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HET CHRISTELIJKE NEDERLAND GE-
DRAAGT ZICH IN HET VERKEER

ONCHRISTELIJK
(Slot)

Het verkeer in Nederland is ontzettend gecom-
pliceerd. In Nederland heeft l op elke 26 in-
woners een auto. De rest is voetganger, brom-
mer- of motorrijder. In Amerika heeft op 2 Ame-
rikanen er l een auto. Verhoudingsgewijs ligt
daar het aantal ongelukken lager. Dit komt om-
dat praktisch elke voetganger ook automobilist
is en zich in het verkeer dus weet te gedragen
als automobilist.
Naar sprekers mening zal de intensiteit van het
verkeer in Nederland nog sterk toenemen. Daar-
om is het ook zo noodzakelijk om voortdurend
te spreken over de maatregelen, die genomen
moeten worden ter bestrijding van ,de verkeers-
onveiligheid.
Het publiek vraagt zich wel eens af, wat doet de
overheid eigenlijk. De overheid zorgt voor de
aanleg van goede wegen. Aanleg van tunnels,
e.d. Ook de aanleg van de metro in Rotterdam is
een bestrijding van de verkeersonveiligheid.
Niet de overheid faalt, maar het publiek zelf
faalt. Men neemt niet bewust deel aan het ver-
keer, maar klimt achter het stuur van een auto
of op een fiets en' met de gedachten bij zijn
werk, bij zijn gezin of iets anders stort men zich
in het verkeer. Als men aan het verkeer deel-
neemt moet men alles loslaten en zich volledig
concentreren op dit verkeer. Er bewust aan deel-
nemen.

WAAR KASTELEN STATIG RIJZEN
Voor een betrekkelijk klein aantal toehoorders
heeft de heer G. A. W. Boerkoel uit Aalten
woensdagavond voor het Nut een causerie ge-
houden over Achterhoekse kastelen en andere
bezienswaardigheden.
De voorzitter van het Nut, de heer H. Wesselink,
welke de spreker inleidde, speet het zeer dat
het aantal bezoekers zo klein was, temeer daar
Vorden omringd is door een groot aantal oude
kastelen en er dus wel belangstelling hiervoor
zou moeten zijn. Op een enkele avond na zijn
de Nutsavonden dit seizoen slecht bezocht. Er
zal, aldus spr., in het vervolg meer bekendheid
aan de Nutsavonden gegeven moeten worden,
ondanks het feit dat er elke maand een Nuts-
blad verschijnt. Mogelijk dat het bezoek dan
groter wordt. Verder deelde hij nog mede dat
het optreden van het van het Theater Colombine
met een Pantomimespel op 19 januari geen
doorgang heeft gevonden, daar de recensies van
dien aard waren, dat dit optreden, althans in
Vorden, zeker niet in de smaak zou zijn ge-
vallen.
De heer Boerkoel vertelde daarna op buitenge-
woon prettige wijze allerlei bijzonderheden over
de bezienswaardigheden, waaraan onze Achter-
hoek zo rijk is. Hij deed dit aan de hand van
een groot aantal kleurendia's, die bijzonder mooi
waren. De aanwezigen hebben kennelijk genoten
van de verhalen en wetenswaardigheden, waar-
mee deze begaafde spreker de vertoonde dia's
omlijstte. Hij vertelde van de „Witte Wieven"
van de Wildenborch en de roggebroden-levering
aan de Mulderfluite, van de dolle baron van
Mallem, die met zijn laarzen aan begraven wilde
worden en interessante dingen over de kastelen
en watermolens, in 't bijzonder over die in Vor-
den. Hij doorkruiste met zijn toehoorders de
gehele Achterhoek en velen zullen beslist niet
geweten hebben, hoe mooi het daar wel is.
De heer Boerkoel is er ongetwijfeld in geslaagd
om iets van de sfeer uit vroeger dagen te doen
herleven en zijn causerie heeft er toe bijgedra-
gen dat we onze prachtige Achterhoek nog beter
hebben leren kennen.
De heer Wesselink was aan het slot de tolk van
de aanwezigen, toen hij de heer Boerkoel dankte
voor deze mooie avond.
Hij maakte tenslotte nog attent op de Boeken-
weekavond op 3 maart, waar dr. Portielje, oud-
directeur van Artis zal spreken,
's Middags was er in het Nutsgebouw reeds een
Nutskindermiddag gehouden, waar de heer
Boerkoel met evenveel succes over hetzelfde
onderwerp sprak. Jammer, dat de belangstel-
ling ook hier niet groter was.

NIEUWE GEMEENTEWAAG IN GEBRUIK
A.s. maandag zal de nieuwe gemeentewaag,
nabij café 't Zwaantje aan de Hengeloseweg, in
gebruik worden genomen. Zie advertentie.

LEDENVERGADERING B.O.G.
In de in hotel het Wapen van Vorden gehouden
ledenvergadering van de af d. Vorden van de
B.O.G. werd in de plaats van de heer B. Wagen-
voort, die naar elders vertrekt tot bestuurslid
gekozen de heer Joh. Pardijs. Als opvolger van
de heer Pardijs werd tot lid van het z.g. scha-
duwbestuur gekozen de heer J. Eskes. De voor-
zitter dankte de scheidende secretaris voor de
prettige samenwerking zowel in het bestuur als
met de leden. Voor de te Utrecht te houden
vergadering van de P.J.G.N. bestond geen ani-
mo. Volgende week zal ds. Faber uit Emmen
voor de leden van de organisaties spreken over
„Rome, de eeuwige stad". In maart zal de
heer Knoop uit Deventer een spreekbeurt ver-
vullen.
De heer Pardijs, assistent van de landbouw-
voorlichtingsdienst, hield vervolgens een korte
inleiding over voor j aars werkzaamheden op gras-
land en bedrijfsvereenvoudiging. Hierover werd
enige tijd van gedachten gewisseld.

BILJARTEN
Voor de competitie van de Biljartbond „De
IJsselkring" werden de volgende wedstrijden
gespeeld:
De Zon I (Vorden)—Excelsior I (Baak) 6—2;
De Kets I (Vorden)—De Elter 6—2; Groene
Jager—De Zon II 6—2; Java—K.O.T. (café
Krijt) 4-4.

KERKDIENSTEN zondag 19 februari.

Hervormde kerk.
10 uur Ds. J. H. Jansen Bed. Hl. Doop.
7.15 uur Ds. P. J. v. d. Vange,- Zutphen,

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. J. J. van Zorge.

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

R.K. Kerk
7.30 en 10 uur H. Mis. n.m. 3.30 uur Lof.
R.K.Kapel: 7.30, 8.45 en 10 uur H. Mis.
n.m. 3.30 uur Lof.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondag-
avond 11 uur Dr. de Vries. Telefoon 1288.

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

Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondag-
avond 12 uur Wechgelaer, tel. 06752-1566.

Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.

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

(Bureau Rijkspolitie)

Weekmarkt .
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 101 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 57,50 tot f 67.50 per stuk.
Handel was traag.

Burgelijke stand van 10 t.m. 16 febr.
Geboren: d. van J. ter Maten en W. J. Mars-
man; z. van J.G. Vervest en J. Nijland; d.
van}. E. Bos en M. H. Eijkelkamp; d. van
E. Hesselink en E. M. M. M. van Eek.
Ondertrouwd: J. Fokkink en W. Wesselink
Gehuwd: Geen.
Overleden: G. W. Meulenbrugge, m. 52 jr.
echtg. van H. J.Wentink; H. Kluvers, m. 76 jr.
wedn. van H. J. Garritsen.

VORDENS DAMESKOOR

;
Dameskoor onder
rinke-Gotink haar

Donderdagavond heeft
leiding van mevrouw Kl<
jaarvergadering gehouden

Mevr. v. Til-Klumper gaf een humoristisch
overzicht over het afgelopen jaar. De penning-
meesteres, mevr. Groot Roessink-Golstein moest
helaas een nadelig saldo^crmelden over dit
boekjaar, wat hoofdzake^pte wijten was aan
de hoge onkosten van de in januari 1960 gege-
ven uitvoering.
Er gingen stemmen op uit de vergadering of
het niet mogelijk is om aan de gemeente ver-
gunning te vragen om vrijstelling van de ver-
makelijkheidsbelasting, daar deze aan de ver-
eniging jaarlijks plm. ƒ 80,— kost. Er wordt
steeds gehamerd op goed verantwoorde uitvoe-
ringen, die ook cultureel op een behoorlijk peil
staan, maar op deze manier wordt dat bijna
onmogelijk gemaakt.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftreden-
den, de dames Klein Brinke-Gotink en Besselink-
Kunst, met bijna algemene stemmen herkozen.
Er werd besloten dit jaar niet aan een concours
deel te nemen, doch men wil trachten een paar
concerten hier en in de omgeving te geven.
Waarschijnlijk zal een reisje gemaakt worden
naar Zeist.
Bij de besprekingen over het Kinderkoor werd
besloten voortaan de contributie éénmaal per
maand door enkele dames te laten innen. Zij
komen het dan thuis ophalen. Het gebeurt n.l.
vaak dat de kinderen het geld blijkbaar verlie-
zen en ook verzuimt men de kinderen het geld
mee te geven van een repetitie die overgeslagen
is. Door deze maatregel hoopt men op betere
financiële resultaten.
De vergadering was goed bezocht en had een
geanimeerd verloop.

VOETBAL

Vorden heeft met een magere l—O overwinning
revanche weten te nemen op de in Diepenheim
geleden nederlaag. Gezien de krachtsverhouding
in het veld, kwam Vorden deze zege zeker toe.
Zelfs had zij veel hoger kunnen zijn, indien de
voorhoede wat harder en vaker op het doel had
geschoten. Bij Vorden speelde Mulder op de
midvoorplaats en deed dit lang niet onverdien-
stelijk. Hij zorgde voor het winnende doelpunt.
De Vordense achterhoede ontpopte zich ook nu
weer als een geducht struikelblok voor elke
aanval. Zij maakte ook deze middag praktisch
geen fouten, zodat de Diepenheimers maar zel-
den kans kregen om gevaarlijk te worden. De
wedstrijd werd maar zeer matig gespeeld.
Vorden III speelde thuis met een gehavend elf-
tal tegen Vorden IV, wat de jongste generatie
nogal gemakkelijk met 6—l won.
A.s. zondag heeft Vorden I vrijaf.
Vorden II krijgt een zware thuiswedstrijd tegen
A.Z.C. V, dat de tweede plaats inneemt met 3
punten achterstand. De reserves zijn nog on-
geslagen en dienen dit voor hun mooie kam-
pioenskans te blijven. Er dient dan echter meer
vaart in het spel te komen en vooral de voor-
hoede moet sneller de bal spelen, anders kan
dit zondag wel eens punten gaan kosten. Bij een
overwinning heeft Vorden II een fraaie voor-
sprong.
Vorden III is vrij, terwijl Vorden IV op eigen
terrein Ratti II op bezoek krijgt, welk elftal
zeker niet onderschat mag worden.

PAARDENFONDS
„WILDENBORCH & OMSTREKEN

BESTOND 60 JAAR
Het Paardenfonds „Wildenborch & Omstreken"
bestond dezer dagen 60 jaar. Zoals talrijke ver-
enigingen omtrent de eeuwwisseling werden
opgericht kwam ook in het voorjaar van 1901
de oprichting van het Paardenfonds „Wilden-
borch en Omstr." tot stand. In de smederij van
Ark werd de eerste stoot tot oprichting gege-
ven en in het eerste bestuur hadden o.m. zitting
de heren L. G. Lenselink (boekhouder), G. W.
Meulenbrugge, A. J. Klein-Ikkink en H. Nijen-
huis als schatters en J. W. Bos, D. Nengerman
en J. Harkink als Commissie van Toezicht.
Thans telt het 570 leden met 748 verzekerde
paarden en is in meer dan 9 gemeenten verte-
genwoordigd. Hoewel het aanvankelijk in de be-
doeling heeft gelegen om dit jubileum feestelijk
te herdenken is er helaas een donkere schaduw
over dit jubileum gekomen, doordat verleden
jaar een der actiefste en oudste leden van het
fonds de vereniging is ontvallen t.w. de boek-
houder en voorzitter wijlen de heer L. Bannink,
die ruim 25 jaar voorzitter was en bijna 40 jaar
bestuurslid. In verband met dit overlijden heeft
men besloten de feestelijke herdenking tot een
latere datum uit te stellen.
Woensdagmiddag werd in café Schoenaker de
60ste jaarvergadering gehouden, welke geleid
werd door waarn. voorzitter de heer W. C. Din-
kelman, Wildenborch. Op verzoek van de fam.
Bannink werden geen herdenkingswoorden ge-
wijd i.v.m. het overlijden van de voorzitter.
Sprekende over het jaar 1960, zeide spr., dat
dit jaar niet rooskleurig was geweest. Nog nooit
werden zoveel paarden overgenomen. Er zal dan
ook een sterk verhoogde premie moeten worden
vastgesteld.
Uit het verslag van de waarn. boekhouder dhr.
Dinkelman bleek, dat de vereniging thans 570
leden telt met 748 verzekerde paarden voor een
totaal bedrag van ƒ 548.100,—. Er werden 46
paarden overgenomen van de leden, waarvoor
werd uitbetaald ƒ 37570,—. Hiervan stierven er
14 paarden. De opbrengst van de slachtpaarden
was ƒ 17224,65. Er was een nadelig saldo van
ƒ 9778,68.
Bij gehouden bestuursverkiezing werd de aftre-
dende secretaris en thans waarn. voorzitter en
boekhouder de heer W. G. Dinkelman herkozen,
terwijl in de vacature ontstaan wegens het over-
lijden van de heer Bannink werd gekozen de
heer E, Knoef te Linde.
Bij de verkiezing van commissarissen werd de
aftredende heer H. Meyer^fcr Klein-Dochteren
herkozen, evenals de comnIPfaris voor Armhoe-
de (Lochem) t.w. de heer W. Braakman. In
plaats van het aftredende lid der kascommissie
de heer T. Mennink, Wildenborch, werd geko/rn
de heer G. J. Harkink, Lochem.
Besloten werd om i.v.m. ^s ongunstige finan-
ciële uitkomsten in 1960 ^ÉJpremies voor alle
paarden te verhogen en vs^te stellen op 4%.
Deze premie zal alleen in mei bij de voorjaars-
schatting worden geïnd.
Op voorstel van het bestuur werd besloten een
wijziging te brengen betr. de verkoop van
slachtpaarden, door ook de G.O.S. en A.B.T.B.
hierbij in te schakelen. Voordat de paarden wor-
den verkocht zal het bestuur eerst in overleg
treden met de eigenaar.
De Veulenverzekering werd op verzoek uit de
vergadering gehalveerd t.w. voor merrieveulens
thans 1% van de verzekerde moeder waarde en
voor hengstveulens V'i%. Dit zal voorlopig een
jaar op proef zijn.
Aan het slot bracht een zoon van de overleden
voorzitter, de heer J. Bannink, dank aan alle
leden voor de genegenheid die zij in de loop der
jaren aan zijn vader hadden betoond.

Lost van zenuwen?
Mijnhardt's Zenuwtabletten

helpen U eroverheen

JAARVERGADERING AFD. VORDEN N.C.B.C.
De afdeling Vorden—Hengelo (Gld.) van de
Ned. Chr. Bond van Overheidspersoneel hield
een goed bezochte jaarvergadering in hotel
Brandenbarg.
De voorzitter de heer A. J. Klein likkink presi-
deerde deze vergadering voor het laatst wegens
het bereiken van de pensioengerechtigde leef-
tijd. Spr. sprak een kort welkomstwoord tot het
nieuw ingekomen lid de heer B. Bekman als-
mede tot de vertegenwoordiger van het hoofd-
bestuur de heer v. d. Oever.
De secretaris, de heer D. Norde deelde mee dat
het C.N.V. aan de heer Klein Ikkink, die 33 jaar
lid van de vakbond is geweest, 't gouden bonds-
insigne heeft toegekend. Onder applaus werd de
voorzitter het insigne opgespeld.
De voorzitter dankte voor deze verrassing en
verzocht deze dank aan het hoofdbestuur over
te willen brengen.
Naar aanleiding hiervan sprak de heer v. d.
Oever enige waarderende woorden tot de voor-
zitter en wenste hem nog vele jaren toe, zij het
dan als gewoon lid, in dienst van de Chr. vak-
beweging.
De penningmeester, de heer J. Schuurman, kon
een batig saldo meedelen over het afgelopen
boekjaar.
Bij de bestuursverkiezing werd in plaats van de
heer A. J. Klein Ikking tot voorzitter gekozen
de heer B. Bekman.
Tot afgevaardigden naar de Alg. Vergadering
welke op 30, 31 mei en l juni te Hilversum zal
worden gehouden werd aangewezen de heren
B. Bekman en D. Norde en als reserve de heer
J. Schuurman.
De heer v. d. Oever sprak hierna over het werk
van de Bond in het algemeen. Hierover kwamen
de tongen los en moest spreker een groot aan-
tal gestelde vragen beantwoorden.

U denkt
haast alweer
aan de

Schoonmaak

en dan iets nieuws voor de ra-
men

De nieuwe kollekties
Vitrages en Overgordijnen

zijn er al

Zeer uitgebreid vindt U het bij

VISSER-VORDEN
GEZELLIGE AVOND

Voor een volle Nutszaal heeft het Levensmid-
delenbedrijf F. Smit zijn clientèle een gezellige
avond aangeboden.
Er werd een gevarieerd programma gebracht
dat onder leiding stond van de humorist-confe-
rencier John van Elburg. Deze vertelde op vlotte
en met veel humor doorspekte wijze het een en
ander over de produkten van verschillende fir-
ma's. Er was verder een goochelaar, die frap-
pante goocheltrucjes ten beste gaf. Het meeste
succes oogstte de muzikale parodist Francesco,
met zijn leuke liedjes en muziek. Voorts werd
een wedstrijd in hersengymnastiek gehouden en
de quiz „Eensgezindheid wint". Er werd flink
getracteerd. Ook was er nog een gratis verlo-
ting en de dames en heren mochten nog allerlei
produkten proeven.
En zo werd het geheel een zeer geslaagde en
stemmingsvolle feestavond, waarop zowel de
bezoekers als de organisatoren met genoegen
terug kunnen zien.

N verkouden

FEESTAVONDEN O.L. DORPSSCHOOL
JEr bestond vorige week vrijdag en zaterdag
weer grote belangstelling voor de jaarlijkse
feestavonden van de O.L. Dorpsschool. Dit jaar
werd opgevoerd het toneelstuk met zang: „Als
de waterval zingt".
Het stuk werd door de jeugd verrassend goed
ten tonele gebracht. Vooral de scènes, waarin
de elfjes optraden, waren alleraardigst en de
dansjes werden keurig gedaan, zodat de jon^c
lui menig open doekje kregen.
Zonder de anderen te kort te doen mogen we
wel het goede spel noemen van Ansje Albers
als grootmoeder Larsen.
Zowel aan de kostumering als aan de toneel-
aankleding was veel zorg besteed. De school
mag dan ook op een paar geslaagde avonden
terugzien.
De eerste avond bracht de heer Pelgrum namens
de oudercommissie de jongelui dank voor hun
prachtige spel, de heer Wolters voor zijn piano-
begeleiding, de congierge de heer W. Koop, het
onderwijzend personeel en verder allen, die op
een of andere wijze hadden bijgedragen tot het
slagen van de avond. De tweede avond was net
de heer G. Vogtlander, die namens Volksonder-
wijs woord van dank sprak.

GESLAAGD
Mej. Gerda Kieft slaagde aan de Alg. opleiding
te Arnhem voor het getuigschrift Gezinsver-
zorgster.

JONGE KERK-AVOND
Vorige week heeft de Jonge Kerk in Irene een
avond gehouden,, waar de hoofdschotel gevormd
werd door een boekbespreking door de heer F.
Kroeze uit Almen.
Voor de pauze werden er enkele leuke spelle-
tjes gedaan.
De heer Kroeze besprak hierna het boek „Bram
Verhagen", wat hij op vlotte en prettige wijze
deed, zodat elkeen vol aandacht was.
Jammer dat de zaal maar matig bezet was.

BIOSCOOP
Zondagavond kunnen de teenagers hun hart
ophalen aan de bijzonder amusante film „Als
mijn grote broer dat wist", waarin Conny Fro-
boess de hoofdpersoon is. Fred Bertelman moet
de vrolijke Conny opvoeden, en daar hij teveel
door haar in beslag genomen wordt, brengt hij
haar in een internaat voor jonge dames. Daar
houdt ze het echter niet zo heel lang uit en ze
brengt het zelfs zo ver dat ze een eigen jazz-
band opricht. Een film vol vaart en boordevol
muziek.

„HEIDERUITERS" BIJEEN
Onder voorzitterschap van Mw. Jansen hielden
„de Heiderruiters" uit Warken de jaarvergade-
ring. Na de gebruikelijke notulen en het jaar-
verslag van de secretaris, deelde de penning-
meester mede, dat er over 1960 een batig kas-
saldo was. Het bestuur werd uitgebreid met de
heren J. Wagenvoort en B. Schoenaker. De
ponyclub zal geanimeerd worden. Op 29 februari
zal er een feestavond worden gehouden, voor
leden en donateurs. Dr. Mulder uit Voorst zal
een film vertonen over de Olympische Spelen.



Burgemeester en Wethouders der Ge-
meente Vorden maken bekend, dat de

Nieuwe Gemeentewaag
aan de Hengeloseweg met ingang van a.s.
maandag 20 febr. in gebruik zal worden
genomen.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
de Burgemeester,

VAN ARKEL
de Secretaris,

J. V. PLAS

GEMEENTE-AVOND
Hervormde Kerk

Donderdag 23 febr. 7.45 uur
in het NUTSGEBOUW.

Onderwerp:

Lidmaat worden en zijn
Inleider: Ds. }. J. van Zorge

Na de pauze:

Fonkelend Diadeem
een prachtige kleurenfilm van
50 minuten.

Protestantse christenen uit verschil-
lende kerken hebben in India samen
één kerk gevormd. Welke plaats deze
kerk inneemt in de samenleving van
de jonge staat India laat deze film zien.

Laat vele ouderen en jongeren eens
komen luisteren en kijken.

Iedereen is hartelijk welkom
*

De Kadercursus van 21 februari
is in verband met de Gemeenteavond

U I T G E S T E L D
en wordt op dinsdagavond 28 febr.
8 uur in de consistoriekamer gehouden.

Spinazie per 100 gram f 0.45

Kropsla per pakje f 0.40

Wortelen, A'damse per pakje f 0.45

Raapstelen, groene per pakje f 0.35

Doperwten per 100 gram f O 65

Peulen per 100 gram f 0.75

Tuinbonen, witkiem per 250 gram f 0.80

Bloemzaden f 0.10, 0.15, 0.20, en 025 per
pakje.

van Kesterens
Zaadhandel Zutphenseweg* 87

Telefoon 1206

Een goede raad is zelden duur!

Geachte landbouwers,

Wanneer u aan uw koeien in de stal
3 a 4 WOUDA's OPBOUWKOEKJES
verstrekt, in mindering op andere koek-
jes, dan is uw uitgaaf niet hoger, maar
uw dieren hebben veel meer weer-
stand tegen de melk- en kopziekte

Dat kunt u niet verzuimen.
Het is toch uw eigen belang/

Beleefd aanbevelend,

Albert Uenk en Christiaan Bongers
Vorden, Tel. 1327

Voor het bijvullen en overtrekken
van Uw matrassen

H. &W.
Telefoon 1514 Zutphenseweg 14

Van verenbedden maken wij cel-
matrassen

Oranjevereniging Vorden
Algemene
Ledenvergadering
op donderdag 23 febr. om
8.15 uur in café Eskes.

AGENDA:
1 Opening.
2 Verslag secretaris.
3 Verslag penningmeester.
4 Bestuursverkiezing. (De leden

v.h. dagelijks bestuur stellen
hun zetel ter beschikking van
de ledenvergadering).

5 Bespreking Koninginnefeest.
6 Rondvraag.
7 Sluiting.

BOERENLEENBANK „KRANENBURG" D 127a
SPAAR-, VOORSCHOT- en GIROINSTELLING

Voor 1961 zijn de volgende rentetarieven vastgesteld:

SPAARREKENING

VOORSCHOTTEN:

Direct opvraagbare spaargelden

Jeugd- en Ambtenarenspaarrekeningen

Rente-spaarboekjes

Spaardeposito's met 1 jaar opzegging

Lopende rekening

Verder maken wij U attent op onze spaarcertificaten,
waarvan een dezer dagen een folder huis aan huis
bezorgd zal worden.

Hypotheken 41/2%

Borgstelling 43A%

Credieten in lop. rekening 43/j%

3V4%
3%%

3V2%
33A%

1%

BOERENLEENBANK „KRANENBURG" D 127a

•^ngesloten bij de C.C.B, te Eindhovenaam

SPREKER: PIE TOESTAND
KAN IK NIET AANZIEN/

TOE HOOR PET?: \ ™
GAPAN'NGOEPE Ml V

A. Siemerink
v.h. Martens

Zutph.w.15 Tel. 1505
d c opticien die altijd voor

n klaar .s/r/r//.

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

Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wol ter s,
Nieuwstad, Vorden.

Rietmatten te koop
Uit voorraad leverbaar.

A. W. Uenk
Zutphenseweg C 60 Telef. 1327

Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 19 februari 8 uur

De vrolijke film

Als mijn grote broer
dat wist

met: Conny Froboess, het zingende,
springende idool der teenagers en Fred
Bertelmann

Een cocktail vol romantiek en popu-
laire schlager-melodieën.

r Toegang^lle leeftijden

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60 (bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij

J.H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 1373.

CO-OP
Algemene Verbruikscoöperatie

„Samenwerking" u.a.
heeft in haar afdeling slagerijen plaats voor
enkele

Energieke medewerkers
Wij vragen:

actieve krachten die zich aangetrokken voe-
len tot afwisselend werk in onze worst-
makerij en filialen. Zij dienen belangstelling
te hebben voor de vervaardiging van kwa-
liteitsprodukten en de verkoop hiervan.
Voor goede krachten bestaat de mogelijk-
heid - na gedegen opleiding - als filiaal-
chef te worden aangesteld.

Wij bieden:

• een vaste werkkring met goede loon-
en sociale voorwaarden.

• verstrekking van bedrijfskleding.
• opname in het bedrijfspensioenfonds.
• goede promotiekansen in de toekomst.

Voelt U voor een afwisselende en verant-
woordelijke functie, richt dan Uw schrifte-
lijke sollicitatie aan onze afdeling
Personeelszaken, Smyrnastraat 2 te De-
venter.

De bedrijfsleider van onze afdeling slage-
rijen, de heer J. van Eist, Joost van de
Vondellaan 14 (tel. 8056) te Deventer, is
eveneens gaarne bereid belangstellenden
's avonds na 6 uur te ontvangen.

Toneelver. T.A.O. Wildenborch
Uitvoering

op vrijdag 24 en zaterdag 25 fe-
bruari in de Kapel.
Aanvang 's avonds 7.30 uur.

Opgevoerd wordt het toneelstuk

„Liefde is geen speelgoed"
(Regie J. Huidink)

Entree f 1.25

Lage kosten, vrije aflossing en andere
billijke voorwaarden biedt een

~~ hypotheek van de

Coöp. Boerenleenbank „Vorden'
A.s. zondag Iflfcebruari
Belangrijke comp^itiewedstrijd

Ratti l - Noordijk l
(koploper)

Aanvang 2 uur ft Terrein Kranenburg

NIEUW

Raket glansdoek
afstoffen en in de was zetten

éën handeling

Uitwrijven overbodig!

Drogisterij „De Olde Meulle'

J. M. v.d. Wal
Gediplomeerd drogist

Nu wegrijden zonder trappen!

SoleX rijden, voor U nu nóg veiliger, nu
nóg gemakkelijker, dank zij de nieuwe
vol-otomatische koppeling!

SOLEX-*o

Vraag eens een proefrit bij:

A. G. TRAGTER
Telefoon 1256

• zuinig
• comfortabel

• betrouwbaar

• unieke service

SoIeX-oto met
vol-otomatische
koppeling:

ƒ395.

Jaarfeest
van de Chr. Jongens- en Meisjes-
clubs op heden zaterdag 18 febr.
in Irene.

Na de pauze wordt opgevoerd:

Chris Kras en Boer Geert
en zijn radio

Aanvang 7.30 uur
Entree f 1.—. Kinderen f 0.75

Wilt U een avond ge-
zellig uit?

Kom dan op vrijdag 24 februari
of zaterdag 25 februari naar

Irene
De Hervormde Meisjes- en Jonge-
mannenverenigingen komen weer met
een mooi programmal
Aanvang 7.30 uur precies.

Voor de pauze brengen zij een knal-
programma van zang en spel.

Na de pauze:
Het op diverse plaatsen met groot
succes gespeelde toneelspel

„'t Sloof je"
van Ijs Vissel.

Entree f 1.25 (bel. inbegr.)

Donateurs (gelijk andere jaren) op vrij-
dagavond vrije toegang.

Kaarten vanaf heden in voorverkoop
bij de sigarenmagazijnen Eijerkamp en
Hassink.

V.A.M.C. De Graafschaprijders
en

Ver. voor Veilig Verkeer, Vorden
nodigen u uit tot de

prachtige filmavond
verzorgd door de Kon. SHELL
op donderdag 23 febr. a.s.
's avonds 8 uur in zaal Bakker.

GRATIS ENTREE voor per-
sonen van 16 laar en ouder.

Meisjes

Leuke japonnen voor de

Grote avond

Schattige modellen

H. LOTH-VORDEN
NIEUWSTAD



Hartelijk dank voor de
vele bloemstukken,
fruitmanden, telegram-
men en andere felici-
taties op ons Blok aan
been-dag van u ont-
vangen.

De Satlermeister
en zijn Blokken.

Voor de vele blijken
van medeleven onder-
vonden gedurende de
ziekte en bij het overlij-
den van onze lieve
vrouw en moeder

Berendina H. Norde
zeggen wij U hartelijk
dank.

Uit aller naam:
F. Mcijerman

Vorden, febr. 1961

Wegens sterfgeval
heden zaterdag

de gehele dag

GESLOTEN

Fa* Kluvers
Graanhandel.

WEGGELOPEN
omtrek Grote Veld
Vorden. Duitse Her-
der, teef, Zwart dek.

Brouwer. Barchem
Villapark L 99.
Telf. 366. Beloning.

B.z.a. net meisje
v. d. huish. v. 2 hele
dagen p. week, leeft.
14 jaar. Adres te bevr.
Bur. Contact.

Gevraagd een flinke
hulp in de huishou-
ding, liefst voor alle
dagen. Van Asselt,

Linde

Gevraagd tegen april
een MEISJE voor de
huishouding en 'n aank.
BOERENKNECHT.
Joh. Schieven, Ooyer-
hoeksew.7 Warnsveld

Mevr. Van Wouden-
berg Hamstra, Zutph.
weg 200 Eefde, vraagt
in haar gezin m. kin-
deren HULP v. dag
en nacht of de dag.
Hulp v. kinderjuffrouw
aanwezig.

Woningruil
Aangeboden: 5 kamer-
woning centrum Zut-
phen voor woning te
Vorden. Brieven nr. 22
Bureau Contact.

Te koop 125 jonge
hennen oud 9 weken
A x R x H .
Bij H. J. Antink Linde
E 18

Te koop 6a8weekse
hennen R. I.R. bij
H. J. Zoerink, D 85
Mossel. N. o.z.

Te koop prima
8-weekse hennen R. I.
bij D. Hietveld, Hack-
fort.

7 weekse hennen te
koop. J. H. Lenselink
bij het kerkhof.

Te koop 15000 kg
voederbieten
R. Rouwenhorst Veld-
wijk C 120

Populieren met voet
te koop. Joh. Wesse-
link, Kranenburg.

Verloren een wieldop
van auto. Graag terug
bezorgen bij Vogtlan-
der, Zutph.weg 77

Te koop 2e hands
transportfiets Gebr.
Kettelerij, Zutph.w. 54
Telefoon 1508

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
en

H. Lijftogt 't Hoge 57

Q Zondag 26 februari 1961 hopen onze
A geliefde ouders en grootouders

G. STAPPER
en

Q A. H. STAPPER-HARMSEN

^ hun 40-jarig huwelijk te herdenken,
y Dat zij nog lang voor elkaar en voor
u ons gespaard mogen blijven is de wens
Q van hun dankbare kinderen en klein-
Q kinderen.

u Vorden, B 65

^ Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag
W 25 febr. van 3—4.30 uur in zaal
Q Bakker,

X
X
X
X
X
X

R
X

X

Heden overleed, na een langdurige
ziekte, geheel onverwacht onze innig-
geliefde broer, zwager en oom

Garrit Willem Meulenbrugge
echtgenoot van H. J. Meulenbrugge-Wentink

in de ouderdom van bijna 53 jaar.

Vorden: M. Meulenbrugge
Fam. H. Meulenbrugge
Fam. G. J. Pelgrum

Hengelo: Fam. J. Eskes

Vorden, 10 februari 1961.

Op 10 februari 1961 overleed plotse-
ling, tot ons diep leedwezen, na een
langdurig lijden, de heer

G. W. Meulenbrugge

op bijna 53-jarige leeftijd.

Zijn huisgenoten:
C. C. Kiburg
F. Toorneman

Vorden, Nieuwstad 43.

Heden overleed zacht en kalm, na een
geduldig gedragen lijden, onze innigge-
liefde vader, behuwd- en groc^fcder

Hendrik Kluvers
Weduwnaar van H. J. Garritsen

in de ouderdom van 76 jaar.

Diep betreurd door ons

J. VAN ARK-KLUVERS
J. F. VAN ARK
en kleinkinderen

Vorden, 15 februari 1961
Zutphenseweg 53.

De teraardebestelling zal plaats hebben
zaterdag 18 februari, om 1.30 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed zacht en kalm, na een
geduldig gedragen lijden, onze innig-
geliefde broer, zwager en oom

Hendrik Kluvers

in de ouderdom van 76 jaar.

Diep betreurd door ons allen.
Fam. J. B. Wuestenenk

Vorden 15 februari 1961
„'t Hoetink"

A A N D Ê L E D E r t ANMB
VAN DE ALG. NED. METAAL BEDRIJFSBOND

lepels, vorken en messen

werden in het model

„Unique" vervaardigd alt

jubileumgeschenk voor

de leden van de ANMB.

Ook niet-leden van de bond'

kunnen zich dit fraaie modtl

thans aanschaffen.

BIJ ONS
VERKRIJGBAAR

R. J. Koerselman
Burg. Galléestraat 12

ÜLÜ
SOLIDE EN

SIERLIJK

Kuikens voor leg- of slacht-
doeleinden.wat u ook zoekt,
het is altijd

STÜLEN'S BROEDERIJ N.V.
te WIERDEN, waar u het
betere kuiken koopt. Tel. 261
Op 21 febr 600 Kern Reds
en 400 Esbéwé wit!

Solide wederverkopers
gevraagd tegen zeer hoge

provisie I

Een toom beste big-
gen te koop, gekruist.
M. Regelink. Groot
Venhorstink Delden.

sn te koop.
Norde „Stegeman"

Biggen te koop bij
H. Bosman bij

't Zwembad.

Te koop biggen bij
J. A. Koning „Koste"

Te koop een toom
zware biggen en een
jonge hond (Fox)
J. G. Leisink B 83

Vorden

Te koop zwaar stier-
kalf H. M. A. Helmink
E 79 Linde.

Te koop r. b. nuchter
stierkalf. G. H. Vis-
schers, C 118.

Een r. b. vaarskalf te
koop bij H. J. Veen-
huis Delden.

Te koop 'n r. b. drag.
koe, aan de telling 24
febr. bij D Klein Bra-
mei, C 112, Vorden.

DEZE WEEK

Sensationele puddingreclame!!
Bij aankoop van f 2.50 boodschappen ontvangt U
8 pakjes pudding, met suiker, verschillende smaken van
144 et voor slechts 59 et.

Profiteert hiervan. Dit is nog nooit vertoond.

Gestoomd gehakt Ant. Hunink, groot blik 89 et
Tongeworst, 150 gram 65 et
Berliner, 100 gram 39 et

Bij 3 pakjes margarine 95 et,
l pakje smeerkaas voor 15 et

Krentenkoekjes, 250 gram 59 et
Allerhande Subliem, 250 gram 65 et
Advokaat toffee's, 200 gram 49 et
Extra zware chocoladerepen, 7 stuks voor 98 et

Aardbeienjam, Ie soort deze week 79 et

Dit is goedkoop!!
l pot kersen op sap ^.-r^ — ̂ .--._ Goed weer
l blik aardbeien en
l blik ananas
samen slechts 198 et

of

slecht weer

Amstel
bier

smaakt

altijd!

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Meer dan 25 jaar in

gebruik bij de KLM

Verkrijgbaar bij:

FA. VISSER - VORDEN

Psychiatrische Inrichting
.GROOT GRAFFEL" Warnsveld

A. Op de binnenkort te beginnen nieuwe
cursus kunnen enige manlijke en vrou-
welijke leerling-verplegenden geplaatst
worden. Minimum leeftijd 18 jaar.
Het salaris bedraagt f 122,15 tot f 161,56
per maand, boven kost, inwoning en
bewassing. Vakantietoeslag 4% p. jaar.

B. Meisjes en jongens van 16 en 17 jaar,
die verpleegster/verpleger willen worden
kunnen zich ter deelname aan de nieuwe
cursus voor de vóóropleiding reeds nu
aanmelden.
Het salaris bedraagt f 95,— tot f 105,—
per maand, boven kost, inwoning en
bewassing. Vakantietoeslag 4% p. jaar.

Beide groepen krijgen hun dienstkleding
gratis en tweemaal per maand een aanzien-
lijke tegemoetkoming voor bezoek aan het
ouderlijk huis. Ruime vakanties.

Oude en Nieuwe Gasthuis
Zutphen

Op de boerderij van deze Stichting te
Warnsveld kan worden geplaatst:

een werkster
voor 3 a 4 uur per dag.

Sollicitaties te richten aan de bedrijfs-
leider, H. W. Remmelink, Vordense-
weg l te Warnsveld.

Gevraagd: net R.K. MEISJE
voor de huishouding
voor dag en nacht.

Kappershuis De Vries - Ruurlo
Telefoon 286

Drumband „Concordia"
Jongelui, die een volledige opleiding
willen hebben voor TAMBOER
kunnen zich a.s. donderdagavond
om half acht opgeven in de o.l school
in het dorp.

Het Bestuur

H.H. Pluimveehouders
en

Als u kuikens bestelt
kijk dan goed uit waar u ze be-
stelt. Bedenk goed, dat u bij ons
f 20.— p. 100 stuks minder be-
taalt dan in organisatieverband.

Wij zijn niet gebonden aan hef-
fingen en vastgestelde prijzen,
waarvan controleurs en ingenieurs
betaald moeten worden.

Ga van dit geld liever een week
met vakantie!

Wij beschikken op eigen fokbe-
drijf over de

allerbeste geïmporteerde stammen
dat is op het proefbedrijf in
Putten meermalen bewezen.

Wij kunnen u dieren leveren die
22 cent p. week aan voer kosten
en regelmatig 5 eieren per week
leggen. Leverbaar met vleugel-
merk en certificaat.

Bestelt de bekende
GOBA Kuikens

Gosselink's Smederijen
WICHMOND

Erkend fokker nr. 477
Erkend kuikenbr. nr. 11877
Telefoon (06752) 1200



GESLAAGDE CARNAVALSFEESTEN
De traditionele carnavalsfeesten op de Kranen-
burg zijn dit jaar uitstekend geslaagd. Het weer
was voortreffelijk en de belangstelling en orga-
nisatie waren ook van dien aard, dat het bestuur
der Carnavalsvereniging ten volle tevreden is.
Het feest startte zondagmiddag met de glorieuze
intocht van Prins Cornelis I (de heer C. Mense),
waarvan honderden getuige waren. Gezeten op
een feestelijk versierde tractor deed de Prins
met zijn beide adjudanten en de Prins der Toe-
komst zijn intrede.
Hierna werd het grote kindercarnaval ingezet
met de traditionele optocht, waaraan door tien-
tallen gekostumeerde kleuters en kinderen werd
deelgenomen. „Concordia" was weer present en
zorgde op voortreffelijke wijze voor de muzikale
begeleiding. In de grote feesttent werd hierna de
jeugd een gezellige middag aangeboden.
Vele honderden kinderen hebben kostelijk geno-
ten van de belevenissen van Jan Klaassen en
Katrijn uit de poppenkast, terwijl ook de snel-
tekenaar groot succes oogstte. Ook de leuke
voordracht j es van de leerlingen der R.K. Kleu-
terschool mochten er zijn.
De jury van het Kindercarnaval had het niet
gemakkelijk om uit de talrijke gekostumeerde
groepen en individuelen de leukste en origineel-
ste een prijs toe te kennen. Uiteraard werd ook
rekening gehouden met de vervaardiging der
kostuums zodat men tot de volgende uitslag
kwam:

Individueel: 1. Clown; 2. Gelaarsde Kat; 3.
Filmster; 4. Danseresje; 5. De boze heks; 6.
Dierenvriend; 7. Prins Carnaval; 8. Bloemen -
meisje; 9. Chinees; 10. Babyzitter; 11. Pinda-
Chinees; 12. Pipo de Clown; 13. Indiaan; 14.
Clown; 15. Zwarte Piet.
Paren: 1. Oud en Nieuw; 2. De Sigarenbandjes;
3. Clown; 4. Twee betoverde Spinnen; 5. Pipo
de Clown en Mammaloe.
Groepen: 1. De Bruidstoet met Sneeu wit j e en
de 7 dwergen; 2. Eskimo's; 3. De Zeeuwsen.
Zondagavond werd er een bonte avond gegeven,
waarbij meer dan 300 belangstellenden waren.
Voorzitter Hartman heette allen welkom. Nadat
de Prins zijn intocht had gemaakt werd hij ge-
installeerd als de regeerder van het Rijk der
Zotheid, dat drie dagen zou duren. De Prins
leidde vervolgens de avond op uitnemende wijze.
De R.K. Toneelvereniging „Internes" kwam op
de planken met de dolle klucht „Rumoer in een
kleine wereld". Dit stuk bleek geheel te passen
in de carnavalssfeer en het gejuich en gelach
was niet van de lucht. De rollen bleken er, on-
danks de korte tijd van voorbereiding uitstekend
in te zitten en de aanwezigen hebben enige
uren kostelijke genoten van dit blijspel.
Pastoor Bodewes was er in zijn korte toespraak
van overtuigd, dat dit feest door Prins Cornelis
doeltreffend en met vaste hand zou worden ge-
leid en hoopte dat de carnavalsviering steeds
crescendo zou mogen gaan en een goede indruk
in de jonge harten zou achterlaten. Prins Cor-
nelis bracht nog dank aan de juryleden, de
medewerkers aan de poppenkast en de snel-
tekenaar.

Maandag- en dinsdagavond werd het feest
voortgezet en werd bewezen, dat Vorden—
Kranenburg voor wat de carnavalsleut betreft
niet voor een kleintje vervaard is. De Prins
slaagde er in om met zijn gevolg en Raad van
Elf een zodanige gezellige en vrolijke sfeer te
scheppen, dat dit jaar het carnaval tot een der
grootste festijnen werd welke hier ooit plaats
vonden.
Het gekostumeerde bal werd een daverend suc-
ces. Tientallen verschenen gekostumeerd en
toen Prins Cornelis op originele wijze, gezeten
op een brancard zijn intocht deed was de vreug-
de niet meer te temperen. Ook nu had de jury
geen benijdenswaardige taak. De uitslag was
als volgt op maandagavond:

Individueel: 1. Telefoniste; 2. Piraat „Santa
Maria"; 3. Knopenmeisje; 4. Chinees; 5. De
Ouderdom; 6. Tansmantje; 7. Oma; 8. Indiaan;
9. Kruidenier; 10. Telefoon.
Paren: 1. Dag en Nacht; 2. Negermeisje; 3.
Tielse Flip j e en echtgenote; 4. Spaanse dame
en heer; 5. Rock and Billy; 6. Piraten „Santa
Maria".
Onder de tonen van het orkest „The Rhytm
Stars" werd het feest tot diep in de nacht voort-
gezet. Dinsdagavond bereikten de festiviteiten
een hoogtepunt. De belangstelling was ongekend
groot. Onder het motto „Neet neuln, maor
deurdrejen" leidde de Prins ook deze avond naar
het hoogtepunt: de prijsuitdeling van de mooiste
kostumeringen. De uitslag was:
Individueel: 1. Vogelverschrikker; 2. Schaap-
herder; 3. Biedemeyer; 4. Balletdanseres; 5.
Graaf van Monte Christo; 6. Turk; 7. Tierelan-
dot; 8. Catharina Valente; 9. Balletdanseres; 10.
Miss Japan.
Paren: 1. Robots; 2. Carnavalslied; 3. Duivels;
4. Telefoniste.
Groepen: 1. Zwaan kleef aan; 2. Jan Lap & Co.
Om 12 uur eindigde het feest en bracht de
voorzitter hartelijk dank aan allen, die op eni-
gerlei wijze hadden meegewerkt om dit festijn
te doen slagen,

BATTI-NIEUWS
Verleden week werden voor Ratti alle thuis-
wedstrijden afgelast in verband met de slechte
terreingesteldheid.
A.s. zondag wacht Ratti I een zware strijd in
eigen home tegen Noordijk I. De gasten, bezet-
ten thans de kop en er zal hen alles aan gelegen
zijn om de volle winst mee naar huis te nemen.
Ratti zal daartegenover op moeten passen om
niet geheel en al in de onderste regionen ver-
zeild te raken en heeft dus de puntjes brood-
nodig.
De Ratti-reserves gaan naar Vorden IV, het
voormalige A-elftal van Vorden. Ook hier wordt
een spannende strijd verwacht.
Ratti A tenslotte krijgt een zware uitwedstrijd
in Hengelo (G.) tegen Pax A. Waarschijnlijk
blijven de puntjes wel in Hengelo. De overige
elftallen zijn vrij.

BILJARTEN
De wedstrijden in de Zutphense Biljartbond had-
den de volgende resultaten:
K.O.T.—De Poorte I 2-4; De Carambole I—
K.O.T. II 2-6; K.O.T. III-Voorst III 5-3 en
De Hoven II—K.O.T. IV 4 4.

Kopen
zonder
zorgen

is mijn ideaal en daarom ben
ik VIVO-klant.

Bij de VIVO behoef ik me
nooit bezorgd te maken over
kwaliteit en lage prijs en ook
niet over beperkte keuze in
levensmiddelen.

Bovendien biedt de VIVO mij
week aan week het niet te
versmaden buitenkansje van
handenvol VlVO-wapentjes
GRATIS bij ALLE bood-
schappen, dus ook bij merk-
artikelen.

En daarom gaat het ontvan-
gen van ƒ5.- in CONTAN-
TEN voor elk volgeplakt
VIVO-spaarboekje bij mij
als 't ware aan de lopende
band. Juist ook iets voor u.

VIVO

S P E C I A L I T E I T E N
geldig van 1 6 - 2 3 februari

Erwten met
wortelen
2 blikken

Boerenkool
l pot .

4 Choc. repen
(melk, puur, hazelnoot).

Bruine bonen
l pot

Palingworst
150 gram ,

Met óók nog uw
GRATIS Vivo-wapentjes

En . . . eveneens elke week brengt mijn VIVO-kruidenier 5 spe-
ciale aanbiedingen, zó goed en zó goedkoop, dat het nauwelijks
te geloven is. U vindt ze ook in de wekelijkse VIVO-folder.

VIVO kruideniers
ds ua&cr, KISTEMAKER

OPLAAT, Wildenborch
SCHOENAKER, Kranenburg
Smit, Zutphenseweg

Dit is een%cht lekker
koekje!
dat hoort u als ̂ ^een bakkerskoekje
presenteert

het geheim?

Vakmanschap en ovenvers!

De Vordense Bakkers

A C C U R A A T

Model

-
.RETEXTjURIfJGBEORIIf

accuraat

RETEXTURINGBEDRIJF

accuraat

Gedurende deze
maand

20% korting

op chemisch
reinigen en dry-
mastern

Makelaar J. L. H. Huisman
Nieuwstad 33 Zutphen

Telefoon (06750) 5910 of 4790

Bemiddeling bij aan- en verkoop
van huizen, bouwterreinen, enz.

Taxaties Verzekeringen
Financieringen

LEDENVERGADERING G.M.v.L.
De vergadering voor leden uit Linde van de
Geld. Mij. van Landbouw, welke in café Eijkel-
kamp werd gehouden, was niet druk bezocht.
De voorzitter de heer A. G. Mennink, sprak een
kort welkomstwoord inzonderheid tot de spre-
ker de heer E. J. Langwerden, assistent in al-
gemene dienst van het Rijkslandbouwconsulent-
schap. Deze behandelde het onderwerp: „De
financiële uitkomsten van de L.E.I. bedrijven".
Spreker wees er op dat de winstmarges steeds
kleiner worden in de landbouw. Daarom is uit-
breiding soms noodzaak ten aanzien van het
voortbestaan. Een goede bedrijfsverkaveling,
een eenvoudig opgesteld bouwplan en het ge-
bruik maken van een loontrekkersbedrijf kun-
nen goede diensten bewijzen.
Ook de toepassing van een eenvoudige voeder-
methode en een wat minder verdeeld bedrijf
kan de onkosten drukken.
De heer Langwerden behandelde hierna nog
met enige cijfers de resultaten van de 86 voor-
beeldbedrijven.

Attftie
Dames, houdt U van een lekker
kopje koffie?

Komt dan naar on^zaak en U kunt
onder het genot ̂ Tn zo'n heerlijk
kopje koffie, een demonstratie zien
van de bekende

Melitta koffiefilter
Komt zien en proeven!

Vrij entree!

Maandag as. van 10-12 uur en van
2-5 uur.
Dinsdag as. van 10-12 uur en van
2-5 uur.
Woensdagmorgen van 10-12 uur.

R. J. Koerselman
Telefoon 1364

Advertenties
voor alle kranten wor-

den aangenomen door

D. H. te Slaa
Schoolstraat 11
Vorden
Telefoon 1297

AUTO-
VERHUUR

m.en zonder chauffeur
George Seesing
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Het adres voor Uw
Pluimvee

is van ouds
W. ROSSEL

Telefoon 1283
bg.g. 1214

Groot en klein
grijpt 's zaterdags

het eerst naar

CONTACT
hét blad voor Vorden

Roodb. MAALKALF
te koop. H. Ketteleri)
Het Hoge 35.

Verhuur van gelegen-
heidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l , Zutphen
Telefoon 2264.

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, de-
zelfde dag nog klaar.

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

Groot Roessink's
Timmerwinkel

't Hoge
Telefoon 1495

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

Groot Jebbink,
Staringstraat 9

Het adres: Tel. 1306

Marktvereniging Vorden
Ledenvergadering

op woensdag 22 februari 1961
n.m. H uur in „het Wapen van
Vorden".

De agenda vermeldt o.m.

Subsidietoewijzing
uit de verloting 1960.

De Marktcommissie

Na afloop der vergadering ver-
koop van enkele niet afgehaal-
de prijzen.

Zojuist weer ontvangen

Een nieuwe zending

100 pet. wollen damesvesten
Deze vesten zijn ook bijzonder ge-
schikt voor het voorjaar.

Moderne kleuren

Pracht kwaliteit

Uiterst laag in prijs

H.&W.
A. J. A. Helmink

Chem. reinigen Verven
Februari-aanbieding 20% korting
op het chemisch reinigen van al Uw
kleding.
Indien 's maandags voor 12 uur bericht,
dan worden Uw goederen nog dezelfde
dag of dinsdagsmorgens gratis afgehaald
en heeft U ze dezelfde week weer thuis.

H. TH.HENDRIKS & ZN.
v,h. filiaalhouder N.V. Hoeksema

Appelstr. 23, Zutphen, Tel. 06750-5197
Uw goederen zijn bij ons verzekerd
tegen diefstal, transport- en brand-
schade.
Stoppage enz. enz.

Weekendreclame
Slagroomtom poesen 25 et per stuk

vandaag 5 voor f 1.—

Moorkoppen 25 et per stuk
vandaag 5 voor f 1.—

Neemt proef met ons heerlijk krente-
brood

Bakker Schurink
Telefoon 1384

EXTRA RECLAME
l kg erwtensoep 100 et

500 gram rookworst 170 et
200 gram ontbijtspek 55 et.

200 gram boterhamworst 55 et
200 gram snij worst 100 et

200 gram ham 100 et
500 gram vet 45 et

Voor huisslachtingen
vroegtijdig opgeven.

Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat
Concordia Hengelo-G.

Heden zaterdag 18 februari

DANSEN
Orkest: „The Moodchers"

GAAT U NAAR HET
BEJAARDENTEHUIS ?

Wij kopen gaarne al uw overtollig meubilair
en antiek tegen hoge prijzen. Ook voor hele
of gedeeltelijke inboedels, ouderwetse mahonie
meubels, kabinetten enz. enz. zijn vrij uw juiste
adres. CONTANTE BETALING.

ROEMERMAN
Polsbroek 45 - Zutphen - Tel. 06750-3701

In onze grote toonkamers
Lange Hofstraat 9-11

Steeds grote sortering keurige gebruikte
meubels in voorraad.


