Donderdag 16 maart 1961
22e jaargang no. 51
Verschijnt éénmaal per week
Frankering bij abonnement, postkant. Vorden

HET

NIEUWS-

EN

ADVERTENTIEBLAD

VOOR

VORDEN

Abonnementsprijs f 1.60 per halfjaar - Advertentieprijs 5 et. per mm. - Uitgave Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 934120 - Tel. 1404
BETALING ABONNEMENTSGELD
Voor l april kan het abonnementsgeld a ƒ 1,60
weer worden gegireerd op No. 93 41 20 ten name
van Drukkerij Wolters, Vorden.
Wij hebben een vriendelijk verzoek. Wilt u vooral
zorgen dat de overschrijving VOOR l april in ojis
bezit is ? Na die datum zullen de overgebleven
kwitanties bij u worden aangeboden.
SEXUELE VOORLICHTING
Voor de leden van de afdeling Vorden van de
B.O.L.H. en de B.O.H, hield de heer M. Knoop uit
Deventer een lezing over sexuele voorlichting en
opvoeding. Spr. wees er op dat sexuele opvoeding
en sexuele voorlichting veel van elkaar verschillen. Opvoeding is het leren van omgangsvorm,
houding tegenover elkaar, enz. Maar wat de
sexuele voorlichting betreft dit neemt veel meer
tijd in beslag. In onze tijd kan gesproken worden
van een sexuele nood. Dit is een probleem dat
soms een geheel leven kan vernielen. Hieruit kunnen ontstaan echtscheidingen, gedwongen huwelijken en al wat daar mee samenhangt.
Meer dan 70% der ouders spreken niet met hun
kinderen over de sexuele problemen. Dit heeft tot
gevolg, dat deze kinderen hun kennis op sexueel
gebied meestal op straat op doen. Daar komt nog
bij, dat teveel ouders op dit gebied nog opvoeden
in het verleden, maar zich niet aanpassen aan de
hedendaagse tijd. Het is noodzakelijk, dat op het
sexuele terrein eerlijk en oprecht met de kinderen
wordt gesproken. Veel ouders leven nog in de veronderstelling, dat het fout is met de kinderen over
deze problemen te spreken. Van grote betekenis
op het sexuele terrein is hygiëne, geloof en het
lezen van goede boeken en geen prikkellectuur.
Spr. waarschuwde nog voor de z.g.n. aangeprate
huwelijken, waarbij meestal niet de oprechte liefde
tot elkaar, maar het geld de hoofdrol speelt.
Na beantwoording van enkele vragen bracht de
voorzitter, de heer J. M. Wuestenenk, de spreker
dank voor zijn duidelijke causerie.

Bronch i letten
Hoestdrank in tabletvorm. 95ct

PROPAGA1NDA-FEESTAVOND
BOND VOOR STAATSPENSIONERING
De afd. Vorden van de Bond voor Staatspensionering hield woensdagavond in zaal Bakker een
druk bezochte propaganda-feestavond.
De voorzitter, de heer H. J. Lijftogt, sprak een
kort openingswoord waarin hij in het bijzonder
verwelkomde de spreker, de heer R. Zegering—
Hadders, Tweede Kamerlid en lid van het hoofdbestuur.
Deze hield vervolgens een boeiende propagandarede waarbij spr. wees1 op het nut van lid zijn
en worden van de Bond voor Staatpensionering.
Na de pauze kwam de plaatselijke toneelverenieniging D.E.V. op de planken met het mooie
toneelstuk „Hun kind" door Joh. van Eekelen en
J. Grosfeld, in drie bedrijven.
De toneelaankleding, de grime en de rolvastheid
van de medespelenden in dit stuk, waaronder
een jongetje van 5 jaar (Adri Rozendaal) droegen er toe bij dat dit stuk prachtig werd vertolkt.
De voorzitter dankte dan ook aan het slot de
spelers (sters) voor hun bijdrage aan deze feestavond en hoopte een volgend jaar nogmaals een
beroep op deze vereniging te mogen doen.
ZILVEREN JUBILARIS BIJ DE
CHROOMLEDERFABRIEK
Zaterdag herdacht de heer W. Kamperman het
feit dat hij 25 jaar geleden in dienst trad bij de
N.V. Chroomlederfabriek v/h H. A. Albers. In café
„De Zon" werd dit jubileum zaterdagmorgen op
feestelijke wijze gevierd.
Allereerst sprak hem hier de oudste directeur, de
heer B. A. Albers, toe. Deze schetste de loopbaan
van de jubilaris, die zich in de loop der jaren heeft
opgewerkt tot bedrijfsleider der fabriek en die
zich ook buiten de fabriek verdienstelijk maakt in
vele verenigingen en instellingen. Hij prees zijn
plichtsbetrachting en vakmanschap en wees er
verder op dat hij steeds op de bres stond om zowel de belangen van de werknemers als die van
de directie te behartigen.
Hij overhandigde hem een enveloppe met inhoud.
Vervolgens sprak nog de heer G. Vogtlander,
mededirecteur, woorden van waardering en dank
tot de jubilaris.
Namens het personeel voerde de heer Overbeek
het woord. Hij roemde de collegialiteit en de prettige omgang van de jubilaris en bood hem een
auto-plaid aan.
Namens directie en personeel kreeg mevr. Kamperman een fraai bloemstuk aangeboden.
Hierna verzamelden zich allen aan een Gelderse
koffietafel, welke door de directie werd aangeboden. Tenslotte bracht de heer Kamperman, mede
namens zijn echtgenote, zowel directie als personeel dank voor al deze spontane huldeblijken.
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Flats en pumps
in de nieuwste voorjaarstinten
Natuurlijk de grootste keus bij

Wullink's Schoenhandel
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KERKDIENSTEN zondag 19 maart
Hervormde kerk.
8.30 uur Ds. S. Hoving, Ruurlo
10.15 uur Ds. J. J. van Zorge. (H. Doop).
Kapel Wüdenborch.
10 uur Ds. J. H. Jansen.
Geref. Kerk
9.30 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.
Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond 11 uur Dr. de Vries. Telefoon 1288.
Zondagsdlenst dierenartsen.
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond 12 uur H. Eil, Tel. 06753-1420.
Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
(Bureau Rijkspolitie)
Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 94 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 57,— tot f 67,50 per stuk.
Handel was tamelijk vlot.
Burgelijke stand van 10 t.m. 14 maart
Geboren: d. van W. A. J. Lichtenberg en C.
P. M. Hilderink.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.
VOETBAL
Ondanks de avond tevoren gehouden feestavond
heeft Vorden I zondag van K.S.H. I op eigen terrein een fikse 4—O overwinning behaald. De uitslag is wel wat geflatteerd, want tot een kwartier
voor het einde was de j^id nog maar l—0. Dit
doelpunt had Besselink ^Ple eerste helft gemaakt
met een fraai schot.
In het veld deed K.S.H, maar weinig onder voor
de Vontrnaren, doch veel geluk hadden de groenhemden niet. Zelfs een penalty wegens ongeoorloofd aanvallen, werd n^^benut, want het harde
maar slecht gerichte $<^m werd door Groot Jebbink gestopt.
Tegen het einde maakte Besselink dank zy een
misser van een der K.S.H.-backs zijn tweede doelpunt. En hiermede was het lot van K.S.H, reeds
beslist. Nijenhuis maakte met een formidabel hard
schot er 3—O van en even later bracht dezelfde
speler de stand op 4—0.
Vorden II was in Brummen tegen de Boys II in
het veld sterker, doch miste het doorzettingsvermogen om doelpunten te maken. Daardoor ging
het fraaie ongeslagen record teniet, want de
Brummenaren wonnen tenslotte met l—0. De
voorsprong bedraagt nu nog 3 punten, waar Vorden II zuinig op moet zijn.
Vorden III deed het beter en kwam in Drempt
tegen Drempt I met een gelijk spel 2—2 uit de
bus. Daarmee werden Vorden IV, dat zelf niet
speelde, in de kaart gespeeld en heeft dus nog
goede kansen.
Vorden B deed het zaterdagmiddag eveneens niet
slecht door tegen de a.s. kampioen A.Z.C. A met
3—3 gelijk te spelen.
A.s. zondag gaat Vorden I op bezoek bij Mariënveld'e, wat ook al weer een lastige uitwedstrijd is.
Er zit nog een kleine kans in voor de bovenste
plaats en dus dient er gewonnen te worden.
Vorden II is vrij. Vorden III krygt Pax IV op bezoek en Vorden IV ontvangt Baakse Boys II,
waarbij Vorden IV het gemakkelijker krijgt dan
de oudere uitgave.
Zaterdagmiddag speelt Vorden B in Zutphen tegen
Zutphania A en Vorden C krijgt bezoek van Be
Quick E.
FEESTELIJKE OUDERAVOND
In de zaal van café Eyckelkamp werden de feestelijke ouderavonden gehouden van de o.l. school
Medler.
In zijn openingswoord heette de voorzitter, de heei
H. Pelgrum, in het bijzonder welkom de oud-onderwijzeres, mej. Nipius. Verder was hij verheugd
dat er zo'n grote opkomst was. Dit is voor de
oudercommissie en voor het schoolpersoneel een
prettige stimulans en een bewijs van medeleven.
Hierna werd door de leerlingen van de hoogste
klassen de operette „Winnie" opgevoerd, o.l.v. het
onderwijzend personeel en mevr. Hazekamp. Het
is een alleraardigste opvoering geworden met
tovenaars en heksen, die wonderen konden verrichten met de hoofdrolspeelster Winnie.
De vele aanwezigen hebben er een kostelijke avond
mee beleefd, want elke rol zat er prima in en ook
het acteren was heel goed. Bovendien was er veel
zorg besteed aan de decors en de kleding, terwijl
eveneens de kleurrijke verlichting extra sfeer aan
deze opvoering gaf. Al met al was het ditmaal
wel een byzonder goede beurt van deze school.
De heer Pelgrum bracht zaterdagavond de heer en
mevrouw Hazekamp dank voor deze zeer geslaagde avonden en overhandigde hun een fruitmand.
De onderwijzeres, mej. Zweers, ontving een bloemstuk. Ook de kinderen werden niet vergeten en
kregen een traktatie.

FEESTAVOND VOETBALVERENIGING
„VORDEN"
In zaal Bakker hebben leden en donateurs van de
voetbalvereniging „Vorden" met hun dames zaterdagavond gezellig feest gevierd.
De voorzitter, de heer W. Kuyper, heette allen
welkom en drukte zijn spijt er over uit dat de
heren H. Bosch en G. J. Beumer niet aanwezig
konden zijn wegens onlangs opgelopen beenfracturen. Hij wenste hun spoedige beterschap toe en
deelde mede dat beide heren ter compensatie deze
avond een fruitbakje was aangeboden.
Hij wees er verder op dat de juniorenafdeling behoefte heeft aan nieuwe leden en bovendien aan
leiders. Hij hoopte dat zijn oproep succes zou hebben. Verder bracht hij de onlangs opgerichte
atletiekclub nog eens onder de aandacht. Wil deze
club reden van bestaan hebben, dan dienen er zich
nog een aantal leden bij het bestuur in Vorden of
by de heer J. Harren uit Voorst op te geven. Tenslotte liet hij nog even de verrichtingen der elftallen de revue passeren, welke tot op heden over
't algemeen heel goed zijn geweest.
Na dit openingswoord was het de beurt aan de
heer Van Noort en zijn assistent uit Utrecht, die
met liedjes, conference en accordeonmuziek de
aanwezigen prettig wist bezig te houden. Eerstgenoemde ontpopte zich als een sneldichter, die
op alles wat hij zag en hoorde meteen op rijm
een lied klaar had, hetgeen hem menig open doekje
bezorgde.
Do avond werd besloten met een gezellig bal.
SOLISTEN-SUCCES
Op het Solistenconcours in Eefde, uitgaande van
de Bond van Chr. Harmonie- en Fanfarekorpsen in
Gelderland, behaalden zaterdag in klasse 3 de
heren A. Wullink en H. Bakker van „Sursum Corda" als duo trompetter een 2e prijs met 43 punten.
DRUKBEZOCHTE JEUGDRALLY
Zoals te verwachten was, bestond er een dusdanige
grote belangstelling voor de zaterdagavond gehouden jeugdrally, dat zowel het Nutsgebouw als
Irene geheel met belangstellenden gevuld waren.
Hierdoor moesten enkele medewerkers zowel in
Irene als in het Nut optreden, wat evenwel maar
weinig stagnatie gaf.
In het Nutsgebouw zorgde „Concordia" voor de
muzikale medewerking door het spelen van enkele
marsen, walsen en psalmen met samenzang, terwijl in Irene „Sursum Corda" dit voor haar rekening nam.
Als sprekers traden op ds. J. Bovenberg uit
Geesteren en ds. te Winkel uit Vorden.
Bijzonder veel succes ha^fe bekende zanger Piet
Sybrandi, ook wel genocWl de Nederlandse Pat
Boone, die over een uitstekende stem beschikt en
met zijn liederen een daverend applaus oogstte.
Groot was ook de bijval voor de doclamatrice, mej.
W. Steenhuis, die met veel talent enkele vrolijke
en ernstige declamatiep^racht.
In het Nutsgebouw wer^^Ê avond geopend door
mej. J. Muis, terwijl de heer B. Schouten het slotwoord sprak.
In Irene waren dit resp. de heer H. Kerkhoven
en mej. H. v. d. Nol.
De organisatoren hebben met dit experiment buitengewoon veel succes geoogst en de jeugd enkele
uren prettig bezig gehouden.

Huid genezing
Huidzuiverheid-Huidgezondheid

Puistjes verdrogen door Purol poeder
GESLAAGDEN E.H.B.O.-EXAMENS
Bijna had voor de derde keer het examen van de
kandidaten voor het E.H.B.O.-examen wegens de
mist uitgesteld moeten worden, daar de examinatoren de vorige keren door de mist niet konden
komen. Nu waren ze 's middags al gearriveerd,
zodat nu vorige week woensdagavond de examens
doorgang konden vinden.
Alle 11 kandidaten slaagden. Eén kandidaat was
verhinderd en zal binnenkort dit examen nog afleggen.
De geslaagden zijn: de dames J. W. Albers, C.
Corré, A. B. Brummelman, T. v. d. Linden, H. W.
Memelink, C. H. Stoffel, E. A. Wiegman, C. S.
Wij en—de Plaa en de heren J. J. v. d. Peyl, F. J.
Wolsing, E. Gotink.
Het examen werd afgenomen door de doktoren
Wierenga uit Barchem en dr. de Vries. Namens
het bestuur feliciteerde de heer H. Groot Bramel
de geslaagden en bood dr. Wierenga een attentie
aan. Dr. Wierenga wees er de geslaagden op dat
zij de oefenavonden geregeld moesten blijven volgen. T.z.t. zullen de diploma's uitgereikt worden.
K.B.O. SCHOOLZANGWEDSTRIJD
Op donderdag 9 maart werd de St. Antoniusschool op de Kranenburg bezocht door de K.R.O.
medewerkers, de heren K. Schilperoort en T.
Kool, die in het kader van de door ,de K.R.O. uitgeschreven schoolzangwedstrijd: „Wie zingt er
mee?" opnamen maakten van het uit de verschillende klassen gevormde schoolkoor, dat onder de leiding staat van de onderwijzer, de heer
W. Besselink.
Muziekdeskundigen zullen thans beslissen of het
koor al dan niet verder aan deze zangcompetitie
zal mogen deelnemen.
12'/2 JAAR PROPAGANDIST VAN
„HERWONNEN LEVENSKRACHT"
Wegens het neerleggen van zijn functie als
plaatselijk propagandist en secretaris van „Herwonnen Levenskracht" (K.A.B.), de vereniging
tot bestrijding van t.b.c., reuma e.a., welke functie hij gedurende 12Va jaar had vervuld, werd
j.l. zaterdag tijdens een intieme bijeenkomst aan
de heer L. Bekker, een huldeblijk aangeboden
door het plaatselijk comité.
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(koopavond)

VÏSSER-VORDEN
DIAMANTEN HUWELIJK
In intieme familiekring herdachten de heer en
mevr. W. J. Thate en S. Thate—Crol dinsdag de
dag waarop zij 60 jaar geleden in het huwelijk
traden.
Op verzoek van het diamanten paar, waarvan de
bruidegom 83 en de bruid 82 jaar is, werd van
alle feestbetoon afgezien aangezien de gezondheidstoestand van de heer Thate de laatste tijd
wat te wensen over laat. !><• bruid daarentegen
mag zich nog in een goede gezondheid verheugen.
Ter herdenk in g van dit heugelijke feit waaiden de
vlaggen van de kasteeltoren.
K.O.T. KAMPIOEN VAN „DE IJSSELKRING"
Door haar laatste wedstrijd tegen De Groene
Jager I met 8—O te winnen heeft K.O.T. I (Café
Krijt Wichmond) dit jaar beslag weten te leggen
op het kampioenschap van de Biljartbond „De
IJsselkring".
De uitslagen van de overige laatste wedstrijden
waren: De Zon II—Excelsior I 4—4; Java—De
Kets 4—4 en Excelsior II—De Zon II 6—2.
De eindstand in deze competitie is: K.O.T. I 84
punten; Excelsior II 80 p.; De Zon II 71 p.;
Groene Jager 68 p.; Java 63 p.; Excelsior I 61 p.;
J)e Zon I 59 p.; De Elier 47 p.; Kets 45 punten.
Volgende week wordt o r in café Bloemendaal te
Vorden een begin gemaakt met het spelen om de
persoonlijke kampioenschappen.
H KT KKKSTK KIHVITSEI
Zondagmiddag vond de 16-jarige Tonny Wesselink
EGO, alliier 1>
kievitsei in deze gemeente.
Traditie;''

d i t ei b u r g e m e e s t e r Van

Arkel aangeboden.
DAMMEN
Zeven leden van de Vordense Damclub hebben
deelgenomen aan de dam wedstrijd De GraafschapAchterhoek, waarvan door de Vordenaren 4 partijen werden gewonnen, 2 remise en l partij verloren ging. De wedstrijd werd door de Graafschap
gewonnen.
RATTI NIEUWS
Ratti heeft de reis naar Laren met een 4—2
nederlaag moeten bekopen. Voor de rust startten
de Rattianen met de wind in de rug, hetgeen een
flinke steun betekende, want reeds na 10 minuten
kon linksbuiten Rutgers met een lage bal de score
openen (O—1). Dezelfde speler kon na een half
uur de stand verhogen, toen by een scrimmage
voor het Witkampers-doel de keeper de bal niet
voldoende wegwerkte (O—2).
De Larense ploeg bleek echter nog voldoende moed
te kunnen opbrengen en slaagde er in de achterstand te verkleinen, doordat keeper Hartelman
het zicht werd ontnomen door een wirwar van
spelers voor het doel (l—2).
Na de hervatting, toen de Larense ploeg het windvoordeel had en herhaaldelijk gevaarlijk voor het
Ratti-doel opereerde, duurde het nog een half uur
vooraleer de gelijkmaker in het net lag (2—2).
Het werd even later zelfs 3—2 en vlak voor het
einde konden do gastheren de stand zelfs op 4—2
bi-engen.
De reserves deden het weer goed en slaagden er
in om in eigen home het bezoekende Keyenborgse
Boys III een O—O gelijk spel af te dwingen. Het
was een spannende wedstrijd.
Ratti A was vrij, Ratti B deed verdienstelijk werk
door thuis tegen Pax B met l—l gelijk te spelen
en Ratti C verloor thuis van Pax C met l—-3.
Voor zondag staat voor het eerste elftal wederom
een uitwedstrijd op het programma. De Rattianen
zullen in Winterswijk tegen Vosseveld hun uiterste krachten moeten inspannen. Misschien komt er
nog een verrassing uit de bus?
Ratti II krijgt een zeer moeilijke uitwedstrijd
tegen Drempt Vooruit I. Ratti A is vrij, Ratti B
gaat naar Keyenborgse Boys C en Ratti C is eveneens vrijaf.
ONTWIKKELINGSAVOND K.A.B.
In café „De Zon" hield de K.A.B, een ontwikkelingsavond onder leiding van de heer Th. Bijen.
De heer H. Rijpert, districtsbestuurder te Doetinchem hield een inleiding over „Het Rechtskundig Advieswerk". Aan de hand van tal van voorbeelden uit de praktijk behandelde spr. dit onderwerp op duidelijke en begrijpelijke wijze. Spr.
wees er vooral op, dat het nog zo dikwijls voorkomt, dat leden die advies willen hebben dit te
laat aanvragen, waardoor deze aanvragers meestal
teleur moeten worden gesteld.
Meegedeeld werd, dat de heer B. Besselink, Kerkhofweg, alhier is aangesteld als contactman voor
de plaatselijke afdeling voor het Rechtskundig
Advieswerk en eventuele problemen aan hem kunnen worden voorgelegd. Deze zal dan zorg dragen,
dat ze bij de betreffende instantie zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen.

SPREKER: PIE TOESTAND
KAN IK NIET AANZIEN/

De wijsheid van de huisvrouw
is kopen bij de

TOEHOORPET?:
GADAN'NGOEPE
.IL KOP€N BIJ

VIVO SPECIALITEI' 'EN
Bij aankoop van l pak
soep naar keuze:

Soepballetjes
l blik

39

Pannekoekmeel
pak

A. Siemerink

met 5 wapentjes
Italiaanse
Tomatenpuree

Saksische
leverworst

v.h. Marlens

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

U proeft de lever
50 gram

Zilveruitjes

Geldig van 16 - 23 maart

VIVO kruideniers:

SCHOENAKER, Kranenburg

A C K E R M A N EN KAMPHUIS N.V.

Zaterdagreclame!
Slagroomtoni poesen 25 et per stuk
dan 5 voor f 1.—

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

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

OPLAAT, Wildenborch
SMIT, Zutphenseweg

óteeds va&er: KISTEMAKER

DAMES!

Ziekenfondsleverancier

extra klein uitje)

Slagroomhorens 28 et per stuk

dan 5 voor f 1.10

Groothandel Levensmiddelen
Berkelkade 15, Zutphen

Terlenka, Terileen, Draion en Tweed,

in effen en ruit dessins.

Volop heerlijk vers krentebrood

Bakker Schurink

Pullovers
in diverse uitvoeringen

Fa. Hartens
sport- en wapenhandel

Op ons kantoor is plaats voor een

jongedame

Mokka boomstammen 25 et per stuk
dan 5 voor f 1.—

Ook onze kollektie Rokken biedt u het nieuwste
wat er op dit gebied gebracht wordt, zoals:

Voor 't Voorjaar

van plm. 15-18 jaar
Bij gebleken geschiktheid is bij ons gelegenheid om met verschillende kantoorwerkzaamheden in aanraking te komen.

AUTOVERHUUR
m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Schriftelijke sollicitaties aan ons adres BerkelTelefoon 1384 kade 15

En ... een kollektie Japon- en Rokstoffen, zó
smaakvol en zó uitgebreid, dat u deze beslist
zelf moet komen zien!

Koopavond

Voor de MEESTE KEUS en de LAAGSTE
PRIJZEN naar .

LOOMAN - VORDEN

in Vonden

Groot Roessink's
Timmerwinkel

't Hoge
Telefoon 1495

Laat de zon
maar schijnen

SfL.s.

Wij maken

lidmaten!

iedere vrijcragavond

Gouden ringen, colliertjes,
horloges, enz., enz.

Zonneschermen
Markiezen

W. ROSSEL
Telefoon 1283
b.g.g. 1214

Koopavond 10 pet. korting
(behalve op goud en zilver)

Luxaflex
Balastore, enz.

fa» G» W» Luimes
Telef. 1421 - Vorden

Het adres voor Uw
Pluimvee
is van ouds

De winkels zijn geopend tot 9 uur

J. Wentink

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

Horlogerie - Zutph.weg 25, Vorden

ENERGIEKE MEISJES WETEN

WAT ZE WILLEN!

je wil werken en veel leren tegelijk. Dat kan l
In de ORCON-ateliers is plaats voor:

MODINETTE

MOD/NETTES en LEERLf NG-MODf NETTES
waar op een prettige en gezellige manier de bekende
ORCON-vakkleding-voor-elk-beroep wordt vervaardigd.
Reiskosten worden volledig vergoed. M.i.v. mei 1961
elke zaterdag vrij. Voor gehuwde vrouwen gelden speciale
werktijden. U i t s t e k e n d e sociale voorzieningen.
Wat wil je meer weten ? Kom gerust eens aan en vraag.
Of stuur onderstaande strook ingevuld in.

een interessant en
vrouwelijk beroep!

Weulen Kranenbarg
en
H. Lijftogt 't Hoge 57
Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr,
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.

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

\
KLEDINGATELIERS
HINCILOIC

ONDERGETEKENDE,

LEEFTIJD/
'ADRES:'
WOONPLAATST'

Wenst nadere inlichtingen aangaande een event. dienstverband
te Zutphen/Doetinchem/Hengelo (G.)
KUIPERSTRAAT 20-22,
ZUTPHEN
telefoon 06750-5141
W1CHMONDSEWEG 2,
HENGELO (G.)
telefoon 06753-1268
ATJEHSTRAAT 23,
DOETINCHEM
telefoon 08348-3170

Ons nieuwe model
„PAOLA"

lodern en toch gedistlngeer<
Vervaardigd van
onverwoestbaar edelstaal

Bij voorkeur bezoek op
tussen
HANDTEKENING:

en ....

.uur
BEDRIJFSKLEDINGATELIERS
ZUTPHEN - DOETINCHEM - HENGELO (G.)

R. J. KOERSELMAN
Vorden

Voor de vele bewijzen
van deelneming en medeleven, tijdens de ziekte en het droeve heengaan van onze innig
geliefde man en vader
Garrit Willem
Meulenbrugge

betuigen wij onze oprechte dank.
H. J. MeulenbruggeWentink
Henk
Gerrie en verloofde
Vorden, Nieuwstad 43
U komt zaterdagavond
toch kijken naar de
opvoering van

Het huis van licht
en schaduw

Voorlichtingsavond
van het oostelijk district
van het N.P.O.
op vrijdag 24 maart a.s. in
de zaal van hotel Bakker.
Aanvang 19.30 uur.

Programma:
1. Opening door de voorzitter van het
district Ir. D. C. Heijboer

2. De afzetmogelijkheden
slachtkuikens

door de heer K. A. A. Rouwenhorst,
staffunctionaris v. h. Produktschap
v. Pluimvee en Eieren

3. Het opfokken van onze slachtkuikens
door de heer P. G. Vaags, dierenarts te Aalten
4. Pauze

Mevr. Bouman, Beukerstraat 43 Zutphen
tel. 06750-4417, zoekt
v. hele dagen 'n hulp
in de huishouding
v. lichte huish. werkzaamh. (klein gezin).
Voor goede hulp een
aantrekkelijk loon.
Zaterdagsmiddags en
zondags vrij.

6. Gelegenheid tot het stellen van
vragen aan een forum van de inleiders

(vertoning van film)

Namens het bestuur:
De voorz. Ir. D C. Heijboer

"" Nutsgebouw
Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 19 maart 8 uur

Teenagerschlagerparade

MEISJESFIETS te
koop, sportmodel, en
een GASSTEL.
B. te Kamp, Veldwijk
C 86

met: Het Orkest Max Greger en veel
bekende artisten.
23 tophits van radio en grammofoon.
Een film die de jeugd in vuur en vlam
zet en de ouderen hun leeftijd doet
vergeten.

Te koop een Sparta
BROMFIETS '58.
H. Roelvink, Ruurloseweg D 149.

Toegang alle leeftijden
f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373.

Nieuwmelkte vaars
te koop v. goede prod.
W. Kreunen, Mossel
D 40
Te koop roodb. drag.
VAARS, 25 mrt. a.d.t.
vierk. stempel bij H.
Groot Roessink, Linde
E 7, telef. 6734

Roodb. MAALKALF
te koop. H. Weenk,
B 20
Roodb. STIERKALF
te koop. G. J. Brandenbarg. Linde E 49
Een drag. VARKEN
te koop, keuze uit 2,
april a.d.t. A. J. Aalderink, Veldwijk C 85
3 zware BIGGEN te
koop en EETAARDAPPELS (pimpernel)
L. H. Visschers
Galgengoor C 111
Wilt u

uw auto e.d.
voordelig stallen?
Dan is het adres:

Voor prima

tuin- en
bloemzaden
naar
KLUMPER
Depot van de Fa. Hobbel,
uit Zevenbergen

Bij elk flesje puddingsaus (merk en smaak naar keuze)
2 pakjes pudding met suiker (smaak naar keuze)
voor 15 et

V. V. V. Vorden
*ralmpasen~optocnt
met muziek
op zaterdagmiddag 25 maart om
4.30 uur vanaf Hotel Bakker.

Opgave: uitsluitend bij Sigarenmagazijn Eijerkamp, tot zaterdag 25
maart. 12 uur Onkosten 25 et. per
kind. Meebrengen bij de opgave.

Bakker Schurink

Telefoon 1384

Voorjaar

Schoonmaak

Telefoon 1431

Het Voorjaar nadert!
Stoelen opnieuw stofferen.
Matrassen opnieuw overtrekken
en bijvullen.
Zonneschermen.
Diverse soorten vloerbedekking,
kokos, gordijnen, enz. enz.

Fa. B. Lammers&Zn. G. W. Luimes

Fa. A. Polman

tel. 1314

Zure zult, 150 gram
Kinnebakspek, 150 gram
Kersverse margarine, 3 pakjes

39 et
39 et
89 et

Lucifers, 2 pakken voor
Closetpapier, 4 rol voor

39 et
49 et

et
et
et
et

Voor de bowl
litersblikken perziken op sap, slechts

139 et

Florita, het ideale voer voor Uw hond

Nieuwstad 5, Vorden

Wilt U ook

„Beter Wonen?'
Neem dan een kijkje op onze expositie in

Hotel Bakker
Opening:
Morgenmiddag om 2 uur
Vrijdag 17 maart
Zaterdag 18 maart
Zondag 19 maart

•

urgemeester en Wethouders der gemeente
orden brengen ter openbare kennis, dat
de gemeentesecretarie en het bureau gemeentewerken

voor het publiek geopend zijn

* Vlees-BIKS 25
Ruw eiwit 25\
Vert. ruw eiwit 221/2°/0
Zetmeelwaarde 66
^^^

Gegarandeerde eiwitgehalten

Vtees-BIKS

iedere werkdag van 8.30 u. — 12.30 u. (m.
u. v. de zaterdag) en op vrijdagavond v.
7—9 uur.
Voortaan zijn bovenbedoelde kantoren dus
op zaterdagmorgen gesloten.
Uitsluitend voor de Burgerlijke Stand en
voor aangiften voor de destructor is de gemeentesecretarie op zaterdagmorgen geopend
van 8.30—9.30 uur.

VAN ARKEL

CALVE
WEER N°1
THANS

Keuze uit 2 soorten
(afhankelijk van de hoeveelheid
eiwit in het ruwvoederrantsoen);
* Vlees-BIKS 18
Ruw eiwit 18°/0
Vert. ruw eiwit 15 V/o
Zetmeelwaarde 66

2 uur tot 6 uur
7 uur tot 10.30 uur

GRATIS

Vraag de plaatselijke Delfia-handelaar
om de brochure „De voeding van
vleesstieren en ossen". Ook kunt U
deze brochure aanvragen aan één
van de volgende adressen:

VOOR DE
STIEREN-EN

OSSEN-

Oliefabrieken Calvé-Delft
Afdeling Veevoeder Postbus 2, Delft
of

Oliefabrieken Calvé-Delft
te Hoogkerk.

• verhoogde vleesaanzet
f

Al

MESTERIJ!

• snellere groei

• lagere kosten per kg groei

l/F-if lAl Ai

FABRIEKEN TE PEUT (DELFJA) INHOOOKBÜC

de Secretaris,
J. V. Plas

EXTRA RECLAME
500 gram rookworst 160 et
200 gram ontbijtspek 55 et.
200 gram boterhamworst 55 et
200 gram snij worst 100 et
200 gram ham 100 et
500 gram vet 45 et
200 gram tongeworst 50 et
200 gram kookworst 55 et
Voor huisslachtingen
vroegtijdig opgeven.
Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat

Vraag inlichtingen bij de Delfia-handelaar

J. B. Gerritsen
Het Hoge 64
Vorden
Telefoon 06752-1540
Nu nog

.oto

comfortabeler,
nog veiliger.

De nieuwe SoleX noemen we: ulILCA*
Weet U waarom? Omdat de SoleX nu
een vol-otomatische koppeling heeftl

^

• zuinig • veilig • betrouwbaar • unieke service
SoIeX-oto met vol-otomatische koppeling: ƒ 395.-

aparte paskamer

A. G. TRAGTER

J. WENTINK
Zutphenseweg 25 - Vorden

59
49
55
49

Vorden

Verlovingsringen

Horlogerie

Cocosbanket, lekker koekje, 250 gram
Koffiekoekje, 250 gram
Engelse pepermunt, 250 gram
Anti-hoest, lekker snoepje, 200 gram

WONINGINRICHTING

VORDEN, 14 maart 1961.
Burgemeester en Wethouders voornoemd:
de Burgemeester,

Zutphenseweg 76

65 et
85 et
55 et

Fa. J. W. Albers

grondverven - lakverven
plamuur - stopverf - glas
sausen - muurverven - carbolineum - teer - kwasten - enz. enz.

Gediplomeerd Mr. schilder

Haring in tomatensaus, groot ovaal blik
Kunsthoning, gezond en lekker, grote beker
Alle smaken jams, per pot

„Het Binnenhuis"

Wij zijn ruim gesorteerd
voor de verkoop van

P. van Bodegom

39 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stokken voordeliger.

Het kantoor van de gemeente-ontvanger is
behalve op iedere donderdag en vrijdag van
8.30—12.30 uur ook voor het publiek geopend op vrijdagavond van 7—9 uur.

«
Gratis deskundige voorlichting

Bij elk pakje soep, l blik soepballetjes voor

Inlevering: zaterdagmiddag van l —2
uur in de zaal van Hotel Bakker.
Pr ij suit deling
en traktatie: in Hotel Bakker vóór
de optocht om ± 4 uur

Nieuwstad 45
VORDEN

Deze week weer een grote puddingreclame, bij elk pakje
variatie pudding van Victrix, 2 prachtige eierstandaards
GRATIS

U komt er op terug, want het
is kwaliteit en ....
OVENVERSJ
De Vordense Bakkers

Voor vrijdagavond

Te koop 2 pers. stalen ledikant met spitussen 7 en 9 uur (koopavond
raal f 30.~-. AlmenseKoffiepunten 25 et per stuk
weg 1<>
dan 5 voor f 1.—
Te koop elektrische
kunstmoeder (100
Volop krentebrood,
kuikens) en een partij
zó uit de oven!
oude mest. H. Uenk
Nieuwstad 67
Te koop 6-weekse
HENNEN, R.I.R.
J. Kettelerij 't Hoge 35
Vorden

Neemt U eens koekjes van uw
bakker.

Deelname: tot 12 jaar.

5. Vijf miljard eieren

Een KINDERFIETS
te koop, v. leeft. 4-7 jr.
bij H. J. Eggink, „de
Haar" A 157, Vorden

Een SCOOTER te
koop, Zundapp Bella
200 cc. H. v.d. Broek
Zutphenseweg 15a.

Zelfbedienen is geld verdienen

onzer

in het Nutsgebouw?
Aanvang 7.30 uur.
Entree f 1.25

Te koop gebruikt damesrijwiel. Julianalaan 34

Allicht houdt U ook van een
lekker koekje!

R. J. Koerselman
Burg. Galléestr. 12

-

Vorden

Telefoon 1256
zal gaarne alle gewcns'e inlichtingen verstrekken.

2 binnenveringsmatrassen te koop,
1-pers. z.g.a.n. Dr. Staringstraat H, Vorden

Uit aller ogen

SCHAAR
Komt u eens kijken
naar onze kollektie.

Fa* Martens
wapen- en sporthandel
elektt. slijpinrichting
errassend
oordelige
oorjaars
aanbieding

V

Pracht kwaliteit
verpakt
wit herenondergoed
per stuk f l 95

Het Bestuur van het Groene Kruis
maakt bekend, dat er weer een Zuigelingencursus gehouden wordt door
Zr. Beerling uit Zutphen.
Deze cursus begint op donderdag
23 maart 4 uur.
Er zullen i 8 lessen gegeven worden,
die ieder l % uur duren. Deze cursus
is bestemd voor meisjes boven 17 jaar,
voor a. s. moeders en moeders.
Opgave voor dinsdag 21 maart
bij Zr. Stoop iedere dag v. l —1.30 u.
aan het wijkgebouw (behalve zaterdag
en zondag)
Het BestuurVoor mensen, die hun contributie van
het Groene Kruis per giro over willen maken, is het nummer 847903.

spreekt bewondering

Een nieuwe
nodig?

Zuigelingencursus

Het geheim?
Dat kunt U ook ontdekken,
als U zich in onze zaak eens
lekker laat verwennen door

Kijkt U eens in onze
kollekties

Suède jasjes
Voorj aar sj aponnen
Tweed mantels

„de Mode van 1961"

Ontdek het bij:

Stoppage

Met Pasen op z'n Paasbest!

VISSER - VORDEN

H.&W.

Wegens toenemende drukte geven wij u het advies uw goederen NU reeds ter behandeling te
geven. U bent er dan zeker van, dat u deze
voor de Pasen weer terug hebt.
Indien 's maandagsmorgens voor 12 uur bericht, worden uw bestellingen maandagsmiddags of dinsdagsmorgens door ons gehaald.
Goederen voor chemisch reinigen dezelfde week
weer thuis. 100 pet. verzekerd tegen diefstal,
transport en brand.

Voordelig kopen . . . . door onze zegelaktie

Telefoon 1514

Vraagt Animo-zegels,
deze zijn geld waard

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

Radio, Televisie

H. TH.HENDRIKS & ZN.
Chem. reinigen

Stofzuigers

Zoals altijd wordt al Uw behangweuk door
ons keurig verzorgd.
Onze nieuwe kollektie behangselpapier is
weer met zorg samengesteld.
Uit de speciaal ter Uwer beschikking samengestelde stalenboeken, zult U uit de vele
fleurige en moderne dessins beslist keus
kunnen maken.
Voor eventuele zelfplakkers stellen wij het
nodige behanggereedschap gratis ter beschikking.

Telefoon 1253

Ook op afbetaling
Komt eens praten

Overhemden

Maart-REKLAME

Chexn. reinigen

RETEXTURINGBEDRIJF

accuraat

ALLEEN BIJ

LOOMflH
VORDEN

H.&W.

Profiteert uan
wr deze unieke
reklame

A. J. A. Helmink

Toppers,
Blazers f 2.95
Mantels f 3.95

Nog enkele restanten behangselpapier
kunt U voor een spotprijs kopen.

Voor

Depot voor Vorden:
H. LUTH, tel 1396

Atletiekclub Voorst-Vorden
vraagt nog een aantal nieuwe leden

Alle Autorijbewijzen
naar

A. P. Bouman's Juweliersbedrijf

Autorijschool SEESING

Zutphen - Beukerstraat 43 - tel. 06750-4417

Opgave bij:

A. Velhorst, Burg. Galléestraat
D. Janssen, Wilhelminalaan 12,
tel. 1416
H. Mulder, Veldhoek, Heurne bij
Ruurlo, tel. 06736-287
J. Harren, Voorst, tel. 06758-334
JAARVERGADERING EN OUDERAVOND
In de bijzondere lagere landbouwschool alhier
\v<>rd een druk bezochte jaarvergadering gehouden
waaraan tevens een ouderavond was verbonden.
T
>e voorzitter, de heer A. J. Lenselink, wees er op
dat dit jaar als proef aan de jaarvergadering een
ouderavond was verbonden. Gezien de grote opkomst was de proef als geslaagd te beschouwen.
Jit het verslag van de secretaris, de heer A. ij.
Mennink, bleek, dat de schoolvei-eniging per l jan.
295 leden telde. Doordat zich tijdens deze vergadering enige aanwezigen als lid lieten inschrijven
steeg het aantal leden tot boven de 300.
In het cursusjaar 1959/1960 werd de school door
131 leerlingen bezocht.
Bij de bestuursverkiezing werd in plaats van wijlen de heer D. J. Rouwenhorst gekozen de heer
M. Eggink (Hoge Weide).
De penningmeester, de heer H. J. Eggink, kon een
klein batig saldo over 1960 meedelen.
De directeur van de school, de heer Bannink, had
enige mededelingen, o.a. waren er verschillende
leervakken bijgekomen zoals Engels, Algebra,
Meetkunde, Tekenen, Zang en Muziek. Spr. wees
er op dat de boerenzoons in de toekomst hier zeer
zeker hun voordeel mee konden doen. Tevens deelde spr. mede, dat in de komende zomer jongens uit
de vierde klas zullen uitgewisseld worden tegen
de vierde klas jongens van de lagere landbouwschool te Eibergen.
De leerkrachten hielden over de nieuw ingevoerde leervakken een causerie, welke door de aanwezigen met grote aandacht werd gevolgd.

Burg. Galléestraat 14 - Vorden
Telefoon 1414

vraagt voor zo spoedig mogelijk

een jonge vrouwüjke kracht
voor winkelverkoop en lichte administratie

Voor een GOEDE KRACHT
betalen wij gaarne
een AANTREKKELIJK salaris.

Verkrijgbaar bij:
FA. VISSER

-

VORDEN

Wij hebben in onze fabriek nog
plaats voor enkele

89 ct+36 z.

Flinke krachten

1 fles Upsala slasaus met
50% olie 98 ct+40 z.
2 rol Vege beschuit

60 ct-f 24 z.

l pot aardbeienjam

94 et+38 z.

l pot appel-aardbeienjam

72 ct-f 28 z.

l pak Goudmerk koffie

148 ct+29 z.

Wegens enorm succes nog eenmaal bij
250 gram Ie soort koffie a 156 et, l prachtig
luxe trommeltje GRATIS
Weer volop voorradig
een heerlijke grote kersverse cake voor 98 et

Pardijs heeft het voor

Rijbewijzen: Personenauto
Vrachtauto
Bus

Aanmelding vanaf heden
dagelijks

Drastische prijsverlaging
bij VEGE
l fles fijne slasaus

Verven

Voorjaar in het land,
Nieuw behang aan de wand!

P. DEKKER

en

IN DIVERSE
STOFFEN EN
MODELLEN

Appelstraat 23, Zutphen. Telef. 06750-5197

Wasmachines, Centrifuges

iVerko

Blouses

enz. enz.

Leeftijd tot 35 jaar

Geen gek idee .. .
zo'n leun-zweef-schommelsfoel. Een echt goed idee:
Kom onze collectie bankstellen en fauteuils bezichtigen: zitmeubelen waarin U zich werkelijk kunt
ontspannen. Comfort voor U!

„Het Binnenhuis'1
WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman Tel. 1314 Vorden

* 5-daagse werkweek
* Goed loon + premie
Schriftelijke of mondelinge
sollicitaties aan

EMPO rijwielfabriek
H. B. EMSBROEK N.V.
VORDEN

U!

Als speciale aanbieding ontvangt U gedurende de koopavond en a.s. zaterdag een dubbel aantal Animo-zegels
op al Uw gekochte artikelen

H. & W.
stemt tevree

