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VOORLICHTINGSAVOND N.P.O.

Uitgaande van het Oostelijk district van het
N.P.O. werd in zaal Bakker een voorlichtingsavond gegeven, welke in vergelijking met andere
plaatsen hier maar zeer matig bezocht was.
Dat was helaas jammer voor de wegblijvers, want
er werden leerzame en interessante bijzonderheden
verteld over de slachtkuikens.
Onze oud-plaatsgenoot, de heer K. A. A. Kouwenhorst, thans staffunctionaris van het Produktschap hield een uitvoerige bespreking over de afzetmogelijkheden van onze slachtkuikens. Volgens
spr. neemt het aantal slachtkuikens in het buitenland, met name in Frankrijk en Engeland zeer
sterk toe. Verhoudingsgewijs blijft ons land daarbij stei'k ten achter. Ook over de export van
slachtkuikens wist de heer Rouwenhorst leerzame dingen te vertellen.
De heer P. G. Vaags, dierenarts in Aalten sprak
hierna over het opfokken van slachtkuikens, waarbij spr. vooral stilstond bij de verschillende vormen van ziekte, welke zich onder deze kuikens
kunnen voordoen en de genezing en voorkoming er
van.
Na de pauze beantwoordde een forum verschillende vragen over deze materie, hoofdzakelijk betrekking hebbende op de besproken onderwerpen.
Tot slot werd er een film gedraaid onder de titel
„Vijf miljard eieren". Deze in fraaie kleuren gemaakte film bracht ons een interessant beeld van
hetgeen alzo met eieren gedaan kan worden en
wat er alzo van gemaakt wordt. Er waren opnamen bij uit binnen- en buitenland.

KERKDIENSTEN
Vrijdag 31 maart
Hervormde kerk.
10 uur Ds. J, J. van Zorge. H. Avondmaal
7.30 uur Ds. J. H. Jansen. H. Avondmaal

zondag 2 april
Heru. Kerk.
8.30 en 10.15 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.
Maandag 3 april
Heru. kerk
10 uur Ds. J. D. te Winkel en Ds. J. J.
van Zorge. Interkerkelijke dienst.
Geref. Kerk
Dienst in de Hervormde kerk.

GEMEENTEAVOND GEREF. KERK

Donderdagavond werd in Irene een ledenvergadering van de Geref. Kerk gehouden, onder leiding
van haar predikant Ds. J. D. te Winkel.
Na de opening kwam allereerst aan de orde de
financiële verslagen van kerk, diaconie, zending
en evangelisatie over het afgelopen jaar. Deze
werden onder dank aan de desbetreffende commissies goedgekeurd.
Na de pauze gaf Ds. te Winkel een overzicht van
de 12 contactavonden, met de gemeenteleden in
de verschillende delen der gemeente gehouden.
Deze bleken zeer te zy'n geslaagd zowel wat de
opkomst als het besprokene betreft. Een aantal
dienaangaande gestelde vragen werden uitvoerig
door Ds. te Winkel beantwoord.
BIOSCOOP

Op de avond van de 2e Paasdag kunt u genieten
van een echt amusementsprogramma met Norman
Wisdom, de grote Engelse filmkomiek.
UITVOERING SPARTA

Onder leiding van de heer Groot Wassink gaf de
gymnastiekvereniging Sparta voor een by'na geheel gevulde zaal van het Nutsgebouw haar jaarlijkse uitvoering.
De voorzitter, de heer G. W. Brinkman, verwelZondagsdlenst Doktoren
komde in zy'n openingswoord burgemeester Van,
(alleen voor spoedgevallen)
Arkel, de aanwezige ereleden en de buurtvereni-\
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot maandag- gingen uit Ruurlo, Lochem.
Het uit 23 punten bestaande programma werd
avond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.
vlot afgewerkt.
Zondagsdienst dierenartsen.
De vrije oefeningen van de jongens en meisjes en
2e PAASDAG MOTOR-C 'KOSS TE
de oefeningen aan rek en ringen, paardspringen
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
HENGELO (Gld.)
Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag- enz., gaven een duidelijk beeld van gestadige oefeNog slechts een paar dagen en het is 2e Paasdag, avond 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566. ningen op de brug (ongelijk) en de knotsoefening.
De voorzitter overhandigde na afloop de hereiy
de dag van de grote Motor-Cross op het circuit
't Zand te Hengelo Gld. Behalve vooraanstaande Vanaf zondagnacht 12 uur tot maandag- Groot Wassink en Koop een enveloppe met inhoud.
coureurs uit eigen land zullen dit jaar voor het avond 12 uur H. Eil, Tel. 06753-1420.
eerst Duitse en Belgische renners aan de start
komen en als bijzondere attractie dit jaar ook Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot dinsdagraces voor motoren met zij span. De wedstrijd- morgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.
leiding verwacht een uitermate spannende stryd
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
in alle klassen en de organisatoren hebben niets
zonder chauffeur
nagelaten om het circuit voor de bezoekers zo Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
overzichtelijk mogelijk te maken en een uitge(Bureau Rijkspolitie)
Volkswagen - Opel
breide geluidsinstallatie zorgt dat het publiek over
het gehele circuit, goed op de hoogte blijft van
Weekmarkt.
het verloop der wedstrijden.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
Automobielbedrijf
De „Coupe 't Zand" een fraaie wisselbeker, be- aangevoerd 135 biggen, waarvan de prijzen
schikbaar gesteld door de eigenaresse van het
landgoed, mevr. V. E. R. A. Dittlinger, is een varieerden van f 60,— tot f 72,50 per stuk.
begerigswaardig trofee dat voor alle renners aan- Handel was vlug.
leiding zal zijn hun machines met uiterste krachts- Burgelijke stand van 22 t.m. 28 maart
Dorpsstraa^ - Vorden
inspanning door het circuit te jagen, elkaar elke
Telefoon
(j^>2-1329
Geboren: d. van H^Bijzitter en G. Hoitink.
centimeter bekampend.
Teneinde teleurstelling te voorkomen wordt de z. van B. A. Heiji^^en A. H. Peterkamp.
bij geen gehoor 06750-2897
bezoekers aangeraden de toegangswegen tot het z. van G. J. Wagenvoort en H. Poterman
circuit te volgen zoals die door de bekende Ondertrouwd: W. M. G. Rosendahl en S.
K.N.M.V.-pijlen zijn aangegeven, alsmede door C. Hartman. H. j^Verbrugge en M. F.
aanwijzingen van politie en officials.
Beekman.
Bezoekers vanuit richting Zutphen—Vorden kunHet eerste elftal was zo^P^ vrij, doch de RattiGehuwd:
Geen.
nen het circuit het best bereiken via het dorp
reserves
speelden een zware uitwedstrijd. Zij hebOverleden:
W.
te
Slaa,
m.,
83
jr.,
wedn.
Hengelo Gld.
ben
van
hun reis naar Vierakker weinig plezier
Van de wedstrijdleiding ontvingen we als laatste van D. Westerum. G. J. Slegten, vr. echtg.
beleefd, want tegen Socii I werd het een fikse
nieuws betreffende de Motor-Cross de verrassen- v. B. S. Veehof. 81 jaar.
nederlaag. Voor de rust was het spel zeker niet
de mededeling dat de in binnen- en buitenland
onaantrekkelijk en het duurde nog geruime tyd,
PADVINDERIJ
bekend staande Nederlandse renners Jan Clynk
voordat
het eerste doelpunt was gescoord. Spoedig
Evenals
andere
jaren
gaan
de
padvinders
en de Dirksens ook op het circuit 't Zand aan de
volgden
er nog meer voltreffers en de rust ging
start zullen komen. De deelname van deze cou- en padvindsters ook nu in de paasvakantie
reurs zal de aantrekkelijkheid van de wedstrijden weer 2 dagen werken, onder het motto: Een in met een 4—O achterstand voor de Ratti-reserves.
zeker in niet geringe mate verhogen.
heitje voor een karweitje, om op deze ma- Na de thee domineerde de thuisclub geheel en kon
nier voor gebrekkige padvinders(sters) en Ratti slechts af en toe een tegenaanval lanceren.
BUURTVERENIGING DELDEN
voor hun eigen groep weer geld te verdie- Keeper Berendsen moest nog 8 x vissen, zodat het
De leden van de buurtvereniging Delden hielden nen, opdat de meest noodzakelijke dingen einde kwam met een 12—O nederlaag.
in café „het Zwaantje" de jaarvergadering onder weer aangeschaft kunnen worden.
Ratti A bekampte het bezoekende Socii A op doelvoorzitterschap van de heer M. H. Gotink. Uit de
treffende wijze, waarna deze ontmoeting in een
diverse jaarverslagen bleek, dat de vereniging
l—l gelijkspel eindigde.
115 leden telt en het afgelopen jaar niet slecht
Het B- en C-elftal waren vrij.
geboerd heeft. De heren M. H. Gotink en H. KetRatti I onderneemt op Tweede Paasdag de moeiNATIONALE
telerjj werden als bestuurslid herkozen. In plaats
lijke reis naar Mariënvelde. Deze ploeg, die in het
van de heren W. Borgonjen en J. Bcsselink werbegin van de competitie tot een der zwakke zusjes
den gekozen de heren H. Winkelman en D. Tiesbehoorde komt nu fel opzetten en heeft onlangs
sink. Het buurtfeest zal op 4 en 5 juli a.s. worden
van sterke teams als Vorden en Witkampers
gehouden op het bedrijf van de gebr. Gotink.
weten te winnen. Ratti zal er dus goed aan doen
te
HENGELO
GLD.
Kinderspelen voor personen tot en met 13 jaar en
de tegenstander niet te onderschatten.
volksspelen voor de ouderen. Getracht zal worden
Het tweede blijft thuis en ontvangt Pax IV, waar2e paasdag
aan het programma een bromfietsbehendigheidsbij een zege voor de Ratti-ploeg niet is uitgewedstrijd toe te voegen. De eerste avond zal door
sloten.
Aanvang 13.30 uur
eigen krachten met een gevarieerd programma
Ook alle junioren zijn in touw; Ratti A speelt in
worden verzorgd. De tweede avond is er dansBaak tegen Baakse Boys B, het B-elftal treedt
muziek.
Buitenlandse deelname en
zaterdagmiddag aan tegen het hier op bezoek
De voorzitter deed een dringend beroep op de
komende Socii B uit Vierakker en de jongste
leden om precies op het aanvangsuur aanwezig
zijspanklasse
Ratti-uitgave gaat naar Keyenborgse Boys C,
te zijn. Eind augustus zal een uitstapje worden
waar het heel moeilyk zal zy'n om een puntje te
gemaakt naar een nog nader te bepalen doel.
bemachtigen.

Verhuur van auto's

T. J. Boesveld

Motor-cross

BILJARTEN K.O.T. .

Herenschoenen
in moderne kleuren
op gemakkelijke
Italiaanse leest

vindt u
in grote verscheidenheid

Wuilink's Schoenhandel
„Onbetwist, de Schoenenspecialist'

P.s. Goede Vrijdag tot 12 uur
geopend.

.

De biljartcompetitie van de Zutphense Biljartbond is zo goed als geëindigd. Alleen K.O.T. II
is nog in touw en speelde tegen De Hoven I, wat
door de Vordenaren met 6—2 werd gewonnen.
K.O.T. I eindigde in deze competitie op de 4e
plaats; K.O.T. III bereikte de eervolle 2e plaats
en K.O.T. IV eindigde op de 5e plaats. K.O.T. II
zal waarschynlyk op de 3e plaats eindigen, doch
er is nog een kleine kans dat ook dit team op de
2e plaats eindigt.
OM HET PERSOONLIJK BILJARTKAMPIOENSCHAP

In café Bloemendaal werden afgelopen week de
biljartwedstrijden gehouden om het persoonlijk
kampioenschap van de biljartbond „De IJsselkring".
De uitslagen waren: af d. I kampioen G. Bloemendaal (De Kets - Vorden), 2. Th. Sesink (Excelsior - Baak), 3. H. Dieks (Excelsior - Baak).
Af d. II: kampioen H. Schooltink (Excelsior Baak), 2. B. Schoenaker (De Zon - Vorden), 3.
J. Masselink (Excelsior - Baak), 4. J. Pierik
(Java - Vierakker).
De wedstrijden hadden by'na alle een spannend
verloop. Er bestond hiervoor steeds een vry grote
belangstelling, zodat in alle opzichten de wedstryden zy'n geslaagd.

JAARVERGADERING

K.A.B.

De K.A.B, hield vrijdagavond in zaal Schoenaker
haar jaarvergadering. Voorzitter de heer Th.
Bijen, heette allen welkom en deed mededeling
over de grote landelijke actie der K.A.B. voor de
Chr. Vakbewegingen in de onderontwikkelde gebieden. Spr. deelde mede, dat reeds nu deze actie
voor wat betreft Vorden—Kranenburg een groot
succes kon worden genoemd.
Meegedeeld werd, dat in de a.s. zomer, plm. medio
juni gelegenheid is om de Passiespelen te Hertme
bij te wonen. Vervolgens werd de Z.E. Pater F.
Sluiter o.f.m. (Kapelaan) als nieuwe Geestelijk
Adviseur der afdeling geïnstalleerd. De voorzitter
memoreerde, hoe de nieuwe kapelaan reeds 2 ontwikkelingsavonden voor de afdeling had verzorgd.
Hij spelde hem het bondsinsigne op en sprak de
hoop uit, ook in de toekomst op zijn medewerking
te kunnen rekenen.
Na de pauze bracht de secretaris een uitgebreid
jaaroverzicht.
Uit het financiële verslag van de heer J. Krauts
bleek, dat de kas sloot met een batig saldo. Bij
de rondvraag kwamen nog verschillende punten
naar voren betreffende het a.s. winterseizoen
1961—1962, waarin o.m. vervat waren, de voorstellen om de ontwikkelingsavonden zo attractief
mogehjk te maken. Het bestuur zal de suggesties
dienaangaande nader uitwerken.

Tot vele frisse ideeën
wordt de mode door de lente
geïnspireerd.
Bij tientallen kunnen wij U dat
bewijzen.

Confectie voor heel het
gezin
Kom eens gauw voor de Pasen
kijken bij

VISSER - VORDEN
Goede Vrijdagmorgen tot 12 uur geopend.
VOETBAL

Door zondag tegen Vorden met O—O gelyk te
spelen, is Noordyk er in geslaagd om afdelingskampioen te worden. De voorsprong van 4 punten,
welke Noordyk had, kan door het gelijke spel
niet meer door Vorden ingehaald worden, daar
beide ploegen nog slechts één wedstrijd behoeven
te spelen.
Beide ploegen kunnen op een goed gespeelde wedstrijd terugzien. Vorden was in het veld wel wat
sterker, doch de voorhoede wist hiervan niet te
profiteren, wat overigens ook niet gemakkelyk
viel, daar Noordyk over een uitstekende achterhoede beschikt en vooral de doelverdediger heel
wat moeilijke ballen wist te stoppen. Ditzelfde
kon ook gezegd worden van de Vordense achterhoede, die — in tegenstelling met de zondag hiervoor — nu geen steek liet vallen.
De wedstrijd bleef tot het einde spannend.
De voorzitter van „Vorden", de heer W. Kuyper,
feliciteerde de nieuwe kampioenen en wenste hun
veel succes toe in de komende promotie. Hy overhandigde aanvoerder Abbink bloemen. Namens
Noordyk sprak de heer Wensink woorden van
dank voor de sportieve wedstrijd en voor de hartelijke woorden en wenste ook Vorden in de toekomst veel succes toe.
Door dit
pel is Vorden ook dit jaar weer
op de haast traditioneel geworden tweede plaats
geëindigd.
Vorden B deed het uitstekend door op eigen terrein van Brummense Boys A met 6—O te winnen.
Ook Vorden C had een goede dag en keerde van
Zutphen C met een 5—2 ovei-winning terug.
De overige wedstrijden werden uitgesteld.
Tweede Paasdag speelt Vorden II de voor haar
positie zeer belangrijke uitwedstrijd tegen Be
Quick IV. De reserves mogen geen puntjes meer
verliezen om hun fraaie kans op het kampioenschap te behouden. Be Quick IV behoort nmL tot
de sterkste vier elftallen uit deze afdeling.
Vorden IV gaat op bezoek bij Steenderen III, dat
de laatste tijd opmerkelijke resultaten boekt. Ook
hier geldt dezelfde waarschuwing. Vorden B speelt
zaterdag thuis tegen Voorst B en Vorden C gaat
op bezoek by Zutphania C.
V.V.V. PALMPASENOPTOCHT GESLAAGD

De dames van Arkel, van der Borch tot Verwolde,
Emsbroek, Kamperman en d'Aumerie, die ieder
jaar de jury vormen voor de palmpasens, hebben
zaterdagmiddag de handen vol gehad aan het
keuren van niet minder dan 71 exemplaren, die
door de Vordense jeugd waren ingezonden.
Naast de gebruikelijke tractatie ontvingen de inzenders allen een pry'sje. De namen van de eerste
vijftien prijswinnaars zijn: 1. Jannie Vlogman,
2. Gertie Rothman, 3. Mary Bello, 4. Warna
Schuppers, 5. Wilma Kamperman, 6. Hans Elbrink, 7. Appie Jeulink, 8. Elsje Schurink, 9. Hanneke Barink, 10. Robbie Derksen, 11. Henk Wolsing, 12. Reinald Roekevis, 13. Harmien Knoef,
14. Nettie Voorhorst, 15. Erna Wagenvoort.
Na de prijsuitreiking door burgemeester van Arkel, in zijn kwaliteit van voorzitter van V.V.V.,
maakte de jeugd onder de vrolijke tonen van de
muziek van „Concordia" een rondgang door de
nieuwe Vordense wijk. De kleintjes werden door
de heer Wuestenenk van de „Weideman" met. een
auto-wagen rondgereden. Bij de terugkomst bracht
burgemeester van Arkel, de dames van de jury,
de muziekvereniging „Concordia" en de heer
Wuestenenk dank voor de medewerking aan deze
optocht.

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
Keuze uit meerdere soorten, ook
voor Katholieken. U wacht toch niet
tot de laatste dag met bestellen?

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12

Vorden

Hij spaart alleen voor de winter

geeft de kleurenmode aan

De uitgekiende huisvrouw het
hele jaar, door het kopen bij de
VIVO SPECIALI

-N

Voorjaarmelange

Roomfondantjes

(rijk gesorteerd koekje)
250 gram
met 10 wapent j es

100 gram
met 10 wapentjes

Appelmoes

Grote eiercake
plm. 400 gram, per stuk
met 10 wapentjes

Bet u we"
litersblik . . .
met 10 wapentjes

Doperwten
middelfijn, litersblik
met 10 wapentjes

Geldig van 28 maart - 6 april

VIVO kruideniers:

OPLAAT, Wildenborch
SMIT, Zutphenseweg

óleeds vaeer, KISTEMAKER

SCHOENAKER, Kranenburg

In

Er zijn zojuist weer nieuwe zendingen
binnengekomen, met het allerbeste van
binnen^ en buitenlandse creaties in lichte
frisse tinten.

Wie TOTAL tankt,
tankt TREKKRACHT
en rijdt voordeliger

Waar zou U beter slagen dan
bij de zaak met meer dan 25
jaar ervaring in schoenen?

Voor uw benzine, olie en lucht:

BARINK'S

A. Jansen

Total service

't Schoenenhuis

Belijdenisplaten
bij ons inlijsten

-

bieden wij U een
pracht kollektie
Ook overhemden
vast boord en reserve boord en
manchetten
Zelfbinders in moderne dessins en kleuren
Sokken en anklets, groot assortiment met
spaarkaart
Weekenders in moderne kleuren

Pracht kollektie

Tot en met zaterdag 7 april bezorgd, krijgt
u speciale korting.
BORGONJEN

Overhemden

H. LUTH

Laat uw

NIEUWSTAD

VORDEN

Voor de Paasdagen!

Empo - Union en
Gazelle rijwielen
Komt eens praten, het verplicht U
tot niets.
Ook in kinderfietsen ruime keuze,

VOOR

A. G. Tragter

naar

vrijdag 31 maart (Goede vrijdag)
en zaterdag 1 april

gesloten
Men wordt verzocht, hiervan
goede nota te nemen!
Hengelo-GId.
2e Paasdag
Na afloop motorcross

Tevens onze
^P
Zwaanhalzen
als altijd een attractie

eens bezichtigen.

Rokken, vesten, pallovers,
blouses enz.
De nieuwste modellen en dessins

Fa. H. J. SCHOLTEN * CO.

Van Asselt

Telefoon 1256

is op

Komt dan onze nieuwe kollektie

Verder zijn wij ruim gesorteerd in:
Gebakjes, koekjes, chocolade enz.

een lekker krentebrood

Beleefd aanbevelend

Het kantoor der bank

wilt U met Pasen goed
gekleed gaan?

S.v.p. vroegtijdig bestellen.

vanaf f 65.—

tmmmm

met roomboter bere^P
Eigen fabrikaat

bij

LOOMAN* VORDEN

•••••

Dames,

de echte Goudse stroopwafel

Komt U i e e l vrijblijvend
eens kijken en passen

Coup. Boerenleenbank „Yorden

in zaal Langeler

een klasse apart
Chocolade eieren met slagroom
Ons succes van de laatste weken:

Grote keuze uit 3 kwaliteitsmerken

L. SCHOOLDERMAN

DANSEN

Ons Paasbrood

l/ ooraars~ en

Kerkstraat 13

Kies uw Setter Set
n y l o n s in de nieuwe
b e l l a - l t a l i a - t i n t e n bij:

't Hoge 24

ENERGIEKE MEISJES WETEN

Telefoon 1394

Voor mooi, niet duur en bovendien
kwaliteit:

H.&W.
Zie etalages

WAT ZE WILLEN!

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

KT B f //AM
Drogisterij
De Olde Meulle
J. M. v. d. WAL
Gediplomeerd Drogist

MOD/NETTES en LEEPUNG-MOD/ NETTES

MO D I N E T T 6

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!

KLEDINGATELIERS

ONDERGETEKENDE:

LEEFTIJD «J

Oxforö
het nieuwste
op het gebied
van herenmode
wordt u
gepresenteerd

door:

L SCHOOLDERMAN
Vorden

ADRES:
WOONPLAATS?"

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

Bij voorkeur bezoek op

gag

tussen

.uur

HANDTEKENING:

.... en ...

BEDRIJFSKLEDINGATELIERS
ZUTPHEN - DOETINCHEM - HENGELO (G.)

Damesvesten

Voor de vele blijken A
van belangstelling, bij
ons huwelijk onder- X
vonden, betuigen wij, X
mede namens weder- X
zijdse ouders, onze har- S
telijke dank.
X
H. Gosselink
W
J. GosselinkMaalderink
Vorden, maart '61
„Nieuw Mombarg"
t.
Voor de vele blijken i
van belangstelling, bij i i
óns huwelijk ondervonden, zeggen wij u
W
allen hartelijk dank.

Antony Jan Willem Memelink
jumpers, blouses
en
en rokken
Albertha Johanna Berenpas
in een geheel nieuwe
geven U, mede namens wederzijdse
kollektie.
ouders, kennis van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. V Natuurlijk bij
zal plaats hebben op donderdag 6 april
om 10.30 uur ten Gemeentehuize te
Vorden.
Kerkelijke inzegening in de Herv. Kerk
BESTEL vroegtijdig
te Vorden om 1.30 uur n.m. door de
uw haantjes en kipWeieerwaarde Heer Ds. J. H. Jansen.
pen bij W. ROSSEL
Telef. 1283.
Vorden, Linde E 8
april 1961
Vorden, Linde E 76
Verhuur van gelegen*
Tijdelijk toekomstig adres: Vorden, Linde E 76 W heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr,
B. Wagenvoort
\ Gelegenheid tot feliciteren van 3—4 u. / Willems, kleermakerij,
M. Wagenvoort- X in zaal Eskes, Vorden.
X Rozenhofl. l, Zutphen
Hietbrink
Telefoon 2264.
Laren-G.,
Verwolde D 106.
Plastic
Heden werd plotseling van ons wegWie heeft ZaterdagRegenjassen
genomen onze lieve vader, behuwd-,
avond op het bal bij
groot- en overgrootvader
Cape's
hotel Bakker een verFietscape's
keerde grijze regenWillem te Slaa
jas meegenomen, met
(met en zonder
weduwn. van Dina Westerum
de letters H. U.?
capuchon)
Gelieve te ruilen bij
in de ouderdom van 83 jaar.
B. Uenk, Vordensew.
Fa. Hartens
Uit aller naam,
29, Warnsveld.
wapen- en sporthandel
D. H. TE SLAA
VERLOREN
op 11 maart j.l. een
Vorden, 23 maart 1961
paar beige herenhand(zonder chauffeur)
schoenen merk „LaimDe teraardebestelling heeft plaats ge1
Groot Jebbink,
bock' . V.a. Sanatorium
had op maandag 27 maart op de AlStaringstraat 9
Almen via Vorden n.
gemene Begraafplaats te Vorden.
Het adres: Tel. 1306
Kranenburg.
Gaarne terugbezorging
bij E. J. Kettelerij
Julianalaan 24 Vorden
Heden overleed onze huisgenoot, de
heer
Mevr. van WoudenHet gas voor iedereen
W. te Slaa
berg Hamstra, Zutph.
Prijs f 7.50 per fles.
weg 200 Eefde, vraagt
Fam. B. Wunderink
een MEISJE v. dag en
nacht of voor de dag.
Vorden, 23 maart 1961.
Meerdere hulp aanw.
en
Burg. Galléestr. 2.
H. Lijftogt 't Hoge 57
Mevrouw Cremers,
„Kamphuizen" D 42,
Ook met de
telef. 6714, zoekt zo
spoedig mog. wegens
Gevraagd per l mei:
ziekte een MEISJE,
enigszins kunnende koVOOR HEEL
ken. 2e meisje aanw.

't Is WEER Albers, die
de toon aangeeft!!

Looman, Vorden

Het regent gratis eieren met Pasen

x

AUTO-VERHUUR

Bupro-gas

Weulen Kranenbarg
Paasdagen:

een net meisje voor de winkel

Wegens familiefeest is
Fa. J. W. Albers, Nieuwstad|
onze zaak
a.s. dinsdag 4 april Gevraagd voor directe indiensttreding
de gehele dag

DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, degesloten
zelfde dag nog klaar.
Ph. Jac. Sessink vrouwl. of manl. Leeftijd ca. 16 a 17 jaar Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Schriftelijke sollicitaties worden ingewacht
Kranenburg
Zutphen
uiterlijk 8 april e.k. ten kantore van de
MEISJESFIETS te C.L.V. „ONS BELANG" LINDE
Het adres voor Uw
koop 7-11 jr. en een
E 110 VORDEN
Pluimvee
Sparta BROMFIETS
Julianalaan 36.
is van ouds
Voor moderne
W. ROSSEL
Aangeboden 'n kleine
partij gele Franse
Telefoon 1283
BINDTWIJGopstam
b.g.g. 1214
„Het Kieftskamp".
passend bij uw nieuwe japon, slaagt
U zeker bij
3 DRINKBAKKEN
voor koeien te koop.
G. J. Pardijs, B 84
Vorden

Bij
Bij
Bij
Bij
Bij
Bij
Bij
Bij

elk groot blik Hawaiian ananas a 110 et
elke 500 gram kaas, alle soorten
elke fles limonadesiroop
elke 100 gram thee
elke 250 gram koffie
elk blik zalm
elk heel blik doperwten
elke 200 gram vleeswaren

Bij elke fles advokaat a 269 et
2 eieren gratis
Bij elke literkruik zw. bessen a 295 et
8 eieren gratis
Bij elke litersfles Napoli geen 695 et,
maar 395 et, (de echte Italiaanse vermouth) 12 eieren gratis
•^^y^^^K.y^^^^^^^^i^^^^^^

P

Waardebon

A

K

gineel netje voor slechts 5O et
/-fi-nööl

-nck+iö

o l £k «t It t «>

Ctf^

««•

A

Bovenstaande aanbiedingen zijn na Pasen niet meer van kracht.
Grote rollen Zaanse eierbeschuit, 2 rol voor
Kersverse margarine, 3 pakjes voor
Snijworst. 200 gram
Heerlijke ham, 150 gram
De echte Weense knakworsten, 8 stuks voor
Aardbeienjam (zonder appel), per pot
Grote tulband cake, geen 105 et, maar
Paasbonbons, 100 gram
15 penny wafels, deze week
Tea crackers (Paasbrood), per pak
Paasmelange, rijk gesorteerd koekje, 250 gram
Gemengde noten, 250 gram
12 zaflB vanillesuiker voor

39
89
69
79
89
79
89
59
69
30
65
69
39

et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

«Fa.

J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Goede Vrijdag
om 12 uur gesloten

deze week

Remmers

Toom BIGGEN te
koop en een PINKKALF, 11 mnd. r.b.
G. Nijenhuis, Galgengoor D 52d.

**nf\f

Sparreklame

Kanarie broedkooi te
koop, 9-delig, z.g.a.n. Elk 2e pak Spar koffie van 148
voor 100 ct+ 20 z
H.Schepers, insulindelaan 30 Vorden
Elke 2e pot appelmoes van 49
voor 35 ct+ 7 z.
8-weekse HENNEN
Elk
2e
blik
soepballetjes
van 69
te koop, R.I.R. J. Kettelerij, 't Hoge 35
voor 49 ct+ 10 z
3
zak
siamrijst,
prima
v.
141
v. 100 ct+ 20 z,
Te koop volbl. M.R.IJ.
315 ct+ 63 z,
drag. VAARS, a.d.t. l fl. advokaat v. 415 v.
13 april, hoge prod., l zak choc. hagel
80 ct+ 32 z,
t.b.c.- en ab.vrij, bij
32 ct+ 12 z,
J. W. Vruggink, B 52 l pak vermicelli
l zak zoute pinda's
50 ct+ 20 z.
Te koop M.R.IJ. drag.
135 ct+ 54 z,
VAARS, begin april l litersfles koffiemelk
l
fles
vermouth
550
et+220 z,
a.d. teil., goede melkl.
vierkant stemp., keuze 100 gr palingworst v. 46 v. 39 ct+ 8 z,
uit drie. G. van Ark 100 gr theeworst v. 55 v.
48 ct+ 10 z.
D 47. Wildenborch
100 gr casselerrib voor
69 ct-f- 14 z,
Te koop Shetlandse
pony (2 jaar) m. karre- Levensmiddelenbedrijf
tje en tuig. D. J. Jolink
B 71, Vorden
BIGGEN te koop en
EETAARDAPPELS
(rode ster). G. J. Eijerkamp, B 35.

jj

X Alleen dit week-end tegen inlevering van deze waardebon X
j bij Uw boodschappen, 10 eieren verpakt in een leuk ori-

byoux

Te koop echt leren
Bromfletsvest, f 25.—
Emsbroek, Zutph.w. 5

gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis

Als klap op de vuurpijl!!

aankomend kantoorbedien

Horlogerie Siemerink

ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei

De koopavond vervalt deze week.

Groot Roessink's
AUTOVERHUUR
m.en zonder chauffeur

George Seesing
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. H
Telefoon H H

Eierverf

asen

J. M. v. d. WAL
Gediplomeerd Drogist

een heerlijk roomboterkoekje
in huis.

Van Asselt

Een KINDERFIETS
te koop, leeft. 8-12 jr.
Sessink, Kranenburg
D 130.

Mij tot Nut van 't Algemeen

Voor Pasen

Speciale koekjes!
Natuurlijk van Uw bakker

afd.

Vorden

Donderdag 6 april

Nutsavond

want . .. OVENVERS

5 kleuren in l pakje
voldoende voor
50 eieren.
Drogisterij

De Olde Meulle
Neem voor de

Bestuur Vordense Winkeliersver.

Timmerwinkel
't Hoge
Telefoon 1495

De Vordense Bakkers

in het Nutsgebouw
Aanvang 8 uur
Het Stichts Vokaal ensemble, Utrecht
brengt fragmenten uit de opera

„DIE ZAUBERFLÖTE"

VERKRIJGBAAR:
Bami

per portie f 1.50

Nasi Goreng

per

portie f 1.50

Alleen zaterdag en zondag wordt
thuis bezorgd.
Overige dagen zelf af te halen.

B. van Hackfortweg 26 -

Vorden

Bestellingen een dag te voren opgeven.

van W. A. Mozart
Een buitengewoon mooie avond, die
U niet moet missen.
Toegang leden f 0.75, Niet-leden f 1.50

Men zie voor bijzonderheden het Nutsmaandblad van maart j.l.

COöP. RUNDVEEFOKVERENIGING
„DE WIERSSE & OMSTREKEN"
Dames japonnen
In zaal Eykelkamp hield de Coöp: Rundveafokvereniging „De Wiersse & Omstreken" haar jaarvereen zeer uitgebreide kollektie,
gadering, welke stond onder voorzitterschap van
ook heupmaten.
de heer G. J. Kok.
De heer R. Aaten, directeur der Zuivelfabriek
Teenagers japonnen
„Wiersse" bracht rekening en verantwoording uit
over het boekjaar l juli 1959—30 juni 1960.
vlotte en moderne modellen,
Bij de bestuursverkiezing werd het aftredende lid,
de heer Joh. Weenk, Linde, met bijna algemene
Kinderjurkjes
stemmen herkozen, terwijl, speciaal voor de zwart.
in alle maten en
...
bonte fokkers een nieuw lid zitting kreeg in het
bestuur, n.l. de heer H. Welbergen te Barchem.
voordelig l
Besloten werd om de keuringscommissie voor de
Nylons
Jongveekeuringen te handhaven. Betreffende deze
Jongveekeuringen werd meegedeeld, dat al naar
met spaarkaart.
gelang en animo, die hiervoor bestaat, deze keuringen wederom in het a.s. najaar zullen worden
Onderjurken en jupons
gehouden.
De jaarlijkse Rundveefokdag (onderlinge) zal
iets nieuws.
wederom in augustus worden gehouden.
Uit het keurige en zeer uitgebreide jaarverslag
Rokken en blouses
van de administrateur, de heer J. Imenkamp, bleek
o.m., dat het aantal leden thans 205 bedroeg met
Pullovers met korte mouw
Gevraagd:
in totaal 1558 koeien (verledenjaar 204 met 1491
FLINK MEISJE in
Steeds
iets
nieuws.
runderen). Het aantal M.R.Y. koeien bedroeg 1282
de huish. Hoog loon,
(1224), terwijl dat van het F.H. veeslag 276 beModerne paraplu's
prettige werkkring.
droeg (277).
Zondags en woensDe veefokkers werden met klem aangespoord om
ook vouwbare.
selectie in hun bedrijf toe te passen en hiermede
dagsmiddags vrij.
het bedrij f sgemiddelde op te voeren. Steeds meer
Mevr. Mozes, Nieuwbedrijven hebben een bedrij f sgemiddelde van 500
stad
10. Zutphen.
Nieuwstad
of meer vetgrammen per dag. In 1959 waren dit
Er in maar één
117 bedrijven en in 1960 131 bedrijven.
CONTACT
De administrateur sprak in zijn verslag de hoop
uit, dat het nut van de melkcontrole door ieder
lid zou worden ingezien en de cijfers zouden woi'den benut, want dan pas brengt het financieel
resultaat.
Alle soorten wijnen, likeuren en
Tot slot werden door de heer Aaten aan de bedranken o.a.
Gazelle-Solex-Rap
treffende winnaars, een 4-tal medaljes uitgereikt,
welke werden beschikbaar gesteld op de jaarlijkse Landwijn
2 50
Koopt een kwaliteitsmerk bij
Rundveefokdag, t.w. 2 van de C.L.VV. „Ons Be2.80
bromfietsspecialisten
lang" te Medler en 2 van de Coöp. Zuivelfabriek Moezel wijn
„De Wiersse".
Rode en witte Zuid wijn
3.15
Vakkundige voorlichting
Vermouth - Vinata
3 95
Vlotte service
Vermouth
Martini
695
Onderdelen steeds voorradig
Uitvoering
Entremain - aperitief
4.95
Goed geoutilleerde herstel-

Radio, Televisie
Wasmachines, Centrifuges
Stofzuigers

P. DEKKER
Telefoon 1253

Ook op afbetaling

VORDEN

H. LUTH

Voor de a.s. feestdagen

Muziekver. „CONCORDIA"
op zaterdag 8 april a.s.
in het Nutsgebouw.
Aanvang 8 uur
Na de pauze optreden v. d. bekende

Jekels met hun Rekels

Verder alle soorten ijs
Hele ijstaarten
Halve ijstaarten
IJsbom: 3 smaken

Verlaging

*

Wordt donateur!
Bezoekt deze avond.
Na afloop BAL d.d. Rhythm Stars
Plaatsbespreken op vrijdagavond van
7—8 uur i.d. koffiekamer. Geen loting

Wanneer uw biggen te wit zijn, lusteloos en vermageren, dan hebben ze
een groot tekort aan vitaminen.

„DE ROTONDE"
A. J. WOPEREIS

Wouda's Baby Biggenmeel
en 2,5 kg extra
zal u weer tevreden stellen!

Uenk, Zutphenseweg
Telef. (06752) 1307

uur.

Lunchroom

Een paar zakjes hoog gevitamineerd

- Tel. 1519

Nutsgebouw
Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Maandag 3 april (2e Paasdag)
8 uur*

Speciale paasreklame

Het daverende lachsucces
2.50
1.35
1.25
stuk
0.22
1.—

Let U wel,

reklamegebak dient u af te halen; als
wij het U bezorgen moeten, berekenen
wij de normale prijs!

Wij wensen U prettige paasdagen.

Bakker Schurink
Telefoon 1384
Geef met de schoonmaak Uw woning
weer kleur en fleur met

Trefex
super lak- en muurverf

...En dat we toffe jongens
zijn
met:
N o r m a n Wisdom, de beroemde
Engelse komiek en June Lave ick.
Filmkomiek no l geeft U weer
het volle pond.

c

werkplaats
Desgewenst betaling in overleg
Beleefd aanbevelend

Fa* G» Boerstoel & Zn*
Schilders- en behangersbedrijf
Insulindelaan 5
Tel. 1567

l fles Krielkip advokaat voor 100 et
bij elke fles Castello Spaanse wijn voor 298 et
l pak vanille koeken, 18 stuks voor 39 et
bij 250 gram koffie alle merken
1 litersblik perziken op sap
2 grote potten appelmoes
l grote pot knakworst a 10 stuks
8 dikke buttercotchrepen
100 gram Paasbonbons
150 gram chocolade eitjes
250 gram fijne kreijenbroeks koekjes

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

EXTRA REKLAME
500 gram fijne rookworst 160 et
500 gram jonge haantjes 225 et
500 gram yesmolt^^fc/et 45 et
100 gram boterham^^rst 28 et
100 gram ontbijtspck 28 et
100 gram snijw«fe50 et
100 gram ham^^o et
100 gram tongeworst 28 et
100 gram bloedworst 18 et
Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.
Bestel uw paasrollade vroegtijdig

M. Krijt, Dorpsstraat

G. H. Hilferink
Telefoon 1501
Voor

Alle Autorijbewijzen

autorijschool SEESING
Vorden

Rijbewijzen: Personenauto
Vrachtauto
Bus

Aanmelding vanaf heden
dagelijks

Heren,
u bent pas op z'n Paasbest met:
Een mooi

Overhemd, zelfbinder,
sokken enz.

Extra aanbieding

van

Dienbladen

H. &W.

Hitte- en zuurbestendig
Brand- en krasvrij

Deze week een speciale aanbieding

28 X 36 cm van ff 10.20

voor

ff

6.25 hierin

33 X 43 cm van ff 13.50

voor

ff

7.95

36 X 47 cm van ff 17.— voor

ff

10.75

40 X 55 cm van ff 2O.90 voor

ff

13.75

Eierstellen
(6 dopjes -f zoutvaatje op blad)

ff 1.25
Eierlepeltjes + dopjes

Een heitje voor een karweitje.

et
et
et
et
et
et
et

N.G.V.-kruidenier

Burg. Galléestraat 14 Telefoon 1414

Voor de Paasdagen:

Toegang alle leeftijden

149
75
159
100
59
59
69

naar

Zutphenseweg

R. J. KOERSELMAN

U geniet meer met een

Sup. kwalileils kijker
van

Siemerink's optiek
De prijzen vallen U beslist mee.

Zie onze etalage

Waterschap van de Baakse Beek

Laat uw kleine en grote karweitjes liggen Burg. Galléestraat 12
Tel. 1364
tot donderdag 6 en vrijdag 7 april en laat
Op vrijdag 7 april 19(>l des v.m. 10 uur
ze dan verrichten door kleine en grote
zal in café Ras te Ruurlo de
padvinders(sters).
Voor grote (zware) karweien graag even
aanbesteding
*
bericht bij een der onderstaande adressen:
Begin nu reeds Uw uitrusting te
Hopman L. Rouwenhorst, Smidsstr. 11
plaats hebben van de ruiming en het ondercontroleren
en aan te vullen.
houd van een deel der watergangen voor
K. Lenselink. Zutphenseweg
het jaar 1961.
W. Kuijper Jr., Molenweg
Wij leveren alles op kam peerOmschrijving en voorwaarden van aanbesteding zijn te verkrijgen ten kantore van
gebied.
het waterschap, op elke werkdag tussen 9
Neem voor de Pasen eens een
en 12 uur des v.m. a f 0.25 per exemplaar.
Vraagt vrijblijvend inlichtingen.

Kampeert U ook * . ?

heerlijk krentebrood

van

Paasaanbieding

A. G. TRAGTER

prijzen kleine eetwaren, afgehaald aan
het loket:
Karbonade
O 80
Loempia
0.60
Nasibal
^
0.30
Bamibal
W
0.30
Croquet
0.25
Knakworst
0.25
Wij sluiten Paaszaterdag om 22
Ie Paasdag gesloten A

Geachte Landbouwers!

Paastaart, echt leuk, vanaf
f
Paaskrentebrood vanaf
f
Paasrozijnenbrood
f
Paas slagroomgebak, gesorteerd 28 p.
dan f
Slagroomtompoesen 25 et per stuk
dan 5 voor f
Echte cake f 1.50, dan f 1.25
Heerlijke tulbanden
Böerenwit
Paaskoekjes

5.—
2.50
225

Bromfietsen 1961

Komt eens praten

Fa. MARTENS

van

Bakkerij VOSKAMP
Molenweg 43

Tel.

1389

Bestel vroegtijdig om teleurstelling te
voorkomen.

Wapen- en Sporthandel
A.N.W.B. Bondstentenverhuurinrichting - Tel. 1272

Het Dagelijks Bestuur van het
Waterschap van de Baakse Beek.
De watergraaf,
Mr. W. Baron van Heeckeren
van Keil
De secretaris,
A. D. Pardijs

