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BETALING ABONNEMENTSGELD
Voor l april kan het abonnemetsgeld a ƒ 1,60
weer worden gegireerd op No. 93 41 20 ten name
van Drukkerij Wolters, Vorden.
Wy' hebben een vriendely'k verzoek. Wilt u vooral
zorgen dat de overschrijving vóór l april in ons
bezit is? Na die datum zullen de overgebleven
kwitanties bij u worden aangeboden.

PLATTELANDSVROUWEN
De afdeling Vorden van de Ned. Bond van Platte-
landvrouwen hield dinsdagavond haar jaarverga-
dering in zaal Bakker.
Door de secretaresse, mevr. Albers-Wy'ers, werd
het jaarverslag voorgelezen waaruit bleek dat het
ledental nog steeds vooruit gaat en momenteel 151
bedraagt.
Verschillende cursussen werden ook dit jaar weer
gegeven zoals: E.H.B.O., handwerken, fyne keu-
ken en „beter bewegen".
Het zangkoortje onder leiding van mevr. Klein
Brinke zong op de kerstmiddag verschillende
kerstliederen.
De penningmeesteresse, mevr. Wuestenenk-Tjoonk,
bracht het financiële verslag uit; er was een klein
nadelig saldo.
De kascommissie by monde van mevr. Beumer-
Lebbink verklaarde dat de administratie keurig
in orde was.
By de bestuursverkiezing werd in de plaats van
mevr. Wuestenenk-Tjoonk (aftredend) gekozen
mevr. J. Zweverink-Zweverink „Steenkamp".
Mevr. M. Pardys-Pardy's werd herkozen.
De president mej. Meinen bedankte de aftredende
penningmeesteresse voor het vele werk dat ze voor
de afdeling gedaan had en bood haar het wand-
bord met bondsembleem aan.
Mevr. Wolters-Ruesink, het 150e lid, werd een
attentie aangeboden.
Ook werd een zestal dames aangewezen voor kon-
taktpunten in onze gemeente.
By voldoende deelname zal het zomerreisje dit
jaar plaats vinden op 23 mei a.s. De tocht zal o.a.
gaan naar de Betuwe waar een bezoek zal ge-
bracht worden aan de Koninklyke Metaalwaren-
fabrieken Daalderop in Tiel.
Na de pauze werd het programma door eigen
krachten verzorgd.
De dames van de cursus „fyne keuken" hadden
diverse lekkernijen klaar gemaakt, waarvan alle
aanwezigen heerlyk gesmuld hebben. Verder werd
de avond gezellig doorgebracht met voordrachten,
spelletjes en verloting.

VOETBAL

Vorden II heeft zondag een verdienstelijk resul-
taat behaald door in Oeken met O—O gely'k te
spelen tegen Oeken II. Vorden dat met enkele
invallers speelde heeft dit gelijke spel in hoofd-
zaak te danken aan de goede vorm waarin de
achterhoede verkeerde. Zowel voor als na de rust
waren de geelzwarten sterker. De voorhoede was
echter niet bij machte om dit overwicht in een
doelpunt uit te drukken. Ook de voorhoede van de
thuisclub had deze zondag haar schot thuis ge-
laten.
Vorden IV speelde met 10 man in Warnsveld tegen
Warnsveldse Boys IV en wist ondanks deze han-
dicap toch nog een l—l gelykspel uit het vuur
te slepen. Deze stand was reeds bij de rust bereikt.
De wedstrijd Steenderen A—Vorden A werd op
verzoek van Steenderen uitgesteld.
Almen B—Vorden C eindigde ook in een gely'k
spel nl. l—1.
A.s. zondag krijgt Vorden I bezoek van GSCD I
uit Dieren. De bezoekers beschikken over een wis-
selvallige ploeg, zodat over de uitslag niets te
voorspellen valt.
Vorden III gaat op bezoek by Steendez-en II die
tot de kopploegen van haar afdeling behoort. Een
gelijkspel zou reeds een prachtige prestatie zy'n
voor ons derde elftal. Vorden IV speelt in de mor-
genuren op eigen terrein tegen Zutphen IV.
Vorden A gaat zaterdag op bezoek by Pax B.
Vorden C speelt thuis tegen AZC F.

VERGADERING N.C.B.C. AFD. VORDEN

In hotel „Het Wapen van Vorden" hield de afde-
ling Vorden van de Ned. Chr. Bond van Overheids-
personeel een algemene ledenvergadering.
De voorzitter, de heer B. Bekman, sprak een kort
welkomstwoord, inzonderheid tot de heer Ploeg,
hoofdbestuurdei'.
De penningmeester, de heer Schuurman, mocht
gewag maken van een voordelig kassaldo.
De heer Ploeg hield vervolgens een inleiding over
de „Werkklassificatie" en „Verdienste beloning".
Naar aanleiding hiervan werden enige vragen ge-
steld en door spreker uitvoerig beantwoord.
In de bestuursvacature van de heer H. J. Begiene-
man werd voorzien door benoeming van de heer
B. Oosterink. De secretaris, de heer D. Norde,
dankte de heer Begieneman voor zy'n arbeid in
het belang van de Bondsafdeling verricht.

KERKDIENSTEN zondag 25 maart
Hervormde kerk

8.30 en 10.15 uur Ds. ƒ. J. van Zorge.

Medlerschool
10 uur Ds. H. Y. Talens. Warnsveld

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

R.K. Kerk
730 en 10 uur H. Mis. n.m. 3.30 uur Lof
R.KKaiel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. M.s,
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

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

sen half tien en tien uur 's morgens.

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

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

Vorden — Zutphen

Vanaf zaterdagmiddag 6 uur tot zondag-
avond 12 u Dierenarts W. Meijers. Zutphen.

Tel 06750-3877

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

(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 14 mrt. t.m. 20 mrt .
Geboren: d. v. A. J. Assink en G. J. Wei-
graven; d. v. G. Vli|^en A. H. Ruesink;
d. v. W. J. AalderinlKn G. J. Eggink. z.
v. G Th. II. Humme»jhk en C. J. Winkel-
man. Jfc
Ondertrouwd: H. W. ^vesselink en B. Bul-
ten; D. J. Pardijs en T. Nijhof.
Gehuwd: W. M. Wassink en B. J. Wols-
heimer.
Overleden: J. Rothuizen, wed. v. ƒ. S. T.
Jansen.

BIOSCOOP
Zondagavond draait de zeer avontuurli jke
f i lm „Het teken van Zorro". Het is een
strijd tussen recht en onrecht en het gaat
er dikwijls zeer heet naar toe.

broeken
H. LUTH - VORDEN

LEDENVERGADERING
„BOND VOOR STAATSPENSIONERING"

In café Bloemendaal hield de Bond voor Staats-
pensionering afd. Vorden vrijdagavond haar al-
gemene jaarvergadering. De avond werd geopend
door de voorzitter, de heer H. J. Ly'ftogt. Spreker
betreurde de geringe opkomst van de leden. De
overgrote meerderheid schijnt niet te weten waar-
voor de Bond werkt en vecht. Uit het jaarverslag
van secretaris H. J. Kip bleek dat de huidige le-
dental 850 bedraagt. De penningmeester H. Door-
nink meldde in zijn financieel verslag een nadelig
kassaldo van ƒ 79,90. De aftredende bestuursleden
de heren H. Kappert, H. Winkels en Joh. Slagman
werden by acclamatie herkozen. De propaganda-
feestavond zal dit jaar in oktober worden gehou-
den. Voor de bejaarden in Vorden werd een bedrag
van ƒ 50,— beschikbaar gesteld.
Om persoonlijke redenen zag de heer H. J. Lyftogt
zich genoodzaakt zy'n functie als voorzitter neer
te leggen. Vanaf heden zal nu als voorzitter van
de afdeling Vorden optreden dé heer J. W. Har-
wig. De heer Ly'ftogt blijft wel bestuurlid. Na het
beantwoorden van enkele vragen werd deze avond
door de voorzitter gesloten.

GESLAAGD
Aan de Universiteit te Groningen slaagde mej.
W. J. Klein Lebbink voor het doctoraal examen
medicy'n«n.

DE HEER KOEKOEK SPRAK IN VORDEN
Maandagavond hield de B.V.L. afd. Vorden een
openbare vergadering in het Nutsgebouw, waar-
voor enorme belangstelling bestond. Als spreker
trad op de heer H. Koekoek, voorzitter van de
Landelyke Vereniging voor Bedry'fs Vrijheid in
de landbouw De heer J. Tolsma hield een inlei-
dend woord over de problemen in de landbouw-
politiek. Spreker wees hier o.m. op de grote lasten
die de boeren op hun schouders gelegd krijgen
door het Landbouwschap.
Hierna was het woord aan dhr. Koekoek. In 1945
meenden we, aldus deze, dat de goede ty'd aan-
brak. Er zouden toen pry'zen vastgesteld worden
voor de landbouwproducten waarmee een ieder ge-
noegen kon nemen. De gedane beloften werden
echter niet nagekomen. Van de produkten waar-
van in 1945 de prijzen werden vastgesteld zy'n nu
nog 3 basisprodukten over nl. melk, suikerbieten
en granen. Momenteel wordt alleen voor de granen
de werkelijke prijs betaald. De B.V.L. die reeds
in 1946 werd opgericht, streeft naar vrijheid in
de landbouw. Ook wil de vereniging minder amb-
tenaren. Momenteel zy'n er 12000 mensen in dienst
van het Ministerie van Landbouw. In een demo-
cratisch land als het onze hebben we recht op
vrije economie en dient de monopolieheffing afge-
schaft te worden.
Het Landbouwschap dat ons dwingt om jaarlijks
zoveel geld te betalen en dat als taak heeft de
boerenstand te steunen, kan in feite niets voor de
boeren doen omdat ze de wereldmarkt niet kan
dwingen. Jaarlijks moet er 7 miljoen gulden be-
taald worden aan het Landbouwschap. Betaalt men
niet dan worden b.v. stukken grond, of de. boer-
derij van de desbetreffende personen verkocht. De
heer Koekoek besloot zy'n betoog met te zeggen
dat de boeren te slecht zy'n georganiseerd en
daarom willen we trachten door middel van onze
vereniging meer zeggenschap te kry'gen in de vrij-
heid van de landbouw. Na de pauze werden dooi-
de heren Tolsma en Koekoek vragen beantwoord
die door enkele aanwezigen waren gesteld.

neus, keel en borst van vastzittend slum

SOÏ(ONDERWIJZERS O.L. SCHOOL WINNEN
BEDRIJFSDAMTOERNOOI

Woensdagavond werd in zaal Eskes de laatste
ronde gespeeld van de bedrijfsdamcompetitie. De
o.l. school wist haar voorsprong van l punt op de
Zuivel I te consolideren door met 5—3 van de
Looyer I te winnen. De overige uitslagen op deze
avond waren: BOG—Zuivel I 3—5; Empo I—Zui-
vel II 2—6; Zuivel III—Empo II 5—3. Toen de
laatste uitslagen bekend waren bleek dat do BOG
en de Empo I een gelijk aantal punten hadden
vergaard zodat een beslissingswedstrijd nodig was
om uit te maken welke ploeg de derde plaats zou
gaan bezitten. Deze wedstrijd word uiteindelijk
met 6—2 door de BOG gewonnen. De einduitslag
was als volgt: 1. O.L. School 13 punten uit 7
wedstrijden; 2. Zuivel I 12 punton; 3. BOG I met
7 punten; 4. Empo I met 7 punten; 5. en 6. Looyer
I en Zuivel II met 5 punten; 7. Zuivel III met 4
punten en op do 8ste plaats Empo II met 3 punten.
De wedstrijdleider, de heer Wansink, bedankte allo
deelnemende ploegen voor de sportieve wijze waar-
op ze elkaar bestreden hadden.
Hierna werden de pry'zen uitgereikt door de voor-
zitter van dé Mamvereniging DCV, de heer Hesse-
link. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om
de heer Wansink hartelijk te bedankon voor het-
geen deze als wedstrijdleider voor dit toernooi
had gedaan. De voorzitter vond tevens dat de
kwaliteit van de wedstrijden de laatste jaren is
toegenomen. Het team van de o.l. school mocht
hierna de prachtige wisselzuil in ontvangst nemen
welke 5 X achtereen of 5 X in totaal gewonnen
moet worden alvorens deze definitief eigendom
wordt. De aanvoerders van de Zuivel I en de
BOG kregen elk een medaille aangeboden voor de
resp. 2e en 3e plaats. Na de uitreiking van de
pry'zen bleef men nog enige ty'd gezellig bijeen.

JEUGDRALLY

De jeugdrally welke zaterdagavond in de Herv.
kerk alhier werd gehouden was slechts matig be-
zocht. De wegbly'vers hebben heel wat gemist.
Ds. J. D. te Winkel, Geref. predikant, sprak een
kort openingswoord, waarna deze voorging in ge-
bed. De aanwezigen zongen onder leiding van de
heer A. J. Smeenk, met begeleiding van de heer
G. Hartemink, orgel, enkele Gezangen.
Mej. W. Zeevalkink las een gedeelte uit bijbel en
mej. H. Eggink hield een korte toespraak.
Ds. Joh. Langstraat sprak over de woorden van
Jezus: „Wie achter Mij wil komen die verlochene
zichzelve en neme zy'n kruis op en volge Mij."
Een van de hoogtepunten waren de gezongen
geestelijke liederen van „The Glory Singers" wel-
ke op de aanwezigen een diepe indruk maakten.
De organisatoren kunnen op een zeer geslaagde
«.vond terug zien.

Chique en sportief
zijn onze
voorjaarstruitjes, vesten
en twinsets
in wol - lams wool - draion
orlon en astralon

De nieuwste kleuren
voor 1962

Natuurlijk bij

Visser-Vorden

BILJARTEN
In de biljartrompetitie district Doetinchem en
Omstreken speelden de teams van KOT deze week
met wissolond succes. KOT I versloeg thuis Eyke-
boom I uit de Keyenburg met 4—2. Door deze
overwinning neemt KOT I de vijfde plaats in op
de ranglijst met 42 punten uit 14 wedstry'den.
KOT II speelde eveneens thuis en won met 4—2
van Velswijk II. J. KI. Hekkelder scoorde in deze
ontmoeting oen prachtige serie van 67 car. Het
fwoodo t < \ - i m staat nu op de 6e plaats in haar
afdeling mot 41 punten uit 15 wedstry'den. De
jongste uitgaven van KOT deden het minder goed
on verloren beide met groot verschil. KOT III
moest in Hengelo met 6—2 haar meerdere erken-
iion in Concordia III. KOT IV verloor in Hummelo
met 8—O van VOP II. Door deze nederlagen staan
l i o i d o teams broederlijk bijeen op de laatste plaats,
hoewel KOT IV één wedstrijd minder heeft ge-
speeld.
A.s. week staan do volgende wedstrijden op het
programma: 't Averenck II—KOT I; 't Averenck
IV—KOT III en KOT III—OMS II. Het eerste
d r i e t a l van KOT heeft vrijaf.
In de competitie van de „IJsselkring" leden De
Zon I en II allebei een nederlaag. De Zon I ver-
loor met 48 caramboles verschil van KOT I. De
hoogste serie werd gescoord door H. Wonnink 11
caramboles.
De Zon II verloor met 19 caramboles van Java I.
De hoogste serie werd gescoord door A. Nyenhuis
met 9 caramboles.

PARTIJ VAN DE ARBEID
De P.v.d.A. afd. Vorden hield dinsdagavond in
café Eskos oor, openbare vergadering onder voor-
zitterschap van de heer G. Koerselman.
Als spreker trad op de heer Knopers die als on-
dorwerp had gekozen „Provinciale Statenverkie-
zingen en nog meer". Spreker maakte de aan-
wezigen in het kort duidelijk wat de Provinciale
Staten betekenen en wat ze o.m. voor taken te
vervullen hebben. Vervolgens schetste de heer
Knopers in grote lijnen de belangrijkste gebeur-
tenissen ty'dens het kabinet De Quay. Spreker
wees erop dat ty'dens het huidige bewind tot dus-
ver van belastingverlaging geen spi-ake is ge-
weest ofschoon dit diverse malen beloofd is. De
staatsuitgaven zy'n niet verminderd doch gestegen.
Van de gedifferentieerde loonpolitiek is evenmin
iets terecht gekomen. De heer Knopers vond het
beleid van de regering betreffende de woningbouw
eveneens oon fiasco, wat grotendeels zy'n oorzaak
vindt in het feit dat er minder arbeiders werkzaam
zy'n in de woningbouwsector. Wat het Nieuw-
Guinea vraagstuk betreft zegt de heer Knopers
dat internationalisering van dit vraagstuk gewenst
is. Na do pauze was er gelegenheid tot het stellen
van vragen, die door de heer Knopers op duidelijke
wij ze werden beantwoord.

VARKENSFOKVERENIGING BIJEEN

Donderdagavond vond in café „De Zon" onder
voorzitterschap van de heer B. G. Lichtenberg een
ledenvergadering plaats van de Varkensfo'kvereni-
ging „De Samenwerking" te Vorden.
Do penningmeester, de heer D. Lettink, kon een
batig kassaldo meedelen evenals de heer van
Zandvoort inzake de kas van de hokken.
Vervolgens werden vier fokzeugjes onder de aan-
wezige leden verloot. De gelukkige winnaars wa-
ren de heren D. Lettink, A. F. J. Waarle en A. J.
Oltvoort Jr.
Tot afgevaardigde naar de algemene ledenverga-
dering te Arnhem op 27 april a.s. werd aangewe-
zen de heer B. G. Lichtenberg.

De assistent-veeteeltconsulent, de heer H. Riet-
man, hield vervolgens een duidelyke en bevatte-
lijke inleiding over „De varkenshouderij".
Een aantal gestelde vragen werden door spr. uit-
voerig beantwoord.
De voorzitter dankte de heer Rietman voor zy'n
medewerking aan deze ledenvergadering.



Oe wijsheid van de huisvrouw
is kopen bij de

VIVO SPECIA1 -N

169Boerenkaas
(heerlijk pikant)
500 gram . .

Montalia Ver-
mouth. Echte Itali-
aanse import, l litersfl.
met 100 wapent j es

Capucijners
l blik

Geldig van 22

VIVO kruideniers óteeds „a&er: KISTEMAKER

SCHOENAKER, Kranenburg
OPLAAT, Wildenborch

SMIT, Zutphenseweg

OVER:

Een Christelijke Politiek
voor Gemeente en Provincie
spreekt op donderdag 22 maart a.s.

E. VAN RULLER
Wethouder te Groningen.

Aanvang 8 uur. Zaal Eskes.

Het Bestuur.

Maakt nu vast uw

voorjaarsrok

Keuze uit:
Mooie lichte tinten

LINNENS

140 cm breed, prijs f 6.95

Als extra aanbieding:
Fantasie tinneroy

nn f 3.95 per meter

Natuurlijk bij

VISSER-VORDEN

Laat NU chemisch reinigen!

Geen lange levertijd!

Serieuze behandeling!

Chemische wasserij
„De Achterste Molen", Epe

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

Jonge en moderne mensen vragen naar

Bakkerskoekjes
Geen grote hoeveelheid —

maar lekker!

JUIST! Daar gaat het om.

De Vordense Bakkers

Het is weer lente. De tijd van mooie
bromfiets- of fietsdagen is weer spoe-
dig daar.
Maar zorg dan dat uw trouwe karretje
u zijn dienst goed kan bewijzen.
Laat hem daarvoor bij de Vakman
grondig nazien en in orde maken.

Breng hem bij

BARINK
Want ieder weet, voor vakkun-
dige reparatie is BARINK het
adres.

De nieuwe modellen

slApkamers
zijn fantastisch!

Een lust voor het oog.

Gaat U trouwen of wenst U Uw
kamer te veranderen, komt dan eens
kijken.
Zowel in houten als metalen uitvoe-
ring altijd de nieuwste modellen van
de beste fabrieken in voorraad.

A.J.A.H O L M i M K

AUTORIJLESSEN?

VTRAGTKR

Welvaart in vrijheid
voor iedereen!!

DIT WIL DE V.V.D.
STEMT OP

LIJST S

Sparta

Reeds na 2 mnd de meest verkochte sportbromfiets o.a. door:

O de zeer sierlijke lijn
% de oersolide uitvoering
0 de beroemde I.L.O. motor
% de zeer goede Sparta service

Financiering mogelijk. - SPARTA EEN KLASSE APART.

Dealer uoor Vorden e.o.

M KUYPERS - Tel. 1393

De schoonmaaktijd nadert
Schaft u nu een goede stofzuiger aan, die u het werk
verlicht.

Koelkasten
inhoud Ï25 li ter reeds vanaf f 369.—

Diep vrieskisten
reeds vanaf f 840.—

Tevens het adres voor:

Wasmachines en centrifuges

Radio en T. V.

Verlichtingsartikelen

Electro Technisch Installatiebureau

P. DEKKER
Telefoon 1253

Zutph.w. 15 Tel. 1505

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

Pluimveebedrijf
De Driesteek

Iedere week aan te
bieden 2 daags kui-
kens en 8 weekse jon-
ge hennen Prijs b i l l i jk
A. Bukman, Leesten

tel. 06750-4765.

Auto's te huur
zonder chauffeur

Garage

A. G. Tragter
Telefoon 1256

Een fantastische boot-
reis
Zeven dagen op en aan
de Rijn met het luxe pas-
sagiersschip „Regina". Be-
zoek aan gezellige steden
als Düsseldorf, Königswin-
ter, Koblenz, Rüdesheim en
Keulen. Uw „droomreis"
door het prachtige Rijnland
(van f 125.— tot f 195.—
alle maaltijden, koffie en
thee inbegrepen), waarover
het interessante boekje „G&
eens varen op de Rijn"
U alles vertelt. Vraag het
even aan; het wordt u op
aanvrage gratis toegezon-
den door de N.V. Rijnland,
Molenstraat 61, Den Haag.
Tel. 070-117113. Ook uw
reisburo heeft een exemplaar
voor U!

Supralux
1 Grote bus Supralux lak-
verf, voldoende voor liefst
10 m z kost slechts f 3.80

Vraag vóór
U verft

vakkundig
-advies bij:l

Drogisterij
De Olde Meulle

Gediplomeerd Drogist
J. M. v. d. WAL

„Het Binnenhuis91

WONINGINRICHTING
Fa. A. Polman tel. 1314 Vorden

Wilt u nieuwe

overgordijnen
Wij hebben voor u een

enorme voorraad

• Leuke dessins
• Was-, zon- en lichtecht

• Modern en klassiek

Wilt u uw gordijnen mooi laten hangen?

Laat ze dan door een vakman ma-
ken

Zondag 25 maart 1962

Vorden I - G.S.C.D. I
Dieren

Aanvang 2.30 uur

Fietsen is beter
Maar dan op een beter rijwiel

TRAGTER
van

Ruime keuze in de merken:
Empo, Union,
R.S. Stokvis, Gazelle

Ook kinderfietsen in alle maten!

Voor ieders beurs vindt U bij

TRAGTER
een fiets.



Gevraagd in Warns-
veld een zelfstandige
HUISHOUDSTER

in gezin met 3 school-
gaande kinderen, waar
moeder werkt. Hoog
loon. Brieven onder
no. 11 bur. van dit
blad.

Gevraagd in Warns-
veld MEISJE, voor
dag of dag en nacht.
Hoog loon.
Brieven onder nr. 12
bureau van dit blad.

Gevraagd in Warns-
veld HULP in de
huishouding van 7.30
uur tot 2.30 uur.
Brieven onder nr. 13
bureau van dit blad.

Net MEISJE zoekt
werk voor 4 dagen
per week.
Brieven onder nr. 10
bureau Contact.

Wegens plaatsgebrek
te koop een HETE-
LUCHTKACHEL m.
pijp en onderplaat.
Molenweg 12.

Op het landgoed „De
Belten" zijn enkele
percelen HOUT te
koop, o.a. geschikt
voor zaaghout.
Te bevragen zaterdag-
morgen 24 maart.

Te koop EETAARD-
APPELEN. Noorde-
lingen. G. J. Sloetjes,
D 167, Vorden.

Te koop versgedorst
ROGGE-enHAVER-
STRO, aan balen.
Rouwenhorst,

„Biesterveld".

Hebt ge te verkopen
een fiets of koe?

Contact
brengt de liefhebbers

wel naar u toe!

A
Henk Wesselink

en

X Bertha Bulten

\ hebben de eer U kennis te geven van
X hun voorgenomen huwelijk, waarvan
V de voltrekking D.V. zal plaats vinden
W op donderdag 29 maart a.s. om 11
/ uur ten Gemeentehuize te Vorden.

X Kerkelijke inzegening om 2 uur in de
V Herv. Kerk te Vorden, door de Wel-
W eerw. Heer Ds. J. }. van Zorge.

A

X

X

X

X
X
X
£:

maart 1962-
Vorden. D Hl
CT~ r c A~>Hengelo-G. F 42.

Toekomstig adres: D 141, Vorden

Receptie van 3.30 tot 4.30 uur in
hotel Bakker te Vorden

„'t Is Pet "
De Britse piloot die op 2 mei 1945 niet
alleen voedsel maar ook zijn pet boven
Rotterdam dropte had verzocht om een be-
richt van de vinder. Dat kwam. 't Was
Pieter Stout die in Kralingen de pet gevon-
den had. 2 mei zullen de piloot John Stead
en Pieter Stout elkaar ontmoeten. En ver-
der! Koop nooit tegen uw zin uw rijwiel.
Dan is het achteraf vaak Pet. Als u een
goed adres zoekt zult u ook vinden als u
Tragter inschakelt. U bent welkom. Het
zal een prettige ontmoeting zijn.

Vergeet u het niet
Zaterdag 24 maart
7.45 uur in Irene:

O, oom Albert toch
Gebracht door de Herv. Jongemannen-
en Meisjesvereniging

Entree f 1.25

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn 't Centrum
G. W. EIJERKAMP

Telefoon 1386

Te koop ± 3000 kg
prima ROGGESTRO
aan balen.
Tevensgelegenheid tot
het inscharen van vee,
a.d. Almenseweg te
Vorden.
Te bevr. W. Visschers,
Noordink E 34,

Hengelo Gld.

Te koop jonge HEN-
NEN, 8 weken oud,
Reds C.P.I. bij H.
Bannink, Kranenburg.

Te koop slachtrijpe
KONIJNEN.
Ruurloseweg D 21.

Te koop EIKEN-
HOUT geschikt voor
t immerhout en posten.
Wed. Seesing 't Groe-
nedal.

Te koop g.o.h KIN-
DERWAGEN, van
Heeckerenstraat 8.

Te koop 4 FAU-
TEUILS en TAFEL;
tevens een g.o.h. KIN-
DERWAGEN (Rie-
mersma) B. v. Hack-
fortweg 31.

Te koop een prima
hetelucht KACHEL
Zeer geschikt voor
grote kamer. Dr. Lu-
lofsweg 2

Te koop een zw.dr. r.b.
VAARS, 28 maart a.d.
teil. H. J. Zemmelink
E 52, Hengelo-G.

Te koop 50 jonge
HENNEN, 9 w. oud
20 st. h x r
30 st. w.l.
D. J. Stokkink, Julia-
nalaan 10, Vorden

Te koop een toom
mooie blanke BIG-
GEN, 13 st. G. J.
Eijerkamp, B 35.

5e Nutsavond

Vrijdag 23 maart 1962. aanvang 8 uur

Stereo Stereo

Albert Gols
Nederland in drie dimensies

Landschap en stedenschoon, historie,
folklore, festiviteiten enz.

Adembenemende stereoscopische pro-
jectie met stereofonisch geluid.
Vrije toegang voor leden (2 personen)

Niet-leden f 1.— per persoon

Jeugdmiddag, half vier
Leerlingen van de 4 hoogste klassen
van de Dorpsscholen en van de U.L.O.-
scholen, Lycea, Technische school in
Zutphen, Landbouwhuishoudfchool en
Lagere Landbouwschool te Vorden
kunnen voor

15 cent
de Jeugdmiddag bijwonen.

O. Chroomlederfabriek
v.h. H. A. ALBERS - Vorden

vraagt

enige flinke werknemers
Goed loon. Pensioenregeling

Verder volgens C.A.O.-leder.

„Het Binnenhuis"
WONINGINRICHTING

Fa. A. Polman tel 1314 Vorden

Is uw

BEKLEDING
van de meubels versleten?

Vraagt u dan onze

staalboeken

• Wollen stoffen
in moderne en
klassieke dessins

En ons stoffeerwerk
nou ja . . .

U weet het wel

„Het Verfhuis"
J. M. UITERWEERD

Vorden - Tel. 1523

MEER KLEUR
MEER FLEUR

Door Fablon

Plakplastic
voor ieder doel geschikt

Prachtige dessins

ALBERS zelfbediening geeft de toon aan
met de laagste prijzen

Sunil, voor de witste was
bij elk drielingpak, l pak gratis

Radion record, modern wasmiddel
bij elk dubbelpak, l pak gratis

Voor uw feest
literspotten abrikozen, slechts

Kersverse margarine, 3 pakjes voor
Agar-agar vruchtjes, 200 gram
A.J.P. pudding, per pakje

119 et
89 et
49 et
18 et

3 pakjes voor 49 et

Prachtige sperziebonen, litersblik 89 et
Neem een voorraad in huis 5 blikken voor 395 et
Boerenkool, kant en klaar, grote pot 57 et

3 extra aanbiedingen!
1. bij 500 gram kaas, l blik sardines

van 34 et voor 24 et
2. bij elk zakje vleeswaren, l blik ananas

van 60 et voor 50 et
3. bij elk pak koffie, l litersfles koffiemelk

van 137 et voor 127 et

Zeldzaam koopje!
2 grote rollen beschuit, normaal 30 et en
l grote ontbijtkoek samen 88 et

Bij de kassa!
Bij aankoop van 250 et aan boodschappen

2 potjes abrikozen voor 59 et
Komt altijd van pas voor bowl

Probeert u eens aardbeien met ananas!
litersblik ananas 169 et

groot blik aardbeien 89 et

258 et
Nu voor 224 et 't is geen geld

ftait wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

* Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Gasgeysers
voor afstandbediening f 178.—

normaal f 181.'—

meerprijs uitvoering in kleur f 6 50

leverbaar in 8 moderne kleuren

Badgeysers vanaf f 263.—

Bezit U reeds een GEYSER?
Laat deze dan jaarlijks schoonmaken en controleren.
Het eerste jaar na aankoop doen wij dit gratis voor u.

Fa G. Pongers& Co
Telefoon 1474 VORDEN Nieuwstad 10

Stichting tot Huisvesting van Bejaarden
te Vorden

Volgende week, van 26-31 maart, zal een kol-
lekte worden gehouden

ten bate van het rusthuis „de Wehme",
voor de aanschaffing van een piano en andere
recreatie-middelen.
Door Uw bijdrage verhoogt U de ontspanningsmogelijk-
heden voor de bewoners.
Leg uw bijdrage klaar, zodat de kollekte vlot kan verlopen l
Bij voorbaat dank.

Het Bestuur.



Te koop: wastafel met marmeren blad en
opzet en grote af te schroeven spiegel, 2
flinke laden; af m. blad ± 50 bij 105 cm
Verder een kleinere houten wastafel met
l lade, een keukenspiegel en een l pers
houten ledikant, afm. iets beneden normaal
Te bevr. v66r de middag bij H. Wljchman,
Julianalaan 18, Vorden.

U kunt weer profiteren van onze

weekaanbledingen
met

v i v nf oordeel In Iele Upzichten

10 verse Eieren

GRATIS
l pakje Tuc
(U kent ze toch), bij
l fl. Zoete Rode Spaanse

Wijn è f 2.95

EXTRA LEKKER!

WORTELEN FIJN
half blik 61 et
per twee blik f 1.14

Bij l pak Vermicelli l blik Soep-
balletjes 47 et.

GRATIS reep chocolade
bij 200 gr. Lange Vingers 79 et

VLEESWAREN

uit onze

moderne

koelinstallatie

100 gram snij worst 39 et
100 gram gebr. gehakt 35 et

Voor vlug en prettig winkelen naar . . . .

F. A. SMIT
ZelfbedUningbedrijf

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281
VORDEN

Ook voor melk en melkproducten

IDUNA

Korsetten en B.H/s

H. LUTH
Vorden

Een nieuwe lente
Een nieuwe fiets

Ruime keuze in

Empo en Gazelle
rijwielen

vindt u bij

Fa. Kuypers
Telefoon 1393

Voor het opfokken en mesten van uw

kalveren

Melkwaarde
11.8 cent per liter

Verkrijgbaar bij:

A. W. UENK
Vorden - Tel. 1327

KIEZERS!
Krachtig,
Vooruititrevend,
Gezond economisch,
Verantwoord en
Rechtvaardig

is het Provinciaal Beleid der

K.V.P.

STEMT
a.s. woensdag 28 maart

op no. l van LIJST 11

Chr. Matser

Schoon maak tij d

Vitragetijd

Wij brengen een pracht kollektie

VITRAGE
in terlenka en katoen

Tegen zeer voordelige prijzen

L. SCHOOLOERMAN
VORDEN

Wat gezellig
ZO'N MODERN

BANKSTEL
of de moderne clubjes in twee kleuren,
met bijpassend dressoir, bergmeubel
en tafel. - AltiM iets aparts.

Steerre in diverse prijsklassen
voorradig.

Reklame vrijdagavond en zaterdag
200 gram ham 100 et

200 gram ontbijtspek 55 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gram tongeworst 55 et
500 gram fijne rookworst 160 et

500 gram gesm. vet 45 et

Zaterdagsavonds om 5 uur gesloten.

M. Krijt, Dorpsstraat
Bent u werkelijk tevreden over het beleid
van onze huidige regering?

NEEN? Dan is er ook voor u maar

één keus!

Stem P.v.cLA* lijst 2
Voor vervoer naar de stembus van bejaar-
den en gebrekkigen gaarne tijdige opgave
bij W. Kamperman, Ruurloseweg 33

A. G. H. Lauckhart, 't Hoge 49
J. G. Hulshof, Almenseweg 25
A. J. Ribbers, 't Medler E 102 b

GEEF GUL VOOR DE BEJAARDEN.
Het is u allen wel bekend, dat bijna een jaar gele-
den het bejaardencentrum „de Wehme" in gebruik is
genomen. Ongeveer vijftig bewoners genieten hier van
een rustige levensavond.
Daar een groot gedeelte van de bewoners niet meer
zo goed ter been is dat het vertier buitenshuis kan
zoeken, stelt de directrice en het bestuur alles in het
werk om deze mensen thuis wat afleiding te bezorgen.
Voor de aanschaffing van deze recreatie-middelen
'piano, gezelschapsspellen enz.) is echter geld nodig.
Daarom zal a.s. week een huis aan huis kollekte in
deze gemeente worden gehouden, waarvoor verschil-
ende dames zijn aangezocht. Het bestuur hoopt en

verwacht dat iedereen een steentje wil bijdragen. Dat
maakt het kollekteren voor de dames prettiger en het
resultaat zal zijn dat men de bewoners van „de Wehme"
nog beter dan voorheen prettig zal kunnen bezig houden.

JAARVERGADERING N.C.V.B. AFD. VORDEN

Onder leiding van de presidente, mevr. Kieft-Be-
gieneman, werd in het gebouw Irene de jaarverga-
dering van de Ned. Chr. Vrouwen Bond gehouden.
Uit het jaarverslag van de secretaresse, mevr.
Luimes-Groot Enzerink, bleek dat het ledental
thans 105 bedraagt.

Wegens ziekte van de penningmeesteresse,
mevr. Jansen (Schreevoord), werd door mevr. Be-
renpas-v, d. Kamp het financiële verslag uitge-
bracht. Zy kon een klein batig saldo meedelen.
Na deze verslagen werd een gezellig spel gedaan.
Aangezien het bestuur met twee bestuursleden
moest worden uitgebreid, werden gekozen de da-
mes Lenseling-Huizinga en Snoeyink-Runhaar.
Mevr. Haring (Warnsveld) vertelde op duidelijke
wijze over haar reizen naar Portugal, welke cau-
serie zy met dia's toelichtte.
Tenslotte nam de vereniging afscheid van het
bestuurslid mevr. Pos-Groeneveld wegens vertrek
naar elders. Voor haar werkzaamheden in het be-
lang van de vereniging verricht bood het bestuur
haar een aandenken aan.

5e NUTSAVOND
A.s. vrijdagavond komt de heer Albert Gols voor
de Nutsleden en belangstellenden en 's middags
om 3% uur. voor de kinderen iets vertonen, wat
nog niet in Vorden geweest is, n.l. een stereocopi-
sche projectie met stereofonische geluidopname:
„Nederland in drie Dimensies". Er worden beelden
vertoond over: landschap- en stedenschoon, histo-
rie, folklore, festiviteiten enz. Aanvang voor de
leden 8 uur en voor de kinderen 's middags om
3% uur. Zie verder de advertentie.

VERGADERING V.V.D.
Ir. W. Kooy (Voedselcommissaris van de provin-
cie Gelderland), lid van de Provinciale Staten,
sprak voor de afd. Vorden van de V.V.D.
Na ingeleid te zjjn door de voorzitter van de afd.
Vorden, de heer G. P. Vogtlander, gaf spreker
eerst een overzicht van de werkwijze van de Pro-
vinciale Staten. Hierna gaf ir. Kooy een uiteenzet-
ting van de landbouwpolitiek van de V.V.D.
De V.V.D. acht de land- en tuinbouw een onmis-
baar element in de Nederlandse samenleving. Sa-
menvattende stelde spreker, dat de V.V.D. er naar
streeft, dat de vrije en zelfstandige boeren en
tuinders in staat en bereid zjjn risico's te aan-
vaarden en te dragen.
In verband met de uit de vergadering gestelde
vragen werd o.a. behandeld de betekenis van de
E.E.G. voor de land- en tuinbouw. Over de ruil-
verkaveling werd door spreker nog opgemerkt
dat wijziging van het erfrecht de aandacht ver-
dient om de versnippe^^ van de door de ruilver-
kaveling geconcentreerd!? bedrijven te voorkomen.
De voorzitter dankte^t^slotte ir. Kooy voor zy'n
belangrijke uiteenzettingen voor de gedegen be-
antwoording van de gestelde vragen.
Hij wekte de aanwezigen op bij de a.s. provinciale
verkiezingen te stemmen op lijst 5 van de V.V.D.,
waarbij hy opmerkte dat onze plaatsgenoot de heer
H.S.J. Albers op de candidatenlyst voorkomt. Het
zou leuk zy'n voor de afd. Vorden dat veel Vorde-
naren hun voorkeurstem gaven aan deze Vordense
candidaat. De V.V.D. is de party waar de land-
bouwbelangen op progressieve wy'ze worden be-
hartigd.

ONTSPANNINGSAVOND JONG ENSCLUB
„SAMUEL"

Vrijdagavond hield de Chr. Jongensclub „Samuel"
in gebouw „Irene" een ontspanningsavond met
medewerking van het cabaretgezelschap „De Vro-
lijke Trekkers" uit Aalten. In zijn openingswoord
heette de heer L. Visschers het cabaretgezelschap
hartelijk welkom in Vorden. Hierna konden de
aanwezigen genieten van een afwisselend amuse-
mentsprogramma van zang, muziek en conference,
dat op vlotte wijze door de jongelui uit Aal ten
gebracht werd. Na afloop bedankte de heer A. v. d.
Linden het cabaretgezelschap voor de goed ver-
zorgde avond. In de pauze werd een geslaagde
verloting gehouden ten bate van een vakantiereis
van de Jongensclub.

PLECHTIGE INWIJDING NIEUWE ALTAAR
R.K. KERK

De St. Antonius van Padua-parochie te Vorden-
Kranenburg beleefde maandag 19 maart een his-
torische dag. Op plechtige wijze werd n.l. in de
parochiekerk het nieuwe altaar, dat voor enige
tijd geleden gereed kwam, geconsacreerd door
mgr. Constant Kramer o.f.m. bisschop van Luanfu
(China).
Dit vormde het plechtige sluitstuk van de geeste-
lijke verrij kingsweek, welke in de parochie werd
gehouden. Het nieuwe altaar, waarvan de plan-
ning en uitvoering in deskundige handen was van
de paters Benedictynen van Slangenburg (Doetin-
chem) is zo gebouwd, dat de gelovigen de priester
bij al zy'n handelingen goed kunnen volgen, daar
de priester met het gezicht naar het volk is ge-
keerd. Het vormt een prachtige aanwinst voor de
parochie.
De bisschop werd aan de ingang der kerk op
plechtige wijze afgehaald, voorafgegaan door
acolythen met brandende kaarsen, waarna de ver-
schillende ceremonieën werden verricht.
Na de plechtige consecratie droeg de parochie-
herder pastoor A. Bodewes o.f.m. de plechtige H.
Mis op aan het nieuwe altaar met assistentie van
de Hoogeerw. Pater v. d. Heyden, gardiaan en
Kap. F. Sluyter o.f.m.
In zy'n feestelijke toespraak wees mgr. Kramer
op de zinrijke betekenis van het altaar voor de
gelovigen.

COöP. ZUIVELFABRIEK „DE WIERSSE"
HIELD JAARVERGADERING

De algemene ledenvergadering, welke de Coöp.
Zuivelfabriek „De Wiersse" in zaal Eykelkamp
heeft gehouden werd door ruim 45 leden bezocht.
De nieuwe voorzitter, de heer W. Norde, sprak
een welkomstwoord en besprak in het kort de
algemene toestand in de landbouw en veeteelt over
het afgelopen jaar.
Uit het jaarverslag kunnen we melden, dat het
aanta l loden per l jan. 1962 229 bedroeg, terwy'l
het bestuur thans is samengesteld uit de heren:
G. J. Kok, ere-voorzitter; W. Norde, voorzitter;
J. W. Boeyink, secretaris; B. J. Bannink, vice-
voorzitter; H. Lindenschot en H. M. A. Helmink,
leden. De Raad van Commissarissen bestaat uit de
heren: W. J. Esselink, voorzitter; Joh. Wesselink,
secretaris; R. Kamperman, W. Kamperman, Joh.
Weenk, H. J. Voskamp en D. J. Bruil.
De kwaliteit van de melk was zeer goed. Het ge-
middelde rangcyfer was 1,56. Dit jaar werd
146.676 kg boter geproduceerd tegen 142.368% kg
in 1960.
De melkaanvoer bedroeg in 1961 6.392.094 kg met
een gemiddeld vetgehalte van 3.74%. In 1960 was
dit 6.226.875 kg met 3.739^ vet.
Afgeschreven werd op de gebouwen ƒ 18.674,61,
machines ƒ 31.413,06, wegenverbetering ƒ 1340,—,
totaal ƒ 51.427,67.
By' de gehouden bestuursverkiezing werd het af-
tredende lid de heer J. W. Boeyink met grote
meerderheid van stemmen herkozen, evenals de
aftredende commissaris de heer Joh. Weenk.
Ten aanzien van de ingrijpende verbouwing in de
fabriek werd nog opgemerkt dat de aangebrachte
verbeteringen de verwerking ten goede komen. De
bussenspoelmachine werkt tot volle tevredenheid,
evenals de elektriciteitsvoorziening. Verder werden
nog aangeschaft een melktank en een koelmachine.
In mei werd door ruim 440 leden met echtgenotes
de verbouwing de fabriek in ogenschouw genomen,
waardoor men een beter idee kreeg omtrent deze
verbouwing.
In zy'n slotwoord dankte de voorzitter speciaal
voor de aangename wy'ze waarop deze vergadering
werd gehouden. Hij bracht voorts dank aan het
bestuur voor de prettige samenwerking, aan de
heren commissarissen en aan het personeel dat
onder moeilijke omstandigheden nauwgezet zijn
plicht had gedaan.

VOLLEYBAL
De Kraanvogels speelden maandagavond in Zut-
phen met hun eerste 6-tal tegen DCV I uit Brum-
men. De Vordense dames waren niet in goede
vorm. Zy' verloren hun eerste set met 15—9, maar
kregen in de tweede party even een opleving. Na
enkele goede services van het geel-witte team,
konden de Brummense dames echter hun achter-
stand inlopen.
Het werd tenslotte een tweede set-overwinning
voor de Brummense zes, die hierdoor met 2—O
wonnen.

STILLE OMGANG
In de nacht van zaterdag op zondag j.l. heeft de
afd. Vorden-Kranenburg van het Gezelschap der
Stille Omgang met 31 mannelijke personen deel-
genomen aan de jaarlykse bedevaart naar Amster-
dam. Nadat in de parochiekerk op de Kranenburg
een pelgrimslof was opgedragen, werd de reis ge-
maakt vanaf het station N.S. te Vorden. In Am-
sterdam werd eerst de Ommegang gemaakt, waar-
na in de „Zaaier" een plechtige H. Mis werd bjj-
gewoon. In hotel de Rode Leeuw werd de inwen-
dige mens versterkt, waarna de terugreis werd
aanvaard en men tegen 9 uur weer in Vorden
arriveerde.

RATTI-NIEUWS
Ondanks de sombere voorspellingen is het Ratti
zondag weer gelukt om een flinke overwinning
te behalen. Nu werd Mariënvelde I (Achter-
Zieuwent) nog wel in eigen home, met 5-—l aan
de zegekar gebonden.
Aanvankelijk moest Ratti op het overigens goed
bespeelbare veld alle krachten inspannen om het
offensief dat de gastheren ontketenden, te weer-
staan. Na tien minuten werd de druk op de ver-
dediging zo groot, dat Mariënvelde de leiding kon
nemen by een te snel uitlopen der Ratti-doelman,
l—0. Hoewel de groen-witten nu snel het initiatief
overnamen bleef tot aan de rust de score onge-
wijzigd.
Eerst na de thee kwam er wyziging in de stand.
Ratti gaf ook nu weer de toon aan en al direct
kon de r.-buiten vanaf de vleugel met een vol-
treffer de gelijkmaker tot stand brengen. Doordat
de voorhoede nu krachtig steun kreeg van de half-
linie, kon men spoedig daarop de leiding nemen.
Het was H. Dostal die eerst nummer twee scoorde
uit een voorzet van rechts, waarna dezelfde spe-
ler na goed combinatiespel met de binnenspelers
de voorsprong vergrootte tot l—3 en met een
prachtig derde doelpunt voor de hattrick zorgde
(l—4). H. Lichtenberg kon het produktieve spel
der Ratti-ploeg afsluiten met een vy'fde goal; een
zacht schot, dat net onder de te laat reagerende
Mariënveldse doelman doorglipte. Eindstand l—5.
Ratti II ging naar Halle III, maar moest hier
met een 4—l nederlaag genoegen nemen. Tot aan
de rust kon men nog goed partij geven, maar
doordat de thuisclub na halftime snelle en gevaar-
ly'ke aanvallen lanceerde moest de doelman 4 X
in het net duiken. Tolkamp kon de achterstand
van Ratti tot 4—l reduceren.
Ratti A—Zelhem A werd zondagmiddag afgelast.
Zaterdagmiddag trok het B-elftal naar Zutphen,
maar sneuvelde hier met 8—O tegen AZC C.
Voor komende zondag zy'n beide senioren-elftallen
vrijaf.


