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LEDENVERGADERING G. M. v. L.
KERKDIENSTEN zondag 9 april.
De afdeling Vorden van de G.M.v.L. hield in hotel
Hervormde kerk.
„het Wapen van Vorden" de laatste vergadering
8.30
uur
Ds.
J. H. Jansen.
van deze winter.
Voorzitter Mennink bracht nog eens in herinne- 10.05 De heer D. Vossers, van Vaassen.
Jeugddienst.
ring, de gesprekavonden gehouden in de huiskamers van meerdere leden, welke avonden door
Kapel Wildenborch.
142 personen werden bezocht. Het onderwerp van
gesprek was „Is het boer en boerin zyn nog aan- l O uur Ds. J. H. Jansen.
trekkelijk". Uit een samenvatting van de gesprekGeref. Kerk
ken bleek, dat deze vraag nog met „ja" kan worden beantwoord, mits liefhebberij, kennis en vak- 9.30 uur en 3 uur Ds. J. D. te Winkel.
kundigheid aanwezig zijn, terwijl een goede arR.K. Kerk
beidsindeling en goede werkmethoden een eerste
vereiste zijn. De tak van het bedrijf, waarvoor de 7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 3.30 uur Lof.
minste liefhebberij bestaat, kan worden afge- R K.Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis,
stoten.
n.m. 3.30 uur Lof.
In het gezin is meer samenleving mogelijk dan
b\j vele andere beroepen. In geval van ziekte zou
Zondagsdlenst Doktoren
een bedry'fsverzorger zeer op prijs worden ge(alleen voor spoedgevallen)
steld. Over dit onderwerp zal het bestuur zich
nader beraden.
Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagDe heer van Roekei uit Doetinchem hield, aan de
avond
11 uur Dr. de Vries. Telefoon 1288.
hand van diaplaatjes een interessante beschouwing over het boerenwerk in Zwitserland. De
Zondagsdlenst dierenartsen.
boeren zijn nog meer aan het bedrijf gebonden
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
dan hier. Er bestaat echter meer verband tussen
boer en industrie. In vele gezinnen wordt in de
Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond
winter het vak van horlogemaker beoefend.
Door het feit, dat de boerderijen van hout zijn op- 12 uur W. F. Felix, tel. 06755-266.
getrokken en de boer bij de bouw de timmerman
helpt is het vak handvaardigheid op de landbouw- Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandagwinterschool een belangrijk vak. Het handvaar- morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.
digheidsonderwy's op onze lagere landbouwscholen
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
is hiervan overgenomen.
De voorzitter was de tolk van de vergadering toen Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
hy de spreker dank bracht voor zijn onderhouden(Bureau Rijkspolitie)
de beschouwing en de uitstekend geslaagde kleurendia's.

De Bond van Plattelandsvrouwen, Afd. Vorden,
heeft dinsdagavond in het Nutsgebouw ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan een feestvergadering gehouden.
De presidente, mevr. R. Pelgrum-Rietman, heette
naast de talrijke aanwezigen in het bijzonder welkom burgemeester en mevr. Van Arkel, vertegenwoordigsters van het Provinciaal bestuur, de
B.O.G., B.O.L.H. en Geld. My. van Landbouw,
de Coöp. Boerenleenbank, de Marktvereniging,
mej. G. Disbergen, namens de Chr. Landbouwhuishoudschool, G. J. Bannink, Hoofd van de Bijz.
Lag. Landbouwschool, H. J. Gotink, oud-voorzitter
van de Geld. Mij. van Landbouw, Afd. Vorden en
d'e Zangver. „Zanglust" te Steenderen. Na het
zingen van het Bondslied gaf spreekster een overzicht van de afgelopen 10-jarige periode.
De afdeling die, volgens spreekster, nog eigenlijk
in de kinderschoenen staat, kan met trots op haar
ontplooiing terugzien.
Op initiatief van de plaatselijke afdeling van de
G.M.v.L., werd op 4 april 1951 in hotel Brandenburg de afdeling van de PI. Vrouwen opgericht
waarbij als spreekster optrad mevr. Esselink-Kok
uit Barchem. Op deze oprichtingsvergadering gaven zich spontaan 39 dames op als lid. Een voorlopig bestuur werd gevormd bestaande uit de
dames mej. Steenman, mevr. Klein Brink-Gotink,
mevr. Klein Bleumink-Kuipers, mevr. TjoonkNorde, mevr. Rietman-Harrnsen en mevr. Wesselink-Lindeboom. Mej. Steenman werd als presidente gekozen.
De financiën waren in het begin niet van dien
aard dat men daarmee grote sprongen kon maken,
doch spreekster dankte de G.M.v.L. voor de finanBurgeiijke stand v. 29 mrt. t.m. 4 april ciële steun in die dagen. Reeds 3 maanden na de
oprichting was het ledental gestegen tot 52 en
in oktober 1951 reeds tot 65. In de loop der jaren
Geboren: Geen.
JAARVERGADERING A.B.T.B.
groeide het ledental gestadig zodat de afdeling
Ondertrouwd
:
Geen.
In café Schoenaker hield de plaatselijke afdeling
thans 141 leden telt. In memoriam herdacht de
van de Alg. Boeren- en Tuindersbond haar jaar- Gehuwd: H. Wiltink en D. Wesselink; H. presidente de dames Menebrugge, Obering en
vergadering onder voorzitterschap van de heer J. Pardijs en A. Sok.
mevr. Wesselink-Lindeb^n die de afdeling door
A. F. Waarle. Na een kort openingswoord bracht Overleden: Geen.
de dood ontvielen. Hun ^l^v moge ons tot voorde secretaris de heer A. J. Meyer een keurig en
beeld zijn. aldus spreeksYër. Van de verschillende
uitgebreid jaarverslag, waarin de verschillende
bijeenkomsten was de Kerstmiddag met de ouden
activiteiten in het afgelopen jaar werden gev:m da^-PTi wel het telkens terugkerende jaarlijkse
memoreerd. O.a. werden er in combinatie met de
hoogtepunt, evenals de jaarlijkse feestavond met
andere plaatselijke landbouworganisaties diverse
de G.M.v.L., de B.O.G. en de B.O.L.H. In de eerste
avonden belegd o.m. met betrekking tot de ruilverjaren stond er nog een üjkttocht op het programop
zondag
9
1961
kaveling, welke zeer vruchtdragende bijeenkomsma, doch in verband mel^it toenemende snelverten waren geweest.
keer werd hiervan spoedig afgezien. Dat de platVoorganger:
de
heer
G.
D.
Vossers
Vervolgens werd het woord verleend aan de heer
telandsgemeenschap verder reikt dan Vorden,
S. Smit uit Zutphen, Inspecteur van het Veruit Vaassen.
blijkt wel, volgens spreekster, dat enkele Engelse
zekeringswezen der A.B.T.B. In een interessante
Plattelandsvrouwen een bezoek aan Vorden brachuiteenzetting behandelde deze spreker achtereenten terwijl ook een tegenbezoek aan Engeland
Onderwerp van de preek :
volgens de verzekeringen voor het bedryf, de
werd afgelegd. Medewerking werd verleend door
W. A. verzekeringen (auto-trekker), bromfiets,
„Christus in het gewone leven"
de afdeling aan Stima en Rheumaonderzoek, terGezinsverzekering, Ziekenfonds e.a.
wijl reeds vele jaren de afdeling de Sakorcollecte
By de gehouden bestuursverkiezing werd het afAanvang samenzang om 10.05 uur.
verzorgt.
tredende lid de heer H. Helmink, herkozen. InTenslotte dankte de presidente de leden voor het
plaats van de heer A. J. Meyer (secretaris) die
vertrouwen in het bestuur gesteld en zij sprak
zich niet meer herkiesbaar stelde wegens hoge
de wens uit dat dit vertrouwen in lengte van dagen
leeftijd werd gekozen de heer A. R. J. Zents Jr.,
CONCORDIA GEEFT CONTACTAVOND
bestendigd mocht blijven. Zy besloot haar overMedler.
De voorzitter bracht aan de heer Meyer een har- De muziekvereniging Concordia houdt a.s. zater- zicht met de volgende versregels:
telijk woord van dank voor de vele jaren, dat hy dag haar jaarlijkse contactavond voor haar donaMoedig voorwaarts is ons streven
in het bestuur zitting had. Vanaf de oprichting teurs.
Hand in hand tesamen gaan
Naast
een
wat
modern
muziekprogramma
voor
de
in 1918 was de heer Meyer lid van het bestuur
Voor elkaar een vriend te wezen
en ruim 30 jaar (vanaf 1931) was hij secretaris pauze, met o.a. My fair Lady en Chicago, zullen
In ons plattelands bestaan.
na
de
pauze
de
„Jekels
met
hun
rekels"
optreden.
der afdeling. Voorlopig zal de heer Meyer nog
Namens het Provinciaal bestuur bood mevr. DekWe
herinneren
nog
hun
groot
succes
van
vorig
een jaar lang de lopende werkzaamheden waarjaar, toen het groepje hier zijn Indische liedjes ker de jubilerende afdeling haar gelukwensen aan
nemen.
bracht.
Vooral de 2 jongens en het meisje hadden en wees er op dat de afdeling Vorden een der
Besloten werd om het jaarlijkse Patroonsfeest van
een
groot
aandeel in dit succes. Nu is hun reper- grootste afdeling in onze provincie is.
St. Isidoor slechts op bescheiden wijze te vieren
toir
uitgebreid
met jazz, zodat de jongelui ook De heer A. G. Mennink, voorzitter van de Afd.
i.v.m. verschillende omstandigheden, ruimtegebrek
goed aan hun trek komen. De Boerenkapel van Vorden van de G.M.v.L. sprak mede namens de
etc.
B.O.L.H. en B.O.G. en overhandigde vervolgens
Tijdens de rondvraag kwam nog ter sprake om, Concordia vult het programma na de pauze aan.
een enveloppe met inhoud.
Na
afloop
is
er
gelegenheid
tot
dansen.
teneinde de activiteit in de vereniging gaande te
houden, een avond te beleggen met eventueel een Wie nog geen donateur is kan zich hiervoor op- De oud-voorzitter van de G.M.v.Landb., de heer
spreker e.d. Het bestuur zal een en ander nader geven bij de bestuursleden. Voor nadere bijzonder- H. J. Gotink, bood hierna zijn felicitaties aan en
heden verwijzen wy u naar de betreffende adver- liet de oprichting en het doel van de afdeling van
uitwerken.
tentie.
PI. Vrouwen de revue passeren.
De heer G. J. Bannink sprak namens de Chr.
STICHTS VOCAAL ENSEMBLE
RATTI-NIEUWS
Landbouwhuishoudschool en de Bijz. Lagere LandHet Stichts Vocaal Ensemble zal heden, donderdag, de laatste Nutsavond verzorgen. Dit ensemble, Door de slechte gesteldheid der terreinen en het bouwschool zijn gelukwensen uit en wenste ook
bestaande uit 9 personen, brengt ons voor de pau- ongunstige weer werden de vastgestelde wedstrij- voor de toekomst de afdeling Gods onmisbare
ze fragmenten uit de bekende opera „Die Zauber- den: Mariënvelde—Ratti en Baakse Boys B— zegen toe.
Wegens ziekte van de voorzitter, de heer G. J.
Ratti A afgelast.
flöte" van W. A. Mozart.
Een aantal van de medewerkers trad meermalen De C junioren speelden zaterdagmiddag tegen Wuestenenk, sprak namens de Vordense Marktop voor de radio. Er is vooraf een toelichting en Keyenborgse C. Met een gehavend elftal (Ratti vereniging de penningmeester de heer H. J. Klein
mede door de verbindende tekst zal de opvoering speelde met 5 invallers) verloren zy eervol met Brinke. Spr. bood de jubilerende afdeling een
enveloppe met inhoud aan.
door iedereen gemakkelijk zijn te volgen.
5—0.
Na de pauze brengt een kwartet een aantal be- Komende zondag onderneemt het eerste de reis De presidente dankte aan het slot de sprekers en
kende volksliederen, waarvan een aantal ook meer- naar Diepenheim en zal dit voor Ratti een zeer spreekster voor de toegesproken woorden en voor
malen op de programma's van onze plaatselijke moeilijke opgave worden. Daar de Rattianen nog de ontvangen blijken van waardering o.a. de Coöp.
zangverenigingen heeft gestaan.
lang niet veilig staan (ook hekkensluiter K.S.H, Boerenleenbank alhier voor het aangeboden bloemHet belooft dan ook een waardig slot te worden speelde zondag gelijk), zal men alles op het spel stuk met felicitatie.
van het Nutsseizoen.
moeten zetten om de nodige puntjes te bemachti- Hierna volgde de opvoering van 't blyspel „Betje
gen. In de wedstrijd tegen Vosseveld hebben de regeert" van Henk Bakker in drie bedry'ven door
BIOSCOOP
Ratti-jongens lateen zien, dat zij nog voetballen leden van de Zangvereniging „Zanglust" uit SteenZondagavond draait de fel spannende film „Geen kunnen en hopenlijk zullen zij dit ook a.s. zondag deren, wat zeer goed in de smaak viel.
genade voor Torn Dooley". Het is een episode uit bewijzen tegen hun oude tegenstander Diepenheim. Alle medewerkers (sters) der toneelclub werd dank
gebracht voor de medewerking tot het welslagen
de Amerikaanse burgeroorlog en het is dan ook Ratti II is vrij, evenals het A team der junioren.
een film vol gevechten, intriges en zelfs minne- Voorts spelen Ratti B en C een competitiewed- van deze feestavond, terwijl verder nog de heer
ny'd. Het dramatische einde vergt veel van de ze- strijd tegen elkaar, waarby het B-team met de Koop en mevr. Eckhart in het dankwoord betrokken werden.
overwinning zal gaan strijken.
nuwen der toeschouwers.

JEUGDDIENST

TREFPUNT
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van de vrijdagavond •

Bij aankoop van
EEN ONDERJURK
een fantasie camisole voor
HALVE PRIJS

V I S S E R - VORDEN
AANDACHT GEVRAAGD VOOR VORDEN
In het maandblad van de Stichting Streekbelangen
Oostelijk Gelderland heeft burgemeester Van Arkel in een artikel d'e aandacht gevestigd op onze
gemeente.
Als voornaamste bronnen van inkomsten noemt de
burgemeester de landbouw, industrie en het vreemde! ingenverkeer.
Sedert 1947 heeft onze gemeente 36 km zangweg
kunnen verharden, aldus de burgemeester in dit
artikel, maar dat moest ook wel want na de oorlog
is het verkeer over de oude zandwegen door de
mechanisatie van een totaal ander karakter geworden.
Door het ruilkavelingsplan Warnsveld kunnen
ook nog andere zandwegen spoedig verhard worden, waarby ook veel aandacht besteed zal worden
aan de waterbeheersing. Het vorig jaar is het
laatste huis aangesloten op het elektrisch net.
Vorden geeft aan ongeveer 650 personen werk in
de industrie. Er zyn vijf bedrijven met meer dan
50 werknemers.
De gemeente heeft een industrie-terrein van 4 ha
ontsloten, dat uitermate geschikt is voor de vestiging van nieuwe bedry'ven. Het ligt aan de spoorlijn Zutphen—Winterswijk, vlak by de kom van
het dorp en dicht aan de rijksweg Vorden—Ruurlo.
Voor vreemdelingenverkeer is de constellatie van
de gemeente bijzonder geschikt, zegt de burgemeester. Vooral de 8-kastelentocht is zeer in trek.
Hij betreurt het zeer dat het kasteel Vorden op
het ogenblik niet bewoond is.
In de zomermaanden organiseert V.V.V. diverse
uitstapjes. De fietstocht langs de kastelen trekt
steeds meer belangstelling en ook het zwembad
„In de Dennen" is voor V.V.V. van belang.
Na 1947 werden er in Vorden 340 woningen gebouwd.
Binnenkort zal aan de Hengeloseweg een bejaardencentrum geopend worden plaats biedende aan
51 bejaarden en bovendien heeft het nog 10 eengezins woningen.
Vorden heeft evenwel nog veel wensen.
Zij heeft in verband met haar natuurlyke groei
dringend behoefte aan woningen, zowel voor industriearbeiders als voor gepensioneerden, die
worden aangetrokken door de mooie natuur. Het
ontbreekt de gemeente echter aan voldoende bouwgrond. Een tweede handicap is het gemis aan
riolering. De plannen zyn al volledig uitgewerkt
maar de uitvoering hiervan hangt af van de wy'ze
waarop „hogerhand" zal willen by'dragen in de
kosten.
Tenslotte beschikt de gemeente nog slechts over
een waterleiding in een klein gedeelte van het
dorp, terwijl dit helemaal ontbreekt in de buurtschappen.
Verwacht mag worden dat in 1961 het dorp
waterleiding zal krijgen, dank zij het werk van de
Waterleidingmaatschappij Oostely'k Gelderland.
De burgemeester wijst tenslotte nog op de lüjvere
middenstand van Vorden, die in moderne winkels
is gehuisvest en op het verenigingsleven in ons
dorp.
OPERETTE OP KOMST
Zoals ieder jaar komt de Nuts-operettevereniging
uit Warnsveld ook een voorstelling geven in Vorden. Op zaterdag 22 april brengen ze de mooie
operette van Paul Abraham: Victoria en haar
huzaar. Het stuk is wel wat moeilijk, maar er zy'n
veel aardige momenten in, met vlotte melodieën.
Warnsveld staat er om bekend dat het vooral van
de decors iets bijzonders maakt. De algehele leiding is weer in handen van Willy Peters.
Heel velen hebben deze winter voor het eerst met
een operette-uitvoering kennis gemaakt, toen ze
„Heidi" bezochten. Ze zullen zich zeker niet de
kans laten ontnemen om weer zo'n prachtige avond
bij te wonen. Volgende week wordt per advertentie bekend gemaakt wanneer de kaarten verkry'gbaar zyn.

Vrijdagavond
Koopavond van 7 tot 9 uur

ONTDEK HET VERSCHIL
V O O R DE S C H O O N M A A K «f
\

Maak eerst kennis met deze
prachtige stofzuiger uit de Philips
serie, het tonmodel. Dan weet u
wat u voor de schoonmaak nodig
hebt. Nieuw, beter. Fantastisch
verschil. En... Philips betalingsservice nu óók voor de serie
Philips stofzuigers. Vraag bij ons
alle inlichtingen. Maar vraag ook
een demonstratie bij u thuis,
is pas overtuigend!

SPREKER: PIE TOESTAND
KAN IK NIET AANZIEN/

Mokkapunten, 25 et per stuk
dan S voor f 1.—
Rozijnenbrood,
zó uit de oven f 1.25

TOEHOORPET?:
GAPAN'NGOEPE
8RIL KOPEN BIJ

dan f 1.10

Bakker Schurink
Telefoon 1384

A. Sjemerink
v.h. Martens

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

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

Nu wegrijden zonder trappen I
SoleX rijden, voor U nu nóg veiliger, nu
nóg gemakkelijker, dank zij de nieuwe
vol-otomatische koppeling!

• zuinig
• comfortabel

SOLEX-<*o

• betrouwbaar
• unieke service

G. EMSBROEK £ ZN. c.v.

SoleX-oto met
vol-otomatische
koppeling:

Zutphenseweg S
Telefoon 1491

ƒ395.

Te koop r.b. nuchter
STIERKALF. B. Voskamp, „Voskuil"
INWEIDING
gevraagd v. 2 pinken.
H. Burkink, de Sticht
Wichmond
Te koop dragende
MAAL M R . I J . van
goede productie a.d t.
18 april, vierk. stempel bij Erven G. J.
Groot Jebbink, E 55,
't Haller Linde
Was-spoel-droogcombinatie
van f 598.— voor f 398.—
of f 5.— p. w. Direkt van
fabriek, daarom f 200.—
korting. Vraagt vrijbl.zichtzending. Dutrag, Postbus
485, Den Haag.

Vraag eemBvn proefrit bij:

A. G. Tragter

Koopavond

Verhuur van auto's
zonder chauffeur
Volkswagen

in Vorden
iedere vrijdagavond

-

Opel

Automobielbedrijf

Drogisterij
De Olde Meulle
J. M. v. d. WAL
Gediplomeerd Drogist

T. J. Boesveld

AUTO-VERHUUR

Dorpsstraat 8 - Vorden
Telefoon 06752-1329
bij geen gehoor 06750-2897

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

Bupro-gas
De winkels zijn geopend tot 9 uur

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en
H. Lijftogt 't Hoge 57

EXTRA REKLAME

Voor

Alle Autorijbewijzen
naar

autorijschool SEESING
Burg. Galléestraat 14 Telefoon 1414

Vorden

Rijbewijzen: Personenauto
Vrachtauto
Bus

500 gram fijne rookworst 160 et
500 gram jonge haantjes 225 et
500 gram gesmolten vet 45 et
100 gram boterhamworst 28 et
100 gram ontbijtspek 28 et
100 gram snijworst 50 et
100 gram ham 55 et
100 gram tongeworst 28 et
100 gram bloedworst 18 et
Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat

Aanmelding vanaf heden
dagelijks

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

NECCHI
SUPERNOVA

JULIA

De
wondernaaimachinQ
die alles kan.
Deze Supernova
Ju/ia /s
uitgerust met

Duomaat én Micro Electro Regeling
Vraagt nadere inlichtingen aan

B. A. Borgonjen
Kerkstraat 13

- Vorden

Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr,
Willems, kleermakerij,
Rozenhof!, l, Zutphen
Telefoon 2264.
Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkendedruppels
f 2.20 p. Besje v. 30 cc.
franco p. post, na ontvangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Voor de vele blijken
van medeleven, ons betoond tijdens de ziekte
en na het overlijden
van onze geliefde echtgenote en moeder
B. H. Korenblik
geb. Korenblik

betuigen wij onze hartelijke dank.
Fam. A. J. Korenblik
Vorden. april '61,
Boshoekje, E 17.

Vordens Dameskoor
Heden donderdag
geen repetitie

Bejaardenkring
WOENSDAG 12 april n.m. 2.30 uur
in de koffiekamer van het Nut.
De heer van Roekei komt met kleurendia's over Engeland.

Contactavond
der Muziekver.
„CONCORDIA"
in het Nutsgebouw
Aanvang 8 uur
Voor de pauze een pracht muziekprogramma

doch donderd. 13 april
(Denk aan de verrassing)

Na de pauze het optreden van de

Wegens familiefeest

Donateurs (2 personen) vrije toegang

woensdag 12 april
de gehele dag

gesloten

Bakkerij Hartman
en filiaal te Vorden
Gevraagd 'n morgenmeisje. Mevr. Edens
Dorpsstraat 5 Vorden.
Te koop van emigranten kamer- en huiskamerameublement
l jaar gebruikt, als
nieuw. Bevr. M. Krijt
Dorpsstraat 32.
Te koop een prima
Magneet bromfiets
'58. D. Smit, Ruurloseweg 3.
Te koop gevraagd
wandelwagen 't Hoge
16 Vorden
Te koop wegens overcompleet een oliekachel met kookgelegenheid. Hert. K. v.Gelreweg 6.
Te koop een partij
kippenmest en eetaardappels (noordel,
en pimpernel).
H. Hogeslag, Hackfort
7 biggen te koop bij
J.KleinBrinke, Hackfort C 45.
Te koop een toom
zware BIGGEN bij
G. Nijenhuis, Galgengoor.
Te koop 2 toom beste
BIGGEN. H. W. Mullink, D 155.
Te koop een toom
zware BIGGEN bij
G. J. Klein Ikkink
Wildenborch, Vorden
Te koop 2 toom zware
BIGGEN. W. Regelink, Wildenborch
D 73, Vorden
Te koop een ZEUG
met 10 BIGGEN, 7
weken oud en 4 dekrijpe B.B. zeugjes.
J. W. Abbink, C 47

Jekels met hun Rekels
U kunt zich alsnog opgeven als donateur
1 persoon
2 personen

Schoonmaakartikelen
o.a.
Afwasbare en veegvaste muurverven,
kalk, bussen grond- en glansverven
(Ralston en Supralux)
Albestine en Piaster voor scheuren en
gaten
Kwasten
Behang in vele soorten
(Gratis bruikleen plaktafel)
Borstelwerk, stoffers, bezems, dweilen,
stofdoeken, vaatdoeken, sponzen, zemen
Wrijf was in alle kleuren
Alle soorten afwasmiddelen
Bij 1 bus vloeibare was een inwrijfborstei GRATIS

De Speciaalwinkel op 't Hoge

HL Weustenenk
Telefoon 1377

Na afloop BAL
Plaatsbespreken op vrijdagavond van 7-8 uur
in de koffiekamer. Geen loting.

Op veler verzoek
herhaling uitvoering Toneelver.
D E.V. van het toneelspel

Hotel-Pensionlijst

v.v.v.

Hun kind
op vrijdag 14 april a.s. in
zaal Bakker
Aanvang 8 uur

Degene, die op de nieuwe lijst geplaatst
wil worden, gelieve zich op te geven

voor 15 april
Dit geldt voor hotels, pensions, verhuur
zomerhuisjes, verhuur van kamers met gebruik van keuken en kampeerboerderijen.

Nutsgebouw
Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 9 april, S uur.
De bekende fel-spannende film

Geen genade voor

Ga rap

een RAP
proberen en u wordt een
enthousiast Rap-berijder l
RAP m. 2 versnellingen v.a. f 609.—
RAP „ 3

„

v.a. f 690.—

RAP, de bromfiets met hoge
inruilwaarde en lage km prijs

Koop voordelig, koop bij
ALBERS zelfbediening
3 extra koopjes
1 4 pakjes pudding met suiker van 60 et voor
bij aankoop van 250 et boodschappen
2 l literfles kofflemelk van 129 et voor
bij aankoop van 500 et boodschappen
3 l literpot abrikozen op sap van 135 et voor
Betere
kwaliteiten
voor
lagere
prijzen

TOM DOOLEY
met: Michael Landon, Jo Morrow en
het Kingston Trio

99 et
99 et
89
69
39
95
79

Limonadesiroop, grote fles
Slasaus, extra zacht, per fles
Lucifers, 2 pakken voor
Litersblik peren op sap
Slabonen, hoogfijne kwaliteit, litersbl.

Verse vleeswaren, onze specialiteit
Boerenmetworst, 150 gram
Bloedworst, 200 gram

et
et
et
et
et

73 et
49 et
69 et
79 et
98 et

Volop zachtzure augurken, per jampot
Tutti-Frutti, 250 gram
Kwart Edammer kaas
Buitengewoon voordelig, 20 et voordeel
l blik frambozen op sap en
l blik bramen op sap, samen van 149 et voor
Hierbij l leuke alarmballon voor de kinderen

129 et
gratis

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Gymn. Ver. SPARTA
De lesuren zijn als volgt:
Maandag 4—5 uur Meisjes I geb. na l
5—6 uur
„
II „
„ l
„
6—7 uur Jongens II „
„ l
7—8 uur
„
III „
„ l
„
8—9 uur dames senioren.
9-10 uur
„
geb. voor l
Vrijdag 4—5 uur Jongens I geb. na l
,,
5—6 uur meisjes III „
„ l
6-7 uur „
IV „
„ l
„
7—8 uur „
V „
„ l
„
8—9 uur heren.
Zaterdag's morgens kleuters 9—10 vanaf

De Speciaalzaak

Het bewogen verhaal van een terugkerende soldaat en zijn noodlot

C

25 et

Bij elk pak Hotel Goud koffie a 148 et, l Deventer
kruidkoek van 49 et voor
25 et

Kaarten bij de leden en aan de
zaal

De oude lijst komt te vervallen.
De secretaris,
G. W. Eijerkamp
Sig. mag. 't Centrum
Telefoon 1386

Schoonmaak

Wij zijn ruim voorzien in alle soorten

f l.50
f 2.50

toch ook uw zaak?

Toegang 14 jaar

Sigarenmagazijn 't Centrum

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

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

maart
maart
maart
maart

1952
1950
1948
1945

maart
maart
maart
maart
maart

1945
1950
1949
1948
1945

4 jaar.

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de*
zelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen
Het adres voor Uw
Pluimvee
is van ouds

W. ROSSEL
Uit voorraad of op korte termijn leverbaar, in de kleuren blauw-grijs en rood
Ga ze zien en proberen bij
het RAP service station

Concordia Hengelo-G.
Zaterdag 8 april

DANSEN

Tragter - Zulph.weg

Orkest: „The Moodchers"

Geachte Landbouwers!

Zaterdagreklame!

Slagrooxntoxn poesen 25 et per stuk
dan 5 voor f 1.—
Slagroomhorens 28 et per stuk
Te koop
dan 5 voor f 1.10
8-weekse HENNEN
Reds en P . x H . x R .
Moorkoppen 25 et per stuk
Tevens ganzenbroeddan 5 voor f, 1.10
eieren. H. J. Rietman
Warkenseweg 6
Slagroomsoesjes 60 et per 100 gram
Warnsveld
Neemt proef met ons heerlijk krenten- en
Volbl. MRIJ VAARS rozijnenbrood
te koop, vierk. stemp.
zeer goede melklijsten
H. J. Tiessink, B 53
Vorden

Schoonmaak

Bakker Schurink
Telefoon 1384

Wanneer uw biggen te wit zijn, lusteloos en vermageren, dan hebben ze
een groot tekort aan vitaminen.
Een paar zakjes hoog gevitamineerd

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

Uenk,

Zutphenseweg

Telef. (06752) 1307

BEZOEKT

(zonder enige verplichting)
ONZE SHOWROOM
Empo en Ervo rijwielen in diverse
rock and roll uitvoeringen.
Wasmachines in diverse merken
o.a. Empo, Rondo, Blue-air
Centrifuges in diverse merken
o.a. Empo, Rondo en Ruton
Electr. naaimachines Empo
KALORIK mixers, strijkijzers, koffiemolens, broodroosters, electr. dekens
en kussens
Electr. scheerapparaten fabrikaat
Remington, Top-star en Belcut
Straalkachels merk Vulcania
Bestuurbare rolschaatsen
Autopeds en kinderdriewielers met
aanhangwagentjes
Een deskundige voorlichting garandeert U
een goede koop!
Levering via Uw handelaar. Showroom geopend van 8—12 en van 2—5 uur

EMPO-RIJWIELFABRIEK VORDEN
Tel. 06752-1241-1242

A.s. zondag half 3

Vorden l - Vosseveld l

Ook vandaag wordt weer bewezen,
CONTAC7 wordt van A tot Z gelezen.

Telefoon 1288
b.g.g. 1214

Groot Roessink's
Timmerwinkel

't Hoge
Telefoon 1495

AUTOVERHUUR
m.en zonder chauffeur

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

VOETBAL

Voor Vorden was er tweede paasdag een beperkt
programma vastgesteld, welke echter voor de betrokken elftallen toch wel belangrijk was.
Vorden II speelde in Zutphen tegen Be Quick IV
en won met met 5—2. Het is een prettig gespeelde
wedstrijd geworden, welke bovendien op een goed
peil stond. Voor Vorden stond er nog wel wat op
het spel en dat was zeker een van de oorzaken,
dat er aanvankelyk niet veel gang in zat. Be
Quick was voor rust zeker niet de mindere en
kreeg een niet onverdiende 2—l voorsprong. In de
tweede helft pakte Vorden de zaken beter aan en
slaagde er in nog 3 doelpunten te scoren, waarvan
één door de Zutphenaren in eigen doel gewerkt
werd. De fraaie kampioenskansen bleven door
deze overwinning behouden.
Ook Vorden IV behield haar kans door een 5—4
overwinning op Steenderen III. Het vierde trok
vooral voor rust direct nogal fel van leer en stond
op een gegeven moment zelfs met 4—l voor.
Daarna veroorloofden de spelers zich wat salonvoetbal, hetgeen hun duur te staan kwam, want
Steenderen werkte onversaagd door en bracht het
zelfs tot 4—4. Op het nippertje wisten de Vordenaren toen nog het winnende doelpunt te scoren.
Vorden B deed het lang niet slecht door in Voorst
van Voorst B met 2—O te winnen. Vorden C behaalde ook al een royale overwinning met &—2 op
Zutphania C, zodat alle wedstrijden in een overwinning eindigden.
Vorden I speelt a.s. zondag haar laatste thuis- en
competitiewedstyd tegen Vossevelde I. Veel staat
er niet op het spel of het moet zyn dat Vorden
haar tweede plaats veilig wil stellen. Niettemin
kan het toch nog wel een goede wedstrijd worden.
In de morgenuren krijgt Vorden II bezoek van
AZC VII uit Zutphen. Dit elftal der Zutphenaren
kan soms verrassend goed voor de dag komen, omdat men vooraf de sterkte hiervan niet bepalen
kan. Het wordt dus voor de reserves oppassen.
Zondag won AZC VII zelfs met royale cijfers van
AZC V wat te denken geeft.
Vorden III speelt in Hengelo (G.) tegen Pax V,
waar het ongetwijfeld zal spannen.
Vorden IV heeft vrijaf.
Voor de junioren zijn er zaterdag geen wedstrijden vastgesteld.
DE ONDERL. BRANDWAARBORGMIJ.
HAD GOED JAAR

De Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij en de
Onderlinge Waarborgmij. Molest- en Stormschadeverzekering Vorden heeft in zaal Eskes haar jaarvergadering gehouden.
De voorzitter, de heer A. J. Lenselink, wees er in
zijn openingswoord op, dat 1960 voor de verzekering een kalm, doch bovendien een gunstig jaar
was geweest. Het aantal deelnemers beweegt zich
in stijgende lijn. De heer H. J. Gotink bracht in
een schrijven dank voor de hem tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis toegezonden fruitmand.
De voorzitter wenste hem een spoedig herstel toe.
Uit het verslag van de administratrice, mevr. te
Paske-Oltvoort, bleek dat de deelname bij de
stormschade met 26% en bij de brandverzekering
met 22% was gestegen.
By de bestuursverkiezing werd de heer A. J. Lenselink herkozen. In plaats van de heer W. Steenblik, welke niet herkiesbaar was, werd als lid van
de Raad van Toezicht gekozen de heer A. C. Gotink.
Vervolgens deed de heer D. Ruesink enkele mededelingen over de te Zwolle gehouden vergadering.
Hier werd geadviseerd om tegen de werkelijke
waarde te verzekeren.
Er werd nogeens de nadruk opgelegd dat de Vordense Verzekeringsmij, op een hechte, gezonde
basis berust. Zy hoopt in het najaar 1961 haar
25-jarig bestaan te herdenken.
Tenslotte werd de administratrice dank gebracht
voor haar accuraat beheer over 't afgelopen boekjaar.
RIJKSPOSTSPAARBANK

Aan het postkantoor alhier en het daaronder behorende ambtsgebied werd gedurende de maand
maart 1961 ingelegd ƒ 62703,18 en terugbetaald
ƒ 79397,43, zodat ƒ 16.694,25 meer werd terugbetaald dan ingelegd.
LESUREN VAN SPARTA
De gymnastiekvereniging Sparta heeft zeer veel
leden; vooral de jeugd is sterk vertegenwoordigd.
Ze zijn in verschillende groepen ingedeeld, al naar
hun leeftyd is.
Per advertentie zy'n de lesuren, van de groepen
opgenomen in deze krant en we vragen hier dan
ook uw speciale aandacht voor.

Adverteert in CONTACT

hét blad van Vorden!

Wat een keus
in onze schorten afdeling!
Zowel in verpleegster - fantasie als
halve schortjes

Vlotte modellen en frisse
kleuren
l

Bovendien voorradig een mooi assortiment schortebont

Heerlijk
pittig
verfrissend

Voor mooi - goed - en niet duur

H.&W.
Als week-end aanbieding ontvangt U
vrijdagavond en zaterdag een dubbel
aantal zegels hiervoor.

Heineken
Bier

De grote twee,
Vakwerk en Ovenvers,
brengen de heerlijke
Bakkerskoekjes
De Vordense Bakkers

Geef met de schoonmaak Uw woning
weer kleur en fleur met

Trefex
s u e r lak- en muurverf
van

Fa* G* Boerstoel & Zn*
jlders- en behangersbedrijf
lindelaan 5
Tel. 1567

! Heineken \

Invicta rijwielen
een Gazelle produkt
reeds v.a. f

149.50

compleet met lamp, slot, enz.

*

Gazelle bromfietsen
vanaf f 583.50
in diverse kleuren
met volledige garantie

Heineken

Vraagt proefrit bij

Tragter - Zutph.weg

morgen een paar flesjes
in de boodschappenmand!

Voor al uw

stoffeerwerk

Familie- en
Handelsdrukwerk

H. 6 W.

Drukkerij WOLTERS

Voor al uw

A. J. A. Helmink

is het adres:
Nieuwstad
Vorden
Telefoon 1404

Heineken's bier
verkrijgbaar bij

Kistemaker

Drogisterij „De olde Meulle"

Alles voor de schoonmaak! j. M. v. d. Wal
Gediplomeerd drogist

