg 611 - Winterswijk

Telefoon 05430-2727

Het loodgietersbedrijf van

S. OELEN

't Hoge 26

wordt met nieuwe kracht voorgezet,
aangezien wij de heer

J. H. WILTINK

als medewerker hebben aangetrokken

Beleefd aanbevelend

VOORDEEL
voor allen die deze advertentie lezen

Deze week 250 gram Hotel Goud koffie voor
hierbij liefst 10 grote f rui t rollen voor
normaal 19 et per rol

Groenten kant en klaar
Litersblikken witte bonen slechts

,, ,, capucijners „
„ „ spinazie

Siam rijst, nu per kg
Busje nootmuskaat, 50 gram
Gebraden gehaktballen in jus, 4 stuks
Rund- of varkensvlees, groot blik
Sardines, 3 blikjes voor
Augurken, literspot voor
Vermicelli, 500 gram

Weer ontvangen MATZES, per pak
TEA CRACKERS, per pak
Zandmoppen, lekker koekje, 250 gram
Pindakoekjes, 250 gram
Vruchtenhartjes, 200 gram
Chocolaadjes, 100 gram
Boerenmetworst, 150 gram
Cornedbeef, 100 gram

Voor een lekkere bowl!
Perziken, literblik
Manderijntjes, groot blik

Dit is een koopje
Bij elke literskruik Zw. bessen è 295 et
500 gram cacao voor slechts

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt
1 pot met 8 knakworsten voor slechts 79 et

148 et
95 et

69 et
69 et
59 et

89 et
89 et
89 et

159 et
89 et

119 et
39 et

48 et
30 et
55 et
59 et
49 et
49 et
79 et
49 et

139 et
89 et

9 et

U

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.
Fa. J. W. Albers

Nieuwstad 5, Vorden

Bezoekt allen de

Toneeluitvoering
van T.A.O. - Wildenborch

*op vrijdag 2 maart en zater-

dag 3 maart in de Kapel Wil-

denborch.

*
Opgevoerd zal worden het toneelstuk

„Het leven gaat door"
Aanvang 7.30 uur precies

Entree f 1.25 (bel. inb.)

Ernstige waarschuwing voor H.H. Landbouwers!
Laat U geen knollen voor citroenen ver-
kopen l
Er wordt veel over de UTINA MELK-
MACHINES gesproken, al weet U niet
precies „het naadje van de kous".
Toch is het volgende ook voor U van be-
lang, jazelfs belangrijker dan Uw besluit
tot aankoop.
Goede voorlichting, onderdelenlevering,
volledige garantie, alsmede de bekende
J.H.D.-service. Bent U hiervan verzekerd?
Alleen dan zult U oordelen . . . .

Utina Melkmachines
geven arbeidsvreugde en bieden
voordelen!

De weg is nu ook U bekend:
Officieel UTINA-dealer:

Joh. Donderwinkel
Koekoekstraat 6, VIERAKKER
Telefoon 06754-356, (post Vorden)

Sub-dealer voor Wichmond:
Smederij A. W. PIERIK, Tel. 06754-259
Voor leveringen, die buiten ons om ge-
schieden, zijn wij niet aansprakelijk, tevens
wordt hierop geen garantie verleend en
onderdelen verstrekt.

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum
G. W. EIJERKAMP

Telefoon 1386

Doe als velen en neem AUTO-
RIJLES bij

TRAGTER
Practijkles in Daf of Simca.

Theorieles bij café Eskes.

't Leert prettig en goed,
als TRAGTER het doet/

f f Het Binnenhuis1

WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

NIEUW

Wij hebben eindelijk onze zin

N.l. de verkoop van de alom bekende

BOUSSflC stoffen
Zeer exclusief door zijn dessins

Zeer beschaafd en stijlvol

Boussac voor hen
die van

wonen willen weten

MAANDAG 26 FEBRUARI 1962

spreekt

Prof. Mr. P. J. Oud
In Zutphen - Buitensociëteit

20 uur — Toegang gratis

•

V.V.D. AFD. VORDEN

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram ham 100 et

200 gram plockworst 100 et
200 gram tongeworst 55 et

200 gram boterhamworst 55 et
200 gram ontbijtspek 55 et

Zaterdagsavond om 5 uur gesloten.

M. Krijt, Dorpsstraat

uw
BABY

A. J. A. Helmink
Telefoon 1514

Auto's te buur
zonder chauffeur

Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256

f 7.65 per fles

KEUNE

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

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

Foto Zeylemaker.
Houtmarkt 77,

Zutphen



HEVEA

veldsportschoenen

Ideaal door zijn gunstige prijs,

kwaliteit en soepelheid

Natuurlijk in voorraad bij

Wullink's Sdioenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

N.B. Zaterdags om S uur ge-

sloten.

Bij SMIT vindt u . . . .

de laagste prijzen!
Betere kwaliteit!

55 et
Kijk maar!

Spinazie, litersblik
200 gram vruchtengries,
l fles puddingsaus samen van 84 voor 71 et

Haring in tomatensaus,
groot ovaal blik voor 74 et

Nasi goreng, litersblik 135 et

Limonadesiroop, met gratis l pakje è 10
stuks rietjes

per fles 109 et

Ook voor vleeswaren
Alleen het beste is goed genoeg

100 gram lunchschouderham 55 et
100 gram Berliner 42 et

Uit onze diepvries
Spinazie, 700 gram van 145 voor 115 et

500 „ „ 110 „ 90 et
350 „ „ 79 „ 65 et

Spruitjes, 500 gram 90 et
Andijvie, 500 gram van 90 voor 65 et

700 „ „ 115 voor 90 et

Croquetten, 3 voor 49 et
Bitterballen, 10 voor 69 et
Haantjes, 6 a 700 gram 298 et

Voor vlug en prettig winkelen naar . . . .

F. A. SMIT
Zelfbedieningsbedrijf

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281
VORDEN

Ook voor melk en melkproducten

Dit is uw kans

Diepvrieskist 350
f 850.—

5 jaar garantie

N. J. KEUNE
Stationsweg l

Zondag 25 februari a.s»

DANSEN
uitgaande van de V.V. „Soefi" in het
Ludgerusgebouw te Vierakker.
Aanvang 7.30 uur. Muziek „de Reukersband"

SPARTA
Sport speciaal

De ideale jeugdbrommer

2 versn. f 749.—

3 versn. f 777.—

Uit voorraad leverbaar bij

FA. KUYPERS
Dealer Sparta

Zie etalage

Gevr. flinke werk-
ster voor 3 a 4 ochten-
den per week.
Mevr. Wijnja,

't Hoetink, C 29.

T.V. Liefhebbers
door inruil ontvangen
enkele prima T. V. toe-
stellen 43 en 53 cm
v.a. f 165,—. Antenne
kan zeer voordelig bij-
geleverd worden.
Eigen service dienst.

A. W. BUITING

Leestenseweg 135
Warnsveld
Tel. 06750-4789

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 Hes.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

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

Voor
speelgoed en

cadeaux
slaagt u beter bij

KEUNE
VOOR HEEL

DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"

ROOKGEREI

Hebt u interesse om onze voorjaars-
collectie eens door te kijken?
Wij zijn gaarne bereid deze aan u te
tonen en u bij aankoop van een cos-
tuum van advies te dienen.
Nog een korte tijd en men hangt de
overjas weer aan de kapstok . . en dan
zult u toch ook weer als verjongd voor
de dag willen komen. En als verjongd
voelt u zich zeker met een costuum uit
onze collectie en bovendien naar MAAT
gemaakt.

Beleefd aanbevelend

Kleermakerij SCHOENAKER
Ruurloseweg 41 - Tel. 1478

Vrijdag en zaterdag
geven wij een

dubbel aantal Animo-zegels
op al uw gekochte artikelen

GROOT CARNAVAL
in Kranenburg

Zondag 4 maart 13 30 uur

Gekostumeerd kindercarnaval
's Avonds 7.30 uur

Bonte avond
in de feestsalon.

•

„S.E.V." uit Lochem komt met het

prachtige toneelstuk:

„Vader Job"
Prins en adjudant spelen hierin mee!
Een stuk voor jong en oud!

Maandag 5 en dinsdag 6 maart

Groot gekostumeerd Bal
met prijzen voor de mooiste kostuums

Prima muziek! Snelbuffet
Gezellige bar!

VRIJDAG 2 EN ZATERDAG 3 MAART

Opvoering van de operette

„De Wondermolen"
door de kinderen van de O.L.S. te

Linde
in zaal Eykelkamp, Medler.

Aanvang 7.30 uur Zaal open 7 uur.
Entree f 1.25 p p

Werkelijk lekkere koekjes

heeft alléén,

uw Bakker

De Vordense Bakkers

Te koop een zw.b. vaarskalf en een stier-
kalf. D. Pardijs, Hackfort C 31.

Is Uw RIJWIEL uersleten?

TRAGTER
heeft ruime keuze voor
dames, heren en kinderen

in diverse kleuren en prijzen. Zie etalage.

Heden
is het 5 jaar geleden, dat onze volle Neef
de Stoffeerder zijn intrede deed te Vorden.

Ieder jaar ging de afd. Woning-
inrichting-Stoffeer derij met spron-
gen omhoog.
Wel een bewijs dat zijn werk af was.

Hebt U iets nodig in zijn afdeling, ga met
hem praten, of hij komt bijU, en U is tevreden.

fa. G. W. Luimes-B. Lammers
Telefoon 1421

Garage
Boesveld

Autobedrijf en -verhuurinrichting

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

GEMODERNISEERDE LANDBOUW

De B.O.G. afd. Vorden hield in hotel Brandenbarg
onder leiding van de heer J. Wuestenenk een goed
bezochte ledenvergadering.
In zijn openingswoord heette hy welkom de heer
A. Njjenhuis, assistent rijkslandbouwvoorlichtings-
dienst. Er werd medegedeeld dat op 24 februari
de Larense toneelclub zal opvoeren het toneelstuk
„Moeder Geerte". Op 3 maart zal de jaarlijkse
dansavond worden georganiseerd in hotel Bakker.
Vervolgens bracht de heer B. Rossel verslag uit
van zyn bezoek aan de Ringnajaarsvergadering
te Almen.
De heer Pardijs die de kadercursus aan de V.H.-
school te Eerbeek had bezocht, wees op het nut
van deze cursus.
Hierna hield de heer Nyenhuis een inleiding over
het onderwerp „Gemoderniseerde Landbouw". Spr.
wees op de steeds toenemende mechanisatie in de
landbouw. De z.g.n. stoomploeg was een van de
eerste gemechaniseerde werktuigen. Na de ploeg
deed de zaaimachine, de maaibalk-mestverspreider
enz. zijn intrede. Ons land telt thans plm. 72000
tractoren. Na 1960 is de mechanisatie in de land-
bouw sterk toegenomen. Verder besprak de heer
Nyenhuis de verschillende methodes van inkuilen.

VOETBAL

Voor de voetbalvereniging Vorden stond zondag
alleen op het programma de wedstrijd Vorden IV
—Voorst V. Deze wedstrijd eindigde in een 3—O
zege voor de bezoekers.
A.s. zondag krijgt het eerste bezoek van S.C.S. I
uit Laag-Soeren. Door in een snel tempo te spelen
kan Vorden deze wedstrijd winnen, temeer daar
de gasten nogal over een tamelijk oud elftal be-
schikken.
Vorden III gaat op bezoek by Sportclub Doesburg
VI. Het vierde elftal heeft eveneens een uitwed-
strijd, n.l. tegen Warnsveldse Boys IV. Het tweede
heeft vrijaf.
De juniorenelftallen komen zaterdag alle drie in
aktie. Vorden A trekt naar Wichmond om tegen
Socii A te spelen. Vorden B gaat op bezoek bij
A.Z.C. C terwijl Vorden C op eigen terrein de
strijd aanbindt tegen De Hoven F.

DAMMEN

Voor de onderlinge competitie van D.C.V. werden
weer enige wedstrijden gespeeld. De bedrij f sdam-
competitie moest een week uitgesteld worden om-
dat de ploeg van de Gems zich plotseling terug
trak. Hierdoor waren de organisatoren genood-
zaakt het wedstrijdschema om te zetten. Gelukkig
heeft de B.O.G. zich bereid verklaard om de open-
gevallen plaats in te nemen.

B.O.L.H.

In hotel „Het Wapen van Vorden", hield de af-
deling Vorden van de B.O.L.H. een druk bezochte
ledenvergadering, onder leiding van de presidente,
mej. M. Vruggirik.
Eerst werden verschillende mededelingen gedaan.
Vervolgens behandelde de wykzuster, mej. Stoop,
het onderwerp „Problemen rondom het ziekbed",
dat op zeer duidelijke wy'ze werd behandeld.
Mej. A. Wuestenenk deed verslag van haar be-
vindingen tijdens de uitwisseling in Noord-Bra-
bant. Verder werd de avond met enige spelletjes
gevuld waarna met het zingen van het Bondslied
deze leerzame avond werd besloten.

ECONOMISCH HUISHOUDEN

De N.V.V. Vrouwenbond kwam onder voorzitter-
schap van de presidente, mevr. Roekevisch, in zaal
Eskes by'een.
By de bestuursverkiezing werd als penningmees-
teres, in plaats van mevr. Spiegelenberg, gekozen
mevr. Klein Brinke.
Mevrouw Hoitink uit Winterswyk sprak vervol-
gens over het onderwerp „Economisch huishouden
en de consument en haar belangen".
Hierna ontspon zich een levendige gedachtenwis-
seling. De grote vraag was wel het zo economisch
mogelijk doen van de inkopen. Een aantal vragen
werden door de inleidster op duidelijke wijze be-
antwoord.

OUDERAVOND R.K. SCHOOL

In de zaal van Hotel Bakker werd de jaarly'kse
Ouderavond gehouden van de St. Antoniusschool.
Het Hoofd der School de heer G. Bekker opende
de avond en heette allen van harte welkom.
De voorzitter van het Schoolbestuur, pastoor A.
Bodewes o.f.m., sprak over de binding, die tussen
ouders, kind en school dient te bestaan en dat men
dientengevolge ten aanhore van de kinderen, de
school en de onderwijzer altyd hoog moet achten,
wat in hoge maten belangry'k is voor de verhou-
ding: onderwyzer-kind.
Daarna verscheen de heer M. Boekhout, onder-
wyzer op het toneel met een deel van zyn vierde
klasse en gaf daar een aardrykskundeles, zoals
die op school wordt gegeven.
Hierop aansluitend gaf de heer Bekker een in-
leiding over het vak aardry'kskunde als vak van
algemene ontwikkeling op de Lagere School, waar-
by hy ter verduidelijking van zyn inleiding tel-
kens kon teruggrypen op de juist tevoren met de
kinderen behandelde les.
Na de pauze doceerde de heer Boekhout een les
in geschiedenis, die weer onmiddellyk gevolgd
werd door een inleiding over het vak geschiedenis
op de Lagere School.
De heer Bekker toonde op duidelijke wy'ze aan
wat doel en waarde van het vak geschiedenis op
de Lagere School zyn, en welke werkwyzen daar-
by worden gevolgd. Een en ander om de leerlin-
gen de voor hen dikwy'ls zo moeilyke stof op ver-
antwoorde en zinvolle wy'ze by te brengen.
Hierna werd de avond besloten met een dank-
woord van de heer Bekker, dat speciaal gericht
werd tot de ouders die in zo grote getale het weer
trotseerden om deze zo belangryke avond by' te
wonen.

KANDIDATENLIJST K.V.P.

De Adviescommissie der Katholieke Volksparty'
afd. Vorden-Kranenburg kwam na stemming tot
onderstaande volgorde van de voorlopige candi-
daten voor de a.s. gemeenteraadsverkiezing:
1. A. J. Meyer, Nieuwstad 1; 2. A. J. A. Hartel-
man, B. van Hackfortweg 25; 3. A. Mombarg,
Kranenburg; 4. J. Morssinkhof, Zutphenseweg 35.
De overige voorlopige kandidaten zyn in alfabe-
tische volgorde: 5. N. J. Keune; 6. J. F. W. Mok-
kink; 7. A. F. J. Waarle; 8. A. R. J. Zents.
Deze volgorde zal ook bepalend zyn voor de Gros-
lijststemming, welke op zondag 11 maart zal wor-
den gehouden in café „De Zon" en zaal Schoen-
aker.

RATTI-NIEUWS

Nog nimmer is het Diepenheim gelukt om Ratti
op eigen terrein te verslaan en ook zondag slaagde
het er niet in dit record te breken. Ratti heeft hard
voor de overwinning moeten werken.
Het begin was niet erg hoopvol. Na een ongevaar-
lijke aanval op de Diepenheimse veste moest de
reserve-doelman in de 2de minuut in het net dui-
ken, toen de rechtsbinnen van Diepenheim de bal,
die eerst nog voortreffelijk door de Ratti keeper
werd weggestompt, ten tweede male zuiver richtte
(0—1). Na een kwartier konden de gasten hun
voorsprong verhogen tot O—2, toen een penalty
wegens free-kick door de middenvoor goed werd
benut.
De groen-witten lieten zich niet van de wys bren-
gen en in de resterende tjjd voor rust gaf Ratti
overwegend de toon aan.
Na de thee bleek de Ratti-defensie met midden-
linie weer het sterkste deel van het elftal. Er
hing een doelpunt in de lucht en toen Rutgers
een hoge bal van links voorzette, bleek de Diepen-
heim-doelman niet in staat deze te keren. Dostal
maakte aan alle onzekerheid een einde door het
leder vlak voor doel in te trappen (l—2). Niet
lang hierna was het wederom de handige Ratti-
middenvoor die een der backs omspeelde en van-
uit een moeilijke schietpositie onhoudbaar inknal-
de (2—2). Ratti bracht een kwartier voor het
einde via een prachtige bal van de linksbuiten de
stand op 3—2. Voor de Diepenheimers, die te-
samen met D.V.O.A. aan kop gaan, wel een te-
leurstelling.
De Ratti-reserves leden in eigen home een O—2
nederlaag tegen Hummelo en Keppel III. Ratti II
was zeker niet de mindere in het veld, maar zy
schoten veel in snelheid te kort, terwy'l de meeste
Ratti-aanvallen konden worden onderschept.
Ratti B—Vorden B werd zaterdagmiddag afgelast.
Komende zondag gaat 't eerste naar Mariënvelde,
een ploeg, welke in eigen home altyd moeilijk te
verslaan is.
Het tweede elftal heeft eveneens een uitwedstrijd
en wel naar Halle III, waar ook weinig kans zal
zijn voor de reserves.
Ratti A speelt thuis tegen Zelhem A, wat een
zware opgaaf is, terwy'l het B-team naar St. Wal-
burgis in Zutphen trekt en uitkomt tegen het
C-team aldaar.

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

reeds op maandag te bezorgen?
Als ze pas op woensdag worden
gebracht, kunnen we niet meer
voor plaatsing instaan.

DRUKKERIJ WOLTERS, TELF. 1404



Het leven is duur... iedereen weet het . . .
Ga naar SMIT. . en U vergeet
In onze Zelfbediening:

Lage prijzen
Hoogste kwaliteit
Prettig winkelen

en bovendien . . . Gratis VIVO Wapentjes

Speciale aanbiedingen voor de a.s. Feestdagen:
Kakelverse eieren, 10 stuks 99 et
Maxwell oploskoffie a 50 gram geen 1.84 maar 1.44

Uit onze goed verzorgde afdeling betere dranken:
Vermouth, Italiaanse import,
litersfles 3.95 met bovendien
gratis wijnglas.
Bessenwijn, houdt iedereen
van, literskruik 1.95
Advocaat, behoeft niet altijd
duur te zijn, bij ons p.fl. 2.98
Zoete Spaanse Wijn, echte
import, per fles 2.98 met
bovendien gratis zakje zoute
pinda's a 190 gram.
Jus d'Orange, fles 0.6 l i ter ,
1.95, met 30 wapentjes gratis.

Limonadesiroop C P., bij iedere fles gratis klein flesje
t.w.v. 32 cent.

Uit onze a fde l ing Vruchten op sap:
Kersen op sap a 3/4 liter, geen 2.49 maar nu slechts 1.49
Perziken, uit het zonnige zuiden, heel litersblik 1.49
Aardbeien op sap, speciaal voordelig blikje 59 cent

(bij l pak Custard)
Fruitcocktail, blik a 450 gram 1.29, 10 wapentjes

En als klap op de vuurpijl!
Uit onze d iepvr ies :
Voor de Paasdis: Haantjes, per stuk 2.98
hierbij de tweede geen 2.98 maar 1.98

Uit onze afdeling koekjes en versnaperingen:
Grote Tulband (ca. 400 gr. 98 et
Echte Eiercake, voor het hele gezin 98 et
Paasassorti, heerlijk gesorteerd koekje,
250 gram 79 cent, 10 wapentjes
Gekleurde vogeleitjes, 150 gram,

43 et, 5 wapentjes
Zachte Vruchteneitjes, 150 gram,

43 et, 5 wapentjes
Chocolade repen, groot van stuk,

8 stuks 98 et

Abrikozenjam, Hero, per pot geen 98 maar 89 cent

Voor een hartig hapje:
Knakworst, grote gezinspot 1.49
Geisha Pink Zalm, per blik 1.42, 10 wapentjes
Haring in tomatensaus, groot blik 69 et
Sardines (met sleutel) 3 blik 99 et
Slasaus, hele fles 59 et
Cocktail prikkers, bosje a 100 stuks 25 et, 10 wapentjes
Echte Boerenkaas, stuk a 400 gram 1.49

Dat mag U niet missen:
Gratis l prachtige plastic beker bij ieder pak koffie

(soort naar keuze).

Uit onze afdeling fijne vleeswaren.
Deze week speciaal aanbevolen:

Casselerrib, 100 gram 68 cent
Leverkaas, 100 gram 40 cent
Berliner, 100 gram 40 cent
Parijzer Hamworst, 100 gram 41 cent
Echte Lever, 100 gram 63 cent
50 gram Snijworst en 50 gram Geld. Ham,

100 gram samen 51 cent

Voor vlug en prettig winkelen naar

F. A. SMIT
Zelf bed ienings bed rijf

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Boe re n part ij

Lijst 7
LIJSTTREKKERS:

Marinus Gotink

Berend Groot Jebbink

'n Nieuw gezicht op straat
, , K l j k , daar gaat de nieuwe SoleX

In die prachtige kleurencombinatie l"

Solex nu
Jonger
Anders

Nieuwer!

SOLEX DE LUXE

399.-
met volotomatlsche koppeling.

l Haal vandaag nog de nieuwe kleurenfolder*
j of maak vrijblijvend een proefrit bij:

A. G. Tragter - Te01256

2maanden
stofzuigen

Dus 6x per jaar leegmaken (zonder gestuif: het stof
wordt opgevangen in een papieren stofzak!) Dat is
het enorme voordeel van de Philips stofzuiger ton-
model. Er is nog meer: 3-in-l zuigmond (borstel-
en gladde zuigmond en pluisopnemer in één!),
plastic zuigbuizen, wieltjes (gemakkelijk wend-
baar!) en een enorme zuigkracht, kortom een huis-
houdhulp die bergen stof verzet. Vraag eens zo'n
Philips tonmodel op proef en ver- ^m «
gelijk die metuw oude stofzuiger. • ̂

PHILIPS

G. Emsbroek & Zn. c.v.
Zutphenseweg 5

Telef. 1491

YANMAR. . .

Dieselmotoren
• langzaam lopend
• watergekoeld
• uiterst zuinig
• bedrijfszeker
• licht in gewicht
• groot in prestatie
• laag in prijs

zeer geschikt voor aandrijving van
Melkmachines.

Vraagt onze speciale folders
of demonstratie.

Joh. Donderwinkel
Koekoekstraat 6 - Vorden
Telefoon 06754-356

Grote Paardenmarkt

WOENSDAG

25 april

(Meimarkt)

te Hengelo (G)
De Marktvereniging

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

Vitrage
Het visitekaartje van uw woning

Wij houden voor u voorradig

Effen Zwitserse vitrage
katoen en terlenka

Vitragevallen
katoen en terlenka

Vitrage met een rand
aan de voorzijde
in katoen en terlenka

Idem met een ingeweven rand
aan de onderzijde

Komt u ook eens kijken

Keus uit meer dan 20 soorten

Geyserhuur
f 3.25 per maand

Wij plaatsen de

Valliant geijser

Keune
Altijd voordeliger



Voor de a.s. Paasdagen: .

ijstaarten
koude schotels
en alle soorten dranken.

(Ijstaarten en koude schotels
s.v.p. vroegtijdig bestellen).

lunchroom „DE ROTONDE"
Telefoon 1519

Zorg dat Uw Paastafel er feestelijk
uitziet!
U kunt bij ons kiezen uit een grote
sortering

Opbouwserviezen
en

Sola-artikelen

R* J* Koerselman TeL 1364

„Het Binnenhuis91

WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

Wandtegels
Een product

van

Linoleum Krommenie

Geschikt voor

* Keukens
* Douchecellen
* Gang
* Badkamer
* Toilet

Zeer eenvoudig in onderhoud

En de prijs . . .
dat valt u mee

Vraagt u eens naar onze folder

Ernstige waarschuwing
Door bijzondere omstandigheden ben ik momen-
teel in staat ZEER HOGE PRIJZEN te betalen
voor eiken en opgelegde kabinetten, antieke
schrijfbureaus, ladekastjes, hoekkasten, mahonie
stoelen en ronde tafels, canapé's, klaptafels, oud-
Hollandse kasten, glazenkasten, potkachels, oude
kisten, kristallen en koperen kronen, Friese
staart- en stoeltjesklokken, staande klokken,
schilderijen uit de 17e eeuw, romantische en
Haagse school, kristal, koper- en tinwerk, tegel-
tjes en alle andere voorkomende antieke goederen.

EEN OUD EN VERTROUWD ADRES:

ROEMERMAN - Antiekhandel
ZUTPHEN POLSBROEK 45'Tcl. 06750-3701

Bij geen gehoor: 2103

Typhoon „Donna"
vol-automatisch

Geen kabels, geen koppeling, alleen
gas geven en U rijdt!

Typhoon bromfietsen de bestel!
Prijs f 595.—.

BARINK's Bromfietsiiandel

„VRIEND"
van Uw kleding!

„VIJAND"
van alle vlekken!

Chemische wasserij
„De Achterste Molen", Epe

Depots:
Aartsen en Zn., Stationsweg
H. T. Bennink, Kleermakerij
Mombarg, Kranenburg

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum
G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

Zoek zelf uw fiets uit!
Bezoek onze showroom

EMPO-Sport rijwielen vanaf f 173.25
EMPORIO-Sport rijwielen

vanaf f 16275
ERVO-Sport rijwielen vanaf f 15225
b.s. rijwielen compleet met jasbeschermer, slot
en lamp.
Pracht^Bcollectie moderne kleuren!!

Voor u mevrouw
een grote sortering
(inhoudelijke artikelen

ZolangWe voorraad strekt:
Velamos kinderfietsjes voor

slechts f 69.50

Een deskundige voorlichting garandeert u
een goede koop.
Levering via uw handelaar
Showroom geopend van 8-12 en 2-5 uur
's Zaterdags van 8-12 uur

Empo Rijwielfabriek Vorden
Telefoon 1241 (2 lijnen)

Garage
Boesveld

Autobedrijf en -verhuurinrichting

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

modern gezellig..
Dit is er één,
één van de velen.
De stijl?
Karaktervol!
De afwerking?
Subliem!
De houtsoort?
Eerste .klas!
En ... toch de
prijs zo aantrek-
kelijk laag. Kom
eens praten, dan
hoort U er
meer van.

Desgewenst is
crediet-service
pok mogelijk.

kom eens kijken bij
VISSER
VORDEN

Uw elegance
wordt mede bepaald

door de schoentjes
die u kiest!

Wij adviseren U graag

JANSEN
„'t Schoenenhuis"

voor elegante modeschoenen

Landelijke Rijver. „De Graafschap"
Gezamenlijke rit

op 2e Paasdag

Vertrek vanaf het Gemeentehuis om 9 uur.

Jeenagers
van Vorden en omstreken
kom

zaterdag 28 april a.s.
om half acht naar het Nutsgeb.
de

jeugdgroep Toneelver. D.E.V.
speelt voor u het blijspel

„'t Zit wel goed meneer Duif"
(15 spelers)

Kaarten a f 0.60 verkrijgbaar bij
sigarenmag. Eijerkamp en Hassink.

Wij doen alle moeite u een
vrolijke avond te bezorgen,
kom dus naar het Nutsgebouw,
en neem dan voor deze keer
eens je ouders mee.

Bestuur D.E.V.

Fietsen naar en van het werk
kost u tits en maakt u sterk
Maar dan op een

Empo of Gazelle
daar hebt u jaren plezier van

Koop nu een fiets, dan doet u mee aan de
actie: Elke dag een fiets voor niets

Gaarne geven wij u hierover alle inlich-
tingen.

Rijwielhandel

Kuypers
Telefoon 1393

Voor de Paasdagen:
Ons krentebrood
een klasse apart

Paasgebakjes

Vogelnestjes

Grote sortering koekjes

Chocolade en bonbons

Zwanehalzen en Goudse stroop-
wafels met roomboter gebakken

Alles eigen fabrikaat

Firma H. J. Scholten £ Co
't Hoge 24 - Vorden

Telefoon 1394

Van 31 maart t/m 30 juni

Een fiets voor niets
Vraag ons om inlichtingen

A. G. TRAGTER
Telefoon 1156

WAT
•N

Hij

A. J. A. Helmink
Telefoon 1514

Als

speciale aanbieding
tot Pasen

bij aankoop van een
overhemd een passende
terlenka

zelfbinder
voor de

halve prijs

Supral
LAKVERF

De ideale doe-het-
zelf verf waarmee
élke streek strak
Is . . . en blijft.

1 Grote bus
Supralux, VOl»
doende voor
10 m2 kost
slechts f. 3,80.
Vraag deskundig
verf-acMes t/j: ••"

Drogisterij

De Olde
Meulle

J. M. v. d. Wall

ged. drogist

VOOR

VOE 'BAL BBTIKELEM

Fa. Hartens
wapen- en sporthandel

Looman Vorden


