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H.H. ADVERTEERDERS.
In verband met de Goede Vrijdag moeten
de advertenties de volgende week een dag
vroeger dan gewoonlijk in ons bezit zijn.
Dus liefst dinsdags en uiterlijk donderdagmorgen tot 10 uur.'
[KRANSLEGGING OORLOGSMONUMENT.

Ter herinnering aan de nagedachtenis van
hen die vielen in de bezettingsjaren 194Ü1945 en ter herdenking van de dag, waarop
Vorden bevrijd werd van het Duitse juk,
zal op dinsdag l april a.s., des namiddags
6 uur, aan de voet van het oorlogsmonument in het plantsoen bij het Emmaplein
alhier, door de Burgemeester, in tegenwoordigheid van de leden van het comité
oorlogsmonument, een krans worden neergelegd.
NUTSBIBLIOTHEEK.

Op de zaterdag voor Pasen komen er weer
80 nieuwe boeken in de Nutsbibliotheek,
n.l. 43 romans, 8 populair wetenschappelijke, 4 detectives, 10 oudere jongensen meisjes- en 15 kinderboeken.
Tot de romans behoren: „Schrei niet, JNatasja" van Deszö Arvay, Polen, waar wacht
ge op" van Gibbs, „De laatste Nijdas'' van
Green, 2 boeken van Kirst, de nieuwe Lennart: „De ogen van Roosje", het nieuwe
boek van de schrijver van Christus wordt
weer gekruisigd: „Kapitein Michaels", het
geestige boekje van Sandstrom „De vroedvrouw van Pont Clery?. Alle boeken worden voorzien van een keurige leeswijzer.
BIOSCOOP

VOETBAL

Vorden I speelde zondag een vriendschappelijke wedstrijd op eigen terrein tegen
Pax I, welke momenteel goede kansen
heeft op het kampioenschap van de Ie
klasse. Vorden dat een gooi doet naar de
eerste plaats in de 2e klasse speelde zeker geen klasse minder dan Pax. Integendeel, de geel-zwarten hadden vaak 't beste van het spel; dat zij niettemin verloren met 3-1 is meer een kwestie van
het benutten van de kansen voor het doel,
waarvan Pax blijkbaar een beter recept
had dan Vorden.
Bij Pax speelde Michels nog steeds pen
prima partij in de voorhoede en van hem
kwamen dan ook de gevaarlijkste voorzetten.
Met rust was de stand nog O—0. In de
tweede helft verhoogde Pax het tempo en
dank zij snel doorgeven van de oal ontstonden er doelrijpe kansen, waarvan er b
benut werden. Vorden kreeg met haar ene
doelpunt eigenlijk een te krappe beloning
voor haar volhouden, Pax telde l invaller;
Vorden was volledig.
A.s. zondag is Vorden 'II in touw. Zij
speelt de uiterst belangrijke .uitwedstrijd
tegen Ruurlo II, welke juist l punt boven
de reserves staat. Wint Vorden 11 dan
worden de rollen omgedraaid .en wordlj
Ruurlo II hekkesluiter en kunnen de geelzwarten eindelijk de laatste plaats verlaten. Het kan er dus zeker spannen in Ruurlo. Vorden III speelt thuis tegen Voorst
V, terwijl zaterdagmiddag Vorden c bezoek ontvangt van Warnsveldse B. b.

KERKDIENSTEN zondag 30 maart.
Hervormde kerk.
10 uur Ds J. Langstraat en Ds J. H. Jansen.
Bevestiging van Lidmaten.
Geref. Kerk
9.30 en 3 uur Ds E. J. Duursema.
R.K. Kerk
7 uur Mis. 9.30 uur Hoogmis. 4 uur Lof.
R. K. Kapel 7 en 8.30 uur Mis. 7.30 u. Lof
Goede Vrijdag 4 april.
Herv. Kerk 10 uur Ds J. Langstraat.
Bed. H. Avondmaal.
7.30 uur n.m. Ds J. H. Jansen.
Bed. H. Avondmaal.
Geref. Kerk 7.30 uur n,m. Ds E. J. Duursema.
Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)
Van zaterdag 29 maart van 5 uur tot en met
zondag 30 maart Dr. de Vries. Tel. 288.
Bij geen gehoor dokterstelefoon 236.
Zondagsdienst dierenartsen.
Zondag 30 maart Reichman, tel. 06755-266
en Wechgelaer, tel. 06752-566.
Brand melden: no. 5 4 1 .
Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd 107 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 42.— tot f50.— per stuk.
Handel was tamelijk vlug.

JAARVERGADERING BUURTVERENIGING
DELDEN

De buurtvereniging Delden hield in café „'t
Zwaantje" onder leiding van de heer M. H.
Gotink een druk bezochte jaarvergadering.
In zijn openingswoord wees de voorzitter er
op dat de vereniging met grote voldoening
terug kan zien op het afgelopen boekjaar. De
vereniging heeft bewezen in een grote behoefte der samenleving te voorzien. Spr. hoopte
dat ook in de toekomst de hechte band tussen
Deldense buurtbewoners bestendigd mag blijven.
Uit het verslag der secretaris, de heer W. A.
Borgonjen, bleek dat de vereniging thans 115
leden telde. Het verslag van de penningmeester, de heer J. Eggink, meldde dat 1957 sloot
met een klein batig saldo. Als leden der kascontrole commissie werden benoemd de heren
G. Steenblik en B. H. Breuker. Bij gehouden
bestuursverkiezing werden de heren M. H.
Gotink, W. A. Borgonjen en H. Kettelarije herkozen. In plaats van de heer J. Eggink, welke
zich niet meer herkiesbaar stelde, werd gekozen de heer J. Eulink. Het jaarlijkse buurtfeest zal plm. 15 mei gehouden worden op de
boerderij van de Gebr. Gotink. Op de vooravond zal getracht worden met eigen krachten een toneelstuk op te voeren. De tweede
dag zullen 's middags de traditionele volks- en
kinderspelen worden gehouden, terwijl
's avonds voor dansliefhebbers gelegenheid
tot dansen zal zijn. De muzikale omlijsting zal
worden toevertrouwd aan de heer Garritsen
uit Hengelo (G.). De contributie werd bepaald
op ƒ 2, — per gezin. De voorzitter bracht de
aftredende penningmeester, de heer J. Eggink,
dank voor alles wat hij in 't belang der vereniging had gedaan.

Burgelijke stand v. 21 t.m. 27 maart.
huid?
Geboren: d. van A. M. Heuveling en A. M.
Babyderm-zeep
Tigchelovend; z. van L. G. Bekker en J. M.
Kummeling.
GEORGETTE HAGEDOORN BRACHT KLEINHuidzuiverheid-Huidgezondheid
Ondertrouwd: W. Brokke en J. H. Ruesink;
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selink en J. A. Oosterink; D. J. Golstein en sonnière, mevrouw Georgette Hagedoorn uitPuistjes verdrogen door Purol-poeder
C. L. Cobussen; M. Veenendaal en W. E. de gaat, heeft ook nu weer een volle Nutszaal
getrokken.
Graaff.
was de derde keer dat zij in Vorden voor
LEDENVERGADERING A.N.M.B.
Gehuwd: W. H. G. Pietersen en H. A. W. Het
B.O.L.H.
de
Nutsafdeling
optrad en het schijnt of de
In
café
„de
Zon"
werd
een
ledenvergadeOnder leiding van me j. T. Ruiterkamp
Radstake; G. J. Welmers en A. Dijkman.
jaren ongemerkt aan haar voorbijgaan. Zij is
ring
gehouden
voor
de
leden
van
de
afdewerd in Hotel Brandenbarg een ledenverOverleden: J. G. Eggink, vr., echtg. v. DJ. nog steeds vol esprit, even guitig en in haar
ling Vorden van de A.JN.M.B. die werkzaam Rouwenhorst, 51 jaar, overl te Zutphen.
gadering gehouden.
repertoire nog even fascinerend als steeds.
Er werd een voordrachtwedstrijd gehouden zijn in de kleine metaalnijverheid. ISla 'n
Als inleiding begon zij een gezellig babbeltje
BILJARTEN
over haar toernee door Indonesië, juist toen
waarvoor de dames Tjoonk en Brandenbarg kort welkomst/oord door de voorzitter, de
de jury vormden. Er waren drie prijzen heer G. Ko^fclman, besprak de districts- K.O.T. won i'i^B Iioofdkl. eindelijk eens daar de moeilijkheden begonnen, welke reis
beschikbaar, welke gewonnen werden door bcstuurder, ( ; heer G. Eiff, uitvoerig de weer. Ditmaal ^is het T.O.G. dal in Vor- zij afgebroken heeft om via Nieuw Guinea en
resp. de dames J. Koning, W. Maaïderink ünlangs tot stand gekomen wijzigingen in den met 5-«'$ verloor. De heer \V. Pardijs India in Hongkong te belanden.
Zij begon met een uit het Deens vertaald
en 11. Wensirik. De eerste prijswinnares de uitkering'bij ziekte en ongevaf, de hier- maak l c mei: niet minder d:m ()\\ carambo- liedje,
een levensalfabet om vervolgens over
les
de
hoogste
serie
in
deze
afdeling.
zal deelnemen aan de voordrachtwedstrijd mede verband houdende premie, alsmede
te
gaan
op een kostelijk liedje van Louis
op de voorjaarsvergadering in Heerde. De de verhogina^van de pensioen-verbetiv In de tweede 'afdeling won Kets f van Bier- Davids „Klap eens in je handjes", het geestige
huis
II
met
8-^ÊK.O.T.
II
verloor
anderjury werd als blijk van waardering pen ringen van oBRi i t keringen.
Engelse liedje „Kisses One" en de bekende
Tot slot sprak de heer Eitt over de gang maal en nu varene iierkelbrug II met 4-6, Franse chanson „Le Fiacre", waarmee zij ook
doos bonbons aangeboden.
van zaken bij ontslag svan een werkne- terwijl K.O.T. eveneens verloor en Avel in bij haar vorig optreden zoveel succes oogstte.
DAMMEN
een uitwedstrijd tegen de Kroon 11 mei; Haar expressief gezicht, haar stemnuances en
mer.
De Vordense dammers hadden voor de pro6-4. In de derde afdeling verloor K.O.T. gebaren gaven aan het gebodene juist het
motie naar de hoofdklasse bezoek van WaMUTATIE RIJKSPOLITIE.
cachet van hoogstaande kleinkunst, zoals in
geningen I. De wedstrijd ging opnieuw op In de plaats v.d. heer J. Masselink, wacht- IV thuis van de Pauw IV met 2-8.
het lied „De Piano en Jacqueline", waarin zij
het nippertje "met 9—11 voor de Vordense meester Ie kl. der rijkspolitie alhier die
de gevoelige snaar wist te treffen.
TAFELTENNIS
dammers verloren.
naar Twello werd overgeplaatst werd aan- NTTC I verloor thuis met 4—6 van de Zand- Hartelijk werd er gelachen om haar kostelijke
Het bleek dat de Wageningcrs, die één gesteld de wachtmeester der rijkspolitie weerd II en kon ook in Deventer geen over- parodie van een manequin en om die van een
winning bewerkstelligen. DAIM I won hier moderne vrouw, die ondanks al haar mannedame in hun tiental hebben opgenomen de heer Verkerk uit Barncveld.
lijkheid toch in haar hart vrouw blijft. Ook
met 9—1.
en onder oog staan van de grootmeester
In 3 C deden de reserves het beter. In Deven- haar creatie als de roddelende mevrouw van
JAARFEEST HERV. JEUGDVER.
Ir. van Dijk {die op het ogenblik meedingt
De Herv. Jeugdverenigingen, de meisjcs- ter wonnen de Vordenaren met 2—8 van St. Reeswij ck, getooid met pothoed, was meesternaar 't landskampioenschap) over 'n uitclub
„Lenteklokjes en de jongciisclub „Sa- Lebuines IV, terwijl ook Wijk 16 met 3—7 het lijk.
stekende theoretische vaardigheid beschikonderspit moest delven. Swift VI werd inmid- Het publiek bracht haar aan het slot een ware
ten, vooral wat betreft de openingszet- muël", vierden onder grote belangstelling dels kamplioen in deze afdeling.
ovatie, die haar bewoog nog een toegift te
in
het
gebouw
Irene
gezamenlijk
jaarfeest
ten.
NTTC IV (4e kl. B) verloor in Almen met 8—2 zingen.
De gedetailleerde uitslag luidt: Geerken De heer Bosman sprak een kort welkomst- van ATTC I, doch kon tegen ATTC III een De voorzitter van het Nut, de heer H. Wesselink, bood haar bloemen aan. Nog zij vermeld
(Vorden)—KI. Rensink (Wageningen) 1-1; woord en gat' een uiteenzetting van het. 4—6 zege behalen.
Lammers—Kamp 1-1; Oukes—v.d. Brul verenigingsleven. Onder het zingen van de De A-junioren (Jun. 2e klasse B) deden het dat Pierre Verdonck haar weer als altijd on2-0; Klein Bramel—v.d. Peppel 0-2; Breu- bondsliederen werden de clubs voorgesteld. weer prima en zegevierden in Deventer met berispelijk begeleidde aan de piano.
heer Wesselink deelde bij de aanvang van
ker—de Leeuw 2-0; Hoevers—van Laar Vervolgens werd het programma, dat be- l'efst l—9 over DTTC-d. St. Lebuines-a kwam De
de avond mede, dat er in april een avond gein
deze
klasse
in
het
bezit
van
de
begeerde
stond
uit
kleine
schetsjes,
voordrachten,
0-2; Wijen—Eelings 0-2; Wansink-Werkgeven zal worden over de aanleg van tuinen,
titel.
man 2-0; Hesselink—mej. JMieuwenhuis enz achtereenvolgens afgewerkt. Het opwaarop de heer A. Stein, uit Apeldoorn,
treden van „Zang en op e IV uit Warrisvelcl
SCHAPENHOUDERS BIJEEN
1-1; Wentink—van Aggelen 0-2.
hoofdassistent Rijkstuinbouw Voorlichtingszag
zich
met
'n
daverend
applaus
beloond,
De Schapenfokvereniging „Vorden en Om- dienst een causerie met film zal brengen. Men
Op l april speelt Vorden uit tegen Varsse't Toneelstukje „Janna's Klaver vier',' kreeg streken" vergaderde dinsdagavond in café De kan zich hiervoor nog opgeven bij het bestuur.
veld 1.
een mooie vertolking, wat van een gedegen Zon onder leiding van de heer A. Tjoonk 't In de pauze bestond gelegenheid om de uitOUDERAVOND O.L.S. LINDE.
studie getuigde. De heer K. Wolters mocht Garmel. Uit het verslag van de secretaris- gereikte enquêteformulieren met o. a. suggesOp twee achtereenvolgende dagen werd in voor zijn muzikale medewerking 'n cadeau- penningmeester, de heer H. G. Nijenhuis, ties voor de Vordense Nutsavonden. in te
bleek dat het afgelopen boekjaar sloot met leveren, waarvan maar een matig gebruik gezaal Eykelkamp een feestelijke ouder- tje in ontvangst nemen.
avond van de o.l. school te Linde gehou- Aan het slot dankte de heer L. Visschers een klein batig saldo. Per l januari 1958 telde maakt werd.
de vereniging 38 leden. Medegedeeld werd dat
den.
allen die tot het welslagen van deze avond de ram nr. 1273, gestationeerd bij de heer Gohemden
Na een kort openingswoord door de heer hadden medegewerkt.
ruw of schraal
tink in Leesten, thans definitief premieram is.
H. Pelgrum voerden o.l.v. de heer HazeDe schapenfokdag 1958 zal worden gehouden
kamp, hoofd der school, en zijn medewerLEDENVERGADERING „MERCURIUS"
zij het café ,,De Boggelaar" te Warnsveld.
TAFELTENNIS
kers de leerlingen van de hoogste klas- De afdeling Vorden van de Algemene Bond Hierna werden door de heer Jansen Vennesen de kinderoperette „Prinses Desirec „Mercurius", bedrijfsbond van werknemers in boer, Rijkslandbouwconsulent te Arnhem, eni- NTTC I herstelde zich prachtig door in Devende handel, het Bank- en Verzekeringswezen en ge lantaarnplaatjes vertoond van rammen en ter met l—9 te winnen van Deventer II.
lacht niet mee" opgevoerd.
II verrichtte een uitstekende prestatie
De jongelui acteerden, dat het een lust de Vrije Beroepen, hield onder leiding van de ooien welke o.a. vertegenwoordigd waren ge- NTTC
door van DTTC VII met 6—4 te winnen.
heer
Kolhorn
een
ledenvergadering
in
zaal
weest
op
de
fokdag
te
Vorden
en
te
Doetinwas; zij bleken flink studie van de operette Bloemendaal.
In 4B verloor'NTTC III thuis tegen SSVZ II
gemaakt te hebben. Ook de kostumering Na een kort openingswoord, waarin de voor- chem.
uit Zutphen met 3—7.
de verlichting en de decors waren uitste- zitter de nieuw overgekomen leden van de
kend, zodat het een goed geheel werd.
A.N.A.B. een hartelijk welkom had toegeroeAan het slot bracht de heer Pelgrum de pen, gaf spreker een uiteenzetting van de
Uitslag stemming verkiezing leden Prov. Staten
jongelui, alsmede het onderwijzend perso- werkzaamheid van de Bond.
op 26 maart 1958 te Vorden.
neel en zijn medewerkers dank en bood Hierna werd overgegaan tot bestuursverkiezing
waarvan
de
uitslag
als
volgt
luidt:
hun een attentie aan.
Partijen
Voorzitter: de heer H. Doornink; secretaris:
DAMMEN.
de heer J. Meerbeek; penningmeester: de heer
K.V.P.
P-v.d.A, C.H.U.
A.R. V.V.D. St. Geref. C.P.N.
G.P.V.
Dat de damsport in Vorden populair js, M. Wolsing; leden: de heren G. J. Golstein, G.
bleek maandagavond toen 40 dammers Roekevisch alsmede mej. D. Stapper.
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1 Nutsgebouw
112
132
158
230
40
0
*—2
D
van de Empofabriek en de Zuivelfabriek Na de pauze besprak de heer Snijders de loon- 2 School, 't Hoge
2
144
6
121
242
178
82
M
ft
in de koffiekamer van het Nutsgebouw de regeling en de C.A.O. voor het graanbedrijf, 3 O.L.S. Dorp
E
4
3
96
107
215
159
91
waarbij spreker uitvoerig inging op de huidistrijd tegen elkaar aanbonden.
moeilijkheden.
2
4 R.K. school
5
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43
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70
—
Kwam de vorige keer de Empofabriek met ge
.^_
—
Cs
Een aantal gestelde vragen werd uitvoerig
3
3
63
53
213
93
83
een grote overwinning uit de strijd, deze door de spreker beantwoord. De voorzitter 5 O.L.S. Linde
l
keer bleef de spanning tot het einde be- dankte de spreker voor zijn gehouden betoog
3
14
23
489
444
840
835
483
waard en kon de Empo op het nippertje en sloot deze goed geslaagde bijeenkomst met Totaal
3
6
26
407
453
845
491
764
Totaal
1954
met 21—19, de overwinning behalen.
een dankwoord voor de opkomst.
In de film die zondagavond vertoond wordt
„De luchtslag om Japan", wordt men nog
weer eens herinnerd aan ^de verschrikkingen van een moderne oorlog. Men ziet
de enorme luchtreuzen B 29 en maakt
mee hoe 452 superforten Tokio aanvallen.
Het is een zeer sensationele en fel-aangrijpende film.

Huid genezing

BILJARTEN

In de hoofdafdeling van de Zutphense Biljartbond speelde K.O.T. een uitwedstrijd tegen
Atlanta I. Voornamelijk door het hoge gemiddelde dat de K.O.T.-spelers moesten bereiken
werd het een 8—O nederlaag.
K.O.T. II won in de 2e afdeling de thuiswedstrijd tegen Voorst II met 8—2. De hoogste
serie maakte J. Wijnbergen, n.l. 33 en eveneens het hoogste partijgemiddelde 7,36.
K.O.T. III verloor in Zutphen van Atlanta II
met 8—2.
Kets I speelde eerst uit tegen de Poorte II en
daarna thuis tegen de Pelikaan II. Beide wedstrijden gingen verloren resp. met 10—O en
8—2.
FEESTVERGADERING CBTB

In het gebouw Irene werd in combinatie met
de CBPB en CJBTB de jaarlijkse feestvergadering van de CBTB gehouden. Bij zijn openingswoord zeide de voorzitter, de heer A. J. Lenselink, dat het te betreuren was dat een dergelijke vergadering maar matig is bezocht.
Spreker wees er op dat ook in het bezoeken
van dergelijke vergaderingen een roeping
Gods ligt. Het is heden ten dage ook in het
agrarisch bedrijf noodzaak 'n hechte en sterke
organisatie op te bouwen. Door het bezoeken
van de vergaderingen tonen wij onze belangstelling in het werk van de organisatie welke
ook onze belangen dient, aldus spr.
Mej. v. d. Vegte, directrice van de Chr. Lagere
Landbouwhuishoudschool, behandelde hierna
het onderwerp „Diepvries". Zij wees erop dat
diepvries een langdurige bewaringsmethode is
die steeds grotere belangstelling heeft. Hierdoor is ook het aantal diepvlieskluizen snel
toegenomen. In 1930 is men in Amerika met
het bouwen van diepvrieskluizen begonnen en
in 5 jaar tijds waren er reeds 270 gebouwd. In
1943 werd in Denemarken met de bouw van
deze kluizen een aanvang gemaakt en in 1952
werd in Nederland te Koten (Utrecht) de eerste kluis geopend. Doch hier stond men eerst
vreemd tegenover, zodat zelfs geen huurloon
van de cellen behoefde te worden gegeven.
Maar weldra zag men in ons land het nut en
voordeel van diepvries in, zodat het aantal
kluizen spoedig over geheel Nederland werd
uitgebreid. Het best kan een diepvrieskluis
worden gebouwd bij een zuivelfabriek of
coöperatie.
Er zijn namelijk drie typen van diepvrieskluizen, n.l. een type met niet geïsoleerde loketten in een gekoelde ruimte. Bij het betreden
van deze kluis als men er wat uit wil halen,
is men dus aan een grote temperatuursverandering bloot gesteld wat vooral in de zomer
het geval is. In het tweede type heeft men
in een niet gekoelde ruimte geïsoleerde loketten. Bij deze kluis is ook het aanstellen van
een beheerder geen noodzaak wat bij type l
wel het geval is.
Type drie is eveneens met een niet gekoelde
ruimte doch met de loketten naast elkaar. Bij
het binnentreden van deze kluis bemerkt men
vrijwel geen temperatuursverschil. Ook bij
deze kluis is aanstelling van een beheerder
overbodig.
In het algemeen kan men zeggen dat de jaarlijkse huur bij een 200 literloket varieert van
ƒ 45— tot ƒ 75— of wel ƒ l,— tot ƒ 1,50
per week. Elke huurder van een loket heeft
zelf een sleutel van zijn gehuurd loket. Bij
opening van een nieuwe diepvrieskluis wordt
een demonstratie gegeven, zodat men met het
gebruik op de hoogte wordt gesteld.
Spreekster wees er op dat hierdoor niet alleen
arbeidsbesparing wordt verkregen doch ook
de voedingswaarde van de opgeslagen voorraad aanmerkelijk hoger is dan bij weck of
inmaakpot.
Met enige lantaarnplaatjes werd een en ander
door spreekster verduidelijkt.
Na de pauze werden door de heer Van Roekei
enige lantaarnplaatjes uit binnen- en buitenland vertoond, o.a. het Buckingham-palace,
enige Engelse boerderijen met rundvee en het
Zwitserse hooglandsras. Ook beelden uit de
Vordense omgeving kreeg men op het witte
doek te zien.
Aan het slot dankte de voorzitter mej. v. d.
Vegte en de heer Van Roekei voor wat zij
deze avond hadden geboden. Op verzoek van
de voorzitter eindigde de heer Van Roekei
met dankgebed.

sprak.
Deze wees er op om bij inkoop van kleding
vooreerst te letten op de draagkracht der portemonnaie. Daarnaast moet bij de keuze van
het kledingstuk rekening worden gehouden
met de persoon, de grootte, leeftijd, lengte,
figuur etc. Niet alleen dient men er op te letten, dat dus kleding wordt gekocht, die past
bij uw garderobe, doch ook vooral past bij uw
werk. Men moet de nodige bewegingsvrijheid
hebben bij het werk. Ook het kopen van de
juiste hoed of schoenen zorgen er voor, dat
u goed gekleed gaat. Een en ander werd toegelicht met demonstratie van de kledingkoffer.
De voorzitster dankte de spreekster voor haar
mooie explicatie en sprak de hoop uit, dat een
en ander veel nut voor de dames zou hebben
opgeleverd. Er werden nog enkele mededelingen gedaan o.a. over het uitstapje, waarbij een
bezoek aan de Huishoudbeurs e.a. ter sprake
kwamen.

De Kath. Arb. Vrouwenbeweging hield bij
Schoenaker een ontwikkelingsavond.
Kapelaan Ruigt hield een inleiding over „Wij
hebben elkaar nodig". Spr. zette hierbij uiteen, hoe de mensen niet langs elkaar heen
moeten lopen, doch eens proberen verder te
kijken dan hun beperkte gezichtskring. Hij
wees voorts op de plichten, die wij als mens
tegenover elkaar hebben. De deugden: behulpzaamheid, bereidvaardigheid e.a. kunnen ook
worden beoefend zonder het prijsgeven van
het eigen principe.
Na de pauze werd het jaarlijkse uitstapje besproken. In principe werd besloten om, vermoedelijk april—mei de Bloemententoonstelling „Keukenhof" te Lisse te bezoeken met de
bloeiende bollenvelden etc. Ook zal getracht
worden deel te nemen aan de Passiespelen te
Hertme, doch dit in parochieel verband.
Nadat het organiseren van een Lourdesdag
onder de loupe was genomen, bracht de voorzitster dank aan Kap. Ruigt voor zijn mooie
uiteenzetting en de dames voor hun opkomst.
Kap. Ruigt werd een indenken aangeboden.

•
•

GROOTENBOER
Telefoon 415

Bijverdienste
VOOR IEDEREEN.
Postbus 61, Sittard.
U ontvangt per omgaande antwoord.

Firma VISSER

Mevrouw,

Supralux

nu is het voorjaar, de schoonmaaktijd is
daar.
Hebt u iets nodig o.a. matrassen, gordijnen,
vloerbedekking, stoelen opnieuw bekleden,
balatum enz. Onze stoffeerder is STEEDS
TOT UW DIENST. Velen maken hem 'n
compliment voor keurig werk.

Originele grondmuur- en plastic-lak.

Zijt ge tevreden zegt het uw
hebt gij klachten, zegt het ons.

J. M. van der Wal
Gediplomeerd Drogist

vrienden,

Kost minder
en het is beter!

DROGISTERIJ
„De Olde Meulle"

firma G. W. Luimes
Telefoon 421, Vorden

Hoe 't ook zij, vlees van
Krijt hoort er bij.
200 gr. ha9° et
200 gram boterhamworst 50 et
200 gr. ontbijtspek 50 et
200 gr. bloedworst 36 et
200 gr. Berliner 70 et
500 gr. rookwo^fan 175 et
500 gr. spÜF70 et
100 gr. runder rollade 70 et
100 gr. varkens fricando 70 et

QLS UCT tfOMTVON]

Bakker SCHURINK
Voor U geen
kledingprobleem
meer dank zij

Behang

De naam zegt het al

VOEDERBIETEN te 't is van Van der Wal
koop. H. Walgemoet
Veld wijk C 124

Mentor
Sigaren

Voorjaarsmoeheid? van 22 voor . . .

Vitamine C
17 et. per stuk
verhoogt u w weerstand
Prima kwaliteit.
DROGISTERIJ
Sigarenmag azijn
De Olde „Meulle"
Olthuys
J. M. v.d. Wal
(D. Boersma\
Gedipl. Drogist

Seesing

rijlessen

CONTACT

hét blad voor Vorden

voor
„'t Groenedal"
Telef. 358 - Vorden Uit voorraad
Hard

Zacht

leverbaar!

Board

Ruime sorteri ng

GAZELLE en
RUD6E RIJWIELEN

„

lopers

Asbest

„

karpetten

-k Beltman

„
„

matten
band

Boslaan 13 Warnsveld

150 Tour-, Sport- en
Kinderrijwielen
in diverse kleuren

Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters,
Nieuwstad, Vorden

Fa. K. SIERSMA

Gróte voorraad in alle prijzen.
Zie etalage.

J. M. van der Wal
Gediplomeerd Drogist

Horlogerie - Vorden

Zw.b. MAALKALF
te koop en een AUTOWAGEN. W.Blikman van
Dennendijk 2, Leesten Drogisterij
Te koop 'n beste zw.b. „De Olde Meulle"
drag. VAARS, tbc-en Enig in Vorden.
abortusvrij, lOapril a d
Plaktafel en gereedteil., goede melkl.
schappen
in bruikleen.
A. J. Eg^ink, Boskamp

Cocos-tapijt

DROGISTERIJ
„De Olde Meulle"

fa. B. Wentink & Zn

Wij tonen U in onze konfektie af>
delingen een keur van de nieuwste
modellen voor elk lid van het gezin*

Fa. A. Polman, Meubilering
Vorden, Tel. 314

Schoonmaak

naar
dessins

M. Krijt, Dorpsstraat

„HET BINNENHUIS » »

voor de

Dukaat, H.D.Z.
of A.S. ringen

Zoekt u voor uw garderobe
iets nieuws?

VISSER

Alles

Trouw- of
Verlovingsringen

200 gr. gehakt 80 et
100 gr. gebr. rosbeef 70 et

TEL 381

Tekoopenigpluimveegereedschap, 2 kachelkunst m. eom pi. 2 deuren
enz, f 70. <— en jonge
hanen voor de slacht.
Dorpsstraat 15

Voor een mooie keuze

en vele teleurstellingen

Nu is het
voorjaar en
het
Pasen.

„CONTACT

Het was een goede gedachte van de plaatselijke afdeling der r.k. Boerinnenbond ,,St. Martha", om ditmaal op haar ontwikkelingsavond
het kledingprobleem te laten bespreken.
Nadat de presidente, mevrouw Schoenaker
Smit, de vele dames had welkom geheten, verleende zij het woord aan mevrouw D.' Hofman—Breeman uit Os, die het actuele onderwerp „Hoe gaan we smaakvol gekleed" be-

•

K.A.V.

Vraag het aan de postbode

„ST. MARTHA"

•

Ook zondag moest de wedstrijd Ratti I—Viod, • Zutphenseweg
Doetinchem, worden afgelast vanwege het
slechte terrein.
Ratti B ging naar Wichmond, doch moest
tegen de veel grotere tegenstanders met 8—l
het onderspit delven.
Zondag a.s. heeft het eerste elftal een zware
uitwedstrijd voor de boeg tegen Steenderen I.
Hopelijk zullen de Rattianen er in slagen, om
ondanks de lange rustperiode met een behoorlijk resultaat voor de dag te komen, want de
puntjes zijn broodnodig.
Ook de reserves treden in het strijdperk en
wel tegen Baakse Boys III, dat op bezoek
komt bij de Kranenburgers. Hier ligt een kans
voor Ratti om beide punten in de wacht te
slepen.
in moderne
Beide Junioren-teams zijn vrij.

GEMEENTEAVOND GEREF. KERK

SUCCES IN BILJARTCOMPETITIE

•

250 gr. Italiano's, heerlijk koekje, 59 et
250 gr. Veluwse Sprits, heerlijk koekje
59 et.
250 gr. heerlijke biskwie, 39 et.
l pot prima chocolade pasta, 59 et.
l grote pot prima pindakaas, 69 et.
3 grote rollen Pienk's beschuit, 57 et.
150 gr. kievitseitjes, 37 et.
150 gr. chocolade croquant eitjes, 57 et.
l grote cake, i 500 gr., 125 et.
ALS EXTRA RECLAME:
200 gr. gebr. gehakt, 59 et.
boterhamworst, gebr. gehakt en rookvlees, samen 150 gr., 55 et.
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

RATTI-NIEUWS

Donderdagavond vond in de zaal van Irene As. woensdagmiddag geopend en Goed
de gemeenteavond plaats van de Geref. Kerk Vrijdag 's morgens geopend.
alhier, onder leiding van Ds. E. J. Duursema.
Na opening sprak deze een kort openingswoord naar aanleiding van een Schriftgedeelte uit Mattheüs.
Vervolgens werden de rekening en verantwoording van kerk, diaconie, zending en
en hij zal het u bevestigen:
evangelisatie aan de orde gesteld. Nadat hiereen ieder grijpt 's Zaterdagsop een aantal vragen naar voren was gekomen
morgens het eerst naar
en deze waren beantwoord, werden genoemde
financiële overzichten goedgekeurd onder
dank voor de bewerkers hiervan.
Na de pauze hield Ds. Duursema een causerie
het lijfblad van elke echte Vordenaar
over het werk der zending op Midden Java.
De aanwezigen kregen hierdoor een duidelijk
Abonnementsprijs slechts f 3.20 p. jaar
beeld van het aldaar nog thans verrichte zendingswerk.
Op verzoek van de voorzitter ging de heer H.
J. Berenpas voor in dankgebed.
In de Biljartcompetitie 1957/1958 tussen een
6-tal teams uit het rayon Baak-Vorden-"V\
mond, is het de ploeg van café ,,De Zon" alhier gelukt om een.mooie derde plaats te bereiken in de eindfinale met 53 punten. Kampioen werd ,,Ons Genoegen" van café Hcrfkens te Baak met G7 punten. Het hoogste aantal punten behaalde A. Wonnink van „De
Zon" Vorden.

Profiteert van
onze voordelen!

Keuze uit meer dan

Tel.

Overwelving 3
2824 ZUTPHEN

Be/ia il. 4.95
Corsef ƒƒ. T5.75
Pets-Tunette beha's
5 wetenschappelijk
berekende cupgrootten
per maat
Pas-Tunette conetten
3 wetenschappelijk
berekende heupwijdten
per taillemaat.

H. Luth
Zie etalages overzijde

Voor de vele blijken
van deelneming, ons
betoond bij de ziekte
en na het overlijden
van onze lieve vrouw,
moeder en dochter
Alberdina Hendrika Bruil
zeggen wij allen hartelijk dank.
Uit aller naam:
Fam. KORENBLIK
Vorden, maart 1958.
Veldwijk C 161.
Net MEISJE gevraagd
v. hele of halve dagen,
leeft. ± 15 jr. Adres te
bevr. Bur. Contact.
LEERJONGEN gevraagd, om in het vak
te worden opgeleid.
Gebr. Kettelerij
Hoveniersbedrijf
Zutph.w. 54, Tel 508
GEZOCHT in Vorden door ouder echtpaar, zit- en slaapk.
met stookgelegenheid,
gestoff. of ongestoff.
Brieven onder letter T
aan Bureau Contact.
Landb.zoon, zelfst. positie, zoekt kosthuis m.
vrije kamer op boerderij of andersz. buitenaf, in chr. gezin.
Brieven onder letter P
Bureau Contact.

Heden overleed geheel onverwachts, in
het Algemeen Ziekenhuis te Zutphen,
onze lieve vrouw, moeder en dochter
Johanna Garritdina Rouwenhorst
geb. Eggink

echtgen. van D. J. Rouwenhorst
op de leeftijd van 51 jaar.
Zwaar valt ons dit verlies.
Uit aller naam :
D. J. Rouwenhorst

Heden behaagde het de Here plotseling uit ons midden weg te nemen onze
geliefde dochter, zuster, behuwd-zuster en tante
Johanna Garritdina Eggink

echtgen. van D. J. Rouwenhorst
Uit aller naam:
fam. H. J. Eggink
Vorden, 22 maart 1958
„Hoge Weide"
De teraardebestelling heeft plaats gehad op donderdag 27 maart op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Wilt u met vakantie zelf autorijden,
en u hebt nog geen rijbewijs, neem
dan meteen een kloek besluit en kies
hiervoor

uit!

Vóór het ontbijt:

Voor alle rijlessen:

Ontbijtkoek Pierik
Beschuit 2 rol voor

39 et

32 et
55 et

Als bijzonderheid l pot Ie soort SinaasappelPruimenjam van 69 et met l rol beschuit
samen voor 74 et
Pindakaas grote pot
Hagelslag Choco 200 gram
Amer. Hotel Koffie exclusieve kwal.

69 et
39 et

250 gram 238

Autorijschool
„De Reiger"
Hengelo-Gld.
H. Diesvelt, Gooi C 74
Erkend instructeur
Tel. 06753-[594

Vraagt vrijblijvend inlichtingen.
Modern lesmateriaal.
Gratis theorieles (wel verplicht).
ATTENTIE

ATTENTIE

Ct

Hierbij een pak Nobo Sprits GRATIS

Voor het diner:
Margarine 3 pak
Slaolie grote fles
Slasaus heerlijk zacht geen 97 maar

89 et
119 et
62 Ct

Azijn liters fles

28 Ct

Sperciebonen litersblik
Spinazie litersblik
Vruchtengries 200 gram
Puddingsaus 2 flesjes

79
55
38
59

et
et
et
et

Voor de Lunch :

Firma VISSER

Kaas Kwart Edammers, zoet en komijn

geldig t,m. woensdag a.s.

Prima Interlock
dames camisoles

AARDAPPELEN te
koop, rode ster en
noordel, R. Wesselink
Hoogkamp, Hackfort

merk „Sesa", 85 lang

maat 42 merk „Sesa"

Prachtige nylons

2.T5
2.90
225

Ie keus. met naad
JC»*Jk^/
volledig geminderd p.p.
De bekende rode

Zakdoeken
grote maat

O.78

Fantasie schorten

3.5O
H. LUTH - VORDEN
grote maat
ass. kleuren

98 Ct

Korstloze Leidse Kaas 500 gram
110 et
Haring in Tomatensaus 3 blik voor 98 et
Blikjes Zalm, Sardientjes, Schelvislever
enz. volop voorradig. ^
Ham lekker sappig 150 graJP
Leverpastei Ant. Hunink, per blik

69 Ct
62 „

Voor de gezellige avonden :

Voor de Paasdagen:

G. H. Hilferink

N.G.V. Kruidenier

Te koop 50 zware
eiken RIKPOSTEN
'in consump. AARDAPPELEN (Gineke)
G. J. Wunderink,
Verzilvering vakantiezegels op maanKranenburg dag 31 maart a.s. 's avonds tussen 1

H*H* Landarbeiders!

en 8 uur bij G. J. Martinus, penn.

Te koop een partijtje A.N.A.B.

KIPPENMEST.

Vordens Toneel

STALMEST te koop
L. Velhorst, bij de
met het detective stuk „Boeven en Madewasserij.
liefjes" op zaterdag 12 april a.s, in het
Nutsgebouw.

VORDEN

Concordia Hengelo-Gld.
Zaterdag 29 maart

DANSEN
Aanvang 7 uur.

Mooie grote Pinda's versfprand, 250 gr. 59 ,,
Jamaica Rumbonen 200 gram
79 „
Ruime sortering Paaseitjes en voor de kinderen
mandjes en netjes met Paaseitjes.
Zacht zomerfruit 200 gram
45 „
Snoepmelange lekkere snoep 200 gram 49
Biskwie Bruintje Beer 250 gram

EMPO
rijwielen
hebben
voorrang

„

39 „

(bij wielrijdend Nederland)

Heerlijke gemengde koekjes 250 gr. 59 „
Gemengde zoutjes per zakje
98 „
Knakworst in potten met 8 stuks per pot 125 „
Perziken litersblikken

178 ,,

Ananas 20 schijven per blik

129

11

Zo juist ontvangen :

Voor alle soorten
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters

-

Vorden

Litersblikken Californisch gemengd Fruit
heerlijk voor de bowl 245

VOEDERBIETEN te
250 gr. gekleurde eitjes 59 et. pi. 10 zegels
koop. J. Besselink
Delden B 37 „ „ zoete rozijnen 55 et. pi. 10 zegels
200 „ tutti-frutti
59 et. pi. 15 zegels
VOEDERBIETEN te 250 „ Californische pruimen
49 et. pi. 10 zegels
koop. G J. Maalderink
„
„ vruchtengries 49 et. pi. 20 zegels
Almenseweg C 139
V2 literblik ananas
110 et pi. 20 zegels
Een jonge foxhond
gevraagd 2 blik erwten met wortelen 99 et.
l blik sperziebonen 79 et.
2 WEIDEPINKEN
6 Victoria repen 89 et.
te koop. H. Decanije 250 gr. fijne koekjes v. Kreyenbroek,
Galgengoor.
4 soorten 79 et.
Iets fijns: l fles advocaat 2.59
Te koop volbl. r.b.
Bij aankoop van l fl. Castello wijn van 2.98
l V 2 -jarige PINK, tbc- l fl. Negro limonade gratis.
en abortusvrij, vierk.
stempel. B. Antink
Linde E 18. n o.z.

Schoolstraat 8.

ATTENTIE

Grote sortering gedroogde Pruimen, Abrikozen,
Appeltjes, Tutti Frutti enz. tegen zeer scherpe
prijzen.

ROGGESTRO te
koop bij G. Berendsen
Veldwijk C 125

Te koop Groenkraag
VOEDERBIETEN.
J. Korenblik,
achter 't station

ATTENTIE

„De Reiger1

aanbiedingen l

op de leeftijd van 51 jaar.

Prima Interlock
dames directoirs

VOEDERBIETEN te
koop. G. A. Regelink
Hengeloseweg B i l .

profiteert van onze reklame~

Jams, alle smaken per pot

Te koop plm. 1000 kg
ROGGESTRO. Bevr,
bij L. Wesselink
Lochemseweg, Vorden

EETAARDAPPELS
te koop, noordeling bij
Wed. D. J. Teerink
Nieuwstad 55.

en . . .

Bij het ontbijt:

De teraardebestelling heeft plaats gehad op donderdag 27 maart op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

ARBEIDER gevraagd
v. 2 dagen per week.
H. Groot Obbink,
Linde E 57, Vorden.

EET AARDAPPELS
te koop. J. W. Heijenk
B 103.

gezellig

net met de J^asen

Toiletzeep, beschaafd Parfum, 3 st. voor 59 Ct

Vorden, 22 maart 1958
„Biesterveld"

Mevrouw Nienhuis,
Wilhelminal. vraagt
wegens vertrek van de
tegenw. n. elders, tegen
l mei een MEISJE v.
d.e.n. Gunstige voorw.

Te koop een partij
honingraampjes a 16
et p. stuk. afgehaald.
Fa. Meulenbrugge.

//taakt

Advocaat heerlijk zacht, per fles

,,

249 „

Bovendien een grote sortering Wijnen, Verinouth, Limonade enz» enz»

Komt u eens kijken!
U zult vast wel iets vinden dat u
zal lusten!

Een pak om in
gezien
f e worden!
Een costuum kiezen moeilijk?
Geenszins! Kom kijken naar
onze Oxford-collectie. Ongetwijfeld vindt U, tegen de
prijs die U past, een costuum
met allure - in kwaliteit en
afwerking aan maatwerk gelijk.

Cteforft

Fa. J. W. Albers
NIEUWSTAD 5, Tel. 232

L. Schoolderman

Super Snel met LG.A.
nu ook verkrijgbaar aan de Zutphenseweg bij

A. G. TRAQTER

Paasaanbieding!
Rijdt voor Pasen in uw
eigen auto.
Porsche 1300, 19000 km. gel.
2 Volkswagens
1956
3 Volkswagens schuifdak 1955
2 Volkswagens
1954
2 Volkswagens
1953
Volkswagen Cabriolet
1952
Opel Rekord
1955
Opel Olympia
1951
Renault Dauphine Ferlec 1957
Taunus 15 M
„

Garage G. van ZUIL, Zutphen
Stationsplein, Tel. K 6750-4839
Occasions met garantie
Verkoop, Inruil, Financiering

Ons succes
Dames blouses

uw
Dames blouses

marita stof, uni
maat 38 tot 44

raf, wit, tomaat
maat 38 tot 44

3.95

5.5O

voordeel
Dames blouses
stip
maat 36 tot 46

GAZELLE

3.85

Koop er nu een blouse bij

VRAAGT EEN FOLDER BIJ

Dames blouses

Dames blouses

Dames blouses

everglacé
maat 36 tot 48

uni, no-iron
in 3/4 en korte mouw

crème en wit
geborduurd met kant

6.75

4.90 en 7.45

E. J. Lettink
R. G. J. Kuypers

17.5O

en 8.75

Tina meer dan prima

Dames garnituur
camisoles en slips

Nylon Kousen

Dames crep nylon

Slips
diverse kleuren

3.40 en 2.80

3.95

15 den. gem. f 2 —
20 den. gem. f 2 50
Lybelle nylons f 2.95, f 3.95

Eeka B. H. 's en Corsetten
Voor elk figuur een
goed passende

Jarretelles Gordels

B.H.
L

2.4O

p

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer
Maandag 7 april, S uur
(Tweede Paasdag)

Abbott en Costello
gaan naar Mars
Medewerking van tientallen Miss Universe schbonheden.
Met een Spoetnik naar Mars en Venus
. . . zulke ruimteschippers heeft U nog
nooit gezien.
ABBOTT en COSTELLO veroorzaken paniek op de planeten.
Toegang alle leeftijden

Lakens, 180-230, glad
Slopen 72
„
Lakens, 180-230, geborduurd
Slopen 72
„
Ontbijtlakens, nieuwe dessins
en kleuren vanaf

8.90
2.40
9,40
2.95
4.40

Theedoeken
Handdoeken
Baddoeken
met bijpassende washandjes
Stofdoeken
Kwaliteits luiers

Ja nu wordt het
goed . . . .

Dit voorjaar hebben wij een bijzonder
mooie kollektie.
Voor iedere voet een geschikte leest.
Ook in Italiaanse modellen ruim gesorteerd.
Voor iets aparts naar

0.25
1.25

7 Schoenenhuis

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

Een goed-geklede familie:
moeder in een Novana nylon
onderjurk om te stelen!
De kinderen met hun Novana
dubbelrib! Sterk en gezond!

Uit onze nieuwe voorjaarskollektie kiest u het ideale paar
schoenen, de mooiste, modernste ntf| royale pasvorm»
OverCTngt u zelf, kom ze
sen, koop ze*

Entree: f 1.20, f 0.90, f 0.60(bel. inbegr.)
Kaartverkoop en plaatsbespreken bij
I H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Tel. 373

zet u de puntjes op de i.

Novana voor groot en klein

K
KIJIKE

•%

schoenen

1.15
1,55
1.95

Natuurlijk . . . fl. WOLSING - Textiel - Vorden

een vrolijk paasprogramma

/•

Jeugdcorset 8.45
Corset 14.65
Corset buikband 19.75

Uitsluitend gegarandeerde merkartikelen

" N utsgebou w ""*
Telefoon 500

Step-in 4.50

vanaf

Schoolderman

2,25

MET ONZE

Onbetwist, uw Schoenenspecialist

Kinder ondergoed
in winter- en
zomerkwaliteit.

te zien!

Komt u gernst eens kijken.
Pracht kollektie Japonnen en
* . * de prijzen vallen u
mee,
reeds voor 17*50 iets moois*
Ook voor oudere dames met
korte, 3/4 en lange mouw en
speciale heupmaten, reeds vanaf
19.75.

H. Luth, Nieuwstad, Vorden
Begroetingsavond Jonge Kerk
Alle leden, in het bijzonder de nieuwe
lidmaten die Palm-zondag hun belijdenis hebben gedaan, worden voor
begroeting uitgenodigd op donderdag
3 april 7.30 uur in Irene.

ATTENTIE!
Speciale aanbieding

Mestgrepen
f6.-; prima kwaliteit
Zolang de voorraad strekt.

Gebr. BAREHDSEN

VéGé doet het maar weer goed
voor de a.s. Paasdagen!

Grete pot abrikozen op sap 1.99 pi. 20 zgl.
Grote fles Advocaat 2.98 pi. 30 zegels
Bij aankoop van 100 gr. VéGé-thee pi. 18 zgl.
100 gr. rumbonen 29 et.
Bij aankoop van 1 pak VéGé-kolfie pi. 40 zgl.
l grote fles kolfiemelk 56 et. pi. 22 zgl.

• met de natuurlijke coupe - maakt uw uiterlijk perfect!
Ga voor uw „Novana lingerie-garderobe" naar

H. LUTH
Zie etalages overzijde.

1957.

Kaas-reklame bijzonder lekker!

500 gr. belegen Goudse 155 et.
500 gr. Noord Hollandse Edammer 125 et
150 gr. prachtige Ham 69 et.

PARDIJS

heeft het voor U!

TE KOOP
4000
cent
1500
4000

PASFOTO'S voor
half één gemaakt, dezelfde dag nog klaar.
Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,
Zutphen

Gooi C '14,
Hengelo-Gld.
Telefoon 594.
Elke dinsdagavond
acht uur theorie bij
café R. Weanink, te
Hengelo-G.
Ook thans opgave
voor vrachtauto en
scooter.
Het volgen van theorielessen is verplicht.
AJ< / (\\t u rin (/.s /; ('drijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal
Het beste adres voor
Chem. reinigen, Tricoleren, Drijmastern,
Verven, Onz. Stoppen
en Plisseren.
Binnen 3 dagen terug
Depot Vorden :
H. Luth, Nieuwstad
Tel. 396.
Telefoonnummer
Kapper Wiekart:

vier - twee - drie

Dei is

Wij betalen a.s. week
voor de kippen (alle
rassen) f 1.90 per kg

een scooter:

W. Rosse!
Dealer: A. G. TRAGTER

Pluimveehandel
Vorden, Telefoon 283

Regelink voor uw Rijbewijs

blauwe holle pannen a 6 Varss.wegl, Hengelo G., Tel. 06753-234
per stuk;
blauwe 3-golfs a 12 cent;
blauwe Romaanse a 17 et, Zaterdag 5 april 80 nieuwe boeken in de
Nutsbibliotheek,
Franco thuis l cent per stuk duurder. Boeken volwassenen 10 cent - Engelse
boeken 15 cent - Kinderen 5 cent per boek
per week. Alle vakboeken gratis op aanvraag.
Telefoon 5257

Van Essen, Ploegweg 11, Apeldoorn

Weulen Kranenbarg

voor autorijlessen.

*

Zomerjapon

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

„De Reiger"

Bij WULLINK altijd uw
beste koop»

om eens naar een

Bupro-gas

Nutsbibliotheek Vorden

Alleen „de Speciaalzaak" biedt
de grootste sortering sigaren,
sigaretten en alle aanverwante
artikelen*
Sig.mag. „'t Centrum"
Zutph.weg 2 — G. W. Eijerkamp
Telefoon 386

