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Uit de raad
De raad heeft vrijdagavond in recordtijd een
groot aantal agendapunten afgehandeld.
Aan het begin van de vergadering hield burgemeester van Arkel zijn traditionele nieuwjaarsrede, waarin hij o.a. mededeelde dat er 9
km zandwegen in 1960 verhard werden.
De riolering in het Molenplan is voltooid en
hij hoopte, dat deze binnen afzienbare tijd in
werking gesteld kan worden.
Het woningprobleem blijft nog nijpend. Op het
ogenblik bedraagt het aantal woningzoekenden
76.
Vervolgens werd begonnen aan de afwerking
der agenda.
Er was een
mededeling binnengekomen van
het Vordens1 Mannenkoor, dat dit geen gebruik
behoefde te maken van de toegezegde financiële
garantie bij de opvoering van de operette
„Heidi".
De jaarwedde van de wethouders werd van
ƒ 1500.— gebracht op ƒ 1950.—.
Bij de grondtransacties kocht de gemeente met
alleen de stem van de heer Bannink tegen een
stuk grond in het uitbreidingsplan van de heren2
H. Bannink en J. van Zeeburg groot 2363 m
voor de somma van ƒ 5.907,50. Dit terrein is
gedeeltelijk bestemd voor aanleg van een weg
en gedeeltelijk voor bouwterrein.
Nieuwe brug btf kasteel Vorden
De brug in de weg langs Hotel De Konijnenbult
verkeert in een zeer slechte toestand, zodat het
verkeer omgeleid moet worden.
Volgens B. en W. moet de gehele brug vernieuwd worden. Dit zal dan een betonnen brug
moeten worden.
De aanbesteding zal onderhands geschieden,
waartegen de heren Wesselink en Baron van
Westerholt, protesteerden en daarom tegenstemden. Zij wensten een openbare aanbesteding.
Lening- Bejaarden Centrum
Het Bejaarden Centrum komt nog geld tekort
voor de bouw. Het richtte een verzoek tot de
gemeente om de rente en aflossing te garanderen van de door haar te sluiten aanvullende
lening van ƒ 100.000,—.
De heer Wesselink vond de aanvankelijk opgestelde raming te laag en wees er op dat de
exploitatie-kosten door deze nieuwe lening opnieuw zouden stijgen.
De raad willigde na een uiteenzetting van de
heer Öannink, die in het bestuur van het Bejaarden Centrum zitting heeft, het verzoek van
de stichting in.
Rondvraag
De heer Regelink wees er op dat de gemeentewaag, welke vorige week maandag geopend
werd, te klein blijkt te zijn.
Gelukkig Is er wel een mogelijkheid tot uitbreiding, aldus de voorzitter.
Baron van Westerholt drong er op aan om de
gemeentewoningen te verkopen aan particulieren. Hij zag er van komen dat deze woningen
op de duur een strop voor de gemeente worden.

De heer Wesselink deelde mede dat er binnen
zeer korte tijd een vergunning voor de bouw
van de kleuterschool gegeven zal worden, zodat
deze in het najaar waarschijnlijk klaar zal zijn.
Voorts wilde dit raadslid o.a. aansluiting van de
Medlerschool e.o. op de waterleiding, waardoor
de ontijzerings-installatie, die ruim ƒ 1200.— zal
kosten, overbodig wordt.
Volgens 1de voorzitter zal hier voorlopig nog
wel niets van komen, daar eerst de kommen
van de dorpen geholpen moeten worden en de
leiding via Zelhem en Hengelo naar Vorden
loopt en dus ver weg blijft van het Medler.
Verder vond de heer Wesselink het dwaas dat
er wel een nieuw Dorpshuis, volgens de plannen kan komen en geen nieuwe o.l. school.
De voorzitter deelde mede dat het eventuele
Dorpshuis onder een ander departement huist
en dat er beslist geen kans was op een nieuwe
school. Wethouder Lenselink wilde met het college van B. en W. nog wel eens hierover in Den
Haag gaan praten, hetgeen de heer Wesselink
zeer toejuichte.
Er komt een koopavond
Van de Winkeliersvereniging Vorden was een
verzoek in de Raad gekomen om toestemming
tot het houden van een koopavond op vrijdag.
De heer Schurink lichtte dit verzoek toe.
Hij merkte op dat de zakenlieden eigenlijk tegen
een koopavond zijn, maar aangezien Zutphen
deze ook instelt, moeten de Vordense winkeliers
ook wel de gelegenheid geven om op vrijdag inkopen te doen om te voorkomen dat men vrrjdagsavonds naar Zutphen gaat. Het wordt voor
de winkeliers geen verplichting daaraan mede
te doen, doch hij achtte htet voor de aantrekkelijkheid van zulk een avond, noodzakelijk dat
vele winkels geopend moeten zijn.
Er zal zo goed als geen personeel bij deze koopavond betrokken zijn.
De winkels zullen dan geopend zijn tot 9 uur
's avonds.
De datum van ingang werd vastgesteld op 3
maart.
Vorden 4 woningen toegewezen
In de gehouden raadszitting deelde de burgemeester mede, dat Vorden 3 woningen waren
toegewezen. Daar de bouw van 4 woningen
voordeliger uitkomt, heeft B. en W. geprobeerd
om dit aantal op 4 te krijgen. Men kon zich
in Den Haag hiermede verenigen, zodat er
een blok van vier inningen gebouwd zal worden
aan de Berend v^l^lïackfortweg.
Waarschijnlijk zal é^vergunning reeds in maart
gegeven kunnen worden.
Nieuwe onderwijzer benoemd
In plaats van de heer G. Lenselink, die per l
mei aan de Jan Lugbartschool te Zelhem werd
benoemd, is uit e^Koordracht van 8 sollicitanten benoemd tot orraerwijzer aan de O.L. Dorpsschool de heer Stertefeld uit Twello. Daar deze
nog in militaire dienst is, zal het gemeentebestuur stappen doen om te trachten de diensttijd
te bekorten.

BILJARTEN „DE IJSSELKRING"
De uitslagen van de gespeelde competitie-wedstrijden zijn:
De Zon I—De Kets I 6—2; De Elter—Excelsior I
(Baak) 4—4; K.O.T. (café Krijt)—Excelsior II
4—4; De Zon II—De Zon I 8—0.
De stand na 14 wedstrijden is: Excelsior II 14
wedstr. 68 pnt; Groene Jager 14—66; K.O.T. 14
—66; De Zon II 14—65; Java 14—56; De Zon I
15—54; Excelsior I 14—52; De Elter 15—44;
De Kets (Vorden) 14—41.

GEMEENTE OPZICHTER KLEIN IKKINK
KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN
De Raad dezer gemeente had dinsdagavond een
openbare vergadering belegd om hierin officieel
afscheid te nemen van de Gemeente-opzichter B,
de heer A. J. Klein Ikkink, die wegens de pensioengerechtigde leeftijd de dienst per l maart
ging verlaten.
Burgemeester van Arkel sprak de scheidende opzichter in zeer waarderende woorden toe. Hij
schetste hem als een plichtsgetrouw en y'verig
ambtenaar en het deed hem bijzonder veel genoegen te kunnen mededelen, dat het H.M. de Koningin behaagd had de heer Klein Ikkink de zilveren
medaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau toe te kennen, welke hij hierna de heer Klein
Ikkink opspeldde.
Namens het gemeentebestuur en leden van de raad
bood hij de heer Klein Ikkink 4 tuinstoelen en een
tafel aan.
Namens de Raad, welke op de heer Klein Brinke
na, volledig aanwezig was, sprak het oudste raadslid, Baron van Westerholt van Hackfort. Hij betitelde de heer Klein Ikkink als een plichtsgetrouw ambtenaar en wenste hem nog vele jaren
van welverdiende rust toe.
Namens de wethouders sprak de heer A. J. Lenselink hartely'ke woorden ten afscheid. Spr. stelde
de heer Klein Ikkink ten voorbeeld aan de overige
gemeente-ambtenaren.
De heer J. van de Broek, gemeente-architect,
sprak namens het personeel van gemeentewerken
Ook hij getuigde van de werklust en ijver van de
scheidende functionaris. U keek nooit naar de ty'd
maar deed steeds wat in het belang der gemeente
was. Als blijk van waardering bood hij hem een
fraai vulpotlood aan.
Het secretariepersneel kwam met een origineel
afscheid, door een imitatie radio-reportage over
het leven en werken van de heer Klein Ikkink vanaf zijn benoeming tot op heden weer te geven, wal
veel hilariteit en vrolijkheid verwekte.
De heer Kulsdom sprak namens het secretariepersoneel, de gemeente-ontvanger en de gemeentebode. Hy bood hem timmergereedschap aan om te
gebruiken in de nu komende vrije uren.
Mevrouw Klein Ikkink ontving een prachtig
bloemstuk.
Onder de indruk van al deze huldeblijken brachl
de scheidende functionaris alle sprekers dank
voor de hartelijke woorden en de ontvangen souveniers. Hij wenste de gemeente Vorden voor de
toekomst alles goeds toe.
Tenslotte richtte hy' zich nog tot mevr. Norde
echtgenote van de gemeentebode en dankte ook
haar voor de goede zorgen aan hem besteed. H};
offreerde haar een plant.
Hierna bleef het gezelschap nog enige ty'd gezellig in de raadszaal bijeen.

BIOSCOOP
Zondagavond voert de film ons terug naar het
begin van de 19e eeuw, naar de jaren tussen
1825 en 1841, toen Californië nog een deel was
van Mexico, doch zich liever wilde aansluiten bij
de Verenigde Staten.
Zoals destijds gebruikelijk, ging dit met schietpartijen en intriges gepaard. Het is dan ook echt
een film voor avontuurlijk aangelegde mensen.
„DE EENDRACHT" HAD 3 AVONDEN FEEST
Het is een goede gedachte geweest van de Personeelsvereniging van de Coöp. Landbouwvereniging „De Eendracht" alhier om in overleg met
het bestuur dit jaar eens geen excursie te gaan
maken maar voor de leden van de Coöp. vereniging enige feestavonden aan te bieden, verzorgd
door het personeel met hun dames.
Niet minder dan 3 avonden, t.w. jl. maandag-,
dinsdag- en woensdagavond was het Nutsgebouw
dan ook afgeladen vol.
Alle avonden werd het openingswoord gesproken
door de heer H. J. Klein Brinke, directeur van de
C.L.V.
Declamatie, korte schetsjes, ballet, zang en vrolijke muziek van het echtpaar Boerboom en de
heer D. Wolters, piano, wisselden elkaar in dit
non-stop programma af.
Dat een en ander zo goed tot zy'n recht kwam
was vooral te danken aan de prachtige decors. Zo
waande men zich in het wijde boerenland, zo stond
men bij een oude kerk en zo bracht men een bezoek aan het zonnige Italië. Aan de kostuums was
ook veel zorg besteed. Het echtpaar Bomhof uit
Arnhem zorgde mede voor de vrolijke noot met
declamatie en zang.
Aan het slot sprak de voorzitter van het bestuur,
de heer A. J. Lenselink, woorden van waardering
tot het personeel. Spreker had nooit geweten dat
er nog zulke artisten onder het personeel schuilden.
De heer Klein Brinke bracht tenslotte dank aan
het muziekgezelschap, Mevr. Jurrië'ns uit Arnhem,
de heer Koning, de heer Koop, mevr. Bomhof en
mevr. Boerboom voor hun spontane medewerking.
De dames ontvingen een bloemenhulde,

KERKDIENSTEN zondag 5 maart
Hervormde kerk.
5.30 uur Ds. J. J. van Zorge.
10.05 uur Ds. J. Ribbink, Gendt. Jeugddienst.
Kapel Wildenborch.
Zondag 5 maart l O 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.

De gezamenlijke kappers
maken bekend
dat op de koopavond
in de Dames- en Herensalons

NIET gewerkt wordt.

Woensdag 8 maart
Heru. Kerk.
7.30 uur Ds. J. H. Jansen. Biddag v/h gewas.
Geref. Kerk
7.30 uur Ds. J. D. te Winkel. Biddag gewas'

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 uur Dr. de Vries. Telefoon 1288.

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 maandagmorgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1230
(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 98 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 57,50 tot f 65.— per stuk.
Handel was traag.

Burgelijke stand v. 24 febr. t.m. 2 maart

NIEUWE WINKEL GEOPEND
Het dorp Vorden is weer een nieuwe winkel rijker geworden. Aan de Burgemeester Galléestraat heeft de heer H. van Ark, zaterdagmiddag
onder veel belangstelling zijn nieuwe winkel
geopend in huishoudelijke artikelen, kachels,
haarden, wasmachines, tuinbouwgereedschappen, etc.
Voorheen was dit pand een woonhuis annex
smederij. Door een gedeelte van dit woonhuis te
verbouwen, heeft de heer van Ark over een
prachtige winkel de beschikking gekregen. De
buitenwand dezer winkel is vrijwel geheel van
glas, zodat men van alle zijden een goed overzicht krijgt van de verschillende artikelen, welke
binnen geëtaleerd zijn, waaronder de collectie
haarden een belangrijke plaats inneemt, evenals
de diverse soorten gazonmaaimachines.
Er was van vele zijden belangstelling bij de
opening van deze nieuwe zaak, die door haar
mooie ligging een aanwinst voor deze winkelbuurt is. Vele bloemstukken, o.a. van de Vordense Winkeliersvereniging, en andere attenties
werd aangeboden en gaven extra fleur aan deze
feestelijke opening.

VOETBAL
Geboren: z. v. G.J. Golstein en L H. Scholte.
Ondertrouwd: H. Wiltink en D. Wesselink. In een spannende en vrij goed gespeelde wedstrijd is het Vorden gelukt om de beide kostbare
Gehuwd: Geen.
Overleden: A. A. Slijpen, m., 99 jr., wedn. puntjes thuis te houden. De Witkampers begingen vooral In de tweede helft de fout om
van M. E, Linsch
Vorden in te sluiten en daar de Vordense achterhoede met midhalf weer uitstekend op dreef
was er voor de gasten geen doorkomen
Zaterdag 11 maart zal in het Nutsgebouw waren,
aan. Bovendien werd er te lang gewacht met
een jeugdraüy worden gehouden, waar o.a. het schieten. Vorden gaf vooral in de eerste
de bekende zanger Piet Sybrandi hoopt op helft behoorlijk partij en was in de aanval zelfs
te treden. De beidejjlaatselijke muziekver- veel gevaarlijker. Met een fraaie kopbal maakte
enigingen verlenen^H: hun medewerking. Buunk er l—O van. Na de rust kwamen de gasten
Al met al belooft net een prettige avond stevig opzetten en stond de Vordense achterte worden, waar voor jong en oud veel te hoede vaak met de rug tegen de muur. Na 20
genieten valt. De toegang is vrijen een ieder minuten kwam eindelijk de gelijkmaker. De
en vooral de voorhoede werd hierna
is hartelijk welkom. Zie ook de advertentie. Vordenaren
weer wat actiever met het gevolg dat er nog
twee doelpunten gescoord werden n.l. door
Buunk en door Korenblik, zodat de eindstand
3—l voor Vorden werd.
A.s. zondag 5 maart hoopt in de
Vorden III verloor in een gelijk opgaande wedstrijd met l—O van Angerlo I. Vorden IV
ontpopte zich als een serieuze kandidaat voor de
bovenste plaats door de leider Socci I op eigen
voor te gaan
veld een 3—2 nederlaag toe te brengen, wat
een hele prestatie is.
Ds. J. Ribbink, uit Gendt
Vorden B stuurde Zutphen A liefst met een
Onderwerp van de preek:
14—l nederlaag huiswaarts en Vorden C deed
het tegen A.Z.C. C net andersom en verloor met
„Oog in oog".
13—1.
Solozang v. de heer Chr. Schettert, Twello
A.s. zondag speelt Vorden I in Beltrum tegen
Vios I, wat ook al weer geen gemakkelijke opAanvang samenzang om 10.05 uur.
gave is, daar Beltrum op eigen veld heel wat
mans is. Vorden moet echter winnen om in
running te blijven en zal dus voor de overwinning moeten vechten.
Vorden II is weer vrij, terwijl Vorden III de
JAARVERGADERING VARKENSzware uitwedstrijd tegen Socci I tegemoet gaat.
FOKVERENIGING
In café De Zon heeft de Varkensfokvereniging Vorden IV ontvangt Pax V en dient er voor te
„De Samenwerking" onder voorzitterschap van de waken dat zij haar tegenstandster niet onderheer B. G. Lichtenberg haar jaarvergadering ge- schat. Vorden B gaat op bezoek bij De Hoven
A en Vorden C gaat zaterdagmiddag naar
houden.
De heer van Zandvoort, beheerder van de geza- Voorst D.
menlijke hokken der verenigingen Warnsveld en
BEVORDERD
Vorden, kon een batig saldo melden, evenals de
De heer J. W. Verheul, wachtmeester der Rijksverenigingspenningmeester, de heer Lettink.
Voor 1961 werd de contributie gebracht van ƒ 1.— politie alhier, is met ingang van l maart jl. beop ƒ 1.50. Tot afgevaardigde naar de bondsver- vorderd tot wachtmeester eerste klas.
gadering te Arnhem werd aangewezen de heer
GEMEENTEAVOND HERVORMDE
J. Burkink met als plaatsvervanger H. A. HelGEMEENTE
mink.
De aftredende bestuursleden H. Tjoonk en W. A. In het Nutsgebouw werd een gemeenteavond ge*
Borgonjen werden herkozen. In plaats van de heer houden waar de a.s. lidmaten en hun ouders en
A. J. Oltvoort, die zich niet meer beschikbaar stel- vele andere gemeenteleden aanwezig waren.
de werd diens zoon A. J. Oltvoort j r. gekozen.
Na een openingswoord van Ds. Jansen hield Ds.
Hierna hield de heer H. Oortgiesen, assistent vee- van Zorge een inleiding over: „Lidmaat zy'n en
teelt-consulent, een causerie over de varkens-fok- worden".
en mesterij.
Ds. van Zorge sprak over het feestely'ke en het
Hij wees er o.a. op dat ook de kleine fokkers lid verantwoordelijke van het lidmaat worden en zy'n.
van de op te richten Varkens K.I. vereniging kun. Het feestelijke van God's genade en barmhartignen worden, mits zij lid zy'n van het varkens heid jegens ons mensen, waar de doop van getuigt.
stamboek.
Het verantwoordelijke, dat wy je zeggen op dit
Verder besprak hy de bestrijding van verschil- geweldige aanbod van God, en dat wy dit ja moelende varkensziekten, de betere huisvesting e.d. ten waar maken in een leven in dienst van God.
wat allemaal een belangrijke rol speelt by' een ge- De gewone heilsmiddelen van God: de prediking,
zonde varkensstapel.
de sacrementen, onze omgang met de by'bel, ons
Door spreker werden enkele dia's vertoond van gebed hebben wy daarbij nodig. Wie beweert zonpracht exemplaren varkens o.a. uit Denemarken der dit ook te kunnen geloven vergist zich.
en van de heer Burkink uit Hengelo (G.).
Ds. van Zorge riep de ouders en de jongeren op
om niet alleen met het uitwendige feestelyke, het
GESLAAGD
nieuwe pak, de nieuwe hoed, bezig te zy'n, maar
Voor het diploma machineschry'ven slaagde onze ook om met elkaar te praten over de feestelyke
plaatsgenote mej. H. J. v. d. Nol.
blijde dingen van God.
Onze plaatsgenoot, de heer P. Potman, slaagde Na beantwoording van enkele vragen, volgde na
aan de R.K. Tuinbouwschool „De Drietelaar" te de pauze een prachtige film over een eenvoudige
Borculo voor het examen van „Bedrij f spluimvee- jongen in het land van Nehroe, India, die predihouder".
kant wordt in de verenigde Prot. Kerk van India.

JEUGDDIENST

Naar

DERKSEN
Zutphenseweg
voor al uw
TUINZADEN
Vanouds bekend! Steeds nieuw zaad.
Scherpe prijzen.
•
Tevens

Gladiolen- en Begoniaknollen

h^erko

Blouses
en

Overhemden
IN DIVERSE
STOFFEN EN
MODELLEN
ALLEEN BIJ

Partiële Herziening Uitbreidingsplan
VORDEN

Het Hoofd van het Gemeentebestuur van
Vordën brengt ter openbare kennis, dat bij
besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, d.d. 22 februari 1961
nr. 3302/324-3307, i s goedgekeurd de
partiële herziening 1959 nr. l van het
uitbreidingsplan in onderdelen der gemeente Vorden (rioolwater-zuiveringsinstallatie),
zoals deze partiële herziening is vastgesteld
bij besluit van de Raad der gemeente Vorden, d.d. 21 april 1960 nr. 19.
Dit goedgekeurde herzieningsplan ligt, met
bijbehorende kaart en toelichting, ter secretarie dezer gemeente voor een ieder ter
inzage.
Belanghebbenden, die bezwaren tegen dit
partiële herzieningsplan bij de gemeenteraad
hebben ingediend kunnen binnen één
maand na de dagtekening van deze bekendmaking bij de Kroon beroep instellen tegen
bovengenoemd goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland.
VORDEN, 4 maart 1961.
Het Hoofd van het Gemeentebestuur
van Vorden:

VAN ARKEL

LOOMAN
VORDEN

in elke prijsklasse
méér VEILIGHEID!
in elke prijsklasse
méér RUCOMFORT

Koop uw Batavus Eilonet of Rotary bij:

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21, Tel. 1254
BATAVUS BILONET
de bromfiets d/e 't 'm levert!

Ik ga een vol VlVO-spaarboekje brengen bij onze
VIVO-kruidenier. Hij betaalt
me dan DIRECT ƒ 5.- uit en
daarvoor mag ik van Mamma
een pop gaan kopen. Fijn hè?
E n . . . voor Mamma zelf is
het feest er niet minder om.
Met de VIVO-wapentjes, die
de VIVO-kruidenier haar bij
ALLE boodschappen zó maar
CADEAU deed, kon ze mij
eens extra verrassen.

*
*
*
*
*
*
*
*
*

SPECIALITEITEN

iederéén
Drogisterij
De Olde Meulle
J. M. v. d. WAL
Gediplomeerd Drogist
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

AUTOVERHUUR
George

Seesing

Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. H
Telefoon H H
Het adres voor Uw
Pluimvee
is van ouds
Telefoon 1283
bg.g. 1214

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306
Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr,
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

*
*
*
*

f

Te koop een r. b.
STIERKALF bij
H. Weenk, B 20

5O
45

!*£••

2 potten . . . .

\t Kopen bij de
VIVO-kruidenier biedt
reusachtige voordelen.
Elke week 5 specialiteiten
tegen ongeloofiijk-lage
prijzen en...
Altijd verzekerd van de
beste kwaliteit.

Toffees
250 gram

Rookvlees
100 gram

»;*.,

mm

. .

Met óók nog uiv
GRATIS Vivo'ivapcntjes

óteeds vaker: KISTEMAKER

OPLAAT, Wildenborch
SCHOENAKER, Kranenburg
SMIT, Zutphenseweg

„Het Binnenhuis91
WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman

tel. 1314

Vorden

Een nieuwe lente!

Een nieuw Behang!
Welk behang past bij U en Uw omgeving?
Dit probleem wordt opgelost, zodra
U onze enorme kollektie behangselpapieren hebt gezien.

• vele dessins
• mooie kleuren
• vele mogelijkheden
Wilt U een exclusief behang?
Geen bezwaar
Een groot aantal stalenboeken staan
tot Uw beschikking

belangrijke praatavond

en
H. Lijftogt 't Hoge 57

• Scandistro
• Suwide
• Wall wood
• Rado vinyl

Aanvang kwart voor acht.

Uitgebreide kollektie

Nutsgebouw

JAPONNEN

Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

voor Dames en Teenagers

Komt ze zien en passen /

Zondag 5 maart 8 uur

U proeft het:
Bakkerskoekjes
zijn échte koekjes !

Steeds OVENVERS!
De Vordense Bakkers

Jeugdrally - Vorden
op zaterdagavond 11 maart
a.s. in het Nutsgebouw te
Vorden
met medewerking van

Piet Sybrandi

C

f 1.20 - f 0,90 - f 0.60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373.

Te koop 7000 kilogr.
voederbieten bij
H. Walgemoet, bij 't
Enzerink C 124.

Roodb. STIERKALF
te koop bij H. Fokkink,
Linde E 87, Vorden.
Te koop 2 roodbonte
neurende VAARZEN
8 en 13 maart a.d.teil.
melkl. t. inz. B. Zents,
Jr. Medler.
Te koop 2 r. b.stierkalveren. H. Memelink, Leemreize, Linde
Vorden.
Roodb. STIERKALF
te koop en een toom
BIGGEN. G. Vliem
de Weideman, Linde
7 BIGGEN te koop.
J. Wassink, Nieuwstad
Dragend VARKEN
te koop. 12 maart a.d.
teil. L. Steeman, B 5
Te koop een nieuwm.
KOE, plm. 20 liter
D. A. Lenselink
Specop.
Tel. 6671
Te koop oude en verse
KOEMEST.
J. G. Vlogman
Veehandelaar

(de Nederlandse Pat Boone)
W. Steenhuis
declamatrice
Concordia

Groot Roessink's
Timmerwinkel

't Hoge
Telefoon H95

Samenzang
Sprekers: Ds. J. Bovenberg
Ds. J. D. te Winkel

HET S f //A M f VA»

Aanvang half acht
Zaal open 7 uur

Toegang vrij
Bij grote toeloop wordt hetzelfde programma ook in
„Irene" gebracht.

H+ Luth - Vorden

Drogisterij
DeOlde Meulle

J. M. v. d. WAL
Gediplomeerd Drogist
CONTACT

hét blad van Vorden

't Is goed besteed, door Luth gekleed

met: Cornel Wilde en Teresa Wright

Toegang 14 jaar

Te koop een nuchter
roodb. MAALKALF.
D. Eggink, Zutph.weg
C 79.

Sursum Corda

Ook UW aanwezigheid is van zeer
groot belang!

Rijd met de Rancheros! Duelleer met
de Dons I Ontmoet de gevaarlijkste
vrouw van de Westkust!

STIERKALF te koop.
Groot Jebbink
Jimmink
Linde

Toom beste BIGGEN
te koop. H. Ruumpol,
Zutphenseweg, C 62.

VWO derft de jaketis

VIVO kruideniers

Z.f.leden genieten een
korting van 20% op
glazen en monturen.
Nuchter STIERKALF
te koop. G. J. Arfman
Wildenborch

met l O wapentjes

Weulen Kranenbarg

De tiran van Californië

Ziekenfondsleverancier

i tube Calvé
Mayonaise . . . .

Donderdag 9 maart

Een romantische actiefilm
(in schitterende kleuren)

v.h. Martens

Zutph.w. 15 Tel. 1505
de opticien die altijd voor
u klaar staat.

geldig v a n 2 - 9 maart

Verwerk ook eens onze wandbekledingen

in Irene.

A. Siemerink

Appelmoes

Bupro-gas
Jonge Kerk

*
*
*
*
*
*
*
*
*
+
*

3 rol van 30 voor

W. ROSSEL
Batavus ... het betrouwbare, gerenommeerde
merk dat U meer kcu/.c biedt! Vijf verschillende
modellen brengt Batavus. Van de ecir.
ROTARY tot de luxueuze BILONET COMBI
SPORT. Door betere afwerking en betere wégligging biedt Batavus meer veiligheid! Door
soepele vcring en uitgebalanceerde „zit" meer
rijcomfort! Welke Batavus U ook kiest, koop
hem bij o n s . . . dan bent U verzekerd van de
beste service!

TOEHOORPET?:
CAPAN'NGOEPE
BT?IL KOPEN BIJ

Zoute drop

m.en zonder chauffeur
BATAVUS BROMFIETSEN

SPREKER: PIE TOESTAND
KAN IK NIET AANZIEN/

Interne R.K. Meisjes gevraagd
voor keuken en huishouding.
Gunstige arbeidsvoorwaarden.

Aanmelden bij de Eerwaarde Moeder Overste van het
St. Liduina Ziekenhuis,
Arnhemseweg 11, Apeldoorn

Kledingatelier

ORCON
Wichmondseweg 2
Hengelo Gld.
Tel. 06753-1268

vraagt voor haar atelier:
• Modinettes en leerling-modinettes
(ook gehuwden komen hiervoor in
aanmerking waarbij de werktijden in
onderling overleg geregeld kunnen
worden).
• een jongen van 14 a 15 jaar
voor lichte werkzaamheden. Voor goede
werkkrachten bieden wij een goede salariëring.
Vanaf mei elke zaterdag vrij!
Aanmelden, dagelijks aan ons atelier.

Aan allen, die hun belangstelling toonden bij
ons 40-jarig huwelijksfeest, betuigen wij onze hartelijke dank.
G. Stapper
A. H. StapperHarmsen
Vorden, B 65.
Biedt zich aan: flink
werkmeisje v. 2 middagen per week.
Inl. Bur. Contact.
Gevraagd net MEISJE, foto Dolphijn.
Mevrouw Overmars,
Blauwedijk 11 Almen,
vraagt zo sp. mog. een
huishoudelijke hulp
voor drie ochtenden
per week, in gezin zonder kinderen.
Mevr. van. MourikSpoor vraagt 'n hulp
i. d. huishouding voor
4 hele en 2 halve dagen per week. Hulp
v. zwaar werk aanw.
Gevraagd van half
maart tot half oktober
een net MEISJE.
Hotel 't Jachthuis
Warnsveld
Wie heeft zaterdagavond in Irene bij vergissing 'n portemonnaie in een verkeerde
jas gestopt? Terug te
bekomen bij R. Wesselink, Hoogkamp.
Te koop:
1 kinderwagen, g. o. h.
2 Batavus bromfietsen.
1 Victoria Vicky, zeer
snel, l Puch scooter,
f 500.-.
2 stuks Sachs Spotprijs
A. G. TRAGTER
Tel 1256 Zutph.weg
Te koop een betonnen bak, l X 1.60 bij
0.60 diep.
AVasserij Brandenbarg

JOOP FOKKINK

X

en
WILLY WESSELINK

hebben de eer u, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking D.V. zal plaats vinden op
donderdag 9 maart as. ten gemeentehuize te Vorden, nam. 2 uur.
Kerkelijke inzegening van het huwelijk
om H.30 uur in de Hervormde Kerk
te Vorden door de weleörwaarde heer
Ds. J. H. Jansen.
Assen, Vaart 98 ,
w—j
r> *,-Vorden, D
162a februari 1961
Receptie van 15.30 uur tot 17 uur in hotel
Bakker te Vorden.
Toek. adres: woonark Lauwers, Vaart N.Z. Assen
^^•^^^»"~^y**'*^fr^"^fr^'^^^*^^^*'*^y»^A«—^y ^^^"^^^ ^fr^1 ^^V^ ^^^^*^^^~ ^^

Bond voor Staatspensionnering
VORDEN

Woensdag 8 maart a.s. houdt
bovengenoemde afdeling een

Voor de laatste keer in dit seizoen
500 gram Hart zuurkool en 1 lange rookworst
samen slechts 89 et
Slasaus, heerlijk zacht, grote
fles
Prachtige rose zalm, per blik
De echte Weense knakworsten, 8 stuks
Doperwten, middel l, litersblik
Siam rijst, l kg

Propaganda Feestavond
in de zaal van Hotel Bakker.
Spreker is de heer

R. Zegering Hadders
*

en
MARIA HIETBRINK

geven u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking D.V.
zal plaats hebben vrijdag 10 maart om
11 uur ten gemeentehuize te Laren-G.
Kerkelijke inzegening 11.30 uur in de
Hervormde Kerk te Laren-G, door de
weleerw. heer Ds. K. R. ter Steege.
Vorden. C 14
Laren-G., D

l blikje gem. fruit
l blikje abrikozen
l blikje perziken

Hun Kind
door J. v. Eekelen en J. Grosveld
Aanvang 7.30 u. Zaal open 7 u.

w

wagen ?
Komt dan eens
bij ons kijken,
u kunt beslist
,n keus maken.

Heden werd uit ons midden weggenomen onze geliefde dochter en zuster
in de ouderdom van 46 jaar.

Vorden, l maart 1961
Mossel, D 108
De teraardebestellin g zal plaats hebben
op maandag 6 maart om l uur op d|
Algemene Begraafplaats te Vorden.

gewenst gaarne met onze zichtmonsters bij
U thuis.

WAARDEBON
500 gram v.v. kaas van 150 et voor 125 et

n
Tuinbonen voor de poot, 500 gram

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

ff

Het

Binnenhuis"
WONINGINRICHTING
Firma A. Polman - Vorden - Tel. 1314

Zutphenseweg l'

Tentoonstelling

Beter wonen

Hedenavond
de oerkomische film

Dit is het motto, waaronder wij voor de tweede maal een
expositie houden en wel op:

De brokken sheriff
8 uur in Irene
Was-spoel-droogcombinatie
van f 598.— voor f 398.of f 5.— p. w. Direkt van
fabriek, daarom f 200.—
korting. Vraagt vrij bl. zichtzending. Dutrag, Postbus
485, Den Haag.

* vrijdag 17 maart
* zaterdag 18 maart
* zondag 19 maart

Koopavond

van 's middags 2 uur tot 6 uur
en 's avonds 7 uur tot 10.30 uur

in Hotel Bakker

Te koop: krielenhok
2X1.30 m. m. 6 Goudpel-krielhennen+1 h.
J. Gr. Jebbink, C 110
Galgengoor Tel 1324.

in Vorden

Overzichtelijke opstelling
Vele artikelen w.o. meubelen
stoffen

vloerbedekkingen enz.

Te koop: l gebruikte
KINDERFIETS wielmaat 24 X l l/2 bij H.
Maalderink.Vordenseweg 11 Warnsveld.
Te koop prima regenput i. z. g. staat en
een z. g. a. n. radiotoestel bij V. H. A. Eykelkamp, Dr. C. Lulofsweg 20.

Komt U ook?

iedere vrijdagavond

EETAARDAPPELS
te koop, Pimpernel
D. Regelink, Hengeloseweg B 24
Weer voorradig:

jonge haantjes
W. ROSSEL
Telef. 1283.
BIGGEN te koop en
een driewieler kinderfietsje. G. Dijkman,
Wildenborch
BIGGEN te koop.
A. J. Vruggink,
Riethuis, Delden

Toegang GRATIS

Een advertentie in Contact
wordt in 1300 Vordense gezinnen gelezen.

Eerstvolgende koopavond

Adverteerders, doet hiermee toch uw voordeel!

VRIJDAG 10 MAART

Te koop een partij
voederbieten en eetaardappels (Pimpernel)G. J. Vruggink B67
Te koop: l slijpsteen
z.g.a.n. met toebehoren;! graszeis z.g.a.n.
l stofzuiger in g. st.
H. J. Beumer, Insulindelaan 24.

60 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Zie etalages

CEFA

w

n

H. & W.
Telefoon 1514

49 et
79 et

X Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt U X

Voor Uw
baby-uitzet of
aanvulling,

Everdina Johanna Berenpas

49 et
49 et
65 et

Boterhamworst, 200 gram
Heerlijke ham, 150 gram

Tijdens de rede van de spreker en tijdens
het toneelspel wordt niemand meer in de
zaal toegelaten.
Het Bestuur

wandel-

59 et

Filmsterren, Wieners lekker snoepje, 200 gram 49 et
Zachte vruchtjes, framboos en mandarijn, 200 gram 49 et
Echte chocolaadjes, 100 gram
49 et

Personen beneden 16 jaar worden
NIET toegelaten.

kin der- of

nu voor 215 et

Brunette wafels, 200 gram
Zandruitjes, 250 gram
Carree's, 250 gram

Zij, die zich 's avonds aan de zaal
nog als lid opgeven hebben eveneens
vrije toegang.

Zoekt U een

van 240 et

Op veler verzoek nog één keer
8 pakjes pudding met suiker slechts

doch alleen voor leden.

Toekomstig adres: Verwolde D 106, Laren-G.
Gelegenheid tot feliciteren van 3-30 tot 4.30 uur
in café De Exelse Molen te Exel,

Namens de familie:
A. Berenpas-Wassink

et
et
et
et
et

Voor de bowl!

Daarna zal door het „Vordens
Toneel" worden opgevoerd :

TOEGANG VRIJ
BEREND WAGENVOORT

69
89
89
79
69

DAMES!
Nu het Voorjaar wordt, brengen wij een geheel
nieuwe sortering in vlotte, leuke Japonnen.

•
Wij kunnen nog

Jong en oud, iedereen

éénmaal aardappelen afleveren

kiest een Batavus fiets

tot de nieuwe oogst komt.
Bestellingen hierop graag uiterlijk volgende
week.

en koopt die natuurlijk bij:
Batavus, de beste fiets die
U kunt kopen. Onverwoestbaar en hoogst betrouwbaar. Licht van gewicht en
lichtlopend. Koop die beste fiets op het beste adres!
Koop 'm bü ons l Wij bieden U perfecte service!

Groot
Enzerink

BATAVUS
een fiets om te stelen \l

zet hem dus
altijd op slot!

Broekgaarden „Boonk'

A 158

Ackerman & Kamphuis N.v.
Groothandel in levensmiddelen
Berkelkade 15 — Zutphen
Voor ons bedrijf zoeken wij een actieve

Magazijnbediende
Leeftijd 16—20 jaar. Sollicitaties schriftelijk
of mondeling aan OJQS adres: Berkelkade 15

Ook onze kollektie Rokken biedt u het nieuwste
wat er op dit gebied gebracht wordt, zoals:
Terlenka, Terileen, Draion en Tweed,
in effen en ruit dessins.
•
En ... een kollektie Japon- en Rokstoffen, zó
smaakvol en zó uitgebreid, dat u deze beslist
zelf moet komen zien !
Voor de MEESTE KEUS en de LAAGSTE
PRIJZEN naar . . .

LOOMAN - VORDEN

MOOIE AVOND OP KOMST
Het Larens Toneelgezelschap komt op 18 maart
in het ,Nutsgebouw voor de Landbouw Jongerenorganisaties en de Hervormde Jeugdverenigingen, met het prachtige toneelstuk „Het huis van
licht en schaduw" van mevr. van NynattenDoffignes. Het stuk wordt in dialect gespeeld.
Vorig jaar heeft deze zelfde vereniging met groot
succes hier het toneelstuk „Hendrik van de
Mölle" opgevoerd.
GOED WILDENBOBCHE TONEEL
De Wildenborgsche Toneelvereniging T.A.O.
heeft twee achtereenvolgende avonden voor een
geheel bezette zaal een opvoering gegeven van
het toneelstuk „Liefde is geen speelgoed" van
Willem van Boxtel.
Het is nogal een ernstig stuk, waarin opnieuw
bleek dat geld en liefde elkaar meestal niet goed
verdragen en dat het geluk vaak geofferd wordt
aan de Mammon.
Het bleek ook nu weer dat de verschillende
medewerkers hun rollen goed hadden ingestudeerd, wat de vlotheid, waarmee dit stuk ten
tonele gebracht werd, zeer ten goede kwam.
Vooral de rollen van Helga Stuber, het meisje,
dat door het leven wel zwaar getroffen werd,
en die van de oude boerenknecht Ouwe Sepp'l,
werden heel goed gespeeld.
De regie berustte bij de heer J. Huitink uit Exel.
De decors en de grime waren ook nu weer goed
verzorgd.
KIEVITSEIEREN ZOEKEN
Aangezien de tijd van het zoeken en rapen van
kievitseieren weer is aangebroken, wordt men
van politiezijde er op attent gemaakt dat zulks
geoorloofd is1 tot en met 12 april 1961, doch
alleen indien men in het bezit is van een schriftelijke vergunning van de grondgebruiker.
Door de politie zal nauwlettend hierop worden
toegezien.
PERSONEELSVERENIGING COöP.
ZUIVELFABRIEK
De Personeelvereniging van de Coöp. Zuivelfabriek te Vorden hield in café Eskes haar
jaarvergadering. De voorzitter de heer G. H. de
Greeff opende met een kort welkomstwoord
waarna een minuut stilte in acht werd genomen
ter herdenking van wijlen de heer A. J. Huurneman, oud-directeur.
Bij de bestuursverkiezing werden in plaats van
de heer G. H. de Greeff en mej. R. J. Wensink
gekozen de heer J. Koster en de heer H. Wansink, terwijl de heer J. Uukes werd herkozen.
Verder werden de reisplannen voor dit zomerseizoen besproken, welke nog nader zullen worden uitgewerkt.
De firma Vlaswinkel vertoonde hierna enige
dia's over binnen- en buitenlandse reismogelijkheden, o.a. Keukenhof, Deltawerken, Giethoorn,
Duitsland enz.
FEESTAVOND C.B.T.B.
De C.B.T.B. Afd. Vorden hield in café Eskes
onderleiding van de heer A. J. Lenselink de
jaarlijkse feestvergadering.
De avond werd gevuld met declamatie door de
gezusters Loman uit Zelhem, terwijl de heer
Kamperman uit Warnsveld een causerie hield,
verduidelijkt met enige dia's, over zijn reis- en
vakantie-ervaringen in Joegoslavië.
De lezing was buitengewoon interessant.
De voorzitter dankte aan het slot de gezusters
Loman en de heer en mevrouw Kamperman,
welke laatste de dia's vertoonde, voor hun bijdragen aan deze feestavond en bood hun een
blijk van waardering aan.

RATTI-NIEUWS
Ook verleden week is het eerste er niet in geslaagd om de zo broodnodige punten mee naar
huis te nemen. In de uitwedstrijd tegen Vios
Beltrum I verloor het met 3—1.
Er ontstond reeds vrij spoedig na de aftrap een
Vios-doelpunt, wat in kennelijke off-side positie
was gescoord en toch werd toegekend. Ratti was
zeker niet minder in deze wedstrijd en r.-binnen
Dostal toonde dit door vanaf de 16 m lijn met
een fraai schot in de 1-bovenhoek de stand gelijk
te maken (l—1), waarmee de rust inging.
Ook na de rust waren beide ploegen aan elkaar
gewaagd. De Ratti-r.binnen gaf herhaaldelijk
uitstekende voorzetten en uit een hiervan wist
Takkenkamp te doelpunten, maar weer werd
dit niet toegekend wegens een vermeend buitenspel. De gastheren scoorden spoedig na de hervatting nummer 2, welke bal met de hand in het
doel werd geslagen en ... alle „goede" dingen
in drieën, toch door de arbiter geldig werd verklaard (2—1). Ratti werd steeds meer ontmoedigd door deze tegenslag en de thuisclub maakte
hiervan gebruik door nu een geldig derde doelpunt aan de score toe te voegen.
De reserves wisten in eigen huis een verdienstelijk l—l gelijkspel te behalen op het bezoekende
Steenderen III. Het was een sportieve ontmoeting.
Ratti A bleef thuis met 3—2 de baas over Kevenburgse Boys B, terwijl Ratti C zaterdagmiddag
met O—4 verloor van Keyenburgse Boys C.
A.s. zondag gaat het eerste naar K.S.H, in Harreveld. K.S.H, staat momenteel op de onderste
plaats, maar Ratti staat als 2de van onderen ook
lang niet veilig. Wil men dit jaar in de 2de
klasse blijven dan zal deze wedstrijd gewonnen
moeten worden.
Het tweede krijgt Baakse Boys II op bezoek en
kan misschien een kleine zege behalen, wat
eveneens gezegd kan worden van de ontmoeting: Ratti A—Baakse Boys A.
Ratti B zal een zware dobber hebben aan het
bezoekende Pax C en Ratti C zal in Hengelo
tegen Pax B ook geen gemakkelijke opgave
hebben.

BRANDENBARG's

CITROEN
Nergens lekkerder!
Hedenmiddag 2 uur heropening van ont gemoderniseerd café.

Weekend reclame!
Moorkoppen 25 et per stuk
vandaag 5 T oor f 1.—
Slapen anno 1 £00 . . .
UW nachtr;iif i; hiervoor Ie kostbaar! Een goed
bec, w.-tar U ':• morgens fris Bfl ver'rwild u : t opifaai
oom die werkelijkheid worüt. Kom
da<ii/oor bij ons.

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING g |
Fa. A. Polman

Tel. 1314

Vorden

Slagroomtorn poesen 25 et per stuk
vandaag 5 voor f 1.—

l Bussinks koek
l rol beschuit
Samen

55 et
30 et
85 et

vandaag voor 74 et

Bakker Schurink
Telefoon 1384

EXTRA RECLAME
500 gram rookworst 160 et
200 gram ontbljtspek 55 et.
200 gram boterhamworst 55 et
200 gram snijworst 100 et
200 gram ham 100 et
500 gram vet 45 et
200 gram tongeworst 50 et
200 gram kookworst 55 et
Voor huisslachtingen
vroegtijdig opgeven.

Jaarvergadering VARA

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

afdeling Vorden
op woensdag 15 maart om 8 uur

M. Krijt, Dorpsstraat

in de bovenzaal v. h. Nutsgebouw
Voor-ingang

Het Bestuur

Autoboxen

KalfsvleesCroquetten

Hotel Brandenbarg
Hedenmiddag 2 uur^EROPENING
r^IE]
van
ons gemoderniseerd

w-

Nu het voorjaar weer voor de deur
staat, vraagt uw woning beslist om
iets nieuws
^^
Zoekt U een kamer^Ruw tapijt?
Nieuwe vitrage of overgordijnen?
Wenst U Uw meubelen opnieuw gestoffeerd
of Uw matrassen bijgevuld en overtrokken?
Bel 15H en het komt in orde
Woninginrichting

Geef acm
op het merk als U
werkkleding
Neem het bestel

Eis met klem
merk KLM, want.

Manufacturen

,&W.

JAARFEEST JEUGDVERENIGINGEN
De Herv. Meisjes- en Jongemannenverenigingen
K L M WERKKLEDING
hielden vrijdag- en zaterdagavond in het gebouw
„Irene" gezamenlijk jaarfeest. Beide avonden was Eigen stoffeerderij en tnatrassenfabricage
de zaal geheel gevuld.
Kan Langer Mee
De leiding was voor de pauze by mevr. de Groot
in goede handen.
Een zangkoortje met begeleiding van orgel en
Verkrijgbaar bij:
ONZE
een accordeon liet zich enkele malen op verdienstelijke wijze horen.
FA. VISSER - VORDEN
Het lekenspel „Saul en David" werd, vooral door
de decors en kostuums die bij dit spel werden gebruikt, een groot succes.
Een humoristisch schetsje „De schoolmeester met
zy'n leerlingen" zorgde voor vrolijkheid.
Een lust voor het oog
Na de pauze nam de heer Weustenenk de leiding
over b\j de opvoering van het toneelspel in 3 been voor uw voeten.
drijven „'t Sloofje" van IJs Vissel.
Wij zijn ruim gesorteerd
Mede dank zy de sfeervolle toneelaankleding en
de vlotte opvoering werd dit stuk eveneens een
voor de verkoop van
succes.
Kom ze passen bij:
Enkele medewerkers (sters) o.a. mevr. de Groot,
grondvexven - lakvexven
mochten aan het einde een blijk van waardering
plamuur - stopverf - glas
in ontvangst nemen.
sausen
- muurverven - carboliNa een kort slotwoord door Ds. J. H. Jansen behoorde ook deze zeer geslaagde uitvoering weer
neum - teer - kwasten - enz. enz.
tot het verleden.
„Onbetwist De Schoenenspecialist"
•
JAARVERGADERING A.B.T.B.
Gratis deskundige voorlichting
In zaal Schoenaker hield de C.A.V.V. der A.B.T.B.
een druk bezochte jaarvergadering, onder voorzitterschap van de heer B. J. Lichtenberg.
Na enkele mededelingen werd het woord verP. van Bodegom
leend aan de heer Bruggink uit Arnhem, die
Wit X Rood, met C.P.I. certificaat.
een inleiding hield over de vee- en vleessituatie.
Gediplomeerd Mr. schilder
Spr. deelde mede, dat in 1960 meer dan 5 miljoen
Zutphenseweg 76
Telefoon 1431
H. B A N N I N K
varkens waren geslacht in ons land, hetgeen
ruim l miljoen meer was dan in 1959.
Kranenburg
Vorden
Hierna kwam de verkiezing van een plaatselijk
commissielid aan de orde. De heer H. W. Mullink werd als secretaris in deze commissie herVoor al uw
kozen.
Pastoor Bodewes o.f.m. hield een korte toespraak, waarin hij zijn grote waardering uitsprak voor het werken der landbouwersstand
en de saamhorigheid en onderlinge vriendschapsband in hun gelederen prees.
Nadat allen in de pauze werden verrast met een
ff 395,klein pakket vleeswaren, werd het verdere genu wegrijden zonder trappen
deelte van deze bijeenkomst , verzorgd door de
is het adres:
heer Bruggink. Deze vertoonde kleurendia's,
A. G. TRAGTER
waarin de bedrijven der C.A.V.V. te Borculo en
Vorden waren opgenomen.
Telefoon 1256

Voorjaarskollektie:

Voorjaar

Wuilink's Schoenhandel
Jonge hennen

Familie- en

Handelsdrukwerk

Drukkerij WOLTERS

Profiteer van de lage advertentieprijzen Nieuwstad Vorden
Telefoon 1404
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Schoonmaak

Burgemeester en Wethouders der Gemeente
Vorden stellen een onderzoek in naar de
behoefte aan autoboxen, die kunnen worden
geplaatst op een binnentenrein in het z.g.
Molenplan.
De huur van een autobox ter lengte van 6 m.
zal ongeveer f 15.— per maand bedragen
De huur voor een autobox van 5 m. lengte'
ligt lager.
Gegadigden voor het huren van bedoelde
autoboxen worden verzocht hiervan voor
10 maart a.s. schriftelijk mededeling te
doen aan Burgemeester en Wethouders,
onder opgave of de voorkeur wordt gegeven
aan een autobox van 5 m. dan wel van 6 m.
lengte.
Nadere inlichtingen verstrekt de gemeentearchitect.
VORDEN, 2 maart 1961.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
de Burgemeester,

VAN ARKEL
de Secretaris,
J. V. PLAS

Vrijdagavond - koopjesavond
alleen van 7-9 uur
Wollen deken l pers , waarde f 40.~~
deze avond voor f 31 50
Flanellen laken l pers., waarde f 6.60
deze avond voor f 4.95
Zware Werkhemden, waarde f 7.60
deze avond voor f 5 95
Peignoirs, waarde f 17 60
deze avond voor f 12.50

H. Luth

Nieuwstad

Vorden

Concordia Hengelo-G.
Heden zaterdag 4 maart

DANSEN
Orkest: „The Spitfires'

Dank zij de nieuwe
vol-otomatische koppeling
rijdt de Solex-oto U
gelijkmatig en gemakkelijk naar huis.
En als U stopt voor
verkeerslichten of
wat dan ook, blijft
het pittige motortje
lopen, startklaar om
op te trekken, zonder dat U trapt.

