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CONTACT MIDDAG VAN HET MEISJESKOOR

KERKDIENSTEN zondag 13 maart.

OUDERAVOND NUTSKLEUTERSCHOOL

„PENOSE EN PRINSEMARIJ"

Op initiatief van het Vordens Dameskoor is
Er bestond voor de ouderavond van de Nuts- Op de 5e Nutsavond, woensdag 16 maart, komt
Hervormde kerk.
in oktober vorig jaar een Meisjeskoor opgekleuterschool, welke woensdag in het Nutsge- de heer H. Kraan, District-rechercheur der Rijkslicht, welke door de grote toeloop in twee 8.30 en 10.15 uur Ds. J. H. Jansen.
bouw werd gehouden, een grote belangstelling, politie te Almelo, een causerie houden over „Pedelen gesplitst moest worden, n.l. in meisjes
hetgeen de voorzitter van het Nut, de heer H. nose en Prinsemarij". Dit belooft een zeer inteMedlerschool.
van 7—12 en van 12 t/m 17 jaar.
Wesselink,
in zijn openingswoord veel genoegen ressante avond te worden, want de heer Kraan
Onder leiding van de heer Karel Wolters 10 uur Ds. J J. van Zorge.
deed. Hij hoopte het volgend jaar in de nieuwe heeft reeds meer dan 30 jaar in de wereld van
traden beide koren zaterdagmiddag in het
Geref. Kerk
kleuterschool te kunnen vergaderen. Hij bracht de misdaad met succes gewerkt en heel wat op
Nutsgebouw voor het voetlicht om eens te 9.30 en 3 uur Ds. A. C. van Nood, Velsen nogeens het waarborgfonds dat ten behoeve van dat gebied meegemaakt. Hij kent de onderwelaten horen wat / i j in de vijf maanden na de
deze school bijeengebracht moet worden, ter reld van A tot Z en daarbij is hij een boeiend
R.K. Kerk
oprichting geleerd hadden. Voor dit eerste opsprake. Er moest nog een tekort van ƒ 3000,— spreker. Het belooft dus een goede Nutsavond
treden bestond vooral van de zijde der ouders 7.30 en 10 uur Mis. 4 uur Lof.
gedekt worden. Inmiddels zijn hiervoor toezeg- te worden. Iedereen, die van een goed detectieve
een goede belangstelling.
R K. Kapel 7, 8.15 en 9.30 uur Mis. 4 uur Lof gingen gedaan tot een bedrag van ƒ 600.—, zo- verhaal houdt, zal deze avond van zijn spannenDe presidente van het Dameskoor, mevrouw
dat er nog ƒ 2400,— bijeengebracht moet wor- de verteltrant kunnen genieten.
Klein Brinke—Gotink, sprak 'n kort openingsZondagsdienst Doktoren
den. Hij wekte de aanwezigen op om ook hun Degenen, die op de vorige Nutsavond „Salzburg,
woord waarin zij er de nadruk op legde dat
(alleen voor spoedgevallen)
steentje bij te dragen. Het bedrag waarvoor men de stad van de Kunst" als niet-leden ƒ 1.75 per
dit geen uitvoering, maar een contact-middag
intekent staat 15—20 jaar vast en geeft een persoon betaald hebben worden vriendelijk uitVan
zaterdagmiddag
1.30
uur
tot
zondagwas, waarbij de toehoorders geen al te hoge
genodigd om deze avond de gast van 't Nutsjaarlijkse
rente van 4*4 %.
avond 11 uur Dr. Lulofs, telef. 1255.
eisen moeten stellen.
Uit het jaaroverzicht van de secretaresse, mevr. bestuur te zijn, zodat zrj een betere indruk kunDe dirigent, de heer K. Wolters, gaf vooraf
N. Albers—Bloemendaal, kunnen we melden dat nen krijgen van wat een Nutsavond biedt. Zij
Zondagsdienst dierenartsen.
een toelichting en noemde dit optreden een
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.) de school het gehele jaar volledig bezet is ge- behoeven dus, net als de Nutsleden geen entree
openbare repetitie.
weest nl. met 80 leerlingen. Op 31 dec. j.l. ston- te betalen en zijn hartelijk welkom. Het bestuur
Allereerst liet zich het koor der kleine meis- Van zaterdagmiddag 2 uur tot zondagavond den er nog 11 leerlingen op de wachtlijst.
rekent op een volle Nutszaal!
jes horen in een drietal liedjes, waaronder een 12 uur Felix, tel. 06755-266 en Wechgelaer, Wegens vertrek naar elders was de penningcanon, w a a r u i t bleek dat de dirigent al heel tel. 06752-1566.
meester, de heer mr. Meyes, genoodzaakt te be- CONTACTAVOND HERV. EN GEREF. JEUGD
aardige resultaten heeft weten te bereiken.
danken. In diens plaats was de heer H. Groot Onder leiding van de heer L. Visschers hielden
Ook het optreden van de grotere meisjes Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot maandag- Bramel bereid gevonden deze taak waar te ne- de Herv. en Geref. Jeugdverenigingen in het gebouw Irene gezamenlijk een contactavond. De
oogstte bijval, vooral met het liedje „In de morgen 8 uur Dierenarts F. Toorneman.
men.
v r i j e n a t u u r " en het tweestemmig gezongen
Het hoofd der school, mej. Kiburg, behaalde de opkomst was zeer goed.
Roei lied je. Hij het tweede optreden van de
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
akte B, hoofdleidster. Ook de leidster mej. Kam- Na een kort welkomstwoord door de voorzitter
jongste afdeling sloeg vooral het zang- en Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
perman hoopt dit jaar hiervoor examen te doen. werd door de meisjes van de jeugdclub een lekenspel opgevoerd, wat zeer werd gewaardeerd.
speelliedje „Dat is geen kunst" bijzonder in.
(Bureau Rijkspolitie) Als hospitanten zijn vanaf l sept. D. en G. Uenk Enkele grotere en kleinere leden gaven blijken
Hoewel er aan dit eerste optreden nog wel
aan de school verbonden. Zrj volgen de cursus
van hun voordrachtskunst. Eén zangkoortje
foutjes kleefden, blijkt de dirigent toch wel
voor kleuterleidster.
Weekmarkt.
op de goede weg te zijn. Het houdt een beTenslotte werd de bouw van de nieuwe kleuter- zorgde voor afwisseling. In de voordrachtenwedOp de vrijdag gehouden weekmarkt waren school
lofte voor de toekomst in.
onder de loupe genomen. Door de hogere strijd van de kleine club werd B. Groot EnzeMevrouw Klein Brinke dankte aan het slot aangevoerd 99 biggen, waarvan de prijzen bouwkosten en de hoge grondprijs moet het rink eerste, A Eggink tweede en kreeg B.
de meisjes en dirigent. Alle zangeresjes ont- varieerden van f 4 0 , — tot f 4 8 , — per stuk. waarborgfonds verhoogd worden. De school zal Schouten een eervolle vermelding.
vingen nog een traktatie.
Handel was kalm.
twee lokalen bevatten met de mogelijkheid tot In de wedstrijd voor groteren werd mej. Truus
uitbreiding met een derde lokaal. Er is ook een Muis eerste en mej. H. Regelink tweede. De eerhanden
Burgelijke
stand
van
4
t.m.
10
mrt.
spreekkamer
voor het hoofd der school gepro- ste prijzen bestonden uit een wisselbeker.
ruw of schraal
Ds. Van Zorge sprak een kort slotwoord.
jecteerd.
Geboren: d. van J. D. Klein Brinke en A.
1**L Z^MAMEA.C
BIOSCOOP
Benes; z. v. H. J. Boersbroek en S. Linden- Bij de bestuursverkiezing werden in plaats van
mevr. te Slaa en mevr. de Vries, welke beide Zondagavond draait de spannende oorlogsfilm
VOETBAL
schot; d. van H. ten Pas en B. C. T.Schigt;
Vorden I heeft zondag haar kampioenskansen z. van M. M. Wolsing en G. F. Bartels; d.v. niet herkiesbaar waren, gekozen mevr. N. Eyer- „Hunde wollt ihr ewig leben", een episode uit
kamp en mevr. N. Koop.
de laatste wereldoorlog met de gigantische strijd
vrijwel in rook zien opgaan. Het fors spelende
Het hoofd der school drong er bij de ouders op om Stalingrad. Het 6e leger van Duitsland, onErix wist een geflatteerde, doch ongetwijfeld T. A Eulink en J. A. M. Hooman.
Ondertrouwd: Geen. Gehuwd: Geen.
aan om de kinderen op tijd in de school aan- der opperbevel van generaal Paulus, krijgt de
verdiende 4—1 overwinning te behalen.
wezig te doen zijn. Er zijn nogal eens laatko- opdracht van Hitler om stand te houden, maar
Vorden was gehandicapt doordat de midden- Overleden: Geen.
mers. Het is verder wettelijk voorgeschreven zijn lot is bezegeld en in de vreselijke Russische
linie uit invallers bestond, waardoor het elfdat de ouders bij ziekte van op de kleuterschool winter van 1942 gaat het 6e leger ten onder.
tal gewijzigd moest worden. Hierdoor was het
HENDRIK VAN DE MöLLE
verband tussen de linies dikwijls zoek. Ook Volgende week zaterdag komt het Larense gaande kinderen hiervan schriftelijk mededeling Het is een indrukwekkende film over de laatste
waren enkele spelers nogal geïmponeerd door amusementsgezelschap in Irene een opvoering moeten doen. Verder dient het melkgeld op vrij- dagen van Stalingrad.
dag meegegeven te worden.
het forse spel van Krix, waardoor zij maar weiJEUGD KRIJGT WEER BEZOEK
In de pauze bestond er gelegenheid om de door HetN.V.V.
nig deelnamen aan het spel. Doorat Erix de qeven van bovengenoemd toneelstuk.
N.V.V.
afd. Vorden heeft beslag weten te
harde w i n d voor de rust meehad, was zij veel- Deze verenigin^^^eft dit stuk, dat in dialect de kinderen gemaakJkekeningen en werkstuk- leggen op het gezelschap Frank Kooman uit
jes
te
bezichtigen.
Ool^verd
de
voorlopige
tekeal in de a a n v a l . Bovendien speelde de zon de gespeeld wordt, reeds meerdere malen met
Amsterdam, met het bekende poppentheater.
Yordense doelman parten, waardoor het eerste groot succes in Laren en omgeving op- ning van de nieuwe school ter inzage verstrekt. Het geeft in Vorden een opvoering van „IJsco
•
i
i
d
mot
verschillende
veranderingen
zal
Krix.-doelpunt ontstond. Successievelijk wist gevoerd. Zie ook advertentie.
er een geheel nieuwe tekening gemaakt moeten de ijsbeer op het Brandnetel-eiland". Dit belooft
Erix de stand door de rechtsbuiten en rechtsweer een goede voorstelling te worden, evenals
worden, hetgeen weer oponthoud bezorgt.
GECOMBINrEEiRDE VERGADERING
binnen op te voeren tot 4—0.
onlangs met Pipo de Clown.
Tenslotte
hield
mej*BT.
Nijkamp,
inspectrice
en A.R.
Na de rust kwam Vorden er meer aan te pas,
Voor
bijzonderheden leze men de advertentie.
doch veel geluk hadden de eeel-zwarten niet, Maandagavond werd onder leiding van de heer Nutskleuterscholen,^R causerie met projectie
PROMOTIE GEMAAKT
bovendien werden er te weinig schoten gelost. D. A. Pos, voorzitter van de A.R. Kiesvereniging over het onderwerp „Kleuteropvoeding en
Uit een penalty wegens hands, maakte Buunk in zaal Eskes een gecombineerde vergadering oudervoorlichting", die zeer leerzaam was. Door De heer B. Bolt, voorheen opperwachtmeesterafwezigheid wegens ziekte van mevr. van Mou- postcommandant der rijkspolitie alhier, thans
het enige doelpunt.
van de A.R. en C.H. Kiesverenigingen gehou- rik, bracht mevr. Albers de spreekster dank en groepscommandant te Dubbeldam, is bevorderd
Tegen het einde werd de Vordense keeper den, welke meer bedoeld was als praatavond en
tot adjudant der rijkspolitie.
naar de kleedkamer verwezen, daar hij in ver- waarin als forumleden zouden deelnemen de bood haar een attentie aan.
band met de veelvuldige hardhandige aanval- 2 C.H. en de 2 A.R. raadsleden t.w. de heren
len van de Erix-midvoor tot een tegenactie W. Norde, G. J. Bannink, A. J. Lenselink (wetoverging.
houder) en Z. Regelink.
Complete Babyderm-Set met Doktersboek en g*% «•» «W* *m^ ^>v &« ^r ^^ H/^« • k<Q ^>«
De wedstrijd Vorden II—Vorden III vond In zijn openingswoord deelde de voorzitter mede
voor navulling der Set: Poeder-Zalf-Olie-Zeep ö Q D V V C • Mm W • 9 " •* 9
geen doorgang.
dat de heer Regelink, wegens ongesteldheid niet
Vorden A speelde niet een aantal invallers aanwezig kon zijn, waarna spreker het doel van
GENOOTSCHAP „STILLE OMGANG"
RATTI-NIEUWS
v r i e n d s c h a p p e l i j k tegen Zelhem A gelijk met deze vergadering uiteenzette n.l. om bespreking Hoe wisselvallig het voetbalspel is, is weer eens
Onder
voorzitterschap van de heer Joh. Heerink
•}—3; Vorden B verlo >r tegen de verwachtin- uit te lokken over het actuele onderwerp: „De gebleken in de wedstrijd, die Ratti zondag thuis
hield
het
Genootschap van de „Stille Omgang"
gen in van Ciupa A met 2—1, Vorden C speel- Gemeentepolitiek".
tegen Vios I uit Beltrum, een der zwak- in café Schoenaker haar goed bezochte jaarverde tegen BIC H gelijk met 1 — 1, terwijl Vorden Nadat allereerst wethouder Lenselink een korte speelde
ke zusjes uit de afdeling; het moest met een gadering. Uit het jaarverslag van de secretaris,
D tegen Eefde A een 2—1 nederlaag kreeg te inleiding had gehouden, gevolgd door een korte 2—O
nederlaag genoegen nemen. Met de wind de heer H. Scherpenzeel, bleek o.m. dat verleden
incasseren.
causerie van de heer Bannink, werd gelegenheid mee startte de thuisclub met enkele goede aan- jaar ruim 50 personen aan de bedevaart hadden
A.s. /omlag z i j n alle senioren-elftallen van gegeven tot het stellen van vragen. Hiervan vallen,
maar door te eenzijdig spel kon men niet deelgenomen. De beide aftredende bestuursleVorden vrij.
werd een zeer druk gebruik gemaakt en werden tot scoren komen. Na een kwartier moest de den t.w. de heren H. Scherpenzeel (secr.) en H.
Vorden A, dat nog een uitstekende kans heeft onderwerpen als: riolering, particuliere woning- Ratti-defensie
aan de noodrem Hartman (Penningm.) werden bij acclamatie
op het kampioenschap, speelt om 12 uur t h u i s bouw, sportvelden voor de jeugd, elektrificatie trekken en toenherhaaldelijk
men
door
nonchalant
wegwer- herkozen.
tegen K.D.C. A. Dit laatste elftal heeft vorige onrendabele gebieden, waterleiding, aanleg van ken de Vios-middenvoor een prima scoringswerden mededelingen gedaan betrefweek de koploper Eibergse Boys A een neder- trottoirs langs de verschillende straten in het kans gaf, maakte deze geen fout en schoot hard Vervolgens
fende
de
a.s.
bedevaart naar Amsterdam, die
laag toegebracht en zal er wel op gebrand z i j n dorp, straatverlichting, verharding van wegen,
gehouden zal worden in de nacht van zaterdag
in de touwen.
om ook Vorden A dit lot te doen delen. Voor- enz. en., besproken.
vergrootte haar voorsprong door 10 min. 12 op zondag 13 maart.
lopig houden we het echter m a a r op de thuis- Hierdoor kregen de aanwezigen een duidelijk Vios
voor rust van een misverstand in de Ratti-ach- Als bijzonderheid deelde de voorzitter mede dat
club, die door een overwinning een heel eind beeld van wat er zoals omgaat in een gemeente- terhoede gebruik te maken (O—2).
de heer A. Wissink, organist alhier, tijdens de
o]) de goede weg komt naar het kampioen- lijke huishouding.
Ook
na
de
thee
wilde
het
niet
lukken
bij
Ratti.
H.
in de Zaaierskerk te Amsterdam het orschap. Het tempo-verschil moet hier de door- Verschillende leden spraken er hun voldoening Wel had men dikwijls een veldmeerderheid, gel Mis
zal bespelen.
slag geven.
over uit dat thans gecombineerd kon worden
door de gevaarlijke doorbraken van de
Vorden B krijgt 's middags bezoek van Voorst vergaderd, terwijl tevens de aandacht werd ge- maar
Beltrumse gasten, moest de verdediging nog
A, w a a r b i j het zeker spannen zal.
vestigd op het grote belang om ook de stemgeVorden D speelt zaterdagmiddag thuis tegen rechtigde jeugd eens uit te nodigen een derge- meermalen resoluut ingrijpen. De stand bleef
ongewijzigd.
Be Quick F.
lijke avond te bezoeken.
Ratti a en b waren vrij. Ratti c speelde haar eerDe beide besturen zegden toe hieraan hun volle ste competitiewedstrijd tegen de kampioensBILJARTEN
ploeg van verleden jaar, Sossi b. De jeugdige
Voor de biljartbond De IJsselkring werden deze medewerking te zullen verlenen.
Ratti-uitgave speelde een aantrekkelijke ontweek maar 3 wedstrijden gespeeld., nl. Ons Genoegen I—Excelsior II 4—4; De Zon III—De O.L. SCHOOL LINDE VOERDE OPERETTE OP moeting, maar moest aan het meer geoefende
Zon I 0—8 en De Zon III—de Kets 4—4.
Vrijdag- en zaterdagavond hebben de leerlingen Socii-team met l—3 de overwinning laten.
In de hoofdklasse van de Zutphense biljartbond van de o.l. school in Linde o.l.v. het hoofd der A.s. zondag is het eerste vrij. Het a-team mag
behaalde K.O.T. I donderdagavond een klinken- school, de heer Hazekamp, de operette „Poerle- in Lochem haar krachten beproeven met Lode 8—O overwinning op Berkelbrug I. Hierdoor potje" opgevoerd, waarvoor grote belangstelling chem a, waar wel enige winst in zit. Zaterdagstaat Vorden nog l punt achter op Voorst, dat bestond. Alle kinderen van de school, van klein middag speelt Ratti b thuis tegen Pax c, terwijl
de leiding heeft.
tot groot, hebben er een aandeel in gehad. Het Ratti c een uitwedstrijd heeft tegen de Hoven c
A.s. donderdag speelt K.O.T. I in Voorst tegen was ,de geschiedenis van een smid en een kleer- uit Zutphen.
Voorst I. Wint Vorden, dan is zij kampioen. Het maker, die meenden allebei de sterkste te zijn.
IN MEMORIAM H. W. EYKELKAMP
kan er dus wel spannen.
•
dank zij de spierballenolie. Later werd er bij In de leeftijd van bijna 69 jaar is alhier overVoor de Ie afdeling speelde nog K.O.T. II tegen het huwelijk van de smid een bruiloft op het
zo'n verse brosse beschuit
leden
de
heer
H.
W.
Eykelkamp
„De
Weert"
te
De Poorte I, welke door K.O.T. II met 6—4 toneel gegeven, waarbij de kleinere kinderen
Linde. Wijlen de heer Eykelkamp was een bebij de koffie l
werd gewonnen.
heel aardige oude boerendansen te zien gaven. kende en geziene figuur. Zo had hij vele jaren
't is weer eens „Anders
De kostuums en de aankleding van het toneel zitting in het R.K. Kerk- en Schoolbestuur, was
BROMFIETSERS WERDEN GETEST
den anders"
Uitgaande van Veilig Verkeer Vorden werd waren weer prima verzorgd. Er werd heel aar- o.m. bestuurslid van de A.B.T.B. afd. Vorden, bein zaal Eskes het officiële examen gehouden dig geacteerd en gezongen, zodat het zowel voor stuurslid, R.K. Boerenleenbank etc., terwijl hij
voor bromfietsers, als sluitstuk van de cursus, de kinderen als voor de ouders een prettige ook in het dorpsleven, speciaal de agrarische
avond is geworden.
welke o.l.v. wachtmeester Kok stond.
sector, een bekende plaats innam. Onder overHieraan namen 28 personen deel, waarvan er Beide avonden berustte de leiding bij de voor- weldigende belangstelling vond maandagmor22 slaagden en in het bezit kwamen van het zitter van de oudercommissie, de heer H. Pel- gen de plechtige uitvaart en begrafenis plaats.
grum, idie aan het slot van de tweede avond alle
diploma.
MOOIE OPDRACHT
De voorzitter van Veilig Verkeer, de heer Fol- medewerkenden zowel op als achter het toneel
mer, feliciteerde de geslaagde cursisten en dank bracht voor het gebodene. Hij bood daar- Voor een bedrag van ƒ -W7.350,— is aan de
hoopte dat zij van het geleerde een nuttig bij de heer en mevrouw Hazekamp, die heel wat wegenbouvr-onderneming V. J. Dostal alhier
werk voor deze opvoering verzet hebben, een het onderhoud gegund van de wegen nrs 47,
profijt zullen hebben.
Namens de cursisten bracht de heer A. J. fruitmand aan, terwijl de onderwijzeres mej. o edeeltelijk en »8a van het Rijkswegenplan
Klein Ikkink dank aan de heer Kok, en over- Swerus als blijk van waardering een bloemstuk Ï958 en van de weg Doetinchem—Gendringen
ontving.
—grens, gedurende 1960.
handigde hem een blijk van waardering.

Dames

BAüYDERMafe

Bosscner
Beschuit

FILMAVOND

Donderdagavond werd op uitnodiging van de
afd. Vorden van de Bond voor Veilig Verkeer
en de V.A.M.C. „De Graafschaprijders" door de
Shell een speciale filmavond verzorgd in zaal
Bakker.
Namens de beide besturen sprak de heer J. J.
van der Peijl een kort openingswoord waarin hij
er op wees dat deze avond het einde betekende
van het winterseizoen van Veilig Verkeer en het
begin was van de actie van de motor- en autOr
club.
Vervolgens werden een aantal films gedraaid
o.a. „Van Toen en Thans", „Olie op Reis", „De
Alpen Rally" en „Het Vliegfeest op Ypenburg".
De heer J. J van Dijk, secretaris van de afd.
Veilig Verkeer, dankte de heer Eberink van de
Shell voor het gebodene, en deelde mede dat
zeer waarschijnlijk op 30 april a.s. het seizoen
met een rit zal worden geopend, terwijl eind
juni begin juli a.s. weer een verkeersrit voor
fietsers, brommers, motoren en auto's zal worden georganiseerd.

Meisjeskoren
A.s. donderdag GEEN repetitie, maar
ZATERDAG 19 maart. Jongste groep om
half vier; oudste groep om half vijf

Extra Reklame
500 gram diepvries-piepkuiken 225 et
500 gram fijne rook worst 170 et
200 gram boterhamworst 55 et.
500 gram gesmolten vet 40 et
200 gram ontbijtspek 55 et
200 gram tongworst 55 et
200 gram pressham 60 et
500 gram'spek 70 et
200 gram leverkaas 70 et
Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat
Voor a.s. lidmaten
ringen, hangers en armbanden
in goud en zilver.
Horloges enz.

J. W E N T I N K
cE-uipnenseiveg

„HET BINNENHUIS"
WONINGINRICHTING
FA A. POLMAN - VORDEN

Geef Uw trap een nieuw
aanzicht!
Wij hebben een enorme kollektie
* fjouclólopera

(j€tuolofters

Voor de zondag iets extra's?
250 gr. Kreijenbroeks
allerhande 59 et
Boterkoeken, 10 st.
89 et
Cocoskoeken, 10 st.
85 et
Uddelermeertjes, 5 st.
150 gr. ongerookte
Boerenmetworst
150 gr. Hamkaas
200 gr. Boterhamworst

49 et
89 et
55 et
49 et

Extra voordelig!
3 pakken Sunil van 1.24 voor 99 et
Litersblik Sperciebonen
98 et
3 blikjes Italiaanse
Tomatenpuré 45 et
1 blik Leverpastei, 200 gr. 49 et
250 gram Zandkoekjes,
zeer licht 49 et
2 tuben Colgate Tandpasta
van 1.40 voor 1.25
Deze aanbiedingen zijn
vrijdagavond 6 uur.

geldig tot a.s

PARDIJS heeft

het voor U!

Kinderschoenen
in onze uj^jaarskoüektie.
Sterk
Prima pasvorm

Wullink'
s
Schoenhandel
„Onbetwist de Schoenenspecialist"

Werkkleding gratis.
Aanmelden: ledere avond van 7.30
tot 9.30 uur aan het bedrijf, Zutphenseweg 35, Yorden.
Zaterdag's van 14.00 tot 16.00 uur.

De beste fiets voor de
laagste prijs.
Dames* en Herensportrijwielen
geheel compleet met alle toebehoren, slechts f 150.25.

Arie Tragter
Zutphenseweg

Dorpsstraat 4, Vorden, Tel. l 342

Mij tot Nut van 't Algemeen
Departement Vorden
Opgericht 7 januari 1818

5e Nutsavond
op woensdag 16 maart 1960
in het Nutsgebouw.
Aanvang 8 uur precies.
Zaal open 7.30 uur.

„Penose en Prinsemarij"
door de Weled. Heer H. Kraan,
District-rechercheur der Rijkspolitie
te Almelo.
Vrije toegang vóór Nutsleden (2 pers)
Niet-leden f 1.25 per persoon.
Zie bericht.

Zeg Hendrik, heb ie'j dat ezeen in
Contact: ie'j kunt met vief repen Van
Houten chocola een Solex winnen.
Ik heb mooi pech ehad, toevallig he'k
mien de vorige wekke net een niejen
Solex ekoch bie Tragter.
Luuster is Derk, dat volt nog een
betjen met; ie'j ze'k „de vorige wekke".
Noe het is zo, dat as ie'j een Solex
koopt tussen l meert en 31 mei, dan
heb ie'j u m al vaste.
Win ie'j der ene (want eiken dag
ku'j der ene winnen) dan betaalt den
chocola-kearl van Van Houten de
gekochte bromfietse netjes terugge.
Noe Hendrik, dan koop ik mien metene vief repen, sture die vief marken
met een riemken op en, wie wet, 't
kost niks en 't kan volle opbrengen.
Zo is het.

Over Solex wil TRAGTER
U gaarne meer vertellen.
Solex Service Station, Telefoon 1256

Mandolinevereniging
„De zingende^naren"
te Hengelo-G.

Autoverhuur

AUTO-VERHUUR

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306

Wekelijks aan te bieden:
geselecteerde 8-weekse
jonge hennen. Wij leveren uitsluitend de
beste soorten
gebruiks - hybriden
A. BUKMAN,
Driesteek l, Leesten
Telefoon 4765.

Zutphenseweg - Vorden

schilder met ^

tref ex
SUPER GLANSLAK,

NIEUWE LEDEN kunnen zich opgeven a.s. dinsdag a v^Jl van 8 tot 9
uur in zaal Demming te Hengelo-G.
of telefonisch 06753-416.

H. en W.

MATLAK,

MUURVERF

Alleenverkoop:

FA. G. BOERSTOEL & Zn.
Schilders- en behangersbedrijf, Insulindelaan 5
Telefoon 1567

„HET BINNENHUIS"
WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN - VORDEN

Linoglans
Wasmanden
Stofmanden
Linoleumwas
Meubelolie
Hondemanden
Mcubelwas
Huishoudtrappen
Tegelwas
Zwabbers
T.S. Droogschuim

Zie etalage.
EEN

Palthe!

HERENPYAMA
DIE U

Voor het reinigen en verven van al
Uw kleding, gordijnen, dekens.
Nu ook Uw gestikte dekens.

AGENTSCHAP A. POLMAN.

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

HUISHOUDWEEK!
In deze weken vestigen wij uw speciale aandacht
op huishoudgoederen.

Speciale reklame:

Lijmt alles.
Bij aankoop van één tube a f 1.20
een prachtige bouwplaat van de
Douglas D.C. 8
K.L.M.'s nieuwste straalvliegtuig gratis

Drogisterij „De Olde Meulle"
Gedipl. Drogist

J

Voor de schoonmaak!

NIEUW.
UHU KRACHTLIJN

J. M. v.d. Wal

Toegang 14 jaar

Te koop een drag.
MAAL, F.H., 20 mrt.
a.d. telling. Vrije stal
voor alles
bij G. H. Janssen, B 4
Hengeloseweg,
Te koop een nuchter
r.b. STIERKALF bij
Wed. F. H. Bennink,
D 81, Wildenborch.
Te koop 3 zware
BIGGEN bij T. Roeterdink, B 21.
Te koop zware BIGv.h. Martens
GEN en 2 zware dr.
Zutph.w.
15 Tel. 1505
b.b. ZEUGEN, afst.
de
opticien
die
altijd voor
van Van Raai te Wehl,
u h Ut a r ut (in t.
H. Hissink, achter
Verendaal, Vorden.
Ziekenfondsleverancier
Z
f.leden genieten een
Te koop zw. dr. b.b.
ZEUGEN, eind mrt.korting van 20% op
a d teil; pas gedekte glazen en monturen.
zeugen en 3 jonge
quste KOEIEN.
L Groot Bramel,
m. en zonder chauffeur
D 94. Tel. 6619
GEORGE SEESING
Voor uw baby: Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
kinderwagens
1414
kinderledikantjes (bij Telefoon
geen gehoor l 358)
kinderstoelen
Te koop MANGELS
Boxen en Boxdekken en VIERDELS van 'n
Kom eens
jonge vette KOE.
met ons praten!
D. Bosman,
fa. G. W. Luimes Lankhorsterstraat,
Wichmond.
Vorden.Telefoon M21

Q. Siemerink

f 1 2 0 - f 0.90 - f 0,60 (bel inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
}. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. l 373

b. Jongens van 16 jaar en
ouder.
Prettige werkkring.
Goede sociale verzorging.
Reiskosten vergoeding.

Hunde wollt ihr ewig leben

De laatste dagen
van Stalingrad.

Gunstige prijzen

eventuele ploegendienst.

de eerlijke en schokkende film

Vraagt U eens naar Linoleum op Uw
trap.
Wij geven U gaarne alle gewenste
inlichtingen en prijsopgaaf.

a. Meisjes van 16 jaar en
ouder.

c. Gehuwde vrouwen voor

Zondag 13 maart, 8 uur

met: Joachim Hansen
Wilhelm Borchet, Peter Carsten
Armin Dahlen
en tienduizenden medewerkers.

(Jtaitrveloiir slopers

LEUKE

vraagt voor spoedige indiensttreding:

Telefoon 1500
VORDEN

Exploitatie Jac. Miedema - Devent

25

Textielbedrijf
„V O R D E N"

Nutsgebouw

Groot Roessink's
Timmerwinkel
Telefoon 1527

Prima halflinnen theedoeken 135 et
Keurige keukendoeken 0.98 — 125 et
Washandjes per stuk 15 et
Baddoeken, pracht dessins, vanaf 198 et
Zeer voordelige theedoeken 78 et
Lakens en slopen voordelig in prijs. Cinderella lakens en
slopen. Komt zelf maar eens zien en ... doet uw voordeel.

H. LUTH - Nieuwstad 4 - VORDEN

Vlotte gestreepte
pyama, royale
maat f 7.95.
In effen keper
flanel f 8.90.
C1

VISSER - VORDE

Voor uw behangwerk en behangselpapier H. enw

De Here verblijdde ons
zeer met de geboorte
van een welgeschapen
dochter

Wederom werden wij zwaar getroffen
door het overlijden van onze lieve
zuster, schoonzuster en tante

Marrigje

wed. van Johannes Paulus van Neck

(Ma rj a)
W. ter Haar
J. ter HaarNaaijer
Vorden, 11 maart '60
Hendrik v. Bramerenstr. 2.

Net meisje gevraagd
voor huishouding en
winkel.
Mevr. C. J. Kerkhoven
't Hoge 24. Vorden.
MEISJE gevraagd
voor enkele dagen per
week voor huishouding
en winkel.
Bakkerij
Schurink, Nieuwstad
Terstond gevraagd net
WINKELMEISJE,
liefhebberij om ook in
de bloetnenzaak te
helpen is zeer gewenst.
Brieven of persoonlijke
aanmelding bij Derksen
Zutphenseweg
Gevraagd werkster
voor enige halve dagen
per week. Schiphorst
villa „Nuova",
Zutphenseweg.

„HET BINNENHUIS"

NU ga ik ook
naar ALBERS,

WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN * VORDEN

Hendrika Gezina Klein Bleumink

in de leeftijd van bijna 58 jaar.
D. Klein Bleumink
B. J. Klein BleuminkKuypers
Puslinch: G. SmeenkKlein Bleumink
(Canada)
J. Smeenk
en kinderen

't scheelt mij nu elke week

STBR-COCOSl

teveel . . . . . '

Vorden:

Deze week alleen
RONDE PRIJZEN!

Wij hebben momenteel de volledige
kollektie.

3 blik tomatenpuree

COCOSTAPIJT, 100 breed
COCOSLOPERS,
50 en 70 breed

150 gr. lange vingers
Grote pot appelmoes

Heden overleed te Warnsveld onze
inniggeliefde zuster, schoonzuster en
tante
Wieke Barendsen
weduwe van H. O. Breukink
in de ouderdom van 74 jaar.
Diep betreurd door ons allen.

Vorden:

Fam. Barendsen

Aan voorraad in onze zaak
en aan stalen.

200 gram hoestmelange

Komt U eens vrijblijvend kijken?
Hebt U wel eens aan een vast
Cocostapijt in Uw woonkamer
gedacht.

100 gram huishoudthee

Degelijk, praktisch en . . . niet duur.

1 bl. Hunink leverpastei

ZIE ETALAGE.

l bl. Hunink soepballetjes

ZIE ETALAGE.

Bejaarden-kring

N.V.V. afd. Vorden

woensdagmiddag 16 mrt., 230
uur in de Koffiekamer v,hu Nut«
Een verhaal en plannen voor het reisje.

op zaterdag 19 maart in het Nutsgebouw

STEEDS VOORRADIG:

4 rol closetpapier

2 panlappen
Groot blik sardines
4 stukken toiletzeep

voor de Jeugd

2 litersflessen azijn

IJsco de IJsbeer op het
Brandnetel-eiland.

200 gram hoofdkaas

Aanvang 3 uur. Entree 25 cent.
Gevraagd een boerenDrijfwerken - Assen - Lagers
knecht wegens huweKaarten verkrijgbaar bij de bekende adressen:
.
Riemschijven enz.
lijk. Tevens te koop
Koerselman; Wolsing; Meenink; Kamperman;
een autobuitenband, Riemschijven i 100 stuks in diameter van Nijland; Pardijs en Roekevisch, Almenseweg;
600-19. J. Rietman,
80—1500 mm. Drijfriemen enkel dikte
Sloot en Voorhorst.
„Bosmanshuis,,
verschillende lengten en breedten,
Het Bestuur
Wie heeft een gele
onder ander dubbel dikte
das gevonden? Gaarne
l st., lang 1330, breed 23 cm.
HET ADRES VOOR
terug bezorgen bij Wim
l „
„ 1100, „ 22 „
Berenpas, D 32.
Verlovincs- en trouwringen,
l
1400,
23
smalle en brede ringen.
Zit- en slaapkamer of
Zo qoed als nieuw.
zit-slaapkamer gezocht in Vorden of
APARTE
PASKAMER
Telefoon 1323
naaste omgeving.
VORDEN
Brieven met prijs enz.
bureau Contact onder
J. W E N T I N K
nt. 22.
Zutphenseweg 25
Gevraagd voor Ie helft
augustus gemeubil.
KAMER en SLAAPKAMER voor gezin
Ook in 196O nog stens
van 4 personen.
„De Schoenspecialist"
de bromfiets o.a. door:
Keuken of gebruik van
vraagt voor spoedige indiensttreding
keuken. Aanbiedingen
onverwoestbaar pittige motor
bij Vogtlander,
Zutphenseweg 77
robuuste voor-en achter wiel vering
prima lak en chroom
Sollicitaties te richten aan:
Te koop DIRECTIElaagste onderhoudskosten
WAGEN, tevens geDELSINK
schikt v. woonwagen.
hoge inruilwaarde
Schoenenmag., Beukerstraat 20,
Dostal's Aannemersmoderne kleuren
Zutphen, Telefoon 4183
bedrijf, Vorden.
Telefoon 6691.

G* ten Have

3 rol eierbeschuit
3 pak pudding
200 gram Veluwse sprits
200 gram abrikozen
15 pak vanille suiker
500 gramsbeker appelstr.

Te koop aangeboden
z.g a.n. wollen damesmantelcostuum, m. 40
kleur zwart, en lichtblauwe zomermantel,
m. 40. Te bevragen
Enkweg 20.
Te koop een prima
KOOK-HAARDKACHELm.bakoven.
Gebr Barendsen
Wilt u deze zomer een
SCHOMMEL maken
voor uw kinderen?
Wij hebben een zeer
stevig metalen juk
voor u. Prijs f 12,50.
Vogtlander,
Zutphenseweg 77.
Motorrijden voor bromfietsprijs . . .

Te koop pracht Matchless, 500 cc., k.k., van
1954, puntgaaf.
Molenweg 24.

Pedicure en voetonderzoek

Sparta-dealer

R. G. J. Kuypers
Telefoon 1393

Als extra attraktieü

1 pot 1ste soort huishoudjam van
93 et voor 59 et bij elke 250 gram
Hotel Goud Koffie a 156 et.

Nooit wachten, altijd vrije keus,
stukken voordeliger.

Behandeling uitsluitend
volgens afspraak.

Gebruik dan ook prima
gereedschap van

GEVRAAGD EEN ERVAREN

Henk van Ark

Aanmelden zo spoedig mogelijk bij

Insulindelaan 8 — Telefoon 1554

H.H.

MEER DAN 100 RIJWIELEN
staan er in de toonzaal der

Empo Rijwielfabriek

ATTENTIE

BIGGEN te koop.
G. W. Winkel,
't Gazoor

Er staat trouwens veel meer, o.a.:
EMPO wasmachines
EMPO naaimachines

M. G. Lijftogt, Vorden

Neem er eens een ogenblik voor!
Uw bezoek verplicht u tot niets.
LEVERING via uw HANDELAAR

EMPO Rijwielfabriek - Vorden

Te koop toom biggen.
H. J. A.Wesselink,
Noordink E 60
Hengelo (G.)
Te koop toom beste
BIGGEN en ± 90 6weekse HENNEN
(Reds). H. J. Rietman,
Warkenseweg 6,
Warnsveld.
Te koop 2 jonge
stamboekzeugen met
11 en 13 biggen, 8
dagen oud.
A. J. Vruggink,
„Riethuis", Delden.
Te koop een nuchter
roodb. MAALKALF
bij G. Korenblik, E 24
Linde.
Te koop een zwartb.
STIERKALFbijG.H.
Visschers, Veldwijk.
Te koop een toom
BIGGEN. J. Spithoven
Galgengoor.
ZOJUIST
ONTVANGEN
NIEUWE

Zomerstoffen

LOOMAN
VORDEN

Veld wijk C 157

r

Zolang de voorraad
strekt:
restanten
Rock and roll kousen
Maillots

10 tot 30 pet. korting.

H. en W., Tel. 1514

Het voorjaar is
weer in aantocht I
Onze stoffeerder
staat weer voor U
klaar.
Moeten uw stoelen
opgeknapt worden of
een nieuwe vloerbedekking.
Zijn de matrassen stuk?
Een telefoontje en
hij komt met U
praten!

Ook vandaag wordt weer bewezen:
fa* G* W» Luimes
CONTACT wordt van A tot Z gelezen
Vorden, Telef. 1421

ATTENTIE

ATTENTIE

Polygas heeft vakkundig personeel ter be-

schikking*
Polygas-depots leveren

U

elk

gewenst

comfoor, gasfornuis of geiser*
Polygas staat altijd voor U klaar*
Depots:
v Ark, Wildenborch
Ruiterkamp, Linde
Brummelman, Delden
Coöp. „De Boggelaar"
Mevr. Lauckhart, 't Hoge
Keune, Stationsweg

Te koop een toom
biggen bij B.Woerts
E 43, Bonekamp,
Vorden

goede resultaten.
Alle geneesmiddelen met rijkskeur,
dus: waar voor uw geld.
Wederverkoper:

Polygas heeft een zeer laag statiegeld*

EMPO stofzuigers

Te koop een toom
zware BIGGEN.
G. J. Zweverink, D 79
Wildenborch

Lieve's Veegeneesmiddelen

Polygas geeft zoveel, voor zo weinig,
kost slechts 7.65,

Komt u ze eens bekijken, wellicht
kunt u gemakkelijker uw keus bepalen.

Te koop i 100 jonge
HENNEN, W.xR.
10 weken oud.
Aalderink,
Almeneseweg C 134

Voor een goede bestrijding van veeziekten
geven

*

Dostal's Aannemersbedrijf

Te koop 130 jonge
HENNEN, 8 weken.
H, Burkink,
„De Sticht",
Wichmond

Veehouders!

Handschoenen

Vrachtwagen-chauffeur
Vorden, Telefoon 6691

EMPO SPORTFIETS, compleet met
lamp, slot, jasbesckermer en pomp,
vanaf f 169,50.

Te koop of te ruil voor
guste, een r.b. drag.
MAAL, bijna aan de
telling, vierk. stempel.
B. Zents Sr.. D 102
Vorden.

Dorpsstraat 4 — Telefoon 1342

Fa. J. W. Albers

Hebt U een goede tuin?

Te koop een g.o.h
KOOK-HAARDKACHEL. Bevragen
H. van Ark, Insulindelaan 8. Telefoon 1554

BIGGEN te koop.
H. J. Memelink, Linde
E 8.

G. Wiiliink-LelÉ'iik

Ct
Ct
Ct
et
et
Ct
Ct
Ct
Ct
Ct
Ct
Ct
Ct
Ct
Ct
Ct
Ct
Ct
Ct

Kwart Edammer GRATIS bij elke
fles zoete Spaanse wijn a 295 et.

Sparta.

Nette Verkoopster

50
5O
50
50
50
50
50
50
50
5O
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Te koop EETAARDAPPELEN.
Joh. Wcsselink,
Kranenburg

Vraagt inlichtingen over onze reklame
abonnementen bij hoofdepöthouder:

N. J. Keune, Stationsweg 1, Tel. 1289
VORDEN

Nieuw.
12

Schoonmaakartikelen

Verwijdert vullen vlekken van tapijten, meubelbekleding enz.
De schoonste hulp in huis

Grond-, Glans*, Stand-, Muurverven en Reina Koudwaterverf
(plastic).

Drogisterij De OldeMeulle

Heinekeus
OUD BRUIN

*
Behangselpapieren, mooi, fleurig
en modern, reeds vanaf f 0.78
per rol.

Voor

Vulpenre paratie
naar

„Jan Hassink"

(Zoals steeds plaktafel
bruikleen.)

Nieuw.
Suéda
Speciale reiniger voor
suéde jasjes, schoenen,
tasjes en handschoenen.

Drogisterij De Olde Meulle

Nieuw.
B.O.B. 4

VOOR

en

gereedschap

in

Vloeistof voor het
prepareren van hout.
Tegen en ter verdelging van houtworm.

Drogisterij De Olde Meulle
Het adres voor
pluimvee en wild is:

W.ROSSEL
Vorden
Telefoon 06752-1285.

Nieuw.
Nylit

NAAR

Drogistelij „De Olde Meulle

II

Nylon draadversterker.
Geen ladders meer.

want het is een feit, Van der Wal verkoopt kwaliteit.

Drogisterij De Olde Meulle

is zoeter
en frisser

Prijsverlaging
Koffie!!
Met als extra aanbieding bij
ons deze week:
250 gram Dessert Koffie

dus

lekkerder

a 1.56

het 2e halve pond voor
halve prijs.
Onze middagsluiting is
van half 1 tot half 2.

Smit, Zutphenseweg
Elke week iets nieuws, altijd wat
goeds.
Telefoon 1281.

voor,]
4

KORRELS

è V

BIGGEN
£? ^ ><

• Hardere biggen

biggen ^p,

Chr. Jeugdverenigingen en
Jonge Landbouworganisatie's

%&

<3g

$!L

rfrwv.

• Beter marktbare biggen
• Hogere winst

$

Toneelavond
op zaterdag 19 maart in Irene.
Aanvang 8 uur.
Entree f 1.— (bel. inbegrepen).

SUPERBA-KORRELS VOOR BIGGEN

Opgevoerd wordt:

Heineken
morgen een paar flesjes
in de boodschappenmand
School met de Bijbel
Het Hoge

Dinsdag 15 maart a.s.
hebben de ouders gelegenheid om het
werk van de kinderen te bezichtigen
tussen half zeven en negen uur.
Het Personeel.

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende druppels
f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ontvangst van postwissel.
Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

„HET BINNENHUIS"
WONINGINRICHTING
FA. A. POLMAN - VORDEN

Verzuim deze aparte avond niet!
Kaarten in voorverkoop bij Sigarenmagazijn „Jan Hassink".
Voor betere

SCHOENREPARATIE
Wullink, Dorpsstraat 4

Vraag bij <lf IJelfia-lMnJfLiar

Empo
Gazelle
Enorme kollektie sporten tourrijwielen in prachtige moderne kleuren,
prijzen vanaf f 148.—.

Telefoon 1393

Concordia Hengelo-G.
VOETBAL

PPTIKELEH

om Je

speciale foLici- „Siipirhi-km-rels )u&r Iriggen"
t! DtUT IN HOOGKERK

Vraagt inlichtingen bij de Delfia-wederverkoper:

J. B. Gerritsen, 't Hoge 64, Vorden, Tel. 06752-1540
Net meisje
niet beneden 18 jaar.

Hotel Brandenbarg

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

Weulen Kranenbarg
en

R. G. J. Kuypers

r

Onze nieuwe kollektie behangselpapieren voor dit jaar is gereed gekomen.
Een enorme sortering uit meer dan
75 soorten.
Ook in de exclusieve dessins kunnen
wij U veel laten zien.

Zie onze speciale
behangetalage

een toneelstuk in dialect, door het
Larense Amusementsgezelschap.

Rijwielhandel

en nieuwe J&ente !
tang

Hendrik van de Mulle

Maak de zondag gezellig,
neem wat gebak in huis!
Neem het beste wat u
krijgen kunt, neem
SLAGROOMGEBAK!
Slagroomtompoesen, 5 stuks
geen 1.50 vandaag 125 et
Slagroompunten, 5 stuks 1.50
vandaag 1.25
Mergpijpjes, 5 stuks geen 1.10
vandaag 98 et

Sinasgebak, 5 stuks 1.10

VOOR
en nieuw

hét biggenvoer, dat de jonge biggen
door de practische vorm en extra
smakelijke samenstelling graag opnemen.

Zaterdag 12 maart

Fa. Hartens

DANSEN

Sport- en Wapenhandel l

Orkest: „The Moodchers".

vandaag 98 et
Rozijnenbrood, l 25 vandaag 99et

H. Lijftogt 't Hoge 57

Verhuur van gelegenheidskleding v. heren,
bont v. dames. Gebr.
Willems, kleermakerij,
Rozenhofl. l, Zutphen
Telefoon 2264.
PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77.
Zutphen

Roombroodjes, 5 stuks 75 et
vandaag 60 et

VOOR HEEL
DE BURGERIJ
„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Boerenwit (wordt steeds meer
gevraagd).

Plastic regenjassen

Drentse stoeten ook 99 et

Chocoladeblaadjes, 150 gr. 79 et
Chocoladebonbons, 100 gr. 55 et
Vandaag bij aankoop van l rol
beschuit (merk naar keuze) gratis
een vruchtenknots.

Kinderjasjes en -cape's
Fietscape's

Bakker Schurink

Fa. Hartens

Telefoon 1384

voor dames en heren

in plastic en im. leer
Sport- en
Wapenhandel

