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BERICHT VOOR DE OOLLECTANTEN

Alle collectanten, welke meewerken aan de lijstcollecte voor nieuwe instrumenten ten behoeve
van Concordia, 'worden, in verband met een
vlotte afwerking van de actie, dringend verzocht goede nota te nemen van de elders in dit
blad geplaatste advertentie.
„HET GROENE KRUIS" DEED WEER
NUTTIG WERK
Hoewel het „Groene Kruis" in Vorden meer dan
1400 leden telt, was de belangstelling voor de
jaarvergadering, welke dinsdagavond o.l.v. de
voorzitter, dr. Lulofs, in het Wijkgebouw werd
gehouden, maar zeer matig.
Dr. Lulofs memoreerde in zijn openingswoord
het gunstige jaar dat „Het Groene Kruis" achter de rug heeft.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer
J. W. Heyink j r., kunnen we melden dat door
de wijkverpleegster, zr. Stoop, in het afgelopen
jaar 1861 verpleegbezoeken waren afgelegd, 168
bezoeken in verband met t.b.c.-bestrijding, 321
bezoeken voor zuigelingenzorg alsmede nog een
aantal bezoeken bij reuma- en kankerpatiënten.
Verder heeft zij enkele lezingen gehouden in
Huiselijke Ziekenverpleging en E.H.B.O. Tenslotte heeft zij het hare er toe bijgedragen om
7 kinderen uit te kunnen zenden naar een gezondheidskolonie.
Van de gelegenheid tot het lenen van Groene
Kruis-artikelen werd een zeer druk gebruik gemaakt, waarbij ook mevr. Luichies assistentie
heeft verleend.
Wat de afdeling Gezinszorg betreft, kon in het
afgelopen jaar niet aan alle aanvragen voldaan
worden. Enkele moesten worden afgewezen.
Aan 44 gezinnen werd hulp verleend. Door
de gezinsverzorgsters werden ongeveer 1.000
verzorgings- of hulpdagen gemaakt, gemiddeld
ongeveer 4 weken per gezin.
De kraamverzorgster, mej. Oosterink, verleende
in 43 gevallen hulp bij geboorten. In 29 gezinnen nam zij gedurende 10 dagen de kraamverzorging op zich.
Bij het consultatiebureau werden 121 zuigelingen ingeschreven.
Alle medewerksters en rwerkers werd dank gebracht voor de wijze waarop zij zich in het
afgelopen jaar van hun taak gekweten hadden.
Van het Rijk, de gemeente Vorden, Hervormde
en Gereformeerde alsmede de r.k. diaconie, de
Marktvereniging en de O.G.Z.O. werden in dank
subsidies ontvangen.
De penningmeester, de heer Luichies, deed de
verheugende mededeling dat er een batig saldo
was van ƒ 5.600,—•. De gezinszorg blijft aldus
spr. het zorgenkind van de vereniging.
Het aftredende bestuurslid, de heer van Arkel,
werd herkozen.
Voor de bouw van een nieuw kraamcentrum in
de provincie Gelderland zal uit de verenigingskas een bedrag van ƒ 1.— per lid worden bijgedragen. Ook zullen er weer enkele kinderen
uitgezonden worden naar een vakantie-kolonie.
Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt.

VOETBAL
KERKDIENSTEN eerste Paasdag.
Boven verwachting zijn beide elftallen van
Hervormde kerk.
„Vorden", die deelnamen aan de bekerwedstrij8.30
uur
Ds.
F.
van der Heiden, Lochem.
den er in geslaagd de volgende ronde te berei10
uur
Ds.
J.
J.
van
Zorge.
ken.
Vorden I versloeg daartoe op eigen terrein het
Geref. Kerk
Zutphense St. Walburgis met liefst 5—0. Beide
9.30
en
3
uur
Ds.
A. Wassink, van Zwolle.
elftallen telden een groot aantal invallers. Invaller E. Eggink slaagde er in voor rust te doelR.K. Kerk
punten. In de tweede helft was het gedaan met 7.30 en 10 uur Mis. 's avonds 7 uur Lof.
de tegenstand van de gasten. Vorden was nu R.K. Kapel 7, 8.15 en 9.30 uur Mis.
stukken sterker, hetgeen duidelijk tot uitdrukking kwam in de doelpunten. Wuestenenk
Tweede Paasdag.
bracht met een beheerst schot de stand op 2—0;
Hervormde kerk.
Nijenhuis schoot uit een vrije schop keihard in
(3—0), terwijl Velhorst uit een penalty wegens 10 uur Ds. B. Scholten en Ds. J. H. Jansen.
ongeoorloofd afhouden er 4—O van maakte. Interkerkelijke Paasdienst.
Tenslotte maakte E. Eggink, die als midvoor een
Geref. kerk
zeer actieve rol speelde, met een goed schot
10 uur Interkerkelijke Paasdienst
de stand op 5—0.
Vorden II won tegen alle verwachtingen in, in
in de Hervormde Kerk.
Neede van de 2e klasser Neede III met l—0.
Zondagsdlenst Doktoren
Het tweede was versterkt met enkele oudere
spelers uit het derde, die vooral in de voorhoede
(alleen voor spoedgevallen)
nuttig werk verrichtten. Individueel waren de Van zaterdagmiddag 1.30 uur tot maandagNeedenaren beter, doch de voorhoede vertoonde met uitzondering van de snelle rechtsbuiten avond 11 uur Dr.de Vries. Telefoon 1288.
een ontstellend tekort aan schotvaardigheid.
Zondagsdienst dierenartsen.
Na de rust kregen de Vordenaren de sterke
Vorden — Steenderen — Hengelo (G.)
wind in de rug en ging de strijd meer gelijk op.
Van Houte gaf met een listig schot de Neede- Vanaf zaterdagmiddag 2 uur tot zondagkeper het nakijken. Even later wist deze doel- avond 12 uur Van Soest, Tel. 06753-420, en
man een fraai ingeschoten bal van Denkers Wechgelaer, Tel. 06752-1566.
even fraai uit de hoek te tippen. Het bleef bij Maandag 2e Paasdag Felix, tel. 06755-266,
deze 1—0 overwinning, die zeker verdiend was.
Voor a.s. zaterdag staat alleen de wedstrijd en Wechgelaer, tel. 06752-1566.
A.Z.C. C—Vorden C op het programma, wat Vanaf zaterdagmiddag 12 uur tot dinsdagwel een overwinning voor de sterke Zutphena- morgen 8 u. Dierenarts W. Meijers, Zutphen.
ren zal worden. Tweede Paasdag speelt alleen
Vorden II een uitwedstrijd tegen Steenderen II.
Brand melden: no. 1 5 4 1 .
Bij geen gehoor: Tel. no. 1 2 3 0
(Bureau Rijkspolitie)

Burgelijke stand van 8 t.m. 13 april.
Geboren: z. van A. H. Hartman en T. H. C.
Ankersmit.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: A. A. Schuurman en W. E. Wissels.
Overleden: Geen.
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SPARTA JUNIOREN VORMDEN EEN

EREHAAG

l*

Toen vrijdag mej. W. F. Wissels en de heer
A. A. Schuurman alhier in het huwelijk traden,
JAARVERGADERING ONDERLINGE BRAND- vormden junior-leden van de Gymnastiekvereniging „Sparta" met hoepels een erehaag, toen
WAARBORG " MIJ „VORDEN"
het bruidspaar het gemeentehuis verliet. Mej.
In zaal Eskes werd maandagavond de jaarver Wissels is n.l. bestuurslid van Sparta, terwijl de
gadering gehouden van de Onderlinge Verzeke- bruidegom ook actief is in de sport n.l. als
ring tegen Stormschade en de Onderlinge scheidsrechter bij de voetbalsport.
Brandwaarborg Mij „Vorden" onder leiding van
de heer A. J. Lenselink.
DE B.O.G. BESPRAK MECHANISATIE
Na een kort openingswoord door de voorzitter De afd. Vorden van de B.O.G. heeft in hotel
werd het woord verleend aan mevr. te Paske Brandenbarg een goed bezochte ledenvergadevoor het uitbrengen van de jaarverslagen. Hier- ring gehouden. In zijn openingswoord deelde de
uit bleek dat zowel de verzekering tegen storm- voorzitter, de heer J. Wuestenenk mede dat
schade, alsmede de Onderlinge Brandverzeke- tesamen met de C.J.B.T.B, een cursus veeverring zich in een gestadige en gezonde bloei zorging en vee-voorbrenging op tentoonstellinmogen verheugen. Vooral de sterk verlaagde gen georganiseerd zal worden.
premies hebben er toe bijgedragen dat meerdere Namens de commissie ter bestudering van het
bedrijven /ich als nieuwe deelnemers lieten vraagpunt werktijdverkorting in de landbouw,
inschrijven, waardoor het verzekerde bedrag bracht het commissielid J. Pardijs een kort veraanzienlijk was gestegen. Tevens bleek verder slag uit. Het jaarlijkse uitstapje zal in een
dat meerdere personen, die thans nog elders gecombineerde vergadering met de B.O.L.H,
verzekerd zijn, bij het aflopen der termijnen, nader besproken worden.
zich bij de Onderlinge Brandverzekering zullen Na dit huishoudelijk gedeelte behandelde de
aansluiten.
heer M. D. Kalverkamp van het landbouwOver 1959 zal 10% van de betaalde premie op instituut te Wageningen het onderwerp „Mede ledenrekening worden teruggestort, tegen chanisatie in de landbouw". De mechanisatie,
14% in het voorgaande jaar.
aldus spr., heeft in Europa een goede 100 jaar
De voorzitter bracht mevr. te Paske dank voor geleden haar intrede gedaan. Ook het boerenhet vele werk in het afgelopen jaar voor de belrijf is hieraan niet ontkomen. Omdat het een
Mij. verricht en voor de bereikte resultaten boer vaak niet ligt van anderen afhankelijk te
over het boekjaar 1959.
zijn, worden soms machines aangeschaft, die
De vergadering was slechts matig bezocht.
voor zijn bedrijf niet lonend zijn. Ons land heeft
behoefte aan werktuigen, geschikt voor kleine
OM HET PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP bedrijven. Hieraan schenkt de fabrikant nog te
weinig aandacht, vandaar de onrendabele maBILJARTBOND „DE IJSELKRING"
chines, die nog te vaak aangeschaft worden op
In café „De Zon" alhier werden afgelopen week kleine bedrijven. Voor het gebruik van machide wedstrijden gehouden om de persoonlijke nes is het volgen van cursussen noodzakelijk,
kampioenschappen van de biljartbond „De IJsel- daar specialisering op het gebied van mechakring", waaraan 21 leden deelnamen.
nisatie een dringende eis is. Spr. adviseerde voor
In de Ie afdeling kwamen 5 kandidaten tegen kleine bedrijven gebruik te maken van landelkaar uit. Kampioen werd hier G. Bloemen- bouwmachines in coöperatief verband of door
daal van „De Kets"; 2. H. Barendsen van De middel van loonwerkers. Zijn causerie werd verZon I en 3. G. Schooltink van „Ons Genoegen". duidelijkt door vertoning van enkele dia's.
In de 2e afdeling werd kampioen B. Jansen van
GESLAAGD
Excelsior I, Baak, 2e werd A. Stokkink (Kets)
De heer Joh. Engbers behaalde te Baak aan de
en 3e Tonny Hartman (De Zon 2).
R.K. Lagere Landbouwschool het einddiploma.
Volgende week vindt de prijsuitreiking plaats.

INSTUMENTENFONDS „ CONCORDIA"
Het comité, dat zich onlangs gevormd heeft
ter gelegenheid van het90-jarig bestaan van
de muziekvereniging^Koncordia" en dat
zich ten doel stelde gelden te verzamelen
voor de aankoop van nieuwe instrumenten,
heeft allerwege medewerking en instemming
ondervonden.
Een aantal inwoners en oud-inwoners van
deze gemeente hebben^W)ntaan hun steentje,
en soms geen kleintje^Wjgedragen door een
girostorting voor dit doel.
Door een groot aantal kollektanten wordt
thans in deze gemeente een huis-aan-huis
lijstkollekte gehouden, welke naar men hoopt
voldoende zal opbrengen om de jubilerende
vereniging uit de brand te helpen, wat instrumenten betreft.
Er is van een inwoner het aanbod ontvangen
om voor elke gulden, die binnenkomt, één
cent af te dragen aan het fonds, hetgeen
natuurlijk in dank aanvaard werd. Mogelijk
wekt dit voorbeeld tot navolging.
PALMPASENOPTOCHT
De deelname aan de zaterdagmiddag gehouden
Palmpasen-optocht was niet zo groot als vorig
jaar. Toch waren er nog 52 kinderen, die hun
palmpasens ter beoordeling hadden ingezonden.
De jury, bestaande uit de dames d'Aumerie, van
Arkel, v. d. Bosch, Emsbroek, Kamperman,
Terpstra en van Tongeren hadden geen gemakkelijke taak om de prijzen toe te kennen. In het
bijzijn van vele ouders reikte burgemeester van
Arkel als voorzitter van V.V.V. in zaal Bakker
de prijzen uit. Hierna trokken de deelnemers
met hun palmpasens, gezeten op een platte wagen het dorp door, voorafgegaan door muziek
van „Concordia" en de drumband. Alle deelnemende kinderen kregen een prijs en werden
getracteerd. De namen van de eerste 20 prijswinnaars waren: 1. Alice en Jaqueline Bogchelman, 2. Erica Terpstra, 3. Irma Terpstra, 4. Inse
Hcida, 5. Marijke Heida, 6. Ester Heida, 7. Wilma Kamperman, 8. Hanneke Barink, 9. Hans
Elbrink, 10. en 11. Jan en Henk Schimmel, 12.
André te Veldhuis, 13 Robbie Derksen, 14. Henk
Wolsink, 15. Bep Rothman, 16. en 17. Jannie
en Anke Eskes, 18. Jodie Spanhaak, 19. Wilma
de Vries, 20. Joke Tragter.
VOETBALWEDSTRIJD VAN 12 MINUTEN
Enkele maanden geleden werd in Lochuizen de
wedstrijd Lochuizen I tegen Ratti I gespeeld.
Toen de stand 4—3 was in het voordeel van
Lochuizen kregen de Rattianen een penalty
toegewezen, daar een der Ratti-mensen in het
beruchte gebied werd gevloerd. Spelers en publiek der thuisclub waren het er niet mee eens
en verhinderde de scheidsrechter om Ratti de
strafschop te laten nemen, waardoor de arbiter
de wedstrijd 12 minuten voor het einde liet
staken.
Voor beide teams is de uitslag zeer belangrijk,
daar Ratti op de een na onderste plaats staat
en Lochuizen rode lantaarndrager is.
Hierna wordt nog de competitiewedstrijd: Ratti
I—Lochuizen gespeeld, zodat er in een middag
vier uitermate belangrijke puntjes moeten worden verdeeld. Het kan dus een zeer spannende
middag worden, waarbij zowel voor Ratti als
de bezoekers het 2e klasserschap op het spel
staat!

PADVINDERIJ
Het wordt een traditie dat de padvinders in de
Paasvakantie allerlei karweitjes tegen beloning
gaan opknappen onder het motto: Een heit je
voor een karweitje, om op deze wijze gebrekkige padvinders te kunnen steunen en tevens de
eigen kas te spekken.
Ook volgende week zullen de jongens en meisjes weer drie dagen in touw zijn om zoveel mogelijk geld te verdienen. Zoekt u alvast een
werkje voor hen op. Lees ook de advertentie.
BIOSCOOP
2e Paasdag komt er een vrolijke film voor alle
leeftijden in het Nutsgebouw en wel: Freddy,
die Gitare und das Meer. Het is een zeemansfilm, met een verstekeling die is weggelopen
uit een weeshuis, en die allerlei zeemansliedjes
ten beste geeft.
UITREIKING DIPLOMA'S LAGERE
LANDBOUWSCHOOL
Vorige week vrijdag werd onder grote belangstelling de eindles gehouden van de Bijz. Lagere Landbouwschool.
Aanwezig waren o.a. burgemeester van Arkel,
voorzitter van de commissie van Toezicht, leden
van deze commissie, de directrice van de Chr.
Lagere Landbouw-huishoudschool, afgevaardigden van de G.M.v.L., C.B.T.B., B.O.G. en
C.J.B.T.B., vele ouders van de gediplomeerden.
Na een welkomstwoord van het hoofd der
school, de heer Bannink, sprak burgemeester
van Arkel, als voorzitter van de Commissie van
Toezicht, de scheidende leerlingen toe. Hoewel
alle leerlingen niet even knap waren, aldus spr.,
was de eindconclusie van de commissie, na inzage van de resultaten van de schriftelijke repetities, dat alle kandidaten het einddiploma toegekend kon worden.
Hij feliciteerde de geslaagden met dit fraaie resultaat en de heer Bannink en diens staf voor
de bevattelijke wijze van lesgeven. Hij bond de
geslaagden op het hart om niet te gaan rusten
bij dit bereikte resultaat, doch verder te gaan
met de studie door het volgen van cursussen, de
landbouw-winterschool en met het lezen van
landbouwbladen. Hierdoor kunnen jullie bijblijven, aldus spr.
Een viertal leerlingen behandelde vervolgens de
onderwerpen „Winterrogge" (bemesting, grondbewerking, zaaitijd, onkruid- en insectenbestrijding) door de heer G. W. Brummelman, „Huisvesting en verzorging van kippen" door de heer
J. Brummelman; „Ruilverkaveling en het doel
en de totstandkoming hiervan" door T. Hiddink
en „Het gemengd bedrijf o.a. kunstweide, wisselbouw en bedrijfsvoering" door A. Garritsen.
Namens de G.M.v.L. en C.B.T.B. sprak de heer
H. J. Berenpas de geslaagden toe, waarin hij
ook het personeel der school betrok.
De heer J. Wuestenenk sprak namens de B.O.G.
en C.J.B.T.B., waarbij hij de wens uitsprak dat
de geslaagden zich zouden aansluiten bij een
der beide jongeren-organisaties. De heer J. W.
Luiten dankte namens de ouders het onderwijzend personeel. De heer A. J. Lenselink bracht
namens het schoolbestuur de gelukwensen over.
Hij deelde daarbij mede dat in het afgelopen
jaar het schoolpersoneel was uitgebreid met 2
leerkrachten, n.l. de heren Jonker en Smeenk.
Namens de leerlingen dankte de heer A. Garritsen het onderwijzend personeel voor het genoten onderwijs en bood hun een blijk van
waardering aan.
Vervolgens werd door een busonderneming enkele dia's vertoond van reizen in binnen- en
buitenland.
De heer Bannink reikte tenslotte de diploma's
uit. De geslaagden zijn: Vorden: H. J. Berenpas,
J. W. L. Bloemendaal, H. J. van Ark, G. D.
Nijenhuis; uit de gemeente Gorssel: E. J. Berenpas, G. W. Brummelman, J. Brummelman,
A. Garritsen, H. C. de Greef, E. J. Klein Kranenbarg en H. Willemsen; uit Hengelo (G.):
A. J. Breukink, G. Bruil, J. B. H. Buunk, T. A.
Hiddink, Joh. Hendriksen, H. G. Langwerden,
D. W. Luiten en D. Lijftogt; uit Steenderen:
G. D. Besselink, J. R. Poortman; uit Zutphen:
R. v. d. Broek; uit Warnsveld: J. G. Harmsen,
T.G. Olthof en L. J. Rietman.
Er werd nog medegedeeld dat op 24 en 25 mei
de klassen 3 en 4 een tweedaags uitstapje zullen maken naar België.
RATTI-NIEUWS
Ratti heeft de eerste ronde van fle Bekerwedstrijden in de 2de afdeling overleefd en wist in
Lochuizen op de reserves aldaar een flinke 7—O
overwinning te behalen. Het elftal der gastheren
was evenals het Ratti-team verzwakt door invallers. Overigens dient gezegd, dat de drie invallers bij de Ratti-ploeg goed hebben voldaan.
Ratti startte met de wind tegen en ontplooide
in het begin een fris en open spel. Na een
kwartier werd het Lochuizen-doel onder zware
druk gezet en wist Lichtenberg uit een goed
aangegeven bal de score te openen (O—1). Nu
was het hek van de dam en met de regelmaat
van een uurwerk werd de score tot O—4 verhoogd.
Na de thee weer hetzelfde spelbeeld. Ratti kon
nog driemaal het net vinden en won zodoende
met O—7.
Het B-team stelde in Doesburg niet teleur en
wist de belangrijke ontmoeting tegen Sp. Doesburg D met 3—O te winnen. Zij zijn nog enkele
puntjes van het kampioenschap verwijderd!
Ratti C verloor op eigen veld met 6—O van
Be Quick F uit Zutphen.
Tweede Paasdag staat er voor Ratti I een zeer
belangrijk evenement te wachten. Zie hiervoor
het aparte bericht.
Ratti B kan nog even herademen voor men,
waarschijnlijk volgende week, de beslissende
wedstrijd tegen Pax B speelt.
Ratti C gaat naar Voorst C en kan op heftige
tegenstand rekenen.

AUTO-VERHUUR

ige cr
Seesidagen^
met Heineken's bier*
OLBfl's fijnste Vleeswaren,

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstraat 9
Het adres: Tel. 1306
Het adres voor
pluimvee en wild is:

nog steeds de beste!

2 flessen Pils + l fles Oud Bruin f 1, _
(met flesopener)

W.ROSSEL

Saksische smeerworst, 150 gram 48 et
Neem ook Heineken's Extra Stout bier.
Boerentnetwort,
100 gram 48 et
Weet u dat dit een medicijn
Gekookte ham
100 gram 48 et
tegen Voorjaarsmoeheid is?
Bevat n.l. veel Vitamine B.
Casseler rib iets fijns, 100 gram 65 et
In Contact van vorige week staat in een gedeelte van de oplage een font in onze advertentie.
Wie ons VANDAAG zo'n krant bezorgt, krijgt bij aankoop van f 5.*~ aan boodschappen
250 gram heerlijke koekjes gratis.

Vorden
Telefoon 06752-1283.

Zomerjaponnen

v.h. Martens

in een nieuw assortiment.
Ook in grote maten
een ruime keuze.

in leuke modellen en
nieuwe modekleuren
OUDERAVOND O.L. SCHOOL MEDLEB

In de o.l. school in het Medler werd een be
langrijke ouderavond gehouden. Voor de aan
vang konden de ouders contact opnemen me
de leerkrachten omtrent de vorderingen hunner
kinderen, terwijl er ook gelegenheid werd ge
geven om het schoolwerk te bezichtigen. Hier
van werd druk gebruik gemaakt.
De voorzitter der oudercommissie, de heer H
Pelgrim, kon in zijn openingswoord een groot
aantal ouders welkom heten.
Na de notulen, deed het hoofd der school, de
heer Hazekamp, nog enkele mededelingen, aangaande de schoolmelk. Aan 100% der kinderen
wordt schoolmelk verstrekt. Was het tot op
heden 4 dagen per week een kwart liter melk
thans is er gelegenheid om ook 's woensdags
dus alle dagen, schoolmelk te verstrekken.
Hierna werd het woord verleend aan de heer
de Fokkert, die als Beroepskeuzeadviseur verbonden is aan het Gewestelijk Arbeidsbureau
te Zutphen.
Wanneer de kinderen de lagere school gaan verlaten worden ouders en hoofdonderwijzer voor
de moeilijke beslissing gesteld: wat moet dit
kind worden? Welke schoolopleiding moet het
volgen? De schoolopleiding moet niet te hoog
en niet te laag zijn; het kind moet er bij kunnen. Vaak wordt een kind een bepaalde richting uitgedreven, waarbij later echter herhaaldelijk blijkt, dat men volgens zijn aanleg juist
de verkeerde richting heeft gekozen. Dikwijls
spelen hierbij traditie, financiën, verschil in
intellect en in aanleg een rol. Het is nu de
taak van een Beroepskeuz&adviseur om na een
test en in overleg met ouders en hoofdonderwijzer te bepalen voor welk beroep, functie of
school het kind het meest geschikt is. Door
techniek, mechanisatie en industrie zijn de beroepsmogelijkheden onvoorstelbaar groot. Er
zijn momenteel n.l. plm. 4200 beroepen. Daaruit
blijkt al, dat het dringend nodig is bij het bebepalen van het beroep de hulp van een adviseur in te roepen.
De voorzitter sloot deze zeer leerzame avond en
dankte allen voor hun aanwezigheid.

Doe als zovelen,

en ga OOK aan de sigaar.
Sigarenmag. D. BOERSMA, tel.

1553

Looman, Vorden

zagen.

Uit voorraad leverbaar.

Kom ook eens kijken, er staan meer
dan 100 rijwielen voor U klaar. Uw
keus is zo bepaald.
Er staat trouwens veel meer, o.a.:

B f //AM

EMPO wasmachines
EMPO stofzuigers
EMPO naaimachines

Drogisterij
„De Olde Meulle"
J. M. van der Wal

2e Paasdag: Sensatie voetbal
12-minuten-wedstrijd

Lochuizen - Ratti
2,15 uur: competitiewedstrijd

Ratti ~ Lochuizen
Beide wedstrijden op het RATTI terrein.

Bloeiende Bollenvelden
en Keukenhof
Elke woensdag en zondag
Ie en 2e Ëaasdag

Vertrek 8 uur, vol^Éó.- p.p. kind. f 5.UOfSO LlSSe, zaterdag 23 april

JAARVERGADERING DAMVERENIGING
De leden van de Vordense Damvereniging hebben hun jaarvergadering in het Nut gehouden.
ELKE zondag. Vertrek 8 uur.
Bij afwezigheid van de voorzitter berustte de
volwassenen f 7.— p.p. kinderen f 5.50
leiding bij de secretaris, de heer Geerken. Deze
deelde o.a. mede dat de vereniging 24 leden
telt, w.o. 4 jeugdleden.
De resultaten waren in het afgelopen seizoen
niet onbevredigd. Zowel het eerste als het
tweede team eindigde op de tweede plaats in
de competitie. Het jeugdteam werd vorig jaar
jeugdkampioen van Gelderland.
Dank zij de verloting konden nieuw spelmateBernerstraat 11-17. Tel. 06750-2321
riaal en een prijzenkast aangeschaft worden.
Vorden
t Sig.mag. Eijerkamp, tel. 1386
Het jaarverslag maakt voorts nog melding van
de huldiging, welke de nestor der vereniging,
de heer J. Lammers, ten deel viel.
De vereniging hoopt dit jaar haar 20-jarig bestaan te herdenken, welk feit niet onopgekomt maandelijks in Vorden en
merkt voorbij zal gaan. De heer P. van Ooyen
omgeving.
werd gehuldigd wegens het behalen van het
Wij leveren ook moderne zonnepersoonlijk damkampioenschap van de 2e klasse
afd. Gelderland.
schermen en markiezen, rechtstreeks
Bij de bestuursverkiezing werden de heren Hesvan fabriek.
selink en Breuker herkozen. Tenslotte werd /raagt inlichtingen : Leestenseweg 28, Warnsueld
nog besloten in overleg te treden met de hoofden der scholen om te komen tot een school' Voor spoedig gevraagd:
damwedstrijd.

Floriade Rotterdam vanafHp»»sdag

Glazenwasserij en schoonmaakbedrijf

Of

aankomende.

G, EMSBROEK 6 Zn. c.v.
Zutphenseweg 5, Vorden.

LEVERING via uw HANDELAAR

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur
GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden
Burg. Galléestr. 14
Telefoon H H
(bij geen gehoor 1358)

naar
„Jan Hassink"

met een radio of televisie

Electrische installaties op elk gebied.

Ziekenfondsleverancier

Vulpenreparatie

en die daar de bronsgroene E M P O
Bles en de prachtige EMPO Calypso

Electro techn. bureau P. DEKKER

de opticien die altijd voor
u klaar ntant.

Voor

Empo Rijwielfabriek

*rrcitige J^aasdagen

Vertrek 7 uur,|volw. f 6.- p.p. kind. f 5.-

UITBREIDINGSPLANNEN BIJ
TEXTIELBEDRIJF
Het Textielbedrijf Vorden, dat enkele maanden
geleden in de voormalige Matrassenfabriek der
fa. Raat in bedrijf werd gesteld, heeft intussen
al weer een uitbreiding ondergaan. Zo is er een
aanzienlijke ruimte voor opslag bij het bedrijf
aangebouwd.
Het bedrijf houdt zich nu nog hoofdzakelijk
bezig met spoelen. Daartoe zijn er twee machines geplaatst van elk 14 meter lengte. Wanneer
de personeelsaanwas, die niet onbevredigend is,
dit toelaat zal er binnenkort een derde machine
geplaatst worden.
Er wordt in dit bedrijf vanaf 's morgens 6 tot
's avonds 11 uur continu gewerkt in ploegen.
Er zijn plannen om t.z.t. een nieuwe afdeling te
openen, waarin de fabricage van vitrages met
rand weef ter hand genomen zal worden. Hiertoe
zullen dan nieuwe machines uit het buitenland
ingevoerd worden en zal de fabriek opnieuw
een uitbreiding ondergaan. Ook wachten de
plannen van de tapijtweverij nog op uitvoering.
Dit alles kan echter eerst gerealiseerd worden
als er voldoende arbeidskrachten aangetrokken
kunnen worden.
Zoals het zich laat aanzien, zitten er zowel voor
deze fabriek als voor Vorden wel toekomstmogelijkheden in, temeer daar Vorden nog geen
bedrijf kende, waar meisjes tewerk gesteld kunnen worden, uitgezonderd dan op kantoren.

Tweemaal stond onze advertentie op
de kop. Ook „op de kop" stonden de
jongelui, die een bezoek brachten aan
de toonzaal der

Ons assortiment biedt u een rijke keuze

1 uur:

Komt u eens kijken!

Alles op de kop!

Zutph.w. 15 Tel. 1505

Z.f.leden genieten een
korting van 20% op
glazen en monturen.

• Vesten
• Blouses en
• Rokken

Óteeds vaker: KISTEMAKER

A. Siemerink

Op z'n

in tfo Mi

J aasbest.. .
Dan naar

H. 6 W.
Ruime keuze in:

Gedipl. drogist

Blouses
Rokken
Sjaals
Handschoenen
Overhemden
Zelfbinders
Anklets, enz.

Wij verhuren:

EMPO Rijwielfabriek - Vorden

2-, 4-, en 6-persoons
Voor een actief jong meisje, dat een verantwoordelijke en afwisselende baan zoekt,
hebben wij plaats als

Verkoopster
G. EMSBROEK^ Zn. c.v.
Luxe en Huishoudelijke artikelen
Zutphenseweg 5 Vorden
Telefoon 1491

Bij die mevrouw gordiMfcn, bij een andere
mevrouw weer kokos, «r volgende vaste
vloerbedekking; dat was werken voor de
Pasen, geachte stoffeerder! Maar dat mag
hem niet hinderen, als de klanten maar tevreden zijn. En dat zijn ze, gelukkig!
Hebt u onze stoffeerder nodig?
Eén telefoontje, en hij is bij u,

fa. G. W. LUIMES - Telef. 1421
U allen een goede Pasen toegewenst.
BEZOEK

Kampeertenten
Luchtbedden
Vergassers
Fa. Marlens
Jacht- en Sporthandel
Telefoon 1272
Neemt voor de

Voor beter textiel
en meer keus:

H* 6 W.
Telefoon 1514
Prettige Feestdagen!

^Paasdagen

'n pocketboek
of tijdschrift
in huis.

Bupro-gas

Het gas voor iedereen
Prijs f 7.50 per fles.

Weulen Kranenbarg

Uw adres:

fa. HIETBRINK

en
H. Lijftogt 't Hoge 57

GEMS METAALWERKEN-VORDEN

de Varkensfokdag

(Telefoon 06752. 1260-1491)
vraagt:

te Vorden, op vrijdag 22 april

• LASSERS,

Terrein Ruurloseweg.
Grote aanvoer.
Prima fokmateriaal.

• BANKWERKERS,
waaronder 1 bekend mei smidswerk

•

LEERLING-BANKWERKERS

met ombochtsschool opleiding

• ONGESCHOOLDE KRACHTEN,

Te koop gevraagd goede

r.b. nuchtere stierkalveren
J. van Gelder, Voorst

| VAST WERK bij 'n VANOUDS SOLIED BEDRIJF |

Gevesfigd

1830

Telefoon 06758-275
of bericht aan J. L. Harren, chauffeur
G.T.W. Vorden, Telefoon 334, Voorst.

voeren tegen de gevreesde

kop:

Inlichtingen en voedervoorschrift verkrijgbaar bij de Delfia-handelaar

KOP-EX koek - Calvé-kivaliteit

Fabrieken te Delft
en Hoogkerk.

VR-27-60

Vraagt inlichtingen bij de Delfia-handelaar:

J. fi. 6611115611, 't HOÖ6 64, VOfdeP, ÏCl. 06752-1540

J

Voor de vele blijken
van belangstelling, bij
ons huwelijk ondervonden, zeggen wij
hartelijk dank.

Burgemeester en Wethouders van
Vorden

THEO WILTING
en

maken bekend, dat de gemeentelijke
diensten op

MARIA EYKELKAMP
hebben de eer, mede namens wederJ. Wijnbergen
zijdse ouders, U kennis te geven van
A.Wijnbergenhun voorgenomen huwelijk.
Klein Hekkelder
De inzegening zal plaats hebben op
Hengelo (G), apr. '60.
woensdag 20 april a.s. om 10 uur in
Kerkstraat 6
V de parochiekerk van de H. Antonius
van Padua te Kranenburg-Vorden.
Voor de vele blijken
Daarna zal een plechtige H. Mis tot
van belangstelling,
hun intentie worden opgedragen.
bij de opening van
Zevenaar, Nieuwe Doelenstraat 4
onze nieuwe zaken
ondervonden, betuigen
Vorden, Medler E 109
wij u allen onze harMaart 1960.
telijke dank.

Lunchroom
„De Rotonde"

Gevraagd zo spoedig \ Donderdag 21 april hopen onze lieve
A ouders, behuwd- en grootouders
mogelijk:
zelfstandige hulp
J. H. Zieverink
voor de huishouding.
en
Prettige werkkring en
H.
M.
Zieverink-Kasteel
goed loon.
Stoffels
U hun 40-jarige echtvereniging te herRaadhuisstr. l , Vorden u denken. Dat ze nog lang gespaard
^ mogen blijven is de wens van hun
MEISJE in het bezit v.
dankbare kinderen.
Middenstandsdiploma
en kunnende typen, zag u Vorden, 't Hoge 38.
zich gaarne geplaatst
op kantoor in omgeving
Vorden. Brieven onder
nr. 7 aan het bureau
Na een kortstondige ziekte nam de
v. d. blad.
Here tot Zich ons inniggeliefd zoontje

X

Vrijdag 22 april
REPETITIE
Goed tehuis gezocht
voor l hond, 6 weken
oud en/of l hond, i
l jaar oud. A. Plomp
H. v. Bramerenstr. 14
Te koop huisorgel
in zeer goede staat,
f 300, — .
Praebsterkamp 28, Zutphen.
Telefoon 06750-3566
Te koop KOELKAST
defect, f 25,— ; elektr.
FORNUIS. 4-plaats,
gr. model, f 125,—.
A. Schiphorst,
Zutphenseweg 83

Voor Burgelijke Stand en Destructor is de
secretarie geopend van 11-12 uur.
voornoemd,
van Arkel
burgemeester
J. V. Plas
secretaris

Operettevereniging
WARNSVELD

Q
A

W
w
Q

De begrafenis zal D.V. plaats vinden'
op zaterdag 16 april om 1.15 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

ALLEEN

VANDAAG

NOG:

10 eieren of een kwart Edammer gratis
bij elke fles zoete Spaanse wijn a f 2.95

Kaarten in voorverkoop en plaatsbespreken v.a. woensdag 20 april bij
J. H. Schuppers, Dorpsstr. 11, Vorden

a.s. woensdag

Te koop EETAARD- 20 april
APPELEN, Pimperde gehele dag gesloten,
nel en Gineke.
behalve voor butagas en
D. Hietveld, Hackfort

benzine.

Te koop EETAARDAPPELEN (Noorde- fa. A. J. EYKELKAMP - Medler E 109
lingen) a 10 et. per kg
en 2 r.b. PINKEN.
J. W. Wiggers,
VOOR DE JONGENS:
Brandenborch

Spijkerbroeken
in verschillende modellen
en kleuren.

Blouses
in geruit en effen,

om in te robbedoezen!

H. LUTH - Nieuwstad

U kunt kijken waar
u wilt maar jonge
kippen kopen doet
u bij ons. Al onze
hennen zijn afkomVoor de bestrijding van KOPZIEKTE
stig van de hoogst
leveren wij
produktieve ouderdieren.
Lieve's Calton
H. J. STOKKINK Dit artikel geeft in de praktijk prima resultaten.
Voor ruwe spenen bij uw vee:
Rietgerweg l
Warnsveld
Lieve's allerfijnste spenenzalf
Telefoon 06751-387
in kilo's blik, tegen een scherp gestelde prijs.
Alle artikelen worden geleverd m. rijkskeur
VOOR HEEL
DE BURGERIJ
Wederverkoper:

HJHL Veehouders!

M. G. Lijflogt, Veldwijk C157, Vorden

Al deze artikelen voor schrik-niet-prijzen:
Anton Hunink's Gestoomd gehakt, groot blik
Saksische smeerleverworst,
150 gram
Grote potten appelmoes
Literspotten abrikozen, heerlijk voor de bowl,
Pracht kwaliteit zalm
Sardines, 2 blikjes 75 et. Elk 3e blikje voor
500 gram
Rozijnen
litersblik
Erwten met wortelen
200 gram
Droptoffee's
250 gram
Ijswafels
2
kussentjes
Shampoo „Het Klaverblad",
elk 3e
Pré, het moderne wasmiddel,
bij 2 pakken ook het 3e

95
49
55
98
98
20
69
59
49
69
49

et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et

gratis
gratis

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze waardebon
alleen vandaag (zaterdag) bij 5 gulden boodschappen: 1O eieren voor 25 et.

Komt allen. De opvoering van de operette
is steeds één der hoogtepunten van het jaar.

Nooit wachten, altijd vrije keus, stukken voordeliger.

™ Nutsgebouw
Telefoon 1500
VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema -

Fa. J. W. Albers
Nieuwstad 5, Vorden

Deventer

Maandag 18 april, 8 uur

Prettige Feestdagen

Een meeslepende en vrolijke film

FREDDY, die Gitarre und das Meer

met een paar

Swift, Durea en Pehave Steunschoenen

met: Freddy, de beroemde zanger, de
lieveling van miljoenen.
Muziek

Wij hebben ze voor U in
tinten en modellen.

- Amusement
Spanning - Vrolijkheid

verschillende

A. Jansen, 't Schoenenhuis
Toegang alle leeftijden

Ook voor uw schoenreparatie*

(bel. inbegr.)

CONTACT
L. Schoolderman

Grote prijsverlaging!

Entree f 2 . — (bel. inbegr.)

f 1.20 - f 0,90 - f 0,60

Verkrijgbaar bij

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

Vloeiende Weense melodieën
65 schitterende costuums
Als steeds prachtige decors

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

Te koop gevraagd
g.o.h. kolenfornuis.
Inlichtingen bureau
Contact.

Te koop broedeieren
van 6 soorten sierfazanten.
H Sloetjes
achter de Konijnenbult

Ein Walzertraum

u

Te koop 'n Hamolux
PETROLEUMHAARD, i.st.v.nieuw.
J. J. van der Zande,
H. v. Bramerenstr. 11

BONENSTOKKEN
te koop a 7 cent per
stuk, en een roodbont
VAARSKALF bij
J. B.Vreman,
Linde
E 35. Telefoon 6767.

Zaterdag 23 april, 's avonds 8 uur
wordt in 't Nutsgebouw te Vorden
opgevoerd de prachtige operette

muziek van Oscar Straus.

en broertje
Engbert Brummelman
in de leeftijd van 14 jaar.
Psalm 146 : 3.
E. Brummelman
G. Brummelman-Bargeman
Jan
Marinus
Henk
Reina
Gerrit
Riki
Gerda
Vorden, 13 april 1960.
„De Kruisweg"

Te koop BONENSTOKKEN en EETAARDAPPELS.
J. Derksen.
Rietgerweg 11, Warken
Wegens huwelijksfeest

verlieten onze winkel!

Burgemeester en Wethouders

Toekomstig adres: Molenstraat 40, Zevenaar.
Gelegenheid tot gelukwensen van 5 tot 6 uur.
Dagadres: Café 't Wapen van 't Medler, E 108.

Foto Oolphijn

Vordens
Mannenkoor

heden zaterdag 16 april
gesloten zijn.

Honderden gratis eieren

het blad
waar iedere Vordense huisvrouw
's zaterdagsmorgens reikhalzend
naar uitziet!

GrondGlansStand- en
Muurverf

Extra Reklame
500 gram piepkuiken 225 et.
200 gram kookwor^t 50 et.
500 gram fijne rookworst 160 et.
200 gram boterhamworst 50 et.
200 gram snij worst 100 et.
200 gram ontbijtspek 50 et
500 gram spek 65 et.
500 gram gesmolten vet 35 et.
Onze Diepvries is tot 10 uur geopend.

M. Krijt, Dorpsstraat

Te koop een toom
zware BIGGEN bij
G. J. Klein Ikkink
Blokhuis. N.o.z.

Een advertentie

Drogisterij ^De Oldc Meulle"
f

gaat er
Ruime sortering kwasten en gereedschappen.

J. M. v.d. Wal
Gedipl. Drogist

EEN FEIT - KWALITEIT

Eerste prijzen
en ... volle tevredenheid!
Steeds meer kampioenstitels en
eerste prijzen leveren het bewijs.
MELKWAARDE is een garantie
voor gezondheid en betere nafok.
Bovendien levert Melkwaarde
belangrijk financieel voordeel: het
is moedermelk van 13 et p. liter.

Beleefd aanbevelend:
Albert Uenk, telef. 1327, en
Christiaan Bongers.

Te koop 2 toom zware
biggen. G. J. Eijerkamp
B 35

Te koop 2 mooie dr.
VARKENS, a.d. teil.
G. J. Wuestenenk,
Koekoekstraat 25
Vierakker
heeft dan alleen
waarde, als hij Te koop 2 nuchtere
geplaatst wordt M.R.IJ. VAARSin een blad waar KALVEREN en 5
de lezers met ver- BIGGEN.
langen naar uit- J. A. Berenpas, D 111
zien en dat van Mossel.
A tot Z gelezen
wordt.
Te koop een roodbont

VAN

Zonder verdere verplichting franco huis.

Te koop 6 of 7 zware
BIGGEN en ijzeren
MELKWAGENTJE
voor vastzetten van
10 koeien in de weide.
A. J. Vruggink
„Riethuis", Delden

MAALKALF bij

Groot Roessink's
Timmerwinkel
Telefoon 1527

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

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

Vorden mag zich
H. Huetink, Veldwijk
gelukkig prijzen
dat het in ConR.b. STIERKALF te
tact zo'n populair
koop. H.Weenk, B 20
blad heeft.
Contact, dat elke Te koop een nuchter
week lezenswaar- STIERKALF.
dig nieuws brengt B. Zents jr., Medler
zowel in de beTe koop een roodbonte
richten als in de
WEIDEPINK, van
advertenties.
goede produktie.
En de lage ad- G. Vliem,
,,De Weideman"
vertentieprijs is
voor zakenlieden
en verenigingen
een reden te meer
om een dankbaar
gebruik van Contact te maken.

VOOR UW

Een advertentie
in CONTACT
brengt z'n geld
dubbel op!

Telefoon 1404

gazonmaaimachines
het juiste adres:

Henkvan Ark

Jonge Kerk

Inge meisjes

Begroetingsavond
op donderdag 21 april in geb. Irene
's avonds 8 uur.

voor zeer lage prijzen

MODINETTE
omdat dit zo'n echt vrouwelijk beroep is.
Bovendien leert U een goed vak, waar U
later veel plezier van zult hebben. Wilt U
gaarne modinette worden ? Dan vindt U
op onze ateliers een prettige werkkring.

ü

Daarnaast bieden wij U :
een behoorlijk salaris,
drie pauzes per dag,
muziek bij het werk,
per jaar 2 weken aaneengesloten betaalde
vakantie + 2^ snipperdag,
vakantietoeslag en kerstgratificatie,
goede sociale verzorging,
reiskostenvergoeding,
Orcon artikelen tegen speciale prijzen.

TOT ZIENS!

Voor de Bevrijdingsdag .
komen er verschillende BOEKEN over
de oorlogsjaren en de bevrijding uit.
Komt u eens kijken.

•

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

II

*
Ook
de Bevrijdingskaart voorradig.

f

Grote pot abrikozen op sap
89 et
6 st. grote gehaktballen m. jus 134 et
PAARDErookvlees, 100 gram 59 et
150 gram magere ham
79 et
2 grote Bussink's ontbijtkoeken 98 et
300 gram Bruintje Beer biskwie 49 et
3 flesjes Heineken's bier
100 et
Liters blikken aardbeien
149 et
Grote pot pindakaas
69 et
Rozebotteljam, van 122, voor
98 et
Verse Eieren, grote, per stuk
10 et

en vrouwen werden reeds

Een vlot afwisselend programma, o.a.
Pracht kollektie kleurendia's over Vorden,
door Dr. J. E. Garssen.
Spel, zang, enz,
Unieke „Predikanten-wedloop"
KOMT ALLEN !

Kwaliteits-aaobiedingen

Boekhandel Fa, Hietbrink

Textielbedrijf
„VORDEN"

Ï^Eojuisf
de nieuwste modellen

Herenschoenen

vraagt voor spoedige indiensttreding:

in moderne kleuren,
o a. donkerbeige en groen.
•
De kwaliteit en de pasvorm
zijn uitmuntend.

Meisjes van 16 jaar en
ouder.
Jongens van 16 jaar en
ouder.
Hoog loon.
Prettige werkkring.
Goede sociale verzorging.
Reiskosten vergoeding.
Werkkleding gratis.

Wullink's Schoenhandel
De werktijden zijn voor
meisjes die buiten de
a t e l i e r p l a a t s e n wonen
aangepast aan bus- en
treinverbinding.

Aanmelden: dagelijks en 's avonds
van 7.30 tot 9.30 uur aan het bedrijf
Zutphenseweg 35, Vorden.

In de loop van dit jaar
wordt een begin gemaakt
met de 47-urige werkweek, hetgeen neerkomt
op l^vijc zaterdagen
per j«P

Een Heitje
voor een Karweitje.
•
•
•
•
•

„Onbetwist de Schoenenspecialist"
Dorpsstraat 4, Vorden, Tel l 342

Dansschool Th. Houtman
Inschrijving vanaf heden voor snel-privé
dansonderwijs en clubs voor beginners
en gevorderden, dagelijks aan zaal Eskes.
AANVANG SPOEDIG.

Ook gehuwde modinettes
worden aangenomen.

Onder dit motto komen we ook dit
jaar weer karweitjes voor u opknappen
van 19 t./m. 21 april, waarbij een deel
van de opbrengst ten bate is voor
gebrekkige padvinders(sters) en voor
vluchtelingenhulp. Bezorg ons veel
werk en stuur voor eventuele grotere
karweien even bericht aan
Akeela Seesing, „Groenendal"
Ruurloseweg, of
Hopman Rouwenhorst
Smidsstraat 11

Sollicitaties,
schriftelijk
of mondeling (eventueel
telefodtth) dagelijks aan
onze ^Pers van 9.00—
17.00 uur (zaterdags tot
12.00 uur.)

J aSCIl . . . daar hoort
krenten- of rozijnenbrood bij.

ZUTPHEN : Kuiperstraat 20—22, Tel. 5141/42
DOETINCHEM: Atjehstraat 23, Tel. 3170
HENGELO (G.): Wichmondseweg 2. Tel. 268

KLEDINGATELIERS

Paasgebak.
Sinasgebak, 5 st. 1.10, vand. 98
Moorkoppen, 5 st. 1.50 „ 1.25
Mergpijpjes, 5 st. 1.25, „ 1.10

Alle kollektanten voor „Concordia"

ante s l
Met PASEN alles nieuw.

SUPERIA ARISTOCRAT

worden verwacht op vrijdag 22 april a.s.
's avonds 8 uur in café Eskes.

met hydraulische

vering.

^r Afdracht en overdracht ingezamelde gelden.
Een Japon naar uw smaak
in alle prijzen, vanaf f 9.75
Nylon Onderjurk
elegant model, f 9.95
Nylons in moderne kleuren
vanaf f 1.95

H. LUTH - Nieuwstad

Zo mogelijk uw kollektelijst van te voren
afdragen bij de Nutsspaarbank en uiterlijk
op deze bijeenkomst.
De commissie.

Schurink heeft volop voorraad.

Slagroomgebak wordt de
gehele dag door gemaakt,
dus tot en met vers!

Een ARISTOCRAAT onder de

bromfietsen
GA HEM ZIEN BIJ

ARDBOARDplaten
ARDBOARD stroken
ARDBOARDdeurplaten

H

Barink

Bakker Schurink
Telefoon 1384

BELTMAN Hout- en Boardhandel
Warnsueld, Tel. 06750-3592. Alleen 's mimidduys

„Allerwege" ziet U SOLEX.. SOLEX..!

PAASCOLLECTE 1960

• unieke service
• laag benzineverbruik
• onverslijtbaar én

SOLEX DE LUXE slechts f375,(exclusief accessoires)

Kom eens
praten met:

Arie Tragler

VEILIG

DEPOTS:
v. Ark, Wildenborch
Brummelman, Delden
Ruiterkamp, Linde
Wed. Hartelman, Ruurl.w.
Mevr. Lauckhart, 't Hoge
J. Voskamp, „De Poeiert"
Coöp. „de Boggelaar"
N. J. Keune, Stationsweg

Naar u allen gaat de oproep uit: mede te
werken aan het werk van de kerk.
Vele zijn de activiteiten die de Nederlandse
Hervormde Kerk ontplooit in de wereld van
vandaag.
De kracht waarmee ditigebeuren kan, hangt
mede af van ü. Van uw gift in de Paascollecte
1960. Wij vragen u, de vreugde van het Paasfeest tot uiting te laten komen in uw daad.
In uw persoonlijke bijdrage.
HEREN-ENJONGENSKLEOINQ

Verkrijgbaar bij
Er is maar één

CONTACT!

L. Schooldennen

N E D E R L A N D S E H E R V O R M D E KERK
Carnegielaan 9 - Den Haag

G I R O 50292

