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ACTIE „GOED ZO"
„Het is in Vordens geschiedenis nog niet
voorgekomen," aldus ds. Langstraat zaterdag-
avond, toen hij de door de Herv. en Geref.
jeugdverenigingen in het gebouw „Irene" ge-
organiseerde actie „Goed zo" opende, „dat
een bijeenkomst zo spontaan door beide ver-
enigingen tot stand is gebracht en op zeer
korte termijn, met het doel iets bij te dragen
in de nood en behoeften van blinde, verlamde
en hulpbehoevende kinderen".
Hij drukte hierover zijn vreugde uit en wekte
op nu eens flink in de beurs te tasten opdat
een mooi bedrag kan worden afgedragen.
We zagen op het podium twee elftallen da-
mes-voetballers, die elkaar bestreden, al was
het dan maar door lege papierzakken tot „ont-
ploffing" te brengen. Ook het stukje in Ach-
terhoeks dialect aan het spoorwegstationslo-
ket" genoot aller bijval. Vervolgens zongen
de damesleden van de Herv. vereniging enige
Engelse en Duitse liederen, waarbij de aanwe-
zigen werden ingeschakeld. Het hoogtepunt
van de avond was wel de heropvoering van
het blijspel „De familie Kruif houdt vakan-
tie".
Tussen de bedrijven door werden de prijzen
van de verloting uitgereikt, welke door diver-
se Vordense winkeliers beschikbaar waren
gesteld.
Ds. Duursema was de tolk van de talrijke aan-
wezigen, toen hij alle medewerkenden harte-
lijk dankte. Na het zingen van de „Avond-
zang" ging ds. Duursema voor in dankgebed.
Bij de uitgang kon iedere bezoeker nog een
versnapering in ontvangst nemen.
Er werd een bruto bedrag van ƒ 460,— bij-
eengebracht.
Het actie-comité „Goed zo" is dankbaar je-
gens winkeliers e.a. voor hun belangeloze
medewerking. Het was fantastisch!

Mooi en Gezond!
HAMEA-Gelei: mooie, gave handen. 95 et
HAMEA-Crème: Iris gezonde huid. 95 et
Het is de Hamamelis die het 'm doet

WAT MIJN HARË1MAAKT15 GOED

BOND VOOR STAATSPENSIONERING
De afd. Vorden van de Bond voor Staatspen-
sionering hield in het Nutsgebouw een propa-
ganda-feestavond.
Dt voorzitter, de heer Lijflogt, kon vele be-
langstellenden welkom heten o.w. de heer Ze-
gerin-Hadders, hoofdbestuurslid en lid van
de Tweede Kamer alsmede afgevaardigden
van de afdelingen uit de omliggende gemeen-
ten en van de Federatie.

De heer Zegering-Hadders betoogde vervol-
gens dat lang gestreden is voor een eervolle
en goede oudedagvoorziening, voor een z.g.
bodempensioen voor iedereen. Nu de nieuwe
Algemene Ouderdomswet op l jan. j.l. in wer-
king is getreden, kunnen de bedrijfs- en ande-
re pensioenen daarop gebouwd worden. Het
is dan ook een enorme verbetering van de
levensavond van het Nederlandse volk.
We kunnen dankbaar zijn, dat het bodempen-
sioen er is, zodat hierin alleen maar verbete-
ringen moeten worden aangebracht.
Dat er niet meer feestgedruis was in Neder-
land op l januari j.l. moet worden toegeschre-
ven aan het nuchter en waakzaam zijn van
ons volk.
Wij zijn zeer dankbaar, maar nog niet vol-
daan.
Wijzende op het nieuwe aanslagbiljet, dat een
ieder in de brievenbus heeft gekregen, zei
spr., dat wij maar blij moeten zijn, omdat we
weten voor welk doel het geld bijeen gebracht
wordt. Belastingen voor andere doeleinden
vinden wij vaak niet zo sympathiek.
Spr. verheugde er zich over dat het ledental
van de afdeling Vorden (ruim 1200) niet is te-
ruggelopen. De Bond dient volgens spr. te blij-
ven bestaan, omdat hij in de eerste plaats nog
voorlichting kan geven en verder naar verbe-
teringen kan streven als machtige organisatie.
Opgevoerd werd daarna het dramatische stuk
„Het hoogste recht". Het werd uitstekend ver-
tolkt.
De heer Lijftogt dankte aan het eind de vele
medewerkers aan deze avond, in het bijzonder
de leden van Vordens Toneel.

BIOSCOOP
Zondagavond is Tarzan de held in het bios-
coop-programma. Hij verdedigt de wildernis
van Afrika, als ivoordieven de olifanten en
leeuwen willen doden. Hij redt hierdoor te-
vens het leven van een dokter en zijn jonge
charmante assistente. Het is een film vol
spannende momenten en tropisch natuur-
schoon.

CONCIËRGE IRENE
De heer J. Boerstoel is thans benoemd tot con-
ciërge aan Irene, als opvolger van de gebr.
Kettelerij.

KERKDIENSTEN zondag 3 maart.
Hervormde kerk.

9 uur Ds. J. H. Jansen.
10.30 uur Ds. B. C. Visser, van Oegstgeest.
Jeugddienst.

Kapel Wildenborch.
10.30 uur Ds. J. H. Jansen.

Geref. Kerk
10 uur en 3 uur Ds. E. J. Duursema.

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

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 2 maart van 5 uur tot en met
zondag 3 maart Dr. de Vries. Tel. 288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.

Burgelijke stand van 22 t.m. 28 februari.
Geboren: z. van G. H. Markerink en B.
Markerink-te Nijenhuis; z. van C. J. Schots-
man en J. A. Schotsman-Nieuwenampsen.
Gehuwd: W. P. de Rijk én G. J. Zweverink.
Overleden te Zutphen: A. B. Gerritsen, m.

Weekmarkt .
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 65 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 50.— tot f 5 7 . — per stuk.
Handel was traag.

LANDBOUWPOLITIEK
In de vergadering van de afd. Vorden van de
G.M.v.L. werd onder leiding van Ir. G. J.
Klompe, secretaris van de G.M.v.L. de huidige
landbouwpolitiek besproken.
De export van eieren, de vleesprijzen en de
melkprijs werd door Ir. Klompe uitvoering
toegelicht. De noodzakelijke bestedingsbeper-
king en de herziening van bepaalde land-
bouwprijzen, alsmed™fce door minister Mans-
veld voorgestelde ve^noginq van de bedrijfs-
grootte, de vestigingseisen, zowel voor de
persoon als voor hst bedrijf, de kwestie van
het erfrecht en de sanering van economisch
niet verantwoorde hjfrijven maakte de ton-
gen los. ^F
Vooraf werd in deze vergadering, die wegens
ongesteldheid van de voorzitter, de heer H. J.
Gotink, onder leiding stond van de heer A.
Tjoonk, door de secretaris, de heer G. J.
Wuestenenk, het jaarverslag van het vee-
fonds behandeld. Hieruit vermelden we, dat
bij de aanvang van het boekjaar 740 runde-
ren van 185 eigenaren waren verzekerd; bij
de zomerschatting 696 runderen van 180 eige-
naren.
Het totaal verzekerde bedrag bij de laatste
schatting bedroeg ƒ 338.000,—.
Uit het jaarverslag van de afdelingspenning-
meester, de heer W. H. Ruiterkamp, bleek dat
de ontvangsten over 1956 hadden bedragen
ƒ 4.988,—, de uitgaven ƒ 4.978,—.
Het aftredende bestuurslid, de heer A. J.
Vruggink, werd herkozen.

Solex f 349.5O
Solex Luxe f 399.50

Solex service xtdtion
A. G. TRAGTER, Telefoon 256

TAFELTENNIS

Een van de belangrijkste gebeurtenissen in
de afgelopen week was wel de zege van het
NTTC herenteam, waardoor de Vordenaren
gegadigden blijven voor de titel. In 3A n.l.
wist NTTC I, Wijk 16 opnieuw dichter te be-
naderen door een 8—2 zege op Deventer. Ter
Beest en Lubbers wonnen drie partijen en
Massen bleef alleen de baas over Willy v. d.
Struik.
De Vordenaren staan hierdoor op de derde
plaats van boven en hebben 18 punten uit 12
wedstrijden, terwijl Wijk 16 20 punten uit 18
heeft. Er is dus nog van alles mogelijk.
Voor de NTTC reserves is de moeilijke wed-
strijd tegen PVR uit Zutphen ook in een zege
geëindigd. Van Kampen en Massen waren
weer uitstekend op dreef. Het tweede staat
nu op de vierde plaats van boven met 15 pun-
en en 12 wedstrijden (3e klas C.).
NTTC IV sneuvelde helaas met 9—l tegen
SSVZ II (Zutphen).
De jeugd NTTC a komt in de jeugdafdeling
steeds beter op toeren en de Vordenaren kun-
nen nog in de kopgroep komen.

MOOI SUCCES OP JEUGDTIENKAMP
Onze jeugdige plaatsgenoot Wim Wissels, lid
van de tafeltennisvereniging NTTC, heeft vo-
rige week op de jeugdtienkamp van de afd.
IJsselstreek van de Ned. Tafeltennisbond een
verrassende vierde plaats weten te bereiken.

Ingezonden mededeling
BESTRIJD HET LEED DAT KANKER HEET
In onze dagbladen zult u waarschijnlijk ge-
lezen hebben over de nieuwe plannen t.o.v. de
kankerbestrijding.
Hiervoor is veel geld nodig.
Het Koningin Wilhelmina Fonds voor de
Kankerbestrijding houdt daarom een gflote
Nationale Loterij.
De loten kosten slechts 50 ets.
Er zijn heel mooie praktische prijzen.
De hoofdprijzen zijn:
1ste prijs: een woonhuis of flat ter waarde
van ƒ 25.000,— of andere artikelen naar keu-
ze.
2de prijs: een Austin-auto ter waarde van
ƒ 5.100,—.
3de prijs: een Televisie-toestel (compleet) in-
clusief antenne en montage.
4de prijs: een elektrische Singer-naaimachine
ter waarde van ƒ 500.—.
In totaal 800 fraaie en nuttige prijzen, waar-
onder 100 maal 5 mud antraciet ad ƒ 13,— p.
mud, levensmiddelenpakketten ad ƒ 35.— p.
pakket, verder 200 stuks speeldgoed ad
ƒ 17.50 p. stuk, 100 artikelen van ƒ 10.— en
tenslotte nog 296 voorwerpen tot een totaal
bedrag van ƒ 1400,—.
Vordenaren koopt allen enige loten, u hebt
dan kans dat één van deze mooie prijzen in
uw bezit komt.
Onderstaande adressen zijn zo welwillend de-
ze loten voor ons te verkopen:
Apotheek v. Mourik.
Sigarenmagazijn: Eyerkamp, Hassink.
Kapperssalon: Wiekart, Beernink, Heersink.
Coöperatie: Ons Belang.
Fa. Oplaat, Wildenborch en Van Asselt, Lin-
de.
Zodra de trekking plaats heeft gevonden zul-
len de trekkingslijsten bij deze adressen ter
inzage liggen.
Bovendien zal dit in Contact worden bekend
gemaakt.
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DE B.O.L.H. OP EXCURSIE
De leden van de B.O.L.H. hebben in hotel
Brandenbarg een ledenvergadering gehouden.
Na de gebruikelijke opening door de voor-
zitster mej. W. Sloetjes en samenzang werd
van gedachen gewisseld over het houden van
een voordrachtwedstrijd, welke op de vol-
gende bijeenkomst gehouden zal worden. Wie
hierin de beste is, zal aan de wedstrijden in
Aalten mogen meedoen. Na deze korte ver-
garering werd een excursie gemaakt naar de
manufacturen- en meubelzaak van de fa. Vis-
ser, waar de heer Elbrink de dames het een
en ander vertelde en liet zien over meubile-
ring van de woning, waarin vooral tot uiting
kwam dat goedkoop meestal duurkoop is.
Door mevr. Elbrink-Visser werden de aanwe-
zigen onthaald, zodat de avond een gezellig
verloop had. De voorzitster bracht tenslotte
dank aan de heer en mevrouw Elbrink voor
deze interessante en leerzame avond.

BIJZONDERE ZANGAVOND
Op 7 maart wordt in de Herv. Kerk een bij-
zondere zangavond gehouden, welke wordt
georganiseerd door de Bijbel-Kiosk-'Vereni-
ging. De hier zo goed bekende zanger Kees
Deenik zal op die avond verschillende graag
gehoorde liederen zingen. Verder werkt de
Chr. Gem. Zangvereniging Excelsior mee, on-
der leiding van de heer J. B. Scholten. Orga-
nist is de heer L. van Olst. Ds. Duursema en
Ds. Langstraat hopen te spreken Het kan een
zeer goede avond worden, waaraan men een
mooie herinnering kan bewaren.

VERKEERSCOMPETITIE
De leden van de Vordense Auto- en Motor-
club hebben deelgenomen aan de jaarlijkse
door de K.N.M.V. ingestelde verkeerscompe-
titie. Na afloop werd door de heren Bolt en
Wolf van de plaatselijke politie een toelich-
ting gegeven.
Voor de leden van de auto- en motorclub „De
Graafschaprijders" en de leden van de afd.
Vorden van het Verbond voor Veilig Verkeer
werden bovendien films vertoond.

Komt U zondag ook naar de

JEUGDDIENST ?
Om 10.30 uur spreekt Ds. B. C.
Visser, van Oegstgeest over het onder-
werp : „ Wie ben je en wat doe je" ?

*De samenzang begint om 10.20 uur.

JONGE VORDENSE BOEREN BLIKTEN IN
DE TOEKOMST

Op initiatief van de BOG, JBTB en CJBTB
sprak in hotel Brandenbarg de heer A. Lau-
rant, inspecteur voor de arbeidsvoorziening
in de Landbouw in Gelderland. Het onderwerp
was „Toekomstmogelijkheden voor de jonge
boeren in en buiten de landbouw".
Wil men een goed bestaan hebben, aldus spr.,
dan zal men hiervoor moeten vechten.
Tot voor de oorlog was het overgrote deel
der Nederlandse en Indonesische bevolking
agrarisch. Na de bevrijding is de industriali-
satie gekomen. Door de steeds toenemende
bevolkingsaanwas komt er jaarlijks een stij-
gend overschot aan arbeidskrachten. Nu is de
vraag hoe moeten wy dit overschot wegwer-
ken. Bij de bestaande landbouwbedrijven kan
men geen grond meer voegen door ontgin-
ning. De bedrijven kunnen ook moeilijk wor-
den gesplitst en bovendien geeft de landbouw
dalende prijzen en stijgende produktieko
te zien. Door de stedenuitbouw gaan talrijke
tuinbouwbedrijven verloren.
Spr. wees op de oostelijke Flevopolder, waar
bijna 6.000 ha. voor ontginning gereed ligt.
Ongev. 1200 jonge boeren kunnen hier een
plaats vinden.
Door herscholing zijn er in het westen van het
land mogelijkheden voor tuinders of tuin-
bouwarbeiders. Ook in Luxemburg is vraag
naar Nederlandse boeren. Dit kleine landje
met nog geen 300.000 inwoners krijgt steeds
groter gebrek aan agrarische mensen.
Er hebben daar reeds 64 Nederlandse boeren,
voornamelijk Limburgers en Brabanders, een
bestaan gevonden. Men geeft hier de voor-
keur aan Nederlandse boeren. Ook Frankrijk
biedt mogelijkheden, doch wat de taal betreft
ligt Luxemburg met zijn Duits gunstiger. Bij
overgang naar de industrie is een omscholing
een eerste vereiste.

VOETBAL
Vorden I gaat a.s. zondag op bezoek by Ruur-
lo II. Ruurlo behoort tot de zwakke zusjes,
zodat Vorden I deze wedstrijd op papier moet
kunnen winnen.
Vorden II gaat op bezoek bij Steenderen II
en mag hier met een gelijk spel tevreden zijn.
Vorden A trekt naar Hummelo om te spelen
tegen H. & K. A, terwijl Vorden B zaterdag-
middag bezoek ontvangt van Zutphania A.

CARNAVAL IN KRANENBURG
Morgen zal het lang verwachte Carnaval
Kranenburg zijn poorten openen. De festivi-
teiten, die zich voornamelijk concentreren in
de grote feesttent en zaal Schoenaker zullen
zondagmiddag om l uur beginnen met het
Kindercarnaval, terwijl die avond de Toneel-
vereniging „Internes" een uitvoering zal ge-
ven en een conferencier zal optreden.
Ook maandag en dinsdag zal het feest der
allerzotsten voortduren. „De Hietheujers" pre-
senteren beide avonden aan alle bezoekers
een programma, dat uniek is. Om 7.30 uur zal
Zijne Excellentie Prins Willij I met de Raad
van Elf zijn plechtige intocht houden en zal
hij verder het feest van leut en plezier leiden.
Ook dinsdags wordt hetzelfde programma af-
gewerkt, doch dan zullen voor de best ge-
slaagde kostumeringen prachtige prijzen be-
schikbaar worden gesteld. Elke avond van
7.30 u. tot 12 u. brengen de „Hietheujers"
gijn, leut en dans. Het belooft goed te worden!
Niemand mag wegblijven, want een ieder is
welkom. Ook de fancy-fair biedt jong en oud
tal van verrassingen.

TONEELSPROOKJE
Door de leerlingen van de O.L.S. in Medlr i
is een toneelsprookje in studie genomen, ge-
titeld Ali Ben Hassar. Komende week z u l l e n
zij dit in zaal Eykelkamp opvoeren.



VORDEN VOORUIT
Het was vorige week zaterdag voor de familie
Luimes een zeer bijzondere dag. Toen immers
werd hun geheel vernieuwde en vergrote
winkelpand geopend. Het zag er alles keurig
uit: moderne etalages, schitterende verlich-
ting, een ruime sortering, dit pand zou in de
stad zeker niet uit de toon vallen. De aanne-
mers hebben een keurig stukje werk gele-
verd en de fa. Luimes zal er stellig veel ple-
zier mee beleven. Tal van bloemstukken ga-
ven aan deze openingsdag extra fleur. Wan-
neer de gemeente er toe over zou gaan trot-
toirs langs de straten aan te leggen, dan zou-
den de vele goede winkels die Vorden thans
rijk is, nog beter tot hun recht komen.

MARKTVERENIGING VERGADERDE
Onder voorzitterschap van de heer G. J.
Wuestenenk werd dinsdagavond in hotel
Brandenbarg de jaarvergadering gehouden
van de Vordense marktvereniging. In zijn
openingswoord kon de voorzitter slechts een
klein aantal bezoekers welkom heten. Spr.
betreurde het, dat niet meer verenigingen, die
telkenjare subsidie ontvangen} blijk gaven
van hun belangstelling.
Een bijzonder woord van welkom sprak de
heer Wuestenenk tot burgemeester van Arkel,
die de belangen van de Vordense markt een
warm hart toedraagt.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer
J. J. v. d. Peijl, bleek dat in het afgelopen jaar
op de wekelijkse biggenmarkt waren aange-
voerd 3405 biggen. Dit aantal is aanmerkelijk
minder dan vorige jaren, wat een gevolg is
van het feit, dat gedurende een hele tijd de
biggenmarkten geen doorgang konden vinden.
De jaarlijkse verlotingsmarkt was druk be-
zocht.
Uit het jaarverslag van de penningmeester, de
heer H. Klein Brinke, bleek, dat de vereni-
gingskas een klein nadelig saldo heeft. De af-
tredende bestuursleden, de heren J. M. v. d.
Wal, G. J. Wunderink, J. A. Koning, M. J.
Wuestenenk en B. H. Lebbink werden herko-
zen.
Het voornaamste punt van de agenda was wel
de subsidietoewijzing uit de verloting 1956.
De volgende verenigingen en organisaties
werden bedacht:
bijzondere lagere landbouwschool f 200; land-
bouwhuish.sch. f 50; Gr. Kruis f 150; Nuts-
kleuterschool f 150; landelijke rijvereniging
f 100; M. R. Y. fokveedag f75; F. H. Fokvee-
dag f 50; Stierenver. Delden, Kiefskamp en
Mosselsbelang, ieder f 50; varkensfokdag
f 75; bijenvereniging f50; B.O.L.H, en B.O.G.
ieder f 75; Bond van Plattelandsvrouwen f 75;
C.J.B.T.B. f 40; C.B.P.B. f 40; R.K. Boerirme-
bond f 50; R.K. Jongeboerenbond f 40; Scha-
penfokdag f 30; plaatselijke commissie ratio-
nele veevoeding f 150; gemeentelijke ratten-
bestrijding f 40; aanvoerpremies en bevorde-
ring marktbezoek f 425, wegenfonds f 516.
Eén aanvraag kon niet worden ingewilligd,
daar deze strijdig was met de voorwaarden
der verloting.

COÖP. PLUIMVEEVERENIGING
Vorige week donderdagavond werd in café
„Eijkelkamp" te 't Medler onder voorzitter-
schap van de heer J. W. Boeyink G. W. Zn.
te Barchem, de jaarlijkse algemene ledenver-
gadering gehouden van de Coöp. Pluimvee-
en Eierafzetvereniging „Linde" te Linde. De
vergadering was door 46 leden bezocht, ter-
wijl tevens aanwezig was de heer Robers, di-
recteur van de Oostelijke Pluimvee Coöpera-
tie te Enschede.
Door de directeur, de heer D. Klein Bleu-
mink, werd het jaarverslag over het boekjaar
l jan. 1956 tot en met 31 dec. 1956 uitge-
bracht. Blijkens dit verslag is het boekjaar
1956 t.a.v. de omzet een recordjaar gewor-
den en werden gunstige resultaten bereikt.
Aangevoerd werden 6.578.224 stuks eieren,
wegende in totaal 382.959,5 kg, waarvoor
werd uitbetaald ƒ 850.916,41; vergeleken bij
de aanvoer in het vorige boekjaar een stij-
ging van rond 8 pCt.
De afzet van slachtpluimvee mag zich even-
eens in een toenemende belangstelling en
deelname verheugen.
De aftredende bestuursleden, de heren J. W.
Boeyink G. W. Zn. te Barchem en W. Kam-
perman te „De Wiersse" Vorden, alsook het
aftredende lid van de raad van commissaris-
sen, de heer G. J. Lindenschot te Ruurlo, wer-
den alle herkozen.
Door de heer Robers werden tal van vragen
betreffende de ontvangst en afzet van eieren,
de pluimveehouderij en de werkwijze van de
O.P.C., beantwoord, waarbij spr. gewaagde
van de uitstekende verhoudingen en de goede
samenwerking tussen de afdeling „Linde"
enerzijds en de O.P.C, te Enschede anderzijds.
De voorzitter betuigde dank aan de heer Ro-
bers voor diens aanwezigheid en voor de uit-
voerige en duidelijke beantwoording der ge-
stelde vragen, waarna sluiting dezer geani-
meerde vergadering volgde.

BOERINNENBOND ST. MARTHA
Op de maandelijkse bijeenkomst van de R.K.
Boerinnenbond sprak mej. Bebsler, lerares
aan de huishoudschool te Baak over het on-
derwerp: „Goed eten en toch slank blijven".
Zij wees er speciaal op dat de voeding rijk
aan vitamines moet zijn en gaf veel nuttige
wenken. Een en ander werd met lichtbeelden
verduidelijkt.

LEDENVERGADERING
A.R. KIESVERENIGING

Onder voorzitterschap van de heer A. J. Len-
selink werd dinsdagavond in de bovenzaal
van „Ijtjene" een ledenvergadering van de
A.R. Kiesvereniging „Nederland en Oranje"
gehouden. De opkomst was matig.
Na een kort openingswoord door de voorzit-
ter gaf de penningmeester, de heer H. F. G.
Robbertsen, een overzicht van de financiële
toestand der vereniging. Deze was goed te
noemen. Er was nog een klein batig saldo
aanwezig.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftreden-
de bestuursleden, de heren A. J. Lenselink en
H. W. Groot Enzerink herkozen terwijl in de
plaats van de heer J. W. Heijenk gekozen
werd de heer D. A. Pos. Vervolgens hield de
voorzitter een inleiding over de „Gemeente-
politiek", mede in zijn kwaliteit van wethou-
der der gemeente. Spr. behandelde achtereen-
volgens de woningnood, de riolering, de elek-
triciteitsvoorziening, de straatverlichting, het
onderwijs, de sociale zorg (waaronder de ge-
zinszorg) alsmede de zondagsrust in de ge-
meente. Spr. liet daarbij met nadruk uitkomen
dat de samenwerking in de raad tussen de div.
chr. partijen over bovengenoemde vraagstuk-
ken zeer goed was te noemen. Een groot aan-
tal vragen werden aangaande genoemde on-
derwerpen aan de inleider gesteld, die deze
op duidelijke wijze beantwoordde.
De heer Heijenk, wnd. voorzitter, dankte de
heer Lenselink voor zijn duidelijke uiteenzet-
ting van een en ander. Medegedeeld werd ten
slotte dat op 20 maart a.s. als spreekster voor
de vereniging zal optreden mevr. Cremer uit
Halle.

W'ERKTUIGENVERENIGING „VORDEN"
Onder voorzitterschap van de heer P. A. v. d.
Borch tot Verwolde werd in café Wahl een
matig bezochte ledenvergadering gehouden
van de Coöp. Werktuigenvereniging „Vor-
den". De voorzitter betreurde dat er voor de-
ze ledenvergadering zo weinig belangstelling
bestond.
Dit werkt voor het bestuur niet stimulerend.
Uit het jaarverslag van de penningmeester, de
heer A. Tjoonk „Garmel" bleek dat het boek-
jaar 1956 sloot met een batig saldo van ruim
ƒ 275,—. De voorzitter, die in verband met de
opheffing van zijn bedrijf als bestuurslid
meende te moeten bedanken, kwam op dit be-
sluit terug en nam de herbenoeming aan tot
de najaarsvergadering.

Dames-fcflfouses,
populaire modellen
en kleimen, in prijzen
van
f 4.50 - f 5*50 - f 6.90 - f 1L25

Pracht rokstof in 3 kleuren, zolang
de voorraad strekt, 140 cm breed,
per meter f 3.25.

A. Wolsing
Vorden

Koopt Kinderwagens bij de man, die ze
ook repareren kan!

Verder kinderledikanten, -matrasjes,
•boxen, -stoelen, -wandelwagens.

Bij aankoop Kinderwagen, matrasje cadeau.

la. G. W. Luimes, Tel. 421, Vorden

Neemt uw voordeel!
Het van ouds bekende adres:
A. M. JÖRISSEN - schilder - Vorden
Zutphenseweg 74.

Speciaal adres voor VERFVERKOOP.
Ontvangen grote partij Glas, Verf-
waren en Kwasten.

Wilt u de kamer of keuken een prachtige
gJans geven?

l kg grondverf f J .80
K „ ' „ „ L-
l kg plastic lakverf v. binnen f 2.75
K n M „ 1-50

V 4 „ „ „ „ „ „ L-
l kg lakverf voor buiten f 3.50
y 2 , .. i.85
l kg glanscarbolineum (groen) f 2.70
l kg groene creosoot-olieverf f 1.50
l kg parafinelak f 1.—
y2 , . „ ,, 0.50
l liter bruine carbonileum f 0.45
% kg Reina waterverf f 0.45
Kippenhokkenglas, dubb. inhoud
54 stuks p. kist, maat 51 & X 38 f 40.—

per stuk f 0.85
Alles uit zuivere grondstoffen bereid.

Vergelijk prijzen en kwaliteit.
Vakkundige inlichtingen ten dienste.

Beleefd aanbevelend.

WOL
welke de grootste voldoening
van de arbeid geeft» en het
mooiste resultaat, hebben wij
voor U in voorraad.

Gratis advies.

Gratis patronen.

Ook in Soedan-Jfcl vele kleuren
voor doorstopwerk of knopen.
Komt eens kijken, wij torïen ze U
gaarne.

H. Luth

Kuikens ?
Natuurlijk van Jansen!
W.L.xR.I. Reds - New. HampsxR.I.
Reds - WelsumerxR.I. Reds.
Beleefd aanbevelend.

Burg. Galléestraat 59, Vorden
K.B. 9620 - V.B. 4185

Hedenavond

Groot Bal
van de Muziekver. „Concordia"

in het Nutsgebouw.
Entree f 1.—.

Muziek: „Songs and Rhythm".

N.V.V.
T.b.c.-collecte

In de week van 4—10 maart wordt
weer de jaarlijkse collecte voor het
T.b.c.-fonds gehouden.

Er wordt weer op spontane mede-
werking van allen gerekend want een
ieder denke hierbij „De sterken voor
de zwakken''.

Het Bestuur V.B.B.

Gevraagd tegen half maart

flink meisje
voor eenvoudig administratief werk.
Liefst kunnende typen, of genegen dit

te leren.

Fa. H. J. Eggink
Medler E 101 a, Vorden

Plastic-doek
vervangt GLAS voor
schuren,kippenhokken,
volières enz. en is veel
goedkoper!

-k Beltman
Boslaan 13, Warnsveld

Uw matrassen
en stoelen stuk?

Komt bij ons en ze
worden weer netjes.
Vraagt prijzen!

G. W. LUIMES
Telefoon 421

Profiteert nu nog van
de lage sigarettenprijzen.

Wij zijn nog ruim
voorzien.

Alleen despeciaalzaak
kan u het beste bieden!

Sig.mag. Olthuys
(D. Boersma)

Heden zaterdag
nog af te geven:

eendags haantjes
WLxR en WLxH.
a 10 cent.
Tevens worden nog
bestellingen aangeno-
men voor alle rassen
en kruisingen kuikens.
Levering april.

BroederijBoersbroek
C 53, Vorden. Tel. 204
Kuikenbr. 11853.

Te koop 2 gebruikte
bromfietsen, goed lo-
pend, l jongensfietsje,
4-7 jaar, l overjarige
bromfiets, spec. prijs.
A.G.Tragter,Tel,256
Verkrijgbaar dennen-
tophout. G. J. Onstenk
Delden B 28.

Tot CONCIËRGE van
Irene is benoemd de
heer J. BOERSTOEL.
Voor aanvragen be-
treffende Irene kunt u
zich wenden tot gen.
heer Boerstoel,

Insulindelaan 5

Voor goede
Tuin- en
Bloemzaden

naar

Rlumper
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, Zulphen
Laarstraat 5

Voor

trouwlustigen
leveren we alles.

Ameublementen
Slaapkamers
Gordijnen
Vloerbedekking
enz. enz.

G. W. LUIMES
Vorden. Telef. 421

Te koop jonge mooie
konijnen. H. J. Kette-
lerij, Nieuwstad 44.
Te koop rogge- en
haverstro en voeraard-
appelen. Huize 't Zel-
le, Hengelo-G.
Te koop een prima
pendule. Zutph.weg 17

Voor al uw

Familiedrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden

A

oetteroet NYLONS

passend en verrassend elegant

In alle soorten en maten verkrijgbaar bij:

L. Schoolderman, Vorden

Weekreclame!

Naar Goede Voeding
Vers gebrande pinda's. 250 gr. 59 et - 10 zegels
Prima huishoudkoffie, 250 gr. 125 et - 15 zegels
Gehakt, 500 gr. 117 et - 10 zegels
Spliterwten, 500 gr. 49 et - 10 zegels
Groene erwten, 500 gr. 45 et - 10 zegels
Witte bonen, 500 gr. 47 et - 10 zegels
Biesjes, een heerlijk koekje, 250 gr. 65 et - 10 zegels
Jan Hagel, 250 gr, 55 et - 10 zegels
l blik erwten met wortelen, 69 et
l blik spinazie, 69 et
Bruine bonen, heerlijk van smaak, 1,5 kg H9 et

Wij maken U er op attent dat de wedstrijdformu-
lieren ingeleverd kunnen worden t.e.m. 4 maart bij
N«G.V«-winkelier

't Hoge 3



Hartelijk dank, mede
namens wederzijdse ou-
ders, voor de belang-
stelling bij ons huwe-
lijk ondervonden.

B, Bakker
H. Bakker-

Schriefer

Delft, februari '57.

Bij mijn vertrek uit
Vorden, groet ik al
mijn buren, vrienden en
bekenden, en wens U'n
goed verblijf toe in
Nederland.

Hemmy Hartman
en verloofde

Detroit, Michigan
U.S.A.

Mevr. van Mourik-
Spoor vraagt tegen l
april, wegens huwelijk
van de tegenwoordige
een flink meisje, extern.

Gevraagd een goed
onderhouden 2 pers.
houten ledikant, zon-
der spiraal.
Aanbiedingen bureau
Contact.

Verloren op 16 febr.
van de Brandenborch -
Medler - Wildenborch
tot Lochem, nieuw
groot slagersmes.
Gaarne terug bezorgen
bij G. Arendsen,
Brandenborch, E 96.

Verloren in de kom
van het dorp een bos
sleutels. Tegen belo-
ning terug te bezor-
gen aan het Politie-
bureau.

Door het overlijden
van mijn vrouw, en
van mijn vertrek uit
Vorden, wil ik vragen
wie wil mijn 2-pers
houten ledikant met
mooi veren bed en
peluw kopen.
Tevens wat mooi on-
dergoed en enkele huis-
houdelijke artikelen.
Alles zeer goedkoop.
Donderdag 7 maart
tussen 10 en 3 uur.
't Hoge 39, Vorden.

Te koop een nuchter
stierkalf. Wed. F. H.
Bennink, D 81.

Te koop best stier-
kalf bij J. H. M. Me-
melink, B 89.

Te koop toom biggen
bij H. W. Gal, b.h.
zwembad.

Te koop 6 schotte-
lingen bij J. H. Bos,
D 143, Kranenburg.

Te koop dekrijpe b.b.
zeugjes N.L.
Joh. Wesselink, D Hl

Biggen te koop, keuze
uit 3 tomen. D. Lettink
Linde.

4 zware biggen te koop
bij H. G. Oltvoort,
D 82, Wildenborch,

n.o z.

Zware biggen te koop
bij H. Walgemoed.

Brandenborch E 91

Te koop een toom
biggen bij A. Wassink,
Nieuwstad.

Te koop een toom big-
gen en een stierkalf.
H. Decanije, Galgen-
goor.

Q Vrijdag 8 maart hopen

H. E. Stieding

X en

F. Stieding-Franke

tehun 40-jarige echtvereniging
herdenken.
Dat ze nog lang gespaard mo-
gen blijven is de wens van hun
kinderen en kleinkinderen*.

Vorden, maart 1957.

Receptie: zaterdag 9 maart van
3—5 uur, Nieuwstad 15.

Popeline Overhemden
in S kleuren
gevoerde borst

f 8.75
No-Iron Overhemden

strijken overbodig - f 15.75

Zelfbinders, Handschoenen

H. Liilii - Vorden
Queennies

Uiterst modern.
Voorradig in nieuwe
voorjaarskleuren.

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4. Vorden, Tel. 342

H.H. Pluimveehouders ! •
Alleen de beste kippen
zijn nu nog rendabel!

Probeer het daarom eens met

Test Cross Combi.
Zij geeft u:

sterke dieren
meer eieren
meer winst»
Nog op bestelling leverbaar.

*Andere rassen en kruisingen
in prijs verlaagd.

*Tevens jonge hennen Test Cross
Combi en WxR van de beste af-
stamming.

Beleefd aanbevelend,

Kuikenbroederij en opfokbedrijf

Joh. Luimes, Hengelo-G., - Leesten

Allen, die belang stellen in het vervullen
van hun burenplicht. zoals die in de loop
der jaren gegroeid is, worden dringend ver-
zocht op maandag 4 maart te 7.30 uur
's avonds in de zaal van café Lett ink aan-
wezig te zijn, om het één en ander nader
te bespreken.
Het betreft hier:
allen die wonen ten noorden v.d rijksweg
Vorden-Zutphen en ten westen v.d weg
Vorden-Lochem.

Namens enkele inwoners
v.d. buurtschap Veldwijk

Ook vandaag wordt weer bewezen:
CONTACT wordt van A tot Z gelezen!

Heren
attentie

In onze sigarettenautomaten
moest U voorheen resp» 3 en
4 kwartjes inwerpen. Thans
is de inworp één zilveren gul-
den»

Sigarenmag azijn

„JAN HASSINK"

Elke Maandag kunt u BOORDEN en
OVERHEMDEN afgeven bij

G. Weekhout, Burg. Galléestraat 34
's Maandags gebracht - 's Zaterdags terug.

Ook overhemden met vaste boord.
Voor het vakkundig STOMEN van al uw
kleding, gordijnen, dekens, enz. ook het adres.

WASSERIJ STIJGOORD.

Weekreclame!
Gevulde kantkoek, 100 gr. 15 et
l kg. bruine bonen, import 69 et
Blikken doppers, van 90 voor 79 et
Blikken appelmoes van 85

voor 79 et
Friese Rondjes, lekker koekje

250 gr. 45 et
150 gram hoestmelange 29 et
150 gr. chocolade met noot 52 et

Weder ontvangen tuinbonen
voor de poot*

Levensmiddelenbedrij f

Fa. J. W. Albers

BEZOEKT ALLEN
de bijzondere

op donderdag 7 maart a. s.
om half acht n. m. in de
Hervormde Kerk.

Medewerking wordt verleend
door Kees Deenik, bariton.

Verdere medewerkenden:
Chr. Zangver. „Excelsior",
o.l.v. de heer J. B. Scholten ;
Organist: Van Olst;
Sprekers: Ds. E. J. Duursema
en Ds. J. Langstraat.

niet met prachtige woorden

of mooie omschrijvingen . . .

Laat ons U deze kleding tonen
«n U zult ervaren dat deze
herenconfectie inderdaad aan
de spits staat wat betreft
kwaliteit, vorm en afwerking.

Een FORTEX-costuum
vindt U alleen bij

Visser
VORDEN

Altijd een bezoek waard!
TEL. 381

De vriend
van Uw vrouw

IS EN BLIJFT DE

Stofzuiger.
Deze vriend is een hulp, die U veel
tijd bespaard en die gemaakt is om
„GRONDIGE" hulp bij de schoon-
maak te bieden.

Eén waar U jaren
plezier van hebt
koopt U bij:

Elektro Technisch Bureau

P. DEKKER
Radio en Televisie

Notaris Rombach zal op dinsdag 5 maart
'57 n.m. 2 uur voor H. Hissink, C 52,
Vorden (achter Veerendaal) aldaar publiek
a contant verkopen:

plm* 11 zware dragende zeugen
of zeugen met biggen, van 7
tot H maart a.d. telling»

Te zien vóór de verkoop; kosten kopers
10%.

Keurig afgewerkte

kleerhangers!
Beukenhout met
kraagrol en tevens
rokhanger.

6 voor f 1.»
per stuk f O.18.

R. J. Koerselman
Telefoon 364

Let op ... extra
voordelige prijzen!

•
•
•

•
•
•

250 gr. Tosca, heerlijk koekje 65 et
250 gr. reeruggetjes 59 et
l gr. fles slaolie 159 et
L beker appelstroop 39 et
l blik doperwten 85 et
l pot bosbessenjam 59 et
l grote ontbijtkoek 39 et
100 gr. fijne rumbonen 39 et
6 eierkoeken 45 et

ALS EXTRA RECLAME:
250 gr. Zaanse cacao 75 et

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
^ Zutphenseweg Telefoon 415

Te koop een neuren-
de M.R.IJ. vaars met
melklijsten, t.b.c.- en
abortus-vrij en een
partij stro.
B. Wagenvoort, Tim-
mermanshuis, B 92.

Te koop r.b. dr. maal,
a.d. teil. 15 maart,
abortus- en t.b.c.-vrij.
G. J. Bosman, D 107
Hengelo-G.

Te koop r.b. maal"
kalf, 2,5 m,, elek. scha-
kelklok, kachel-kunst-
moeder met scherm.
H. G. Zoerink, D 85,
Mossel. N.o.z.

Te koop r.b. vaars-
kalf, zeer goede af-
stamming en productie.
G. Vliem, E 32, Linde

Te koop goed onder-
houden bromfiets Kap-
tein Mobylette.
Wachtpost 21, Vorden

Te koop een partij
goede koemest.
G. Vlogman, Strodijk.

60 hennetjes af te ge-
ven, 5 dagen oud.
Weenk's Broederij,
Linde. Tel. 559.

Wekelijks te koop:
Friese neurende koeien
met hoge prod. en
abortus-stempel.
A. Kornegoor, Lank-
horsterstr., Hengelo-G.

Elke week
maar weer een reeks
van PUNTEN op onze

kwaliteits-artikelen.

Aïda's, een lekker
bros en luchtig gebak-
ken koekje, 250 gram
10 punten 65 Ct

250 gram Kantkoek
voor 20 Ct

100 gram Java thee
10 punten 94 Ct

Beschuit
2 grote rollen
10 punten 58 Ct

Appelmoes, heel blik
10 punten 93 Ct

Honig's
groentesoep

5 punten 40 Ct

Sperciebonen
heel blik

10 punten 119 Ct

Gekookte ham
150 gram 79 Ct

Sterke dweil
10 punten 74 Ct

Speculaas
lekker op de boterham

250 gram 59 Ct

Prijsverlaging
peulvruchten!

500 gr.
Groene erwten 34 et
Spliterwten 38 et
Bruine bonen

29-42 et
Capucijners,

de beste, 57 et

SMIT
Zutphenseweg
Telefoon 281

Elke week iets nieuws
Altijd wat gocdsl



NAAR

LOOMAN
Manufacturen en Confectie

*Telefoon 231

Voor de schoonmaak:

Kastpapier
wit
geblokt
gekleurd
plastic

Ook punaises, randen en vellen kast-
papier.

Firma HIETBRINK

W. Rossel
Vorden, Telefoon 283

is Uw adres voor
Pluimvee.

„De Reiger"
voor autorijlessen.

Gooi C 74,
Hengelo-Gld.

Tijd. Telefoon 344.

Wasmachinefabriek
heeft
snelwasmachines met

lichte emaillebe-
schadiging,

gloednieuw met garan-
tie f 145.— ; centrifuges
f 150.'—; langzaam-
wassers f 259.—.
Desgewenst afbetaling.
Depot: Miste 13,
Winterswijk, Tel. 279

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg
Seesing

rijlessen
„'t Groenedal"

Telef. 358 ~ Vorden

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

vrouwen

waren nodig

om twee van

de drie te helpen

5000 Nederlandse vrouwen hebben zich
laten meten. Nu blijkt waarom het leven

van twee van elke drie vrouwen vergald wordt
door een slecht zittend corset. Eenvoudig omdat

de verhouding tussen taille-
maat en heupwijdte van dat
corset voor haar niet deugt.

corl«l mftt ri/s/uMing
»«re «Men ttltn ol

Het nieuwe Iduna corset,
de Pas-Tunette, maakt eens
en voorgoed een eind aan
dit leed. Doordat de Pas-
Tunette in elke taillemaat
drie wetenschappelijk
berekende heupwijdten heeft,
kunnen 98 percent van alle
Nederlandse dames nu een
volmaakt zittend corset
kant en klaar kopen.

Garantie. Wij maken
zonder prijsverhoging
een maatcorset voor iedere
vrouw, die met een
Pas-Tunette niet slaagt.

H. LUTH, VORDEN

Wullink

Ver. voor Veilig Verkeer Vorden

" l/erKeersavond
(tevens afscheid v.d. heer Wolf)

op vrijdag 8 maart a.s , 's avonds 8

uur in Hotel Bakker.

Groot verzekeringsbedrijf (Brand
en Varia) vraagt voor Warnsveld,
Wichmond, Vorden en omgeving
een aktief ag in vaste dienst.
Grote portefeuille met bestaande relaties
aanwezig. Aan deze functie zijn goede
voorwaarden verbonden,
Brieven onder no^H) v.d. blad.

Mij tot Nut van 't Algemeen
Departement Vorden

Opgericht 1818

6e Nutsavond
op donderdag 7 maart, 8 uur

„Mannen, Vrouwen en Mensen"
„Het geluk zit in een klein hoekje"
door Harriët Freezer, de bekende
schrijfster van defectieve verhalen.
Medewerkster van de Groene en
Elseviers weekblad.

Vrije toegang voor Nutsleden (2 pers.)
Niet-leden f 1.— per persoon.

N.B. Om 7.30 uur wordt er op het
toneel een openbare les gegeven
door onze jeugdige Blokfluitcursis-
ten. \Vij raden u aan een half uur
voor de aanvang van de Nutsavond
te komen luisteren. Zaal open 7.15 u.

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

Vrouwen-Wereldgebedsdag
op vrijdag 8 maart 1957.
Aanvang 8 uur precies in de
Geref. Kerk.

Overal ter wereld wordt deze gebeds-
dag gehouden. De Vordense vrouwen
willen niet achterblijven. Alle vrou-
wen uit onze gemeente zijn hartelijk
welkom.

Geref. Vrouwenvereniging
Herv.
Bond van Plattel.vrouwen

Laat de guldens dansen
U krijgt ze gratis dank zij

10% korting in Sparzegcls.

Geldig van 28 febr. - 7 maart

Prijswijziging voorbehouden

3 S p a r - v e r r a s s i ngen:
Bij een fles rode PortugeseTARONA WIJN a 385 et

1 luxe pot REINEVICTORIA PRUIMEN van 150 voor 79ct

1 bl. rose PINK ZALM 99 et 2 pakjes korstloze KAAS 49 et

Deze week extra-voordelig en toch

KnakWOrst, 4 paar in blik

Fijne Berliner, 100 gram
Mokkastrips, crème koekje, 200 gram . .

Witte Anijsnagel, 250 gram

10% korting:

. .125 et, 25 zegels

. . 48 et, 10 zegels

. . 65 et, 13 zegels

. . 39 et, 8 zegels

Sperziebonen, groot blik 119 et
1e soort SPAR-KOFFIE, 250 gram . . .
1 e soort SPAR-THEE, 100 gram . . . .
1e soort SPAR-MARGARINE, 250 gram.

218 et, 44 zegels
98 et, 20 zegels
42 et, 8 zegels

DE SPAR
Z E L F S T A N D I G E K R U I D E N I E R S

3
4
5

maart

i

CO

00

Carnaval
in

Kranenburg
U komt toch ook?

Gecostumeerd!

T
Fantastisch!

Attractief!

Toch passend!

A
Dit is DE ontspanning, welke

U juist NU nodig heeft.

Lachen - Brullen - Gieren

Lang Leve Prins Willy l
00

Empo Rijwielfabriek
TE VORDEN

vraagt met spoed een

Rijwielreparateur.
Aanmelding bij de fabrieksportier of

schriftelijk.

Inlichtingen 's avonds bij de Heren
W. H. Sessink, Enkweg 13, Vorden
of K. Spiegelenberg, Nieuwstad 17,
Vorden.

Alleen zaterdag!
500 gram spek 95 et

500 gram rook worst 180 et
200 gram boterhamworst 55 et

200 gr. bloedworst 30 et
200 gr. leverworst 30 et

200 gram gebraden gehakt 80 et
200 gram ham 100 et

200 gram tongenworst 60 et
200 gram Berliner leverworst 75 et

200 gram leverkaas 75 et

M. Krijt, Dorpsstraat
Adverteert in Contact.


