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ERE WIEN ERE TOEKOMT.
Koning Winter is dit jaar wel bijzonder grillig te
keer gegaan en heeft ons daarbij behalve fantastische
winterlandschappen ook menig keer bijna onbegaanbare wegen bezorgd.
Voor allen die dringend over deze wegen heen moesten voor hun werk was het een bijzonder aangename
verrassing na oen nachtelijk^ sneeuwstorm reeds
's morgens vroeg alle harde wegen in de gemeente
Vorden geveegd en gestrooid te vinden:
Rijkspersoneel zorgde voor de grote verkeerswegen
maar het gemeentepersoneel had het met de vele
kronkelwegen in de buurtschappen zeker zo druk en
in geen der naburige gemeente's was men al zo vroeg
in de weer dat reeds overal was gesleept voor het
verkeer de sneeuw al gedeeltelijk had vastgereden (of
zich zelf in de sneeuw had vast gereden.)
Ik wil niet nalaten eens openlijk hulde te brengen
wegens deze uiting van sportieve opofferingsbcreidheid en gemeenschapszin van overheidspersoneel,
waarover vaak in andere geest wordt gesproken en
geschreven:
Moge deze lof hun een kleine voldoening geven als
zij weer eens 's nachts hun bed uit moeten.
W. N. LULOFS

KERKDIENSTEN zondag 9 maart.
Hervormde kerk.
9 uur Ds. J. H. Jansen.
10.30 uur Ds J. Langstraat.
Medlerschool
10.30 uur Ds J. H.Jansen.
öeref. Kerk
10 en 3 uur Ds E. J. Duursema.
R.K. Kerk
7.30 uur Mis. 10 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. /£ Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof

Woensdag 12 maart
Herv. Kerk 7.30 uur Ds. J. H. Jansen.
Bidstond voor het gewas.
Geref. Kerk 7.30 uur Ds. E. J. Duursema.
Bidstond voor het gewas.

Zondagsdienst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdag 8 maart van 5 uur tot en met
zondag 9 maart Dr de Vries. Tel. 288,
JAARFEEST C.J.V. EN C.J.V.F.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.
De Chr. Jongemannenver. en de Chr. Jonge Vrouwen
Federatie hielden donderdag en zaterdag in Irene geZondagsdienst dierenartsen.
zamenlijk jaarfeest onder leiding van de heer Schut.
Na een kort openingswoord door de voorzitter wer- Zondag 9 maart Reichman, tel. 06755-266.
den onder leiding van Mevr. Langstraat flitsen uit en Wechgelaer, tel. 06752-566.

het verenigingsleven ten tonele gebracht. De clou van
Brand melden: no. 541.
de avonden was de opvoering van het blijspel in drie
bedrijven „Zo waar ik Jan Dijkhof heet" van G.
Weekmarkt.
Hamstra-Vos, onder regie van de heer Smeenk. De
Op
de
vrijdag
gehouden weekmarkt waren
medespelenden in dit stuk hebben zich weer van hun
beste zijde laten zien. Hierna volgde een Bijbels ta- aangevoerd 102 biggen, waarvan de prijzen
fereel, voorstellende Mattheus de Tollenaar, door 'n varieerden van f 38.—tot f 4 5 . — per stuk.
drietal personen, wat zeer in de smaak viel. Aan Schottelingen tot f 56. — .
het slot ontving Mevr. Langstraat uit handen van Handel was redelijk
Mej. R. Wullink een boeket bloemen, terwijl de heer
Schut door Th. Nijenhuis een rokertje werd aan- Burgelijke stand v. 28 febr. t.m. 3 maart.
geboden. Ook de regisseur de heer Smeenk mocht een
Geboren: z. van E. J. Wasseveld en J. Lendoosje sigaren in ontvangst te nemen:
derink; z. van G. Arendsen en J. W. Waarlo.
BLOEDTRANSFUSIE.
Ondertrouwd : A. Peking en Ch. E. H. DimHet hoofdbestuur van het Ned. Roode Kruis heeft mendaal; A. Kupertr^^n A. Scholten.
aan de heer J. Wentink de „Landsteiner-plaquette"
in brons uitgereikt als bijzonder blijk van waarde- Gehuwd: H. ten Pas en W. H. Slöetjes.
ring voor het feit dat hij reeds 15 maal zich be- Overleden : W. A. Brink, vr., echtg. J. H. Bos
schikbaar heeft gesteld voor de bloedtransfusiedienst. 71 jaar; H. Wissels, vr , wed. J. Poorterman,
Het is een fraaie plaquette, waarop de heer Wentink 76 jaar.
terecht trots mag zijn.;
UITSLAG IWOWEDSTRIJD
GESLAAGD.
Er zijn heel wat oplossingen binnen gekomen
Voor het praktijkdiploma typen zijn geslaagd :
voor de fotowedstrijd, n.l. 202. Hiervan waren
Annie Gerritsen en Henk Dijkman.
er 27 fout en 175 goed. Uit het grote aantal
oplossingen blijkt wel dat deze wedstrijd zeer
IN HET STAMBOEK.
Een shetlandse pony van de heer H. Geltink werd in in de smaak is gevallen. Menigeen heeft er
een gezellig uurtje mee doorgebracht en voor
het ponystamboek opgenomen.
de deelnemende zaken was het een zeer goede
FEESTVERGADERING A.N.A.B.
In café Lettink hebben de leden van de afd. Vor- reclame.
den der Alg. Ned. Agrarische Bond een feestverga- We vonden het prettig dat ook zoveel abonnees buiten Vorden meegedaan nebben. Voor
dering gehouden.'
In zijn openingswoord heette d« voorzitter, de heer de vele oud-Vordenaren was het blijkbaar een
J. L. Welsink, in 't bijzonder de districtsbestuur- goede aanleiding zich eens extra te verpozen
der, de heer Stienstra uit Deventer, welkom, bene- met hun lijfblad!
Nu er zo velen aan de wedstrijd hebben meevens de dames der leden.
In zijn propaganda-toespraak behandelde de heer gedaan, hebben we besloten nog 2 prijzen
Stienstra het onderwerp „Waarom lid te zijn van a ƒ 2,50 extra uit te loven.
Hieronder volgen de namen van degenen, die
een organisatie".
Hij wees op hetgeen door de organisatie voor de door het lot als de gelukkigen werden aanwerknemers reeds was tot stand gebracht en wekte gewezen.
Waardebonnen van ƒ 5,— werden gewonnen
op tot meer activiteit.
Het verdere gedeelte van de avond werd gevuld door: Mevr. Lettink—Dommerhold, Enkweg
met cabaret, waarin het gezelschap ,,De Meco's" 26; Gerda Hellewegen, 't Hoge 18; G. J. Peluit Brummen gezellige liedjes, schetsjes en muziek grom, Wiersse E 130; Fennie Vrieze, Ruurloseten beste gaf. Het optreden van dit gezelschap viel weg D 12.
Waardebonnen van ƒ 2,50 door: L. G. Bekker,
zeer in de smaak.
BIOSCOOP

Zondagavond draait de spannende en dramatische kleurenfilm „De vlucht naar de vrijheid" in het Nutsgebouw.
Trevor Stevenson heeft in de oorlog een bombardement op een kinderziekenhuis meegemaakt. De ellende, die hij daar meemaakte,
heeft hem bijna waanzinnig gemaakt. Zijn
jonge vrouw tracht hem door haar grote liefde
de doorgestane beproevingen te doen vergeten.
Op hun huwelijksreis raakt hij betrokken bij
de moord op twee jonge vrouwen, doch de
politie neemt aan dat een ander de dader is.
Op een vliegveld, als een vliegtuig over de
hangar raast, krijgt Trevor weer een aanval
van waanzin. Een agent, die niet weet met
een krankzinnige te doen te hebben, schiet
hem neer voor de ogen van zijn vrouw, die
nu beseffen moet dat haar grote liefde niet in
staat was hem de hel van het verleden te doen
vergeten.
CREMATIE

A.s. woensdagavond wordt een propagandaavond van de Vereniging voor Crematie gehouden. Deze avond komt in de plaats van die
welke op 22 januari zou worden gegeven, doch
wegens het slechte weer werd uitgesteld. Voor
deze avond zal wel belangstelling bestaan.

Zutphenseweg 31; H. Kip, Molenweg 20; Wed.
J. M. Visser—Houtman, D 121a; D. Bogchelman, C 46, allen te Vorden en G. H. Braakhekke, N 25, Barchem en Eric Harmsen, Grensweg 31, Arnhem.
Willen de Vordenaren hun bon aan de drukkerij afhalen? Aan de twee winnaars buiten Vorden zullen we de prijs per post toezenden.
Voor de waardebonnen kan men tot l april
a.s. goederen kopen bij één der 28 deelnemende zaken. Deze kunnen de bonnen tot 8 april
1958 bij ons inwisselen.
De oplossing luidde:
1. Café De Pauw, Warnsveld;2. Empo Rijwielfabriek; 3. J. B. Gerritsen; 4. Vordense Coöp.
Zuivelfabriek; 5. Joh. Heerink; 6. Fa. J. W.
Albers; 7. Barink Rijwielhandel; 8. Nico
Keune; 9. Shell service station, Warnsveld;
10. Dolphijn; 11. Hotel Bakker; 12. H. G. Wullink; 13. H. Kluvers; 14. Fa. Jan Hassink; 15.
Schurink; 16. Fr. Smit; 17. Fa. Looman; 18. H.
Bannink; 19. G. Emsbroek & Zn.; 20. Derksen;
21. Eerste Gelderse Vleeswarenfabriek; 22.
Hotel de Konijnenbult; 23. Van Asselt; 24.
C.L.V. De Eendracht; 25. Fa. Pongers; 26. R.
J. Koerselman; 27. v. d. Lee en 28. Drukkerij
Wolters.
Ook vandaag wordt weer bewezen:
CONTACT wordt van A tot Z gelezen l

Eén der oplossers van de fotowedstrijd verraste ons met deze inzending:
1 Partijen, De Pauw, Warnsveld, café en slijterij,
2 Nieuwste creatie, is Empo Rijwielfabriek volgens mij.
3 Delfia, Gerritsen, voor mengvoeders je adres,
4 Dagelijks, Vordense Zuivelfabriek, producten in papier of in fles.
5 't Valt u mee, rustapparaten van Heerink, o dolce far niënte,
6 Veel vlugger, van Albers, en voor niet te veel cente.
7 Voorjaar, Barink's Rijwielhandel voor een nieuwe fiets,
8 Het sterkste, van Nico Keune, nou, dat zegt toch wel iets.
9 Service zó, E. C. Kooyman, Warnsveld, Service Station,
10 Verhuur, Dolphijn, filmapparaten etc, waar hij blijkbaar zijde bij spon.
11 Haantjes, van Hotel Bakker, een culinair geneugt,
12 Deskundige adviezen, H. G. Wullink, als er met uw voetjes iets niet deugt.
13 Voorlichting, firma H. Kluvers, speciaal op agrarisch terrein.
14 Be kurk, Jan Hassink, moet je voor een prima sigaartje zijn.
15 Levenslust, Schurink, Tarvobrood, niets dan goeds van te zeggen,
16 Punten, Smit, een en ander om dat brood mee te beleggen.
17 Kerko, Looman, veelzijdige prima confectie,
18 Grootste winst, Bannink, vele soorten kuikens en in de perfectie.
19 1830, G. Emsbroek en Zn., al oud hè, maar niet oud en arm,
20 Keurig, Derksen, een bruidsbouquet in de hand en een bruigom aan d' arm.
21 Is 't, Eerste Gelderse Vleeswarenfabriek, speciaal prima worst,
22 Gezellig, Slotemaker, „de Konijnenbult", voor wie hongert of dorst.
23 Proef, Van Asselt's kruidkoek, in smaak zeer te roemen,
24 Gesorteerd, C. L. V. de Eendracht, te veel om te noemen.
25 Wasmachines, firma Pongers, tevens andere huishoud-apparaten,
26 Inruil, Koerselman, fijn hè, nieuw eetgerei halen en 't oude er laten.
27 Spaarsysteem, v. d. Lee, compliment voor wie sparen verkiest,
28 Lijfblad, Drukkerij Wolters, Contact, „last but not least"!

Varkensfokvereniging

„De Samenwerking'

Onder leiding van de lieer B. G. Lichtenberg hield Lettink, kon een batig saldo van f 207,28 melden.
de Varkensfokvereniging ,,De Samenwerking" te Bij de bestuursverkiezing werd de heer H. G. J.
Vorden in café ,,De Zon" de jaarvergadering. In zijn Mokkink herkozen. De plaats van de heer A. Tjoonk
openingswoord wees de voorzitter er op, dat het werd door diens zoon, de heer H. Tjoonk, ingenoeigenlijk geen gewone jaarvergadering was, doch als men.
het ware een juhileumbijeenkomst. Het was name- Het gratis verlote fokzeugjc viel ten deel aan de
lijk 25 jaar geleden, dat de vereniging werd opge- heer G. W. Winkel;
\
richt. Vandaar, dat het bestuur heeft gemeend aan De heer A. Blikman bood vervolgens zijn gelukdeze vergadering een feestcUj^lintje te moeten geven.' wensen aan met dit jubileum.
Ook zal ter gelegenheid v^^piet jubileum ecu fok- Hierna sprak de heer H. G. Poesse Je vereniging
zeugje gralis onder de leden worden verloot.
en de jubilarissen toe.
Aan het slot van de vergadering werd door de heer
Nadat de beer H. Rietman, RijksveclecHconsulent,
De Haan de film: „Goede varkens - goed voeren"
zijn gelukwensen bad aangeboden, behandelde deze
het onderwerp: ,,Meer vlees minder voer". Hij bevertoond.
De voorzitter deelde mcJe^É^ de vereniging startte gon met te zeggen, dat een vierde deel van de gehele
met 66 leden. Op 31 mei^^53 werden statnleu cu Nederlandse varkensstapel in Gelderland is onderhuishoudelijk reglement vastgesteld. Het bestuur he- gebracht, liet gemiddelde brutp-iiikomen van de zandstond uit H. F. Helmink, voorz., A: Rietman, secr.,
bedrijven werd verkregen door de varkenshouderij.'
A. Tjoonk ('t Garmel), penningmeester, G. Rossel, Van de 4 miljoen Nederlandse varkens wordt twee
J. L. Lammers, G. J. Slöetjes, H. W. Hissink, W. derde hier te lande verbruikt; een derde is voor de
J. Kggink en B. G. Lichtenberg, bestuursleden. Als export bestemd.
adviserende leden werden benoemd de heren A: de De export is voor ons land van groot balang, aldus
Ronde (veearts), H. G. Poesse en wijlen de heer K. spreker, die voorts opmerkte, dat er wordt gesproG. Rouwenhorst. In 19-15 werd de heer H. Rietman,
ken van een spek- en melkprobleem. De koelhuizen
inspecteur van het stamboek^ tot adviserend bfezitten vol overtollig spek. Men moet trachten door
stuurslid benoemd. In 1955 werd op verzoek van de kwaliteitsverbetering een plaats op de markt te bebeer Tjoonk, hoewel deze wel bestuurslid bleef, het houden, aldus spreker. Ter verbetering van de varpenningmecsterschap overgedragen aan de heer D. Lcl- kenshouderij v«il ook Ji(e/t Ned. Varkenssta:mbpeki
tink. Doch nu had de heer A Tjoonk besloten jiA\ de varkenshouders ten dienste staan:
wegens gevorderde leeft, niet weer voor 'u bestuurs- Ook de z.g. selectiemcsterijen, waarvan er in Nefunctie beschikbaar te stellen.
derland 10 zijn, zijn gericht op verbetering van de
Namens bestuur en leden dankte de voorzitter de varkenshouderij. Waarschijnlijk zal in 1958 in de
beer Tjoonk voor het omvangrijke werk, dat hij in
buurtschap \Vildenborch een moderne selectiemes.
het belang van de vereniging had verricht.
ter verrijzen.'
Hierna mocht het scheidende bestuurslid ecu wanOok de uitbetaling naar kwaliteit is volgens spr.',
delstok in ontvangst nemen:
Ook de beer B. G. Lichtenberg herdacht zijn zil- een stimulans tot verbetering van de varkensstapel
veren jubileum als bestuurslid. Namens bestuur en en ook de voeding is van groot belang ter verkrijging van een kwaliteitsvarken. Er wordt soms onleden werd hem door de tweede voorzitter de heer
nodig voeder gegeven. Het best voert men de varA. Helmink, da,nk gebracht voor alles wat hij in
kens tot 80 pet. verzadiging d.W.z: met 15 a 20
de afgelopen 25 jaar in het belang van de vereniging
minuten moet de voerbak geheel leeg zijn:
had gedaan. Als blijk van waardering werd de juOok ondcrmelk is van groot nut voor de varkens»
bilaris een kistje sigaren aangeboden.
mesterij. In onze dagen is er steeds vraag naar mager
De secretaris, de heer G. W. Winkel, gaf vervolvlees.
gens een overzicht van de afgelopen 25 jaar.
De eerste fokdag werd op l april 1933 met 84 inMet de vraag ,,Waar ziet u de winst van de varkenszendingen gehouden.
houderij V", besloot spreker. De causerie werd door
een film verduidelijkt.
In 1939 werd een elite beer aangekocht. Tijdens
de oorlogsjaren was er een z.g. stilstand, doch na
Van het R ijk.*, v eetcel tconsulentschap waren aan'-'
'45 viel 'n duidelijke vernieuwing waar te nemen: wezig de heren A. Blikman uit Arnhem, G. Blikman
In 1947 werd het district ,,De Graafschap", waar- uit Almen, P. Smeenk uit He;igelo-G., en FI. Rietonder ook ,,De Samenwerking" ressorteert, in het man uit Apeldoorn.
leven geroepen.
Het bestuur is thans: B. G. Lichtenberg, voorz.,' G.'
Uit het verslag van de beheerder van de fokdagen
W. Winkel, secr., D. Lettink, penningmeester, H.'
(in combinatie met Warnsveld), de heer v. Zand- Tjoonk, J. Burkink, A. Helmink, H. G. J. Mokkink,
)voort, bleek, dat er een voordelig saldo was van
A. J. Oltvoort en H. Rietman jr. De vereniging telt
f 70,31. De verenigingspenningmeester, de heer D. 77 leden.
VOETBAL

De sneeuw was zondag oorzaak dat alle wedstrijden werden uitgesteld.
A.s. zondag ontvangt Vorden II Grol II op
eigen terrein. In Groenlo werd destijds reeds
verloren met 5—l, doch we geloven niet dat
de score op eigen terrein thans zo hoog zal
worden, temeer omdat de reserves met een
sterk elftal in het veld verschijnen. Bij een
overwinning is er alle kans dat Vorden de
onderste plaats zal verlaten. Dus alle hands
aan dek.

Vorden III moet een uitwedstrijd spelen tegen
Cupa III in Voorst, welke momenteel onderaan staat. Een overwinning zit dus wel in het
verschiet.
Tenslotte zal Vorden A de belangrijke wedstrijd op eigen terrein spelen tegen Ratti A.
We herinneren de leden en donateurs er aan
dat hedenavond in zaal Bakker een feestavond
gehouden zal worden van de voetbalvereniging, waaraan verschillende attracties verbonden zijn. Men zie de advertentie.

HUMOR IN DE LITERATUUR
Onder auspiciën van Boekhandel Hietbrink en
de Nutsbibliotheek heeft de heer W. van Capel
uit Eindhoven een voordrachtavond gehouden
in het Nutsgebouw, waarbij hij het een en ander
vertelde en voordroeg over de humor in onze
literatuur.
De voorzitter van het Nut, de heer H. Wesser
link, opende de avond en hoopte dat deze avond
het boek nog meer in de belangstelling van de
mensen zou brengen, waarbij hij in 't bijzonder
wees op de Nutsbibliotheek met haar grote
voorraad boeken. Dit aantal is dezer dagen nog
verrijkt met een gift van 26 boeken van een
der leden, hetgeen in dank aanvaard werd. Voor
de a.s. Pasen hoopt de Nutsbibliotheek bovendien nog met een nieuwe serie uit te komen.
Vervolgens was het de beurt aan de heer van
Capel, die kostelijke verhalen of gedichten voordroeg vol fijne humor. Humor is heel wat anders dan kolderverhalen of kolderfilms. Humor
wordt vaak door velen niet begrepen; waar de
een hartelijk om lacht, doet het de ander niets.
Hij droeg o.a. humoristische vertellingen voor
van Ernst Claes, van Simon Carmigelt, Henri
Knapp, Annie Schmidt, Ina v. d. Beukei, e.e.a.
zeer tot genoegen van de toehoorders. Een hartelijk applaus beloonde de voordrachtkunstenaar
voor zijn onderhoudende causerie, hetgeen de
heer Wesselink nog eens met woorden van dank
onderstreepte. Deze deelde verder nog mede dat
op de volgende Nutsavond Mevr. Georgette
Hagedoorn zal optreden, wat ongetwijfeld een
van de mooiste Nutsavonden zal worden. Deze
avond wordt gegeven op 25 maart, daar ze op
19 maart verhinderd is.
Rest nog te vermelden dat Boekhandel Hietbrink met een stand op de Nutsavond aanwezig
was, waar men kennis kon nemen van de belangrijkste uitgaven der Nederlandse literatuur.
STIERENKEURING
Bij de gehouden stierenkeuring van de K.I. Stal,
gevestigd bij de Wed. Regelink, werden van de
10 stieren er 5 goedgekeurd voor de Centrale
Stierenkeuring te Zutphen, w.o. l zwart bonte.

IVO ROL Elketond een SneeUWWJf JC

met 3—7 en van de Hoven A (Deventer) met
6—4. Waarschijnlijk is nu de kans op het kampioenschap verkeken.

Diepenhorst van Amsterdam over bovenge- meer was dan het vorige jaar.
De penningmeester vertelde dat het de vereninoemd onderwerp.
Prof. Diepenhorst bepaalde zich in hoofdzaak ging niet slecht gegaan was, wanc er was een Dan naar Drukkerij Wolters»
bij het program van beginselen van de A.R. batig saldo.
Partij, zoals dat vroeger in de tijd van Kuyper De contributieverhoging werd aangehouden tot
in 1879 naar voren is gebracht en het pro- een volgende ledenvergadering, daar er nog niet
gram dat heden ten dage op de helling is ge- bekend was welke huur de vereniging moet beweest om aan de eisen van deze tijd te kun- talen voor het oefenlokaal.
nen beantwoorden. Wanneer we iets wijzigen Bij de bestuursverkie-zing werd de heer BrinkGooi C 74,
wat in het belang van het politieke en econo- man als voorzitter gekozen, aangezien de heer
Hengelo-Gld.
mische leven is dan is dat zeer zeker geoor- Jörissen zich niet herkiesbaar stelde. De secreTelefoon 594.
taris werd herkozen. In de vacatures ontstaan
loofd.
Ook onze grote voormannen hebben zulks ge- door het vertrek van de dames Rouwenhorst en Elke dinsdagavond
daan. In dit verband noemde spreker Churchill Lettink werden gekozen de dames mevr. Brink- 19.30 uur theorie bij
café R. Weanink, te
in Engeland en William Gladstone in Ierland. man—Kuypers en me j. Wissels.
Vooral met het oog op de jongere generatie De voorzitter dankte de aftredenden voor het Hengelo-G.
was zulk:; gewenst. De verhouding tussen werk dat ze voor de vereniging deden.
Ook thans opgave
Staat en het maatschappelijke leven heeft ook Hierna werd op voorstel van het bestuur de heer
voor vrachtauto en
Jörissen
tot
ere-voorzitter
benoemd,
als
dank
een gedaanteverwisseling ondergaan. Tenslotte sprak spreker over enige beginsel- voor het zeer vele werk dat hij gedurende 30 jaar scooter.
voor de vereniging deed.
artikelen van het A.R. program van actie.
Het volgen van theoDe voorzitter dankte de spreker voor zijn Het volgende punt was de oprichting van een lessen is verplicht.
volley-bal-afdeling. Besloten werd hiermee zo
gloedvol betoog.
spoedig mogelijk te starten.
PASFOTO'S voor
„DE TOEKOMST" BIJEEN
Verder werd nog besloten om in mei onderlinge
half één gemaakt, deDe melkcontrole vereniging ,,De Toekomst" wedstrijden te houden.
dank zij de
vergaderde in café Wahl onder voorzitter- Bij de rondvraag maakte de heer Brinkman van zelfde dag nog klaar.
schap van de heer D. J. Groot Jebbink. Het deze gelegenheid gebruik om de heer Jörissen
Foto Zeylemaker,
jaarverslag van de secretaris, de heer J. W. te feliciteren met zijn benoeming tot ere-voorHoutmarkt 77,
Heijink, vermeldde dat de vereniging 31 leden zitter.
Zutphen
electrische
telt. Over het boekjaar 1957 werd met 237 Verder niets meer aan de orde zijnde sloot de
diepstraalkoeien aan de melkcontrole deelgenomen.
voorzitter de vergadering en dankte allen voor
De boeken van de penningmeester, de heer G. hun opkomst.
kuikenmoeder
J. Sloetjes, sluiten over 1957 met een klein
RATTI-NIEUWS
nadelig saldo.
A, F, Wiggers
De heer D. J. Groot Jebbink werd als bestuurs- Daar verleden week geen enkele wedstrijd Het gas voor iedereen
Linde
[id herkozen. De monsternemers, de heren doorgang kon vinden is het programma een Prijs f 7.50 per fles.
Breuker en Lichtenberg, werden herbenoemd. week opgeschoven. Het lijkt er nu wel op, dat
Tot slot werden nog enkele huishoudelijke er zondag wordt gespeeld.
Beide Ratti-seniorenploegen zijn vrij. Ratti A
zaken behandeld.
Homoeopatische
mag
het in Vorden proberen tegen Vorden A,
BOG VERHOOGT CONTRIBUTIE
waarbij het weieens tot een puntenverdeling Wij betalen a.s. week Aambeiendruppels
Onder voorzitterschap van de heer H. Pelgrum kon komen.
voor de kippen (alle
Hoestdruppels
hield de afdeling Vorden van de BOG in hotel
Ratti B gaat naar Zutphen, waar zij nog lang rassen) f 1.90 per kg
Rheumadruppels
Brandenbarg de jaarvergadering,
niet gewonnen hebben van Be Quick H.
Zenuwsterkende ïn zijn openingswoord heette de voorzitter in
het bijzonder welkom de heer G. Rietman, inONTWIKKELINGSAVOND BOERINNENdruppels
Tube95ct
Pluimveehandel
Hamea-Gelei specteur van het varkensstamboek. Met enkeBOND EN K.A.V.
f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
Het is de Hamamelis die 't 'm doet le woorden herdacht de voorzitter het onlangs Door de r.k. Boerinnenbond ,,St. Martha" werd Vorden, Telefoon 283
franco p. post, na ontin samenwerking met de KAV een ontwikkeoverleden lid A. J. Pardijs.
vangst van postwissel.
25 JAAR BIJ DE GEMS
In afwijking van het gebruikelijke wilde de lingsavond gehouden in café Schoenaker, welDonderdag was het 25 jaar geleden dat de heer voorzitter ditmaal geen terugblik werpen op ke ditmaal in het teken stond van Veilig Ver- Seesing
Drogisterij en
E. J. Kettelarij als kantoorbediende bij Gems het afgelopen jaar, maar onder de aandacht keer.
Fotohandel
Metaalwerken in dienst trad. Het is voor de van de leden brengen hoe het jaar 1958 weer Nadat de presidente, mevrouw Schoenaker—
jubilaris wel een zeer prettige dag geworden. attractief kan worctoi.
Smit, de vele dames, d^het slechte weer had„'t Groenedal"
Hij werd 's middags met zijn echtgenote per Besloten werd om^^de landdag 1958, die ge- den getrotseerd had^PIrwelkomd, sprak de
Te
lef.
358 — Vorden Laarstraat 5
auto van zijn woning afgehaald. Bij de fabriek houden zal worderWn Laren, een stand in te voorzitter van Veilig Verkeer te Vorden, de
had een gedeelte van het personeel een erehaag richten. Voor het garantiefonds werd een bij- heer H. Folmer, een inleidend woord. Spreker
Voor houten kippengevormd, waartussendoor het echtpaar naar bin- drage vastgesteld van ƒ 0.50 per lid.
zeide dat ieder jaar de verkeersongelukken Wasmachinefabriek
hokken,
liggende ranen schreed. Tijdens een gezellig samenzijn werd Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer stijgen. Per l september 1957 was dit aantal heeft
batplanken en glas-inde jubilaris allereerst toegesproken door de B. Abbink, bleek, dat de afdeling 77 leden telt. vergeleken met 1956 met 25°/o verhoogd, wat
directeur, de lieer J. W. Emsbroek, die hem hul- Het verslag van ^^jenningmeester, de heer een onrustbarend tekJfes. Ruim 68°/o van de gloednieuwe wasma- schuifbare valramen.
digde als een accuraat, plichtsgetrouw en zeer J. Weustenenk, meWle aan ontvangsten ƒ 498 doden en gewonden T^n bromfietsers, wiel- chines en centrifuges
gewaardeerde kracht. Hij maakte tevens officieel en aan uitgaven ƒ 460.
rijders of voetgangers. Spr. wees er dan ook met lichte emaillebebekend dat de jubilaris tot procuratiehouder was De heer J. Lenselink werd als bestuurslid her- op, dat de verkeersziekte Staatsvijand No. l schadiging voor f 145.-, Timmerman, Hengelo-G.
benoemd. Voor zijn 25-jarige trouwe dienst ont- kozen. In de plaats van de heer W. Harmsen, is. Weest ook altijd beleefd in het verkeer.
met garantie.
Telefoon 561
ving hij het gebruikelijke geschenk, nml. een die in verband met militaire dienst als be- Hierna verkreeg wachtmeester Ie klas, de Desgewenst af betaling.
horloge met inscriptie.
stuurslid had bedankt, werd gekozen de heer heer Kok, het woord. Deze behandelde ver- Fabrieksagent:
Namens het kantoorpersoneel sprak de heer B. Wagenvoort.
CONTACT,
schillende verkeersregels en wees er de dames
Hogedoorn en namens het gehele personeel de De vergadering ging er mede akkoord, dat het op een en ander ook thuis te vertellen aan de Miste 13, Winterswijk
hét blad van Vorden.
heer G. Koerselman, welke de jubilaris dank bestuur zal trachten een excursie te organise- kinderen. Hij behandelde voornamelijk de pro- Tel. 05435-279.
bracht voor de prettige collegaliteit. Hij overr ren naar de condensfabriek te Deventer. In blemen van voetgangers en wielrijders en gaf
handigde hem namens alle medewerkers van de verband met het feit, dat in de laatst gehouden nuttige wenken en raadgevingen. Ook werden
Gems een enveloppe met inhoud. Mevr. Kette- algemene ledenvergadering het hoofdbestuurs- enkele filmpjes vertoond, o.a. over voorrang
Hoe 't ook zij, vlees van
larij ontving bloemen.
voorstel om de afdracht per lid met twee gul- verlenen, fouten in het verkeer etc. Een en
Krijt hoort er bij.
den te verhogen werd aangenomen, werd be- ander bleek zeer interessant.
sloten
om
de
contributie
te
verhogen
tot
zeven
Na
de
pauze
vertoonde
de
heer
Folmer
gePS genezen snel met
200 gr. ham 90 et
gulden per lid, ten einde niet in financiële kleurde lichtbeelden over Lourdes, de bede200
gram
boterhamworst 50 et
moeilijkheden te geraken ten opzichte van de vaart plaats in Frankrijk. Bij ieder beeld werd
200 gr. ontbijtspek 50 et
een uitgebreide explicatie gegeven.
afdelingskas.
200 gr. bloedworst 36 et
De heer H. Rietman hield vervolgens een De voorzitster dankte de heren Folmer en Kok,
CURSUS VEILIG VERKEER
200 gr. Berliner 70 et
Om de weggebruikers beter te beschermen causerie over de varkensfokkerij, gevolgd voor hun bereidwilligheid om deze avond te
verzorgen.
tegen het gevaar van het hedendaagse ver- door de film ,.Goede varkens, goed voeren".
500 gr. vet 50 et
keer, zal door de vereniging voor Veilig Ver500
gr.
rookworst fijn 175 et
JAARVERGADERING NCBO
TAFELTENNIS
keer een algemene verkeerscursus worden ge- De afdeling Vorden van de Nederlandse Chris500 gr. spek 75 et
NTTC
I
deed
in
de
2e
klasse
A
uitstekend
geven. Heel vaak gebeuren er immers onge- telijke Bond van Overheidspersoneel hield
100 gr. runder rollade 70 et
lukken omdat men niet voldoende op de hoog- vrijdagavond in hotel Bakker een jaarvergade- werk door thuis het bezoekende GWA I met
100 gr. varkens fricando 70 et
te met de verkeersregels is. De cursus omvat ring onder voorzitterschap van de heer A. J. 7—3 weer huiswaarts te sturen. In de komende strijd tegen No. 2 van de ranglijst, de Zand200 gr. gehakt 80 et
4 lessen en men kan er van verzekerd zijn K I ' in Ikkink.
100 gr. gebr. rosbeef 70 et
waardevolle aanwijzingen te ontvangen vooi Na een kcrt openingswoord, waarin inzonder- weerd II uit Deventer, dat op bezoek komt,
wacht de Vordenaren een uiterst zware strijd,
het gedrag op de weg.
heid de hoofdbestuurder, de heer Mr. J. de waar misschien wel een gelijk spel in zit.
Mogen velen zich geroepen voelen deze cur- Waard uit Rotterdam werd welkom geheten,
NTTC II (derde klas C) kreeg bezoek van de
sus te volgen!
werd door de secretaris, de heer D. Norde, in leider Swift VI. De Vordense heren konden
zijn jaarverslag medegedeeld dat de afdeling het niet bolwerken en sneuvelden met 3—7.
thans 42 leden telt. Spr. memoreerde het af- De A junioren blijken een inzinking te hebben,
scheid van de heer D. Hissink wegens het be- want tweemaal achtereen werd verloren, eerst
Babyderm-zeep
i - i ken van de pensioengerechtigde leeftijd als van de koploper St. Lebuinus A uit Deventer
Varss.wegl; Hengelo G., Tel. 06753-234
doodgraver.
DAMMEN
De penningmeester, de heer J. Schuurman uit
Voor de onderlinge competitie werden de vol- Hengelo (G.), kon een batig saldo van de kas
gende wedstrijden gespeeld: Masselink—Uenk meedelen.
2—0; Wijen—Groene 2—0; Hoevers—Hesse- Bij de bestuursvcrkiezing werden de heren A.
link l—1; Lissenburg—Lammers O—2; Van J. Klein Ikkink, J. Begieneman en D. Norde
Ooyen Jr.—Romville l—1; Norde—Geerken herkozen.
O—2; Wentink—Oukes l—1; Wansink—Zieve- De heer Mr. de Waard sprak vervolgens over
rink 2—0; Woltering—Oukes O—2; Zieverink het onderwerp: „Menselijke verhoudingen",
—Breuker 0—2; Wentink—Wansink 2—0; waarin spr. vooral liet uitkomen de erkenning
Roozendaal—Lissenberg O—2; Hesselink— van de ander als mens.
Uenk 1—1.
GESLAAGD
Voor de promotie moet Vorden tegen de vol- Mej. G. H. Jansen slaagde voor de akte N12
gende ploegen uitkomen: ADG Apeldoorn. Nijverheidsonderwijswet voor de vakken Koken
«üiiii
Nijmegen II, Wageningen II en Varsseveld.
en wassen.
Maandag 10 maart vindt de uitwedstrijd plaats
LEDENVERGADERING „SPARTA"
tegen Nijmegen.
De gymnastiekver. „Sparta" hield in het Nutsin moderne dessins
gebouw haar jaarvergadering. De voorzitter K
VERNIEUWING OF MODERNISERING
en vele teleurstellingen
Voor de A.R. Kiesvereniging „Nederland en Jörissen heette allen hartelijk welkom.
Na
het
jaarverslag
van
de
secretaris
bleek,
dat
Oranje" sprak maandagavond voor een goec
gevulde zaal van Irene Prof. Mr. Dr. I. A. de vereniging momenteel 225 leden telt, wat 20

VISITEKAARTJES nodig?

„De Reiger"

voor autorijlessen.

Bupro-yas

Weulen Kranenbarg

W. Rossel

Pracht handen

rijlessen

P. C. Nipius, Zutphen

G. H. Scholten

PUROL

M. Krijt, Dorpsstraat

-k Regelink voor uw Rijbewijs

l kokos

L Schoolderman

Firma VISSER

Voor de vele blijken
van deelneming, betoond bij het plotseling
overlijden van onze
lieve vrouw, moeder,
behuwd- en grootmoeder
Willemina BosmanKnol
zeggen wij hartelijk
dank.
Uit aller naam:
G. Bosman
Vorden, 8 maart 1958.

JE, Hylkema
Tandarts
Dinsdag 11 maart van
16 tot 17 uur GEEN
spreekuur v, kinderen
Biedt zich aan NET
MEISJE voor enkele
dagen per week. Brieven onder letter M aan
bur. Contact.

VERMIST grijsbl.
POES. Wie kan ons
over zijn verblijfplaats
inlichten?
H. v. Bramerenstr. 5.
VERLOREN een
DAMESSCHOEN,
vanaf café Lettink tot
Leopoldhoeve.
Langeler, Linde
PENSION aangeb. m.
huiselijk verkeer, aan
eenvoudige dame op
leeftijd, N.H., bij ambtenaarsweduwe. Briev.
no. 12 bur. Contact.

Vorden, 4 maart 1958.
De teraardebestelling zal plaats hebben
op zaterdag 8 maart om 1.30 uur op
de Algem. Begraafplaats te Vorden.

Ook voor uw reparatie.

in prijzen van f 369,—
f 725.— (compleet),

tot

Alle types in voorraad.
Komt U eens kijken bij

R. G. J. KUYPERS
Dealer voor Vorden e.o.
Telefoon 393

Zelf bedieningsnieuws!
Profiteer van onze koopjes!

Capucijners, puik in de kook, 500 gr. 27 et
Haring in tomatensaus, 3 blik voor 98 et
Pindakaas, grote pot
69 et
Azijn, litersfles
29 et
Boterhamworst Ant. Hunink, 200 gram 49 et
Doperwten, litersblikken
69 et
Gemengde wafels, 250 gram
59 et
Tolfee's, 200 gram
49 et
Bij elke pot eerste soort Pruimen-Sinaasappeljam
a 60 et een rol beschuit voor
5 et
Weer ontvangen tuinbonen voor de poot
per halve kg 75 et

J. W. Albers

MAATKLEDING
is BETER
dus VOORDELIGER.
Bestel nu
komt!

NIEUWSTAD 5, Tel. 232

het voorjaar

Kleermakerij Schoenaker
Ruurloseweg 41, Tel. 478

En toch komt de lente.
En toch gaan de dames aan het schoonmaken. Moet uw matras bijgevuld worden
of nieuw overtrokken, Uw stoelen opnieuw
toffeerd, Uw gordijnen vernieuwd wori en nieuwe vloerbedekking in de kamer,
we leveren keurig netjes en niet duur.

t

Muziekvereniging
„Concordia"

plete Meubilering.
'eeds tot uw dienst.

der Chr. Muziekvereniging

„dy ursum
op dinsdag 11 maart a.s. in
„Irene".
Rijk gevarieerd muziekprogramma en
het aardige blijspel

„Papa strijkt de vlag".
Firma VISSER
VORDEN

R.b. drag. MAAL te
koop, m. goede melkl.
H. Hissink, achter Verendaal. Vorden.
Te koop: Droogstraallamp, elektr. kuikenToom BIGGEN te kunstmoeder, 2 kuikenschermen ieder met
5 lampen, keukenstoelen, grote tafel, klein
koop bij Hartman,
tafeltje,
dames rijwiel, jongensrijwiel, heren
„de Zon"
rijwiel, weckglazen, inmaakpotten, partijtje
9 BIGGEN te koop pannen voor schuur of kippenhok, wastafel
en nachtkastje, theemeubel, 2-pers. ledikant
bij J. Koerselman,
„'t Joostink" met spiraal, z.g.a.n.herensportrijwiel (Germaan), enige rollen gebruikt kippengaas,
EETAARDAPPELS, schaatsen, voetbalschoenen maat 39, pingpongtafel. J. TEN HENNEPE, T HOGE
noordeling, te koop.
H. Ruumpol, Zutph.w.
C 62.

Feestavonden
O.LS. (dorp)

Het Rozenprinsesje.
Alle gevraagde plaatsbewijzen voor
de feestavonden zijn deze week afgegeven.
Oudercommissie O.L.S. (Dorp)
en Volksonderw. Vorden-L ; nde

Op vertoon van begunstigerskaart
gratis toegangsbewijzen aan de zaal.
Entree f 1.—.
Aanvang 7.30 uur precies.

Te koop een 2 pers.
LEDIKANT met spiraalmatras, z.g.a.n., bij
A. Terink, Hendrik v.
Bramerenstraat 12.

Ook al aan de
sigaar ? ?

A.s.

zondag 2 uur

Vorden II - Grol II
Alleen „de Speciaalzaak" biedt
l doos forum sigaren f 1*10.

Onze specialiteit.
Sig.mag. „'t Centrum"
Zutph.weg 2 — G. W. Eijerkamp
Telefoon 386

ATTENTIE!

Olthuys

(D. Boersma)

Retexturingsbedrijf
„ACCURAAT"

Fa» G» W* Luimes
Vorden, Telefoon 421
Steeds tot Uw dienst.

Voor goed verzorgd
DRUKWERK
naar
Uw feestavond begint hedenavond
Drukkerij Wolters,
om 8 uur in Hotel Bakker.
Nieuwstad, Vorden

*

Allen hartelijk welkom.

Door aanschaffing van een
Forse bolknak in 10
stuks verpakking voor
grote tank met elektrische
f 1.80. Iets voor U?
pomp,
Sigarenmagazijn
zijn wij in staat U de ZUIVERSTE petroleum te leveren tegen concurrerende prijs.

Oldenzaal
Het beste adres voor
bericht dat aldaar is
Chem. reinigen, Tricoingezet
leren, Drijmastern,
Verven,
Onz. Stoppen
het vrijst. woonh. Burg. Galléestr. 14, hoek
en
Plisseren.
Molenweg, op f 18000.—.
Binnen 3 dagen terug.
Bevat beneden: hal, 3 kamers, keuken, bij- Depot Vorden:
keuken, kelder; boven: 4 slaapkamers, zolder.
Waterl. m. elek. pomp.% Geschikt v. winkel. H. Luth, Nieuwstad
Leeg te aanv. l mei a.s., tevens betaaldag. Tel. 396.
Jaarl. lasten plm. f 30.—. Groot 4,05 Are. We mochten al een
Te zien dinsd. en donderd. 2—4 uur.
bestelling ontvangen
De toeslag blijft bepaald op woensd. 12 mrt. voor drie
nam. 2 uur Hotel Bakker, Vorden.
Inlichtingen bij de notaris (tel. K 6752-452) Zonneschermen.
We leveren ook met
staalconstructie.

Voetbalver. „Vorden"

Wika Mensink uit A'dam,
spreekt over „De aanpak van
ons werk", met prachtige
kleurendia's.

3 of 4 BIGGEN te
koop. H.Wiltink.
Wildenborch. N.o.z.

Notaris Rombach te Vorden

Leden en donateurs van de

om 8 uur in gebouw Irene.

Te koop een zw. b.
MAALKALF.noordeling EETAARDAPMN en ROGGEW- D. Pardijs,
Kranenburg.

Zware BIGGEN te
k o c u H . J. Tiessink,
Vorden
B 53.

Uitvoering

Hedenavond
Jonge Kerk, Vorden

a.s. woensdagavond
12 maart repetitie
in zaal Lettink.

fa. G, W. Luimes, Tel. 421

Te koop nuchter r.b.
VAARSKALF,
2.7-3848-3,90-299-150
3.7-4691-3,65-318-171
bij J. W. Wiggers,
Brandenborch

hét blad voor Vorden

WIST U,

Wullink's sdioenhandel

Sparta en Locomotief
bromfietsen

-'

CONTACT

Gelegenheid tot het stellen van vragen.
Toegang vrij.

„Voor elck wat wils"

Droog HAVERSTRO
te koop bij G. H. Visschers, Veldwijk.

STALMEST te koop
bij W. Nieuwenhuis,
't Hoge 15.

Inleiding door de heer W. M. N.
Schouten over Crematie, toegelicht
met lichtbeelden van de crematoria te
Westerveld en Dieren.

dat wij in onze werkplaats
Te koop: l M.H. tractor, prima, metpoelie
speciale beschermers voor
en aftakas en éénscharige tweewegploeg
samen f 1600.— ;
queennie-hakjes in voorraad
l Lemke tweescharige tractortweewegploeg
hebben !
f 650.— ; l mestverspreider op aftakas Gemakkelijk door U zelf te bevestigen en
f 1500.— ; l mestverspreider niet op aftak- verwisselbaar.
as f 9 5 0 . — ; l éénpaards grasmaaimachine
oliebad f 400.—; en verder hooiharken en
-schudders, weidehekken en zeugenkooien.

---:-

Te koop 500 dennen
BONESTOKKEN,
aan bossen van 20.
Th. J. Berendsen
Veldwijk C 115

op woensdag 12 maart 1958,
's avonds S uur in zaal Hotel
Bakker.

in de ouderdom van ruim 76 jaar
H. E. Ruesink-Poorterman
E. Ruesink
G. J. Ruesink
D. Ruesink-Broekgaarden

Te koop2elektr. kapkunstmoeders, bij W.
H. Ruiterkamp, Medler

Te koop r.b. dragende
MAAL, tbc- en abortusvrij, 15 maart a.d.
telling. G. Hesselink,
Delden B 74

Propaganda-avond

Hendrika Wissels
wed. van }. Poorterman

Biedt zich aan NET
MEISJE, v.d.e.n., liefst
in gezin met kinderen.
B. A. Seegers, Smederij, Drexnpt
Adres te bevr. bur.
Telefoon K 8334-575
Contact.
Gevraagd een flink
MEISJE v. 2 a 3 dagen
per week. Adres bevr.
bur. Contact.

Vereniging voor Crematie fl.V.V.L

Heden behaagde het de Here, nog vrij
onverwacht, uit ons midden weg te nemen onze geliefde moeder en grootmoeder

OOK PER LITER.

Shell Petroleum de beste.
Gebr. Barendsen
Telefoon 261

Een greep

uit onze vele voordelen!
•
•
•
•
•
•

250
250
150
150
150

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

heerlijke moccasprits, 62 et.
calypso's, heerlijk koekje 59 et
choc. croquant eitjes, 59 et.
kievitseitjes, 37 et.
choc. sticks, heerlijk snoepje,
39 et.
l grote fles prima belegen vruchtenwijn met gratis l blik aardbeien, 179.
3 pak Koopmans pudding, div. smaken,
48 et.
l beker prima appelstroop. 48 et.
l grote doos prima meubelwas, 55 et.
ALS EXTRA RECLAME:
boterhamworst, leverworst en rookvlees, samen 150 gr., 55 et.
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

GROOTENBOER
Zutphenseweg

—

Telefoon 415

Tijdelijke aanbieding:
Blaupunkt Radio
Type Sultan de Luxe van f 333.—

voor f
Techn. Bur. P. DEKKER

ie

S° X

Zo'n

service

Komt u eens kijken,
-fc NAAR ONZE PRACHT SORTERING

1958

het laagst in onderhoud en het
veiligst door vrijwillige snelheidsbeperking»

VITRAGE'S.

Door bepaalde technische verbeteringen aan
zuiger en cylinder is de SOLEX-motor nog
zuiniger geworden. Een uniek voordeel; zeker als U bedenkt dat trein, tram en bus
steeds duurder worden!

Effen Marquisette met geborduurde
rand vanaf 2*50 per meter»
Dubbel geweven marquisette vanaf
L35 per meter»
Zwitserse marquisette
1«95 per meter»

ELEKTRA, RADIO, TELEVISIE

Extra aanbieding:

IS OP KOMST.

Tafelkleden» moderne dessins» HOx
170» slechts 12,25»

*
Komt nu onze mooie kollektie

eens zien.
Hebben wij het model dat U wenst niet
in voorraad dan kunt U die ook uitzoeken in de Toonzaal van de Empo Rijwielfabriek.

De Solex-constructeurs zijn er in geslaagd
de toch al krachtige SOLEX-motor (l cylinder; 49 cc) nog meer trekvermogen te
geven. Ook in heuvelachtig landschap of
bij sterke tegenwind zal de SOLEX-motor
U nooit in de steek laten!

Solex Service Station

A. G. Tragter, Tel. 256, Vorden

r

George blijft het adres voor uw rijles.
George is nu ook de man voor uw
Een tweede auto met chauffeur dag en
nacht beschikbaar, ook al zijn we bezig
met rijlessen.

De Verkeerscursus

Voorjaan
Misschien in de natuur nog
niet, maar bij ons in de etalage's volop.
Allemaal frisse leuke schoentjes in moderne
voor jaarskieuren, die ook Uw toilet „AF"
maken.
Kom ze gerust eens passen,
ook al koopt U niets.

begint maandag 17 maart a.s.
om S uur in Hotel Bakker.
Zij, die aan deze cursus willen deelnemen en zich nog niet hebben opgegeven, kunnen dit alsnog doen bij de
Rijkspolitie.
Cursusgeld f 2.—. Hiervoor krijgt U(
4 goede cursusavonden.

Belt U 358 Vorden en uw taxi
rijdt voor.

George Seesing
Uw rij-instructeur en

GROTE SORTERING

„Onbetwist, de Schoenenspecialist"

in diverse kleuren.

Denkt u eraan!

Ook voor oudere dames.

Kroneman-Jörissen

Nog slechts één week

'""Nutsgebouw™1

0°0 korting

Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

op wollen en haltwollen

Zondag 16 maart, S uur
de wereldberoemde, hartenveroverende fïlm (in prachtige kleuren)

\

goederen.

DE FAMILIE TRAPP
(jtenk de ^ Wilde
^
*

MOTORENHANDEL
LAARSTRAAT 72, ZUTPHEN

BEZOEKT ONZE

Grote Show
van Motoren, Scooters, Bromfietsen en Motorcarriers
op 13, 14, 15 en 16 maart a.s. dagelijks van
3—10 uur in de Oranje sociëteit te Zutphen.
Ingang Schouwburg bioscoop, Oude Wand.
Toegang vrij.

taxi-chauffeur.

Strohoeden

Telefoon 500
VORDEN

WÜLIIHK'S SciKihiiM

Vorden

Schoolderman

Ver, voor Veilig Verkeer

Aanbevelend,

E. J. Lettink, Rijwielhandel «

moois

Zonnelach Keukenval 0.85 p* mtr»
met bijpassende Keukenbont*

De Lente
Empo Tour-, Sporten Kinderrijwielen
en Autopeds

iets

Nieuwe modellen en dessins in schorten
ontvangen, vanaf f 1.95, grote maat f 4.95.

met: Ruth Leuwerik, Hans Holt, Maria Holst, Jozef Meinrad en
7 schatten van kinderen.
Een film met in de hoofdrol de onmetelijke goedheid van een moederhart. Millioenen zagen deze film reeds
over de gehele wereld en hebben er
van genoten, Ook U zult deze film
gaan zien.

C

Toegang alle leeftijden

A. Wolsing, Textiel, Vorden
EEN

Entree: f 1.20, f 0.90, f0.60(bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 373

Concordia - Hengelo-G.
Zaterdag 8 maart, aanvang 7 uur

DANSEN

Voor kapbroeken
en klauwbeschermers.

EMPfl-RIJWIEl

fa. G. W. Luimes
Vorden, Telefoon 421

schenkt U veel genoegen.
Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen

bij

R. G. J. KUYPERS

Bijverdienste
VOOR IEDEREEN.
Postbus 61, Sittard.
U ontvangt p.o. antwoord.

