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KERKDIENSTEN zondag 29 januari.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. H. Jansen.
7.15 uur Ds. J. Langstraat.
In beide diensten Bed. Hl. Avondmaal.
In de buitenwijken GEEN dienst.

Geref. Kerk
10 uur en 3 uur Ds. Th. Oostra,

van Hoogeveen.
R.K. Kerk

7.30 uur Mis. 10 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis

Zondagsdlenst Doktoren
Van zaterdag 28 jan. van 5 uur tot en met
zondag 29 jan. Dr. Lulofs, telef. 255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 236

Burgelijke stand van 19 j.m. 26|januari.
Geboren : d. v. M. Buis en C. Buis-Dijkstra;
z. v. J. Arfman en H. Arfman-Ruesink; d. v.
A. J. Zweverink en H. Zweverink-Olthof;
z. v. D. Meijerink en D. Meijerink-Verstege.
Gehuwd : J. H. Schotz en G. M. M. Jansen.
Overleden: J. Oberink, oud 66 jr., wonen-
de te Zutphen.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 83 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 40.— tot f 51.— per stuk.
Handel was redelijk.

H.K.H. Prinses Beatrix
wordt dinsdag 31 januari
18 jaar.

Foto T. v.d. Reijken.

HAMEA

Brandmelding.
Telefoonnummer 541.

VOETBAL
Vorden I heeft een grote overwinning op
Lochem III behaald. Vorden was ook in deze
wedstrijd doorlopend sterker en er deden zich
tal van kansen voor om te doelpunten. Voor
de rust scoorde Vorden drie maal. In de twee-
de helft nam Lochem blijkbaar al genoegen
met een nederlaag en bood zij maar weinig
tegenstand meer. Het werd tenslotte 6—O voor
Vorden.
Vorden b leed zaterdagmiddag tegen Zut-
phen a een zeer eervolle 3—2 nederlaag, aan-
gezien Zutphen a tot de kampioenspretenden-
ten behoort.
A.s. zondag krijgt Vorden I het moeilijker,
want dan gaat zij, ijs en weder diende, bij
Neede III op bezoek. Dit elftal staat nummer
twee op de ranglijst met 3 punten achterstand.
Wint Vorden deze wedstrijd, dan staat zij 5
punten voor op haar concurrenten en behoeft
zij nog maar één wedstrijd te winnen om de
kampioensvlag te kunnen hijsen. Het spreekt
dus vanzelf dat Vorden alles op alles zal
moeten zetten om zondag de beide puntjes
mee huiswaarts te nemen en zich zodoende
te ontdoen van haar lastigste concurent. Voor-
al van de voorhoede wordt verwacht, dat zij
vlug en vaak zal schieten, want op dit deel
van het elftal komt het aan.
Vorden II trekt naar Baakse Boys II en Vor-
den b ontvangt zaterdagmiddag Voorst b op
eigen veld.

BELLA VISTA
Men verzoekt ons mede te delen dat de villa
Bella Vista, welke door de heer H. Bannink is
afgemijnd, door hem persoonlijk is gekocht
en niet voor een lastgever.

HERIJK VAN GEWICHTEN
Ten gerieve van belanghebbenden brengen
we nog even in herinnering dat a.s. maandag
en dinsdag de herijk van maten en gewichten
zal plaats vinden in de voormalige U.L.O.
school.

BIJZONDERE FILMAVOND
De Vereniging voor Veilig Verkeer Vordej
en de V.A.M.C. ,,De Graafschaprijders" bo<
dinsdagavond in zaal Bakker een bijzondel
filmavond aan welke werd verzorgd door de
importeurs van de Castrol Motor Oil te Voor-
burg.
Nadat de heer J. J. v. d. Peijl inamens beide
verenigingen de talrijke aanwezigen een wel-
kom had toegeroepen inzonderheid de heer
Ha verman vertegenwoordiger der Mij, deelde
spr. mede dat op l febr. a.s. een instructie-
avond van de motorclub zal worden gehouden
ter voorbereiding voor de deelname aan de
verkeerscompetitie van de K.N.M.V. en op
11 februari is er een feestavond.
Hierna werd het programma afgewerkt dat
keurig verzorgd was. O.a. werden vertoond
de films: De Zesdaagse in Wales (Engeland),
een muzikale film, een cowboyfilm, een film
over de internationale terrein wedstrijden te
Boekei, een kleurenfilm van de Trial op Texel,
motor- en autoraces op het ijs in Zweden, als-
mede de op 16 juli 1955 te Assen gehouden
T.T.races.
De beide organiserende verenigingen kunnen
dan ook op een zeer geslaagde avond terug-
zien.

SCHILDERKUNST
De heer Jan Miechels is wederom bereid ge-
vonden om deze winter een cursus te geven
over schilderkunst. Deze keer zal hij de primi-
tieve schilders behandelen als: de van Eijcks.
Rogier van der Weijden, Hans Memlinc, enz.,
de schilders van altaarstukken. Madonna's en
portretten. Zij, die iets voelen voor de oude
kerkelijke kunst moeten niet verzuimen deze
cursus bij te wonen. Het is de derde keer, dat
de heer Miechels in Vorden komt om een
cursus te geven, een bewijs dat deze cursussen
zeer in de smaak vallen. De cursus wordt
gegeven op woensdag 7 maart en op de dins-
dagen 13 en 20 maart in de koffiekamer van
het Mutsgebouw.

BALDADIGHEID
De rijkspolitie heeft twee jongens bekeurd
wegens het omscheppen van tonnen, welke
gebruikt worden bij herstelwerkzaamheden
aan de rijksweg Vorden-Zutphen, teneinde het
verkeer in goede banen te leiden.

Geneest ruwheid en schraalheid

OUDERAVOND OPENBARE LAGERE
SCHOOL (LINDE)

Vorige week donderdag hield de openbare
lagere school in de buurtschap Linde haar
jaarlijkse ouderavond. De voorzitter de heer
Joh. Wesselink heette de aanwezigen harte-
lijk welkom. Vervolgens werden de verslagen
van secretaris en penningmeester voorgelezen.
Als lid van de oudercommissie werd met al-
gemene stemmen herkozen de heer Meijerink.
Door het hoofd der school, de heer J. van
Amerongen, werden verschillende punten be-
handeld betreffende het schoolleven over het
afgelopen jaar o.a. sparen, schoolreisjes e.d.
In de pauze bestond er gelegenheid het werk
van de leerlingen te bezichtigen. Hiervan werd
een druk gebruik gemaakt.
De heer Knoop uit Deventer hield vervolgens
een lezing over de verhouding Stad-Platteland.
Uitvoerig werd hierbij stilgestaan bij het ge-
zinsleven en wat hiermede voor de opvoeding
van bijzonder belang is. De opvoeding ligt,
aldus spr., voor een belangrijk deel in het.
gezin, waarin kinderen moeten leren arbeiden.
Wij moeten de kinderen opvoeden tot vrijheid
en hun geloof meegeven. Aandacht moet wor-
den geschonken aan de verzorging van het
lichaam. Hun taalvermogen dient te worden
ontwikkeld en er moet worden gelet op trai-
ning van de wil. Leer de kinderen vroeg
sparen en kweek bij hen offerzin aan. Geef ze
vooral goede boeken, een goed voorbeeld en
bemoedig ze. Spreker pleitte voor verlenging
van leerplicht. Breng ook de kinderen in aan-
raking met film, radio, enz.
Een aantal gestelde vragen werden door spre-
ker naar genoegen beantwoord.
Deze goed geslaagde ouderavond werd be-
sloten met het draaien van enige mooie en
leerzame films.
Tijdens de pauze gaven zich een 9 tal aan-
wezigen op als lid van Volksonderwijs.

JUBILEUM
Zaterdag herdacht de heer G. J. Begieneman
zijn 25-jarig dienstverband als besteller bij de
P.T.T. Velen kwamen de jubilaris feliciteren.
Hij werd gehuldigd door de directeur, de heer
Hogeweij, die de heer Begieneman een enve-
lop met inhoud aanbood. Het personeel schonk
een lamp.



EEN GOED JAAR VOOR DE KIVO
Donderdagmiddag hielden in de zaal Bakker
de leden van de Coöp. Ver. voor Kunstmatige
Inseminatie Vorden e.o. hun jaarvergadering
onder voorzitterschap van de heer G. J. Wues-
tenenk.
In diens openingswoord maakte hij gewag van
de gezonde financiële toestand der vereniging.
De K.I. gaat steeds meer ingang vinden. Het
aantal geïnsemineerde runderen bedroeg in
ons land over 1954 ongeveer 80.000 stuks meer
dan in 1953. Ook wordt reeds K.I. toegepast
bij paarden en geiten, terwijl men in Engeland
reeds proeven neemt met varkens.
Aan de bestrijding van abortus en t.b.c. onder
het rundvee moet vooral aandacht geschon-
ken worden, daar deze de resultaten minder
gunstig beïnvloeden.
Spr. was van oordeel dat de vereniging in
klasse-stieren een belangrijke vooruitgang
heeft gemaakt.
Bij de bestuursverkiezing werd de voorzitter,
de heer G. J. Wuestenenk herkozen, evenals
de aftredende bestuursleden de heren H. G.
Burghardt uit district 6, H. J. Bosch uit district
7, Joh. Jolink uit district 8 en H. Tjoonk uit
district 12.
De voorzitter bracht een compliment aan de
samenstellers van het jaarverslag en op voor-
stel van de heer Holtslag werd besloten om
de samenstellers een blijk van waardering aan
te bieden.
De commissie tot het nazien der boeken zal
dit jaar bestaan uit de heren G. J. Garritsen,
Wichmond, A. J. Mentink, Hengelo en J. W.
Heyink uit Vorden.
De heer Blikman, inspecteur van het stam-
boek, sprak aan het slot zijn tevredenheid er
over uit dat er in Vorden zo uitstekend ge-
werkt was. De inseminatoren komt zeker een
woord van dank toe. Het drachtigheidspercen-
tage is in Vorden aldus spr., zeer goed te
noemen.
Uit het jaarverslag kunnen we nog het vol-
gende melden.
Het ledental vermeerderde met 38 en bedroeg
per l nov. 1955 934 met in totaal 7200
dieren. Het werkgebied is verdeeld in 11
districten. De vereniging heeft 3 vaste inse-
minatoren in dienst en l tijdelijke. Zij bezit
6 M.R.IJ. en 4 F.H. stieren, welke zijn gestald
bij M. Regelink, „Groot Venhorstink" alhier.
In totaal werden 7235 runderen geïnsemineerd,
t.w. 5848 M.R.IJ. en 1387 F.H. Het drachtig-
heidspercentage bedroeg voor de M.R.IJ. die-
ren 90°/o (vorig jaar 89%) en voor de F.H.
dieren 89,1% (v.j. 91,5%.) Aan dekgelden
werd ontvangen ƒ 73611,47.
In de loop van het boekjaar werden 2 M.R.IJ
stieren verkocht en 3 stuks aangekocht, be-
nevens l F.H. De F.H. stieren worden met de
Larense vereniging voor gezamenlijke reke-
ning geëxploiteerd.

Wrijf Kou en Pijn
met DAMPO

De contactavond die de Herv. en Geref. jeugd-
verenigingen vrijdagavond in het gebouw
Irene hadden georganiseerd mag zeer ge-
slaagd worden genoemd. Aanwezig waren de
Meisjesver, en Jongel.ver. uit de Wildenborch
en het dorp, zowel hervormd als gereformeerd
alsmede de Kleine meisjerver. en Knapenver.
uit het dorp van beide kerken. Het geheel
stond, onder leiding van de heer J. Schut. Deze
las Ps. 23, waarover hij een korte toelichting
gaf. Onder leiding van Mevr. Jansen en Mej.
Norde voerden de kleine meisjesver. ,,Lente-
klokjes" enige volksdansjes en enkele canons
uit. De ver. uit de Wildenborch ,,Daniël" gaf
een schetsje ,,Hallo met Wie?" ten beste, ter-
wijl de kleine meisjesclub ,,Van Knop tot
Bloem" een schetsje „Een boer uit Zwitser-
land" ten tonele bracht. Een en ander werd
onderbroken door voordrachten en een pan-
tomime door de leden van de jongensclub
„David" en „Samuel".
Ook werden vier films gedraaid, waarvan zeer
genoten werd.
Het slotwoord werd door Ds. Langstraat ge-
sproken, waarin hij er zijn blijdschap over uit-
sprak dat dergelijke avonden gezamenlijk kon-
den worden gehouden.

VORDENS MANNENKOOR
Dit koor organiseert op 4 februari haar 5e
contactavond. Deze keer nemen deel: Doetin-
chems mannenkoor, mannenkoor Zanglust uit
Enschede en het Mannenkoor uit Goor.

TIEN JAAR A.N.A.B.
Zaterdag werd in de zaal van hotel Bakker
in een feestelijke bijeenkomst het tien-jarig
bestaan van de afdeling Vorden van de Alg.
Ned. Agrarische Bedrijfsbond herdacht.
Wegens afwezigheid van de voorzitter, de
heer Welsink, werd de vergadering geopend
door de heer J. H. Wahl, secr. Spr. verwel-
komde speciaal de districtsbestuurder, de heer
J. Stienstra uit Deventer, de afgevaardigden
der plaatselijke zusterafdelingen en het oud-
lid de heer Grotenhuis. Uit een overzicht van
de afgelopen tien jaar bleek, dat door taaie
strijd en volharding een ledental van 63 was
bereikt.
Vervolgens bood de heer Stienstra mede na-
mens het hoofdbestuur de gelukwensen aan.
Deze wees er vervolgens op dat de eerste
jaren, die van 1900 af, jaren van grote zorg en
moeite waren geweest.
Doch wij mogen en kunnen voortbouwen op
het fundament van de pioniers, aldus spr. Na
het verleden en het heden aan een beschou-
wing te hebben onderworpen, merkte hij op,
dat thans op de organisatie een grote verant-
woordelijkheid rust.
Hierna boden afgevaardigden van verschillen-
de verenigingen hun gelukwensen aan.

WILDENBORCH EN MEDLER BIJEEN
In het Wildenborchse-verenigingsgeb. werd
onder leiding van de heer A. J. Oltvooft een
gecombineerde vergadering van de Wilden-
borchse en Medler werktuigenvereniging ge-
houden. Nadat de mogelijkheid van aanschaf-
fing van een dorsgarnituur was besproken,
vertoonde de heer G. J. van Roekei, hoofd der
bijzondere lagere landbouwschool een serie
lantaarnplaatjes over Zwitserland. Hierbij
werd een duidelijke en leerzame uiteenzetting
gegeven van het Zwitserse boerenleven.

AVOND-ORIËNTERINGSTOCHT VOOR
WANDELAARS

De Vordense auto- en motorclub „de Graaf-
schaprijders" hield zaterdag een avond-oriën-
teringstocht voor wandelaars. Oorspronkelijk
stond een dropping op het programma, doch

verband met vervoersmoeilijkheden kon
niet doorgaan. Niettemin is de voettocht
alleszins geslaagd, al waren de wegen

door het natte weer van de laatste dagen op
vele punten herschapen in modderpoelen.
Aan de start bij hotel Brandenbarg verschenen
34 personen, die hierna de duisternis en slech-
te wegen trotseerden om een prijsje in de

ht te slepen. Er werden 13 groepen ge-
t. De tocht, die een lengte had van 6 km

ping door het Vordense bos, de Masten en de
Leuke. De finish was bij café „de Zond".
De prijswinnaars waren: l Padvinders „David
I Alfordgroep" III, 3 strafpunten, 2, 3 en 4 (na
loting) H. Wiekart en Joh. Sloot, H. v. d. Wal,
leden David l Alfordgroep II, ieder 4 strafp.
Namens het bestuur van de motorclub reikte
de heer J. J. v. d. Peijl, de prijzen uit.
Naar wij vernemen bestaat het voornemen om
binnenkort weer een dergelijke tocht te hou-
den.

PLANNEN VOOR EEN NIEUWE
NUTSKLEUTERSCHOOL

Op de woensdag gehouden Nutsavond heeft
de voorzitter, het een en ander verteld over
de plannen voor de bouw van een nieuwe
Nutskleuterschool, zij het dan nog in het verre
verschiet.
De nieuwe kleuterschoolwet, die met januari
in werking is getreden, zal, aldus de voorz.,
voor het departement Vorden een belangrijke
verlichting brengen, vooral op financieel ge-
bied. Er zitten echter enkele consequenties
aan vast, die de leden terdege onder ogen
dienen te zien.
De bestaande kleuterschool is nml. ruim 40
jaar oud en zal bij de te houden inspectie uit-
gaande van het Departement van Onderwijs
wellicht niet meer aan de eisen voldoen.
Het rijk stelt nieuwe eisen, waardoor de moge-
lijkheid bestaat dat de school straks afgekeurd
zal worden. Het bestuur heeft daarom besloten
zonodig een nieuwe school aan te vragen,
waarvan de kosten geraamd worden op onge-
veer ƒ 100.000,—.
Het Nut moet hiervoor een waarborgsom van
ƒ 20.000,— op tafel leggen, die overigens een
normale rente zal geven.
Hij deed daarom een beroep op de leden om
straks aan de bijeenbrenging van deze waar-
borgsom hun volle medewerking te verlenen.
Reeds is een bedrag van ƒ 6000,— toegezegd,
bestaande uit ƒ 2000,— van het hoofdbestuur
en ƒ 4000,— van enkele Nutsleden.

FLIMAVOND
Naar we vernemen zal op 17 februari a.s. in
zaal Bakker uitgaande van de Afd. Vorden
van Veilig Verkeer een filmavond worden
gehouden.

RATTI-NIEUWS
Wederom gooide Pluvius j.l. zondag roet in
't eten, want zowel de wedstrijd tegen Mar-
kelo als Ratti III—Vorden II werden wegens
de slechte terreinen afgelast. Ook Keyenb.
Boys III—Ratti II ging niet door.
Als de weersomstandigheden het toelaten, zal
er a.s. zondag hopenlijk weer 'n volledig pro-
gramma kunnen worden afgewerkt. Zo zal
Ratti I een der zwakkere zusjes uit de afdeling
bezoeken n.l. Zelhem I. Hoewel de kansen
gunstig liggen, blijft hier oppassen geboden.
De reserves zullen thuis een beste kluif heb-
ben aan Socii II uit Vierakker, dat sterk op
de ranglijst stijgt.
Het derde elftal speelt eveneens in eigen home
én wel tegen Socii I, zodat er weinig hoop
op 'n zege is.
Ratti a ontvangt zaterdagmiddag St. Walbur-
gis a.

TAFELTENNIS
Half januari begon de tweede competitiehelft
voor de Vordenaren. N.T.T.C. I liet een steek
vallen en moest thuis met 'n 7—3 nederlaag
genoegen nemen tegen de Toekomst II uit
Lochem.
N.T.T.C. II schijnt zijn kampioenskans te wil-
len behouden. Zij namen in Lochem geen
risico en klopten de Toekomst V met 8—2.
Het derde team kreeg het thuis zwaar te ver-
duren. De koploper, Koppeling II uit Deven-
ter won met 8—2. N.T.T.C. IV stelde weer
teleur en moest 't volle pond, (10—0) afstaan
aan Swift VII (Deventer).

R.K. BOERINNENBOND
De R.K. Boerinnenbond hield in zaal Schoen-
aker een ^ontwikkelingsavond onder leiding
van Mevr. Gr. Mokkink—Seesing. De Geest.
Adviseur, pastoor H. Ponsioen hield een in-
leiding over de godsdienst. Nadat spr. diverse
vragen hieromtrent had beantwoord, bracht

vr. H. Roelvink—Willemsen 'n keurig ver-
g van de cursusdagen gehouden op „Ons

Erf", waarbij de vrolijke noot niet ontbrak.
Vervolgens gaf Mej. A. Eijkelkamp het jaar-
verslag, waaruit bleek, dat er 7 ontwikkelings-
avonden waren gegeven en 't ledental vrijwel
pelijk bleef.

februari zal 'n avond worden gegeven over
meest voorkomende besmettelijke ziekten

en de behandeling ervan".
Aan 't eind van deze avond voerden enkele
dames 'n aantal schetsjes op, welke zeer in
de smaak vielen.

CONTACTAVONDEN R.K. SCHOOL
Maandag en dinsdagavond werden de jaar-
lijkse contactavonden gehouden van de St.
Antoniusschool op de Kranenburg. Ondanks
het slechte weer waren vele ouders gekomen
en werden zij van 7 tot 8.30 uur in de ge-
legenheid gesteld het schoolwerk van de kin-
deren te bezichtigen.
Ook konden zij nader contact opnemen met de
leerkrachten om zich zodoende op de hoogte
te stellen over de vorderingen der kinderen.

INSTALLATIE KABOUTERS
Zondagmiddag was het voor de kabouters van
de „Maria Gorettigroep" alhier een blijde dag.
Er werden n.l. weer een aantal kabouters
plechtig door de leidster Mej. Gerritsen ge-
installeerd t.w. Mia Eggink, Annie Beumer,
Treesje Jansen, Thecla Jansen en Gerrie
Reintjes.
Nadat de leidster de insignes had bevestigd
bleef men nog gezellig bijeen.

FEESTAVONDEN O.L. SCHOOL, LINDE
Traditiegetrouw zullen de leerlingen van de
O.L. School te Linde binnenkort weer hun
jaarlijkse toneelstukjes opvoeren.
Op 10 en 11 februari a.s. zuHen zij voor 't
voetlicht treden met: „de radio van Boer
Teunis" en „de slimme knecht".
Het beloven weer mooie avonden te worden.

Mutscursus Schilderkunst.
Jan Miechels geeft op 7, 13 en 20 maart '56
een cursus over primitieve schilderkunst.
Opgave van deelname voor l februari '56
bij Mevr. v. Mourik-Spoor, Apotheek, Vorden

Neem 's avonds voor het slapen gaan een lepel IfiVFTtfflfill
van Drogisterij De Olde Meulle
J. M. VAN DER WAL, Beslist uw drogist



Voor de zeer vele blij-
ken van belangstelling,
die wij ter gelegen-
heid van ons huwelijk
hebben ontvangen, be-
tuigen wij onze harte-
lijke dank.

M. L. de Grip
E. J. W. de Grip-

Albers
Overschild-Gr.,jan.'56
Meer weg 13 a.

Wegens huwelijk van
de tegenwoord. vraagt
Mevr. v. Mourik-Spoor
Apotheek, tegen l mrt.
een flinke hulp in de
huishouding, kunnende
koken, van 's morgens
half acht tot zeven uur
's avonds. Hulp van
tweede meisje aanw.

Aangeboden vrije zit-
en slaapkamer met
volledig pensioen, ge-
schikt voor rustend
echtpaar of dames.
Brieven letter G bu-
reau Contact.

B.z.a. net MEISJE,
16 jr.. als hulp in de
huish. Liefst bij gezin
z. kinderen. Brieven
onder nr. 2 bureau
Contact.

Te koop een in prima
staat verk. Utrechts
WAGENTJE.
Pelgrum, Delden.

Partij ouderw. blauwe
HOLLE PANNEN te
koop.
G. Bargeman, Ruur-
loseweg D 9.

Te koop partij eiken
RIKPOSTEN.
„Kamphuizen" Vorden
Te bevr. bij L. Wesse-
link.

Te koop gecreosoteer-
de POSTEN, 1.60-2
M. lang. Roelvink bij
't Zwembad.

Te koop jonge HEN-
NEN, 8 weken, W. x
Hamps en E. x Reds.
A. J. Derksen, Tram-
straat 8, Hengelo-G.

Te koop een VIER-
DEL van een KOE.
J. W. Weenk, Vos-
heuvel.

Te koop g.o.h. KO-
LENFORNUIS.
W. Bouwmeester.
Mossel D 110.

BIGGEN te koop bij
G. J. Klein Ikkink,
„Blokhuis", Wildenb.

N.o.z.

Seamless
Warmwater-

zakken
m. volledige ga-
rantie, koopt U

bij
Drogisterij

„De Olde Meulle"
J. M. v. d. Wal
Beslist u tv drogist

Inplaats van kaarten.

A. J. EGGINK
r i

X
en

Heden ontsliep te Vorden onze lieve
zorgzame Zuster, Behuwdzuster en
Tante

JANSJE OBERINK

op de leeftijd van ruim 66 jaren.

ZUTPHEN, 23 januari 1956.
Melatensteeg 41.

Zuipen : (tijd. Vorden)
J. B. Veldmaat-Oberink
Bennekom :
D. P. Folmer-Oberink
Vorden :
H. ter Huerne-Oberink
H. J. ter Huerne

B. Groot Obbink-Oberink
G. Groot Obbink

W. M. Oberink

Neven en Nichten

Condoleantie-adres: Burgemeester Gallée-
straat 11. Vorden.

De crematie heef^imiddels plaats ge-
had. •

Hiermede berichten wij U, dat
ons geheel^jioderniseerd levens-
middelen^^ijf zal

heropend worden op donderdag
2 febr. 's morgens om 10 uur.

Uw bezoek wordt door ons ten
zeerste op prijs gesteld, en wij
kunnen onze clientèle door deze
modernisering een grotere service
bieden.

Beleefd aanbevelend,

Kern me r s
SPAR-WINKELIER, VORDEN

P. A. KRAUTS
hebben de eer U, mede na- u
mens hun ouders, kennis te '
geven van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrek-
king zal plaats hebben op za- X
terdag 4 februari a.s.

^ Matamata (Nieuw Zeeland)
V Broadway 127

Speciale aanbieding Hardboard.
Zolang onze voorraad strekt bieden wij
prima buitenlands hardboard aan volgens
onderstaande maten en prijzen:

61 x 122 cm f 1.10
46 x 198 cm f 1.50

122 x 122 cm f 2.50
122 x 153 cm f 3.25
122 x 183 cm f 4.—
122 x 214 cm f 4.55

Prijzen per plaat.

Schrijf, telefoneer of kom kijken!

BELTMAN, Warnsveld
Telefoon 3592 (K 6750)

Regelink voor uw Rijbewijs
Varss.weg l, Hengelo G., Tel. 06753-234

Bij het Groene Kruis is wegens
zeer vervroegde emigratie van één
der gezinsverzorgsters

plaats voor een meisje voor
de opleiding tot gezinsverzorgster

Minim. vereisten: 19 jaar, prim.
huish.sch. of 2 jaar huish. scholing.

Inlichtingen bij Mevr. Rom-
bach Jr., zat. van 2—3 en
7—8 uur.

Het is een bezit voor Uw leven . .
een van die verfijnde modellen die
PRISMA brengt.

„Het horloge waarop U kunt bouwen".

FIRMA MARTENS,

heeft ze in alle prijsklassen voorradig

DE Autorijschool

van George Seesing
HET adres voor
UW Rijbewijs

autorijschool „'t Groenedal'
Telefoon 358
Vorden, D 19

Geen zegels,
maar steeds lagè^)rijzenJ

3 pak pudding 45 et
l pak maizena 19 et
l grote ontbijtkoek 39 et
1 dubbel stu^huishoudzeep 19 et
2 grote busflp schuurpoeder 49 et
1,5 kg droogkokende rijst 100 et
2 grote rollen Pierik beschuit 49 et

Als extra reclame?
Boterhamworst, leverworst, rook-
vlees, 150 gr. 55 et

LEVENSMIDDËLENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg Telefoon 415

Adverteert in Contact
het blad voor Vorden!

Lage regelprijs. Hoge publiciteitswaarde.

Zet Uw kuikens op.....

Ree lis velen doen
dit met succes

r *>•
F V^?S

VERKRIJGBAAR BIJ:

J. B. Gerritsen, Molenaar

DELFIAj OLIEFABRIEKEN CALVÉ-•til

Door omstandigheden
te koop l Hetelucht-
kachel als nieuw en
enige in goede staat
zijnde kachels en haard-
kachel.
Gebr. Barendsen,
Vorden.

Te koop een drag.
MAAL, 4 febr. a.d.
teil., t.b.c.- en abortus-
vrij. D. Hissink, bij 't
kerkhof.

Te koop volbl. dr.
M.R.IJ. VAARS, a.d.
teil. 10 februari.
D. A. Lenselink, E 20

Een flinke partij
KIPPENMEST te
koop bij Jan Hassink.

Een drag. VARKEN
te koop, begin febru-
ari a.d. teil.
D. Nijenhuis, bij het
Zwembad.

Te koop toom BIG-
GEN bij G. H. Jan-
sen, 't Hammink, B 95

Toom BIGGEN te
koop. G. J. Wagen-
voort, Grote Veld.

Nog af te geven:

80 kuikens
van 14 dagen, W.L.
x H.
Broederij Boersbroek
Zutphensew., Vorden

Trouwringen...
uit het edelste goud
gesmeed, in alle ma-
ten voorradig.

Oj) graveren kan worden
gewacht.

Fa. Marlens,
Horlogcr. Goud en Zilver

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.

Drogisterij en
Fotohandel

P.C.Nipius,Zutphen
Laarstraat 5

Voor kippenhokken:
plastic-„glas", per
meter; ramen enz.

Beltman
Boslaan 13, Warnsveld

H.H. Landbouwers
Wij betalen de hoog-
ste prijs voor de kip-
pen.
ROSSEL
is de man, die de prijs
betalen kan.
Vorden, Telefoon 283

Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters.



Donateurs
U denkt toch wel aan de

(-•ontaclavoml van

HEDENAVOND 8 uur

in het Nutsgebouw.

Na afloop BAL tot 2 uur.
Plaatsbespreken van 2 tot 3
uur in de koffiekamer.
Loting 2.30 uur.

U kunt zich nog als donateur opge-
ven tijdens het plaatsbespreken of
's avonds aan de zaal.

Nieuw! Nieuw!
De Koninklijke Nederlandse Luchtmacht
loopt op de NIEUWE

„DURABLE" PLASTIC-ZOLEH
wat voor het Rijk een enorme be-
sparing betekent.

Deze zolen thans óók verkrijgbaar voor
alle gezinnen in Nederland.

„DURABLE" Plastic-zolen onder
soldatenschoenen, vele duizenden
guldens besparing voor het Rijk;

„DURABLE" Plastic-zolen onder
Uw schoenen, tientallen guldens
besparing voor U, Huismoeders!

(Dé zool voor werk- en school-
schoenen).

Ga met Uw tijd mee en profiteer van het
beste en mooiste dat er op dit gebied be-
staat:

„Ourable" Plastic-zolen en -hakken
Voor al Uw schoenreparatie

Vele malen sterker dan leder — Anti-slip,
zelfs op natte grond*) — loslaten uitgeslo-
ten (door nieuw systeem) — Vederlicht,
waterdicht, soepel, elegant *— Bestand tegen
chemicaliën en olie — voorkomen transpi-
ratie der voeten — Geven geen strepen op
linoleum, parket, tegels, etc. — Goedkoop.
*) Van belang voor U, automobilist; U
beheerst thans Uw gaspedaal voor 100% f
Aarzel niet, maar volg het goede voor-
beeld van de Overheid, grote Inrichtingen
en ontelbare particulieren. Laat de origi-
nele „DURABLE" Plastic-zolen (in nieuwe
uitvoering) onder U w schoenen zetten bij:

Eerste Vordense „Plastic" Schoenmaker!!
H. G. ALBERS
Vraag het merk „DURABLE"
hoedt U voor namaak !

Onderwijzer: „Kun jij me vertellen Wim
waaraan Vorden zijn bekendheid heeft
te danken, tot in de verre omgeving?"

Wim: „Zeker meester,

door het Tarvobrood
van Bakker Schurink!"

Nutsspaarbank, Vorden
Dorpsstraat 40 - Opgericht 1819

Inleggers, die hun spaarbankboekjes
voor rentebijschrijving hebben ingele-
verd, kunnen deze vanaf heden weer
ophalen.
Zij, die hun boekjes nog niet hebben
ingeleverd, worden beleefd verzocht
dit alsnog zo spoedig mogelijk te
doen.

Houdt donderdag 16 februari a.s.
vrij voor de lezing van Mevr. Dr.
F. T. Diemer-Lindeboom van Rot-
terdam.
Onderwerp: „Terugblik en Bezinning".

Bestuur A.R. Kiesver. Vorden

LUXOR - ZUTPHEH >-
Telefoon 2116

Van VRIJDAG 3 FEBR. af
's werelds meest besproken f i lm

Gejaagd door de wind
een David O' Selznick produktie

n.h. beroemde boek van
MARGARET MITCHELL.

Aanvang dag. 19.30 uur.

Zaterdag en zondag 2 en 19.30 uur.

VERHOOGDE TOEGANGSPRIJZEN.

NaafloopaansluitingopG.T.W.-bussen

Inwoners van Vorden en omgeving
kunnen reeds 2 dagen van te voren
hun plaatsbewijzen reserveren, hetzij

telefonisch, hetzij per briefkaart.

Houtverkoping.
VOORLOPIG BERICHT.

Notaris van Ballegoijen de Jong te Henge-
lo-G. bericht dat ongeveer half februari a.s.
een houtverkoping zal worden gehouden
ten verzoeke van het Burgerweeshuis en
anderen.
Nadere aankondiging volgt.
Zij, die nog percelen wensen in te brengen
worden verzocht daarvan uiterlijk 4 febr.
a.s. opgave te doen te zijnen kantore, Spal-
straat 25. (Tel. 06753-273).

In slechts enkele
lessen leren wij u

SS dansen, volgens ons
speciale systeem

snel-privé-
dansles.

Dansschool M. J. Kroneman

Wederom ontvangen
een partij
hoge wilgen mansklom-
pen.

SMIT, - ZUTPHEHSEWEG

Ver. tot bev. v.h. Marktwezen en
andere agrarische belangen te
Vorden.

Ledenvergadering
op dinsdag 31 januari a.s.
n.m. 8 uur
in Hotel Brandenbarg.

AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen.
3. Ingekomen stukken.
4. Jaarverslag secretaris en

penningmeester.
5. Bestuursverkiezing.
6. SUBSIDIE TOEWIJZING.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

Na afloop verkoop van niet afgehaal-
de prijzen.

Toont uw belangstelling voor
het werk der vereniging door
deze vergadering te bezoeken

Ze zijn er weer

> de vierkante kookkachels
Henk van Ark

Vordens Dameskoor

UITVOERING
op woensdag 8 febr. 's avonds
half acht in het Nutsgebouw.
Entree f 1.— (bel. inbegr.)

Voor de pauze een mooi zangprogram-
ma, (o.a. de wals Rozen uit het zui-
den) afgewisseld door fluitsolo's van
K. Wolters.

Na de Pauze

5e Bonte avond
met prachtige balletten, schetsjes
en zang.

Na afloop BAL a 50 et. per persoon
(op vertoon van entreekaart).
Kaarten bij de leden verkrijgbaar.

Een uitvoering uan het Dameskoor
trekt steeds een volle zaal; voorziet
n dus tijdig uan kaarten f

Plaatsbespreking op 8 februari van 12-
1 uur in de koffiekamer a 10 cent p.
plaats. Loting 12.30 uur.

A. WOLSING
Raadhuisstraat 26 Vorden

Hef besfe,
' hei nieuwste
in werkkleding

Wij kunnen u weer ontvangen
wij GEVEN u

500 gr. spek 75 et
200 gr. hamworst 60 et
100 gr. runderrookvl. 50 et

200 gr. leverworst 30 et
100 gr. plokworst 50 et

Beleefd aanbev. M. KRIJT Dorpsstraat 32

Bestelt nu uw visitekaartjes bij Drukkerij Wolters


