
CONTACT
zaterdag 14 februari 1959

20e jaargang no. 46

Verschijnt éénmaal per week

Frankering bij abonnement, postkant. Vorden HET NIEUWS- EN A D V E R T E N T I E B L A D VOOR V O R D E N

Abonnementsprijs f 1.60 per halfjaar - Advertentieprijs 5 et. per mm. - Uitgave: Drukkerij Wolters, Vorden - Giro 934120 - Tel. 1404

DAMMEN
Hoewel de Vordense dammers het kam-
pioenschap van de Ie kl. Geld. voor heit
grijpen hadden, hebben zij de beslissende
thuiswedstrijd tegen het zeker niet sterke
Lochem met liefst 6-14 verloren. Hier-
door bleven zij l punt achter op Almen en
Warnsveld, welke beide nu met een gelijk
aantal punten de competitie beëindigd heb-
ben. Hierdoor is een beslissingswedstrijd
tussen deze beide teams nodig om uit te
maken, wie kampioen zal worden.
Vorden heeft de wedstrijd tegen Lochem
vermoedelijk te licht opgevat.
J. üukes (Vorden)-H. Koller (Lochem)
0-2; J. Lamrners-J. Dimmendaal 0-2;
D. Klein Bramel-A. van Kampen 0-2; B.
Brcuker- J. Bennink 2-0; H. Wansink-M.
Sloot 1-1; C. Hesselink-F. Kougoor 0-2;
M. Wijen-B. J. Hazewinkel 1-1; P. Hoe-
vers-V. Nijholt 0-2; B. Wentink-G. Stok
2-0; F. Gecrkcn-H. K. Koetsier 0-2.

JAARFEEST WILDENBORCH
Twee achtereen volgende avonden hielden
de Wildenborchse jeugdverenigingen in 'n
tjot alle hoeken bezette zaal van het ver-
enigingsgebouw haar gecombineerde jaar-
feest.
De eerste avond stond onder leiding van de
oud-leider der K.V. de heer J. Wesselink
en de tweede avond werd geopend door de
heer J. Pardijs. Aan het slot sprak de heer
van Amstel het dankwoord.
Uit de diverse verslagen bleek dat de K.V.
15, de M.V. 15 en de J.V. 12 leden tblden.
Door leden van de jongensclub werd op
vlotte wijze het toneelstukje „Nol geeft
een voorbeeld'' opgevoerd.
Na het spei „Trek aan de bel", wat zeer in
de smaak viel, werd door leden van de
M.V. en J.V. het vrolijke toneelstuk „Mieke
lacht" opgevoerd, dat grote hilariteit ver-
wekte. Het stuk zat er goed in en werd
keurig vertolkt. Ook de kostumering, de
decors en de grime waren goed verzorgd.
Bij beide stukken berustte de regie in han-
den van de heer A. Haneveld uit Lochem.
De avonden werden met samenzang beslo-
ten.

5e NUTSAVOND
Zowel voor Nutsleden als voor belangstel-
lenden in het werk van de A.N.W.B. en
ook voor de schoolkinderen van alle scho-
len komt de Kon. Ned. Toeristenbond zijn
interessante en leerzame films vertonen
op woensdag 18 febr. in het Nutsgebouw.
's Middags voor de kinderen en 's avonds
voor de leden. Begonnen wordt met het
A.N.W.B. journaal., vervolgens Hurry, hur-
ry, ten 3e Carolientje, no. 4 Knipperbollen,
5 Een minuut op de Eeuwigheid (over-
wcgafsluityiiig), 6 Ik ging naar Engeland
en tot slot Glücklich Ende am Sce. U ziel
een uitgebreid programma vol afwisseling.
\\ aar d • A.N.W.B. zoveel doet voor alle
soorten van wegberijders, vooral in deze
periode van dikke mist en gladheid (hulp
van de wegenwacht op alle gebied) moet de
Nutszaal zowel 's middags als 's avonds,
vooral waar de toegangsprijs voor niet-
leden zo gering is, propvol zijn. Uw le-
ven is op de weg steeds in gevaar, ga dus
kijken hoe ge hier aan kunt ontkomen. En
voor degenen, die van reizen en trekken
houden, ook daarvoor valt veel te zien.
Houdt <leze avond dus vrij en kom in 't
Nutsgebouw.

VERKEERSCOMPETITIE
Dit jaar houdt de K.N.M.V. naast haar
traditionele vcrkeerscompetitie voor mo-
t'orclubs, een dergelijke competitie voor
beginners waaraan ook andere verenigingen
kunnen deelnemen.
De plaatselijke afd. van Veilig Verkeer
heel't geineend hieraan mee te moeten
doen, gezien de leerzame strekking van
deze competitie, die in de vorm van een
schriftelijke beantwoording van verkeers-
vragen wordt gehouden. De deelnemers
ontvangen hun werk gecorrigeerd terug.
De beste zes resultaten per vereniging tel-
len, dus hoe groter de deename, hoc meer.
kans om bij de drie beste verenigingen van
Gelderland te behoren.
Deze drie best geklasseerde ver. kampen
op 18 maart voor het provinciaal kampi-
oenschap. Het bestuur hoopt op een goede
deelname en op een prima resultaat.

DE DOOD LOERT LANGS DE WEG
Weet U, dat de dood als een sluipmoor-
denaar langs de weg loert V
Weet U, dat er elke dag in ons land onge-
veer 365 verkeersongevallen plaats heb-
ben, waarbij gemiddeld 4 a 5 slachtoffers
vallen?
Weet U, dat 80 pet. van de verkeersonge-
lukken tewijten zijn aan rijden met een on-
verantwoorde snelheid; aanrijden onder in-
vloed van stlerke drank; aan roekeloos-
heid; aan het gemis van de meest eenvou-
dige verkeerskennis V
Weet U, dat de verkeersopvoeding al moet
beginnen in het gezin?
Weet U, dat de meeste ouders weinig of
niets van de verkeersregels kennen V
Weet U, dat elke weggebruiker, dus ook
voetgangers en wielrijders, in het belang
van de veiligheid van zich zelf en van zijn
evenmens, moreel verplicht is, de meest
voorkomende verkeersregels te weten en
op te volgen?
Weet U, dat het Verbond voor Veilig Ver-
deer verlceersavonden ,en cursussen .or-
ganiseert, waar TJ over net verkeer veel
£unt horen, veef kunt zien, en aTIës vra-
gen?
Dames en Heren, neemt een verstandig
besluit, zowel in uw eigen belang als dat
van uw gezin en de gemeenschap, door a.s.
maandag 16 febr. in Zaal Bakker aan-
wezig te zijn. Ieder is welkom!
Zie de advertentie in dit blad.

SPARTA VOERDE REVUE OP.
De gymnastiekvereniging „Sparta' had dit
keer haar uitvoering in de vorm van een
revue gegoten, welke een bijzonder goede
indruk op de vrij vele toeschouwers heelt
achtergelaten. ^^
De revue had tot i^P „Ahoy'' en stond
o.l.v. de heer Groot Wassink uit Doetin-
chem. De voorzitfler de heer Brinkman
heette in zijn openingswoord speciaal de
afgevaardigden van de zusterverenigingen
Ruurlo en Lochem \^|Lom evenals de cre-
leden K. Jörissen eiWK. Lettink met hun
echtgenoten.
Voor deze revue Avas het toneel herschapen
in de brug van een schip geflankeerd door
2 reddingboten. Op het dek van het schip
traden om beurten de verschillende groep-
jes gymnasten op met dansjes, zangnum-
mers, rytmische oefeningen, brugoefenin-
gen, afgewisseld met conferences en zang
van de heren Huitenberg en Mart inus als
de Mar u's en zang van Elly en Pierre \\ el-
link.
Een bijzondere noot bracht Wim Maru met
Jant je de verstekeling, een sprekende pop,
waarbij diverse actuele gemeentelijke ge-
beurtenissen op vermakelijke wijze ter
sprake kwamen. Een fraai nummer was de
opvoering van het stormballet, ingestu-
deerd door mej. Ans Pardijs, welke hier in
zelf als solodanseres optrad, geflankeerd
door een aantal vissersvrouwen. Mede dooi-
de sfeervolle verlichting was dit wel een
van de meest gewaardeerde nummers.
Tussen de bedrijven door liet zich „Songs
and Kythm'' als de scheepskapel verdien-
stelijk horen.
Vanzelfsprekend bestond in deze revue de
hoofdschotel uit verschillende gymnastische
oefeningen, welke goed ingestudeerd ble-
ken en daardoor een uitstekende uitvoe-
ring kregen. De Spartanen hadden aan het
slot dan ook een daverend applaus in ont-
vangst te nemen. In zijn dankwoord betrok
de heer Brinkman in het bijzonder de re-
gisseur, de heer Huitenberg, de leider de
heer Groot Wassink en de heer W. Mart i -
nus, welke allen een enveloppe met inhoud
ontvingen. Ook de conciërge van het Nuts-
gebouw, de heer Koop, werd hiermede bc:
dacht. Do zeer gewaardeerde zang van Elly
en Pierre Wellink werd eveneens beloond
met een aardige a t t en t i e . Mej . Ans Pardijs,
die in <'en record tijd het stormballet in-
gestudeerd had, kreeg eveneens een bij-
zonder dankwoord, benevens bloemen en
een grammofoonplaat. De uitvoering werd
met een zeer gezellig bal besloten.

GESLAAGD
Een dezer dagen slaagde te Apeldoorn v ooi-
Associatie Ned. Handelscorrespondentie on-
ze plaatsgenoot J. Arfman.

KERKDIENSTEN zondag 15 februari.
Hervormde kerk.

10 uur Ds. J. H. Jansen. Bed. Hl. Doop.
7.15 uur Ds. J. H. Doeschot, van Haarlo.

Kapel Wildenborch.
10 uur Ds. A. van Leeuwen, van Harfsen.

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

R.K. Kerk
l 30 uur Mis, 10 uur Hoogmis, 4 uur Lof.
R K. Kapel 7 uur en 8.15 uur, 9.30 H. Mis.

Zondagsdlenst Doktoren
(alleen voor spoedgevallen)

Van zaterdag 14 febr. van 5 uur tot en met
zondag 15 febr. Dr. Lulofs, telef. 1255.

Bij geen gehoor dokterstelefoon 1236

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

Zondag 15 febr. Reichman, tel. 06755-266, en
Wechgelaer, tel. 06752-1566.

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

Brand melden: no. 1541.
Gemeentehuis: no. 1541 — 1542.

Weekmarkt.
Op de vrijdag gehouden weekmarkt waren
aangevoerd l 15 biggen, waarvan de prijzen
varieerden van f 5 4 . — tot f 6 3 — per stuk.
Handel was redelijk.

U u - g e l i j k e stand v. 6 t.m. 12 febr.
Geboren: z. van J A. Eulink en J. J. Over-
kamp; d. van J Stokkink en J. Z. Golstein;
z van G. Hendriksen" en J. B. te Velthu ;s
Ondertrouwd en Gehuwd: Geen.
Over leden: }. Beek, vr^Bed. v. B Olthof,
90 jaar. üf

en p ij n w e g »
w r i j v e n m e t

A M PO
SCHOORSTEENBRAND

Zondagavond werd de brandweer gealar-
meerd voor een schoorsteenbrand bij de
heer \V. in het Galgengoor. De brandweer
beperkte zich tot het schooninaken van de
schoorsteen. Er ontstond praktisch geen
brandschade.

ONTWIKKELINGSAVOND N.V.V.
De heer Velenia uit Utrecht sprak vrij-
dag voor d'v leden van het N.V.V. op een
Ontwikkelingsavond, over het onderwerp
,, Onderwijspolitiek".
In een boeiend betoog gat de heer Ve lema
aan de hand van statistieken en graf ieken
een duidelijke uiteenzetting van het on-
derwijsprobleem. Ieder mens moet ongeacht
mi l l i eu , ras en welstand, gelijke ontwikke-
lingskansen hebben, waarbij men '2 stand-
punten kan innemen, t.w. algemene vor-
ming van karakter en de specialisering
naar aanleg, aldus spr.
Te weinig leerlingen uit de grcepen met la-
gere inkomens komen tot een universi-
ta i re opleiding. Grote groepen ongeschool-
den drukken het loon en bij werkeloos-
heid verdwijnen de minst bekwamen al-
tijd het eerst uit het werkproces. Deze
moeten zich dan ook meer bekwamen om
eerst geschoolde en daarna vakarbeiders
te worden.
Spr. achtte het middelbaar onderwijs mo-
menteel te duur. Leerkrachten kunnen be-
palen, welke boeken er gebruikt zullen
worden. Van hogerhand moest z.i. voorge-
schreven worden uit welke boeken men
een keus kan doen.
Ook wat de selectie be t r e f t , z i jn er vele
moei l i jkheden. Kr vallen te veel leerlingen
door de mand. Kinderen worden daardoor
in een sociaal millieu gebracht, waar ze
niet meer uit kunnen of willen. De leer-
plicht ig? l e e f t i j d moet omhoog en tegeli jk
daarmee de leeftijd, waarop jeugdigen t e -
werk gesteld kunnen worden.
We moeten komen tot een positieve on-
d.'r w i js-ont wikkeling; elk kind naar het
juiste schooltype.
Een nieuwe opbouw van ons onderwijs kan
daarom niet uitblijven. Grotere nivellering
vafoi inkomens kan door onderwijs bereikt
worden, aldus besloot de heer Velema.

BIOSCOOP
Zondagavond kan jong en oud hartelijk
lachen om de zeer komische film „Waren-
huis op stelten".
Een jonge bediende probeert op allerhande
manieren promotie te maken, doch door
zijn dwaasheden en verlegenheid komt al-
les anders uit dan hij zich voorstelt. De
ene komische situatie volgt op de andere.
Het is de eerste film van de grote Engelse
komiek Norman Wisdom.

ILANDBOUW- EN HUISHOUDSCHOOL
In gebouw Irene werd onder leiding van
de heer A. J. Lenselink de jaarvergade-
ring, tevens ouderavond van de bijz. lagere
landbouwschool alhier gehouden.
Het hoofd der school, de heer G. J. Ban-
nink, deed enige mededelingen omtrent
de gang van zaken op genoemde school,
In het afgelopen boekjaar werd de school
door 110 leerlingen bezocht. Het einddi-
ploma werd door een 20-tal leerlingen be-
uaald. Verder wees spreker er op dat er
nog plannen bestaan om tot uitbreiding
van de leslokalen te komen. Het doel hier-
van is dat met l september a.s. een nieuw
loerpflan in werking zal treden. Er zal
dan een derde vastte leerkracht moeten
worden benoemd. Deze leerkracht voor
de z.g. eerste of voorbereidingsklas zal
belast worden met het geven van onder-
Vijs in de engelse tjuaj, wiskunde e.d. Uit
is algemeen vormend onderwijs (A.V.O.),
het eigenlijke landbouwonderwijs vangt in
klas 2 dan pas, aan.
In het kader van dit leerplan zijn de les-
uren als volgt verdeeld: klas l 5 dagen,
klas 2 5 dagen, klas 3 4 dagen, klas 4
3 dagen.
't In aanbouw zijnde handvakvaardigheids-
lokaai nadert zijn voltooiing.
Het onderwijs in handvaardigheid staat on-
der leiding van de heer iJ. J. Zweverink te
Vorden.
In verband niet het n i euwe leerplan kun-
nen jongens van de 6e klas van de lagere
school als leerlingen worden toegelaten. Na
het volgen van het eerste leerjaar kan dan
door leerling en ouders een keus worden
gemaakt, b.v. Landbouwschool, U.L.O.,
H.B.S. enz.
Spreker hoopte dat de uitbreiding van de
leslokalen niet te lang op zich zullen la-
t.'.-n wachten.
De schoolvereniging telt thans 232 leden.
De heer Bannink stalde voor om tot sta-
tyitenwijziging over te gaan waardoor het
mogelijk zou worden dat het dagelijks be-
stfuur hetwelk in het tijdvak van b jaar
slechts eenmaal herkiesbaar is, te lkens
bij periodieke alïjrcding herkiesbaar is.
In verband met dit voorstel werd de be-
stuursverkiezing tot de najaarsvergadering
verdaagd. Wegens vertrek van de sekreta-
ris de heer W. H. Builerkamp werd het
sekret'ariaat overgenomen door de heer
A. G. Mennink, Wildenborch.
Wegens ziekte van Mej. v.d. Vegte, direc-
trice van de Chr. Landbouwhuishoudschool
gaf de heer H. J. Schut, onderwijzer aan
genoemde school, een overzicht over het
afgelopen jaar deze school betreffende.
Deze school telt in klas l thans 80 leer-
lingen en 60 in klas 2, terwijl de assis-
/tentcnklas 16 cursisten herbergt, de 2
eendaagse cursussen elk 24 en de 2 avond-
naaicursusscn elk 16.
Na bespreking van enkele interne school-
aangelegenheden werd in het grote lokaal
een druk bezochte ouderavond gehouden
onder leiding van het hoofd van de bijz.
lagere landbouwschool.
Hier werden door het Coöp. Landbouw in-
stituut een 4-tal leerzame films vertoond.

BILJARTEN
K.O.T. bleef op het goede pad voortgaan
en versloeg vorige week thuis Pauw l uit
Warnsveld met 5-3. In de tweede afdeling
won K.O.T. 2 van de "Berkelbrug '2 niet '
8-2, in w elke afdel ing J. Wijnbergen de
hoogste serie n.l. 34 en het hoogste partij-
gemiddelde n.l. 4,44 maakte.
In de 3e afdeling verloor K.O.T. 3 van de
Berkelbrug 3 met 6-4 en K.O.T. 4 van De
Boer met 4-6.



WAAR EENS DE HEMEL ZONG
Uitlgaande van het Nederlands Bijbelge-
nootschap draaide donderdagavond in hel
gebouw Irene de film „Waar eens de he-
mel zong". Ds. J. H. Jansen kon een bijna
geheel gevulde zaal welkom heten en hoop-
te dat het een avond mocht worden waar-
aan ieder nog lang mocht terugdenken.
Tussen de pauze van het eerste en het
tweede deel gaf de heer Spaargaren van 't
Genootschap een overzicht van het werk
waarvoor het Nederlands Bijbelgenootschap
zich geplaatst ziet.
De film gat een beeld van het Heilige
land en in 't bijzonder van de plaatsen
welke door Jezus bezocht waren.
's Middags draaide voor een 100-fal kin-
deren de film „Masevala".

VEILIG VERKEER
•Het is een goede gedachte geweest van de
afd. Vorden van Veilig Verkeer om een
propaganda-avond te beleggen in de Wil-
denborch. In zijn openingswoord wees de
heer Folmer in het bijzonder op de taak
van de moeders om hun kinderen de regels
van een veilig verkeer bij te brengen.
Wachtmeester Kok vertelde een en ander
over diverse verkeersproblemen, verdui-
delijkt aan de hand vian filmstrips.
Een verkeersforum uit de aanwezigen kreeg
diverse vragen en problemen te beantwoor-
den.'
Na de koffie werd het spel Trek aan de
bel gedaan. Hierbij waren winnaars: l J.
van Amstjel, 2 Mw. Mokkink, '6 D. Stok-
kink.
8 nieuwe leden gaven aich op.

ORANJEVERENIGING
Onder voorzitterschap van de heer Mr. A.
Baron van Westerholt van Hackfort werd
in café Klein Hekkelder een ledenvergade-
ring gehouden van de Oranjevereniging.
In grote lijnen werd het programma voor 't
a.s. Koninginnei'eest vastgesteld. Dit pro-
gramma, dat o.m. omvat de volksspelen,
behendigheidswedstrijd voor motoren, een
bonte avond in Irene door de toneelvereni-
ging V.O.P. uit Doetinchein, zal door de
diverse commissies nader worden uitge-
werkt, waarna op b maart wederom 'n ver-
gadering zal worden gehouden.
De jaarlijkse tocht voor bejaarden zal wor-
den gehouden op zaterdag 13 juni, ver-
moedelijk naar Burgers dierenpark en de
Westerbouwing.

B.O.G. EN B.O.L.H.
De afdeling Vorden van de B.O.L.H. en d<
B.O.G. hield'onder haar leden een boekbe-
spreking in zaal Brandenbarg waartoe was
uitgenodigd de heer H. J. Kolk, hoofd van
de Lag. Landbouwschool te Laren-Gld., die
het bock „Late Oogst'' van de schrijver J.
W. Eelssema onder de loupe nam.
De heer Kolk wist op een zeer boeiende
manier het boek voor te lezen. De gehele
zaal leefde als het ware mee met de ge-
beurtenissen in het Groningse land.
De heer Pelgrum dankte de spreker dan
ook voor zijn prachtige voordracht en riep
de heer Kolk een „totweerziens' toe.

BOND VAN STAATSPENSIONNERING
De afd. Vorden van de Bond van Staats-
pensionering hield in café Klein Hekkel-
der haar jaarvergadering. Voorzitter H.
Lijft|Ogt wees er op dat er thans, nu het
staatspensioen werkelijkheid is 'geworden,
velen zijn die hel nut van de bond niel
meer inzien. Doch om het werkelijke doel
t>e bereiken is het "hoogst noodzakelijk
dat'cle "Bond van staatspensioenerlng €enNzo

Broot mogelijk ledental heeft,
it ,het versfag van de sekretaris de heer

Kip bleek dat het ledental van de afdeling
thans 1060 bedraagt.
Penningmeester Doornink kon een batig
saldo van f 151,26 meedelen.
Hot aftredende bestuurslid de heer H.
Tragter, welke wegens gevorderde leel:-
tijd niet herkiesbaar was, werd tot erelid
benoemd. In zijn plaats werd gekozen de
lieer Joh, Slagman. De aftredende be-
stfuursleden de heren H. Kappert en P. van
Eijkeren werden bij acclamatie herkozen.
De voorzitter dankte de heer Tragter voor
alles wat hij vanaf de oprichting (1947)
voor de afdeling had gedaan. Steeds was
u voor onze afdeling paraat en slechts no-
de zien wij u van de bestuurstafel verdwij-
nen, doch gezien uw leeftijd moeten wij
dit accepteren. Moge het u gegeven zijn
nog jaren van een welverdiende rust te ge-
nieten.

FOKVERENIGING DELDEN
De Fokverenigirig „Delden" vergaderde in
het café 't Zwaantje onder leiding van de
J. Eggink.
Uitl hel jaarverslag van de sekretaris de
lu-er B. Lebbink bleek dat door de stier
„Roland" 231 koeien waren gedekt, waar-
van het drachtigheidspereentage 93 pet. be-
droeg. Ook het exterieur van de afstam-
melingen stemde tot volle tevredenheid.
De penningmeester de heer A. J. Maal-
derink kon een batig saldo van ruim
f 587.— meedelen. Er werd besloten het
dekgeld van de koeien van f 8.— opf 7.—
tie brengen. Het ledental van de vereni-
ging bedraagt thans 35.

Dames
1&*L «•sauAMPA.r

handen
ruw of schraal

LEZING Ds. v.d. MEENE
A.s. donderdag houdt Ds. v.d. Meene in
Irene een lezing met lichtbeelden over
zijn werk onder de emigranten in Austra-
lië. Ds. v.d. Meene is na 7 jaar in Australië
geweest] te zijn met een kort verlot in
Nederland. Hij spreekt uit eigen ervaring
over zijn werk in Australië.
Zie voor bijzonderheden de advertentie^

JAAUVEKGADERING
R.K. BOERINNENBOND „ST. MARTHA"

Voor de jaarvergadering der K.K. Boerin-
nenbond welke in zaai Schoenaker werd
gehouden, bestond een grote belangstel-
ling. De presidente Mevr. Tr. Schoenaker-
Smit heette in het bijzonder welkom de
Z.E. Patjer Gardiaan van het klooster en
de heer v. Mengden.
De sekretaresse, Me j. L. Wolbert gat hier-
na een keurig en uitgebreid jaarverslag.
Vervolgens gaf de nieuwe penningmeeste-
resse, Me j. W. Eykelkamp een financieel
overzicht; er was een batig saldo.
Door de heer E. von Mengden alhier wer-
den verschillende films vertoond o.a. op-
namen van de voor enige jaren naar Cana-
da geëmigreerde fam. G. Bouwmeister (On-
stiein), opnamcaj^van Vordense families,
eigen opnamen ^rer Vordens natuur en het
leven van de Vordense landbouwers.
Meegedeeld werd hierna, dat waarschijnlijk
met een deputatie een reis zal worden ge-
maakt naar de Jfeishoudbcurs, welke van
16 tot 25 maarMrs. in het R.A.I.-gebouw
te Amsterdam zal worden gehouden. Be-
sloten werd om binnenkort te starten met
een nieuwe cursus n.l. de cursus „Zieken-
verpleging". Deze cursus omvat ö "lessen.
Reeds 15 leden hadden zich opgegeven.
Vervolgens bracht Mevr. Bleumink-Besse-
link een keurig verslag uit, van de door
haar gevolgde cursus voor gehuwde Boerin-
nen op ,,Ons Erf" het H.K. Boerencentrum
te Berg en Dal bij Nijmegen. Zij spoorde
hierbij allen aan om zo mogelijk zelf een
dergelijke cursus mee te maken.

Handen en Lippen
r uw?

GESLAAGD
Voor de cursus sorteren en verpakken van
fruit, gegeven aan ,,Drietelaar" te Borculo
slaagden onze plaatsgenolen W. Wissels
(met zeer veel vrucht) en A. Dijkman en
H. Golstein (met veel vrucht).
Voor het Praktijk diploma dubbel boek-
houden is geslaagd onze plaatsgenote mej.
W. J. H. Pongers, Nieuw stad.

CARNAVALSOPTOCHT
R.K. KLEUTERSCHOOL

Heeds enkele jaren is het de gewoonte, dat
de leerlingen van de R.K. Kleuterschool
op de Kranenburg ter gelegenheid van
het Carnaval feestelijk gecostumeerd zijn.
Ook dinsdagmiddag 'was dit liet geval en
maak,ten de in hun leuke kostuulmtjes
gestoken kleuters met mutsen, hoedjes
en petjes op o.l.v. de leidsters een rond-
gang over de Kranenburg. Natuurlijk ont-
brak de foekepot, het traditionele vasten-
avond-muziekinsVrument, hierbij niet en
luide klonk het „Foekepotterij, fockepot-
tlerij, geel mij een eentje dan ga ik voor-
bij" langs de wegen. Het behoeft geen bc-
tpog, dat een en ander nogal bekijks trok
en het busje met de „centjes'' steeds
zwaarder werd.
Na ai'loop werden de kleuters in de school
onthaald op warme chocolademelk met
koek, een sympathieke geste van vrienden
der kleuterschool. -

PRINS CARNAVAL
VEROVERDE KRANENBURG

Het carnavalsfeest op de Kranenburg is
uitstekend geslaagd, dank zij de grote be-
langstelling, de voortreffelijke organisatie
en zeker niet in mindere mate door het op-
treden van Prins Cornelis l en zijn Raad
van Elf, die de vrolijkheid hoogtij lieten
vieren en met vaste hand de scepter zwaai-
de.
Maandagavond tegen 8 uur deed de Prins
zijn feestelijke intocht met het gevolg.
Onder zijn leiding en met muziek van „The
Helicofs''. werd het een recht gezellige en
uitbundige viering, waarbij ook de tiental-
len gekostumeerden sfeer en cachet aan het
feest gaven. Het hoogtepunt werd bereikt,
tjocn de jury bestaande uit de dames Mevr.
de Wilde, Mevr. Krabbenborg-Haritman,
Mej. M. Besselink en de heren Th. Zen^s,
B. Derksen en de „heer X", de prijzen kon
bekend maken.
Voor maandagavond waren dit:
Groepen: l Dorus met zijn 2 adjudanten,
2 Parkieten, '6 de Cowboys.
Paren: l Roodkapje en Grootmoe, 2 Peu-
ka en Drikus, 3 't Glimmende Echtpaar.
Enkelingen: l Bloemenmeisje, 2 Miss Poes,
3 Napoleon.
Dinsdagavond werden de festiviteiten
voortgezet en was er nog meer belangstel-
ling, dan de avond tevoren. De jury, die
deze avond bestond uit de dames Mevr.
M. Koers-Gerritsen, Mevr. A. Mombarg-
Eggink, Mevr. Beeftfnk en de heren Th.
Zentjs, J. Uiterweerd en J. Bos heeft haar
moeilijke taak uitstekend volbracht. Van
de ruim 100 gekostumeerden kwamen voor
een prijs in aanmerking:
Groepen: l De Kaartjclub, 2 Dorus en
zijn adjudanten.
Paren: l Kranenburgse Negerinnetjjes, 2
Weense Bidemeisjes, 'ó de 2 Russen.
Enkelingen: l Page, 2 Ontsnapte gevange-
ne.
Tot bijna middernacht duurde het gekos-
tunneerde bal hierna nog voort.
De organiserende vereniging kan op een
paar succesvolle avonden terugzien, die
in de toekomst zek^: herhaald zullen wor-
den! 9

KRANENBURGSE IJSBAAN
Door de aanhoudende vorst kon het be-
st^uur van de Usbaan op de Kranenburg
wederom de banen voor het publiek open
^tellen. Was de ^fckte zaterdag reeds,
groot, zondagmiddag en -avond was de be-
langstelling zo enorm, dat de commissiele-
den bijna handen tekort kwamen om de
ruim 1000 schaatsliefhebbers(sters) te voor-
zien van kaartjes. Ook 's Avonds ging het
er op de feestelijk verlichte banen gezel-
lig toe.

SCHAATSWEDSTRIJDEN ZUIVELFABRIEK
Door de personeelsvereniging van de Coöp.
Vordense Zuivelfabriek werden woensdag-
middag op de Usbaan Kranenburg onder-
linge wedstrijden op de schaats georgani-
seerd, die zich in 'n grote deelname moch-
tjen verheugen. Er werd in twee groepen
gereden. De uitslag was: Groep A (tot 30
jaar): l Wim Pardijs, 2 Jopie Dimmendaal,
3 Wim HueÜink, 4 L. van Olst.
Groep B (30 jaar en ouder): l J. Woud-
stfra, 2 Jac. Dalstra, 3 J. Koster.

Autoverhuur
m. en zonder chauffeur

GEORGE SEESING
Autorijschool, Vorden

Burg. Galléestr. 14
Telefoon 1414

Adverteert in
Contact

Brei het
zelf.

Een keus maken
uit ons assortiment
Durable, Neveda-
of Scheepjeswol is
niet moeilijk, brei-
patronen gratis.
Kent U reeds het
nieuwe artikel

Draion

H. en W.
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vrouwen

waren nodig

om twee van
' l t ̂

de drie te helpen \y^

.:?.+:• • '

3000 Nederlandse vrouwen hebben zich
laten meten Nu bl i jk t waarom het leven

van twee van elke drie vrouwen vergald wordt
door een slecht zittend corset. Eenvoudig omdat

de verhouding tussen taille-
maat en hcupwijdte van dat
corset voor haar niet deugt.

lang
•n vef»
broche.

o<M
Zw

M«l

onti m«f iljjlu/ling

rm «««n ulln o'

of londtr

Het nieuwe Iduna corset,
de Pas-Tuncue, maakt eens
en voorgoed een eind aan
dit leed. Doordat de Pas-
Tunette in elke taillemaat
drie wetenschappelijk
berekende heupwijdten heeft,
kunnen 9H peiccnt van alle
Nederlandse dames nu een
volmaakt zittend corset
kant en klaar kopen.

Garantie. Wij maken
zonder prijsverhoging
een maatcorset voor iedere
vrouw, die met een
Pa»-Tunett« niet slaag»-

H. LUTH - VORDEN

inruil"
campagne

tijdelijk

207»
reductie

op hoohpannen - servieswcrH
couvcrts en messen

Sluitingsdatum 22 februari

R. J. KOERSELMAN
Te koop drag. varken,
maart a.d. teil. en een
guste koe.
H. J. Rietman, War-
kensew. 6, Warnsveld

Zware BIGGEN te
koop. H. J. Boersbroek
E 89, Brandenborch.

Toom B I G G E N te
koop. H. Lindenschot,
Rikkenberg, Linde.
Te koop nuchter r.b.
stierkalf. B. Voskamp
„De Voskuir.
te koop 2 VAARS-
KALVEREN, M.R.IJ.
10 en 11 mnd. oud,
t.b c.- en abortusvrije
stal. B. Antink,
Linde E 18. N.O.Z.
Te koop zwaar nuch-
ter r.b. STIERKALF.
A. J. Vruggink, Riet-
huis, Delden.

Te koop de helft of
vierdels van een vette
koe. J. Groot Roessink
Venhorstink, B 44.

Te koop 250 jonge
hennen, W. xR. en
HO Reds, 7 weken oud
A. F. Langwerden,

E 92. Hengelo-G.

CONTACT
hét blad voor Vorden

TOMADO
ELEKTRISCHE

KOFFIEMOLEN
voor de fantastisch-

50lage
prijs
van23

Wat 'n gemak; wat 'n véél
geuriger koffie!

R. J. Koerselman



De heer en mevrouw
Lamberts-Huurneman
geven met grote blijd-
schap kennis van de
geboorte van hun zoon

Jan

Groningen, 8 febr. '59.
Haydnlaan 145
Tijd.: R.K. Ziekenhuis

Groningen

Mede namens weder-
zijdse ouders danken
wij allen bij deze, voor
de vele blijken van be-
langstelling, bij ons
huwelijk ondervonden.

G. Beerning
D. J. Beerning-

Wullink

Hengelo-G, febr. '59.

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
aan familie, buren en
vrienden voor de vele
blijken van belangstel-
ling, bij ons 50-jarig
huwelijksfeest onder-
vonden.

J. Weigraven
G. J. Welgraven-

Lievestro

Vorden, februari '59.
B. v. Hackfortweg 6

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank
voor de blijken van be-
langstelling, bij ons hu-
welijk ondervonden.

J. Beltman
A. Beltman-

Klein Brinke

Barchem, februari '59.
N 39

GEVRAAGD f l ink
meisje v.d. middaguren,
lief v. kinderen (2).
Insulindelaan 25,

Vorden.

GEVRAAGD:
net meisje v.d. winkel

(levensmiddelen).
Brieven onder no. 12
bureau van dit blad.

Te koop een meisjes-
wintermantcl, z.g a.n.
]. Voskamp,
Ruurloseweg, D 151.

Te koop gevraagd één-
persoons LEDIKANT
't Hoge 10.

TE KOOP:
l zw. bontjas, m. 42,
en 2 armstoelen. Alles
in goede staat verk.

Julianalaan 4.

Te koop gevraagd
goed kolenfornuis, m.
ca. 90 cm. D. Luymes,
wachtpost 22, Kranen-
burg.

TE KOOP: houten
schuurtje, 4 50 X 3 m.
Geschikt voor garage
of werkplaats.
A. Wesselink, t immer-
bedrijf, Hengelo-G.

Tel. Vorden 1490.

Te koop liggend en
uitgesn. dennen zaag-
houten enige perc.licht
brandhout. Landgoed

„Het Kiefskamp".

BIETENSNIJDER te
koop bij Wiggers,

Smederij, Linde.

Te koop 200 gekloofde
eiken rikposten.
Bevr. L. Wesselink,
Lochemseweg, Vorden

Heden is van ons heengegaan, zacht
en kalm, onze inniggelieide moeder,
behuwd-, groot- en overgrootmoeder

Johanna Beek
weduwe van Berend Olthof

in de gezegende ouderdom van 90 jaar.

Vorden: A. Lijftogt-Olthof
D. Lijftogt
H. Olthof
G. Olthof-Abbink

Warnsveld: B. M. Meenink-Olthof
H. J. Meenink
Klein- en
Achterkleinkinderen

VORDEN, 8 februari 1959.
Wildenborch D 52

De teraardebestelling heeft plaats ge-
had op donderdag 12 febr. 1959 op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Gevraagd per half maart

Verkoopster of
leerling-verkoopster

L+ Schoolderman
Raadhuisstraat 24, Vorden

Aanmelden 's avonds van 7—8 uur.

Deze maand 10 pet. korting.
Wegens vergevorderd seizoen
op alle wollen boven- en onder-
kleding voor dames, heren en
kinderen»

Volkspartij voor Democratie

Donderdag 26 febr. a.s. 's avonds 8 u.
komt het

^Politiek (Cabaret
der V.V.D. in de Schouwburg
te Lochem, met als spreker

de heer Ritmeester.
Belangstellenden zonder vervoermiddelen
gelieven zich spoedig in verbinding te
stellen met telei'.nr. 1305 en 1315.

Groene Kruis verpleegartikelen.
,Het blijkt dat te veel leden geleende ar-
ftikelen nog lange tijd in huis houden zon-
der er meer gebruik van te maken.
ü benadeelt hiermee de vereniging en dus
tenslotte ook U zelf. Als hierin geen ver-
betering komt zal tot een boete-systeem
worden overgegaan.
Wil ieder zo spoedig mogelijk ongebruikte
artikelen inleveren V
Tussen l en 1.30 uur (behalve zaterdag)
in het Wijkgebouw.

Kleding die beschermt!
Bromfietspakken en -petten,
Noorse truien dubbel dik,
Noorse sokken en wanten.

FA. HARTENS
Jacht- en Sportartikelen
Telefoon 1272

IJSBAAN
KRANENBURG

IJs en weder dienende alle dagen geopend
's middags van 1.30 tot 5 uur
's avonds van 6.30 tjot 10 uur.

*Feeërieke Verlichting!

*Zaterdag en zondag prima muziek!

Op ons kantoot hebben wij plaats voor

a. Administratieve kracht (vrwl.),
vlot kunnende typen.

Leeftijd tot max. 20 jaar.

b. Jongste bediende (vrwl.),
leeftijd tot max. 17 jaar.

Meisjes, die de lagere school met goed
gevolg hebben doorlopen, komen voor

deze laatste functie in aanmerking.

Sollicitatie's, zowel mondeling als
schriftelijk, aan

Empo Rijwielfabriek
H. B. Emsbroek, Vorden

De Heer D. Luichies, Insulindelaan 29,
Vorden is na kantoortijd ook gaarne
bereid alle gewenste inlichtingen te

verstrekken

PARDIJS
HEEFT VOOR U.
Grote Kandijkoek
66 et ; 33 zegels
250 gram Utrechtse Sprit
59 et ; 10 zegels
250 gram Cocoskoekjes
69 et + 1O zegels
200 gram Melktoffee's
52 et ' 10 zegels
200 gr. Voorjaarsmelange
52 et ; 10 zegels
200 gram Zoute Drop
55 et + 10 zegels
200 gram Cocosbrood
55 et

Ontvangen Patria Digestive bis-
cuit, originele Cream Craekers.
Zeer grote rookworsten, daar kunt
U van delen, per stuk 1.09

Zondag 22 februari
in de Hervormde Kerk

ZANGDIENSTvan 3—4.15 u. door de
Johannes Cantorei uit Mülheim-Ruhr
onder leiding van Horst Hövelmann.

O.a. wordt gezongen:

„DE MATTHEUS PASSION"
van Heinrich Schütz

Solisten: Horst Bitter en
Wilhelm Heidemann

Ds. A. Moll van Steenderen
spreekt een woord ter in-
leiding v.d. te zingen stukken

Iedereen is hartelijk welkom.

Grote atlraklieve weekreklanie!
ALLEEN DEZE WEEK:

Hotel Goud Thee 100 gram 79 ct„ het
tweede ons voor de halve prijs»
Hotel Goud Koffie 250 gram 174 ct„
hierbij een pak frou-frou voor 25 et.

Gedroogde appeltjes, 200 gram 79 et
Abrikoosjes, 200 gram 59 et
Margarine, 3 pakjes 89 et

Corned beef, 150 gram 69 et
Jams, alle smaken, per pot 55 et
Lucifers, 2 pakken 39 et
Allerhande, lekker koekje, 250 gr. 59 et
Vijgen, puur gezondheid, 250 gr. 25 et

Hooit wachten, altijd vrije keus, stukken
Fa. J. W. Albers

Nieuwstad 5, Vorden

Profiteer van de lage advertentieprijzen
en hoge reclamewaarde van CONTACT

Onze nieuwe kollektie's
leveren het bewijs dat prima kwaliteit
en billijke prijzen samengaan.

Mantelcostuums
vindt U nu reeds in een keur-kollektie

Een passende Blouse
maakt het tot een passend geheel.

*Steeds toonaangevend

Visser - Vorden
Telefoon 1381

Homoeopatische
Aambeiendruppels
Hoestdruppels
Rheumadruppels
Zenuwsterkende -
druppels

f 2.20 p. flesje v. 30 cc.
franco p. post, na ont-
vangst van postwissel.

Drogisterij en
Fotohandel

P. C. Nipius, Zutphen
Laarstraat 5

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

6. H. Scholten
Timmerman, Hengelo-G.

Telefoon 561

Voor aankoop van
JONGE HENNEN

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

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

Heeft U een nieuw

nodig?
Komt dan onze aller-
nieuwste dessins eens
bezichtigen,

u slaagt zeker.
Alles uit voorraad te

leveren.

H. en W.
Telefoon 1514

v. h. Joh. Heerink

N.G.V.-nieuws!
2 blikken en\ten met wortelen 98 et.
l blik sperciebonen 69 et.
l blik capucijners 59 et.
l blik spinazie 5? et.

l pot augurken
l pot uitjes l SAMEJN 55 et
l pot picalili

250 gr. zandwafeltjes
(een heerlijk koekje) 5f> et

G. H. Hilferink
Levensmiddelenbedrijf, Tel. 1501

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

Foto Zeylemaker,
Houtmarkt 77,

Zutphen

AUTO-
VERHUUR

(zonder chauffeur)
Groot Jebbink,
Staringstr. 9, Vorden.

VOOR HEEL
DE BURGERIJ

„JAN HASSINK'S"
ROOKGEREI

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

Weulen Kranenbarg
Voor

Vulpenreparatie
naar

„Jan Hassink"

Wij betalen voor alle
kippen f 1,75 per kg.
zwarten f 1,70 p. kg.

W.ROSSEL
Pluimveehandel

Vorden Telef. 1283

Voor goed verzorgd
DRUKWERK naar
Drukkerij Wolters,
Nieuwstad, Vorden



Met HyvLines, een vlotte
opfok!
Door het Hy-Line foksysteem hebben
de Hy-Line kuikens een grote levens-
kracht en daardoor

CEen vlotte opfok en weinig
uitval.

Bestel direkt Uw Hy-Lines bij de
Erkende Hy-Line Wederverkoper:

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

Wend U in volle vertrouwen tot ons
voor alle inlichtingen.

Inenting tegen Diphtherie.
Op donderdag 19 februari zullen de laag-
ste groep lagere schoolkinderen tegen diph-
therie-tetanus worden ingeënt.
Tevens zal er dan gelegenheid zijn voor
louders wier kinderen nog geen lagere,
schooi bezoeken en langer dan 2 jaar ge-
leden zijn ingeënt deze te laten inenten in
het Groene Kruis wijkgebouw tussen kwart
voor twee en twee uur.
Inentingskaart s.v.p. meebrengen.

Nutsgebouw
Telefoon 1500

VORDEN
Exploitatie Jac. Miedema - Deventer

Zondag 15 februari, 8 uur

de dolle klucht

Warenhuis op stelten
met: Norman Wisdom, Engeland's

grootste komiek.
Humor . . . Liedjes . . . Sensatie . . .
De hele boel met Norman Wisdom op
stelten en U zult tranen lachen om de
ongelooflijke komische avonturen van

deze geniale grappenmaker.

Toegang alle leeftijden

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

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

Coöp. Boerenleenbank „Vorden"
vraagt :

een administratieve kracht (vrwl.)
liefst met M.LJ.L.Ü. en enige boekhoud-
kundige kennis, goed kunnende typen.
Datum indiensttreding zo spoedig mogelijk
doch uiterlijk l april 1959.
Sollicitaties alleen schriftelijk worden inge-
wacht ten kantore der bank t.m. 21 febn
a.s.
Persoonlijke aanmelding alleen na oproep.

passen is
pasvorm kiezen!

De gehele kollektie
vindt u bij:

LOOMAN
Vorden, Tel. 1231

V.A.R.A. N.V.V.
Cabaret-avond op 14 febr. geheel uitver-
kocht. Men wordt verzocht vroegtijdig
aanwezig te zijn. Geen plaatsbespreking.

Het Bestuur.

Veilig Verkeersavond
Gezellige bonte propaganda-
auond voor

Veilig Verkeer
Hoofdschotels: de bekende spreker

Adjudant v.d. Berg en

Verkeersforum

op maandag 16 febr. in Ho-
tel Bakker, aanvang 7.30 u.,
zaal open 7 uur.

Haal tijdig kaarten a 25 et. p p. bij
Politiebureau of Julianalaan 2.

Bezoekt de LEZING
met lichtbeelden van Ds. v.d.
Meene, Herv. Predikant in Aus-
tralië, op donderdag 19 febr.
om 7.45 uur in Irene.

TOEGANG VRIJ.
Prov. Herv. Enj. Com. Gelderland

Mij tot Nut van 't Algemeen
Departement Vorden

Opgericht 7 januari 1818

5e Nutsavond
op woensdag 18 februari 1959

in het Nutsgebouw
aanvang 8 uur precies.

Zaal open half acht.

De fl.N.W.B. en haar werk
6 prachtige films. Aanvangende met 'n
journaal en tot sltffc „Gelukkig einde
aan het meer". ^^

Vrije toegang Nutsleden, niet-leden
40 et., Kinderen 's middags 15 et.

Aanvang scho^kinderen 3.30 u.

Grote Houtverkoping
t.p.v. Notaris H. van Hengel te Hengelo-G.

van ruim 300 percelen
dennen- en eikenhout

op maandag 16 februari 1959 's morgens
om 10 uur in Hotel Langeler.
Voor nadere gegevens: zie advertentie van
vorige week.

Hydrofor
Installatie
Type 100-200-300

Wissel' en
Draaistroom

Type 17 en 70 Wissel- en Draaistroom
vanaf f 395.—

Gems Metaalwerken - Vorden
Telefoon 06752-1260

Mef tóch tO% korting:

SPAR-ONTBIJTKOEK van « voor 30 c,
bij aankoop van 2 pakjes

Spar-margarine a 4O et per pakje.

geldig fo( 19 februari

DUBBEUge/s DUBBEUorc/ee,

GEV. ANISETTE £S* 48 - 20 2egei8
SPECULAAS P

a
5

m°° 100 - 40

EDELJAM aardbeien pot 122 - 48 zegel

RIJST Extra ?«r Pa* 02 - 24

TUTTI FRUHI g
2
r™ 90-36

OLIE-SHAMPOO nac 75-30zege i8

EI-SHAMPOO flacon 75-30zegel8

BLEEKWATER mem,. 27- 10zegei8
RUNDVLEES 3™*sr. i3O-52ze*ei,

LEVERKAAS 100 gram 5O - 20 zegels

UW
VOOR-
DEEL

2O et

24 et

12 et

18 et

15 et

15 et

5 et

26 et

10 ct

uw koekje mei 70%

M O C C A - K R O K A N T W A F E L S
250 gram 72 - 1O'/,

Sparkruideniers
ESKES - «EMMERS

Novana voor groot en klein

Een goed-geklede familie:
moeder in een Novana nylon

onderjurk om te stelen!
De kinderen met hun Novana

dubbelrib! Sterk én gezond!

Kinder ondergoed
in winter- en

zomerkwaliteit.

• met de natuurlijke coupe - maakt uw uiterlijk perfect!

Ga voor uw „Novana lingerie-garderobe" naar

H. LUTH-VORDEN

Concordia Hengelo-G.

DANSMUZIEK
op zaterdag H februari

Orkest Theo Tillmann

en zaterdag 21 februari
Orkest ;,The Spitfires',',

Openbare Vergadering

Volksonderwijs
afd. Vorden-Linde
op vrijdag 20 febr. 's avonds
8 uur in het Nutsgebouw.

Een U.LO.-school in Vorden?
Sprekers: De heer P. van Thuijl, alg. sekr.

Ver. Volksonderwijs over:

,,/s een U.L.O-school te Vorden
nu beslist nodig?"

De heer J. Roorda, alg. sekr. Ned.
Ond. Ver. over:

„Welke eisen zijn te stellen aan
een behoorlijke U.L.O.-school".

De heer A. v.d. Velde, hoofd
Openbare U.L.O. te Zutphen over:

„Statistische uitkomsten U.L.O.-
onderwijs te Zutphen".

Belangstellenden nodigen wij hierdoor har-
telijk uit tot het bijwonen van deze belang-
rijke en interessante vergadering.

Alleen vandaag:
500 gram spek 100 et

500 gram fijne rookworst 180 et
200 gram boterhamworst 60 et
200 gram gek. ontbijtspek 60 et

200 gram ham 100 et
200 gram tongenworst 60 et

500 gram balkenbrij 50 et
Tevens gelegenheid voor huisslachting.

Diepvriescellen te huur
voor groenten, vlees, wild en gevogelte

M. Krijt, Dorpsstraat

LEGO
BOUWSTENEN

Het speelgoed voor Uw kind!
Leerzaam en met ongekende u

breidingsmogelijkheden.
Zie etalage.

R. J. Koerselman

uit-

Feestavonden O.L.S. (Dorp)
op vrijdag 27 en zaterdag 28 febr.
a.s. 's avonds 7 uur in 't Nutsgebouw.

Opvoering van:

„De Toverdoos"
door Stien de Bruijn.

Mocht u, per abuis, voor a s. zaterdag geen
uitnodiging of de inmiddels bestelde entree-
kaartjes ontvangen hebben, dan gaarne di-
rect bericht bij 't onderwijzend personeel.

Marktverenifling Vorden
Ledenvergadering

op vrijdag 20 februari a.s. 's avonds
7.30 uur in Hotel Brandenbarg.

Op deze vergadering zal o.m. de subsi-
dietoewijzing uit de verloting 1958 aan de
orde komen.
Na afloop divr vergadering verkoop van en-
kele niet-afgehaalde prijzen.

bestuur.

Houdt 9 maart vrij
voor een LEZING van het Tweede Kamer-
lid de Heer A. W. \Vicrringa.

Regelink voor uw Rijbewijs
Synagogestr.6,HengeloG.,Tel. 06753-573


