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IS EEN U.L.O.-SCHOOL IN VORDEN
VERANTWOORD?

Naar aanleiding van de kwestie over het
stichten van één of zelfs twee u.1.o.-scholen,
heeft de afd. Vorden van Volksonderwijs
vrijdagavond een druk bezochte bijeenkomst
gehouden in het Nut, waar een drietal des-
kundige sprekers dit onderwerp van alle zij-
den belicht heeft.
Vooraf gaf de secretaris van de afdeling Vor-
den, de heer J. van Dijk, een korte beschou-
wing over hetgeen zich alzo om deze kwestie
heeft afgespeeld. Hij memoreerde de adverten-
tie, welke van protestants christelijke zijde
was geplaatst. Er is hierbij voorzover bekend
noch met voorstanders van het openbaar
onderwijs, noch met Volksonderwijs overleg
gepleegd, hetgeen destijds bij de tot stand-
koming van de lagere landbouw- en land-
bouwhuishoudschool wel het geval is geweest.
Gezien de samenstelling van de gezindten in
deze gemeenten, meende spr., dat er stellig
niet alleen behoefte zou zijn aan een uitge-
sproken bijzondere chr. u.l.o.-school.
Er zit trouwens nog heel wat meer vast aan
het stichten van een u.l.o.-school. Het „bezint
eer ge begint" is hier dan ook zeker op zijn
plaats.Vervolgens hield de heer P. van Thuijl, alg.
secr. der Ver. Volksonderwijs, een inleiding
over het onderwerp ,,Is een u.l.o.-school in
Vorden nu beslist wel nodig?"
Er gaan, volgens spr., 90 kinderen uit Vorden
gesplitst naar de verhouding 50/40, naar de
u.l.o.-scholen in Zutphen. Dat betekent, in-
dien er in Vorden 2 u.l.o.-scholen zouden ko-
men, twee 2-mans scholen. Het stichten van
2 kleine u.l.o.-scholen is daarom te veroorde-
len, want dat is niet in het belang van het
onderwijs dat er gegeven zal worden. In Zut-
phen zijn twee flink uitgegroeide u.l.o.-scholen
met een goede outillage en een verscheiden-
heid van leerkrachten, zoals men op een
kleine school nimmer zal krijgen. De weinige
leerkrachten aan een kleine school moeten
allo bevoegdheden bezitten en aan zulke
krachten komt men tegenwoordig praktisch
niet aan. Er komt binnenkort een nieuwe wet
op het voortgezet onderwijs. De planning
hierbij is dat er geen scholen op een kluitje
komen, die elkaar als 't ware in de weg staan.
Volksonderwijs zou het zeer betreuren indien
hier een nieuwe schoolstrijd zou ontstaan om
de leerlingen, het kind is er niet mee gebaat.
Wij zouden het betreuren, gedwongen door
allerlei factoren, ook een openbare u.l.o.-
school te moeten gaan aanvragen. Laat men
zich hierover ernstig beraden. Wij stellen
voor, aldus besloot spr., ,,teken niet op lijsten
voor een aparte u.l.o. in Vorden", omdat de
stichting van zulk een school op onnodige
wijze grote onrust op schoolgebied zou zaaien,
met alle narigheid vandien.
De volgende spreker, de heer J. Roorda, alg.
secr. van de Ned- Onderwijsvereniging, sprak
over het onderwerp: „Welke eisen zijn te stel-
len aan een behoorlijke u.l.o.-school?"
De heer Roorda, die jarenlang werkzaam is
geweest aan verschillende u.l.o.-scholen, gaf
een gefundeerde uiteenzetting van de eisen,
waaraan goed u.l.o.-onderwijs moet voldoen.
Dit onderwijs heeft niet alleen een technisch,
doch ook een opvoedkundig karakter. He-t
leidt op zowel voor middelbare betrekkingen
in de maatschappij, voor verdere studie als
voor algemene ontwikkeling. Door deze split-
sing heeft men aan 4 leerkrachten niet genoeg,
aldus spr. Een 5e leerkracht wordt echter pas
gegevens, wanneer een school meer dan 120
leerlingen heeft. Men moet met 120 leer
lingen in de eerste klas beginnen om er in
de vierde 20 over te houden. En het is bij de
nieuwe onderwijswet waarschijnlijk zo dat een
school met minder dan 20 leerlingen in 'de
4e klas wordt opgeheven. Overigens vond
spr. het geen ramp als een kind dagelijks een
uurtje in de frisse lucht moet fietsen.
De laatste spreker, de heer v. d. Velde uit
Zutphen, hoofd van de openbare u.l.o.-school
aldaar, sprak over de statistische uitkomsten
van het u.l.o.-onderwijs aan zijn school. Zijn
school telt 400 leerlingen en heeft dus geen
direkt belang bij de leerlingen uit Vorden.
Wel is het van belang dat — als er in Vorden
een u.l.o. komt -- dat dit een goede school
wordt. Met allerlei statistische gegevens toon-
de de heer v. d. Velde aan dat er slechts een
gering percentage het einddiplma behaalt. De
meeste leerlingen stranden voordien. Het
percentage van zijn school lag daarbij nog
ver boven het landelijk gemiddelde, dat 25%
bedraagt. Het zal in Vorden buitengewoon
moeilijk zijn om een u.l.o.-school te beginnen,
vooral omdat men praktisch niet aan onder-
wijzers met de bevoegde aktes komt en on-
derwijzers met meer dan één akte zijn maar
dun gezaaid. Zutphen kreeg op haar dezer
lagen geplaatste oproep slechts één sollici-

tant met akte, terwijl Doetinchem er niet één
kreeg.
Laat men zich dus goed bedenken voor men
een u.l.o.-school hier gaat oprichten. Men kan
er later wel eens spijt van krijgen. Spr. haal-
de tenslotte de op stapel staande onderwijs-
wet aan, waarbij het zeer wel mogelijk is dat
de ulo-school als zodanig verdwijnt. Laat men
daarom eerst maar eens afwachten wat de
nieuwe wet ons zal brengen, aldus besloot de
heer v. d. Velde.
Op een desbetreffende vraag antwoordde de
heer v. d. Velde nog dat er voor zijn school
geen toelatingsexamen gehouden wordt, waar-
voor hij trouwens ook niets voelde.
Eerder op de avond werd op een vraag mede-
gedeeld, dat er in ons land tientallen u.l.o.-
scholen zijn, die door leerlingen van de r.k.,
chr. en openbare scholen bezocht worden. De
vorm is dan een openbare u.l-o.-school.

WINTER-EXCURSIE B.O.G.
De leden van de B.O.G., afd. Vorden hebben
een winter-excursie gemaakt naar de Zuivel-
fabriek Camiz in Arnhem.
Na de officieele ontvangst door de directie
aldaar werd het gezelschap het een en ander
verteld over het ontstaan en de werkwijze van
de fabriek. Ter verduidelijking van het geheel
werd voor het gezelschap een film vertoond.
Hierna vertrokken de B.O.G.-ers naar de
Landbouw Hogeschool te Wageningen, waar
in hoofdzaak de" afdeling Nationale Zaken be-
zocht werd. Vervolgens werd een rondwan-
deling door deze school gemaakt onder lei-
ding van de oud-Vordenaar, ir. A. Poesse,
welke tevens zorgde voor de voorlichting.
Het was voor de jongelui een uiterst leerzaam
en tevens prettig uitstapje.

A.s. zondag l maart hoopt

Ds. J. RIBBINJ^v. Gendt

voor te gaan iffle

JEUGDD1ENST
Onderwerp v.d. preek: „Hoe ver
gaat u?"

* 9

Aanvang samenzang om 9.50 uur

GESLAAGD VOOR ARTS
Aan de medische faculteit te Utrecht slaagde
onze plaatsgenoot G. Smeenk voor arts.

MUHLHEIMER SINGKREIS GAF
KERKCONCERT

Voor een matig bezet kerkgebouw gaf zondag-
middag in de Herv. kerk het jeugdkoor van
de Mühlheimer Singkreis een concert, dat op
een hoog peil stond. Dit koor, bestaande uit
een 30-tal jongelui, voor 't merendeel dames,
zong o.l.v. dirigent Horst Hövelmann, a capel-
la een drietal liederen met als slot de nogal
omvangrijke Mattheüs Passion van Heinrich
Schütz. In deze Mattheüs Passion ontmoet
men telkens weer het Gregoriaans met daar-
naast de grondtoon van de Passiemuziek,
welke muziek men vooral in de zang van het
koor kon beluisteren. Ds. Moll uit Steende-
ren vertelde, voor dat het koor dit werk zong,
een en ander over het ontstaan en de bete-
kenis van deze Passion.

Huid genezing
Huidzuiverheid-Huidqerondheid

RUROL
Puistjes verdrogen door Purol-poeder

BOEKENWEEKAVOND NUTSBIBLIOTHEEK
Van 28 februari tot 7 maart '59 staat heel Ne-
derland weer in het teken van de Boeken-
week. De Nutsbibliotheek heeft met de firma
Hietbrink een boekenweekavond gearran-
geerd, welke zal verzorgd worden door de
bekende schrijver Leo Uittenbogaard. Hij zal
spreken over zijn beide Forumboeken: ,,De
wereld .. . een verbijsterend avontuur".
In deze boeken beschrijft hij zijn wederwaar-
digheden in Amerika en in 2 landen van het
vaak zo woelige Midden-Oosten, n.l. Turkije
en Syrië. Daar de heer Uittenbogaard ook een
uitstekend causeur is, die zijn toehoorders
meesleept en tot een lach weet te dwingen,
zal het een boeiende en genotvolle avond
worden, niet alleen voor mensen die graag
lezen maar ook voor degenen, die graag rei-
zen en op avontuur belust zijn. Deze avond
is vrij toegankelijk voor iedereen ouder dan
14 jaar.

KERKDIENSTEN zondag l maart.
Hervormde kerk.

8.30 uur Ds. J. H. Jansen.
9.50 uur Ds. J. Ribbink, van Gendt.
Jeugddienst. Onderwerp: Hoe ver gaat U?

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

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

R.K. Kerk
7.30 uur Mis, 10 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R.K. Kapel 7 uur en 8.15 uur, 9.30 H. Mis.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Bij geen gehoor dokterstelefoon 1236
Van zaterdag 28 febr. van 5 uur tot en met
zondag l maart. Dr. Lulofs, telef. 1255.

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

Zondag 28 febr. Van Soest. Tel. 06753-420
en Wechgelaer, Tel. 06752-1566.

Vanaf zatermiddag 12 uur tot maandag-
morgen 8 uur, Dierenarts F. Toorneman.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 125 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 54.— tot f 58.— per stuk.
Schottelingen tot f 68,-—.
Handel was redelijk.

Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Gemeentehuis: no. 1 5 4 1 — 1 5 4 2 .

Burgelijke stand v. 20 t.m. 26 febr.
Geboren: d. van G. J. Wagenvoort en H.
Poterman; d. van H. J. Stoffels en G. W.
Raterink. ^^
Ondertrouwd: J. H. Menni^J^H.M. D.
Harmsen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: E. Boom, 85 jaar, echtgen. van
Hillebrand, wonende te G^ar^r G. Koster.
81 jr, wonende te Hoogevd^Pn&- Vlodder,
65 jaar, wed. van der Linden, wonende te
Wijk bij Duurstede; W. M. Oberink, 66 jr. .
vr., ongeh.. overl. te Zuphen.

Voor het tere
Baby-huidje

BABYDERM-POEDER

VOETBAL
Door na een spannende wedstrijd met l—O
van Socii I te winnen, heeft Vorden II de
kleine kans op het kampioenschap weten te
behouden. De achterhoede van de reserves
vormde wel het sterkste deel, in tegenstelling
tot de voorhoede, die maar niet goed op schot
kon komen. Toen in de tweede helft Vorden
een vrije schop werd toegewezen, wegens
hardhandig aanvallen van Goldstein, wist H.
Bosch hieruit het winnende doelpunt te sco-
ren. Socii was het hier niet mee eens en
tekende na afloop protest aan tegen dit doel-
punt.
Vorden A haalde het stoute stukje uit door
in Hengelo met 5—3 van Pax A te winnen.
Zelfs speelde Vorden door het uitvallen van
een speler het laatste deel der wedstrijd met
slechts 10 man.
A.s. zondag gaat Vorden I op bezoek bij DEO
I. Gezien de kampioenskansen zal Vorden
hier moeten winnen, hetgeen niet zal meeval-
len. Vorden II gaat naar Pax III en krijgt
het ook al zwaar té verduren. Ook hier geldt
hetzelfde als voor het eerste elftal. Vorden A
gaat op bezoek bij Ruurlo A en kan ook hier
beslag leggen op de beide punten, terwijl ten-
slotte Vorden B op bezoek gaat bij Ratti A.
Zoals men ziet het zijn alle uitwedstrijden,
zodat er op het Vorden-terrein niets te
doen is.

DAMMEN
In café ,,De Zon" werd vorige week vrijdag-
avond de beslissingswedstrijd gespeeld tussen
de Warnsveldse en de Almense Damclub,
welke beide met het zelfde aantal punten de
competitie hadden beëindigd.
De Almense Damclub wist deze wedstrijd met
14—6 in haar voordeel te beslissen.

BIOSCOOP
Zondagavond draait er weer een Romy
Schneiderfilm in het Nutsgebouw. „Scampolo"
(Overschotje) is een meisje vol temperament
en charme, dat niets van mannen wil weten
en toch de ware liefde vindt. Deze rol is als
het ware geknipt voor Romy Schneider.

CVOORJAAR '59

SCHOONMAAKTIJD

Vitrages
Overgordijnen
te kust en te keur.

Gratis maat nemen en knippen.
KOOPT 'T BIJ

Visser, Vorden, Tel. 1381

PLATTELANDSVROUWEN
Woensdagavond hield de afdeling Vorden

haar maandelijkse bijeenkomst in de koffie-
kamer van het Nutsgebouw.
De presidente, mevrouw Pelgrum-Rietman,
heette de aanwezigen hartelijk welkom, in het
bijzonder de spreker van deze avond de heer
Kolk uit Laren (Gld.) en de dames die gehoor
haden gegeven aan de advertentie in „Con-
tact".
Na de opening wijdde de presidente enkele
worden aan het overleden lid mej. Oberink
en werden te harer nagedachtenis enkele
minuten stilte betracht. Daarna sprak de heer
Kolk over het tweede gedeelte van de triolo-
gie van Brouwer: ,,Maar de zon overwon". Hij
wist het boek op zeer boeiende wijze te ver-
tellen.
Tenslotte bedankte mevr. Rietman de heer
Kolk voor de mooie avond en vestigde de
aandacht op de eerstvolgende bijeenkomst op
maandag 23 maart a.s.

TANDPASTA

DE BESTE en niet duur. Tube 95-70-45 et

LAATSTE NUTSAVOND WOENSDAG
15 APRIL

In het verslag in Contact van zaterdag 21 fe-
bruari over de A.N.W.B. en haar werk, staat
dat de toneelgroep ,,De Hoveniers" het vro-
lijke blijspel „Gouden Regen" van Priestly zal
opvoeren op de laatste Nutsavond woensdag
15 15 april. Dit is een abuis; de voorzitter
heeft in zijn openingswoord gezegd dat dit
vervangen zal worden door „Mademoiselle"
van Jacques Deval.

BILJARTEN
In de hoofdafdeling wist K.O.T. I vorige week
met 5—3 te winnen van Warnsveld. In de
tweede afdeling won K.O.T. II van Atlanta II
met 8—2 en van Voorst II eveneens met 8—2.
Kets I won van T.O.G. II met 8—2. In de 3e
afdeling versloeg K.O.T. III de Boer II ook
al met 8—2.

OUDERAVOND GIDSEN EN KABOUTERS
De jaarlijkse ouderavond van de Gidsen en
Kabouters der „Maria-Goretti-groep", welke in
zaal Schoenaker werd gehouden, is weer in alle
opzichten een succes geworden. Het werd een
programma met enkele aardige en vlotte num-
mertjes van zang, declamatie, fluitspel, dans en
toneelstukjes.
Er was veel eigen fantasie bij en ook de costu-
mering en het decor deden het goed, zodat de
leidsters en speelsters telkens een klaterend
applaus kregen te incasseren.
De aalmoezenier Kapelaan Ruigt o.f.m. sprak
in zijn slotwoord een dankwoord tot de leidsters
speciaal voor hun vele werk, de medewerkers
achter de schermen voor hun prachtige werk en
organisatie, aan het Groepscomité en in 't bij-
zonder de heer Veldkamp voor hun belangeloze
medewerking.

„ONS ALLER BELANG"
Ten huize van de heer G. Dijkman in Mossel
hield de Coöp. Werktuigenvereniging „Ons Aller
Belang" een goed bezochte jaarvergadering on-
der voorzitterschap van de heer W. H. Ruiter-
kamp.
De penningmeester, de heer Joh. Braakhekke,
bracht vervolgens verslag uit over het boekjaar
1957—1958. De balans- en resultatenrekening
over het boekjaar l mei 1957 t/m 30 april 1958
sloot met een voordelig saldo van ƒ 270,23. De
vereniging telt momenteel ruim 30 leden.
Door de vereniging werd in de loop van het
boekjaar een nieuwe schijvenegge aangekocht
voor paardentractie.
Tijdens de rondvraag werd de mogelijkheid om
een transportband voor het aanbrengen van
grond op silo's te kopen, besproken, doch zal dit
nog nader onder ogen worden gezien.



„DE TOEKOMST" BESTAAT 12>/2 JAAR

De fok- en controlevereniging „De Toekomst"
hield ter gelegenheid van haar 12a/2-jarig be-
staan in café „'t Zwaantje" een feestelijke jaar-
vergadering onder leiding van de heer D. J.
Groot Jebbink.
In zijn openingswoord heette hij in zonderheid
welkom de heren Ir. E. II. Ketelaar uit Arnhem
en Nieuwenhuis uit Zutphen, alsmede de aan-
wezige dames. Vervolgens bracht hij dank aan
de heer J. B. Voskamp, welke de stuwkracht bij
de oprichting was geweest. De nog zittende
medebestuursleden, t.w. de heren J. W. Heijink
en G. J. Sloetjes, die het secretariaat en het
penningmeesterschap vanaf de oprichting had-
den waargenomen, bracht hij onder aanbieding
van een blijk van waardering dank voor alles
wat zij in de afgelopen periode in 't belang der
vereniging hadden gedaan.
Uit de diverse verslagen bleek, dat de vereni-
ging thans 32 leden telt, welke met 235 koeien
aan de melkcontrole deelnemen. Er was een
batig saldo van ruim ƒ 400,—.
Bij gehouden bestuursverkiezing werd het af-
tredende bestuurslid, de heer J. W. Heijink, her-
kozen. In plaats van het aftredende bestuurslid,
de heer G. J. Pelgrum, welke reglementair niet
herkiesbaar was, werd gekozen de heer G. J.
Hiddink.
Het controlegeld werd vastgesteld op ƒ 2,50 per
gecontroleerde koe.

Vervolgens gaf de secretaris, de heer Heijink,
een globaal overzicht der afgelopen 12V2 jaren.
Hieruit bleek, dat op l februari 1946 ten huize
van de heer J. B. Voskamp een vergadering was
bologd om de oprichting ener melfc-controlever-
eniging te bespreken. Met 10 leden werd een
melk-controlevereniging opgericht.
Het bestuur is thans samengesteld als volgt:
D. J. Groot Jebbink, voorzitter; J. W. Heijink,
secretaris; G. J. Sloetjes, penningmeester; W.
A. B. Borgonjen en G. J. Hiddink, bestuursleden.
Over de afgelopen periode werden plm. 800
kalveren in het jongveeregister ingeboekt. Al
met al kunnen we op een gestadige groei onzer
vereniging terugzien en we hopen op de inge-
slagen weg te mogen voortgaan, aldus de heer
Heijink.
Hierna gaf de heer Ir. Ketelaar een beknopt
technisch overzicht van de afgelopen 12% jaar.
Hierbij wees hij er op, dat vetgehalte wel het
sterkst erfelijk is, b.v. voor plm. 60% en melk-
gift voor plm. 30%. Doch bij dit alles spreekt de
voeding zeer zeker ook een woordje mee.
Vervolgens werd door de heer Nieuwenhuis de
film „Meer en betere melk" en „Uw tuin Uw
trots" vertoond.
Tijdens de pauze werd een rijkelijke traktatie
aangeboden.

SUBSIDIE REGEN BIJ MARKTVERENIGING
Het belangrijkste punt van de agenda der
marktvereniging is steeds weer de toekenning
van de subsidies aan de verschilende verenigin-
gen. Dit is mogelijk dank zij de opbrengst van
« I e Vordense marktverloting.
In zijn openingswoord tijdens de vrijdagavond
gehouden jaarvergadering wees de voorzitter,
de heer G. J. Wuestenenk, dan ook op de bij-
zondere plaats, die de marktvereniging in het
Vordense verenigingsleven inneemt. Veel ver-
enigingen en organisaties kunnen de financiële
steun van de marktvereniging best gebruiken.
De subsidies, welke dit jaar uitgekeerd worden,
zijn verdeeld als volgt: Bijz. Lagere Landbouw-
school ƒ 150,—; Chr. Landbouwhuishoudschool
ƒ 50,—; Nutskleuterschool ƒ 200,—; r.k. Kleuter-
school ƒ 60,—; Groene Kruis, af d. Vorden ƒ 150;
r.k. Maatschappelijke gezinszorg ƒ 25,— B.O.G.
en B.O.L.H. elk ƒ 75,—; C.J.B.T.B. ƒ 75,—; de
J.B.T.B. ƒ 40,—; de r.k. Boerinnenbond ƒ 50,—;
Bond v. Plattelandsvrouwen ƒ 75,—; Rijvereni-
ging „De Graafschap" ƒ 100,—; Varkensfokver-
eniging „De Samenwerking" ƒ 75,—; Vordense
Schapenfokvereniging ƒ 30,—; Stierenvereni-
ging Delden, Kiefskamp en Mossels Belang elk
ƒ 50,—; de Bijenvereniging ƒ 50,— Commissie
rationele veevoeding ƒ 40,—; Vordense zwem- en
badinrichting ƒ 100,—; Gemeentelijke Rattenbe-
strijding ƒ 40,—; voor het wegenfonds, waaruit
de bijdragen aan de aangelanden van de te ver-
harden wegen worden verstrekt was ƒ 700,—
beschikbaar.
Afgevaardigden van alle bovengemelde vereni-
gingen brachten de Marktvereniging dank voor
de verleend subsidies.
De aftredende bestuursleden G. J. Wuestenenk,
J. J. v. d. Peijl, H. G. Poesse, G. W. Weenk en
J. Koerselman werden herkozen.

K.V.P. VERKIEZINGSAVOND
De Kath. Volkspartij hield dinsdagavond j.l. bij
Schoenaker een verkiezingsavond onder voorzit-
terschap van de heer A. J. Meyer. Spreker op
deze avond was Mr. Dr. H. H. Schoemaker, wet-
houder K.V.P. te Deventer, die een belangwek-
kende inleiding hield over „Belang Particulier
initiatief en eigen bezit". De laatste jaren, aldus
spr., is er nogal getrokken aan het particulier
initiatief en werd het van overheidswege afge--
remd. Wij willen echter baas zijn in eigen huis.
De Staat heeft alleen een stimulerende invloed,
doch in de gezinnen, in de maatschappij en het
bedrijfsleven moet meer verantwoordelijkheid
komen.
Nadat nog verschillende vragen waren gesteld,
dankte de heer Meyer spr. voor zijn duidelijk
betoog en memoreerde de grote ledenwervings-
actie, die binnenkort wordt gehouden.

AFSLUITING LOCHEMSEWEG.
De weg van Vorden naar Lochem is van
as. maandag tot woensdag voor doorgaand
verkeer gesloten in verband met het leggen
van een nieuwe duiker in deze weg in de
Wildenborchse veengoot.

Ook Spierpijn
., en rheumatische pjjnen

wrijft U weg met

Voor
Vulpenreparatie

naar

„Jan Hassink"

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen
PAARDENFONDS

„WILDENBORCH & OMSTREKEN"
In café Schoenaker hield het paardenfonds
„Wildenborch & Omstreken" haar algemene
ledenvergadering, die matig bezocht werd.
Uit het jaarverslag van de boekhouder, de heer
L. Bannink, bleek o.m. dat het fonds 574 leden
telt met 747 verzekerde paarden met een ver-
zekeringswaarde van gem. ƒ 900,—. In het af-
gelopen boekjaar werden door het fonds 30
paarden van leden overgenomen voor een be-
drag van ƒ 24.142,—.
Bij de bestuursverkiezing werd de aftredende
voorzitter, de heer L. Bannink, met algemene
stemmen herkozen, evenals de aftredende com-
missaris voor Linde, de heer E. J. Knoef. In
verband met de vacature als commissaris van
Zwiep door het overlijden van de heer L. Har-
kink, werd diens zoon, de heer H. J. Harkink,
met bijna algemene stemmen gekozen. De ver-
zekeringspremie 1959 werd voor de voor j aars-
schatting in mei a.s. vastgesteld als in 1958, t.w.
Ie klasse 2%, voor de 2e klasse 2J/2%, voor de
3e klasse 3%.
Voor wat betreft de najaarsschatting in novem-
ber zal het bestuur handelen naar omstandig-
heden. Besloten werd voorts op voorstel van het
bestuur om het maximum van de verzekerde
paarden te brengen van ƒ 1200,— op ƒ 1300,—.
De veulenverzekering werd enigszins gewijzigd
op voorstel der vergadering met dien verstande,
dat deze zal gelden tot 6 maand na de geboorte.
Voordien was dit 4 maand. Besloten werd even-
eens om het maximum van de verzekerde Shet-
landse ponnies te brengen op ƒ 750,—•.

RATTI-NIEUWS
Na een rust van verscheidene weken kon Ratti
zondag de competitie hervatten. Helaas bleek de
produktiviteit van het elftal sterk te hebben ge-
leden, want het bezoekende Vios I uit Beltrum
slaagde er in om de puntjes mee huiswaarts te
nemen door rne^^fc te winnen.
Het begin was^^^rg verrassend; nauwelijks
was de uittrap verricht of Wentink wist met een
listig balletje de middenvoor een uitstekende
kans te geven, die deze zonder dralen benutte
(l—0). HierdoorjM^muleerd kwam Ratti even
gevaarlijk opzeft^^ maar de vreugde was
slechts van korte duur, want na precies vijf
minuten zag de Vios linksbuiten zijn kans
schoon; met een lage schuiver gaf hij Hartman
het nakijken (l—1). Na 19 minuten nam Vios
de leiding uit een hoekschop (l—2) en weer
kwamen de geel-witten terug. Door een penalty
wegens hands van Ratti, werd het nog voor
rust 1—3.
In de tweede helft waren de bezoekers beslist
sterker. Door hun taaie doorzettingsvermogen
gelukte het hen nog viermaal het net te vinden,
terwijl Ratti nog eenmaal scoorde (2—7).
Ratti II behoefde niet te spelen wegens het
slechte terrein in Keyenborg, terwijl de junioren
om in conditie te blijven, een vriendschappelijke
ontmoeting tegen elkaar speelden.
Zondag a.s. gaat het eerste naar Noordijk I bij
Neede en zal hier heel anders voor de dag moe-
ten komen wil het enig resultaat boeken. De
reserves zijn nog vrij. Ratti A speelt thuis tegen
Vorden B en heeft hierdoor een goede kans om
de puntjes thuis te houden. Het B-team is vrij.

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

Weulen Kranenbarg
VOOR HEEL

DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"

ROOKGEREI

MEVROUW!
Wat kinderwagens

betreft , die nemen een
ontzettende ruimte in
beslag. Ondoenlijk v.
ons om er v i j f t ig in
voorraad te houden.
Maar we hebben een
oplossing. U gaat met
ons mee naar grote
toonzalen. Keuze uit
meer dan 50 stuks.
Te kust en te keur.
Een telefoontje,
en we komen u halen.

fa G. W. LUIMES
Telef. 1421, Vorden

R.b. vaarskalf te koop,
abortus- en t.b.c.-vrij
bedrijf. Te bevragen:

B. Lebbink, E 47
Onstein.

Wij betalen voor alle
slachtkippen

f 1,75 per kg.

W.ROSSEL
Pluimveehandel

Vorden Telef. 1283

Voor houten kippen-
hokken, liggende ra-
batplanken en glas-in-
schuifbare valramen.

G. H. Schollen
Timmerman, Henyelo-ü.
Telefoon 561

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

H A R D B O A R D
stroken, plaatjes en
platen. Figuurzaag-
triplex enz.

Fa. Meulenbrugge

VOOR ALLE

veevoeders
VAN

„KOUDIJ S"
naar H. Rothman,

Molenweg 44, Vorden

Nu reeds
ontvangen!!

De nieuwste
behangselpapieren

voor 't voorjaar.
Alles uit voorraad.

Speciale Staalboeken
bezorgen wij U gaarne

H. & W.
Telefoon 151-1

WToninginrichting
Manufacturen

Te koop kleine vier-
kante HUISHOUD-
KACHEL.

Henk van Ark
Insulindelaan 8
Telef. 1554

Trouwlustigen!
Wij maken graag uw

Ondertrouwbrieven
Keuze uit meerdere soorten, ook
voor Katholieken. U wacht toch niet
tot de laatste dag met bestellen?

Drukkerij Wolters
Nieuwstad 12 Vorden

Voederbieten te koop
en roggestro.
J. W. Wesselink,

't Elshoff.

Te koop BIGGEN.
J. Koerselman,

't Joostink.

WONINGRUIL:
Aangeboden goedkope
nieuwbouw^tegen an-
dere woning m. flinke
tuin en stalling.
Brieven bur. Contact.

GEVRAAGD dag of-
morgenmeisje.
S. A. Huizinga,

Smidsstraat 17.

Voor aankoop van
JONGE HENNEN

kiest u het juiste adres.
Alle rassen en krui-
singen verkrijgbaar.

H. J. STOKKINK
Rietgerweg l.Warns-
veld. Tel. 06751-387.

Prima 6, 7 of 8-weekse
jonge hennen te koop,
W.L xReds en Reds,
ingeënt tegen bron-
chitis. A. Blikman,
Driesteek l,

Warnsveld.

Verhuur van gelegen-
heidskleding. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l , Zutphen
Telef. 2264.

Adverteert in
Contact

R. J. KOERSELMAN
Telefoon 1364

Ook voor de a.s. Nieuwe Lid-
maten hebben wij een pracht

'VERlOVinOS keuze
RINOEH« gouden ringen, colliers, armbanden,

HlAJüt» enz cn ccn grote keuze dames- en
WEKKERS herenpolshorloges van eerste klas

KLÓKKEH «erken.
Beleefd aanbevelend,

B. Wentink l Zn., Horlogerie
- Zutphenseweg 25, Vorden

PARTIJ VAN DE ARBEID
Afdeling Vorden

BEZOEKT
de Openbare Vergadering in het
Hutsgebouw op woensdag 4 nut.
's avonds 8 uur.

Spreker: de heer de Goes van Naters.

DEBAT VRIJ.

STEMT LIJST 1.

Gevraagd een Jongens-
fietsje v. leeft. 4 jaar.
M. Slotemaker,
bij het schapenmeer.

Medebouwer
gevraagd voor winkel-
pand in ' t centrum dorp
Vorden.

Inlichtingen:
Kerkstr. 13, Vorden.

Dekrijpe B.B. zeugjes
TE KOOP, N.L.,
dochters en kleindoch-
ters van sterzeug.
A. J. Oltvoort,

Wildenborch.

Zwaar STIERKALF
te koop. G. J. Hiddink,
Wonnink, Delden.

Te koop 2 nuchtere
STIERKALVEREN,
acht dagen oud, bij
H. Eggink, Hackfort.

Te koop roodbont
VAARSKALF, 2%
mnd. oud. Joh. Norde,
E 21, Vorden.

Te koop M.R.IJ. drag.
VAARS, a.d.t. 10 mrt.
t.b.c.- en abortusvrij,
vierkant stempel, met
goede lijsten (ter inz.).
Erven G. J. Gr. Jebbink
't Halier E 55, Vorden

Te koop 3 r.b. nieuwm.
koeien, beste melkl . ,
ab.vrije handelsstal.
G. Vlogtnan,

Hackfort.

TE KOOP 3 guste
pinken, l — 2 jaar, bij

H. Groot Roessink,
E 7, Vorden.
Tel. 6734

Te koop 125 jonge
HENNEN W.L.xR.,
8 weken oud, bij
G. J. Haneveld, D 139
Kranenburg.

Jonge HENNEN te
koop, 8 wkn., H x R - I .
H, J. Hietveld,

Hackfort.

Te koop zeven-weekse
mooie jonge hennen,
Perm.xRI .R .
D. Klein Geltink,

..Klein Garmel".

Te koop 400 8-weekse
hennen, W. xR., en
P. xR. W.Ruiterkamp
D 104, Vorden.

Jonge HENNEN te
koop, W. X R. Opfok-
bedrijf Robbertsen,
Delden.

Te koop 100 jonge
HENNEN (rood). 7
weken H. G. Albers,
Schoenhandel.

Voor al uw

Familie- en
Handelsdrukwerk
is het adres:

Drukkerij WOLTERS
Nieuwstad Vorden



Met grote dankbaar-
heid geven wij U ken-
nis van de geboorte
van ons dochtertje en
zusje

Annelies

H. J. Stoffels
G. W. Stoffels-

Raterink
Ineke en Joop

Vorden, 22 febr. 1959.
Raadhuisstraat l

Zaterdag 7 maart
hoopt onze lieve moe-
der

A. Bennink-Knol
haar 85e verjaardag te
vieren.

In verband met haar
vertrek is er die dag
in Hotel Brandenbarg
gelegenheid tot felici-
teren van 2 — 6 uur.

Voor Uw deelneming,
betoond bij het heen-
gaan van onze innig-
geliefde Man, Vader
en Grootvader

Gerrit Bargeman
betuigen wij U hier-
mede onze hartelijke
dank.

fam. Bargeman

Vorden,
Ruurloseweg D 9.

Wegens vertrek naar
Limburg groeten wij
bij deze al onze vrien-
den en bekenden.

J. Westhof
en echtgenote

Vorden, Nieuwstad.

A.s. maandag
na 12 uur

GESLOTEN
wegens familiefeest.

M. K R I J T
Dorpsstraat

Nette WERKSTER
gevraagd v.d. schoon-
maak, 2 dagen p. week,
liefstdinsdag en woens-
dag. Verpleegindcht.
Huize Het Enzerinck.

B.z.a. MEISJE, voor
4 dagen per week.
Adres te bevragen:

Bur. Contact.

GEVRAAGD: flinke
jongen, 15-20jr., voor
massawerk.

Fa Meulenbrugge.

ROGGESTRO te
koop. G. Berendsen,
Veldwijk C 125.

Te koop 1000 kg
ROGGESTRO. Bevr.
L Wesselink, Lochem-
seweg, Vorden.

STALMEST te koop.
Ook genegen op plaats
te brengen.
J. A. Bleumink, Kerk-
hofweg.

STALMEST te koop
K. Hoetink, 't Hoge 13

Haat cl e zon

maar schijnen.
Wij maken

zonneschermen
en markiezen.

Geef vroegtijdig op s.v.p.

fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 1421

., Maandag 2 maart a.s. hopen
II

u Chris Eggink

X en
W Roelofje G. Eggink-Krijt

X de dag te herdenken dat zij voor 25
V jaar geleden in het huwelijk traden.

Hun dankbare kinderen
X en kleinkinderen

Q Vorden, februari 1959.

W Receptie: Maandag 2 maart van 3.30-

H 5 uur in zaal Letttnk, Vorden.

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

Wilhelmina Maria Oberink
op de leeftijd van 66 jaren.

Zutphen, J. B. Veltmaat-Oberink
Bennekom, D. P. Folmer-Oberink

Vorden, H. ter Huerne-Oberink
H. J. ter Huerne
B. Groot Obbink-Oberink
G. Groot Obbink
Neven en Nichten

Zutphen, 21 februari 1959.
Condoleantie-adres: Dorpsstraat 8,

Vorden

De crematie heeft inmiddels plaats ge-
had te Dieren.

Heden overleed onze beste juf f rouw
Willemien,

W. M. OBERINK

fam. G. Vreeman

Vorden. 21 februari 1959.
Burg. Galléestraat 11.

Heden overleed, zacht en kalm, in het
Algemeen Ziekenhuis te Zutphen, onze l
lieve vrouw en moeder, behuwd- en
grootmoeder

Mina Wesselina Kleinhesselink
echtgenote van J. H. G. Oldenampsen

in de ouderdom van 77 jaar.

Vorden, J. H. G. Oldenampsen
J. L. Oldenampsen
J. H. Oldenampsen-Jansen
G. W. de Boer-Oldenampsen
D. de Boer
W. Veldhuis-Oldenampsen
P. Veldhuis

Zutphen, J. H. G. Oldenampsen Jr.
L. Oldenampsen-Kokus

en kleinkinderen.
VORDEN, 21 februari 1959.
Zutphenseweg 47.

De teraardebestelling heeft .plaats ge-
had op de Algemene begraafplaats te
Vorden dinsdag 24 februari.

X

'"Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag l maart, 8 uur
de prachtig gespeelde f i l m

SCAMPOLO
met: Romy Schneider - Paul Hub-

schmid - Georg Thomalla.

Na Sissi en Monpti, een nieuwe ideale
ril voor Romy Schneider. Scampolo
(Overschotje) een meisje waar alle
mannen van dromen.

Toegang alle leeftijden

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60 (bel. inbegr.)

Kaart verkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers. Dorpsstr. 11, Tel. 1373

niet met prachtige woorden

of mooie omschrijvingen . . .

Laat ons U deze kleding tonen
•n U zult ervaren dat deze
herenconfectle inderdaad aan
de jpits staat wat betreft
kwaliteit, vorm en afwerking.

Fa. Visser Vorden

Schoenreparatie?
Ga er mee naar

WULLINK
„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

U gaat vanavond toch
naar Irene?
Zang - Muziek - Toneel
Aanvang 7.30 uur. Entree f 1.25

<1ant IL Itnmfyeren i
Wij verhuren tenten
Wie het eerst komt,

het eerst maalt!
Ie Vordense tenten-

verhuurinrichting.

fa. G, W» Luimes
Telef. 1421 - Vorden

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur
GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Vraag een

overall

Dan bént U

zeker van kwaliteit,

pasvorm en

Eis met klem
merk KLM. want

Verkrijgbaar bij:

Fa. Visser, Vorden, Burg. Galléestraat 5

l Dat is voordelig ! !
Alleen deze week l pot abrikozen op sap
GRATIS bij een fles Spaanse wij n ad* 2.75

Dit is een leuk koopje!
250 gr* reclame koffie voor slecht 98 et

Bij onze bekende Hotel Goud Koffie
ad» 1.74 deze week een Friese kruidkoek
voor één kwartje

Kwart Edammer, zoet of komijn 109 et
Zure zult, weer iets anders* 200 gr* 42 et
Groot blik haring in tomatensaus 69 et
Gevulde snoepjes heerlijk van smaak

200 gram 49 et
Peggy toiletzeep* heerlijke parfum,

3 stukjes 49 et
Prét het moderne wasmiddel* geen 2

maar 3 pakken voor 90 et

Iets fijnsü
Japanse witte perziken* per blik 119 et

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Pracht voorjaarskollektie

Pullovers en Vesten - H. & w.
HAAL NU UW

Rijbewijs voor vrachtauto
en bus
bij rijschool

H.B.S.
Opgeven dagelijks bij:

H
B
S

adders, Isendoornstr. Zutphen, Tel. 4696

rink v.d., Kamp weg l, Brummen, Tel. 270

eesing, Galléestr. 14, Vorden, Tel. 1414

PRACHT SORTERING

Vitrage's
Vallen met brede kant vanaf 1.75 p.m.
Dubbeldraads Marquisette 1,30 p.m*
Vitrage met gehord, rand v.a» 2.70 p.m»
Vitrage» 180 cm. hoog,

met geborduurde rand 6.65 p.m.

ZIE ETALAGE.

Fa.rSchool(lermah
* VOORH£ENA:6.M[LLtNK



Voor uw kinderen
ontvingen wij reeds vele nieuwe

voorjaars~

modellen,
prima kwaliteit en beslist niet
duur.

Wullink's Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4. Vorden, Tel. 1342

Houtverkoop Hackforl.
Nots. Rombach zal op woensdag 4 maar1

'">'•' nam. 2 uur aan „Bosmanshuis" te Vor-
den publiek a contant verkopen onder
Huize Hackfort:

eikjes, larix, iepen en fijn-
spar aan hopen, voortim-
merhout, posten, rikken
en brandhout:

Perc. l t.m. 18 v. posten en brandh. a.d
kamp v. Maalderink op Hietink in Dclden;
perc. H) t.m. 22 brandh. en 23 t.m. 31
iepen v. posten en werkh. a.d. Deldense
grintw. bij Remmers; perc. 32 t.m. CG eik-
jes, elzen en brandh. in Wuestenenksbos;
perc. 67 t.m. 77 larkjes v. rikken en rui-
ters i.h. bos achter H. Wagenvoort achter
Buitenzorg; perc. 78 brandh. en 79 t.m. 84
fijnspar v. steigerpalen en sporen i.h. bos
bij Joh. Boers; perc. 85 fijnspar, 86 t.m. 88
eiken v. timmerh. en posten, 89 en 90
acacia v. posten en 91 t.m. 93 brandh. i.h.
wandelbos naast 't kasteel; perc. 94 t.m.
104 posten en brandh. i.h. bos bij Pardijs
„Dijkmanshuis"; perc. 105 t.m. 108 larkjes
v. rikken en ruiters bij 't Makkink; perc.
109 t.m. 110 larkjes v. rikken en ruiters in
Makkinkbroek; perc. 117 t.m. 125 eikjes en
! - < > brandh. i.h. Zompbos; perc. 127 t.m.
130 douglas v. rikken en ruiters i.h. bos bij
Rietman op Oldekamp. Aanw. de bouw-
lieden.

Nutsspaarbank Vorden
Opgericht 1819

Inleggers, die hun spaarbankboekjes
hebben ingeleverd voor de rentebij-
schrijving, worden verzocht deze terug

te halen.

Wegens Waterschade
enkele stukken

Vitrage en
Overgordijnstoffen
belangrijk voordeliger.
Slopen met kleine vlekjes van
2.25 voor 1.75.

H. en W.

Cursus zuigelingen-
verzorging*
In het Groene Kruis wijkgebouw zal door
Zr. Beerling weer een cursus worden ge-
geven over verzorging van de zuigeling,
voor meisjes en jonge moeders,

te beginnen dinsdag 10 maart's avonds
7.15 uur, wekelijks en in totaal plm.
8 avonden.
Opgave voor deelname bij Zr. Stoop
tussen 1 en 1.30 uur in het wijkge-
bouw voor 5 maart.

Moeders die nog vergaten hun kleuters, die
langer dan 2 jaar geleden zijn ingënt tegen
diphtherie, te laten herinenten worden ver-
zocht zich bij hun huisarts te vervoegen
met meebrenging van kleuter en de inentings-
kaart.

Alleen vandaag:
200 gram gek. ontbijtspek 60 et
200 gram boterhamworst 60 et

500 gram spek 100 et
200 gram tongenworst 60 et

200 gram rolpens 100 et

M. Krijt, Dorpsstraat
A.s. maandag na 12 uur
gesloten wegens familie-
feest.

Schoolderman

Een kist eieren extra
per maand!
100 Hy-Lines leggen per maand één
kist eieren*méér dan andere hennen.

Benut deze extra winstmogelijk-
heid.

en bestel nog vandaag Uw Hy-Line
kuikens bij de Erkende Hy-Line we-
derverkoper :

B* H. Breuker, Vorden
„De Vluchtheuvel" B 13a

Wend U in volle vertrouwen tot ons
voor alle inlichtingen.

TELEFOON 1514

Toneelver. V.O.P. 't Medler
Denkt u aan de uitvoering van
hedenavond in zaal Eijkelkamp.
Aanvang 7.30 uur.

BOEKENWEEK
28 febr. — 7 maart
Koopt tijdens de boekenweek een
boek, bij aankoop van tenminste
f 5.— Ned. boeken, ontvangt u het
boekje „Dat weet ik zelf niet"
cadeau.

Jeugduitgave „De Muze en het heelal'' ver-
krijgbaar voor 90 et.

Fa. Hietbrink

Heden zaterdag 28 febr.

uitvoering van de Hengelose
Accordeonver. „D.E.K.O."
om 7.30 uur in zaal Langeler
te Hengelo-G., zaal open 7 uur.

BAL NA. PRIMA^ORKEST.

WAARHEEN?
Op 9 maart naar de lezing van bet
Tweede Kamerlidt de heer A. W. Biewenga
Onderwerp:

„Chr. Politiek - ook juist nu"

De Wolprijzen

DAALDEN
dus kunt U nu weer tegen
billijke prijs een maatcos-
tuum kopen.

Mogen wij U eens vrijblijvend
onze voorjaarskollektie tonen?

Kleermakerij Schoenaker
Ruurloseweg 41, Vorden
Telefoon K 6752-1478

JONGE KERK-AVOND
op dinsdagavond 3 maart om 7.45 u
in Irene.

Onderwerp:

„Maan-raketten"
Spreker: de heer Kamperman, te Olst

Alle lidmaten worden uitgenodigd, dit zeer
actuele onderwerp te beluisteren.

Het wordt op prijs gesteld vroegtijdig
aanwezig te zijn.

N.V.V.
T.B.C.-collecte

In de week van 2—7 maart wordt
weer de jaarlijkse collecte voor het
t.b.c.-fonds gehouden.

Er wordt weer op spontane mede-
werking van allen geuJ^nd en een
ieder denke hierbij:
„De sterken voor de zwakken".

Het Bestuur V.B.B.

H. G. WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden

Gediplomeerd pedicure-uoetkundige

„Het Binnenhuis'1

MEUBILEERINRICHTING
A. Polman - Vorden

Telefoon 13H

Behangselpapieren
Onvangende nieuwste kollektie 1959.

Grote voorraad.

Nutsbibliotheek Vorden

Boekenweekavond
Firma Hietbrink

op donderdag 5 maart 1959
in het Nutsgebouw

„De Wereld, . . .
een verbijsterend avontuur"
zal voor U besproken worden door

Leo Uittenbogaard,
Hoofdredact. Wereldkroniek

Aanvang 8 uur, zaal open half acht.
Vrije toegang.

M«t «och 10% korting:

1OO gram zacht belegen v.v.
KAAS voor 2O et bij aankoop
van 1OO gram snijworst a 59 et

Met tóch 10% korting:

l stuk fijne
SPAÜTOILETZEEÏ»

GRATIS
bij l bus wrijfwas a 82 et

geldig tot 5 maart

DUBBEL zegels DUBBEL

BONBONS 100 gram 55 - 22 zegels

HOESTTABLETTEN 2™ 58 - 24 ̂ ^

CHOC.HAGEL pakje 75 - 30 zegels

AM. SPECULAAS Pak 85 - 34 Zegeis

CHOC.PUDDING S-JJJg:; 64 26 zegeis

CHOC.PUDDING ?£ 6O - 24 zegeiB

LEVERPASTEI Wik.X2 65 26

HOOFDKAAS 250 Kram 55 - 22 Zog«i8

uw
VOOR.

DEEL

liet

12 et

15 et

17 et

13 et

12 et

13 et

liet

uw koekje met 10'/«

LIJNBAANTJES 200 gram 64-10%

Sparkruideniers
ESKES - REMMERS

SOLEX BROMFIETSEN
in Luxe uitvoering,

NU f 375.-
SOLEX SERVICE STATION

A. G. Tragter, Tel. 1256
Gevraagd voor plaatsing op de

Boekhoud- en Factureerafdeling

EEN MEISJE
Leeftijd 16 a 17 jaar.

Borstelfabriek Haverkamp

Regelink voor uw Rijbewijs -k
Synagogestr. 6, Hengelo G.„Tel. 06753-573

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Zaterdag 7 maart a.s.

DANSEN
in zaal Langeler te Hengelo-GId.

Orkest „The Modians", Aanvang 7 uur .

kokos

In moderne dessins
• en vele teleurstellingen

FA. VISSER - VORDEN
Burg. Galléestraat 5


