
Frankering bij abonnement, postkantoor Vorden CONTACT
VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK

Donderdag l april 1965
27e Jaargang no. l

HET NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING
ABONNEMENTSPRIJS F 2,25 PER HALFJAAR — ADVERTENTIEPRIJS 6 CENT PER MM — UITGAVE DRUKKERIJ WEEVERS v/ h Wolters - VORDEN TEL. 14 04 - GIRO l 20 58 67

Diamanten huwelijk

Woensdag 7 april a.s. hoopt het echtpaar G. Teu-
nissen en J. Teundssen geboren Klein Nulent de
dag te herdenken waarop het voor 60 jaar in het
huwelijksbootje stapte.
Naar aanleiding van dit heuglijke feit hebben wij
eens een bezoek bij het bejaarde echtpaar (brui-
degom 82 en bruid 83 jaar) gebracht.
Het viel ons dadelijk op dat beiden nog lichame-
lijk als geestelijk nog zeer flink zijn. De diaman-
ten jubilaris stond dan ook op zijn 80ste verjaar-
dag nog met gemak zijn steentje te metselen op
de steiger. Ook de bruid doet haar dagelijkse werk
zaamheden nog vrolijk en opgewekt. Thans mo-
gen zij, dank zij in de laatste jaren verbeterde so-
ciale en maatschappelijke toestanden, van een
rustige levensavond genieten.

Deze feiten stak de jubilaris dan ook niet onder
stoelen of banken, hoewel het volgens zijn zeggen
aan het begin van zijn metselaarsloopbaan lang
met rooskleurig was. Het was hem een voldoening
dit naar voren te brengen dat thans voor de ou-
den van dagen zoveel wordt gedaan en zijnsgelij-
ken een onbezorgde oude dag mogen doormaken.
Dit was in de dagen van zijn lidmaatschap van de
gemeenteraad (de jubilaris was voor de crisisja-
ren 16 jaar jaar lid van de raad voor de S.D.A.P.)
wel heel anders, aldus de heer Teunissen.
Wij wensen het diamanten echtpaar, dat 3 kinde-
ren, 6 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen be-
zit, nog een gezegend^^ude dag en een vrolijke
herdenking van deze ̂ V 60 jaar gesloten echt-
verbintenis toe.

OPBRENGST KOLLEKTE
De ten bate van het werk van het Leger des
Heils in deze gemeente gehouden kollekte, bracht
het mooie bedrag van ƒ 533,97 op.

BIOSCOOP
Onder de Italiaanse verzetsstrijders, die bij Rome
het de Duitsers en de Italiaanse fascisten lastig
maken, neemt de Bochel (Gerard Blain) een lei-
dende plaats in. Zijn mismaaktheid drijft hem er
toe om met bijzonder stoutmoedig optreden te
bewijzen welk een groot leider hij is.
Hij wordt echter verliefd op Ninetta (Anna Maria
Ferrery) de dochter van de fascistische adjudant
en weet haar te overweldigen met de honden
van de gehate vijand.
Jammer dat na de oorlog de Bochel de wapens
niet kan neerleggen, hij blijft met zijn vrienden
de baas spelen. Zijn bende wordt de schrik van
de stad.
Een film met veel spanning, wreedheid en ont-
goocheling.

GEZELLIG WONEN IN EEN
WONING INGERICHT DOOR
WONINGINRICHTING

JAARVERGADERING DAMESKOOR
Het Vordens Dameskoor hield onder leiding van
mevrouw Klein Brinke-Gotink een goed bezochte
jaarvergadering.
Mevr. van Til-Klumper bracht weer een keurig
verzorgd jaarverslag, waarin de verschillende ge-
beurtenissen van het afgelopen jaar nog eens
werden opgehaald. Over de financiële toestand
van de vereniging deed mevr. Groot Roessink-
Golstein verslag. Doordat enkele nieuwe leden
zich bij het koor voegden (wat de contributiepost
doet stijgen) en ook door het zuinige beheer, kon-
den de touwtjes weer aan elkaar geknoopt worden.
Om de bestuurswerkzaamheden enigszins te ver-
lichten werd een commissie van bijstand benoemd,
bestaande uit mevr. Hulshof, mevr. Weustenenk
en mevr. Wissels. Er werd besloten om begin
juni gezamenlijk een dag uit te gaan en wel naar
Aalsmeer (waar de bloemenveiling bezocht zal
worden), verder naar Zandvoort en Amsterdam.
Het koor zal deze zomer deelnemen aan het zang-
concours in Zelhem. Nu het koor weer wat groter
is geworden wil men het weer eens wagen.
Het schijnt dat het grootste nieuwtje van de tele-
visie er afraakt, wat het verenigingsleven ten
goede komt. Men begint weer te beseffen dat ,,het
zelf iets presteren" meer voldoening geeft dan
het alleen maar kijken naar wat anderen doen.
Hopenijk geven zich nog meer leden op.

KERKDIENSTEN ZONDAG 4 APRIL

H e r v . K e r k
8.30 uur ds. J. H. Jansen
10.05 uur ds. Van der Meij van Varsseveld
jeugddienst

M e d l e r s c h o o l
10.00 uur ds. J. H. Jansen

G e r e f . K e r k
10 00 uur en 3.00 uur Ds. J. D. te Winkel.

R. K. K e r k d o r p
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
Dinsdag en vrijdag om 7.45 uur H. Mis.

R. K. K e r k K r a n e n b u r g
8.00 uur H. Mis en 10.15 uur Hoogmis.
In de week elke dag om 7.00 u. en 8.00 u. H. Mis.

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot zondagavond
11.00 uur dr. De Vries, telefoon (05752) 1288.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen
8.00 uur Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

BRAND MELDEN : no. 1541.
Bij geen gehoor : Tel. 1230 (Bur. Rijkspolitie).

WEEKMARKT
Op de vrijdag gehouden markt waren 78 biggen
aangevoerd. Er was kalme handel. Prjjzen van
ƒ 57,50 tot ƒ 67,50.

BURGERLIJKE STAND
van 31 maart t.m. 7 april 1965

Geboren : zoon van G. J. Memelink en J. H. Ban-
nink; zoon van H. Slofstra en R. Venema.
Ondertrouwd : H. G. Lacet en G. E verhard.
Overleden : J. Slagman, 82 jaar.

A T T E N T I E
Zaterdag 3 april

oliebolleMktie
ten bate vwr de kampeerweek
van de Herv. jongens- en meis-
jesclub (11 t.m. 14 jaar).

U draagt een belangrijke steun by om van
deze aktie gebruik te maken

HEDENAVOND

Interkerkelijke samenkomst!
in de R.-K. kerk dorp

aanvang 8 uur.

een proJukt van Munter Dougloa (j«)

mogelijkheden
voor mooier, beter licht en wonen
VRAAG INLICHTINGEN BIJ DE VAKMAN

VOOR GOEDE WONINGINRICHTING

HEROPVOERING „VORDENS TONEEL"

Zaterdagavond j.l. heeft ,,Vordens Toneel" in zaal
Schoenaker op de Kranenburg en heropvoering
gegeven van de onlangs met zoveel succes opge-
voerde komedie ,,Levensavond" van Jaap van der
Poll. Het was jammer dat de zaal niet geheel ge-
vuld was, maar de spelers(sters) lieten zich hier-
door niet van de wijs brengen en wisten hun rol-
len zeer verdienstelijk te vertolken. De regie was
bij de heer W. Martinus weer in verzorgde han-
den. Het publiek honoreerde het prachtige spel
na afloop met een spontaan applaus. Met muziek
van ,,The Rhythm Stars" werd er hierna nog
enige tijd gezellig gedanst.

HERV. KERK

A.g. zondag 4 april

JEUGDDIENST
Voorganger :

Ds. Van der Metf van Varsseveld

Aanvang samenzang om 10.05 uur

EEN
NIEUW
HART
IN UW
HUIS

VAST TAPIJT
fat wonen tot 'H. feest!

Een enorme kollektie.ook op kamer-
breed, maakt u het kiezen eenvoudig.
Mogen wij eens een begroting voor u
maken ?

Het Binnenhuis"ff
WONINGINRICHTING FA. A. POLMAN — VORDEN, TELEFOON 1314
HET ADRES VOOR BETERE WONINGINRICHTING

Flamingo Behang, Fantastisch!!
DROGISTERIJ „DE OLDE MEULLE" — J. M. VAN DER WAL — GEDIPLOMEERD DROGIST

DROGISTERU



Een imnpositi
waarapplaiKS

f

Wie zei daar dat de mannenmode zo weinig
verrassingen in petto heeft? Dit Fortex-model
is een modieuze vondst: fijn glencheck,
zwierig gesneden uit kostelijke kamgarens van
zuiver scheerwol. Kies uit een toonladder van
prijzen : van f 129.- tot f 229.-.

FORTEX
kleedt u altijd een klasse beter

HET B I N N E N H U I S
WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN
VORDEN — TELEFOON 1314

WILT U PLASTIC OP VILT, KIES DAN

TAPIFLEX
VOOR UW KEUKEN
TRAP
GANG
SLAAPKAMERS

VRAAGT U EENS PRIJSOPGAVE.

VOOR

T A P I F L E X
NAAR HET BINNENHUIS

HET ADRES VOOR BETERE
WONINGINRICHTING

De Speciaalzaak
toch ook uw zaak?

Sigarenmagazijn „'t Centrum"

G. W. EIJERKAMP
Telefoon 1386

G LAS
EENRUITERS VOOR UW TUIN

„Het Verfhuis
J. M. UITERWEERD

De hele week
500 gram magere speklappen 160 et
500 gram^fcrbonade vanaf 250 et

in^^R-se500 grar rse worst

Vrijdagavond en zaterdag
•rvv fr L t**»*. ~wB«.g vv \Ji o L,

200 gram boterhamworst
Rflfl crr-om wot anolr

210 et

50 et
50 et
50 et

100 et
50 et

M. Krijt, Dorpsstraat
GEVRAAGD:

net meisje
voor 2 4 3 dagen per week

G. R. V A N N E C K, Noordink
Hengelo (Gld.), telefoon 1321

Weel, dat „Bredeveld" perfekt is
als uw radio of T.V. deiekt is

Dames!
Wij hebben weer voor u de
allernieuwste

VOORJAARS-
EN ZOMERSTOFFEN

o.a. in :

TERLENKA

LINNEN

LINNEN-TRICEL

TRI.CEL MOUSSELINES

Komt u eens vrijblijvend kijken bij

^j-Jto-frw\s(v^

Hel Binnenhuis
WONINGINRICHTING

FA. A. POLMAN

VORDEN TELEFOON 1314

Vitrage
„HET VISITEKAARTJE VAN UW WONING"

WILT U KATOEN OF TERLENKA
u kunt uw keus maken uit meer dan 60 dessins
en kwaliteiten

EFFEN VITRAGES
90 - 110 en 150 breed

RICHELFEUX
90 en 112 breed

VALLEN EN STOREGORDIJNEN

VOOR VITRAGE NAAR HET BINNENHUIS

Het adres voor betere woninginrichting

Laat geen geld onnodig op uw postgiro staan
MAAK HET RENTEGEVEND

SCHRIJF HET OVER OP REKENING

862923 VAN

Coup. Boerenleenbank „V O R D E N"
U kunt er altijd weer over beschikken

RAIFFEISENBANK RUURLOSEWEG 21

samen 98 et - 10 et

l gr. blik appelmoes v. 69 et nu 59 et - 6 et zegelvoordeel
8 Sparrep. (m. of p.) v. 100 et nu 89 et - 9 et

7 Spar hazelnootrep. v. 100 et nu 89 et - 9 et

l fles olie shampoo van 125 et nu 100 et - 10 et ,,
l fles eishampoo van 145 et nu 120 et - 12 et ,,

l blik nasi goreng van 175 et nu 169 et - 17 et ,,
100 gram rumbonen l
100 gram chocolaatjes j

200 gram Haagse leverworst ... 49 et - 5 et

200 gram lunchworst 69 et - 7 et
l pak Spar margarine 47 et - 9 et
l fles appelsap 59 et - 12 et

l blik gestoomd gehakt 145 et - 29 et
l pot Spar jam 110 et - 22 et
l rol eierbeschuit 34 et - 7 et

l rol Spar Marie biscuits 58 et - 12 et
l zak rijst 1
1 fles bessensap
2 zakjes Spar drop
l zakje glazen stuiters

ELKE DAG VERS VLEES MET 10 % ZEGELKORTING

samen 139 et - 14 et

> samen 98 et - 10 et

REMMERS
Zelfbediening

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR'
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41 -

Nieuwstad 58 —

Telefoon 1281

Telefoon 1 3 7 9

Steeds kwaliteitsvlees bij uw slager!
RUND J

™
runderlappen
rollade
rib
rosbief
bief
gehakt
slavinken

enz.

te VARKEN
W

karbonade
fricandeau
oesters
snitzeis
gehakt
verse worst
blinde vinken

enz.

KALF

karbonade
oesters
snitzeis
lappen
poulet
gehakt

enz.

n» \3 • JcinSGD Burgemeester Galleéstraat 42

Siemerink
Vorden

f 7.65 per fles
KEUNE

MORGEN
SCHILDEREN
$^ MET
RIPOLIN

Er staat een bus
RipolinSnelverfSOO

voor u klaar bij:

Verfhandel

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

TE KOOP AANGE-

BODEN :

2 werkplaatsen
zeer geschikt voor
garage

l bestaande uit be-
tonplaten en golf-
platendak, bescho-
ten kap, demontabel
in zeer goede staat
± 4 x 8 meter,
l houten werk-
plaats, verplaats-
baar, aangrenzende
loods, prima staat
± 4 x 7 meter.

Briefjes worden binnen-
verwacht voor 3 april
a.s. bij :

FA. A. POLMAN
Dorpsstraat 22
Vorden

Campina Us
C A F É L E T T I N K



Met grote vreugde en
dankbaarheid geven wij
u kennis van de geboor-
te van ons dochtertje

JEANNETTE

Bij het H. Doopsel zal
zij de namen ontvangen
van

Jeannette Theodora
Wilhelm»

W. J. A. Sessink
Th. W. F. Sessink-

Niesink

Vorden, 29 maart 1965
Almenseweg 26

Tijdelijk : R.-K. zieken-
huis, Zutphen

Voor de vele blijken van
belangstelling, bij ons
40-jarig huwelijk onder-
vonden, zeggen wij langs
deze weg allen hartelijk
dank.

A. J. Klein Ikkink
G. D. Klein Ikkink-

Hulshof

Vorden, maart 1965
C 144

Gevraagd :
van half juni tot
half september
MEISJE OF
WERKSTER
voor dag of enkele
uren per dag.

Inlichtingen :

A. Helmink
E 82, Vorden, tel. 6701

Te koop :
Auto-onderstel, goede
banden, 16".
Bloemendaal
Wichmond tel. 05754-230

Te koop :
Huisorgel, zeer goed
onderhouden.
G. Hoetink, Hackfort
telefoon 1513

Te koop :
Kinderfietsje voor leef-
tijd 6-9 jaar.
Julianalaan 36, Vorden

Te koop een
kinderfietsje voor leeft,
tot 8 jaar en 2 drag.
M.R.IJ. vaarzen, kalftijd
begin april, keuze uit 3
G. van Ark, D 47 Wil-
denborch, tel. 6651

Te koop :
Broedeieren v. goudpell.
Beumer, Kerkstraat 11,
Vorden

Te koop :
Jonge konijnen, VI. reus
H. Doornink, C 142
Vorden

Te koop :
Eetaardappelen, Pimper-
nel, 12 et. per kg kun-
nen thuis bezorgd wor-
den. Tevens te koop :
Stierkalf
J. W. Wiggers, Branden-
borch, Vorden, tel. 6704

Te koop :
Voederbieten en eetaard-
appelen
H. J. Veenhuis,
B 78, Vorden

Te koop :
Een schaap en een ctr-
kelzaagas, kippenhok
13 x 5 meter, uitneem-
baar, 's avonds na 6 uur
Almenseweg 52, Vorden

Te koop :
Zwaar stin-kalf
G. J. Eyerkamp, B 35

Te koop een nuchter r.b.
vaarskalf
G. H. Visschers C 118
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KARST BAUKE ZONDERVAN

en
JENNY NORDE

hebben de eer u, mede namens hun ouders,
kennis te geven van hun voornemen in het
huwelijk te treden op zaterdag 10 april om
11 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening door de Weleerw.
Heer Ds. J. H. Jansen om 2 uur in de Ned.
Herv. kerk te Vorden.

Sneek, Emmastraat 8
Vorden, Wenneker, D 31
april 1965

Toekomstig adres
IJmuiden.

Van Galenstraat 20,
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Receptie van 4-5.30 uur in zaal Schoenaker
Kranenburg, Vorden.

3ö
, »
A
W
]
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A
W

vy
Op 7 april a.s. hopen onze ouders, groot- en
overgrootouders

V G. TEUNISSEN
W en V

JOH. TEUNISSEN-KLEIN NULENT u

W hun 60-jarige echtvereniging te herdenken. ^

Vorden

Arnhem

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X Vorden, april 1965

H Berend van Hackfortweg 20
X Gelegenheid tot feliciteren in hotel ,,'t Wa-

pen van Vorden" (F. Smit) van 4-5.30 uur.

Hun kinderen :

B. Brouwer-Teunissen
R. Brouwer
Wed. H. J. Harmsen-Teuoissen

W. Abbink-Teunissen
J. H. Abbink
klein- en achterkleinkinderen

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
H

3*

HET BINNENHUIS
WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN
VORDEN — TELEFOON 1314

Japonstoffen uit de
Ploegkollektie

NIEUWE STOFFEN
NIEUWE DESSINS
NIEUWE KLEUREN

Ploegjaponstoffen voor de mode van 1965

Ploegjaponstoffen voor u en alle andere
moderne mensen

KOMT U EENS KIJKEN ?

Concordia Hengelo-G.
A.S. ZATERDAG 3 APRIL

dansen
MET HET DANS- EN BEATORKEST

VOLGENDE WEEK ZATERDAG 10 APRIL

dansen
MET . . . „THE MOODCHERS"

MEVROUW
Het voorjaar nadert, dat
betekent

s c h o o n m a a k
Wij hebben voor u alle soorten

VLOERBEDEKKING
GORDIJNEN
VITRAGES

Wilt u ook even uw kapokma-
tras nakijken of die nog bjjge-
vuld moet worden.

Ook hierin het aangewezen adres

Fa. G. W. Luimes - B. Lammers
Telefoon 1421

Groene Kruis Vorden
Er bestaat gelegenheid om kin-
deren op te geven voor uitzen-
ding naar een

vakantiekolonie
Wilt u dit doen voor 7 april
a.s. van maandag t.m. vrijdag
van 1-1.30 uur bij zuster Stoop
in het wn'kgebouw.

supralux

super
kwaliteit

en...
veel vierkante

meters
voordeel

DROGISTERIJ

„De Olde Meulle"
J. M. VAN DER WAL

gedipl. drogist

Leuke pantoffels
voor voorjaar en zomer, zeer
voordelig in prijs.

NATUURLIJK BIJ

Wullink's Schoenhandei
Onbetwist, de schoenenspecialist

ZATERDAG 3 APRIL

DANSEN
IN ZAAL SCHOENAKER

AANVANG 7.30 UUR
MUZIEK : „THE ROCKING DRIFTERS"

MAAK EEN GOED BEGIN MET DE
SCHOONMAAK !

Begin met een werkelijk goede

stofzuiger
Voor u een 1ste klas hulp die

zijn geld dubbel en dwars op-
brengt.

Voor elektrische apparaten

ELECTRO TECHNISCH

INSTALLATIE BUREAU

P. DEKKER
Vorden — Telefoon 1253

VOOR UW

gazonmaaimachines

Henk van Ark
Deze worden in eigen werk-
plaats vakkundig gerepareerd
en automatisch geslepen.

TELEFOON 1554

Heel Vorden spreekt er over

A L B E R S '
zelfbediening is toch
VOORDELIGER

Bij 4 stukjes lux toiletzeep, pracht washandje GRATIS

Bij 2 gezinspakken Sunil, pracht theedoek GRATIS
Bij 2 tuben Lux vloeibaar, pracht spons GRATIS

SPELDJES VERZAMELAARS OPGELET ! ! !

Bij elke doos wrijfwas Cavaseul speldje GRATIS
Bij elk pak chocoladevlokken speldje GRATIS

Bij elk pak Scholtens bakmeel speldje GRATIS

DE STUNT VAN DE WEEK ! ! !

Bij elke kilo suiker 500 gram theebiscuits voor 89

Litersblikken doperwten middelfijn

Grote potten bruine bonen

Litersblikken capucijners

Litersblikken speksnijbonen

69
59
59
79

Soepballen, tijdelijk 2 blikjes voor

Groot blik varkensvlees, nu voor

Paarderookvlees, 150 gram voor

Haagse leverworst, 200 gram voor

98
149
98
59

Ze is er weer Jaffa Gold echte vruchtenlimonade, 2 fles voor Q8

Grote flessen appelsap, 2 flessen voor 129

ZOJUIST ONTVANGEN ! ! !
Extra grote stukken badzeep 2 stuks voor 98

Dubbele pakken custard, tijdelijk 59

Paasmelange, zeer lekker banketbakkerskoekje, 250 gram

Nooit wachten
Altijd vrije keus
Stukken voordeliger

Fa. J. W.ALBERS
Nieuwstad 5 Vorden

GEVRAAGD :

net meisje
voor de winkel
leeftijd 15 tot 18 jaar

Fa. J. W. A L B E R S
VORDEN

N.V. E N G R O S S L A C H T E R I J

„WELLING"
BORCULO EN VORDEN

In onze bedreven te Borculo en Vorden is plaats
voor geschoolde en ongeschoolde

mannelijke en vrouwelijke
arbeidskrachten
in diverse afdelingen.

WIJ BIEDEN U :

5 daagse werkweek
Goede verdienste met prestatie-beloning
Deelname aan bedrjjfsspaarregeling
Opname in het bedrijfspensioenfonds
Werkkleding kosteloos in bruikleen
Elke week een vleespakket tegen geringe
vergoeding
Reiskostenvergoeding
Vervoer met eigen busdienst vanuit Doetin-
chem, Zelhem, Keyenburg, Hengelo (G.) en
Vorden.

INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN :
Elke werkdag aan onze bedrijven.
Borculo : Telefoon O 54 57-241
Vorden : Telefoon O 57 52-14 41



SIERAAD VAN •HOEK

«taat voor U klaar op onze meubel-
afdeling.- U kunt daar naar hartelust
kiezen uit binnen- en buitenlandse
modellen, uit vele houtsoorten, uit
modern en klassiek.

Door gezamenlijke inkoop
kunnen de prijzen bijzonder
laag worden gehouden.

KOM KIJKEN
BIJ:

VOOR GOEDE
WONINGINRICHTING

E R F H U l S
Notaris Rombach zal woens-
dag 7 april n.m. 1.30 uur t.
verz. v. H. Gr. Obbink, E 57,
Vorden, aldaar

pubiek a contant verkopen
9 melkkoeien, 3 dr. vaarzen, 8 pinken, 2
kalveren (alles t.b.c.- en abortusvrfl), 5
zeugen m. biggen, 6 dr. zeugen, Porsche
tractor, stel kooiwielen, tractorploeg, wa-
gen en stortkar beide op luchtb., wagenop-
zet, transportband, 3 stel eggen, cirkelzaag,
handzaaimach., grasmach., hooischudder,
stro- en bietensnijder, kruiwagen, compl.
melkmachineinstallatie, losse dito emmer,
melkbussen, -kar, emmers, weidesleep, 500
liter giervat, gierpomp v. elektr. motor,
slijpsteen, kuikenkachels, zeugenkooien,
biggenkisten, kalverbak en -emmers, leg-
nesten, kuikenvoerb.- en -drinkemmers, 2
lange ladders, dommekracht, dekhaken, ko-
nijnen m. hok, meelkisten, dekriet, elektr.
kuikenkachel, bascule m. gew., brandh.,
drijfriemen enz., elektr. fornuis, elektr.
wasmach., elektr. stofz., elektr. strijkijzer,
dressoir, divan enz.

Te zien : 7 april vóór de verk. Kosten ko-
pers, vee 10'%, overig 12 V2 %.

Adverteren doet verkopen!

UTIN A
Zelfbedieningsweidepomp
Fris water, gezond vee.

Hogere melk- en vlees,
produktie.

Een pomp is toereikend voor
30 stuks vee.

Hoogste bedrijfszekerheid.

ARBEIDSBESPARING

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 26

Telefoon 1656

A.S. LD3MATEN

Wy hebben een uitgebreide sortering

Werkboekjes
in leer en kunstleer.

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

„JAN H A SS l N K"

Behang 1965
ENORM IS ONZE NIEUWE

KOLLEKTIE BEHANG

ïl in het goedkope als in de

betere kwaliteiten.

Lengte der rollen ruim 10 meter, plaktafel

beschikbaar^nachinaal afranden.

DE SPECIAALZAAK

„HET VERFHUIS
J. M. UITERWEERD

Ruurloseweg 35, telefoon 1523

Voor uw

• TUIN- EN BLOEMZADEN

• GLADIOLENBOLLEN

• KNOLBEGONIA'S

• GEDROOGDE KOKMES T

• POTGROND

• BLOEMPOTTEN

naar

BORGONJEN
DEPOT R. LOENEN

Kerkstraat 13, telefoon 1385, Vorden

Laat de zon maar schijnen, wij zijn leve-
ranciers van alle soorten

zonwering
o.a. Luxaflex-jaloezieën
Markiezen
Rolschermen, enz.

Ook om ze nieuw te overtrek-
ken

Fa. B. Lammers - G. W.
Telefoon 1421

NUTS-OPERETTEGEZELSCHAP

WARNSVELD

Opvoering van de operette

MONIKA
muziek van Nico Dostal.

OP ZATERDAG 10 APRIL 1965 IN HET
NUTSGEBOUW TE VORDEN.

Entree ƒ 2,50 (bel. inbegr.)
aanvang 8 uur.

Kaartverkoop tevens plaatsbe-
spreken vanaf 3 april a.s. by
het sigarenmagazijn Eyerkamp
Zutphenseweg 2, Vorden,
telefoon 1386

HET BINNENHUIS
WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN

VORDEN — TELEFOON 1314

Voor een smaÉpl ingericht interieur

Het Binnenhuis
HET ADRES VOOR BETERE
WONINGINRICHTING

Nu is de tijd voor

tuinbonen
te poten.

De beste Waalse tuinbonen

500 gram voor

65 cent

Fa. J. W. flLBERS
Nieuwstad 5

Gezondheidssandaal
z. g. houten kleppers in alle

maten voorradig.

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de Schoenenspecialist

GEVRAAGD:

Een flinke jongeman
die in staat is zelfstandig te
werken. Liefst in het bezit van
rijbewijs.

Levensmiddelenbedryf

Ten Brinke-Dellekamp

^"Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema Deventer

ZONDAG 4 APRIL, 8 UUR :

De gebochelde
van Rome

met : Bernard Blier, Anna Maria Ferrero.

TOEGANG 18 JAAR

Entree ƒ 1,25 - ƒ 1,50 - ƒ 1,75

H. H. LANDBOUWERS

Wij heben voor u :

rubberlaarzen

Fa. G. W. Luimes - B. Lammers
Vorden, telefoon 1421

Een nieuwe vloerbedekking
zou u graag willen hebben,
maar . . . de prjjs ?

Mogen wij u dan eens vrijblij-

vend prijsopgaaf maken van
div. mooie dessins en kwalitei-
ten, het valt u zeker mee !

DIVERSE SOORTEN EN DESSINS IN
VOORRAAD

A.J.A.M O L M l M K

supralux
GOUDMERK
verf van 'n
nog betere

KWALITEIT
toch

LAGE PRIJS
Drogisterij

De Olde Meulle"
J. M. VAN DER WAL

GEDIPL. DROGIST

VOOR UW

motormaaimachines
hetzij elektrisch met snoer of
accu of met benzinemotor

Henk van Ark
Deae worden in eigen werk-
plaats vakkundig gerepareerd
en automatisch geslepen.

TELEFOON 1554
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VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
Er komt in Vorden ook tand verzorging op school.
De kinderen uit de eerste twee klassen brachten
u al een formulier om in te vullen mee.
Voor de ouders, die hun kinderen al elk half jaar
door de huistandarts laten nazien is deze school-
behandeling overbodig.
Maar voor de velen, die nog steeds hun kinderen
niet zelf in de goede richting sturen is de keuze
niet moeilijk, laat dan anderen het voor u doen
en geef tenminste uw medewerking.
Weet u, dat de achterste kies in het mondje van
uw kind uit de Ie klas al een blijvende kies is,
die nooit meer wisselt.
Vele ouders zien deze (en ook de andere kiezen)
pas, als hun kind over pijn klaagt.
Dan moet er een grote vulling gemaakt of mis-
schien getrokken worden. Beide behandelingen,
die zeker niet geschikt zijn om de gang naar de
tandarts de volgende keer te vergemakkelijken.
De tandverzorging op school voorkomt deze
ellende.
Een schooltandarts kijkt uw kind elk half jaar na.
Hij kan de gaatjes in de blijvende kiezen maken
als ze nog klein zijn. De behandeling is dan kort
en praktisch niet pijnlijk.
De zegswijze : ,,Voorkomen is beter dan genezen"
is op de schooltandverzorging geheel van toe-
passing.
Voorkomt dus tandpijn en een slechte gezondheid
bij uw kinderen door hen aan de tandverzorging
deel te laten nemen.

EERSTE KIEVITSEI
Het eerste kievitsei werd donderdag in ,,De Leuke"
door de 13-jarige zoon van de heer Peppelman
(aan de Kerkhof weg) gevonden.
Het ei werd aan burgemeester Van Arkel ter
hand gesteld, waarvoor de knaap een beloning in
ontvangst mocht nemen.

verkouden
DAM PO

OUDERAVOND O.L. SCHOOL, LINDE

Vrijdagavond j.l. werd in de O.L. School, Linde
(Medler) een goed bezochte jaarlijkse ouderavond
gehouden o.l.v. de heer H. Pelgrum. Nadat eerst
de ouders gelegenheid kregen om het werk van
de kinderen te bezichtigen en met het onderwij-
zend personeel omtrent de vorderingen van de
jeugd van gedachten was gewisseld, opende de
voorzitter met een kort welkomstwoord. Hij wees
er op, dat 1964 een bevredigend schooljaar was
geweest. Ook wees hij op de belangrijkheid van
gesprekken met het onderwijzend personeel over
de kinderen in verband met de beroepskeuze van
het kind. Aan het personeel van de school werd
dank gebracht voor het vele werk en de opoffe-
ringen in het voorbije jaar ten behoeve van de
jeugd verricht.
Meegedeeld werd dat voor Volksonderwijs af d.
Vorden-Linde op l april a.s. dr. Van Dommelen
in Hotel ,,'t Wapen van Vorden" 's avonds om
8 uur komt spreken.
Bij de hierna gehouden bestuursverkiezing wer-
den de aftredende leden der oudercommissie t.w.
de heren B. H. Fokkink en J. Lenselink, beiden
herkozen. Het financieel verslag van de secr./
penningm., de heer A. Ribbers, vermeldde een
batig saldo. Vervolgens deed het hoofd der school
de heer Hazekamp, enkele mededelingen over de
gang van zaken betreffende de school, o.a. het
bezoek van de schooltandarts. De oud-papieractie
door de kinderen verzorgd had de som van ƒ 50,-
opgebracht. Getracht zal worden om voor een
volgende ouderavond het handvaardigheidswerk
van de leerlingen in de gang van de school ter
bezichtiging ten toon te stellen.
Omtrent een tweetal bomen, die voor de school
staan en het uitzicht belemmeren zal met de
eigenaar overleg worden gepleegd om deze te la-
ten verwijderen. In de pauze werd koffie met koek
aangeboden. Tenslotte bleef men nog enige tijd
gezellig bijeen.

KRINGVERGADERING
De kring Vorden van de C.B.T.B. hield in hotel
Bakker onder leiding van de heer D. J. Luimes
uit Hummelo een goed bezochte kringvergadering
In zijn openingswoord heette hij inzonderheid wel-
kom de heer Drs. E. Broekhuis, secretaris van de
Geld. C.B.T.B.
De heer Broekhuis behandelde vervolgens
het onderwerp : „Gelderse sanering of Europees
ontwikkelen". Het woord sanering, aldus spreker,
betekent gezond maken. De ontwikkeling voltrekt
zich in onze tijd in een versneld tempo, ook in de
landbouw. Wij kunnen het vergelijken bij een
trap. Het gaat steeds hoger. Spreker wees op de
steeds toenemende mechanisatie in de landbouw.
En of de boer' wil of niet hij moet wel die trap op
men kan het niet tegenhouden. Doch hoe het zij
de tijden zijn in Gods hand. Ook in deze ontwikke-
ling zitten er voor de kleine bedrijven nog wel
mogelijkheden. De boer moet zich bij de ontwikke-
ling van zijn bedrijf ook ten opzichte van de fi-
nanciering zich verantwoordelijk weten. Wie er
moet saneren of ontwikkelen moet een ieder voor
zichzelf uitmaken. Wij werken wel om welvaart
te verkrijgen, maar het is moeilijk om welvaart
te behouden. Hierbij wees spreker op het grote
nut van samenwerking in het maatschappelijk
leven. Op elk terrein van het leven zijn wij steeds
met deze dingen bezig.
Na beantwoording van een groot aantal gestelde
vragen dankte de voorzitter Drs. Broekhuis voor
zijn duidelijke uiteenzetting van dit onderwerp.
Ds. J. J. van Zorge sprak hierna een kort slot-
woord waarna deze voorging in dankgebed.

Voor zomerse voorjaarsdagen

hebben we nu reeds een grote

kollektie

muilen en sandelen
in populaire prijzen

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist, de schoenenspecialist

RATTI-NIEUWS
De kampioensillusies van de Ratti-reserves heb-
ben zondag een geduchte knauw gekregen; de uit-
wedstrijd tegen het Zutphense Hercules 2 werd
met 2—l door de Rattianen verloren. Het elftal
was enigszins verzwakt doordat L. Eijkelkamp
niet mee kon spelen en W. Nijenhuis deze plaats
zo goed mogelijk verving. In het eerste half uur
waren er geen wapenfeiten van betekenis te ver-
melden en ging het gelijk op; 10 min. voor rust
nam Hercules de leiding. Bij een terugspeelbal
van Jansen naar een der backs, treuzelde deze te
lang, waaardoor de Zutphense middenvoor deze
kon onderscheppen en resoluut langs Berendsen
knalde (l—0). Toch maakte Ratti nog voor rust
geijk, maar helaas werd dit doelpunt door de ar-
biter, overigens ten onrechte wegens off-side af-
gekeurd; een ver schot van T. Hartman glite
tussen de handen van de Zutphense keeper.
Binnen 10 min. kon de thuisclub in de 2e helft
haar voorsprong vergroten (2—0) door een on-
houdbare kogel vanaf de 16 m-lijn, gescoord door
de snelle middenvoor. Ratti reduceerde een kwar-
tier voor het einde haar achterstand tot 2—l,
toen H. Baakman met een mooie boogbal over de
uitgelopen doelman raak schoot. Ondanks enkele
gevaarlijke schoten tegen paal en lat, kon Ratti
deze achterstand niet meer inlopen.
Het derde elftal speelde in Vierakker, kennelijk ge-
ïnspireerd door het prachtige lenteweer, een goede
wedstrijd tegen Socii 4. In de eerste helft was
Socü sterker en kon een 3—O voorsprong krijgen.
Na de thee waren de rollen totaal omgekeerd;
Ratti sterk in het offensief en de tegenpartij in
de verdediging. J. Lichtenberg opende nu de score
(3—1), waarna W. Roelvink ophaalde tot 3—2.
Nadat B. Mombarg de balans in evenwicht had
gebracht, domineerde Ratti volledig. B. Mombarg
was in prima conditie en wist met een drietal
gave doelpunten Ratti J i r een verdiende 6—3
overwinning te leiden.

STILLE OMGANG NAAR AMSTERDAM
In de nacht van zaterdag op zondag j.l. hebben
uit de parochie Vorden-Kranenburg een 22-tal
mannen deelgenomen aJAde jaarlijkse bedevaart
naar Amsterdam. ^J
Zaterdagavond om 10 uur werd er een Pelgrims-
lof gehouden in de parochiekerk op de Kranen-
burg, waarna men per trein vanaf het station
alhier om 11.52 uur vertrok en tegen half 2
arriveerde. Hier werd als onderdeed van de Kring
Salland de Stille Omgang gemaakt, waarna men
zondagmorgen tegen 9 uur weer in Vorden terug-
keerde.

FEESTAVOND
BOND VAN STAATSPENSIONERING

Naar wij vernemen zal de grootste vereniging in
Vorden t.w. de plaatselijke afdeling van de Bond
van Staatspensionering op vrijdagavond 9 april
haar jaarlijkse feestavond houden.
De toneelgroep ,,De Deurdrajers", een onderaf-
deling van de carnavalsvereniging van die naam,
zal dan opvoeren de klucht in drie bedrijven ,,In
de Vergulde Os".
Dit stuk van Johan Blaser dat de toneelgroep
reeds tijdens de carnavalsdagen zo succesvol op-
voerde, stelt aan de lachspieren van het publiek
hoge eisen. Degenen die niet in de gelegenheid
waren deze klucht te zien, kunnen dan alsnog aan
hun trekken komen. In de pauze zal de voorzitter
van de Bond van Staatspensionering, de heer L.
Steenhuis, een praatje houden over de doelstel-
lingen van do Bond.

DEZE WEEK

20 pCt korting
OP HEREN. EN JONGENS-

KEGENJASSEN EN

HEREN TERLENKA

PANTALONS

Opel automobielen
Voor nieuw en reparatie

Garage KUYPERS
Telefoon 1393

Te koop :
Krielkippen, witte en
koekoekwyandotte en
broedeieren. Tevens
jonge kon i jnen
Boersbroek, Geesinkw. 3
Warnsveld

Te koop :
Een KiiHta koe en een
pink
B. Antink, Linde E 18

Te koop : Biggen
B. Klumpenhouwer
D 56

Te koop : Zware biggen
G. Koning, Wildenborch

Te koop : Bigben
H. J. Pardijs
D 113, Mossel

Te koop :
Dragende B.B. zeugen
moeder sterzeug
B. G. Lichtenberg, D 165

Heden overleed in haar Heer en Heiland,
nog geheel onverwachts, na een geduldig
gedragen lijden in het Algemeen Zieken-
huis te Zutphen, mijn geliefde vrouw
en huisgenote
REINDINA HENDRIKA STEEN BLIK

echtgenote van
J. Burkink

in de ouderdom van 77 jaar.

Psalm 23
J. Burkink

Vorden, 31 maart 1965
B 95
De begrafenis zal plaats hebben op za-
terdag 3 april om 12 uur op de Algeme-
ne Begraafplaats te Vorden.

PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.
FOTO ZEYLEMAKER

Houtmarkt 77, Zutphen

Adverteren

doet

verkopen

Bronch i letten
Hoestdrank in tabletvorm. 95ct

Wij leveren alle
H O M O E O P A Ï I S C H E
Geneesmiddelen
Specialité's
ook uit Emmerik.

Ook voor
AAMBEIENdruppels
HOESTdruppels
RHEUMAdruppels
ZENUWSTERKEN-
DE druppels

naar uw D.A. drogist.

D.A. drogistery en
fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

Te koop gevraagd :
nuchtere stierkalveren
voor het mesthok.
BOERS'
vee- en varkenshandel,
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

Voor elk doel

VERF en BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

A U T O - V E R H U U R
(zonder chauffeur)
GROOT JEBBINK

Staringstraat 9
Het adres : tel. 1306

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames.

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen, tel. 2264

Zoekt u voor uw geld een

veilige belegging ?
Neem
obligaties van de N.V.
Bouwfonds Ned. Gem.
Stukken è, ƒ 1000,—

5 H % rente
Inlichtingen en prospecti
bij:

de Heer W. ter Haar
Hertog Karel van Gel-
reweg 3, Vorden.
Tel. 1541 (overdag).

Bestel vroegtijdig
uw

HAANTJES
ƒ 1,60 per Va kg

KIPPEN
ƒ 1,30 per % kg

Poeliersbedrijf ROVO
tel. 1283 tel. 1214

De speciale verlwinkel op Het Hoge!

SCHOONMAAKTIJD
WIJ HEBBEN VOOR U EEN

GROTE SORTERING

b e h a n g
AFRANDEN VAN ZELFKANTEN
MOGELIJK,

PLAKTAFELS BESCHIKBAAR

SUPRALUX GLANS VERF GROTE BUS ƒ 4,10

SUPRALUX GRONDVERVEN

RALSTON GLANS — GRONDVERVEN

EMMERTJES MUURVERVEN 4 kg ƒ 3,85

AFWASBARE MUURVERVEN

BLANKE LAK — AFBIJTMIDDEL

BORSTELWERK

SPONZEN, ZEMEN, ENZ. ENZ.

H. Weustenenk
TELEFOON 1377

Hel Binnenhuis
WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN
VORDEN — TELEFOON 1314

Ploegstoffen
NU OOK IN TERLENKA

PLOEGSTOFFEN ZIJN GORDIJNEN

• MET EIGEN KARAKTER

• VERHOGEN DE SFEER

• EN MAKEN VAN UW HUIS EEN WONING

Ploegstofffen betekent Ploeggarantie
OP KLEURECHTHEID EN KWALITEIT

Het Binnenhuis
VOOR PLOEGSTOFFEN

HET ADRES VOOR BETERE WONINGINRICHTING



Hoe kunt U
iets van Uw
kalveren
verwachten?

Door ze het beste te geven op elk gebied, dus
ook het beste mengvoeder:

KALVERBIKS
Want met dit smakelijke mengvoeder koopt U de
zekerheid dat Uw verwachtingen waarheid worden...
dat Uw kalveren uitgroeien tot prima melkkoeien.
Bestel nu UTD-Kalverbiks.

voert tot winst ï

VERKRIJGBAAR BIJ

J. B. GERRITSEN
Storm van 's-Gravenzandestraat 17

Vorden . ( 0 5 7 5 2 ) 1 5 4 0

.K. L A N D B O U W E R S
glas voor uw kippenhokken en veeschuren

38 x 51 - 48 x 59 - 38 x 59 direkt uit voor-

raad enorme sortering, billijke prijzen

„Het Ver fhu is"
J. M. UITERWEERD

Damespyama's v.a. 8,95

Nachthemden 9,95

Nylon nachthemden v.a. 5.95

Bupro-gas
Het gas voor iedereen

Abonnementsgeld
slechts f 5.— per fles
Vraagt inlichtingen.

Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45
Telefoon 1217

en

H. Lijftogt, B. v. Hackf.w 31

Assurantie kantoor

J. van Zeeburg
voor al uw

verzekeringen
hypotheken

en financieringen

PLASTIC-OP-VILTTAPIJT

• II bestand togen krassen, morsen en schuiven • kan niet krimpen
Of uitzetten • is heel eenvoudig schoon te houden; g één wrijf was!
• is leverbaar in vele kleurschakeringen • is ongelofelijk voordelig

VOOR GOEDE WONINGINRICHTING

DE TONEELVERENIGING

„DE D E U R D R A J E R S "
onderafdeling van de carnavalsvereniging
,,De Deurdrajers"

BRENGT OP VRIJDAG 9 APRIL IN HET
NUTSGEBOUW TE VORDEN DE KLUCHT IN
DRIE BEDRIJVEN

„In de vergulde Os"
door Johan Blaser.

AANVANG 's AVONDS 8 UUR

MEDESPELENDEN ZIJN :
Griet, dienstmeid mevr. M. Rondeel-Hartelman
Hein, knecht A. Heuvelink
Brink, hotelhouder M. Wiggers
Mevr* Brink, vrouw van hotelhouder

mevr. M. J. Mense-Hartelman
Hesty, hun dochter mej. A. Lichtenberg
Jack van Maarseveen M. Averink
Germaine Dubean mej. W. Jansen
Professor B. Rondeel
Zijn vrouw mevr. A. Rouwen-Hartelman
Notaris L. Eykelkamp

Regie C. J. Mense
Grimme G. P. Bessels, Deventer

IN DE PAUZE SPREEKT DE HEER
L. STEENHUIS, Bondsvoorzitter Bond van
Staatspensionering

BIJVERDIENSTE
Weekblad zoekt BEZORGERS
voor hun blad, in de kom van Vorden

Brieven of inlichtingen bureau Contact.

VIVO - de zaak met keus!
Waar u voor „zo weinig"

„zoveel" ontvangt.

TOMATENSOE%
MET RIJST EN
BALLEN

Literblik, van 110 voor O.89
SOEPBALLETJES f\ QQ

2 blik. van 110 voor .. . \^»^^%^2 blik, van 110 voor

CHOC REPEN
melk of puur
6 stuks, van 90 voor O.65

1.19
CAPUCIJNERS o 4Q

Literblik. van 63 voor .. . \^* • ^^

l DRUIVENSAP
rood of wit naar keuze,
van 143 voor ..

Gratis exclusief landenspeldje
bij f 2.50 aan boodschappen uit onze folder.

Deze aanbiedingen zijn geldig van 1 t/m 7 april 1965

VERKRIJGBAAR BIJ

DE

BEKENDE VIVO WINKELIERS

VIVO kruideniers:
KISTEM AKER - OPLAAT, Wildeoborch

SCHOENAKER, Kranenburg - FR. KRUIP, 't Hoge

Net ondergoed
Heren
Heren slips

1,85
1,85

VOORLICHTINGSAVOND

Op uitnodiging van de besturen van de Vordense
Winkeliersvereniging en de Middenstandsvereni-
ging te Vorden sprak in een gezamenlijk gehouden
vergadering in zaal Smit (Brandenbarg) de heer
Wielinga, lid van het hoofdbestuur van de Kon.
Ned. Middenstands Bond uit Lochem.
Na een welkomstwoord van de voorzitter van de
Vordense Winkeliers vereniging, inzonderheid tot
de spreker, verkreeg deze het woord.
Op duidelijke wijze zette spreker het doel en stre-
ven van de K.N.M.B. uiteen waarbij volgens spre-
ker 55 vakorganisaties zijn aangesloten. Zowel
het standsorgaan als de branches hebben een ei-
gen bestuur dat uit negen personen bestaat. Spre-
ker noemde een groot aantal voordelen op waar-
over de aangesloten leden zich via de Bond kun-
nen laten voorlichten t.w. gratis juridische ad-
viezen, onteigenings- en saneringskwesties, een
apart bureau voor diverse verzekeringen e.d. Ook
het z.g. „doorlichten" van zaken noemde spreker
een zeer belangrijk onderdeel in de voorlichting
van de zakenman. Jaarlijks worden, aldus spreker,
38.000 zaken verkocht, terwijl over het afgelopen
jaar 3000 levensmiddelenzaken werden gesloten.
Ook ging spreker uitvoerig in over de belasting-
aftrek van de medewerkende echtgenote in het
bedryf.
Verder gaf spreker een duidelijke uiteenzetting
van de werking van een Kamer van Koophandel,
en welke zaken op sociaal economisch terrein door
de ,,Kamer" worden behartigd. Deze Kamer is
niet meer uit ons economisch bestel weg te den-
ken, aldus de heer Wielinga.
Na de pauze werden een aantal gestelde vragen
door spreker uitvoerig en op zeer begrijpelijke
wijze beantwoord.
De voorzitter was dan ook de tolk van de verga-
dering door de spreker hartelijk dank te zeggen
voor de wijze waarop hij deze voorlichtingsavond
had verzorgd.
De aanwezige zakenlieden konden dan ook met
nieuwe kennis van zaken het besprokene voor hun
eigen bedrijven in toepassing trachten te brengen.

VOORLICHTINGSAVOND

De Coöp. Landbouwverenlging ,,De Eendracht"
hield in de zaal van hotel „Het Wapen van Vor-
den" (F. Smit) voor haar leden een matig be-
zochte voorlichtingsavond.
De voorzitter, de heer G. W. Winkel, heette in
zijn openingswoord inzonderheid welkom de spre-
kers van deze avond t.w. Ir. J. Cornelissen, direc-
teur van ,, de Schothorst" en Ir. K. Donker van de
„Cobeco" te Rotterdam.
De heer Ir. Cornelissen behandelde : „Enkele ac-
tuele punten over de voeding en verzorging van
biggen".
Spreker wees er op, dat er bij aankoop van biggen
al dikwijls fouten gemaakt worden. Het in het
wilde weg raak kopen aangezien men de her-
komst van deze dieren niet weet is vaak teleur-
stellend.
Daarom is het contact tussen fokker en mester
ook van groot belang, evenals het bekend zijn
van de afstamming van zeug en beer.
Zorg voor goede huisvesting en goede tempera-
tuur is een eerste vereiste. Zijn de biggen te koud
dan kruipen ze te dicht onder de zeug, wat weer
doodliggen veroorzaakt. Ook verwekt de kou
bloedarmoede hetwelk gevoeligheid voor ziekte
in de hand werkt. In dit geval is de z.g.n. biggen-
kist aan te bevelen met gloeilamp. De biggen
dienen vanaf de tiende dag bijgevoerd worden.
Vooral dient gezorgd te worden voor voldoende
drinkwater. Het water moet zo dicht mogelijk
bij het voer staan. Van groot belang is ook het
aankopen van gespeende biggen voor de mesterij.
Ir. Donker sprak vervolgens over het onderwerp :
„Goed eind van de stalperiode is een goed begin
voor het weideseizoen".
Een goede voeding van de koe in de laatste twee
maanden voor het afkalven komt zowel de koe
zelf als het te geboren kalf ten goede. Het kalf
dient zo spoedig mogelijk na de geboorte wat
biestmelk gegeven worden. Verder wees spreker
op het nut van het vaststellen of afwegen van het
rantsoen voor de koeien.
Nadat een aantal gestelde vragen aan de beide
sprekers naar genoegen waren beantwoord dankte
de voorzitter beide heren voor hun duidelijke uit-
eenzetting.

FILM- EN PRAATAVOND

De C.B.T.B., J.B.T.B. en Jong Gelre afd. Vorden
hielden in zaal Eskes een gecombineerde vergade-
ring. In zijn openingswoord heette de heer Joh.
Pardijs in het bijzonder welkom de heer M. Groen,
direkteur der Vordense Zuivelfabriek te Vorden
alsmede de heren Boers en Van Tonningen, afge-
vaardigden van de Zuivelbond.
De heer Van Tonningen vertoonde hierna de Ned.
Zuivelfilm waarbij men een duidelijk beeld kreeg
van de verwerking van melk tot melkprodukten.
Hierna werd er een vraaggesprek gehouden op
het gebied van de Zuivel waarbij de heren Groen
en Boers de gestelde vragen duidelijk beantwoord-
den. Genoemde heren werden aan het slot van de
avond dank gebracht door de heer A. J. Oltvoort.


